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؛ أما اللغة العربية تتكون من عناصر اللغة، وعلومها واملهارات
، والداللة، العناصر فتتضمن فيها األصوات، واملفردات والرتاكيب
والصرف، فالعلوم فتشتمل على أربعة العلوم وهي علم األصوات،
، والكالم، والنحو، والبالغة، واملهارات حتتوي على مهارة االستماع

يف تعّلمها؛ والكتابة، والقراءة، فالناطقون بغريها جيدون الصعوبة
يف علومها حيث إن العربية ليست لغتهم األم، وهي من أدّق اللغات

يت وجد الطلبة بعاّمة، وتطبيقها يف املهارات خباصة، فمن املهارات ال
الصعوبة -سواء أكان يف مرحلة االبتدائية أو الثانوية أو اجلامعية-

.يف تطبيقها هي مهارة الكالم



العينات
العلياالدراساتطلبةمنفهمالبحث،هذايفالعيناتوأما

لعربيةاالدراساتيفمباليز�العامليةاإلسالميةابجلامعة
مناأ�:منهاعدة،ألسباباجلامعةهذهوخنتارواإلسالمية،

ويضيقربية،العتعلمعلىالطلبةتشجعاليتاجلامعاتأشهر
إلسالمية؛واالعربيةالدراساتطلبةإىلحبثهنطاقالبحث
صاتالتخصمنأكثرالعربيةاللغةعلىيعتمدونأل�م

.الواقعوفقيسريالبحثهذافيكوناألخرى،
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الدراسات السابقة
فيیةالمدرسالبیئةاستخدامفعالیةفبراتنا،ریتنا1.

جامعةفيالماجستیرالبحث(الكالم،مھارةترقیة
،ماالنجالحكومیةاإلسالمیةإبراھیممالكموالنا

.)2009إندونیسیا،
العربیةاللغةبیئةتكوینزھرة،فطمى،صالحة2.

فيالوصفیةدراسة:الكالممھارةتطویرفيودورھا
فيجامعيبحث(،فونوركو"صاعاوالي"معھد

الحكومیةاإلسالمیةإبراھیممالكموالناجامعة
.)2016إندونیسیا،،ماالنج
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واصطالحاً لغة مفهوم كلمة بيئة 
:  بوأ: "ظورالبن منلسان العربهلا أصل لغوي؛ حيث جاء يف " بيئة"إن كلمة 

نـََزْلُتهوتـَبَـوَّْأُت منزًال َأي... ؛ أي رجعبوءاابء إىل الشيء يبوء 
 َمْنِزل يـَْنزِله كلُّ : َمْنِزُل القوم يف كل موضع، ويقال: املباءة: الصحاحويف 
ئِة؛ حباِل ُسوٍء؛ وإنه َحلَسُن الِبيَأي: وابَءْت بِبيئِة ُسوٍء، على ِمثاِل بِيعةٍ ...القومُ 

احلالوَعمَّ بعُضهم به مجيَع 
لفرد، واليت ميكنها احمليط ابالقوية املؤثرات واإلمكا�ت كل : اللغوية هيفالبيئة 

.معيشتهجهوده للحصول على االستقرار النفسي والبدين يفيف أن تؤثر 
ن شأ�ا أن تؤثر مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت م: ومبعىن أدق هي

دفعهم وتشجعهم يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية ت
تعلم وما يشاهده على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية أو هي كل ما يسمعه امل

.املدروسةعربية واإلمكا�ت احمليطة به املتعلقة ابللغة الاملهيئةمن املؤثرات 
(
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أنواع البيئة اللغوية
الصطناعية، والبيئة البيئة ا: اتفق الباحثون اجلدد يف أنواع البيئة، وهلا قسمان

ربة الطبيعية، وهناك من ذهب إىل مصطلح خمتلف وهو البيئة املك
)macro environment)، والبيئة املصغرة)micro 

environment)،ات تؤدي والبيئة الرمسية وغري الرمسية، وكل املصطلح
اله يف جمال إىل نفس املعىن، ومييل البحث إىل األول؛ حيث انتشار استعم

م يف احمليط الذي يعيش الرتبية، فالبيئة االصطناعية هي اليت تتوافر لدى املتعل
جرة الدراسية، فيه،  ويركز فيها على القواعد والقوانني وال يكون إال يف احل
د أو نظام اللغة وهي إحدى البيئات اللغوية اليت ترتكز على استيعاب القواع
ة، فهي سبيل يف اللغة املستهدفة مع التوعية على قواعد اللغة املستهدف

هارات الكالم الكتساب اللغة الثانية بطريقة واعية، وأ�ا حمددة يف تكوين م
فعالية، وللبيئة االصطناعية أدوار وخصائص



الكالممھارة 
ارة والمھ: "البن منظورلسان العرب المھارة منبثقة من المیم والھاء والراء، كما جاء في 

الجمع الحاذق بكل عمل، وأَكثر ما یوصف بھ السابح المجید، و: الِحذق في الشيء، والماھر
ً : ویقال...َمَھَرة وقد َمَھر : ل ابن سیدهقا. َمَھْرُت بھذا األَمر أَمَھُر بھ َمھارة أَي صرُت بھ حاذقا

ى تنفیذ أمر ما ھي القدرة عل: المھارة"وِمھارةالشيَء وفیھ وبھ یَْمَھر َمْھراً وُمُھوراً وَمھارة 
متعلم، بدرجة إتقان مقبولة، وتتحدد درجة اإلتقان المقبولة تبعا للمستوى التعلیمي لل

...تراكمي، تبدأ بمھارات بسیطة تبنى علیھا مھارات أخرىوالمھارةأمر
ة ومن ھذا التعریف یجد البحث أن المھارة ھي أمر مستھدف إلى درجة مقبولة، وتلك الدرج

ة لدى معیارھا على أساس المستوى التعلیمي للفرد، فمن المثال إن مھارة الكالم المستھدف
النظر الطفل تختلف تماما عن مھارة الكالم لدى المترعرع وعن الشاب، ولكنھا مقبولة لدیھ ب

ات األطفال إلى الدرجة المقبولة للمستوى التعلیمي في عمره، فال یمكن البحث أن یقارن مھار
.بالكبار، وال بد من مقارنتھا بنفس المستوى والعمر

اضح وإن الھدف األساسي لتعلیم اللغة ھو إكساب المتعلم القدرة على االتصال اللغوي الو
متعلم وسامع، السلیم، سواء أكان شفویا أم كتابیا، واالتصال اللغوي ال یتعدى من أن یكون بین

أو قارئ وكاتب، 
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منهج البحث
الكالمهارةميفوأتثريهااللغويةالبيئةأيالبحث؛موضوعمنانطالقا

اللغةقسميفمباليز�العامليةاإلسالميةابجلامعةالعليادراساتطلبةلدى
إجرائهناءأثيفالكمياملدخلعلىالبحثواعتمدواإلسالمية،العربية

هياملعتمدة�تالبياحتليلتقنيةوأماوحتليلها،املعلوماتعلىحلصول
وفهمها،ساهباحيفسهلةفهيصفاتبعدةاملئيناتوتتسم،ابملئينات
استعماالروأكثأهممنفهياالختبار،أنواعومجيعاألعمارجلميعوتصلح

عينةيفاألفرادلعدداملئويةالنسبةهياملئينيةوالدرجةاملعايري،أنواعمن
ترتيببنينةاملقار إجراءولغرضمعينة،خامدرجةأسفلالواقعنيالتقنيني
سمىاملاإلحصائياملقياسيستخدمالطالب،مناآلخرينمعالطالب
التكراريالتوزيعنضمإجيادهااملطلوبالقيموتسمىاملئينيةالرتبةمبقياس

.ابملئيناتمعينةنسبوتليهاتسبقهااليت
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متغیرات البحث
اويف هذا البحث يستخدم البحث متغريتني ومه:
1.نه البيئة املتغري املستقل أو الدافع، ويف هذا البحث أ

املية مباليز�، اللغوية العربية املوجودة يف اجلامعة اإلسالمية الع
.Xويسمى بـ

2.ث أنه مستوى املتغري التابع أو املسبَّب، ويف هذا البح
مية مهارة الكالم لدى طلبة دراسة العليا ابجلامعة اإلسال

.ميةالعاملية مباليز� يف قسم اللغة العربية واإلسال
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مرحلة جمع المعلومات
ترح،المقالموضوعباختیاریقومفالبحثالبحث،قبلمامرحلةوھي:األولىالمرحلة
كونیحتىالمشرفتعدیلھبعدالموضوعفيمشرفھمعالبحثیتفقأنثموالمشرف،
.للباحثمناسباالموضوع

ث،البحخطةالبحثفیكتبالبحث،كتابةأثناءفيالمرحلةوھي:الثانیةالمرحلة
المشرفومویقكلھا،علیھالیتفقالمشرفَ ولقيواالستبانة،للبحث،السابقةوالدراسات

العینةعلىاالستبانةلتوزیعقوبلحتىبتصحیحھاالبحثیقوموثمفیھا،بالتعدیل
الثانيفصلالبكتابةیبدأأننفسھالوقتوفياالستبانة،بتوزیعالبحثفقامعشوائیة،
جابةاإلعلىحصولتموبعدفیھا،لتساعدهالمعینةوالمراجعالمصادرفیبحثوالثالث،

یحللبعد،ومنتحلیلھا،علىلتسھلھبیانیةصورةإلىاإلجابةبنقلفیبدأالعینة،منكلھا
:یةكاآلتھيالتحلیلوصیغة،المئیناتقضیةعلىاعتماداالموجودةالبیاناتالبحث

X)عددالطلبة)/(عددتكراراإلجابة( 100
.المئویةالدرجةأكبرعلىتحصلإجابةأيعلىالبحثنتیجةالبحثویحكم

یطبعنأالمتوقعمنولكنالبحثبھایمرلموھوالبحث،كتابةبعدما:الثالثةالمرحلة
حتىبلھقمنالبحثفیقومبتصحیحھالمشرفیقوموأنالمشرف،إلىویسلمھالبحث،ھذا

.النھائيللتسلیمقوبل
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نتائج البحث
اآلتیةالنتائجإلىالبحثتوصل:

عالمیةالاإلسالمیةجامعةطلبةلدىالكالممھارةفيتسھماللغویةاللغویةالبیئةإن
اللغویةیئةالبوأنالتطبیقي،اإلطاروفيالنظري،اإلطارفيالنتائجإلىنظرابمالیزیا
ونواللغویالعلماءیؤیدھاأیضاالفرضیةوھذهالكالم،مھارةتحسینفيدوراتؤدي
.وتشومسكيخلدونابنمثلوالمحدثونالقدامى

أیضالیھإیشیرحیثبكثیر؛التحسینإلىیحتاجالكالممھارةفيالطلبةمستوىإن
اتالساعمنكمالدراسیةالحجرةخارجأنتلو"سؤالفيمثالونتائجھا،االستبانة
عنراضأنتھلالسابق،السؤالإلىاستنادا"و،"أسبوعیا؟بالعربیةللكالمتستغرقھا

في"و"بیة؟بالعرالكالمفيمھارتكمستوىما"و"بالعربیة؟للكالمالمستغرقةالمدةتلك
قدرةملھالوحيمعارفوكلیةالعربیةاللغةقسمفيالعلیاالدراساتطلبةھلنظرك،
مھارةمالءمةمدىمسألةعنتكشفاألسئلةھذهفكل،"بالعربیة؟الكالمفيمفترضة
المستوىإلىنصلحتىالكالممھارةتحسینمنبدالوأنھالعینات،لدىوكفاءتھاالكالم

.الشخصيبمستواھمالمفترض
لمتعلميھاأھمیتإلىاستنادابالضبطالكالممھارةتحسینفيتؤثراللغویةالبیئةإن

فيخلدونابنالأقوویؤیدھاالطبیعیة،والبیئةاالصطناعیةالبیئة:تقسیمھاوإلىالعربیة،
غیربطریقةالكالممھارةقضیةإلىتصلالتياللغةاكتسابفيوتأثیرھاالبیئةقضیة
مباشرة
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