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Abstrack
If you look at each of the four language skills, it will be clear that the most
fundamental skill is listening, because good listening is a basic factor in being
able to master the other three skills. Thus, the story presentation method
becomes a teaching method based on assumptions that presenting
information and facts are anecdotal, and have a good effect on attracting the
listener's attention. The purpose of this scientific research is to find out
whether the storytelling method is able to bring effects on the students’
listening ability for Intensive Program of the Dirosat Islamiyah Al-Amien
Prenduan, and to show the extent of its impact. This scientific research is
quantitative in nature, by taking data from 20 students (total samples) for the
intensive program of the Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan. The data
collection technique was used by using questionnaires which aimed to test
the independent and the dependent variables. Observation and documents
are used to confirm and verify, while the data analysis method is the product
moment correlation method. From the results of data analysis, it is clear that
the storytelling method affects in improving the student’s listening skills of
intensive program of Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan.
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املقدمة
اللغة ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم .واللغات كثرية ،خمتلفة من حيث
اللفظ ،متحدة من حيث املعىن ،أي أن املعىن الواحد الذي خياجل ضمائر الناس واحد،
1
ولكن كل قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ األخرين.
واللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم .وقد وصلت إلينا
بطريقة النقل .وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة ،وما رواه الثِّقات من منثور
العرب ومنظومهم 2.و قد أخذت رمسيا هبذه اللغة النبيلة املنظمة ألمم املتخذة سنة
 1٩۷٣م.3
فنرى واضحا كل الوضوح أن اللغة العربية هلا دور عظيم حنو اإلسالم واملسلمني،
فضال يف فهم مصادر هذا الدين الشريف احلنيف (القرآن واحلديث النبوي) كما قد أشار
آَّن َع َربِيًّا لَ َعلا ُك ْم
بذلك رب العاملني هللا تعاىل حيث قال يف القرآن الكرمي "إِ اَّن َج َعلْنَاهُ قُ ْر ا
4
تَ ْع ِقلُ ْو َن".
مث إذا حتدثنا عن كيف اكتساب اللغة األجنبية فال ميكن عدم البحث عن
تعليمها ،ويف تعليم اللغة األجنبية نعرف ما يسمى مبهارة اللغة وهي مهارة االستماع
والكالم والقراءة مث الكتابة .ويف كل من هذه املهارات األربعة مكاهنا يف ذاهتا.
ولكن إذا أمعنا النظر إىل كل منها لوجدان أن االستماع أول شيئ من هذه
املهارات األربعة .فإن االستماع اجليد عامل أساسي يف القدرة على بقيات املهارات
الثالثة.
وفقا أبهداف البحث املذكورة من قبل ،فهذا البحث ال بد أن أييت بنتائج
مفيدة نستفيد منها فائدة نظرية كانت أم عملية .فهي كما يلى:
 . 1مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية (بريوت :دار الفكر ،)2007 ،ص.7.
 . 2مصطفى الغالييين ،املرجع السابق ،ص.7.
 . ٣أجيب حرماوان ،طريقة تعليم اللغة العربية (ابندونج :روسدا كاراي ،)2011 ،ص7 .
 . 4القرأن الكرمي ،سورة الزخرف ٣ :
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 .1من حيث النظرية:
أ .أتى هذا البحث مبعارف جديدة لتكوين عملية التدريس فعالية ومفرحة،
وخاصة ىف تنمية مهارة استماع الطالب ورغبتهم فيها بتطبيق طريقة تقدمي
القصة.
ب .كونه مرجعا ومصدرا للبحث الذى أيتى بعده أو كونه خربا مساعدا للبحث
احلاضر.
 .2ومن حيث العملية:
أ .أيتى هذا البحث ابقرتاح ملمعلي اللغة العربية بقسم تعليم اللغة األجنبية
جملس الطلبة التنفيذي خاصة وجبامعة األمني اإلسالمية برندوان عامة ىف
ترقية مهارة االستماع العريب.
ب .مزيد التفكري لطالب الربانمج املكثف ىف ترقية مهارة االستماع العريب بتطبيق
طريقة تقدمي القصة.
ومما البد لنا من االهتمام ،أن لالستماع أمهية كبرية يف حياتنا ،إنه الوسيلة اليت
يتصل هبا اإلنسان يف مراحل حياته األوىل ابآلخرين ،عن طريقة يكتسب املفردات،
ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكيب ،ويتلقى األفكار واملفاهيم ،كما أن االستماع اجليد ملا
يلقى من معلومات أو يطرح من أفكار أمر ال بد منه لضمان اإلستفادة منها والتفاعل
معها .ولقد ثبت أن اإلنسان العادي يستغرق يف اإلستماع ثالثة أمثال ما يستغرقه يف
القراءة.
فإن القرآن الكرمي نفسه يويل السمع أمهية ابلغة وعناية فائقة ،ويقدمه يف الذكر
على غريه من احلواس ،وذلك يف حويل سبعة وعشرين موضعا من كتاب هللا تعاىل ،منه
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قوله تعاىل "وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم التعلمون شيأ وجعل لكم السمع
واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون".

5

ويعد فن االستماع يف مقدمة فنون اللغة من حيث األمهية ،ومتكن تلك األمهية
يف أنه األكثر توضيفا قياسا بفنون اللغة األخرى ،على النحو الذي دلت عليه بعض
الدراسات ،حيث أكدت دراسة رانكني سنة  1٩2٦ميالدية أن االستماع هو أكثر
أساليب االتصال شيوعا واستخداما ،والغرو يف ذلك فاللغة بنت احملاكاه ،واالستماع
رافدها األصيل.
ومن هنا ندرك قيمة االستماع ونعرف ملاذا كان العرب يبعثون أبناءهم إىل البادية
6
ليستموا إىل اللغة من مظاهنم الصحيحة ومعنيها الصافية اخلالية من اخلطاء.
وقد أثبت البحث عن أمهية االستماع من خالل إحصائيات بني نسب توزيع
االتصال اللغوي بني الناس على فنون اللغة األربعة يف اليوم حيث جاءت أبن  %45من
الوقت تقضيه الناس مستمعة إىل اآلخرين  .وطالب املرحلة االبتدائية يزيدون  %5أي :
 %50من وقتهم املدرسي يقضونه يف االستماع إىل غريهم  .و %٣0من الوقت تقضيه
7
الناس متحدثة إىل اآلخرين  .بينما  %25من الوقت تقضيه الناس بني القراءة والكتابة.
مث مما البد لنا من نظره أن تعليم اللغة األجنبية عامة واللغة العريبة خاصة حيتاج
إىل الطريقة اخلاصة املناسبة لدى متعلمها .وإذا الحظنا طريقة تعليم اللغة العربية ببلدتنا
إندونيسيا أواخر هذه السنوات لوجدان التنمية والرتقية فيها .والسيما اللغويون يف هذه
البلدة يبذلون جهودهم يف البحث عن هذه اللغة العربية.
ومن املمكن التعبري األساسي عن العبارات املذكورة ،أبن مدرس اللغة األجنبية
يلزم أن يالحظ مالحظة كاملة اتمة أية طريقة التعليم اللغوية حيتاجها الطالب يف نيل
 . 5القرأن الكرمي ،سورة النخل 78 :
 . ٦نور هادي ،املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا( ،مالنج ،جامعة مالنج اإلسالمية احلكومية للطبعة والنشر)2011 ،
 ،ص٣0 .
 . 7فاضل فتحي حممد وايل ،اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية ،ص .14٦ - 144
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نتيجة تعليم اللغة املقصودة أو يف حل مشكالت التعليم اللغوية عند الطالب .عالوة
على ذلك ،رأينا عديدا أواخر هذه السنوات من املؤسسات أواملعاهد املتقدمة إبندونيسيا
اليت تعلم اللغة العربية أبنواع من الطرق التعليمية حسب أحوال طاقات طالهبم.
بعد حتليل هذه البحوث العلمية ،فوجد واستفد الباحث األشياء ما يلي؛
 .1فائزة السعادة
أ .أهداف البحث
أرادت الباحثة إعداد مواد تعليم مهارة القراءة لطالب الفصل العالجي يف يف املدرسة
املتوسطة اإلسالمية "نور اهلداية" فروبولنجا.
ب .منهج البحث
كان املنهج البحثي هلذا البحث هو البحث التطويري ،حيث تبحث الباحثة عن
إعداد مواد تعليم مهارة القراءة لطالب الفصل العالجي يف املدرسة املتوسطة
اإلسالمية "نور اهلداية" فروبولنجا.
ج .أهم نتائج البحث
أهم نتائج هذا البحث هو أن وجود املواد التعليمية ملهارة القراءة وتديرابهتا وحصلت
على النتيجة من اخلبري  ،%82فاستنبطت الباحثة أبن هذه املواد التعليمية الئقة يف
أن تستخدم لعملية تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة.
 .2غفران زين العابدين
أ .أهداف البحث
أراد الباحث تطوير نصوص مادة مهارة القراءة ابستخدام املوضوعات املستوعبة
للثقافة احمللية.
ب .منهج البحث
كان املنهج البحثي هلذا البحث هو البحث التطويري مع التطبيق ،حيث يبحث
الباحث عن تطوير نصوص مادة مهارة القراءة ابستخدام املوضوعات املستوعبة
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للثقافة احمللية يف الصف الثالث الثانوي مبعهد البستان السلفي للبنات سومرب فافان
فامكاسان مادورا.
ج .أهم نتائج البحث
أهم نتائج هذا البحث هو أن تطوير مادة القراءة ابستخدام املوضوعات املستوعبة
للثقافة احمللية مناسبة يف عميلة تعليم الطالبات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي،
وحتقق إىل تنمية مهارة القراءة عندهن ابنتفاعهن من معرفة املفردات وأساليب العربية
اجلديدة.
 .3حور عني هناية السعادة
أ .أرادت الباحثة إعداد املواد التعليمية لتنمية مهارة القراءة يف قسم تربية الدين اإلسالمي
جبامعة اإلسالمية األهلية بالموجنان.
ب .منهج البحث
كان املنهج البحثي هلذا البحث هو البحث والتطوير ،حيث تبحث الباحثة عن
إعداد املواد التعليمية لتنمية مهارة القراءة يف قسم تربية الدين اإلسالمي جبامعة
اإلسالمية األهلية بالموجنان.
ج .أهم نتائج البحث
أهم نتائج هذا البحث هو أن وجود تصميم املواد التعليمية ملهارة القراءة حصلت على
النتيجة من اخلبري  ،%٩0فاستنبطت الباحثة أبن هذه املواد التعليمية مناسبة يف أن
تستخدم لعملية تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة.
بعد ما اهتم الباحث بقراءة وحتليل هذه البحوث الثالث ،استنبط الباحث أن
ما بني البحث الذي حبث الباحث يف هذا البحث وتلك البحوث الثالث سواء يف
املهارة اللغوية ومنهج البحث .وأما املهارة فهي مهارة القراة ،ومنهج البحث فهو
البحث والتطوير.
وما خيتلف بني هذا البحث وتلك البحوث الثالث املذكورة هو يف املرحلة
التعليمية ،واملواد التعليمية املعدة ،والبيئة املكانية .فهذه االختالفات متكن اختالف
مستوى الصعوبة يف البحث واملواد املعدة املناسبة ونتائج تطبيقات ومدى فعاليتها.
145
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ومن تلك املؤسسات أواملعاهد معهد األمني اإلسالمي برندوان ،فإنه ملن
املعروف ،منذ أول أتسيسه كانت ممارسة اللغتني العربية واإلجنلزية أمرا واجبا على منسويب
املعهد أساتذة وطالاب إما يف التعليم الفصلي أو خارجه ،واهلدف من ذلك تكوين اللغة
الرمسية عادة وحضارة لألساتذة والطالب يف حياهتم املعهدية.
إن تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد أيسس على طريقة مباشرة .وهلا اهتمام
خاص للتعليم وتعلمها .عالوة على ذالك ،كانت مادة التعليم وتعلم اللغة العربية أكرب
اهتماما من املواد األخرى.
مث جامعة األمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا من إحدى املعاهد املوجودة
يف مؤسسة معهد األمني اإلسالمي برندوان ،وهي أعلى مرحلة من املراحل املدرسية اليت
حتت قيادة هذه املؤسسة .واستخدمت هذه اجلامعة طريقة التعليم احلديث .ويف هذه
اجلامعة ينقسم الطالب إىل ثالثة أقسام :العادي واخلاص/املزيد و املكثف.
فالطالب يف الربانمج العادي أولئك الذين يتخرجون من املدارس الثانوية
ويلتحقون دراستهم إىل هذه اجلامعة ،أيتون إىل هذه اجلامعة لدخول الفصل ويرجعون إىل
بيوهتم بعد انتهاء الدراسة يف الفصل.
وأما الطالب يف الربانمج املزيد أولئك الذين يتخرجون من تربية
املعلمني/املعلمات اإلسالمية أو من معهد حتفيظ القرآن ومازالوا يدرسون فيه .وكانوا
ماهرين يف اللغة العربية واإلجنلزية كتابيا كان أم لسانيا.
وأما الطالب يف الربانمج املكثف أولئك الذين يتخرجون من املدارس الثانوية
ويلتحقون دراستهم إىل هذه اجلامعة ،وهم أيتون من أنواع اجلزر يف هذه البلدة بل كان
أحد منهم أييت من خارج البلدة ،كان هذا الربانمج لربانجما متفوقا يف هذه اجلامعة ،ألن
الطالب يف هذا الربانمج يسكنون يف اجلامعة ويشاركون مجيع النشاطات اجلامعية
واملعهدية طوال  ۲4ساعة.
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وتقود بتلك النشاطات اجلامعية واملعهدية منظمة جملس الطلبة التنفيذي وهي
ملنظمة رمسية يف جامعة األمني اإلسالمية برندوان كما كانت هذه املنظمة تكون رمسية
أيضا يف اجلامعات األخرى.
كانت هلذه منظمة جملس الطلبة التنفيذي أقسام يف تنفيذ النشاطات املخطوطة،
منها قسم الشؤون الداخلي ،وقسم الشؤون اخلارجي ،وقسم الشؤون املايل ،وقسم األمن،
وقسم الرتبية والنظرية ،وقسم الفن والرايضة ،وقسم الشريعة والدعوة ،واألخري قسم ترقية
اللغة األجنبية.
فلكل من هذا القسم الوظيفة ،وألداء الوظيفة ،كانت الرجال يف كل من هذه
األقسام الثمانية يعملون ابلنشاطات إما اليومية أو األسبوعية أو الشهرية أو السنوية،
مثال ذلك قسم ترقية اللغة األجنبية ،فإن لرجال قسم ترقية اللغة األجنبية النشاطات
اللغوية الكثرية ،وتنقسم تلك النشاطات اللغوية إىل القسمني :اللغة العربية واللغة
اإلجنلزية.
ولقسم ترقية اللغة األجنبية وظائف عديدة ،وتقام تلك النشاطات يوميا وأسبوعيا
وشهراي وسنواي ،مث تتوضح ذلك مما يلي:
أ .اإلدارة والرعاية والتطوير جلودة قسم ترقية اللغة األجنبية ،وهي تتكون مما يلي:
 )1اإلدارة إبجياد الفرقة للغة األجنبية األسبوعية حوىل جامعة األمني اإلسالمية
برندوان.
 )2الوفد للمشاركني واملشاركات يف مسابقات أو تدريبات اللغة األجنبية
خارج اجلامعة.
ب .اإلدارة والتطوير جلمع نشاطات اللغة العربية ومثلها ما يلي:
 )1اإلدارة والتطوير جلميع مستوى طالب جامعة األمني اإلسالمية برندوان
بشكل العمل مع التعليم أوالتعلم مع العمل يف كل من الفرص.
 )2اإلدارة والتطوير إبقامة فرقة احملاضرة واملناقشة املتعلقة ابللغة األجنبية.
 )3تزويد املفردات لكل اليوم املعني
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 )4إقامة الربامج على التدريب يف اللغة األجنبية
 )5الصيانة والتطوير على أفراد رجال قسم اللغة األجنبية بشكل منهجي
ومناسب مما حيتاج إليه
 )6إقامة التعاون ابملنظمات األخرى خارج اجلامعة.
ج .اإلدارة والتطوير على جودة مهارات لغة مجيع الطالب يف منظمة الطلبة
جبامعة األمني اإلسالمية برندوان
د .التقرير املوقويت والتصاديف حنو املسؤول هلذا اجمللس
ه .تلقني النفس الرئيسية واإلدارية يف الذهن والصفة والعمل حوىل جامعة األمني
اإلسالمية برندوان
ويف احلقيقة ،مجيع طلبة جامعة األمني اإلسالمية برندوان البد من مشاركة
النشاطات املوجودة يف منظمة جملس الطلبة التنفيذي كلها ،والسيما النشاطات املتعلقة
ابللغة العربية واللغة اإلجنلزية ،إذ هاات اللغااتن األجنبتان شيئ مهم جدا يف هذه اجلامعة.
ولكن كما قد ذكر قبله أن الطلبة تنقسم إىل ثالثة أقسام :العادي واملزيد
واملكثف ،والطلبة يف الربانمج العادي واملزيد الميكن مشاركة النشاطات كلها سوى أهنم
شاركوا يف النشاطات الشهرية أو السنوية فحسب.
وللطلبة يف الربانمج املكثف الزم مشاركة النشاطات كلها ،هنارها وليلها .ومن مل
يشارك فعليه العقاب من قبل رجال قسم ترقية اللغة األجنبية.
فإن تقدمي القصة تعد من طرق التدريس القدمية احلديثة ،فقد استخدمت القصة
يف التدريس منذ قدمي الزمن ،ومازالت تستخدم حىت اآلن وبطريقة فعالة وانجة جدا،
وخاصة يف املناهج الدراسة القابلة هلذا النوع من طرق التدريس مثل (اللغة العربية  -الرتبية
الدينية – اجلغرافيا  -التاريخ  -العلوم) ،ويعد هذا األسلوب -األسلوب القصصي أو طريقة
القصة  -من الطرق اليت استخدمها القرآن الكرمي يف العديد من اآلايت ،كما تعد القصة
من الطرق اليت استخدمها النيب صلى هللا عليه وسلم يف العديد من االحاديث النبوية
الشريفة لتعليم الصحابة العديد من آداب السلوك واملعامالت والعبادات.
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ومن هنا تعد طريقة التدريس القائمة على تقدمي املعلومات واحلقائق بشكل
قصصي ،من الطرق الفعالة اليت تندرج حتت جمموعة العرض ،وهذه الطريقة تعد من أقدم
الطرق اليت استخدمها اإلنسان لنقل املعلومات والعرب إىل األطفال ،وهي من الطرق
املثلى لتعليم التالميذ خاصة األطفال منهم ،كوهنا تساعد على جذب انتباههم وتكسبهم
الكثري من املعلومات واحلقائق التارخيية ،واخللقية ،بصورة شيقة وجذابة ويف تقدمي القصة
قال سعيد مرسي أن القصة هي تعرض املعرفة للطالب أبسلوب اللغة البسيطة وسهلة
الفهم .8وقال أرماي عريف أن القصة هي التعرض حلدوث شيء ما ،حقيقية كانت أم
خيالية.

9

وهو أيضا أسلوب تربوي أتليفه النفوس وله أتثري عجيب يف جذب انتباه
10
السامع ،والتأثري على سلوكيات الطالب من خالل اإلعتبار واإلتعاظ من أحداثها.
وإنه أيثر كثريا إىل نفوس اإلنسان .بل كان القرآن العظيم حيتوي على كثري من

القصص ،وهذا يدل على أن هللا تعاىل أخذ بتعليم رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم ومن
تبع بعده أبن تقدمي القصة هو الطريقة التعليمية اجليدة اجلذابة لرتبية نفوس اإلنسان.
عالوة على ذلك ،كان هللا تعاىل ميثل ويصور ويرصع عدة من اآلايت القرآنية ابلنبات
واحليوان اليت مها ملن بعض العوامل اهلامة يف تقدمي القصة.
ففي احلقيقة ،التعليم بطريقة القصة ليست شيأ حديثا يف اإلسالم ألن يف أوائل
قرون اإلسالم قد استخدمه الرسول صلى هللا عليه وسلم حامل هذا الدين احلنيف يف
العديد من االحاديث النبوية الشريفة لتعليم الصحابة العديد من آداب السلوك
11
واملعامالت والعبادات.
وهلذا فليس من شيئ غريب إذا كنا جند تقدمي القصة يف كثري وعديد من
املسابقات العربية يف هذه اجلمهور احملبوبة ،إما املسابقات حسب املنطقة أم الوطن.
 . 8سعيد مرسي ،الفن لتعليم األطفال (جاكرات ،الرابن )2001 :ص117 .
 . ٩أرماي عريف ،مبادئ علم التعليم اإلسالمي (جاكرات ،اإلخالص ،)1٩٩4 :ص1٦0.
 1مجال بن إبراهيم الفرش ،مهارات التدريس الفعال (الرايض :مكتبة التوبة 14٣0 ،ه) ص٣٣ .
 . 1مأخوذة من موقع االنرتنت ،http://kenanaonline.com/users/HaresAmmar/posts/260786 ،مت
التحميل يف  ٩من أكتوبري 2014
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فرأينا حنن أن سبااب من أسباب هذا احلال يعين أبن تقدمي القصة لشيئ مهم ومهتام يف
تنمية قدرة من يريد أن يتبحر يف حبار اللغة العربية اجليدة.
والسيما كما نقلته سانيت إستقامة من مصفرة تذكرة أن املنهج الدراسي سنة
 ۱٩٩4ميالدية يعترب تقدمي القصة من إحدى الطرق التعليمية الطابقة يف التعليم .وتعين
12
طريقة تقدمي القصة قوال أو تعبريا يف إلقاء القصة شفهيا.
فمما قد ذكران قبله ،أن الطالب املكثف أيتون من أنواع اجلزر يف هذه البلدة
احملبوبة بل كان أحد منهم أييت من خارج البلدة ،والسيما بطالب املستوى الثاين
املكثف ،هم الذين يسكنون ويتعلمون يف هذه اجلامعة سنة واحدة تقرييا .ومن مث ،ملن
شيئ رائع وممتاز إذا أُتيت هبذة احلالة البحث العلمي.
وفروض البحث هى ظن مؤقت .واملراد به ،مل جيري هذا البحث ،بل إمنا هو خمطط
وظان احلاصل  .1ىف امتحان الفروض املقدمة ،الزم هلذا البحث أن حيلل الفرض العملي
( )Haوالفرض الصفري ( ,)Hoكما يلى:
 .1الفرض العملي ()Ha
وجود أتثري طريقة تقدمي القصة يف ترقية مهارة االستماع لطالب املستوى الثاين
املكثف جبامعة األمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا.
 .2الفرض الصفري ()Ho
عدم أتثري طريقة تقدمي القصة يف ترقية مهارة االستماع لطالب املستوى الثاين
املكثف جبامعة األمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا.

 . 1سانيت إستقامة ،اجلهود يف ترقية نتائج تعليم الرتبية اإلسالمية عن مادة األخالق بطريقة تقدمي القصة للطالب يف الفرقة "أ"
روضة األطفال كوسوما بنجسا أمباراوا سامارانج  ،201٣البحث العلمي ،غري منشورة (قسم الرتبية اإلسالمية جامعة سالت
تيغا اإلسالمية احلكومية) ،ص.42 .

 .1هريي جوهري ،دليل كتابة البحث العلمي (النظرية والتطبيق) (بندونغ :فوستاكا ستيا ،)2010 ،ص.٣٩.
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عالوة على ذلك ،نظرا على منهج تدريس اللغة العربية للطالب املستوى الثاين
املكثف يف قسم ترقية اللغة األجنبية جملس الطلبة التنفيذي جبامعة األمني اإلسالمية
برندوان ،مث نظرا على الطريقة التعليمية لرتقية مهارة استماعهم على اللغة العربية.

وقع هذا البحث ىف جامعة األمني اإلسالمية برندوان حتت املوضوع "أتثري طريقة
تقدمي القصة يف ترقية مهارة االستماع لطالب املستوى الثاين املكثف جبامعة األمني
اإلسالمية برندوان سومنب مادورا ".
نظرا إىل أساسيات البحث املورودة ،فرمز الباحث عن املشكالت كما يلى:

 .1هل تتأثر طريقة تقدمي القصة يف ترقية مهارة االستماع لطالب املستوى الثاين
املكثف جبامعة األمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا ؟
 .2ما مدى أتثري طريقة تقدمي القصة يف ترقية مهارة االستماع لطالب املستوى الثاين
املكثف جبامعة األمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا ؟
وفقا مبشكالت البحث السابقة ،فاألهداف من هذا البحث كما يلى:
 .1ملعرفة وجود أو عدم أتثري طريقة تقدمي القصة يف ترقية مهارة االستماع لطالب
املستوى الثاين املكثف جبامعة األمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا.
 .2ملعرفة مدى أتثري طريقة تقدمي القصة يف ترقية مهارة االستماع لطالب املستوى الثاين
املكثف جبامعة األمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا.
أدوات البحث
 14رآى أريكنتو
أدوات البحث هي األداة املستعملة للقبض على بياانت البحث.
أن أدوات البحث هي أداة أو سهولة اليت استخدم الباحث ىف مجع البياانت ألن يكون
15
عمله أسهل و حاصله أحسن ،ىف املعىن يكون أدق و كامال ،وتبعا لنظام خاص.
 .1حممد رسلي ،جعل خطة البحث والبحث العلمى (برندوان :برمداىن ،)2012 ،ص.28.
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األدوات ىف البحث هي أداة جلمع البياانت .لكل البحث حيتاج إىل البياانت
16
املختلفة ،حىت لوجد البياانت ،والزم أيضا للباحث أن يستخدم األدوات املختلفة.
من الشرح السابق أن أدوات البحث هي أداة املساعدة املستخدمة ىف البحث
جلمع البياانت .فأما أدوات البحث اليت استعمالها الباحثان هي االستبانة واالختبار
واملالحظة والوثيقة.
طريقة االستبانة املقصودة هي االستبانة املغلقة ،ابملعىن االستبانة املنشورة إىل
مجيع اجمليبني بتجهيز خياري األجوبة املركبة على املؤشرات.

أ .طريقة مجع البياانت

الباحثان يستخدمان طرائق عديدة ىف هذا البحث وهي كما يلي:
 .1طريقة االستبانة
طريقة االستبانة هي جمموعة األسئلة املكتوبة املستعملة للحصول على

األخبار من اجمليبني يعين التقرير عن أنفسهم أو األشياء املعلومة.
إذا نرى من كيفية اإلجابة تنقسم االستبانة إىل قسمني:
أ) االستبانة املفتوحة هي إعطاء الفرصة إىل اجمليبني لإلجابة بكلماهتم.
ب) االستبانة املغلقة هي اإلجابة اجملهزة ،واجمليبون خيتاروهنا فقط.
17

أما االستبانة الىت استخدماها الباحثان يف هذا البحث هى االستبانة
املغلقة ،ألن بوجود حال من األحوال اليت حسباها الباحثان منها ،إقتصاد الوقت
والطاقة واملال ،وأيضا تسهيل اجمليبني ىف إجابة األسئلة اجملهزة ،وسهلت هذه
الطريقة الباحثان على مجع البياانت يف الوقت املعني .طريقة االستبانة هنا تئسس
للمتغري املستقل (.)X

املتغري املستقل ( )Xاملؤشرات لطريقة تقدمي القصة
 .1سوحارمسى أريكنتو ،إجراء البحث (جاكرات :رينيكا جفتا ،)2002 ،ص.1٣٦.
 .1هريي جوهرى ،املرجع السابق ،ص.40.
 .1سوحارمسي أريكنتو ،املرجع السابق ،ص.1٩4.
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املتغري املستقل
طريقة

رقم األسئلة

املؤشرات

 التمهيدتقدمي  -عرض القصة

القصة

 ۱،۲ ٣،4 5،٦،۷،8٩،۱0 -

 مناقشة القصة وحتليلها -التقومي

 .2طريقة االختبار
رآى أريكونتو أن طريقة االختبار هي تواصل األسئلة أو التمرين مع آلة
أخرى املستعملة (األسئلة مكتوبة) لتقدير املهارة والذكاء والقدرة الىت ملكها الفرد
ِّ
املمتحن يقدم األسئلة دون
أو اجلماعة18.واالختبار الشفهي هو الذي كان
19
املمتحن يقدم األجوبة دون الكتابة (شفهيا) أيضا.
الكتابة (شفهيا) و َ
وللقيام هبذا االختبار الشفهي ،سأال الباحثان اجمليبني واحدا فواحدا،
والسؤال كما يف املؤشرات ،وهذه الطريقة للمتغري التابع (.)Y

املتغري التابع ( )Yاملؤشرات ملهارة االستماع
التيجة

املتغري التابع

املؤشرات

مهارة االستماع

 فهم مادة االستماع فهماجيدا
 -استنتاج األفكار الرئيسية

جيد

كاف انقص

 استنباط املعاين الكامنةوراء مادة االستماع

 . 1املرجع السابق ،ص.1٩٣.

 . 1صاحب األحيان ،االختبار يف الرتبية )(pdf
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.3طريقة املالحظة
املالحظة هي النشاط املعني اجلاري ،نذكر املالحظة كثريا مبالحظة
الشيء الذي جيري وحيتوي على نشاط تركيز االهتمام بشيء مقصود جبميع
احلواس اخلمس.
وبذلك ،املالحظة ميكن قيامها بطريقة النظر ،والسمع ،والشم ،والشعور.
واملالحظة من النشاط املعمول به عمدا ،وجدا ،وتبعا لنظام خاص يف الظواهر
اإلجتماعية وظواهر العامل بطريقة املالحظة والتقييد.
20

مث أنواع املالحظة عند سوغيونو تنقسم إىل قسمني مها:
أ .املالحظة ابملشاركة
يف هذه املالحظة ،الباحثان يشرتكان يف عمل ،اليومية املستجيبني.
ب .املالحظة بدون املشاركة
و أما يف هذه املالحظة ،الباحثان ال يشرتكان يف األعمل اليومية للمستجيبني،
21
و لكن يكون املالحظ احلري.
فأما املالحظة اليت استعمالها الباحثان املالحظة ابملشاركة.
 .4طريقة الوثيقة
 22الوثيقة والسجل ،تعريف الوثيقة هي كل البياانت املكتوبة
قرق غواب ولينجولن
أو الفلم .السجل هو كل البيان املكتوب الذي كتبه املرء أو املؤسسة إلقتضاء عرض
احلادثة.
23
مث قسم غواب ولينجولن الوثيقة إىل قسمني مها:
 .1الوثيقة الداخلية هي مثل الوسائل ،اإلعالن ،التفاعل ،النظام ،تقرير كشف
الدرجات ،وقرار الرائسة.
 .2هريى جوهرى هريى ،املرجع السابق ،ص.48.
 .2سوغيونو ,املرجع السابق ،ص.145.
 .2ليسى ج .موليونغ ،طريقة البحث الكيفي (بندونغ :روسدا كراي ،)2002 ،ص.1٦1.
 .2ليسى ج .موليونغ ،املرجع السابق .ص.1٦1.
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 .2الوثيقة اخلارجية هي فيها البياانت الىت حصلتها املؤسسة ،كاجملالت ،والنشرة،
والبيان ،واألخبار املذاعة إىل وسائل الصلة ابجلماهري .الوثيقة اخلارجية متكن
انتفاعها ملطالعة السياق اإلجتماعية والرائسة.
ىف البحث هنا ،رجى الباحث من الوثيقة (إما الوثيقة الداخلية أم الوثيقة
اخلارجية) ىف املعىن إذا وجد الباحث السجل ،فطبعا البد أن ينتفع منه كالزايدة لتقوية
نتيجة هذا البحث.

ب .طريقة حتليل البياانت

طريقة حتليل البياانت من أحد طريقة جتهيز البياانت لوجدت األجوبة على
األسئلة والدروس احملصولة من هذا البحث.
كانت طريقة حتليل البياانت مهمة جدا ىف نشاطة البحث ،طريقة حتليل البياانت
المتحان الصواب أو إثبات الفروض .لطريقة حتليل البياانت اليت استعمله الباحث يف
هذا البحث هي طريقة اإلحصاء ألن البياانت احملللة هي أرقام أو كمي.
كانت احملللة ىف هذا البحث هي العالقة بني املتغري املستقل (طريقة تقدمي
القصة) يعطي بعالمة  ،Xواملتغري التابع (مهارة االستماع) يعطي بعالمة .Y
ملعرفة وجود أم عدم التأثري بني املتأثر عليه هو طريقة تقدمي القصة (املتغري
املستقل) ،مبهارة االستماع (املتغري التابع) ،وما مدى أتثري طريقة تقدمي القصة يف
مهارة االستماع لطالب الربانمج املكثف املستوى الثاىن جبامعة األمني اإلسالمي
برندوان ،فاستعمل الباحث رمز ارتباط ضرب العزوم24فهو كما يلي:
=xy

r

البيان:
r

xy
xy

 :عوامل العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع
 :اجملموع الكلي بني عدد املتغري املستقل واملتغري التابع

Product Moment . 2
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x2
y2

 :اجملموع الكلي املركب من املتغري املستقل

 :اجملموع الكلي املركب من املتغري التابع
شرح الباحث احلجتني سببا الستعمال طريقة حتليل ارتباط ضرب العزوم ومها كما
يلي:
 .1ملعرفة مدى أتثري طريقة تقدمي القصة يف مهارة االستماع لطالب املستوى الثاين
املكثف جبامعة األمني اإلسالمي برندوان سنة  2015م.
 .2لإلمكان بني املتغري املستقل واملتغري التابع يقرب من كورفا العادية ( )Kurvaيعىن
ابحلاصل وجود العالقة بني املتغري املستقل ( )Xواملتغري التابع (.)Y
كان املتغري املستقل ىف هذا البحث طريقة تقدمي القصة ،على أن املتغري التابع هو
مهارة االستماع لطالب املستوى الثاين املكثف جبامعة األمني اإلسالمي برندوان سنة
 20۲0م.
كانت البياانت اجملموعة ىف هذا حبث العالقة جتهز ابستعمال رمز ارتباط ضرب
العزوم السابق .احلاصل من حساب اإلحصاء ابستعمال الرمز املذكور تستشار
جبدول نتيجة عوامل العالقة وهي كما يلي:
نتيجة عوامل العالقة

جمموع اجمليبني ()N
 25طالبا
املصدر :أريكونتو

مقياس التصديق
٪ ٩5

٪ ٩٩

0،220

0،28٦

25

ملعرفة مقدار العالقة فعلى الباحثان أن يقيما ابملوازنة بني عوامل العالقة ()r
وبني هذا اجلدول:

 . 2سوحارمسي أريكونتو ،املرجع السابق ،ص.402.
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مقدار النتائج
الرقم مقدار نتائج ""r

البيان

1

بني  0،88و ١،00

عال

2

بني  0،٦00و 0،800

كاف

٣

بني  0،400و 0،٦00

4
5

بني  0،۲00و 0،400

منخفض

بني  0،000و 0،۲00

منخفض جدا (ليست فيه العالقة)

املصدر :أريكونتو

منخفض قليال

26

نتيجة البحث
 .۱نتيجة االستباتة
للحصول إىل البياانت الوثيقة من هذا البحث ،فنشرا الباحثان االستبانة إىل
مجيع جمييب البحث ابجلملة  25طالبا ،وبعد أن مجعت من كل جمييب البحث،
فكل واحد منهم يعطي النتيجة.
أما تعيني النتيجة من املتغري املستقل (طريقة تقدمي القصة) وهي كما يلي:
أ .جواب أ =( ٣ثالث) أو جيد
ب .جواب ب =( 2اثنان) أو كاف
ج .جواب ج =( 1واحد) أو انقص
فها هي نتيجات اإلستبانة اليت قد أجاهبا اجمليبون كلهم:

 . 2سوحارمسى أريكونتو ،املرجع السابق ،ص.2٦0.
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نتيجة املتغري املستقل ( Xطريقة تقدمي القصة)
الرقم

نتيجة املتغري املستقل

نتيجة

X

1

2

٣

4

5

٦

۷

8

٩

 ١0الكل

١

٣

٣

2

٣

2

۱

2

۱

2

2

21

٢

1

2

2

2

٣

٣

٣

۱

٣

2

22

٣

٣

١

٣

٣

٣

٣

٣

٣

2

٣

2۷

٤

٣

1

2

2

2

2

٣

2

2

2

21

5
٦

٣

٣

٣

2

٣

٣

٣

٣

2

2

2۷

٣

٣

٣

2

٣

٣

٣

٣

2

٣

28

۷

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣0

٨

2

2

٣

٣

٣

2

٣

2

2

2

2٣

٩

2

2

٣

٣

٣

2

٣

2

2

2

2٣

۱٠

2

٣

1

2

2

٣

٣

1

2

2

20

۱۱

۱

٣

٣

٣

٣

۱

٣

٣

٣

٣

2٦

۱۲

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣0

۱٣

٣

٣

٣

2

٣

٣

٣

٣

2

2

2۷

۱٤

2

1

2

2

٣

٣

2

2

2

2

21

۱5

٣

1

2

2

٣

٣

٣

1

٣

2

2٣

۱٦

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣0

۱۷

٣

٣

٣

2

٣

٣

٣

٣

٣

2

28

۱٨

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

2

٣

٣

2٩

۱٩

2

2

2

2

٣

٣

٣

٣

٣

2

25

٢٠

٣

٣

2

2

2

٣

٣

٣

2

2

25

٢۱

۱

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

28

٢٢

٣

٣

٣

2

٣

2

2

٣

٣

٣

2۷

٢٣

٣

٣

٣

٣

2

٣

٣

٣

٣

٣

2٩

٢٤

٣

٣

٣

2

٣

2

٣

2

٣

٣

2۷

٢5

٣

٣

٣

2

٣

٣

٣

٣

٣

٣

2٩

اجلملة
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مصدر البياانت :نتيجات اإلستبانة
فإن من األرقام يف اجلدول السابق ،نعرف أبن اجمليبني أجابوا األسئلة
العشرة إبجابة خمتلفة ،وهي كا يلي:
يف السؤال األول أجابوا ب"أ"  ١۷طالبا ،و"ب"  5طالبا ،و"ت" ٣
طالبا .ويف السؤال الثاين أجابوا ب"أ"  ۱۷طالبا ،و"ب"  4طالبا ،و"ت" 4
طالبا .ويف السؤال الثالث أجابوا ب"أ"  1۷طالبا ،و"ب"  ۷طالبا ،و"ت" 1
طالبا .ويف السؤال الرابع أجابوا ب"أ"  11طالبا ،و"ب"  14طالبا ،وال أحد من
الطالب الذي خيتار جواب "ت" .ويف السؤال اخلامس أجابوا ب"أ"  20طالبا،
و"ب"  5طالبا ،وال أحد من الطالب الذي خيتار جواب "ت" .ويف السؤال
السادس أجابوا ب"أ"  ۱8طالبا ،و"ب"  5طالبا ،و"ت"  ۲طالبا .ويف السؤال
السابع أجابوا ب"أ"  ١٩طالبا ،و"ب"  ٦طالبا ،وال أحد من الطالب الذي
خيتار جواب "ت" .ويف السؤال الثامن أجابوا ب"أ"  15طالبا ،و"ب"  ٦طالبا،
و"ت"  4طالبا .ويف السؤال التاسع أجابوا ب"أ"  14طالبا ،و"ب"  11طالبا،
وال أحد من الطالب الذي خيتار جواب "ت" .ويف السؤال العاشر أجابوا ب"أ"
 1۲طالبا ،و"ب"  1٣طالبا ،وال أحد من الطالب الذي خيتار جواب "ت".

 .٢نتيجة االختبار

وأما لنيل نتيجة البحث من االختبار ،فقام الباحث مباشرة ابختبار الطالب
شفهيا واحدا فواحدا ملعرفة القدرة األساسية واإلجناز احملصول .بتعيني النتيجة إذا
كان اجلواب من جمييب البحث جيدا فالنتيجة هي  ،15وأما كافيا فالنتيجة هي
 ،10وأما انقصا فالنتيجة هي  ،5مث ُْجت َمل كما اخلطوات ىف اجلدول اآليت:
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نتيجة املتغري التابع ( )Yمهارة االستماع
الرقم

الكل

۱

٢

٣

۱

5
۱0

5

۱0

20

٣

۱0

5
۱0

۱0

25

4

5
۱0

5
۱0

25

2

۱0

25
20

5
٦

۱0

۷

۱0

8

5

5
5

٩
10

5
۱0

5

11

۱0

12

۱0

۱0

1٣

۱0

14

5

5
۱0

15

5
۱0

5
۱0

1۷

۱0

۱5

5
۱0

٣5

18

5
۱0

۱0

۱0

25

۱5

۱0

٣5

20

۱0

۱5

۱5

40

21

۱0

۱5

۱0

٣5

1٦

1٩

160

املؤشرات

نتيجة

5
۱0

5
۱0

٣0

۱0

25

۱0

20

5
5

۱5
20

۱0

٣0

5
۱0

25
25

۱0

20

۱0

20
25

5
۱0
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22

5
۱0

5
۱0

24

۱5

۱0

25

۱0

۱0

2٣

اجلملة

۱5

25

5
۱5

25
40

۱0

٣0
٦٦٠

مصدر البياانت :نتيجات االختبار الشفهي
فإن من األرقام يف اجلدول السابق ،تعرف قدرة كل طالب حسب إجابته
27
لدى املؤشرات الثالثة ،وهي كا يلي:
للمؤشر األول كانت نتبجة الطالب  ،5 = 1والطالب ،10 = 2
والطالب  ،10 = ٣والطالب  ،5 = 4والطالب  ،10 = 5والطالب = ٦
 ،10والطالب  ،10 = 7والطالب  ،5 = 8والطالب  ،5 = ٩والطالب 10
=  ،5والطالب  ،10 = 11والطالب  ،10 = 12والطالب ،5 = 1٣
والطالب  ،5 = 14والطالب  ،5 = 15والطالب  ،10 = 1٦والطالب 17
=  ،10والطالب  ،5 = 18والطالب  ،10 = 1٩والطالب ،10 = 20
والطالب  ،10 = 21والطالب  ،5 = 22والطالب  ،10 = 2٣والطالب 24
=  ،15والطالب .10 = 25
وللمؤشر الثاين كانت نتبجة الطالب  ،5 = 1والطالب ،5 = 2
والطالب  ،10 = 3والطالب  ،10 = 4والطالب  ،5 = 5والطالب = 6
 ،10والطالب  ،5 = 7والطالب  ،5 = 8والطالب  ،5 = 9والطالب 10
=  ،5والطالب  ،10 = 11والطالب  ،10 = 12والطالب ،5 = 13
والطالب  ،10 = 14والطالب  ،5 = 15والطالب  ،10 = 16والطالب
 ،15 = 17والطالب  ،10 = 18والطالب  ،15 = 19والطالب = 20
 . 2تنبيه! استخدم الباحث يف هذا البيان األرقام يف ذكر عدد الطالب فمثال ذلك "والطالب  ،5 = 1٣والطالب ."10 = 14
املراد منها " :والطالب الثالث عشر ( )1٣بنتيجة (=) مخسة ( ،)5والطالب الرابع عشر ( )14بنتيجة (=) عشرة (،")10
وعلى سوها تقاس/تزان.
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 ،15والطالب  ،15 = 21والطالب  ،5 = 22والطالب ،10 = 23
والطالب  ،10 = 24والطالب .10 = 25
للمؤشر الثالث كانت نتبجة الطالب  ،10 = 1والطالب ،10 = 2
والطالب  ،5 = 3والطالب  ،10 = 4والطالب  ،5 = 5والطالب = 6
 ،10والطالب  ،10 = 7والطالب  ،10 = 8والطالب  ،5 = 9والطالب
 ،5 = 10والطالب  ،10 = 11والطالب  ،5 = 12والطالب = 13
 ،10والطالب  ،10 = 14والطالب  ،10 = 15والطالب ،5 = 16
والطالب  ،10 = 17والطالب  ،10 = 18والطالب ،10 = 19
والطالب  ،15 = 20والطالب  ،10 = 21والطالب ،15 = 22
والطالب  ،5 = 23والطالب  ،15 = 24والطالب .10 = 25
 .٣نتيجة املالحظة
أما من املالحظة ففكها الباحث كما يلى:
أ) نتيجة املالحظة لطالب املستوى الثاين املكثف خالل تقدمي القصة
حينما شرح مقدم القصة ،كان طالب املستوى الثاين املكثف يستمعون
ويتحمسون ويهتمون جيدا ،وأحياان سأل بعض الطالب مباشرة عند عدم
فهمهم .وبعد انتهاء تقدمي القصة ،كان الطالب فامهني عن مادة القصة،
وهذا نظرا إىل قدرة إجابتهم لدى األسئلة اليت قدمها املعلم .ولكن ابألسف
قد يكون بعض الطالب يتشككون ويرتددون يف إجابة األسئلة.
ب) نتيجة املالحظة من مهارة استماع الطالب
جيب على كل الطالب املكثف من املستوى الثاين إىل املستوى الثامن بل
األساتذة ىف جامعة األمني اإلسالمية برندوان ,التكلم ابللغة الرمسية وهي
اللغة العربية واإلجنلزية .فنظر الباحث ووجد أبن مهارة استماع الطالب
املكثف املستوى الثاين مرتقية ،وتعرف تلك الرتقية بزايدة فهمهم على القصة
اليت استمعوا عليها ،وأيضا هم ميثلون كيفية حمادثة بعض شخصيات القصة
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مثل اللحجة ومصطلحات اللغة املوجودة يف القصة عند حماداثهتم اليومية،
29
أليت على نفسي"28أو "وأان لست سوى أان".
فمثال ذلك كلمة "و ُ
بَيد أن الباحثني جيدان أحياان بعض طالب املستوى الثاين املكثف ال
يستمعون جيدا ،وهذا ميكن عدم وعيهم ونقصان احلس و اإلهتمام عليه من
معلمي قسم ترقية اللغة العربية من جملس الطلبة التنفيذي.

 .4نتيجة الوثيقة
ىف هذه احلالة ركب الباحث األشكال املستعملة جلمع البياانت من بني ذلك:
أ) مصدر البياانت
أما الذى يكون مصدر البياانت ىف هذا البحث هو مجيع طالب املستوى
الثاين املكثف جبامعة األمني اإلسالمية برندوان الذي بلغ عددهم 25
طالبا ،وأما قائمة أمساء جمييب البحث فكما ىف امللحق الثالث.
ب) أخذ الباحث الصور من خالل نشاط تقدمي القصة وصور تنفيذ االختبار
ملهارة استماع الطالب كما ىف امللحق الرابع.
البيان
تقدمي القصة هو أسلوب تربوي أتليفه النفوس وله أتثري عجيب يف جذب انتباه
السامع ،والتأثري على سلوكيات الطالب من خالل اإلعتبار واإلتعاظ من أحداثها.

30

وقد قال بعض أن تقدمي القصة هي عمل أديب يصور حادثة من حوادث احلياة أو عدة
حوادث مرتابطة ،يتعمق القاص يف تقصيها والنظر إليها من جوانب متعددة ليكسبها
قيمة إنسانية خاصة مع االرتباط بزماهنا ومكاهنا وتسلسل الفكرة فيها وعرض ما يتخللها
 . 2هذه الكلمة موجودة يف قصة "إطالق الطيور"
 . 2هذه من حماداثت فاندى يف قصة "كومفو فاندى"

 . ٣مجال بن إبراهيم الفرش ،مهارات التدريس الفعال (الرايض :مكتبة التوبة 14٣0 ،ه) ص٣٣ .
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من صراع مادي أو نفسي وما يكتنفها من مصاعب وعقبات على أن يكون ذلك
بطريقة مشوقة تنتهي إىل غاية معينة.
ففي احلقيقة ،التعليم بطريقة القصة ليست شيأ حديثا يف اإلسالم ألن يف أوائل
قرون اإلسالم قد استخدمه الرسول صلى هللا عليه وسلم حامل هذا الدين احلنيف يف
العديد من االحاديث النبوية الشريفة لتعليم الصحابة العديد من آداب السلوك
واملعامالت والعبادات.
استنبطنا حنن من املراجع املذكورة أبن تقدمي القصة هي عملية التعليم الفعال
املقرونة بعملية األدب قصدا أبن يكون التعليم على فراح وسرور دون الرتك ابألسلوب
التعليمي اجليد.
وإنه قد ثبت ابلبحث أن األطفال يتعلمون عن طريق القراءة بنسبة  %٣5من جمموع
الوقت الذي يقضونه يف التعلم ،بينما يتعلمون عن طريق الكالم  %22ويتعلمون عن طريق
اإلستماع  %25من هذا الوقت.

31

وإن القرآن الكرمي نفسه يويل السمع أمهية ابلغة وعناية فائقة ،ويقدمه يف الذكر
على غريه من احلواس ،وذالك يف حويل سبعة وعشرين موضعا من كتاب هللا تعاىل ،منه
قوله تعاىل "وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم التعلمون شيأ وجعل لكم السمع
واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون".

3۲

ويعد فن االستماع يف مقدمة فنون اللغة من حيث األمهية ،ومتكن تلك األمهية
يف أنه األكثر توضيفا قياسا بفنون اللغة األخرى ،على النحو الذي دلت عليه بعض
الدراسات ،حيث أكدت دراسة رانكني سنة  1٩2٦ميالدية أن االستماع هو أكثر
 . ٣حممود رشدي  :طريق تدريس اللغة العربية  ،ط 1٩8٩ 4م ص 1٦4 - 1٦٣
 . ٣القرأن الكرمي ،سورة النخل 78 :
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أساليب االتصال شيوعا واستخداما ،والغرو يف ذلك فاللغة بنت احملاكاه ،واالستماع
رافدها األصيل.
إن عملية تقدمي القصة لعملية مسرورة ،وهذه احلالة تالئم بطبيعة الطالب
املكثف ،الذين أيتون من أنواع اجلزر واحلضارة والثقافة املختلفة .وإهنا مالئمة أيضا لرتقية
مهارة االستماع ألن استماع القصة عملية مسرورة ومفرحة.
فمن مث ،طريقة تقدمي القصة لطريقة مناسبة ومالئمة لرتقية مهارة استماع طالب املستوى
الثاين املكثف جامعة األمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا.

اخلالصة
بناء على نتيجة التحليل ،استنتج الباحث األمور اآلتية:
.1

دلت نتيجة البحث إىل أن طريقة تقدمي القصة هلا أثر يف ترقية مهارة االستماع
لطالب املستوى الثاين املكثف جبامعة األمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا.

.2

فإن طريقة تقدمي القصة يف ترقية مهارة االستماع لطالب املستوى الثاين املكثف
جبامعة األمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا.
هلا أثر بنتيجة " "rالعملي  0،٣8٩وهي دخلت يف درجة "منخفض"
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