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Abstract

Many teachers do not care about the importance of educational means in the
teaching and learning process. Some use them disproportionately to the conditions of a
student and the subject, and some have not trained in it and do not believe in its usefulness and usefulness. The problem are (1) how is using of the cartoon film in teaching listening skill to second class at senior Islamic High School Nahdatul Ulama Gondang Legi
Malang and (2) how far the effectiveness of using of the cartoon film in teaching listening
skill to second class at senior Islamic High School Nahdatul Ulama Gondang Legi Malang.
This research is experiment research. The sources data are teachers and students. The
data collection methods used are interviews, observation and test.
And the results of this research is the using of cartoon film before the average pretest groups for the experiment is 67,38. While the using of cartoon film the average value
achieved in the post test groups for the experiment is 85,24. And this results shows that
the using of cartoon film in the teaching listening skill is very effective. The average pre
test- for the control group is 40, and 90 post-test was 44, 38. That result shows the using
classical method in teaching listening skill is not very effective.

 فيلم الكرتون، مهارة االستماع، التنمية:الكلمات األساسية
 املقدمة-أ
 فقد ارتقت الصحافة.يف العصر احلديث هتيأت للغة العربية عوامل جديدة للنمو والتطور
وانتشر التعليم ونشطت حركة الرتمجة وأنشئت اجملامع اللغوية يف العواصم العربية الكربى وتعددت
 وهي اليوم اللغة الرمسية يف مجيع األقطار. كل هذا ساعد على تطور اللغة العربية وهنوضها،اجلامعات
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العربية ،كما أهنا لغة تعليم املدارس مبختلف مستوايهتا (جودت الركايب.)18 :1973 ،
حنن نعيش اآلن يف عصر يتسم ابلتقدم العلمي والتكنولوجي واالنفحار املعريف السريع.
ويفرض ذلك على كل أبناء املسلمني علم اللغة العربية ،وعلى املدرس كمعلم األجيال يعول عليها
يف هذا التقدم أن يتبع األسس العلمية الرتبوية والتطور التكنولوجي يف حتقيق رسالته خصوصا يف
تعليم اللغة العربية .وهناك نوع من عدم التوازن بني متطلبات العصر وطريقة إعداد األفراد للحياة
فيه .وجناح املدرس يف العملية التعليمية ميكن يف كيفية توصيل العلوم واملعارف إىل الطالب ،وكذلك
تستطيع الوسيلة التعليمية أن تشجع الطالب على الكتابة وجتذهبم وتشوقهم لتعلم اللغة يف أثناء
الدرس وهبا يقصر وقت التعلم.
ومدرسة هنضة العلماء الثانوية اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج هي إحدى املدارس املتقدمة
لدى جمتمع كوندانج لكي ماالنج ألن بعض مسابقتها ومباراهتا ممتعة ،ولكن مادة استماع اللغة
العربية مل تتحقق نتيجة وافية .هناك عوامل كثرية تؤدي إىل أتخر املدرسة املذكورة يف تدريس اللغة
العربية ،منها :عدم الطريقة اجليدة اجلذابة اليت يستخدمها مدرس اللغة العربية حىت يشعر الطالب
ابمللل والسأم يف تعلمهم اللغة العربية .كثري من املدرسني ال يهتمون أبمهية الوسائل التعليمية يف عملية
التعلم والتعليم .وبعضهم يستخدموهنا بصورة ال تناسب أبحوال الطالب ومقتضى املادة ،وبعضهم
ال يتدربون عليها وال يؤمنون بفائدهتا وجداواها.
هبذه الظاهرة ،يرى الباحث أن استخدام الوسائل التعليمية الصحيحة واملناسبة واجلذابة يف
تدريس مهارة االستماع مهم جدا لتنمية مهارة االستماع يف هذه املدرسة .والفيلم هو أحد الوسائل
املهمة ،وهو يعترب الوسائل التعليمية احلديثة اليت تستطيع أن تشجع الطالب على التعلم وتذهب
مللهم وسأمهم عند التعلم.
لقد حققت هذه الوسائل التعليمية نتيجة جيدة يف مدارس يعينها .ولكن ليس كل الوسائل
التعليمية اجليدة يف مكان معني ستحصل على النتيجة نفسها يف مكان آخر .لذلك يرى الباحث
أن هذه املشكلة جديرة ابلبحث .بناءا على ذلك ،حياول الباحث يف هذا البحث أن يطبق عملية
التدريس ابستخدام فيلم الكرتون لتنمية كفاءة الطالب يف مهارة االستماع.
اعتمادا على خلفية البحث السابقة فتظهر املشكالت كالتايل )1 :كيف استخدام فيلم
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الكرتون يف تعليم مهارة االستماع للصف احلادي عشر من مدرسة هنضة العلماء الثانوية اإلسالمية
كوندانج لكي ماالنج؟  )2إىل أي مدى فعالية استخدام فيلم الكرتون يف تعليم مهارة االستماع
للصف احلادي عشر من مدرسة هنضة العلماء الثانوية اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج؟
ويهدف هذا البحث إىل )1 :معرفة تطبيق استخدام فيلم الكرتون يف تعليم مهارة االستماع
للصف احلادي عشر من مدرسة هنضة العلماء الثانوية اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج ،و )2معرفة
فعالية استخدام فيلم الكرتون يف تعليم مهارة االستماع للصف احلادي عشر من مدرسة هنضة
العلماء الثانوية اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج.
ب -اإلطار النظري
 -1مفهوم مهارة االستماع
يقصد ابالستماع االنتباه وحسن اإلصغاء إىل شيء مسموع ،وهو يشمل إدراك الرموز اللغوية
املنطزقة ،وفهم مدلوهلا ،وحتديد الوظيفة االتصالية املتضمنة يف الرموز أو الكالم املنطوق ،وتفاعل
اخلربات احملمولة يف هذه الرموز مع خربات املستمع وقيمه ومعايريه ،ونقد هذه اخلربات وتقوميها
وحماكماهتا واحلكم عليها يف ضوء املعايري املوضوعية املناسبة بذلك (عبد اللطيف عبد القادر أبو
بكر.)26 ،
وإن معرفة املعلمني مستوى الدارسني يساعدهم على تنمية بعض مهارات االستماع لديهم،
ففي مرحلة تعليم االستماع ينبغي أن نركز مع الدارس على أن )1 :يعرف غرض املتكلم)2 ،
يتعاطف مع املتكلم )3 ،يتوقع ما يقال )4 ،يستمع لألفكار الرئيسة )5 ،يستمع للتفاصيل)6 ،
يتبع التعليمات الشفهية )7 ،يتذكر تتابع التفاصيل )8 ،يستخلص االستنتاجات )9 ،يلخص يف
عقله ما يقال )10 ،يستمع ما بني السطور )11 ،مييز احلقيقة من اخليال )12 ،مييز املادة األساسية
ذات الصلة الوثيقة ابملوضوع من املادة غري األساية )13 ،يستخدم إشارات السياق الصوتية للفهم،
 )14يستمع يف ضوء خرباته االبقة )15 ،حيلل ويفند ما يقال )16 ،يستمع بتذوق واستماع (حممد
كامل الناقة.)137 :1985 ،
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خلص برات وجرين مهارات االستماع فيما يلي )1 :إدراك هدف املتحدث وهذا يتطلب
فهما دقيقا ملا قال )2 ،إدراك معاين الكلمات ،وتذكر تلك املعاين ،واستنتاج معاين الكلمات غري
املعروفة من السياق واحملتوى عند السماع )4 ،فهم األفكار ،وإدراك العالقات فيما بينها وتنظيمها
وتبويبها )5 ،اصطفاء املعلومات املهمة )6 ،حتليل كالم املتحدث واحلكم عليه )7 ،تلخيص
األفكار املطروحة )8 ،تقييم ما أبداه املتحدث من وجهة نظر ،وما قاله من آراء واحلكم عليه وحتليله
حتليال موضوعيا (حممد بن إبراهيم اخلطيب.)40 :2003 ،
 -2الوسائل التعليمية
فتسمية وسائل اإليضاح كان منشؤها تصور أن اللغة املنطوقة أو املكتوبة عاجزة أبن تكون
هي وحدها وسيلة التفاهم ،وأن الكالم وحده عاجز عن نقل احلقائق واملعلومات .وهذا ما دعا
املفكرين إىل استعمال وسائل إضافية أخرى ابإلضافة إىل اللغة لتوضيح مدلوالهتا مثل الرسوم
والصور .أما معينات التدريس تعين وسائل أخرى غري اللغة اليت يستعني هبا املعلمون يف تدريسهم،
وكذلك الوسائل السمعية والبصرية هي "اسم يصف الوسائل السمعية ابحلاستني اللتني تعلبان على
اإلنسان عند استفادة منهما ومها السمع والبصر" (ماهر إمساعيل يوسف.)34 :1999 ،
وميكن أن نوضح أمهية الوسائل التعليمية يف اجملاالت الرئيسية التالية )1 :أمهية الوسائل
التعليمية يف جماالت التعليم والتعلم )2 ،أمهية الوسائل التعليمية يف مواجهة مشكالت التغري
املعاصرة )3 ،أمهية الوسائل التعليمية يف املسامهة يف معاجلة مشكالت التعليم والتنمية االجتماعية
يف العامل العريب (حسني محدي الطوحبيب.)44 :1987 ،
للوسائل التعليمية يف استخدامها فوائد كثرية منها )1 :تقدم للطالب أساسا ماداي لإلدراك
احلسي ،ومن مث تقلل من استخدامهم أللفاظ ال يفهمون معناها )2 ،تثري اهتمامهم كثريا )3 ،جتعل
ما يتعلمونه ابقي األثر )4 ،تقدم خربات واقعية تدعو الطالب إىل النشاط الذايت )5 ،تنمي فيهم
استمرارية التفكري ،كما هو احلال عند استخدام الصور املتحركة ،والتمثيليات ،والرحالت )6 ،تسهم
يف منو املعاين ومن مث يف تنمية الثروة اللغوية عند الطالب )7 ،تقدم اخلربات ال ميكن احلصول عليها
عن طريق أدوات أخرى ،وتسم يف جعل ما يتعلمه الطالب أكثر كفاية وعمقا وتنوعا (نفس املرجع
السابق.)45-44 ،
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أما الوسائل املستخدمة يف تدريس مهارة االستماع هي )1 :الراديو أو اإلذاعة املسموعة
(تعترب اإلذاعة املسموعة من أهم الوسائل االتصال اجلماهيزية Communication of Mass
 Mediaوأكثرها ذيوعا وانتشارا .وتقدم إمكانية عظيمة يف مجيع جماالت التعليم) )2 ،احملادثة
وجها لوجه ،احملادثة تتضمن االستماع التقوميي واالستماع املركزي واالستماع التقدير واالستماع
التصنيفي )3 ،التلفزيون التعليمي )4 ،استماع التلفزيون أو فيلم سيتمائي )5 ،االسطوانت)6 ،
أشرطة التسجيل الصوتية ،و )7معمل اللغات (نفس املرجع السابق.)51-50 ،
 -3األفالم
 أاألفالم املتحركةاألفالم املتحركة الناطقة وسائل هلا إمكانيات تعليمية متعددة ومتنوعة ،فهي تساعد على
إدراك احلقائق يف وضوح ،وتثري اهتمام الطالب وتركز انتباههم ،وتزودهم خبربات غنية ومتنوعة.
ويصعب يف كثري من احلاالت احلصول على بعض هذه اخلربات عن طريق الوسائل األخرى .وفيما
يلي نذكر أمهية األفالم املتحركة الناطقة يف جماالت التعليم والتعلم :أ) تصوير االستمرار وتوضيحة،
ب) تصوير احلركة املرئية ،ج) تصوير احلركة غري املرئية ،د) توضيح العالقات اجملردة ،ه) التفكري
العلمي ،و) التحكم يف الزمن وإعادة املاضي ،ز) التغلب على البعد املكاين (أمحد خريي حممد كاظم
وجابر عبد احلميد جابر.)148 :1997 ،
 بفوائد األفالم املتحركةأصبح الفيلم أداة تعليمية جيدة ،وذلك أنه يستطيع تقدمي املعلومات واخلربات واحلوادث
بشكل جذاب متسلسل يبعث الشوق للمتابعة دون التعب واجلهد اللذين يعانيهما املتعلم أثناء
املذكورة .ولألفالم السينمائية التعليمية فوائد كثرية تشجع على استعماهلا منها :أ) فرض االنتباه
املركز وإاثرة الشوق للمتابعة ،ب) التعليم السريع ويقدر أكثر ،ج) تثبيت عملية اإلدراك ،د) نقل
أفكار ومهارات ،ه) تسجيل األمور الطارئة ،و) جتاوز حدود البصر العادي ،ز) جلب العامل إىل
غرفة الصف من أزمان سحيقة ومسافات بعيدة (بشري عبد الرمحن الكلوب.)48-45 :1986 ،
 جأنواع األفالمنتحدث عن أنواع األفالم هنا لنبني دور كل نوع يف ميدان تعليم العربية للناطقني ابللغات
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األخرى ،واللغة اليت تستخدم لتدريسها هذه أنواع خمتلفة .تنقسم األفالم بصورة عامة إىل نوعني
رئيسيني مها ،أوال :األفالم الرتفيهية ،واثنيا :األفالم التعليمية (علي القاسيمي وحممد علي السيد،
.)127 :1991
 دفيلم الكرتونإن تطور التكنولوجية وانتشارها يؤثر كثريا على مجيع نواحي حياة اإلنسان إجيابيا كان أو
سلبيا .ومن التأثري اإلجيايب هو يستطيع اإلنسان أن يستفيد من هذا التطور يف تيسري تنفيذ أنشطتهم
اليومية يف اإلدارة أو البيت كوجود الكمبيوتر وغري ذلك من األمثلة الكثرية .وكذلك يف جمال التعليم
أصبح الفيلم أداة تعليمية جيدة ،وذلك أنه يستطيع تقدمي املعلومات واخلربات واحلوادث بشكل
جذاب كتسلسل يبعث الشوق دون التعب واجلهد اللذين يعانيهما املتعلم أثناء املذاكرة .والفيلم هو
أحد تطورات التكنولوجيا يف جمال التعلم .وهو أداة تعليمية تستطيع أن تنمي مجيع املهارات اللغوية
والسيما يف مهارة االستماع (بشري عبد الرحيم الكلوب.)40 :1986 ،
وفيلم الكرتون املستخدم يف هذا البحث هو الرسوم املتحركة أو ما يسمى ابلرسم الكاريكاتوري.
واللغة املستخدمة يف هذا الفيلم هي اللغة العربية .وإذا نظران إىل تقسيم الفيلم من حيث املوضوعيات
كما ذكرت السابقة ،وجبانب آخر هو فيلم القصة ،ألنه حيتوي على قصص .والفيلم املستخدم يف
هذا اجملال هو أحد األمناط التعليمية اليت وجدت يف استخدام الوسائل التعليمية.
ج -منهجية البحث
استخدام الباحث البحث التجرييب ،ويستخدم هذا البحث التجرييب غالبا لبحث احلوادث
أو الظواهر الصادرة يف الظروف املعينة .حيتاج الباحث إىل اجملموعتني ،وهي اجملموعة التجريبية هي
اجملموعة اليت تستخدم فيلم الكرتون يف تعليم مهارة االستماع.
وأما اجملموعة الضابطة فهي جمموعة ال تستخدم الفيلم يف تعليم مهارة االستماع وهي تكون
مقارنة للمجموعة التجريبية .وكذلك يستخدم هذا البحث تصميم االختبار القبلي واالختبار البعدي
جملموعة متكاملة يعين أن تعيني فعالية اجملربة وعدمها يف تعليم مهارة االستماع.
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د -عرض البياانت وحتليلها
1 -1عرض بياانت املالحظة وحتليلها
قام الباحث ابالختبار القبلي يف يوم اخلميس 19 ،فرباير  ،2009واملشرتكون فيه طالب
الصف الثاين وعددهم  42طالبا .ويقصد الباحث يف هذا االختبار ملعرفة إىل أي مدى مهارهتم
األساسية يف االستماع ،وذلك ملدة  90دقيقة.
يهدف تعليم اللغة العربية يف مدرسة هنضة العلماء الثانوية اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج يف
الصف احلادي عشر لتنمية املهارة اللغوية خاصة مهارة االستماع لدى الطالب ،ألهنم قدروا على
تعرف احلروف العربية وأصواهتا وحفظوا مفرداهتا ومساع حرف العربية صحيحة .إال أهنم مل يعودوا
على إدراك املعىن اإلمجايل .وجرت عملية تعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة االستماع قبل استخدام
فيلم الكرتون كما يلي:
يستخدم املدرس الطريقة التقليدية وهي القراءة والقواعد والرتمجة ،يعين قرأ املدرس الدرس
يف أول احلصة قراءة منوذجية والطالب يقررون بعدها ،مث طلب املدرس من الطالب ليقرؤوها قراءة
جهرية .وبعد ذلك ترمجت املواد وطلب املدرس من الطالب ليكتبوها يف كراستهم .وأخريا طلب
منهم ابلتدريبات والتمرينات اليت وجدت يف الكتاب املستخدم وهو "تعليم اللغة العربية" أتليف
الدكتور هدايت الذي أخرجته وزارة الشؤون الدينية.
يف تلك املدرسة وسائل تعليمية يف اللغة العربية كمعمل اللغة ،ولكن املدرس ال يستطيع أن
ينفذها لذلك يشعر الطالب بسأم وملل .أما يف استخدام فيلم الكرتون لتنمية كفاءة الطالب يف
مهارة االستماع .يرجو الباحث هبذه الوسائل التعليمية زايدة رغبة وحب الطالب على اللغة العربية
خاصة يف تعليم االستماع.
واستهدف الباحث مالحظة املدرس والطالب خالل عملية التدريس أساسا إىل إجادة النظرة
عن أنشطة املدرس والطالب اليت تظهر خالل عملية التدريس .وابلنظر إىل هذه األنشطة سيضح
مدى فعالية استخدام فيلم الكرتون يف تعلم مهارة االستماع.
وقد عقد الباحث ستة لقاءات لتطبيق فيلم الكرتون يف تعليم مهارة االستماع ،ولقائني
لالختبار يعين االختبار القبلي واالختبار البعدي .قام الباحث ابلتعليم يف اجملموعة التجريبية يف يوم
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اخلميس للحصة السابعة حىت احلصة الثامنة ملدة  90دقيقة ،وتبدأ يف الساعة احلادية عشرة متاما
حىت الساعة الثانية عشرة والنصف .والتايل خطوات التدريس:
 :االستماع
املادة
الزمن  90 :دقيقة
املوضوع  :األقرع واألبرص واألعمى		
الفصل  :احلادي عشر
املستوى  :الثانوي				
يهدف هذا التعليم إىل حتقيق ما يلي :يسمع الطالب عن فيلم الكرتون بسماع صحيح،
وإدراك الطالب املعىن اإلمجايل يف فيلم الكرتون ،مث يعني معىن الكلمة الذي يسمعونه ويرتمجونه
صحيحا .وبعد ذلك يعرب الطالب النص الذي يسمعون بلغتهم ،ويستوعبون يف االستماع حول
املوضوع.
فيلم الكرتون بعنوان "األقرع واألبرص واألعمى"
جدول 1
إجراءات التدريس
الرقم
املقدمة
1

املادة واألنشطة

	-إلقاء السالم
	-توجيه اإلشارة املتعلقة ابملوضوع
(األفرع واألبرص واألعمى)
2

	-تشجيع الطالب
العرض
	-يسمع الدارسون ويهتمون
إبرشاد املدرس

املالحظة
الوقت
 15دقيقة 	-يعمل املدرس ابحلماسة ويعطى
الدارسني السؤال عم يتعلق ابملادة
السابقة
	-اإلشارة واضحة
	-النصائح جيدة
 55دقيقة 	-االهتمام الكبري لدى الطالب
	-يسمعون جبد وال يكونون مشغولني
أبنفسهم

	-جيلس الدارسون مث يسمعون
القصة املوجودة يف الفيلم
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3

 20دقيقة 	-مجيع الطالب عندما يسمعون
االختتام
ويهتمون الفيلم أن جيعلوا اخلالصة
	-يذكر املعىن اإلمجايل والتوصية
واملعلومة املهمة عن الفيلم
من فيلم الكرتون
	-يكتب الطالب معلوماهتم يف
	-يطلب املدرس الطالب جلمع
كتابتهم
واجبهم
أما نتيجة املالحظات ابستخدام فيلم الكرتون هي كما يلي:
جدول 2
درجة أنشطة املدرس

الرقم
1
2
3

فئات نتيجة األنشطة
17 -21
11 -16
0-6
اجملموع

الدرجة
عالية
متوسطة
ضعيفة

التكرار
6
0
0
6

درجة %
100
0
0
100

أشارت نتائج تقييم عملية التعليم إىل أن مقدار املدرس يف إجرائها كانت على درجة عالية.
ودرجة متوسطة ابلتكرار الواحد وليس فيها درجة ضعيفة .ألن أقل النتائج هي  15،5وتعترب يف
النسبة  86،1وذلك يف نشاط املدرس بنود  2و  ،7هو يشجع املدرس ويدافعه يف تعليم اللغة
العربية ابستخدام فيلم الكرتون ،ويبني املدرس األهداف التعليمية والكفاءة األساسية .ومؤشرة نتيجة
عملية التعلم موافقة ابملواد املدروسة.
ويسبب على ذلك ما قاله املدرس أن دافعية الطالب مرتفعة يف تعليم مهارة االستماع
ابستخدام فيلم الكرتون ألهنم يظنون أن وسائل فيلم الكرتون من الوسائل اجلذابة .وكذلك ال حيتاج
الطالب إىل بيان األهداف التعليمية مما شرحه املدرس يف اللقاء األول.
وأما مخسة بنود أخرى فال جيد املدرس أو الطالب املشكلة يف عملية كل منها .وهم يشعرون
ابلسرور يف الدراسة .وقال املدرس كان الطالب يف تعلم اللغة العربية هبذه الوسائل فرحني ،ومواد
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التعليم حيوية وديناميكية .هم حيبون على استماع احلوار والقصص وفيلم العربية .وال يشعرون ابلسأم
وامللل يف تعليم مهارة االستماع ،ويعرفون التوصيات املوجودة يف ذلك الفيلم.
من بياانت املالحظة هذه ،فتأكد الباحث أن استخدام فيلم الكرتون فعال يف تنمية مهارة
االستماع ،ألن الطالب يشعرون ابلسرور واحلماسة عند عملية التعليم ،وأهنم يشعرون ابلسهولة يف
االستماع وال حائرة عند إدراك املعىن اإلمجايل حيث ترتقي نتائجهم يف االستماع من درجة انقصة
ومقبولة قبل مشاركة عملية التعليم ابستخدام فيلم الكرتون إىل درجة جيدة جدا بعد مشاركة عملية
التعليم ابستخدام فيلم الكرتون.
2 -2عرض بياانت نتائج االختبار وحتليلها
قدم الباحث االختبار القبلي للطالب .وأما هدفه ملعرفة الكفاءة األساسية لكل الطالب عن
االستماع .ونتيجة الطالب يف االختبار كما يلي:
جدول 3
نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة
الرقم
1

التقدير
جيد جدا

مسافة حتديد النتيجة
100-80

العدد
0

النسبة املئوية
0

2

جيد

79-70

0

0

3

مقبول

69-60

1

% 4،8

4

انقص

59-50

5

% 23،8

5

فاشل

49-00

15
21

% 71،4
% 100

اجملموع

وجد يف اجلدول السابق يف اجملموعة الضابطة ( )% 71،4من عدد الطالب ضعفاء يف مادة
االستماع ،ألن نتيجتهم يف درجة فاشل وهذه أدىن الدرجات .و( )% 4،8يف درجة مقبول ،وال
يوجد الطالب يف درجة جيد وجيد جدا.
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جدول 4
نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية
الرقم
1

التقدير
جيد جدا

مسافة حتديد النتيجة
100-80

العدد
3

النسبة املئوية
% 14،3

2

جيد

79-70

2

% 9،5

3

مقبول

69-60

14

% 66،7

4

انقص

59-50

2

% 9،5

5

فاشل

49-00

0
21

0
% 100

اجملموع

من اجلدول السابق يوضح لنا أن ليس هناك الطالب حصلوا على درجة فاشل ،و()%9،5
منهم حصلوا على درجة انقص ،و( )% 66،7منهم حصلوا على درجة مقبول .و( )% 9،5حصلوا
على درجة جيد ،و( )% 14،3حصلوا على درجة جيد جدا.
وابلتايل قدم الباحث االختبار البعدي للمجموعة الضابطة:
جدول 5
نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة
الرقم
1

التقدير
جيد جدا

مسافة حتديد النتيجة
100-80

العدد
0

النسبة املئوية
0

2

جيد

79-70

0

0

3

مقبول

69-60

1

% 4،8

4

انقص

59-50

5

% 23،8

5

فاشل

49-00

15
21

% 71،4
% 100

اجملموع
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نظرا إىل اجلدول السابق يوضح لنا أن ( )% 4،8من الطالب حصلوا على درجة مقبول،
و( )% 23،8منهم حصلوا على درجة انقص ،و( )% 71،4منهم حصلوا على درجة فاشل ،وال
يوجد الطالب يف درجة جيد جدا .وهذه النتيجة تدل على أن ال توجد التنمية يف مهارة االستماع.
ولذلك البد للمدرس أن يصلح طريقة التعليم وعناصره يف عملية التعليم والتعلم يف مهارة االستماع.
مث قدم الباحث النتائج للمجموعة التجريبية يف اجلدول التايل:
جدول 6
النتائج للمجموعة التجريبية
الرقم
1

التقدير
جيد جدا

مسافة حتديد النتيجة
100-80

العدد
14

النسبة املئوية
% 66،7

2

جيد

79-70

6

% 28،6

3

مقبول

69-60

1

% 4،8

4

انقص

59-50

0

0

5

فاشل

49-00

0
21

0
% 100

اجملموع

نظرا إىل اجلدول السابق وجد أن ( )% 66،7من الطالب حصلوا على درجة جيد جدا،
وهذه النتيجة تدل على أن تعليم االستماع ابستخدام فيلم الكرتون فعالة ويناسب نتيجتهم مبعيار
النجاح يف تعليم مهارة االستماع .و( )% 28،6منهم حصلوا على درجة جيد ،و( )% 4،8منهم
حصلوا على درجة مقبول.
مث ميكن نظر الفروق بني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بتحليل
:Versi 14
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جدول 7
نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بتحليل
نوع االختبار
االختبار القبلي
االختبار البعدي

املعدل
67،38
85،24

االحنراف املعياري
6،749
11،251

العدد
21
21

SPSS Versi 14

أخطاء املعياري املعديل
1،473
2،455

يف هذا اجلدول أن املعدل يف االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية قبل استخدام فيلم
الكرتون  ،67،38وأما بعد استخدام فيلم الكرتون أن املعدل يف االختبار البعدي من اجملموعة
التجريبية  ،85،24هذه النتيجة تدل أهنا تنتمي.
جدول 8
ارتباط العينات الزوجية للمجموعة التجريبية
نوع االختبار
االختبار القبلي والبعدي

االرتباط
5610

العدد
21

القيمة املعنوية
0،08

وتصل النتيجة االرتباطية بني متغريين (اختبارين قبلي وبعدي) إىل عدد  5610مع قيمة
احتمالية أقل ببعيد من ( 0،05القيمة املعنوية للمخرجات  .)0،000ويعين ذلك أن هناك ارتباطا
وثيقا وحقيقيا بني نتيجة االختبار قبل استخدام فيلم الكرتون وبعده.
جدول 9
اختبار العينات الزوجية للمجموعة التجريبية
االختبار
القبلي
والبعدي

االختالفات الزوجية

املعدل

االحنراف
املعياري

أخطاء
املعياري
املعديل

17،857-

9،324

2،035

 % 95فرتة ثقة االختالف
أقل

تـ

درجة احلرية االحتمالية

أكثر

8،777- 13،613- 22،101-

0000

20

اعتمادا من هذ اجلدول الذي يستخدم برامج احلاسوب  SPSS Versi 14حتصل البياانت فيما
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يلي:
ت حساب = ( 8،777 ← 8،777-نتيجة حقيقية) )0،05( ‹)0،000( ᵖ
ت جدول = ت (2،09 = )20،0025
ألن ت حساب ( ‹ )8،777ت جدول ( )2،09فالفروض مقبول .إذن فيه االختالف
بني معدل نتيجة مهارة االستماع لدى الطالب قبل تطبيق فيلم الكرتون وبعده هلا فرق ظاهر ،أي
أن استخدام فيلم الكرتون يؤثر أتثريا تفاعليا يف نتيجة مهارة االستماع لدى الطالب يف اجملموعة
التجريبية.
أما نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة بتحليل :SPSS Versi 14
جدول 10
تقومي -تـ إلحصاء العينات الزوجية للمجموعة الضابطة
نوع االختبار
االختبار القبلي
االختبار البعدي

املعدل
40،95
44،38

العدد
21
21

أخطاء املعياري املعديل
2،814
2،362

االحنراف املعياري
12،894
10،823

يف هذا اجلدول وجد الباحث أن املعدل يف االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة ،40،90
وأما يف االختبار البعدي يعين .44،38
جدول 11
ارتباط العينات الزوجية للمجموعة الضابطة
نوع االختبار
االختبار القبلي والبعدي

العدد
21

االرتباط
2660

القيمة املعنوية
2450

وتصل النتيجة االرتباطية بني متغريين (اختبارين قبلي وبعدي) إىل عدد  2660مع القيمة
االحتمالية أكثر ببعيد من ( 2450القيمة املعنوية للمخرجات  .)0،000ويعين ذلك ليس هناك
ارتباطا وثيقا وحقيقيا بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي.
62

لغويات ،السنة الثانية ،العدد األول ،مايو 2020م

مصطفى

استخدام فيلم الكرتون لتنمية مهارة االستماع

جدول 12
اختبار العينات الزوجية للمجموعة التجريبية
االختبار
القبلي
والبعدي

املعدل

االحنراف
املعياري

3،429-

14،466

االختالفات الزوجية
 % 95فرتة ثقة االختالف

أخطاء
املعياري
املعديل

أقل

أكثر

3،157

10،013-

3،156

تـ
1،086-

درجة احلرية االحتمالية
290

20

اعتمادا على هذا اجلدول الذي يستخدم برامج احلاسوب  SPSS Versi 14حتصل البياانت
فيما يلي:
ت حساب = ( 1،086 ← 1،086-نتيجة حقيقية) )0،05( ‹)0،000( ᵖ
ت جدول = ت (2،09 = )35،0،025
ألن ت حساب ( › )1،086ت جدول ( )2،09فالفروض مردود .إذن ليس فيه االختالف
بني معدل نتيجة مهارة االستماع لدى الطالب قبل تطبيق الطريقة التقليدية وبعدها ،أي أن الطريقة
التقليدية ال تؤثر أتثريا تفاعليا يف نتيجة مهارة االستماع لدى الطالب يف اجملموعة الضابطة.
واألخري حيلل الباحث نتيجة االختبار بني اجملموعتني وهي التجريبية والضابطة فيما يلي:
جدول 13
تقومي تـ إلحصاء للمجموعة التجريبية والضابطة
مهارة االستماع

اجملموعة
التجريبية
الضابطة

العدد
21
21

املعدل
17،86
3،43

االحنراف أخطاء املعياري
2،035 9،324
3،157 14،466

اعتمادا على البياانت السابقة تبدو أن نتيجة االستماع املعدلة للمجموعة التجريبية تقع يف
 ،17،86وأما نتيجة االستماع املعدلة للمجموعة الضابطة تقع يف  .3،43وبعبارة أخرى أن نتيجة
االستماع للمجموعة التجريبية هلا نتيجة معدلة أعلى من اجملموعة الضابطة.
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جدول 14
اختبار العينات املستقلة

F

اختبار
تساوي
املتغريات

القيمة املعنوية
تـ
درجة احلرية
االحتمالية
اختالف املعدل
اختالف األخطاء املعياري
 % 95فرتة ثقة االختالف

أقل
أكثر

متغريات متساوية متغريات متساوية
غري مفرتضة
مفرتضة
4،055
.51.
3،842
3،842
34،171
40
.001
.000
14،429
14،429
3،756
3،756
6،798
6،838
22،059
22،019

اعتمادا على هذا اجلدول حتصل البياانت تـ حساب=  ،)df= 40 (ᵖ‹0,05 ،3،842إذن بني
الطريقة التقليدية واستخدام فيلم الكرتون يساوي تفاعليا يف ترقية مهارة االستماع لدى الطالب،
ولكن فيهما اختالف عن املعدل بينهما واملعدل للمجموعة التجريبية ( )17،86وللمجموعة
الضابطة ( ،)3،43أي أن ترقية املعدل ملهارة االستماع لدى الطالب ابستخدام فيلم الكرتون أعلى
ابلنسبة الطريقة التقليدية.
ه -اخلامتة
 -1نتائج البحث
)

أاستهدف الباحث مالحظة الطالب خالل عملية التدريس أساسا إىل إجادة النظرة عن
أنشطة املدرس والطالب اليت تظهر خالل عملية التدريس .وابلنظر إىل هذه األنشطة
64

لغويات ،السنة الثانية ،العدد األول ،مايو 2020م

مصطفى

استخدام فيلم الكرتون لتنمية مهارة االستماع

سيتضح مدى فعالية استخدام فيلم الكرتون يف تعليم مهارة االستماع .أما تصميم التدريس
استخدام فيلم الكرتون كما يلي:
1 -1يرشد املدرس عملية التعليم ابستخدام فيلم الكرتون.
2 -2يفتح املدرس الشاشة مث يفتح الفرص حتت املوضوع.
3 -3يف أثناء مشاهدة الفيلم ،يسأل املدرس الطالب عن الكلمات الصعبة عندهم من
القصة املوفرة يف الفيلم ،ويكرر املشاهدة من الفقرة الصعبة اليت وجدها الطالب.
4 -4يطرح املدرس األسئلة إىل الطالب.
5 -5يطلب املدرس كل طالب أن يذكر املعىن اإلمجايل والتوصية من الفيلم.
) بأن املعدل يف االختبار القبلي من اجملموعة التجريبة قبل استخدام فيلم الكرتون ،67،38
أما بعد استخدام فيلم الكرتون على أن املعدل يف االختبار البعدي من اجملموعة التجريبة
 .85،24هذه النتيجة تدل على أن استخدام فيلم الكرتون ينمي يف تعليم مهارة االستماع.
أما نتيجة حتليل  SPSS Versi 14للمجموعة التجريبية ما يلي :ألن تـ حساب (‹ )8،777
تـ جدول ( )2،09فالفروض مقبول .إذن فيه االختالف بني معدل نتيجة مهارة االستماع
لدى الطالب قبل تطبيق فيلم الكرتون وبعده هلا فرق ظاهر ،أي أن استخدام فيلم الكرتون
يؤثر أتثريا فعاال يف نتيجة مهارة االستماع لدى الطالب يف اجملموعة التجريبية أو مبعىن
استخدام فيلم الكرتون فعال.
) جأن املعدل يف االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة  ،40،90وأما بعد استخدام الطريقة
التقليدية أو بدون استخدام فيلم الكرتون على أن املعدل يف االختبار البعدي من اجملموعة
الضابطة  .44،38أما نتيجة حتليل  SPSS Versi 14للمجموعة الضابطة ما يلي :ألن تـ
حساب ( › )1،86تـ جدول ( )2،09فالفروض مردود .إذن ليس فيه االختالف بني معدل
نتيجة مهارة االستماع لدى الطالب قبل استخدام الطريقة التقليدية وبعدها ،أي أن الطريقة
التقليدية ال تؤثر أتثريا فعاال يف نتيجة مهارة االستماع لدى الطالب يف اجملموعة الضابطة.
 -2التوصيات
)

أإن مدرسة هنضة العلماء الثانوية اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج يف حاجة إىل املراجع املهمة
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لتزويد اسرتاتيجية التعليم والتعلم ،وذلك بكثرة املقارنة واملوازنة مع املدارس األخرى لتبين
املناهج التعليمية اجليدة يف حني إىل آخر .وحتتاج املدرسة أيضا وسائل التعليم ليكون التعليم
أو التعلم جذااب ومساعدا لدى الطالب.
) ب إن احلصة اجلاحزة لتعلم اللغة العربية يف الفصل قصرية جدا ،فليس من املبالغة أبن نقول:
قلة الفرصة لتعلم اللغة العربية دالة على صعوبة النجاح ،وال سيما يف تطوير مهارة االستماع،
حيت حتتاج كثريا إىل التدريب والتمرين ،فبجانب لزوم رفع عدد احلصص حىت تصبح كافية.
 -3املقرتحات
)

أيرجو الباحث أن تكون نتائج البحث مفيدة للقراء الذين يهتمون كثريا ابللغة العربية وتعليمها
يف املدرسة واجلامعة اإلسالمية ،ألن يف هذا البحث قدم الباحث الوسيلة التعليمية الفعالة يف
تعليم مهارة االستماع حىت ميكن تطبيق هذه الوسيلة يف عملية التعليم داخل الفصل ،ليكون
تعلم اللغة العربية سهال ومرحيا.
) ب ينبغي للباحثني اآلخرين يلحقون هذا البحث ويهتمون ابالبتكارات لتطوير مهارة االستماع
ابلعربية .وكذلك يسعون وجيتهدون بتحليل املشكالت التعليمية.
) جيرجو الباحث أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث العلمي املتعلق هبذا
املوضوع وغريه.
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