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Abstract:
There are many educational institutions that have built the linguistic environment for teaching Arabic in
Indonesia. But some of that linguistic environment was not quite right. This study seeks to reveal the optimal
linguistic environment for teaching Arabic from founders of Arraayah University. The researcher used the
descriptive approach. The researcher followed the observation, interview, and documentation method. The data
was analyzed through descriptive analysis. The study concluded that the optimal linguistic environment is to be
formed by providing several basic elements, namely: First, clarity of vision, mission and goal of the educational
institution. Second, the existence of regulations. Third, human resources have a positive interaction towards the
application of the Arabic. Fourth, regular study in the classroom on the basic of the application of the Arabic
language. The researcher suggested a study about Implementation of linguistic environment in educational
institution to develop the skill of listening and speaking.
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ملخص

 ولكن بعض تلك البيئة اللغوية.لقد كثرت املؤسسة التعليمية اليت أنشأت البيئة اللغوية لتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا
 هذه الدراسة تسعى إىل كشف البيئة اللغوية املثلى لتعليم اللغة العربية من وجهة نظر جامعة الراية اليت.مل تكن كما يرام
 واتبع الباحث أساليب مجع البياانت الثالثة. واستخدم الباحث املنهج الوصفي على املدخل الكيفي.جنحت يف إنشائها
 واستنتجت الدراسة أن البيئة اللغوية. وت حتليل البياانت من خالل التحليل الوصفي.وهي املالحظة واملقابلة والواثئق
 وضوح الرؤية والرسالة واألهداف للمؤسسة التعليمية جتاه، أوال:املثلى يكون تكوينها بتوفري عدة العناصر األساسية وهي
 وجود األنظمة املنصوصة واملطبقة على مجيع سكان املؤسسة التعليمية واألنظمة حتيط جبميع، اثنيا.تعليم اللغة العربية
 إقامة الدراسة، رابعا. املوارد البشرية هلم تفاعل إجياب حنو تطبيق اللغة العربية ويلتزمون به، واثلثا.حرم املؤسسة التعليمية
 واقرتح الباحث الدراسة التالية عن إجراء البيئة اللغوية.النظامية الالزمة يف القاعة الدراسية على أساس تطبيق اللغة العربية
.يف املؤسسة التعليمية الناجحة لتنمية مهارة االستماع والكالم
:الكلمات املفتاحية
البيئة اللغوية; البيئة العربية; تعليم اللغة العربية; جامعة الراية
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مقدمة

قد اعتىن علماء املسلمني القدامى بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها .ذكر ابن تيمية –رمحه هللا -أن
عمر بن اخلطاب –رضي هللا عنه -كان أيمر أبناء املسلمني بتعلم اللغة العربية ،إذ قال" :تعلموا العربية ،فإهنا
كتاب عمر بن
جزء من دينكم" ( .)Taimiyah, 1999وقدصرح أبو عثمان النهدي –كما ذكر الزبيدي -أبن َ
اخلطاب –رضي هللا عنه -أاتهم وهم أبذربيجان أيمرهم أبشياء ،وذكر فيه" :تعلموا العربية" .وهذا يدل على
أمهية تعلم اللغة العربية وتعليمها (.)Azzabidi, 1984
وهناك دوافع كثرية يف تعلم اللغة العربية ،منها لنيل األمور الدينية واألخرى للوصول إىل األمور الدنيوية.
ولكن هناك شيء مهم ،إن أية لغات ال تسلم من الصراع مع لغة أخرى .فإما أن تتأثر بغريها أو تؤثر يف
غريها .فالبيئة تؤثر يف جودة اللغة العربية وفصاحتها .ولذا ،لقد اهتم القدامى ابختيار البيئة العربية األصيلة
ليكون أبناءهم أفصح لساان.
ذكر اجلندي أن قريش أهل مكة كانوا خيالطون أانسا غراب وشرقا ،فلم تسلم لغتها من اللحن .وهلذا،
اعتاد أشراف مكة األولون أن يبعثوا أطفاهلم إىل البادية عند بين سعد ليتعلموا اللغة الصحيحة اخلالصة.
وكانت البادية بيئة عربية أصيلة بعبدة عن خمالطة األعاجم والصراع اللغوي ( .)Al-Jundi, 1994وهلذا ،قد اتبع
خطوة السابقني اإلمام حممد بن إدريس الشافعي يف الرحلة إىل منبع اللغة األصيلة .وذكرت أن اإلمام الشافعي
ردحا من الزمان ،وقال" :ما أردت إال االستعانة
اجته إىل دراسة اللغة العربية وآداهبا يف البادية عند قبيلة "هذيل" ً
به على الفقه" (.)Mardhiyyah, 2007
ومما يلزم النظر يف البيئة العربية األصيلة البادوية هو سكان أو أهل تلك البيئة؛ ألن قوة اللغة تتمثل يف
أفواههم .وهلم دور كبري يف إكساب اللغة ملن رحل إليهم وتعلم على أيديهم بطريقة مباشرة .وليس من الغرابة،
أن لغة من اكتسبها يف البادية العربية اخلالصة وجدوا أنفسهم يف وأفصح احلديث وأبلغ الكالم وأحسن
اخلطاب .وهذا األمر مما يشجع الباحث يف معرفة أوصاف شخصيات مهمة الذين هلم دور يف احلفاظ على
تلك البيئة اللغوية األصيلة.
واجلدير ابلذكر ،أن املقبلني على اللغة العربية من الناطقني بغريها وجدوا عوائق يف أن يرحلوا إىل ابدية
تسهل املتعلمني على اكتساب اللغة العربية
العرب كما رحل القدماء .ففي هذه احلالة ،ال بد من وسيلة ّ
وتعلمها .فقد اهتم علماء اللغة والرتبية يف العصر احلديث بضرورة تكوين البيئة اللغوية بدال من السفر إىل

Vol. 4 No. 2 | 151-166
ALSUNIYAT, p-ISSN: 2615-7241, e-ISSN: 2721-480X
152

ALSUNIYAT: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab

املناطق النائية يف بوادي العرب .ولذا ،انتشرت هذه الفكرة إىل أحناء العامل واستقبلتها مؤسسات تعليمية من
املدارس واملعاهد واجلامعات.
وقد قامت املعاهد يف إندونيسيا –كمعهد دار السالم كونتور -بتعيلم اللغة العربية وتوفري وسائله من
أمهها إنشاء أو تكوين البيئة اللغوية العربية .وال ينتهي األمر إىل تكوين البيئة اللغوية فحسب بدون أي حماوالت
أخرى بل أتت ابملشايخ العرب املؤهلني يف تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية.
والدراسات يف موضوع البيئة اللغوية كثرية ،ويذكر الباحث بعضا منها ليعرف ح ّد الدراسات السابقة
حيثما انتهى إليه الباحثون األولون ويدخل الباحث يف نقاط جديدة مل يقفوا عليها أو يعيد النظر إىل نقاط مل
تكن شاملة ملوضوع البيئة اللغوية .والدراسة األوىل أجراها وندا سوليستيك ،بعنوان" :حماولة مهعد األمني
(تربية املعلمات اإلسالمية) برندوان سومنب مادورا يف تكوين البيئة اللغوية لرتقية املهارات اإلنتاجية العربية".
أي حماولة قائمة من قبل املعهد يف تكوين البيئة اللغوية .وكانت الدراسة تركز
هذه الرسالة هتدف إىل معرفة ّ
على تكوين البيئة اللغوية يف املعهد .وأما الدراسة الثانية أجراها علمان فارس ،بعنوان" :بيئة تعليم اللغة العربية
يف معهد نور احلرمني نرمادا ملبوك الغربية نوسا تنجارا الغربية (دراسة احلالة)" .وتركز هذه الدراسة على معرفة
تكوين البيئة اللغوية وتطبيقها واحلل على املشكالت الواقعة يف تكوينها .وهناك دراسة أخرى ال تركز على
معرفة تكوين البيئة اللغوية فحسب ،وإمنا تسعى إىل كشف العوامل املساعدة يف تكوين البيئة اللغوية ،مثل
دراسة أوين رزقي نيفادا بعنوان" :تكوين البيئة اللغوية يف معهد املودة الثانية اإلسالمي للبنات بليتار".
وبعد النظر إىل الدراسات السابقة ،وجد الباحث أن املؤسسات التعليمية اليت أجريت فيها الدراسات
لـم ِ
تعط مفهوما تطبيقيا منطقيا مرتبا للبيئة اللغوية جتاه تعليم اللغة العربية .ومع أن هذا األمر مفيد جدا
كأساس أو لبنة أوىل قبل إنشاء البيئة اللغوية بكوهنا مؤثرة يف جناح تعلم اللغة العربية وإتقاهنا.
وكما قال الباحث فيما سبق ،أن املؤسسة التعليمية كاملعاهد اليت طبقت البيئة اللغوية كثرية .وال بد من
تعيني إحدى املؤسسات التعليمية الناجحة يف تكوين البيئة اللغوية .وهلذا ،اختار الباحث جامعة الراية ليكون
حمل الدراسة احلالية .وقد حتدث الباحث ابللغة العربية مع بعض طالب املستوى األول من قسم اإلعداد
اللغوي ،فوجد أ ّن هلم خلفية دراسية شىت قبل دخوهلم إىل جامعة الراية .وال يقل منهم خرجيو املدارس الثانوية
العامة أي ليسوا من املعاهد اإلسالمية .ومع ذلك ،سرعان ما تعلموا اللغة العربية يف اجلامعة واستطاعوا
التحدث ابللغة العربية خالل شهور معدودة .وهلذا ،يسعى الباحث أن حيقق هدف الدراسة وهو كشف رأي
جامعة الراية أو املفاهيم اليت متسكت هبا يف تكوين البيئة اللغوية لتعليم اللغة العربية.
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منهجية البحث

استخدم الباحث يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي على املدخل الكيفي .ورأى الباحث أن
هذا املدخل يناسب البحث؛ ألنه يعطي تصورا شامال للباحث عن أشياء ظاهرة من جمتمع البحث ويعطي
معانيًا دقيقةً عنها ومي ّكن الباحث من التعايش بني اجملتمع حىت يكون واحدا من أفرادهم .والباحث إذ استخدم
هذا املنهج الوصفي يسعى به إىل أن يصف البيئة اللغوية وصفا شامال وحماولة إظهار املفهوم التام أو وجهة
نظر جامعة الراية جتاه البيئة اللغوية املثلى لتساعد على تعليم اللغة العربية.
هذا البحث أجراه الباحث يف جامعة الراية وهي تقع يف سوكابومي – جاوى الغربية .وأ ّكد الباحث يف

هذه السطور أن من أسباب اختيار جامعة الراية موقعا للبحث هي جناح جامعة الراية يف تفعيل البيئة اللغوية
كوسيلة مساعدة على تعليم اللغة العربية .ومهم ابلذكر ،اختار الباحث جلمع البياانت املطلوبة عينة وهي
مدير اجلامعة ووكيل قسم اإلعداد اللغوي الذي من مؤسسي جامعة الراية وبعض املدرسني.
هذا البحث استخدم ثالث أدوات جلمع البياانت وهي املالحظة واملقابلة والواثئق .وقد جهز الباحث
أوراق دليل املقابلة واملالحظة حىت يركز الباحث على ما تطلب معرفته من عينة البحث .وقد اتبع الباحث
أسلوب املالحظة املباشرة غري املشاركة ليالحظ كل ما جرى يف البيئة اللغوية ابالعتماد على دليل املالحظة
اجملهزة .وأما يف املقابلة مر الباحث بعدة خطوات ،وهي :اإلعداد ،والتنفيذ ،وتسجيل البياانت ،مث وتبويبها
أو تصنيفها .وابإلضافة إىل البياانت احملصولة من خالل املالحظة واملقابلة ،قام الباحث جبمع الواثئق املتعلقة
ابلبيئة اللغوية املطبقة يف جامعة الراية.
وعلما ،أن الباحث سلك طريق ( )Miles & Hubermanيف حتليل البياانت .واستأنف الباحث بتصنيف
البياانت مث عرضها مث استخالص النتائج والتأكد من مصداقيتها .وأما تصميم البحث كان على عدة خطوات،
وهي :التخطيط ،والتنفيذ ،والعرض والتحليل ،واملناقشة ،واالستنتاج .ويف اخلطوة األوىل وضع الباحث هدفا
واضحا لريكز عليه أثناء مجع البياانت وحتديد العينة وإعداد مذكرة املالحظة واملقابلة كما تقدم بيانه .ويف
اخلطوة الثانية بدأ الباحث جبمع البياانت املتعلقة ابلبيئة اللغوية ابتباع أساليب مجع البياانت املذكورة .ويف
اخلطوة الثالثة عرض الباحث كل البياانت وحللها بطريقة منظمة منطقية مرتبة قابلة للمناقشة .ويف اخلطوة
الرابعة حاول الباحث أن يدرس ابلدقة البياانت املعروضة وفقا للنظرايت عن البيئة اللغوية ليجيب عن مشكلة
البحث .ويف اخلطوة األخرية ،استخلص الباحث نتائج البحث.
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نتائج البحث ومناقشته
البيئة اللغوية
يعود األصل اللغوي لكلمة (البيئة) يف العربية ،إىل لفظ (ابء) و(أابء) .وقال ابن منظور يف اللسان:
ِ
ِ
جع" .وقال يف موضع آخر(" :التبوأ) مبعىن النزول واإلقامة" (Manzhur, 1993
"ابءَ إىل الشيء يَبوء بوءا ،أيَ :ر َ َ
ِ ِ
س َك َك ِذ ٍب َعلَى
) .ويف احلديث الشريف" :أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلّم -قال« :إ َّن َكذ ًاب َعلَ َّي لَْي َ
أ ٍ
ب َعلَ َّي ُمتَـ َع ِّم ًدا ،فَـ ْليَـتَـبَـ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر» ،قوله( :فليتبوا مقعده) معناه :لينزل من النار"
َحد ،فَ َم ْن َك َذ َ
َ
( .)Ahmad, 2001والبيئةُ والباءةُ واملباءةُ مبعىن :الـمن ِزُل ،وقِ
":مْن ِزل القوم حيث يـَتَـبَـ َّوءُو َن ِم ْن قِبَ ِل و ٍاد أَو َسنَ ِد
يل َ
َ
َ
َ َ َ
ِ
اح للجوهري ،ال َـمباءَةُ هي َمْن ِزُل الْ َق ْوِم ِيف ُك ِّل َم ْو ِض ٍع .وأيضا ،بني اجلوهري أن البيئَة -بكسر
الص َح ِ
َجبَ ٍل"َ .وِيف ّ
الباء -تعين :احلالَةُ ،يقال :إنَّه حلسن البِ ِ
يئة (.)Al-jauhari, 1990
ََُ
واستخلص الباحث بعض معاين البيئة وفقا ملا بينها اللغويون أبهنا :النزول واإلقامة واحلالة .واملنزل،
واملرجع .وكل هذه املعاين ترتبط فيما بينهن ،وميكن أن يقال أبن البيئة هي املوضع الذي يرجع إليه الناس
فيتخذه مستقرا منزال لنزوله وإقامته وحلوله .وأما معىن البيئة عند علماء الرتبية فقد عرفها حسن شحاتة أبهنا
ما حييط ابلكائن احلي من ظروف وعوامل مادية واجتماعية ومعنويةِ ،من ِ
شأهنا أن تؤثّر يف تكوينه ومنط حياته
ّ
ّ
وسلوكه (.)Syihatah & Annajjar, 2003
وأما البيئة اللغوية املقصودة يف هذا املبحث يعرفها الباحث من تعريف علماء اللغة والرتبية هلا .وقد ذكر
أابندي يف مقالة ( )Putri, 2013تعريف دوالي للبيئة اللغوية أبهنا كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده مما يتعلق
ابللغة الثانية املدروسة .وأيضا ،عرف أوريل حبر الدين أبهنا جمموعة العوامل املادية وغري املادية اليت تتعلق
ابللغة ،وهلا أثرها يف عملية اكتساب اللغة بشكل مباشر أو غري مباشر ،حيث إاثرة دافعية تعلم اللغات لدى
الطالب وتشجيعهم على األداء اللغوي دون تكلف (.)Asysyawway, 2017
واملهم ابلذكر ،أن يف تكوين البيئة اللغوية أهدافا كثرية ،منها ما ذكره حمبب أن يتعود وجييد الطلبة
واملدرس على استخدام اللغة العربية للتواصل من خالل البيئة ومن فيها كاحلوار واملناقشة والندوة واحملاضرة
والتعبري الكتاب .وأيضا ،البيئة اللغوية فرصة كبرية لتطبيق اللغة العربية اليت تعلمها الطلبة يف غرفة الصف ( Unsi,
.)2015
ولتحقيق تلك األهداف فال بد من إعدادات متكاملة وجهود جبّارة من قبل مؤسسة تعليمية اليت تسعى
إليها .ومثة شروط تتطلب توفريها يف تكوين هذه البيئة اللغوية لتكون بيئة لغوية مثلى كما ذكره إيباندي وهي:
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 .1كل املوارد البشرية يف املؤسسة التعليمية من املدير والطالب واملدرسني وغريهم ال بد أن يكون لديهم
املرجوة من هذا
تفاعل إجياب حنو عملية تعليم اللغة العربية ودافعية قوية لتطويرها حىت تتحق األهداف ّ
التعليم.
 .2أن يكون يف املؤسسة التعليمية الشخصيات البارزون املثاليون ،حبيث إهنم جييدون اللغة العربية حتد ًاث
وكتابةً .وال يلزم أن يكونوا عراب.
 .3أن يكون لدى املؤسسة التعليمية املوارد املالية تعني على توفري الوسائل واإلمكاانت حنو تكوين البيئة
اللغوية (.)Putri, 2013
وأضاف فوتري فائقة شرطا آخر وهو إجياد النظام من قبل املؤسسة ( .)Faiqoh, 2018وأيد حمبب على
أمهية إجياد النظام يف تكوين البيئة اللغوية ( .)Unsi, 2015وقد يُطلَب من الطالب أن يشاركوا يف جملس الشورى
لوضع أنظمة متعلقة بتطبيق اللغة العربية كما سار عليه قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  IAINتشوروب،
(.)Aflisia & Harahap, 2019
ولتكوين البيئة اللغوية وسائل عديدة اليت اقرتحها أمحد فؤاد إيباندي والفوزان ،منها:
شاهد ويُسمع من فيديوهات عن الندوة واحملاضرة واألفالم والكتب
 .1املواد البصرية :هذه الوسيلة عبارة عما يُ َ
والصور التعليمية والرسومات واخلرائط واللوحات التعليمية وغريها .واهلدف منها تدريب الطالب على فهم
املسموع ابملشاهدة ،والتعبري عما شوهد تعبريا شفهيا أو كتابيا ،وإعطاء التعليقات عما شوهد شفاهيا
(.)Al-fauzan, 2010
 .2املواد السمعية :هي عبارة عن تسجيالت صوتية عن مقرر أو كتاب تعليم اللغة العربية ،واخلطب العربية،
واحملادثة ،واألنشودة العربية .واهلدف منه تعويد الطالب على االستماع إىل األصوات العربية من خالل
التسجيالت الصوتية ،مث التعبري عما استمعوا إليه تعبريا صحيحا.
 .3معمل اللغة العربية :هذه الوسيلة مهمة للغاية حبيث إن فيه موادا تعليمية عربية على شكل القرص أو
األشرطة .ومن هذه املواد هي اخلطب املسجلة ،واحملادثة أو احلوارات ،والقصص ،وغريها .واهلدف من
هذا املعمل اللغوي مساعدة الطالب على ممارسة االستماع إىل احلوارات والعبارات بشكل صحيح،
والتعبري عن املوضوع ت عرضها ابلطالقة والفصاحة أو صياغة نقاط مهمة من املوضوع املعروض.
 .4الفصول املفتوحة :هذه الوسيلة عبارة عن الدراسة خارج الفصل املعتاد وميكن أن تقام يف حديقة اجلامعة
أو املدرسة ،أو يف مكان آخر حيوي عددا كبريا من الطالب .واهلدف من هذه الوسيلة إحياء اجلو املريح
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للدراسة ،وإبداع طرق التعلم والتعليم الذي يزيل السأم وامللل ،وتوسيع املكان للتحركات غري املقيدة عند
عرض املهارات اللغوية ،وجعل أوضاع وأحوال الدراسة أكثر فعاليةً وتواصال.
 .5غرفة احللقة واملكتبة :يوجد يف هذه الغرفة القمر الصناعي للبحث عن قناة التلفاز العربية .وأيضا ،فيها
مكتبة صغرى حتوي كتبا عربية بكل جماالت وابألخص كتب يف جمال اللغة العربية .والغرفة ميكن تفعيلها
إلقامة احملاضرات العلمية اللغوية وتزويد املعلومات (.)Rizki, 2016
وأما االسرتاتيجيات يف تكوين البيئة اللغوية كما اقرتحها الفوزان ( )Al-fauzan, 2010وحمبب يف مقالة
( )Unsi, 2015وبشريي يف مقالة ( )Maburoh, 2017وهداايت ( )Hidayat, 2012وطنطاوي ( Thonthowi,
 ،)2017ميكن أن يصنفها الباحث إىل عدة جوانب:
❖ جانب األنظمة واملنهج:
 .1وضع رؤية ورسالة وأساسيات تعليم اللغة العربية بشكل واضح.
 .2مراجعة منهج تعليم اللغة العربية ليوضح موقف البيئة اللغوية اليت يراد تكوينها.
 .3إصدار القرارات من اإلدارة العليا عن تعيني أايم خاصة وحتديد األماكن لتطبيق اللغة العربية إلز ًاما.
 .4املواد الدراسية ابللغة العربية من كتبها وشرحها وتدريباهتا واختباراهتا.
 .5وضع العقاب ملن ال يلتزم ابألنظمة أو يتخلف عن الربامج املخططة.
❖ جانب األنشطة:
 .1إقامة الربامج اليومية ،منها :االستماع إىل احملاضرات واألخبار واألانشيد والنقاش من خالل اإلذاعة
املدرسية أو القنوات التلفيزونية العربية ،واخلطبة االرجتالية بعد الصلوات املفروضة ،واحملادثة اليومية
( ،)Asysyafaah, 2016وغريها.
 .2إقامة الربامج األسبوعية ،منها :جملس النقاش ( ،)Melati, 2019وبرانمج فن اخلطابة ،وإصدار اجملالت
احلائطية ،وإقامة املسابقات الثقافية واللغوية ،وغريها.
 .3إقامة الربامج الشهرية ،منها :احملاضرة العلمية مع الناطقني ابللغة العربية ،وغريها.
 .4إقامة الربامج السنوية ،منها :الندوة العلمية -دولية كانت أم عاملية ،-وإصدار اجمللة العلمية احملكمة،
وغريها.
❖ األماكن :حتديد األماكن اليت ينبغي أن يلتزم الطالب بتطبيق اللغة العربية فيها .ومن أحوج تلك األماكن
إىل ختصيصها هي املدرسة والسكن واملسجد واملكتبة واملقصف واملعمل اللغوي.
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❖ العالقات العامة:
 .1تنسيق العالقات والتعاون مع اجلهات داخل املؤسسة التعليمية.
 .2تنسيق العالقات والتعاون مع اجلهات اخلارجية املعنية بتعليم اللغة العربية كسفارات الدول العربية
واجلامعات واملراكز التعليمية األخرى بقدر اإلمكان.
ومما ال شك فيه ،أن مثة عدة العوامل املؤثرة يف تكوين البيئة اللغوية .وقام الباحث مبطالعة عديدة من
املقاالت العلمية احملكمة والدراسات السابقة كمقاالت طنطاوي ( )Thonthowi, 2017وصربي ()Sabri, 2017
وانندانج ( )Nandang et al., 2019وسعدية ( ،)Sa'diyah, 2018ودراسة حممد شريف الدين (Syarifudin, 2013
) ودراسة تريسدايان (  .)Trisdiyana, 2016واستخرج الباحث العوامل التالية:
 .1العوامل اليت ترجع إىل الطالب ،منها :النية والرغبة والدافعية والقوة اجلسمية أو الصحة البدنية والقدرة
العقلية أو الذكاء ،والوعي أبمهية البيئة اللغوية ودورها يف اكتساب اللغة العربية.
 .2العوامل اليت ترجع إىل املدرسني ،منها :القدوة احلسنة ،والكفاءة اللغوية اجليدة حتداث وكتابة ،والوعي أبمهية
البيئة اللغوية ودورها يف تعليم اللغة العربية .وأضاف فهد ماجد شيئا مهما وهو توافر البيئة التعليمية املليئة
ابحلوافز واحملفزات (.)Majid, 2016
 .3العوامل اليت ترجع إىل املنهج التعليمي وأنظمة املؤسسة التعليمية ،منها :املنهج وطرق التدريس متنوعة،
واألنظمة مطبقة على مجيع الطالب واملدرسني ومن يتعاملون مع الطالب بشكل عام داخل املؤسسة
التعليمية ،واستخدام اللغة العربية يف مجيع األنشطة واألماكن ،واختاذ املواد ومقرراهتا ابللغة العربية.
 .4العوامل اليت ترجع إىل املؤسسة التعليمية وقراراهتا :إنشاء السكن اخلاص للطالب ،وتعيني مشريف
السكن ،وإجياد مستشار اللغة وهيئة حركة اللغة ،وتوفري الوسائل التعليمية ،وتنسيق العالقة اخلارجية مع
املؤسسات العربية من الوطن العرب.
البيئة اللغوية املثلى من وجهة نظر جامعة الراية

لقد قام الباحث ابملقابلة مع بعض شخصيات مهمة يف جامعة الراية من مديرها ومدرسيها والحظ
تطبيق البيئة اللغوية فيها .ووجد الباحث أن جامعة الراية أنشأت البيئة اللغوية بناء على أهنا ال بد أن تتوفر
فيها عناصر أساسية لتصبح البيئة بيئة لغوية مثلى لتعليم اللغة العربية .وهذه العناصر هي:
العنصر األول :الرؤية والرسالة
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بني مدير جامعة الراية رأى مدير جامعة الراية أن رؤية أي مؤسسة تعليمية ال بد أن تكون واضحة
ومنصوصة جتاه تعليم اللغة العربية .فأول خطوة يف إنشاء البيئة اللغوية يف جامعة الراية هي وضع الرؤية والرسالة
الواضحتني املتناسبتني لتحقيق األهداف املخططة يف املستقبل .فاتفق رأي الباحث ورأيها يف هذا األمر؛ ألن
من مبادئ إنشاء البيئة اللغوية التناسب بني الرؤية والرسالة حنو تعليم اللغة العربية .وهذا املبدأ الذي أخذ به
حمبب وأتبعه هداايت ( .)Hidayat, 2012وبني هداايت أن الغاية من إنشاء البيئة اللغوية أن تكون وسيلة
مساعدة على حتقيق أهداف تعليم اللغة العربية وتعطي حيوية مناسبة يف تطبيق اللغة العربية بشكل فعال.
وقد كانت رؤية جامعة الراية أن تكون جامعة رائدة ومنوذجيا يف تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية
والبحث العلمي والتدريب والرتبية اإلسالمية وفق منهج علمي أكادميي تربوي متميز .ومن رسالتها إقامة
التعليم الرائد املتميز األمثل على أساس اللغة العربية ،والبحث العلمي وتطوير تكنولوجيا التعليم على أساس
اللغة العربية ،وخدمة اجملتمع والدعوة وفق القيم اإلسالمية.
وبعد إلقاء الباحث نظرته إىل رؤية جامعة الراية ورسالتها فوجد أن فيهما نصا صرحيا بشأن تعليم اللغة
العربية .وكما خططت جامعة الراية أن تكون جامعة رائدة ومنوذجية يف تعليم اللغة العربية فإنشاء البيئة اللغوية
ستؤيد وتساعد على حتقيق تلك اخلطة .وأيضا ،رأى الباحث أن يف نصوص الرؤية والرسالة تناسبا وارتباطا
فيما بينهما .وهبذا ،حكم الباحث على أن هذا العنصر يف درجة األمهية وفقا ملا ذكره الباحثون عنه.
العنصر الثاين :األنظمة
ّبني مدير جامعة الراية أن املؤسسة التعليمية ينبغي أن تضع أنظمة منصوصة يف البيئة اللغوية .واألنظمة
يف غاية األمهية حيث إهنا تعترب إحدى الشروط الالزمة يف إنشاء البيئة اللغوية كما أيّدته فوتري يف مقالتها
( .)Putri, 2018ولكن ،هناك وجه متفق عليه واآلخر خمتلف فيه بني رأي جامعة الراية وآراء الباحثني املذكورة
يف الفقرات املتقدمة.
وأما الوجه املتفق عليه يظهر على النقاط التالية:
.1

.2

اتفق رأي جامعة الراية وآراء الباحثني منهم حمبب على أن النظام يتطلب االلتزام من مجيع من يف املؤسسة
التعليمية (.)Unsi, 2015
أن تكون األنظمة معلومة لدى اجلميع .فال ميكن تطبيقها إال بعد أن عرفوا أمهية األمر واقتنعوا به .وقد
وافق على هذا ما ذهب إليه حمبب برأيه على أن البيئة ال بد أن يتقبلها مجيع منسوب املؤسسة التعليمية
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.1

.2

.3

.4

بنظرة إجيابية جتاهها ( .)Hidayat, 2012فهذه اإلشارة تشري إىل أمهية إعالم النظام للجميع حىت يتفاعلوا
به تفاعال إجيابيا ويتقبلوها بقبول حسن.
وأما الوجه املختلف فيه بني رأي جامعة الراية وآراء الباحثني املتقدمني يتمثل يف النقاط التالية:
األنظمة موضوعة من قبل املتخصصني املعنيني بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني .وكان أساس أنظمة
جامعة الراية موضوعا من قبل املتخصصني الذين اختارهتم اإلدارة العليا ملؤسسة الراية ابلسعودية ،مث تلي
تفاصيلها من جلنة داخل اجلامعة .والشاهد أن رأي جامعة الراية يف هذا األمر خيالف ما رأته أفليسيا
حبيث إن الطالب قد يشاركون يف وضع أنظمة متعلقة بتطبيق اللغة العربية يف البيئة اللغوية ( Aflisia,
.)2019
نظام تطبيق اللغة العربية يفعل يف مجيع مرافق املؤسسة التعليمية وابألخص املرافق اليت تكثر زايرهتا .وهذا
النظام ال يتوافق مع ما ذكره بشريي يف مقالة ( )Maburoh, 2017الذي اتبع اجتاه من يقول بتعيني األماكن
اخلاصة للتحدث فيها ابللغة العربية .وقد كان اجتاه طنطاوي يسري خلف بشريي برأيه أن استخدام اللغة
األجنبية على حسب األماكن (.)Thonthowi, 2017
نظام التحدث ابللغة العربية ال بد أن يطبق طوال الوقت .وقد سارت جامعة الراية على هذا املبدأ حبيث
إن الباحث ال جيد يف البيئة اللغوية جبامعة الراية تعيني بعض األايم للتحدث ابللغة العربية .واجتاه جامعة
الراية خيالف ما ذهب إليه حمبب وهو تعيني أايم خاصة ابللغة العربية (.)Hidayat, 2012
تطبيق نظام اإلخراج ملن خيالف أي نظام لغوي أو غري لغوي .والذي يقصد البحث احلايل اإلخراج
مبخالفة نظام تطبيق اللغة العربية يف البيئة اللغوية .وبعد البحث الطويل مل جيد الباحث الكالم عن هذه
املسألة من الباحثني اآلخرين ،ولكنهم تكلموا عن تكوين قسم خاص يسمى جباسوس اللغة أو حمكمة
اللغة ملراقبة تطبيق اللغة العربية وإعطاء العقاب للمخالفني.

العنصر الثالث :املوارد البشرية

يقصد منها كل من يعيش يف املؤسسة التعليمية من الطالب واملدرسني واإلداريني وبقية املوظفني
واجملتمع .وهذا العنصر مهم جدا حبيث إن البيئة اللغوية يتطلب العوامل االجتماعية اليت تتمثل يف التعامل بني
كل من فيها .ومن أهم هذه املوارد البشرية هي املدرسون واملشرفون.
وقد أكد وكيل قسم اإلعداد اللغوي جبامعة الراية أمهية املدرسني ذوي الكفاءة يف جناح تطبيق البيئة
اللغوية .وكذا ،بني مدير جامعة الراية أن مجيع منسوب اجلامعة قدوة للطلبة ومن ابب األوىل هؤالء املدرسون
Vol. 4 No. 2 | 151-166
ALSUNIYAT, p-ISSN: 2615-7241, e-ISSN: 2721-480X
160

ALSUNIYAT: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab

واملشرفون .وال بد هلم أن جييدوا اللغة العربية حتداث وكتابة .وهذا الرأي وآراء الباحثني اآلخرين متفقان على أن
وجود األشخاص البارزين يف تطبيق اللغة العربية من شروط إنشاء البيئة اللغوية اليت اقرتحها إيباندي يف مقالة
(.)Putri, 2013
ومع ذلك هناك رأي آخر الذي حيث على إجياد الناطق األصلي ابللغة .وقد أورد حممد الشواي رأي
أمحد حمفوظي ونور هداييت يف هذا املوضوع ،إذ رأوا إجياد املتكلمني أصليني ابللغة من اسرتاتيجيات إنشاء
البيئة اللغوية ( .)Asysyawway, 2017ومدير جامعة الراية بني أهنا تفضل املدرس العرب ابلقبول بعد توفر
الشروط األخرى .وهبذا ،رأى الباحث أن جامعة الراية وافقت على رأي أمحد حمفوظي وطبقت منذ نشأهتا.
وابلنسبة للطالب ،فوضعت جامعة الراية معايري يف قبوهلم حبيث إهنا ال بد أن تتوفر فيهم ،منها :النية
الصادقة ،واإلرادة القوية يف تعلم اللغة العربية (حتداث وكتابة) ،ومعرفة اتمة عن جامعة الراية ،ويكون هلم استعداد
ومادي .وتشري إىل هذه األمور عدة البحوث العلمية اليت ذكرها الباحث سابقا ،ووجد
نفسي وعقلي
وصحي ّ
ّ
فيها عوامل مؤثرة يف تطبيق البيئة اللغوية .ومن تلك العوامل هي النية والرغبة والدافعية القوية والوعي أبمهية
البيئة اللغوية ودورها يف اكتساب اللغة العربية.
وأما بقية املوارد البشرية املذكورة فالباحثون اآلخرون منهم أمحد فؤاد إيباندي وحمبب وغريمها أشاروا إىل
بعض النقاط التالية كما فهمها الباحث من مقولتهم:
 .1وجود التفاعل اإلجياب حنو تعليم اللغة العربية وتطويره من جمتمع املؤسسة التعليمية.
 .2القبول من مجيع منسوب املؤسسة التعليمية جتاه تنمية اللغة العربية فينها.
 .3إفهام الطلبة أبمهية اللغة العربية يف الواقع والفوائد من إتقاهنا مبهاراهتا وعرض املدرس هلم منوذجا رائعا يف
تعلم اللغة العربية بطريقة مبدعة ممتعة.
وأيضا ،رأت جامعة الراية أن ملؤسسة تعليمية تعيني املشرفني على مهامات خمتلقة .وكما مثل مدير
جامعة الراية أن فيها مشرفون على السكن ومشرفون على النشاط املسائي ونشط ليايل اجلمعة وإلقاء الكلمات
واحللقات القرآنية والتعليم والرتبية .وهذا اإلشراف الكثري مل أيت البيان عنه من الباحثني اآلخرين إال أهنم قد
ذكروا شيئا ،مثل :اإلشراف على السكن .وقد ذكر طنطاوي أنه من العوامل املؤثرة يف جناح إنشاء البيئة
اللغوية .إذ رأى أن وجود املشرفني ذوي الكفاءة اللغوية الذين يسكنون جبوار الطالب هلم أتثري يف نفوس
الطالب (.)Thonthowi, 2017
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وكما أن جامعة الراية جعلت كل املدرسني مشرفني على هذه املهمات الكثرية فال شك أهنا تريد املشرفني
الذين أجادوا اللغة العربية ابلطبع .فبالتايل ،استطاعت جامعة الراية هبذا الرأي تطبيق نظام التحدث ابللغة
العربية الذي سبق بيانه.
العنصر الرابع :املرافق
لقد ذكر الباحث شيئا من املرافق عند الكالم عن األنظمة سابقا .وابعتماد على اجتاه جامعة الراية
يكون نظام اللغة العربية مطبقا يف مجيع حرم املؤسسة التعليمية .ومن املرافق أو األماكن األكثر فاعلية يف
تفعيل نظام اللغة العربية اليت ذكرها مدير جامعة الراية هي القاعة الدراسية ،واملكتبة ،واملعمل اللغوي ،ومعمل
احلاسوب ،وسكن الطلبة ،واملسجد ،وامليدان ،واملقصف أو البقالة.
واجلدير ابلذكر ،أن اختالف وجهة نظر جامعة الراية وآراء الباحثني اآلخرين –سبق ذكر اخلالف -ال
يدل على أن جامعة الراية تنفي تلك اآلراء .وإمنا كان من اختيار جامعة الراية االجتاه األمثل الذي يرجى من
خالله حتقيق أهداف اجلامعة.
العنصر اخلامس :الدراسة النظامية
رأى مدير جامعة الراية أن بيئة اجلامعة ما أنشئت ألجل تعليم اللغة العربية بداية ،وإمنا البيئة اللغوية
يكون من ضمنها تعليم اللغة العربية .وكما بني أحد املؤسسني جلامعة الراية أن من تكوين البيئة اللغوية إقامة
التعليم النظامي أو الالزم يف الفصول الدراسية .واحلديث عن الدراسة النظامية جتاه تطبيق البيئة اللغوية يعين
أهنا تبىن على أساس اللغة العربية .ومبعىن آخر كل ما يتعلق ابلعملية التعليمية يسري وفقا لنظام إلزام التحدث
ابللغة العربية حىت ينجح تطبيق البيئة اللغوية.
وهناك وجه متفق عليه بني رأي جامعة الراية وآراء الباحثني اآلخرين يف هذه املسألة كما يلي:
 .1املواد الدراسية تكون ابللغة العربية سواء كانت لغوية أو غري لغوية .قد اتفق هذا الرأي وآراء الباحثني منهم
حمبب وطنطاوي وبشريي .قالوا أبن املواد الدراسية تكون ابللغة العربية من كتبها وشرحها وتدريباهتا
واختباراهتا .وهذا الرأي من اسرتاتيجيات إنشاء البيئة اللغوية ويعترب من العوامل املؤثرة يف جناح إنشاء البيئة
اللغوية.
 .2اختاذ اللغة العربية لغة تعليمية تواصلية سواء كانت يف املواد اللغوية أو غريها .قد اتفق رأي جامعة الراية
ورأي سعدية أن استخدام اللغة العربية كلغة تواصلية يف العملية التعليمية مفيد يف إنشاء البيئة اللغوية
لتنمية املهارات اللغوية لدى املدرس والطالب.
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وأما الوجه املختلف فيه بني رأي جامعة الراية وآراء الباحثني يف هذه املسألة كالتايل:
عدد احلصص اللغوية يف السنة األوىل أكثر مما بعدها .وقد كانت احلصة املتاحة تبلغ أربع وعشرين حصة
يف األسبوع وست حصص تكون للمواد الشرعية .هذا الرأي مل جيد الباحث ما يقارنه من آراء الباحثني
اآلخرين.
جامعة الراية وظف شخصا ليقوم ابإلشراف التعليمي .وهذا املهام من العوامل املؤثرة يف جناح تعليم اللغة
العربية وتطبيق البيئة اللغوية يف الفرتة الدراسية الواجبة .ومل جيد الباحث من يذكر العالقة بني هذا اإلشراف
التعليمي وتطبيق البيئة اللغوية ومهما كان مهام اإلشراف التعليمي موجودا يف بعض املؤسسة التعليمية.

العنصر السادس :األنشطة املساندة
رأت جامعة الراية أن للمؤسسة التعليمية إقامة أنشطة ال صفية أو خارج الدراسة النظامية لعدة أهداف
اتلية كما ّبني وكيل قسم اإلعداد اللغوي جبامعة الراية:
 .1تطوير املستوى اللغوي لدى الطالب وتقويته.
 .2إعطاء احلرية يف تطبيق اللغة العربية أكثر من التطبيق يف الصف .وهبذه احلرية يستطيع الطالب أن يكسر
احلاجز النفسي ويتحدث ابللغة العربية بكل اإلبداع.
 .3تغطية وقت الطالب ابللغة العربية حبيث إهنم ال جيدون فرصة إال ليطبقوا اللغة العربية.
واجلدير ابلذكر ،أن دوام البيئة اللغوية مرتبط ابألنشطة .ولذا ،اتفق هذا الرأي ورأي أفليسيا إذ رأت أن
البيئة اللغوية ال تدوم بدون أي نشاط جيعلها مستمرة ( .)Aflisia, 2019واختلف رأي جامعة الراية وآراء
الباحثني اآلخرين يف نوعية تلك األنشطة يف بعض شيء .وعلى سبيل املثال ،اختلف رأي جامعة الراية وآراء
الباحثني اآلخرين يف نوعية األنشطة اليت ستق ّدم للطالب .وتوجد بعض األنشطة املتميزة يف البيئة اللغوية
جبامعة الراية وال توجد يف غريها .وعلى سبيل املثال :نشاط احللقة القرآنية ،واجللسة الرتبوية ،والدروس املسائية
يف املواد الشرعية ،وتقوية اللغة ،والدراسة اجلماعية مع رؤساء الغرف ،وغريها .واملهم ابلتنبيه ،أن كل تلك
الربامج تقام ابللغة العربية.
ورأى أن مثة عنصر واحد مل يع ّده منسوبو جامعة الراية ع ّدا صرحيا من العناصر األساسية يف إنشاء البيئة
اللغوية .وهذا العنصر هو اجلهات التعاونية .فعلى املؤسسة التعليمية أن تنسق العالقات الطيبة مع اجلهات
األخرى املهتمة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا .ومن املالحظ ،أن جامعة الراية طبقت هذا العنصر وإن
مل تصرح به منذ نشأهتا بعدة األدلة اليت رآها الباحث وفهمها من خالل املقابلة واملالحظة ،وهي:
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 .1أتت جامعة الراية بناطقي اللغة العربية من عدة الدول العربية ليعملوا مدرسني فيها.
 .2عقدت جامعة الراية اتفاقات مع وزارة الشؤون التعليمية ابلسعودية.
 .3تعاونت جامعة الراية مع بعض املتخصصني يف تطوير املنهج التعليمي والبيئة اللغوية.
 .4تعاونت جامعة الراية مع اإلدارة العليا ابلسعودية يف إتيان املدرسني املتخصصني يف جمال التعليم إلقامة
الدورة التدريبية ملدرسي جامعة الراية وطالهبا.
وعلما ،أن هذا العنصر يف غاية األمهية جتاه إنشاء البيئة اللغوية واحملافظة عليها .فرأي جامعة الراية وآراء
الباحثني منهم حمبب متفقان على أمهية هذا العنصر ( .)Unsi, 2015وأن تقوية العالقة بني املؤسسة التعليمية
واجلهات األخرى سواء كانت داخلية أو خارجية مهمة يف عهد العوملة اليت تطالب الناس على التعامل مع
الشعوب األخرى من خمتلفة اللغات.
وأخريا ،فهم الباحث أن تكوين البيئة اللغوية ليس أمرا سهال ويسريا .وإمنا حيتاج إىل ختطيط جيد وجهد
عظيم وتشغيل ذهن والبحث عن اسرتتيجيات مناسبة من أي مؤسسة تعليمية اليت تريد أن تنجح يف تعليم
اللغة العربية بكل مهاراهتا اللغوية والكفاايت املرجوة .واآلراء يف تكوين البيئة اللغوية لتصبح بيئة لغوية مثالية
ال ختلو من انتقادات وتعليقات .ولعل ما رأته جامعة الراية يف هذه املسألة يسهم لآلخرين يف تكوين البيئة
اللغوية املثلى اليت حتقق األهداف املخططة.
اخلالصة
استنتج الباحث مفهوما جديدا حول البيئة اللغوية املثلى لتعليم اللغة العرببية .وتكوين هذه البيئة الغوية
املثلى يتوقف على عدة عناصر أساسية اليت ال بد أن تتوفر فيها ،وهي :وضوح الرؤية والرسالة واألهداف جتاه
تعليم اللغة العربية ،ووجود األنظمة املنصوصة املعروضة يف األماكن املهمة واملطبقة على مجيع من يف تلك البيئة
اللغوية واحمليطة جبميع أماكن البيئة اللغوية ،واملوارد البشرية من الطالب واملدرسني واملشرفني واإلداريني وبقية
املوظفني هلم تفاعل إحياب حنو تطبيق اللغة العربية ،وتعيني مجيع املرافق أو األماكن يف حرم املؤسسة التعليمية
لتطبيق اللغة العربية إلزاما ،إجراء الدراسة النظامية يف القاعة الدراسية ،وإعداد األنشطة املصاحبة أو املساندة
للمنهج اليت تعطي فرصا وافرة لتنمية املهارات اللغوية ،وتنسيق العالقة التعاونية مع اجلهات األخرى.
وابإلضافة ،أن البيئة اللغوية املثلى ستساعد على حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية وتكون حال مقرتحا
للقضااي املعاصرة .واقرتح الباحث ملن أييت بعده شيئا من مشكلة الدراسة وهي كيف تتم عملية أو إجراء البيئة
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اللغوية املثلى يف إحدى املؤسسات التعليمية اليت ترى أهنا انجحة يف تفعيل البيئة اللغوية لتعليم اللغة العربية
. إجراء البيئة اللغوية يف املدرسة الثانوية لتنمية مهارة االستماع والكالم: وعلى سبيل املثال.وتنمية مهاراهتا
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