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 اللغة العربية يف تنمية مهارة احملادثة ابجلامعات املاليزية بالعقبات اليت يواجهها طال 
 

Dr. Fahed Marmar1, Mohamad Rofian Ismail2, Ahmad Rezdaudin Bin Ghazali3, Mohd Salihin 
Hafizi Bin Mohd Fauzi4, Dr. Khairul Anuar Abu Othman5,  Mohd Aminudin Ab Rahman6 

 

 ملخص البحث
 

 يتناول هذا البحيث الصعوابت اليت يواجهها الطلبة يف تنمية مهارة احملادثة بقسم اللغة العربية يف
، حيث تعد من أهم املهارات التواصلية إعداد املعلمني مباليزايوكذلك معاهد  اجلامعات احمللية املختارة

فيما بينهم أثناء دراستهم، وكذلك بعد توظيفهم يف اجملال التعليمي. إذ يهدف البحث إىل بيان 
مواطن الضعف يف اكتساب املهارة املعنية ابللغة العربية، وإبراز بعض الطرق الناجعة يف التخطي على 

اختار  تمد البحث على املنهج الكّمي للدراسة، حيثاع وقدتلك الصعوابت والعقبات لدى الطلبة، 
قام البحث بتوزيع االستبياانت للطلبة و  ( فرداً،386مكونة من ) عشوائية للبحث عّينةالبحث 

لتحليل البياانت، مث عرضها يف قائمة  (SPSS) التحليل اإلحصائي استخدم برانمجمث املعنيني، 
 هناك بعض  سب املئوية، وأوضحت نتائج البحث أناجلداول ابستعمال التوزيع التكراري والن

نقص مفردات اللغة العربية أو العقبات اليت جتعل هؤالء الطلبة ال يتقنون احملادثة ابللغة العربية، ومنها: 
لدى الطلبة، وعدم جترؤهم على احملادثة مع العرب رغم اتقاهنم للغة العربية، أي أهنم مل ينتهزوا  تهاقل

ويف هناية غة لديهم، وعدم ممارستهم للغة العربية ابلنطق السليم، وغريها من العقبات، فرصة تنمية الل
، ورفع مستوى فنون عقباتالبحث قدم البحث بعض االقرتاحات اليت تساعد على معاجلة تلك ال

   . لدى الطلبة العربية ادثةمهارة احمل
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 املقدمة
إن العربية تشكل أكرب لغات اجملموعة السامية من حيث عدد املتحدثني هبا، وهلا أمهية قصوى لدى 

صارت العربية لغة العلم واألدب والسياسة،  ؛املسلمني عامة، ولدى املتعلمني خاصة، ولرفعة مكانتها
بوصفها لغة من لغات أصبحت العربية لغة معتمدة العامل اإلسالمي، لغات أخرى يف وابحتكاكها مع 

إحدى املهارات اللغوية األساسية، فأصل اللغة يرتكز على  تعد مهارة احملادثةو  .منظمة األمم املتحدة
الوسيط املهم الذي تستخدمه األشخاص لالتصال فيما  -أي اللغة– احملادثة أو الكالم،  وهي

فوائدها يف التبادل والتفاهم بني األفراد إال بواسطة النطق واحملادثة،  بينهم، وال تتحقق هذه اللغة
: "إلن الكالم هو مهارة إتناجية (1985، حممود الناقة)فمهارة اتحملادثة مهارة انتاجية كما ذكرها 

رة على استخدام األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية، ونظام ترتيب تتطلب من املتعلم القد
  .الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف احلديث"

وعلى صعيد التعلم والتعليم ملهارة احملادثة لدى الطالب يف التعليم العايل، فنجد هناك عقبات 
بيعي، بل تساعد يف التدين بشكل ملحظ لدى الطالب، تسهم يف عدم منو تلك املهارة بشكلها الط

 فقد أجريت دراسات عدة حول مهارات اللغةوأهنم غري قادرون على اكتساب تلك املهارة، هلذا 
النجاح يف اكتساب مهارة  أن (2010،هارونجئ ثراي ـ: )ل، منها كما جاءت يف دراسة العربية

إىل وجود اسرتاتيجيات جذابة وخمتلفة، وليس االعتماد على البيئة  احملادثة لدى املتعلمني يعود
فحسب، وأضافت كذلك أن أتثر فعالية االسرتاتيجيات يكمن يف ادراك املتعلمني حول كيفية دراسة 

 ويف  أي أن هناك اسرتاتيجيات معينة للسيطرة على تلك العقبات.مهارة التحدث ابللغة العربية، 
من ذلك به شفهياً، سوف يقلل  ونمهارة احملادثة، أي التعبري عما يشعر عن تطبيق  البعجز الط

إىل اآلخرين، فضاًل عن احلد من فرص تعلمها وتطبيقها، وهذا  موآرائه معلى إيصال أفكاره مقدرهت
من إخفاق يف مواجهة ما تتطلبه مواقف احلياة املختلفة، تبعًا لعالقات خمتلفة مع  ممما يرتتب عليه

م من إرابك واهتزاز ، وما يصاحبههمنفسالثقة أب مإىل فقداهنكذلك احمليط اخلارجي، مما يؤدي  
 (.2008، )البشري،ماللغوي واكتساهب م، وابلتايل سيؤثر سلبياً يف منوهلشخصيتهم
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 مشكلة البحث
نالحظ أن بعض الطالب يف معاهد التعليم العايل ال زالوا يف مرحلة متدنية يف اكتساب املهارة 
الكالمية وخاصة العربية، على الرغم من أن هؤالء الطالب لديهم خلفية تعليمية مبكرة للغة العربية 

عيمة نلـ)يف املرحلة الثانوية، وقد أثبتت دراسات عدة حول صحة هذا الكالم، منها دراسة 
حيث بيّنت يف (، UiTM)أمهية اللغة الثالثة يف جتاه  (UiTM) حول نظرة طالب (2005،وعيين

دراستها أن الطالب قد درسوا العربية رمسيًا يف مدارسهم الثانوية، ولكنهم ال يزالون يواجهون 
بقوله:  (2007، عبد احلليم)مشكالت يف التحدث ابلعربية بشكل مطلوب، وهذا ما ذهب كذلك 

العربية بشكل جيد على الرغم من أهنم من طلبة  أن طالب اجلامعات احلكومية يف ماليزاي مل جييدوا
السبب الرئيس يف عدم قدرة الطالب على إتقان اللغة العربية بشكل وأن  ،الدراسات اللغة العربية

ووفقًا لدراسة  ،طالقة يف التواصل ابللغة العربيةجيد هو نقص املفردات اليت تؤدي إىل ال
معظم الطالب يشعرون خبيبة أمل وأقل ثقة وخوًفا فقد وضحت يف دراستها أن  (2012،أشنيدا)

 روسين)ووجدت يف دراسة  وإحراًجا إذا ارتكبوا أخطاء أثناء التحدث ابلعربية مع األصدقاء.
العديد  لديهمأن هناك الطالب الذين لديهم معرفة يف قواعد اللغة العربية و  كذلك  (2013وآخرون،

ويرجع ذلك  ،للغة العربيةاب احملادثةيف  تهاوممارس هااستخدام تقنونال ي لألسف ولكن ،من املفردات
فمن هذا املنطلق يرى ، منها افتقار الطالب إىل الثقة ابلنفس للتحدث ابللغة العربية. إىل عدة عوامل

حاجزًا لنمو املهارة الكالمية لدى البحث أن هناك العديد من املشكالت والعقبات اليت تشكل 
يتناول هذا البحث الصعوابت اليت يواجهها ويف ضوء ما سبق سفكرة، ال بلورتالطالب، ومن هنا ت

إعداد وكذلك معاهد  املختارة اجلامعات األهلية الطلبة يف تنمية مهارة احملادثة بقسم اللغة العربية يف
وسنلقي الضوء  جزء جمزأ من البحث العام الذي أجريناه، ث ما هو إاليوهذا البح ،املعلمني مباليزاي

على العقبات اليت أسهمت يف تدين مستوى الطالب يف مهارة احملادثة دون غريها، وسنوايف حماور 
 ل. اعماأل من أخرى يف أوراق أخرى

 
 وأمهيته هدف البحث

التعرف على مشكالت ونقاط ضعف املتعلمني  ها:من بينهناك أهداف عدة لتحقيق هذا البحث، و 
معاهد  يفوإتقاهنا  وتنميتها مهارات التحدث ابللغة العربية اكتساب غري الناطقني ابللغة العربية يف
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بيان جتدر أمهيته يف هبذا و (، IPTSاجلامعات األهلية املاليزية )كذلك يف (، و IPGإعداد املعلمني )
املهارة املعنية ابللغة العربية، وإبراز بعض الطرق الناجعة يف التخطي على مواطن الضعف يف اكتساب 

 لك الصعوابت والعقبات لدى الطلبة.ت
 

 ومنهجه حدود البحث
( يف والايت قدح وترينجانو وسالجنور وكواال IPG) معاهد إعداد املعلمني هذه الدراسة يفأجريت 

(، KUISالكلية اجلامعة اإلسالمية العاملية بسالجنور )ملبور، وكذلك يف جامعتني أهليتني ومها: 
 اقتصرت وقد، (UniSHAMS)وجامعة السلطان عبد احلليم معظم شاه اإلسالمية العاملية بقدح 

عاهد إعداد املعلمني مباملسجلني يف قسم اللغة العربية  الطالبمن دراسات العينة على عدد 
 ، حيثعلى املنهج الوصفي التحليلي دراسةال تاعتمدو  املذكورة.اجلامعات األهلية يف الوالايت و 

 التحليل اإلحصائي برانمج تاستخدممث  ( فرداً،386مكونة من ) عّينة استبياانت على وزعت
(SPSS) املتوسط احلسايب واالحنراف  ها يف قائمة اجلداول ابستعمالتلتحليل البياانت، مث عرض

 .النسب املئويةاملعياري، فضالً عن 
 

 والنتائج البياانت حتليل
 لكل املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط حساب مت املستلمة للبياانت اإلحصائي التحليل خالل من

 لكل اإلجاابت لتكرار املئوية النسب حساب مت كما ،أو عنصر من املشكالت والعقبات متغري
 وفقاً  اخلمسة اآلراء من معني رأي إىل رده ميكن احلسايب املتوسط رقم أن ابلذكر واجلدير متغري،

 :التايل للرتتيب
 مدى الرأي  اآلراء 

 (STS) 1.80 – 1.00  أعارض بشدة 

 (TS) 2.60 – 1.81  أعارض 

 (TP) 3.40 – 2.61  حمايد 

(S) 4.20 – 3.41  أوافق 

 (SS) 5.00 – 4.21  أوافق بشدة 
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أن اإلجابة على هذا   يعين فهذا ،(1.80 – 1.00بني: )  مثالً  اإلجاابت ملشكلة ما متوسط وقع فإذا
 على اإلجابة متوسط وقع إذا أما، مستوى املشكلة منخفضة جداً  أنالعنصر هي أعارض بشدة، و 

 ا السؤال أوافق بشدة، وأنهذ على اإلجابة أن يعين فهذا مثاًل؛ (5.00 – 4.21) بني آخر سؤال
 .وهكذا ،املشكلة أو العقبة عالية جداً 

  التوزيع الدميوغرايف

 

Demografi النسبة املئوية التكرار 
Institusi 

IPG Darul Aman Kedah 

IPG Bangi 

IPG KDRI Terengganu 

KUIS 

UniShams Kedah 

IPG KL 

 

38 

50 

32 

149 

99 

18 

 

9.8% 

13.0% 

8.3% 

38.6% 

25.6% 

4.7% 

Jantina   

Lelaki 

Perempuan 

102 

284 

26.4% 

73.6% 

بناًء على املعاهد واجلامعات، فنجد أكرب عدد الذي مت  ستجوبنيمن اجلدول أعاله نالحظ عدد امل
جتميع البياانت منهم فهم من الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور والذي بلغ عددهم حنو: 

مث جامعة  (،138) ، وتليها معاهد إعداد املعلمني مبناطقها املتفرقة جمملها(%38.6أي بنسبة ) (149)
من حيث . ومن جهة أخرى نالحظ (99السلطان عبد احلليم معظم شاه اإلسالمية العاملية بقدح )

( من اإلانث أي بنسبة 284، وأن )(%26.4وبنسبة ) ( عينًة من الذكور102أن هناك )اجلنس 
 (، فالغالبية العظمى للعينات يف هذه الدراسة من اإلانث. 73.6%)

  العقبات / املشكالت

STS 

 

TS 

 

KS 

 

S 

 

SS 

  

Min 

 

S.P 

 

 المستوى

 لدي مشكلة يف نقص املفردات.
 

5 

1.3% 

15 

3.9% 

47 

12.2% 

239 

61.9% 

80 

20.7% 
 

 عال 775. 3.96

من الصعب أن أبدأ الكالم ابللغة 
العربية؛ بسبب عدم معرفيت أبسلوب 

 اللغة العربية.

7 

1.8% 

25 

6.5% 

50 

13% 

225 

58.3% 

79 

20.5% 
 

3.89 .864 

 عال

مل أجترأ التحدث ابلعربية مع العرب على 
 الرغم من وجود فرص خمتلفة للتحدث.

17 

4.4% 

33 

8.5% 

55 

14.2% 

208 

53.9% 

73 

18.9% 
 

3.74 1.00 
 عال

مل أهتم ابنتهاز فرصة التحدث  ابللغة  57 

14.8% 

130 

33.7% 

124 

32.1% 

61 

15.8% 

14 

3.6% 
 منخفض 1.03 2.59 
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العربية مع أصدقائي داخل الفصل أو 
 خارجه.

ال أستطيع حتديد أي هدف واضح، وال 
اهتمام عميق مبهارات التحدث ابللغة 

 العربية.

47 

12.2% 

93 

24.1% 

131 

33.9% 

98 

25.4% 

17 

4.4% 
 

2.85 1.06 

 متوسط

لست واثقاً من أنين أستطيع التحدث 
 ابلعربية جيداً 

36 

9.3% 

60 

15.5% 

125 

32.4% 

133 

34.5% 

32 

8.3% 
 

3.16 1.08 
 متوسط

 8 ممارسيت ملهارة التحدث السليمة قليلة.

2.1% 

45 

11.7% 

98 

25.4% 

185 

47.9% 

50 

13.0% 
 عال 928. 3.58 

التحفيز على اكتساب مهارة التحدث 
 صعب.

26 

6.7% 

67 

17.4% 

121 

31.3% 

134 

34.7% 

38 

9.8% 
 

3.23 1.06 
 متوسط

الذين أجد صعوبة يف العثور على 
 يتحدثون اللغة العربية بطالقة.

25 

6.5% 

89 

23.1% 

117 

30.3% 

123 

31.9% 

32 

8.3% 
 

3.12 1.04 
 متوسط

أعتقد أنين من ضمن اجملموعة الضعيفة 
 يف تنمية مهارة التحدث ابللغة العربية.

17 

4.4% 

42 

10.9% 

100 

25.9% 

158 

40.9% 

69 

17.9% 
 

 عال 1.06 3.56

ابللغة العربية على الرغم من لست مهتماً 
 أنين أتعلم العربية.

128 

33.2% 

111 

28.8% 

100 

25.9% 

40 

10.4% 

7 

1.8% 
 

 منخفض 1.06 2.18

أخجل من أصدقائي إذا حتدثت العربية 
 بصورة خاظئة.

31 

8.0% 

83 

21.5% 

124 

32.1% 

109 

28.2% 

39 

10.1% 
 

 متوسط 1.10 3.10

اتقان البيئة احمللية ال تساعدين على 
 .مهارة احملادثة ابللغة العربية

23 

6.0% 

59 

15.3% 

106 

27.5% 

126 

32.6% 

72 

18.7% 
 

 عال 1.13 3.42

       املتوسط احلسايب
 متوسط 1.03 3.26

 
اليت  العظمى عد من العقباتستة عناصر ت   هناك أن أعالهل نالحظ من اجلدو وابستعراض النتائج 

 يواجهها الطالب يف اكتساهبم ملهارة احملادثة يف معاهد إعداد املعلمني واجلامعات املذكورة آنفاً،
وتلي تلك العناصر الستة  ،(3.40 – 2.61)الذي يقع ما بني  وذلك استنادًا إىل املتوسط احلسايب

املستوى عدان ين يري خاألعنصرين العد من املستوى املتوسط، فضاًل عن مخسة عناصر أخرى ت  
   املنخفض.



 

81 
 

                                               e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2019  
                                                         24-25 April 2019 Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor . eISBN: 978-967-2122-71-5 

 

PASAK4 

2019 

فنجد أن املستجوبني يتفقون على أن املشكلة تكمن يف نقص املفردات لديهم، حيث بلغ   
ا يدل على أن أغلبية املستجوبني يرون يف قلة ، هذا مم %61.9وبنسبة   3.96املتوسط احلسايب للعّينة

 الكتساب املهارة الكالمية. ساساألاملفردات لدى املتحدث هي العائق 
وكذلك نالحظ أن املستجوبني من العينة يتفقون على صعوبة بدأ التحدث ابللغة العربية، 

، وبنسبة 3.89عدم معرفتهم أبسلوب اللغة العربية، حيث بلغ املتوسط احلسايب  إىلوهذا يعود 
 مما يشري إىل عدم متكنهم ببدء الكالم؛ وذلك لعدم سيطرهتم على أساليب اللغة العربية. ،58.3%

مل يتجرأوا للتحدث ابلعربية مع  يتفقون على أهنم من املستجوبني  %53.9نالحظ مث 
على الرغم من وجود فرص متعددة للتحدث، وقد بلغ املتوسط احلسايب يف هذه هم العرب ئأصدقا
، فضاًل عن  قلة ممارستهم ملهارة التحدث بشكل سليم، حيث بلغ املتوسط احلسايب 3.74احلالة 
، وبينت الدراسة كذلك أن املستجوبني من العينة يعتقدون أهنم من ضمن %47.9وبنسة   3.58

، وبلغ العينةاملتفقني يف من    %158قائمة الطالب الضعفاء يف تنمية مهارة احملادثة، وقد بلغ ذلك 
، مبعىن أن هذا العنصر يشكل عائقًا يف اكتساب املهارة اللغوية، وال 3.56املتوسط احلساب حنو 

حنفي أيضا أن العينة أتفقوا على أن البيئة احمللية )املاليزية( غري مهيأة متاماً ، وال تساعدهم على اتقان 
، هذا مما %32.6وبنسبة   3.42العنصر حنو مهارة احملادثة ابللغة العربية، إذ بلغ املتوسط احلسايب هلذا 

يؤيدون على عدم توفر البيئة املناسبة على تطوير مهارة احملادثة يدل على أن معظم املستجوبني 
    واكتساهبا ابللغة العربية.

 ويف جانب آخر يتضح من حتليل البياانت أن هناك مخسة عناصر حمايدة لتلك العقبات، فنجد  أن
كون صعوبة التحفيز على اكتساب مهارة احملادثة، حيث بلغ دون فيما يتعلق لاملستجوبني حماي

،  1.06ف معياري ا(، واحنر 3.40 – 2.61)بني ما ، وهذا العنصر حمصور 3.23املتوسط احلسايب للعينة 
يف عنصر استطاعة كذلك وأن العينة حمايدة   يدل صعوبة التحفيز على تنمية مهارة احملادثة. مما يدل

، مبعىن أن  1.08، واحنراف معياري 3.16التحدث ابللغة العربية، حيث بلغ املتوسط احلسايب 
  املستجوبني حمايدون يف وجود الثقة يف النفس أو عدمه.

وكذلك يشري التحليل إىل أن العّينة من املستجوبني حمايدة فيما يتعلق حول العثور على 
، هذا مما يدل 1.04، واحنراف معياري 3.12ة، حيث بلغ املتوسط احلسايب املتحدثني العربية بطالق

 حمايدة بني املستجوبني.  أن صعوبة العثور على املتحدثني ابلعربية على 
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وجند أن مشكلة اخلجل من األصدقاء أثناء التحدث ابلعربية تتحايد كذلك بني 
مما يبني لنا أن تلك العقبة   ،1.10، واحنراف معياري 3.10املستجوبني، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

تتوسط بني العينة، مبعىن أن هناك بعضهم خيجلون أثناء التحدث ابلعربية، والبعض األخر عكس 
صر احملايد األخري بني املستجوبني جند يف قضية عدم استطاعتهم حتديد اهلدف من والعن ذلك.

  ،1.06، واحنراف معياري 2.85التحدث، وعدم االهتمام مبهارة احملادثة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 
وهذا مما يدل على أن البعض من املستجوبني   مما يبني لنا أن تلك العقبة تتوسط بني العينة،

يستطيعون حتديد اهلدف من احملادثة، ويهتمون جيدًا مبهارة التحدث ابللغة العربية، والبعض اآلخر 
 عكس ذلك.

وأما يف اجلانب األخري من التحليل، فنالحظ أن املستجوبني ال يتفقون على عنصر عدم 
، واحنراف معياري 2.59ئهم، حيث بلغ املتوسط احلسايب انتهازهم فرص التحدث ابلعربية مع أصدقا

أو مشكلة يف اكتساب مهارة احملادثة، بل أهنم  عقبةمما يبني لنا أن ذلك العنصر ال يشكل   ،1.03
يهتمون ابنتهاز أي فرصة للتحدث ابلعربية مع أصدقائهم داخل الفصل أو خارجه، فضاًل عن ذلك 

، 2.18أهنم ال يتفقون كذلك مع عنصر عدم اهتمامهم ابللغة العربية، إذ بلغ املتوسط احلسايب 
 تمون ابللغة العربية كوهنم طالب قسم اللغة العربية. مما يدل على أهنم مه  ،1.06واحنراف معياري 

ستة عناصر تعد من العقبات هناك إذًا يتبنّي لنا من خالل عرض التحليل السابق أن   
العظمى اليت يواجهها الطالب يف اكتساهبم ملهارة احملادثة يف معاهد إعداد املعلمني واجلامعات 

، وتلي تلك (3.40 – 2.61)املذكورة آنفاً، وذلك استنادًا إىل املتوسط احلسايب الذي يقع ما بني 
ط، فضاًل عن العنصرين األخريين يعدان العناصر الستة مخسة عناصر أخرى ت عد من املستوى املتوس

   اليت يواجهها الطالب. املستوى املنخفض، وهنا سنقوم مبناقشة العقبة أو الصعوبة العظمى
إن التحليل يبني املتوسط احلسايب العام لتلك العقبات اليت تعيق يف اكتساب مهارة احملادثة 

 حيث تتزامن  (،1.03املعياري ) االحنراف مع (3.26قيمة ) مع ابللغة العربية لدى الطالب معتدل
 يف الطالب حتصيل حول أجراها واليت( 2003إسحاق، ) نتائج دراسة قام هبا  مع النتائج هذه

، حيث وضح أن نسبة اجنازات الطالب منخفضة يف املهارات اللغوية لدى العربيةاللغة  مهارات
 الطالب الذين أمتوا دراستهم الثانوية.
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 أهنم ( مبعىن0.775( مع االحنراف املعياري )3.96بني أعلى املتوسطات احلسابية )ونالحظ من 
العربية، إذ تتفق هذه احلالة مع نتائج دراسة  ابللغة التحدث أثناء املفردات نقص يف مشاكل يواجهون

يف احملادثة ابللغة العربية بني  نقاط الضعف(، فقد أوضح من بني 2008،قام هبا )مت طيب فا
، يف التحدث ابلعربية يف قلة الثقة ابلنفس اليت تسببو  كافية  تكمن يف عدم وجود املفرداتالطالب 

مفردات  واليت تبني أن قلة (2015،وتتفق هذه النتيجة كذلك مع دراسة قام هبا )سوزايان أوانغ
للغة ابيتحدث هبا شخص ما  عندما الكالم يف سياقأثناء احملادثة وتشويشًا  ازعاجاً  سوف يسبب

( حيث أشار 2010،)عزمان جئ مت اليت توصلت إليها  دراسة أيضًا دراسةوتدعم هذه ال ،العربية
العربية  ابللغة تحدثالطالب ابل يف عدم متكن عامل رئيس ا يعداكتساهبو  املفردات أن قلة إىلفيها 
 ما بينهم.واحلديث في مينع عملية االتصال ، وبذلكجيداً 

 بني قالوا إنو ٪ من املستج65أن فيها  تأظهر  (1997،وان أزورا ترمذيـ: )لويف دراسة 
غري ثقتهم يف التحدث ابلعربية ضعيفة جداً، وتشري هذه النسبة إىل أن أكثر من نصف املستجوبني 

 هيلحيتاج الطالب إىل استخدام تقنيات قادرة على أتحيث  ،لعربيةللغة اابلتحدث اب متاماً  مقتنعني
 وضحت أن، حيث هذا الرأي (2016،)خري النجوى مجايل دعمتو  ،املواهب للتحدث ابللغة العربية

ًا يف بناء لعب أدوار اليت تتقنيات المن خالل  الثروات اللغوية الطالب قادرون على إتقان املزيد من
 .لعربيةللغة الطالب يف التحدث ابلدى ا الثقة ابلنفس واالعتماد عليها

فالطالب يتعلمون اللغة العربية هبدف تلبية متطلبات الدراسة يف املرحلة ذلك،  فضاًل عن
، أو النطق هبا عوبة بدأ التحدث ابللغة العربيةصة واجلامعية، ويواجهون صعوابت التعلم ومنها: الثانوي

، وابحنراف 3.89وهذا يعود إىل عدم معرفتهم أبسلوب اللغة العربية، حيث بلغ املتوسط احلسايب 
مما يشري إىل عدم متكنهم ببدء الكالم؛ وذلك لعدم سيطرهتم على أساليب  ،(0.864معياري يبلغ )

 ابللغة التحدث يف الطالب أقل تيقناً  جيعل عدم معرفتهم أبسلوب اللغة العربيةكما أن  اللغة العربية.
يؤكده )عبد  ما هذا اآلخرين، مع العربية ابللغة التحدث يريدون عندما ابلضعف ويشعرون العربية،
الذين  ب اجلامعات احلكومية يف ماليزاي كفاءة العربية لدى طالال أن إىليف دراسته  (2007،احلليم

وتؤيد النتائج كذلك  .ن يف اللغة العربية مل تصل إىل مستوى الكفاءة اللغوية اجليدةو كانوا متخصص
العديد من املؤسسات التعليمية يف ماليزاي  هناك ومن هنا نالحظ أن، (2014)عدانن، مع دراسة 

 عقبات ومع ذلك، ال تزال هناك ،اللغات األجنبية لغري الناطقني هباتعليم تعليم اللغة العربية أو تقدم 



 

84 
 

                                               e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2019  
                                                         24-25 April 2019 Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor . eISBN: 978-967-2122-71-5 

 

PASAK4 

2019 

القراءة والكتابة  مهارات مهارات لغوية جيدة مثل اكتسبوامشاكل موجودة بني الطالب الذين و 
من أهنم العائق الوحيد يف التصدي عليها، على الرغم  تشكل ادثةاحملتزال مهارة  ال ، بينماواالستماع

  ،من متخصصي اللغة العربية
العقبات اليت  هناك بعض  أوضحت أن مبدئياً  نتائج البحثجممل القول يف هذا الصدد أن و 

لدى  تهانقص مفردات اللغة العربية أو قلجتعل هؤالء الطلبة ال يتقنون احملادثة ابللغة العربية، ومنها: 
الطلبة؛ وهذا ال يسهم الطالب يف اجناح عملية االتصال فيما بينهم، وعدم جترؤهم على احملادثة مع 

ة تنمية اللغة لديهم، وهذا ميثل عائقًا أمام العرب رغم اتقاهنم للغة العربية، أي أهنم مل ينتهزوا فرص
وهذا  ، وعدم ممارستهم للغة العربية ابلنطق السليم،(2004أو رغبتهم يف التحدث )طعيمة،قدرهتم 

 وغريها من العقبات (..،1985مما يدفع الطالب إىل الشعور ابليأس من تعلم اللغة العربية )الناقة،
مية املهارات، فضاًل عن شعور الطالب ابنتمائهم إىل جمموعة حنو عدم توفر البيئة املساعة على تن

 .الضعفاء من بني زمالئهم
يف الب اليت يواجهها الط حول العقبات يف ضوء نتائج البحث والتحليل اليت مت عرضها آنفاً و 

إعداد املعلمني وكذلك معاهد  اجلامعات احمللية املختارة اللغة العربية يفتنمية مهارة احملادثة بقسم 
االقرتاحات املناسبة اليت ميكن التغلب على تلك العقبات املذكورة سابقاً، ، ميكن سرد بعض مباليزاي

 :هاومن أمه
 األمثل يف تدريس مهارة احملادثة واألسلوب األنسب لذلك. اختيار الطريق -
منح فرص التعليم للطالب يف ترقية مهارة احملادثة فيما تدريب الطالب على عدم اخلجل، و  -

 بينهم.
ة بيئة عربية مناسبة تتماشى مع البيئة ، ومعاهد إعداد املعلمني بتهيئتقوم اجلامعات يقرتح أن -

 الصفية والال صفية. احمللية، حنو تنظيم األنشطة
التعليم  على تحفيزالادثة، حبيث تكون خالية من امللل، و نية معنية لتدريس مهارة احملإعداد تق -

 م.ه، وبناء ثقة الطالب يف أنفسيف تنفيذ احلوار واملشروع التعليمي التعاوين مع الطالب
يتحدث كلما على الطالب أن يطور نفسه يف احملادثة، مبعىن أن يتحدث مث يتحدث مث  -

سنحت له الفرصة، وذلك لبناء الثقة يف النفس، وعدم الشعور ابخلجل من الوقوع يف 
 ، )أبو عمشة، دت(.األخطاء، حيث جيعل من تلك األخطاء وسيلة من وسائل تعلم اللغة
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، حنو حتويل يف اكتساب اللغة العربية كوسيلة فّعالة  ل األجهزة اللوحية واهلواتف الذكيةااستعم -
 ختزين مفردات جديدة يف تلك األجهزة.اكاة، و املواد السمعية إىل احمل

ستمع إليه، وإىل طريقة النطق، وإىل يتأمل إىل ما االستماع بطريقة صحيحة، وذلك ابل -
 استعمال أساليب املتحدثني. مالحظةنشرات األخبار، و 

 د األغاين العربية.يردتاجلهرية للنصوص، والعناوين الرئيسة يف الصحف، و التعود على القراءة  -
فردات والرتاكيب عود على مشاهدة األفالم واملسلسالت العربية، ومالحظة استعمال املتال -

    تكوين صداقات وعالقات مع أبناء اجملتمع العريب. من خالل السياق، فضالً عن 
 راجعامل

، 252-251ص .كيف أطور اللغة العربية للناطقني بغريها )د.ت(، أبو عمشة، خالد حسني
 ( 13/3/2019شوهد ) https://www.academia.edu/37624666 مقالة منشورة يف:

 الكالم )التعبري الشفوي( يف منهاج اللغة العربيةمهارة (. 2008البشري، أكرم، وسعاد الوائلي )
البحرين: جملة العلوم الرتبوية والنفسية. مركز  : دراسة حتليلية.للصف السابع األساسي يف األردن

. 235. ص2ع.9مج النشر العلمي جبامعة البحرين.
https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub101832426.pdf   (13/3/2019)شوهد 

-الصعوابت-األهداف :تعليم احملادثة لغري الناطقني ابلعربية(، 2017رمضان، هاين إمساعيل )
. 2ج -123. العدد. جملس النشر العلمي جبامعة الكويتاجمللة الرتبويةالكويت: . االسرتاتيجيات

 .239ص
القاهرة: دار  .املهارات اللغوية: مستوايهتا تدريسها صعوابهتا (.2004) رشدي أمحدطعيمة، 

  .الفكر العريب
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