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مستخلص البحث
البيئة اللغوية ىي كل ما يسمعو ادلتعلم وما يشاىده من ادلتغَتات ادلهيئة
واإلمكاانت احمليطة ابللغة العربية ادلدروسة .والكالم من ادلهارة األساسية الىت
يسعى الطالب إتقاهنا يف اللغة األجنبية والىت تثمل غاية من غاايت الدراسة
اللغوية .إنو لتنمية مهارة الكالم حتتاج إىل بيئة عربية تساعدىا وال تكفي الساعة
أو الساعتُت داخل الفصل يف األسبوع الواحد ،ألن اللغة تتأثر مباشرة ابلبيئة.
ومعهد ادلصدوقية من ادلعاىد اإلسالمية العصرية اليت تقوم بتكوين بيئة اللغة
العربية مع وجوب التحدث ابللغة العربية كل وقت وحُت.
ويهدف ىذا البحث إىل وصف تكوين البيئة اللغوية وزلاولة معهد ادلصدوقية.
ومنهج ىذا البحث ىو ادلنهج الكيفي والوصفي ونوعو دراسة احلالة .ومن أدوات
اجلمع البياانت الذي استفدت منها الباحثة ادلقابلة وادلالحظة والواثئق .وأبرز
نتائج البحث ىي أن بيئة اللغة العربية مبعهد ادلصدوقية اإلسالمية ابتوكان
كركسان بيئة اصطناعية ابإلضافة إىل ذلك إحياء النشاطات اللغوية كتزويد
ادلفردات واحملادثة اليومية ابللغة العربية .وأما زلاولة معهد ادلصدوقية يف تكوين
بيئة اللغوية فهى بناء األسوة احلسنة يف متابعة أنشطة اللغة العربية وتكلم ابللغة
العربية وكلم البعض بعضهم اآلخر ابللغة العربية حىت تصبح اللغة العربية جزء من
احلياة اليومية أينما كان.
الكلمات ادلتفتايية البيئة اللغوية ،مهارة الكالم
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أساسيات البحث

أ .ادلدقدمة

البيئة ىي الوسط أو ادلكان الذي تتوافر فيو العوامل ادلناسبة دلعيشة كائن
حي أو رلموعة كا ئنات حية خاصة ،وذلا عوامل وقري خارجية تؤثر يف اإلنسان
وسلوكو.ويرى العلماء أىل يف تعليم اللغة العربية :البيئة ىي مجيع األشياء والعوامل
ادلادية وادلعنوية الىت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية
1
اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية.
يرى بشري أنو لتنمية مهارات الطالب اللغوية األربع (االستماع ،والكالم،
والقراءة ،والكتابة) حتتاج إىل بيئة عربية تساعدىا وال تكفي الساعة أو الساعتُت
داخل الفصل يف األسبوع الواحد 2.يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ":كل مولود يولد على الفطرة
حىت يعرب عنو لسانو فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ديجسانو" .إذا كان للبيئة أتثَت
قوي وكبَت يف ترسيخ وتزكَت األداين يف نفوس اإلنسان ،فال سيما أتثَتىا لسلوك
اإلنسان اللغوية ،فإنو ال خيتلف فيو اثنان أن للبيئة أتثَت قوي وجلي لتكوين لغة
اإلنسان.
إن البيئة ذلا اآثر قوية يف اكتساب اللغة ،وأن مهارة الكالم حتتاج إىل البيئة
الكتساب وتطبيق الكالم ابللغة العربية .والبيئة ىى العوامل ادلباشرة يف اللغة وكلنا
يعرف أثر البيئة يف حياة الناس وابلتاىل أاثرىا ىف اللغة .إن اللغة تتأثر مباشرة ابلبيئة
ألن اللغة ىي الوسيلة الوحيدة للتفاىم والتعامل بُت أفراد اجملتمع الواحد الذين
3
يعيشون يف بيئة واحدة.

1مرزوقي .2001 .البيئة التعليمية للغة العربية .ادلقالة اليت القاىا يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنغ
2بشري .2001 .تكوين البيئة ادلساعدة وتطويرىا يف تعليم اللغة العربية .ادلقالة الىت القاىا يف الدورة التدريبية دلعلمي اللغة العربية
جاوى-ابيل
 3عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزن .1432.دروس دورات التدريبية دلعلم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .الراي:ض :مؤسسة الوف
اإلسالمي .ص34 :
55
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البيئة اللغوية ىي كل ما يسمعو ادلتعلم وما يشاىده شلا يتعلق ابللغة الثانية
ادلدروسة وأما ما تشتملو البيئة اللغوية ىي األحوال يف ادلقصف أو الدكان ،احملاورة
مع األصدقاء وحُت مشاىدة التلفاز ،وحُت قراءة اجلريدة ،األحوال حُت عملية
4
التعلم يف الفصل ،وحُت قراءة الدروس و غَتىا.
ومهارة الكالم ىي أىم ادلهارت اللغوية لكوهنا أكثر استخداما يف احلياة
االجتماعية ،فالقدرة على مهارة الكالم تعترب جزءً رئيسا لكل طاليب اللغة العربية.
وىناك من ال يكتب وىو ينطق يتكلم ويصعب ألحد أن يتواصل مع غَته من أبناء
البشر دون اإلتقان مبهارة الكالم.
نظرا إىل ادلعاىد اللغوية كمعهد دار السالم اإلسالمى كنتور ومعهد اآلمُت
اإلسالمي برندوان مادورا ،كان معهد ادلصدوقية من ادلعاىد اليت تقوم بتكوين بيئة
اللغة العربية ،خيتار ىذا ادلعهد من أجل استيعاب الطلبة ابدلهارات اللغوية ،وىذا
ادلعهد يهيئ البيئة اللغوية حىت تساعد الطلبة على ترقية لغتهم العربية.
بناء على ذلك تتجذب الباحثة والوصف والدراسة عن حالة معهد
ادلصدوقية اليت هتتم بتكوين البيئة اللغوية من أجل تزويد الطلبة مبهارات اللغة العربية
وتسمي الباحثة ىذا البحث بعنوان(( :البيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكالم مبعهد
ادلصدوقية كركسان بروبولنجو)).
ب.أسئلة البحث
نظرا للمقدمة اليت عرضتها الباحثة ،فإهناتريد الوصف عن السؤالُت اآلتيُت:
 -1كيف تكوين البيئة اللغوية يف معهد ادلصدوقية يف ترقية مهارة الكالم؟
 -2ما زلاولة معهد ادلصدوقية يف تكوين البيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكالم؟

 4حليمي زىدي .2009 .البيئة اللغوية تكوينها ودورىا يف اكتساب العربية ،ماالنج :مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنغ.
ص38 :
55

Vol. 03 No. 01 January - June 2019
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

أ .البيئة اللغوية

اإلطار النظري

 -1متفهوم البيئة اللغوية
ىناك كثَت من األساتذة والباحثون قد عرضوا التعريفات للبيئة ومفومها وىي:
يرى بشَتى يف كتاب حليمي زىدي أن البيئة ىي الوسط أو ادلكان الذي تتوافر
فيو العوامل ادلناسبة دلعيشة كائن حي أو رلموعة كائنة حية خاصة ،وذلا عوامل
وقوي خارجية تؤثر يف اإلنسان وسلوكو .ويقول مرزوقي إن البيئة ىي مجيع
األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية الىت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب
الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم
اليومية .وأما دمحم مجال الدين فيقول إن البيئة كل ادلؤثرات واإلمكاانت والقوي
احمليطة ابلفرد ،واليت ديكنها أن تؤثر على جهوده للحصول على االستقرار
النفسي والبدين يف معيشتو 6.مث البيئة اللغوية يف رأى ىيدى دوالي يف كتاب
حليمي زىدي ىي ىي كل ما يسمعو ادلتعلم وما يشاىده شلا يتعلق ابللغة الثانية
ادلدروسة وأما ما تشتملو البيئة اللغوية ىي األحوال يف ادلقصف أو الدكان،
احملاورة مع األصدقاء وحُت مشاىدة التلفاز ،وحُت قراءة اجلريدة ،األحوال حُت
5

عملية التعلم يف الفصل ،وحُت قراءة الدروس و غَتىا.
ومن التعريفات السابقة ديكن الفهم والقول أبن البيئة اللغوية ىي ادلكان اللغوي
الذي دي ّكن طلبة اللغة االستفادة منها يف تعلم اللغة العربية وترقيتها وشلارستها
يف احلياة االجتماعية حيث يتبادل البعض ابلبعض بواسطتها ،وبوجود البيئة
اللغوية يتعلم طلبة اللغة العربية بسهولة ويسر وال حيتاج طلبة اللغة العربية إىل
كلفة كثَتة يف تعلم اللغة العربية .فالبيئة اللغوية تتيح اجملال وادلناسبة لكل من
أراد التعمق والتبحر يف دراسة اللغة العربية.
5حليمي زىدي .ادلرجع السابق .ص38-36 :

6دمحم مجال الدين زلفوظ .1986 .الًتبية اإلسالمية للطفل وادلراىق .مصر :دار االعتصام.
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 -2اإلسرتاتيجيات لتكوين البيئة يف تعليم اللغة
ويرى بشرى يف كتاب حليمي زىدي أن تكوين البيئة اللغوية حيتاج إىل
اسًتاتيجيات وىي كما يلي:
 )1إنشاء سكن الطالب و ذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد
ويسهل على ادلشرفُت وادلدرسُت مراعتهم وإرشادىم وإقامة أنشطة عربية
خارج وقت الدراسة.
 )2تعيُت األماكُت احملظورة فيها التحدث والكالم بغَت اللغة العربية مثل
7

ادلقصف ومكاتب ادلدرسة.
 )3تدريب الطالب على إلقاء اخلطابة ابلعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة
اجلماعة.
 )4التعاون مع مدرسى ادلواد العلوم الدينية على أن تكون ادلواد الدينية
ادلدروسة ابللغة العربية سهلة العبارات.

 -3العوامل ادلؤثرة يف تكوين البيئة العربية

العوامل ادلؤثرة يف تكوين البيئة العربية ىي أوال ،توافر مدرسُت لغة ذلا اختصاص
لغوية كافية من مقدمي الرعاية الذين يعيشون جنبا إىل جنب مع الطالب يف
مساكن الطلبة .الثانية ،وتتنوع يف ادلناىج وطرق التدريس واللغة العربية اليت
جيري تطويرىا خالقة ومبتكرة .اثلثا ،الوسائل التعليمية الكافية .الرابعة ،وادلواد
التعليمية اليت تستخدم اللغة العربية ،وخاصة ابلنسبة للفتيات ادلدارس الدينية
عاليو اخلاصة أو أثناء الدروس الالصفية .خامسا ،مستشار اللغة واحملرك مثَت.
السادسة ،وجود قواعد ،وقواعد صارمة ،واالنضباط والعقوابت.
أ) تعريف البيئة االصطناعية و خصائصها
8

7ادلرجع نفسو .ص56 :
http://www.jurnallingua.com/edisi-2007/6-vol-1-no-1/42-biah-arabiyah-dan-pemerolehan-

)نقل يف أبريل 2019
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8
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البيئة االصطناعية ىى إحدى البيئات اللغوية اليت تًتكز على سيطرة القواعد
أو نظام اللغة يف اللغة اذلدف مع التوعية (دوالى -1985 ،إيليس
 )1986التوعية على قواعد اللغة اذلدف ديكن اقامها ابدلنهج اإلستنتاجي
أو ادلنهج اإلستداليل .وادلقصد ابدلنهج اإلستنتاجي ىو أن يوضح ادلعلم
للمتعلم عن قواعد اللغة اذلدف مث إن كان ادلتعلم فامها ومستوعبا على
القواعد فيحمل ادلعلم إىل التطبيق .يعٍت حالة دلعرفة األشكال (البنية) اللغوية
مثّ يسوقو ادلعلم ليكون واجد نفسو عن تلك القواعد.
ووضح كريسن عن خصائص البيئة االصطناعية ىي كما يلي:
ب) صناعية قصدية
 )1يوجو ادلعلم على ادلتعلمُت لكي يعملوا األنشطة اللغوية اليت كانت فيها
القواعد اللغوية اليت قد تعلموىا .ويقدم ذلم رد الفعل من ادلدرس وىو
تصميم األخطاء أو اصالح خطاء ادلتعلمُت.
 )2وىي جزء من رلموعات تعليم اللغة يف ادلدرسة.
ومعرفة القواعد اللغوية ابلتوعية يستطيع الطالب وجداهنا ابلتعلم الريمي يف
الفصل ،أو من كتب القواعد اللغوية أومن األخرين الذي ديلكون الكفاءة عن
معرفة القواعد اللغوية ادلدروسة 11.وىذا يدل على أن البيئة االصطناعية ذلا
تعريف أوسع من التعريف الذي عرفو دوالي وايليس السابق .وهبذا تشتمل البيئة
االصطناعية ابلفصل أو خارج الفصل  .اخلطر اخلطَت تؤيد البيئة على سيطرة
القواعد اللغوية للمتعلم ابلتوعية.
ت) دور البيئة اال صطناعية يف اكتساب اللغة الثانية
9

66

9

Nur Hadi, dan Raikhan. 1990. Dimensi-Dimensi dalam Belajar Bahasa Kedua, Bandung: Sinar
Baru.
10
Dulay, Heidi. 1985. Seluk-beluk Belajar Bahasa Indonesia (alih bahasa oleh Sumarsono).
Singaraja: FKIP

66حليمي زىدي ،مرجع سابق ،ص43 :
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يري ىيدي دوالي أن البيئة اللغوية ذلا دور كبَت للطالب الذي يتعلم اللغة
لنجاح ابىر يف تعلم اللغة احلديثة .تعليم اللغة الذي يقوم بو ادلعلم يف الفصل
يقرر عملية تعلم اللغة للطالب.
إن البيئة عموما تنقسم إىل قسمُت  )1البيئة االصطناعية )2 ،البيئة وغَت
االصطناعية (الطبيعية) ،أما البيئة االصطناعية ذلا دور ىام الكتساب اللغة
الثانية وىي  )1 :يكون متعلم سلتلفا يف استخدام لغتو على حسب الظروف،
 )2يكون متعلم زلسنا يف استخدام اللغة ابعتبار القواعد )3 ،ىذا التعليم يشبع
ادلتعلم الذي يريد استيعاب القواعد اللغوية أو نظام اللغة عن قواعد اللغة
ادلدروسة .يف انحية أخرى ،أن سيطرة قواعد اللغة اذلدف التساعد كثَتا يف
13
سيطرة ادلهارات اللغوية للغة اذلدف.
ث) دور البيئة الطبيعية
أما مرينا برت وىايدي دوليو فًتاين أن البيئة الطبيعية اليت يعيش فيها الطفل
بدور مهم يف تعلم اللغة:
 )1إن البيئة الطبيعية للغة تكون ذات أمهية إضافية حينما يكون تركيز ادلتكلم
على التواصل اللغوى ال على اللغة نفسها.
 )2وتقول مارينا بَتت وىايدي دولية ( :)1981لقد حاولنا أن نضع ادلتعلم
والبيئة معاً لتقدمي حقائق حول تعلم اللغة تكون قابلة للتطبيق يف الغالب،
وتوصلتا إىل النتائج اآلتية:
 )3البيئة الطبيعية ضرورية لالكتساب األمثال للغة.
 )4جيب أن يكون االتصال اللغوي مبستوى حصيلة الطفل اللغوية.
 )5أن تكون اللغة ادلستعملة مفهومة للمتعلّم.
12

14

12

Kresen, Stepen D. 1983. Second Language Acquisition. New York: Oxford University Press

63حليمي زىدي .ادلرجع السابق .ص40 :
64ادلرجع نفسو .ص51 :
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ب.مهارة الكالم

 -1متفهوم مهارة الكالم
الكالم مهارة اثنية بعد االستماع .والكالم من ادلهارة األساسية الىت
يسعى الطالب إتقاهنا يف اللغة األجنبية والىت تثمل غاية من غاايت الدراسة
اللغوية .ولقد اشتدت احلاجة إىل ىذه ادلهارة يف الفًتة األخَتة ،عندما زادت
أمهية االتصال الشفهى بُت الناس ،ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية
االىتمام ابجلانب الشفهى ،وىذا ىو االختاه الذي نرجو أن يسلكو مدرس اللغة
العربية ،وأن جيعل مهة األول دتكُت الطالب من التكلم ابلعربية ألن العربية لغة
15
اتصال يفهمها ماليُت الناس يف العامل.

 -2تعليم مهارة الكالم

أوال :طبيعة عملية الكالم
الكالم مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام األصوات
بدقة ،والتمكُت من الصيغ النحوية و نظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على
التعبَت عما يريد أن يقولو يف مواقف احلديث ،أي أن الكالم عبارة عن إدراكية
تتضمن دافعا للتكلم ،مث مضموان للحديث ،مثّ نظاماً لغوايً بواساطتو يًتجم

الدافع وادلضمون يف شكل كالم ،وكل ىذه العمليات ال ديكن مالحظتها فهي
16
عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية ادلتكلمة.
اثنيا :أىداف تعليم الكالم
17
ىناك أىداف عامة لتعليم احلديث ديكن أن نعر:ض ألمهها فيما يلي:
 )1أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية ،و أن يؤدي أنواع النرب والتنغيم
ادلختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
65رشدي أمحد طعيمة .1989 .تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأسالبو .مصر :جامعة ادلنصورة .ص161-160 :
66زلمود كامل الناقة .2003 .طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت .مصر :جامعة عُت مشس .ص126 :
65ادلرجع نفسو .ص130 :
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 )2أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة.
 )3أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات القصَتة و الطويلة.
 )4أن يعرب عن أفكاره مستخدماً الصيغ النحوية ادلناسبة.
 )5أن يعرب عن أفكاره مستخدماً النظام الصحيح لًتكيب الكلمات يف
العربية خاصة يف لغة الكالم.
 )6أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت
والتأنيث ودتييز العدد ونظام الفعل و أزمنتو وغَت ذلك شلا يلزم ادلتكلم
ابلعربية.
 )7أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو،
وأن يستخدم ىذه الثروة يف إدتام عماليات اتصال عصرية.
 )8أن يعرب عن نفسو تعبَتاً واضحاً ومفهوماً يف مواقف احلديث البسيطة.
اثلثا :بعض اجلوانب ادلهمة يف تعليم الكالم:
 )1النطق
من أىم ىذه اجلوانب ،اجلانب الصويت ،إذ يرى الًتبويون األمهية الكربى
لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحاً ،فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة
يف تغَته أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ.
 )2ادلفردات
تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية،
ذلك أن ادلفردات ىي وعادة ماتكتسب ادلفردات يف اللغة األجنبية من
خالل مهارة االستقبال وىي أدوات محل ادلعٌت كما أهنا يف ذات الوقت
وسائل للتفكَت ،فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مثّ يًتجم فكره إىل
كلمات حتمل مايريد االستماع والقراءة مثّ أتيت مهارات الكالم و الكتابة
18
فتفسحان اجملال لتنميتهما والتدريب على استخدامها.
65ادلرجع نفسو .ص133 :
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 )3القواعد
كثَتاً ما يهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد ،بل نرى
بعضهم ينكرىا دتاماً ،أما ادلتعلمون للغة أجنبية فكثَتاً ما يصرحون أبن
القواعد ليست ضرورية يف تعلم استخدام اللغة ،وىي أن اللغة حتكمها
رلموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها جيداً ادلتكلم هبا.
إذا ما نظران إىل كتب تعليم اللغة األجنبية صلد أن القواعد عادة ماتقدم
إبحدى طريقتُت:
 )1األوىل :تقدمي القاعدة اجلديدة من خالل حوار أو موقف قصصي ،مثّ
تستنبط وتستخدم يف مواقف حوارية جديدة.
 )2الثانية :تقدمي القاعدة اجلديدة يف أمثلة على شكل مجل يف أول
الدرس ،مث تستخرج القاعدة ويتم التدريس عليها.

 -3إسرتاتيجيات تعليم مهارة الكالم

اخلطوات اليت ديكن القيام بو ادلعلم يف عملية تعلم مهارة الكالم:
أ .أوال للمتعلمُت ادلبتدئُت:
 )1بدأ ادلعلمُت ابلتدريب عن طريق إعطاء األسئلة اليت جيب اإلجابة
19

ابلطالب.
 )2يف نفس الوقت يطلب من الطالب لتعلم نطق الكلمات واجلمل واألفكار
صرحية.
 )3ترتيب ادلعلم نوع األسئلة من اإلجابة الطالب حبيث ينتهي تشكيل
ادلوضوع مثالية.
 )4ادلعلمُت ديكن أن أيمر الطالب ابإلجابة على دتارين شفوية ،حفظ
األحاديث أو اإلجابة على األسئلة ادلتعلقة مبضمون النص الذي يقرأ
الطالب.
19

Abdul Hamid dkk. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: UIN Press: 2008. Hal: 42
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ب .اثنيا للمتعلمُت ادلتوسطُت:
 )1تعليم الكالم عن طريق دور اللعب
 )2مناقشة عن مواضع زلددة
 )3حيكى قصة األحداث اليت وقعت يف الطالب
 )4حيكى عن ادلعلومات اليت قد يمعت من التلفزيون واإلذاعة وغَت ذلك.
21
ج .للمتعلمُت ادلتقدمُت:
 )1اختيار ادلعلمُت عن ادلوضوع دلمارسة الكالم
 )2جيب اختار ادلوضوع الذي تتعلق ابحلياة الطالبية
 )3جيب أن يكون ادلوضوع واضح وزلدود
 )4تسمح للطالب الختيار اثنُت أو أكثر من ادلواضع حىت يكون الطالب
أحرار يف اختيار ادلوضوع الذي قد يعرفو.

Ibid. hal: 43
Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Inovatif. Malang: UIN Press. Hal. 152
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منهجية البحث
أ .منهج البحث
يكون ادلنهج ادلستخدم ذلذا البحث الكيفي والوصفي .وعند بوغدان واتيلور
( )Bogdan dan Taylorمنهج الكيفي والوصفي ىي عملية البحث الذي حيصل
على البياانت الوصفية من األقوال ادلكتوبة أو ادلسجلة من األشخاص ومن
االجراءات اليت دتكن مالحظاهتا .وقد استخدمت الباحثة نوع البحث الدراسة
احلالة حيث وصفت ما يتعلق بتكوين البيئة اللغوية يف معهد ادلصدوقية وزلاولتو يف
22

تكوين البيئة اللغوية لًتقية مهارة الكالم.

ب.أساليب حتليل البياات

جيري حتليل البياانت يف ىذا البحث على ثالثة إجراءات يسمى شكل
ميلس و ىوبرمُت:
 .1انتخاب البياانت وىو أبن ختتار الباحثة البياانت ادلناسبة وادلفيدة من غَتىا ألن
الخيتلت فيما بيتهما.
 .2تنظيم البياانت وىي أبن تنظيم الباحثة البياانت لتكون تنظيما مرتبا اليت جتدىا
يف ميدان البحث وجياز وصفها.
 .3استنتاج وىو أبن أتخذ الباحثة النتائج احملصولة من البحث بعر:ض منوذج البيئة
اللغوية يف معهد ادلصدوقية.

22

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Hal: 40
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عرض البياات ومناقشته

أ .نبذة عن معهد ادلصدوقية اإلسالمي

قد أسس معهد ادلصدوقية اإلسالمي كركسان بروبولنجو يف السنة  1998ميالدية
وىو من مجلة ادلعاىد اإلسالمية احلديثة من حيث ادلنهج الدراسي .وقد أشرف على
معهد ادلصدوقية اإلسالمي كركسان اليوم حضرة الشيخ سللصُت سعد اليوم ادلدير
الثاين .ومن حيث ادلوقع اجلغرافيا وقع ىذا ادلعهد يف قرية بتوكان كركسان بروبولنجو.
وتتميز ىذا ادلعهد عن غَته من ادلعاىد اإلسالمية حيث أحي ادلعهد البيئة اللغوية
العربية واإلصلليزية كليا وأجرب طلبتو على التعبَت ابللغة العربية كل يوم ،سواء يف
داخل اادلدرسة أو خارجو.

ب.األنشطة اللغوية يف معهد ادلصدوقية اإلسالمي
 -1أهداف تكوين البيئة

اذلدف األساسي ذلذا ادلعهد تعليم العلوم الدينية اإلسالمية دون اإلمهال للعلوم
العمومية ،وقد أضاف ادلعهد تعليم اللغة العربية واإلصلليزية كميزة ادلعهد وزايدة
دلعرفة الطلبة حيث رأى ادلعهد أن إجادة اللغة العربية واإلصلليزية ابب لفتح
العلوب اإلسالمية والعلوم احلديثة ومفتاح النجاح دلقابلة احلياة وتطورىا السريع.
وىذا اذلدف أمنية حضرة كياىي احلاج بدري مصدوقي مدير ادلعهد ومؤسسو
األول الذي يريد أن يؤسس ادلعهد العصري اإلسالمي كمعهد دار السالم كنتور
ومعهد األمُت اإلسالمي سومناب مادورا .وتسمية ادلعهد ابدلصدية (معهد
ادلصدوقية) منتسبة إىل حضرة الشيخ كياىي احلاج بدري ادلصدوقي.
23

 -2اسرتاتيجية تكوين بيئة اللغة العربية يف معهد ادلصدوقية

إسًتاتيجية لتكوين البيئة اللغويةاليت بناىا معهد ادلصدوقية معتمدة على أنشطة
اللغة العربية التالية:
63ادلقابلة مع مدير ادلعهد يف التاريخ  3مارس 2019
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أ) ادلسابدقة اللغوية يف ترقية اللغة العربية
تعقد ادلسابقة كل ستة أشهر ،ويمي أبسبوع اللغة ويتم ىذا الربانمج إلحياء
دوافع الطلبة يف تعلم اللغة العربية .قامت ىذه ادلسابقات على كل مرحلة
من مراحل الدراسة .واشتملت ادلسابقة على ما يلي :اخلطابة العربية،
وادلناقشة العربية ،وعر:ض احلكاية أو تقدمي القصة ،وكتابة ادلقالة العلمية أو
اإلنشاء وقراءة الشعر وما إىل غَت ذلك.

ب) اجمللة احلائطية يف ترقية اللغة العربية

على الطلبة إعداد اجمللة احلائطية حيث تقام ىذه االسًتاتيجية مرة واحدة يف
الشهر .وستنشر اجمللة يف كل اجلدران أمام الغرفة مرة يف كل ثالثة أشهر.
64

ت) الوسائل ادلعينة على ترقية اللغة العربية

الوسائل ادلعينة اليت تستخدم يف معهد ادلصدوقية ىي الصورة والبطاقة
وغَتمها ،ويقصد هبا أن يستفيد الطلبة حفظ ادلفردات العربية بسهولة
ومرحية .وىنالك الوسائل ادلعينة األخرى منها ادلعمل اللغة .واستخدام ىذه
الوسيلة ادلعينة حتت إشراف ادلشرف وادلشرفة ويتدرب الطلبة يف ادلعمل
اللغوي على االستماع ضلو صوتيات اللغة العربية مثل أغنية اللغة العربية
وادلسرحية واألفالم ونشر ادلفردات يف األماكن ادلفتوحة ديكن قراءهتا الطلبة
كل يوم غَتىا.
65

ث) نظام البيئة العربية يف معهد ادلصدوقية

وللمعهد ادلصدوقية نظام متفق من أجل حفظ البيئة اللغوية وقد استخدم
ادلعهد اجلاسوس اللغوي الذي يتجسس الطلبة جتسسا إجيايبا يف شلارسة
اللغة العربية حيث اتفق اجلميع من األساتذة والطلبة على إحياء اللغة العربية
وطاعتو عرب شلارسة التحدث ابللغة العربية كل وقت وحُت ،أي يكون
64ادلقابلة مع مدير ادلعهد يف التاريخ  3فرباير 2019

65ادلالحظة يف معهد ادلصدوقية يف التاريخ  3فرباير 2019
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التحدث ابللغة العربية أعمال الطلبة اليومية .وعلى اجلميع االىتمام
ابلواجبات التالية:
 )1جيب على كل الطالب ان يشركوا الربانمج صباح اللغة العربية ،وىذا
الربانمج على شكل احلوار كل صباح أمام الغرفة.
 )2جيب على كل الطالب ان يشًتكوا احملاضرة كل يوم الثالاثء واخلميس.
 )3تعليم ادلفردات وتركيب الكلمات على موضوع خاص كل يوم.
 )4استماع اللغة كل يوم األحد واألربعاء.
والطالب الذي جياوز ويعصي النظام فعليو العقوابت التاليات:
 )1حفظ ثالثُت مفردة إذا أتى مرة واحدة
 )2انشاء الرسالة مخس فقرات مبوضوع سلصوص إذا أتى مرتُت.
 )3اخلطابة ابللغة العربية إذا أتى ثالث مرات
26
 )4طلب الطالب اجملاوز األخرى عند كل اجملاوزة.

ج) طريدقة تطوير البيئة اللغوية يف معهد ادلصدوقية

لقد قال األساتذة والباحثون إن طريقة التعليم من األمور األساسية يف
العملية التعليمية .وطريقة التعليم ادلناسبة حلالة الطلبة وظروفهم مفتاحا
لنجاح تعليم اللغة العربية .واستخدم معهد ادلصدوقية يف تطوير البيئة اللغوية
سواء يف داخل الفصل أو خارجو طريقة ادلباشرة ،حيث تكلم األساتذة
كلهم ابللغة العربية وكما قد كلم البعض بعضهم اآلخر ابللغة العربية ،غَت
أن يف بعض األحيان قد استعان األساتذة يف تعليم اللغة العربية وشلارستو
استخدام الطريقة االنتقائية حسب احلاجة إليها.

ح) األسوة اللغوية يف تكوين البيئة اللغوية يف معهد ادلصدوقية
إن قدوة مدير ادلعهد ادلصدوقية يف تكوين البيئة اللغوية ىي أن يتكلم ادلدير
اللغة الريمية كل يوم مع مجيع سكان ادلعهد كاألساتذة واألستاذات ومجيع
66ادلقابلة مع قسم اللغة يف التاريخ  4فرباير 2019
56
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الطلبة واتبع ادلدير النظام الذي قرره ادلعهد يف تكوين البيئة اللغوية واشًتك
أي برامج لغوية مثل احللقات وادلنظمات وعَتمها .وىناك أفضل أسوة لغوية
يف معهد ادلصدوقية من أجل حتسُت البيئة اللغوية وتطويره أال وىو العقاب
للمشرفُت الذين خالفوا النظام (وجوب شلارسة التحدث ابللغة العربية)،
وعليهم ما يلي:
 )1حفظ ثالثُت مفردة مع كتابة اإلنشاء ثالث فقرات وإلقاء اخلطابة
ابللغة العربية أمام الطلبة يف أول ادلخالفة.
 )2كتابة انشاء مخس فقرات ويطوف حول ساحة ادلعهد ثالث مرات
ابستخدام القالدة فيو الكتابة مثل "ضلن نتجاوز عن اللغة" وحفظ
مخسُت مفردة وإلقاء اخلطابة ابللغة العربية أمام الطالب إذا تكررت
ادلخالفة مرتُت.
 )3استخدام القالدة من القرطس معلق على العنق وعلى الصدر مع
ادلعلومة "أان مفسد اللغة" دلدة سبعة أايم (أسبوعا كامال) يف كل ليلة.

خ) ادلزااي وعيوب البيئة اللغوية يف معهد ادلصدوقية اإلسالمية

 )1وجود مراقبة اللغة أو اجلاسوس دلدة  24ساعة لدفع الطالب إىل
استخدام اللغة الريمية سواء من الطالب أو من الشرف.
 )2العقوابت التعليمية دلخالفي اللغة مثل :تزويد ادلفردات واخلطابة وغَتىا.
 )3عر:ض التمثيلية أو ادلسرحية كل أسبوع لتنمية مهارة الطالب خاصة يف
مهارة الكالم وإعطاء ادلفردات اجلديدة يف كل ليلة قبل النوم حتت
أشراف مشرف احلجرة.
 )4وجود ادلظاىرة اللغوية لتحفيز الطالب كيال خيافوا من أن يتكلموا ابللغة
العربية ولو وقعوا يف األخطاء اللغوية.
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 )5معظم طلبة الذين جيلسون على ادلستوى األخَت من الدراسة أساؤوا
اللغة ومل يتكلموا ابللغة العربية ألهنم شعروا أبقدم من سنا والتحرر من
النظام ادلعهد.
 )6عدم وسائل اإلعالم كاالشبكة االنًتنت وإذاعة الراديو من أجل تطوير
اللغة وإحياة البيئة اللغوية وقلة اعتناء الطالب وادلشرفُت ابستخدام اللغة
الفصحى.
قد اتضح شلا عرضها الباحثة بعد عر:ض الباينات وادلقابلة وادلالحظة قد
أن البيئة اللغوية يف معهد ادلصدوقية ىي البيئة ادلصطنعة وىي عن طريق إحياء
النشاطات اللغوية مثل تزويد ادلفردات واحملادثة اليومية ابللغة العربية والتجسس
اللغوي ومراقبتو وادلظاىرة اللغوية والتمثيلية وادلسابقة اللغوية ونشر ادلفردات يف
األماكن ادلهمة وتفعيل البيئة اللغوية سواء يف الفصل الدراس أو خارجو.
وقد أصبح األساتذة والطلبة أسوة لغوية ألنفسهم على وجو العموم .لذا،
كان الطلبة يتسابقون على تعلم اللغة العربية خاصة مهارة الكالم ابجلهد
واالجتهاد واالستمرار .فال اجملاملة واال ادلغاالة يف القول لو تقدم الطلبة يف
شلارسة اللغة العربية شلا كان ىنالك العيوب اليت حتتاج إىل التصحيح والتحسُت
والتطوير كما ذكر سابقا.
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أ .اخلالصة

االختتام

تعر:ض الباحثة أبرز نتائج البحث بعد أن عرضت البياانت ووصفها وصفا دقيقا وىو
ما يلي:
 -1إن البيئة اللغوية يف معهد ادلصدوقية ىي البيئة ادلصطنعة وىي عن طريق إحياء
النشاطات اللغوية مثل تزويد ادلفردات واحملادثة اليومية ابللغة العربية والتجسس
اللغوي ومراقبتو وادلظاىرة اللغوية والتمثيلية وادلسابقة اللغوية ونشر ادلفردات يف
األماكن ادلهمة وتفعيل البيئة اللغوية سواء يف الفصل الدراس أو خارجو.
-2

وقد أصبح مدير معهد ادلصدوقية اإلسالمي أسوة حسنة وأسوة لغوية عربية
يف نفس الوقت حىت ال يتسٌت األساتذة والطلبة أن ديارسوا تلك األسوة يف
حياهتم اليومية وىم يتحدثون ابللغة العربية.

ب.التوصيات

اعتمادا على نتيجة البحث فتقدم الباحثة بعض االقًتاحات حول ما يتعلق
ابلبحث وىي:
 -1للحصول على تكوين البيئة حيتاج إىل التعاون بُت أفرد ادلعهد ،ألن التعاون
أساس النجاح لتهيئتها.
 -2البيئة اللغوية تلعب دورا كبَتا يف اكتساب ادلهارات العربية ،فال بد للمعلم
وادلتعلم أن حيسنها وحيافظ عليها.
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