البيئة العربية ودورها في تنمية مهارة الكالم (دراسة متعددة في معهد األمانة الحديث كريان
)سيدووارجو و معهد دار الحكمة الحديث تاوانج ساري تولونج أجونج
فوتري خالدة فائقة
Putrifaiqoh91@gmail.com

التجريد

Language Environment Approach (Bi’ah Lughowiyah) is a language learning approach
that aims to enhance the ability of learners in a foreign language through the utilization of the
environment as a learning resource. Speaking skills (Maharah Kalam) are one type of productive
skills of learners who require the ability to pronounce sounds correctly, it is a major part of the
curriculum of foreign language learning. The Al-Amanah Islamic Boarding School and Darul
Hikmah Islamic Boarding School is two of the cottages that there are several activities that aim
to develop the ability to speak with students in Arabic, such as Mufrodat Kulla Yaum, Usbu' al'Araby, Muhadharah, and all of activities about daily speaking skills until monthly. But
unfortunately, most students of this cottage did not speak Arabic correctly because mixed by
language of their region (Jawa). This research uses a qualitative approach, as well as the type of
Multisite research. The results of this study are: 1) The role of Bi'ah Arobiyah in developing
Maharah Kalam at the cottage, in terms of the psychological, the role is very helpful, but less. In
terms of pedagogic, the role is ineffective. In terms of instructional, there is major role. 2)
Supporting factors of Bi'ah Arobiyah that affect the ability of students to speaking Arabic, the
position and the positive appreciation of all the inhabitants of the cottage to the Arabic language,
Arabic learning materials, Language Activator Division of cottage, rules and punishment, the
implementation of the teaching-learning processing a fun atmosphere, and strong motivation of
most students. And the inhibiting factors are: the lack of a good education funding for the
implementation of Bi'ah Arobiyah, at least media language learning, and most students of this
cottage did not speak Arabic correctly because mixed by language of their region. And to solve
the problems, intensive evaluation followed by corrections in learning is needed.
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المقدمة
كل ما حولنا .و ّأما مدخل البيئة اللغوية ىو أحد ادلدخل التعليمي الذي يهدف ألن
البيئة ىى ّ
يرقّي كفاءة الدارس يف اللغة األجنبية باستفادة البيئة كمصدر التعلّم .يرى دويل أ ّن كفاءة البيئة اللغوية
األىم يف جناح
مهما للدارس لنيل النجاح يف تعلّم اللغة الثانية .البيئة اللغوية ىى اجلزء
دورا ًّ
تلعب ً
ّ
شديدا بالبيئة .ويرى ماسون
الطالب لتعلّم اللغة األجنبية .إذن ،قال ىذا الرأي أ ّن تعلّم اللغة يتعلّق تعلّ ًقا ً
ادلدرس .ففي تعلّم اللغة ،ينبغي
أ ّن الدارس يتعلّم بفعل نفسو (بالتطبيق) ،وليس بالكلمات الىت قاذلا ّ

تدل على أ ّن البيئة كثَت
يرّب الدارس لإلتصال باللغة األجنبية يف الواقع /احلقيقة .ىذه احلالة ّ
للمدرس أن ّ
ّ
1
ما تؤثّر على عملية اكتساب اللغة.
و ّأما الكالم مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلّم القدرة على استخدام األصوات بدقّة .تظهر أمهّية
ئيسا يف منهج تعليم
تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهّية الكالم ذاتو يف اللغة .فالكالم يعترب جزءًا ر ً
أىم أىداف تعلّم لغة أجنبية ،ذلك أنّو ميثّل يف
اللغة األجنبية ،ويعتربه القائمون على ىذا ادليدان من ّ
الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلّم اللغة.

عرفنا أ ّن ىف بالدنا إندونسيا ادلعاىد اليت اشتهرت باستخدام اللغة العربيّة كلغة واجبة ىف األعمال
اليوميّة (البيئة العربيّة) منها "ادلعهد اإلسالمي دار السالم كونتور" أظهرت بعض ادلعلومات ادلذكورات
ادلتخرجون ىف
على أمهّيّة تكوين البيئة العربيّة ووظيفتها ىف تطوير اللغة العربيّة .ومن ادلعاىد اليت أقامها ّ
ادلعهد اللغوي "معهد دار السالم كونتور" ىو معهد "األمانة" العصري سيدوارجو و معهد "دار
احلكمة" العصري تولونج أجونع الذان يستخدمان اللغة العربيّة واإلجنليزية يوميّا .ىناك كثَت األنشطات
الىت هتدف لًتقية كفاءة الطالب يف اللغة العربية واإلجنليزية ،مثل  :تشجيع اللغة ،و إعطاء مفردات

كل يوم ،و زلادثة كل أسبوع ،و إصالح اللغة ،وا﵀اضرة ،وكثَت من األنشطة أسبوعيا أم شهريا يف
تنمية مهارة الكالم.

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hal 164
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أ .مفهوم البيئة اللغوية ودورها في اكتساب اللغة األجنبية
البيئة اسم مصدر من بوأ -يبوء 2.والبيئة والباءة وادلباءة :ادلنـزل ،وقيل منـزل القوم حيث يتبوؤون
من قبل واد ،أو سند جبل .وىف الصحاح :ادلـباءة :منـزل القوم ىف كل موضع ،ويـقال :كل منـزل ينـزل
4
القوم .وقال الفراء ىف قولو عز وجل﴿ 3:والذين أمنوا وعملوا الصاحلات لنبوئـنّهم من الـجنة غرفا ﴾
يقال :بوأتو منـزال ،وأثويـتو منـزال ثواء :أنزلتو ،وبوأتو منـزال أي جعلتـو ذا منـزل .وىف احلديث" :من كذب
علي متعمدا ،فليتبوأ مقعده من النار" 5.وتكررت ىذه اللفظة ىف احلديث ومعـناىا :لينـزل منـزلو من
النار 6.وتلك ىي التعريفات من البـيئة عند االصطالحات.
وتق ّدم الباحثة أيضا بعض التعريف عن البيئة العربـية ,منها:
البـيئة ىي اجتماع ادلادة باألشياء والتحملية واحلالية والكائنة احلياة ,منها اإلنسان ومعاملتو ادلؤثّرة
7
إىل اإلنسانية ومصلحتو.
 .1البيئة التعليمية تنقسم إىل ثالثة أقسام وىي البـيئة االجتماعية والبيئة الـحياتية والبيئة
االصطناعية .البيئة االجتماعية ىي مصدر التـعليم ادلتـعلق بتـعامل اإلنسان ىف حياتو االجتماعية
كرابطة االجتماعية والعادة والعرف وادلعـيشة والثقافة والًتبـية والسكانية ونـظام احلكم والدينية
8
ـجو
ونظام القدر .والبيئة احلياتية ىي البيئة ادلتعلقة باألشياء الطبيعية كجغرفيا ومناخ وحرارة ال ّ
وفصل ونـبات والـحـيوانات ومورد احلـياة (الـمياه والغابة والًتاب و األحجار ونـحوىا) 9والبيئة
10
االصطناعية ىي البيئة اليت يصنعها اإلنسان لألغراض ادلعينة النافعة لـحياة الناس.
2اإلمام العالمة مجال الدين اّب الفضل زلمد بن مكرم ابن منظور األنصري اإلفريقي ادلصري ،لسان العرب اجلز األول( ،لبنان :دار الكتب العلمية،

 ) 2٠٠۵ص .4٦
3نفس ادلرجع ،ص .۵٠
4العنكبوت ( )2۹858
5زلمد فؤادعبد الباقى ،سنن احلافظ عبد ا﵁ زلمد بن يزيد القزويٍت "ابن ماجو"(،دارالفكر:دون السنة).ص .٤4
6اإلمام العالمة مجال الدين اّب الفضل زلمد بن مكرم ابن منظور األنصري اإلفريقي ادلصري ،لسان العرب اجلز األول( ،لبنان :دار الكتب العلمية،
 ) 2٠٠۵ص .4٦
7
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۹نفس ادلرجع.2٤3 ,
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عرفها حليمي زىدي ىف كتابو حيث قال:
أماالبيئة اليت قصدهتا الباحثة ىف حبثها ىي كالبيئة اليت ّ
إذن البيئة ىنا مجيع األشياء والعوامل ادلادية وادلعنوية اليت من شأنـها أن تؤثر ىف عملية التعليم وترغب
الطالّب ىف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها ىف واقع حياهتم اليومية أو ىي كل ما
يسمعو ادلتعلم ومايشاىده من ادلؤثرات ادلهيئة واإلمكانات ا﵀يطة بو ادلتعلقة باللغة العربية ادلدروسة,
11
واليت ميكنها أن تؤثر ىف وجوده للحصول على النجاح ىف التعلّم وتعليم اللغة العربية.
أ -طبيعة عملية الكالم

الكالم مهارة انتاجية تتطلّب من ادلتعلّم القدرة على استخدام األصوات بدقّة ،والتم ّكن من
عما يريد أن يقولو يف مواقف
الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت تساعده على التعبَت ّ
دافعا للتكلّم ،مثّ مضمونًا للحديث ،مثّ
تتضمن ً
احلديث ،أي أ ّن الكالم عبارة عن عملية إدراكية ّ
كل ىذه العمليات ال ميكن مالحظتها
ً
نظاما لغويًا بوساطتو يًتجم ال ّدافع وادلضمون يف شكل كالم ،و ّ
فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية ادلتكلّمة.
كما أ ّن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية ،فهناك مصدر لألفكار ،واالجتاه الذي تأخذه،

وادلوقف الذي تقال فيو ،والشخص الذي تقال لو ،معٌت ىذا أ ّن الكالم ىو عملية تبدأ صرتية
وتنتهي بامتام عملية اتصال مع متح ّدث من أبناء اللغة يف موقف اجتماعي ،ومن ىنا فالغرض من
الكالم نقل ادلعٌت ،واحلقيقة أنّو ليس ىناك اتصال حقيقي دون معٌت ،وال معٌت حقيقي دون أن
تتوافر يف الرسالة ناحية عقلية وناحية انفعالية اجتماعية ،ومها ناحيتان تعطيان للرسالة أمهيتها
ومعناىا ،ولعلّو ميكننا يف ضوء ىذا فهم عملية الكالم الىت سنعلمها.
ب .دور البيئة اللغوية من الجانب النفسي والتربوي والنظامي
 -1الجانب النفسي
ادلهمة يف
ذىب ذو الكفلي محيد أ ّن دور البيئة اللغوية كمصدر رليئ ادلثَت يكون أكثر ّ
مساعدة عملية تعليم اللغة الثانية ،أل ّن عملية اكتساب اللغة ىى عملية ادلمارسة ،فلذلك كلّما
12
مارس الدارس الستجابة ادلثَت اجمليئ إليو ،زادت كفاءتو يف اكتساب اللغة.

٤٤حليمي زىدي ,البيئة اللغوية تكوينها ودورىا ىف اكتساب العربية(,ماالنج :مطبعة اجلامعة  2٠٠۹م) ص۵٠ -۵٤ .
Mahyudin Ritonga, Lingkungan Bahasa dan Kemahiran Berbahasa, diposkan tanggal 9 Desember 2011,
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خاصا ،وىو يرى
طابعا ً
اعتقد أحد علماء علم النفس األمريكي سكينر  Skinnerأ ّن اللغة ً
أ ّن اللغة ليست ظاىرة عقلية بل سلوك إنساين ،ال خيتلف عن غَته من اجلوانب األخرى
للسلوك اإلنساين ،و ّأّنا تكتسب عن طريق تكوين العادات السلوكية الىت تتحكم فيها البيئة
ا﵀يطة باإلنسان .وإ ّن اكتساب اللغة ال خيتلف عن اكتساب ادلهارات اإلنسانية األخرى ،الىت
حتتاج إىل التعلّم ،والتدريب ،وتعتمد على ادلؤثرات احلسية اخلارجية؛ كادلثَت الذي يتبعو استجابة
13
حتتاج إىل تعزيز إن كانت إجيابية ،واستبعاد إن كانت سلبية.

 -2الجانب التربوي
من اجلانب الًتبوي ،عرضت الباحثة نظرية ادلراقب لكراشن ( .)Krashenيرى كراشن
( :)Krashenأثّرت البيئة الطبيعية على اكتساب اللغة ،ومن جهة أخرى أثّرت البيئة اإلصطناعية
على كفاءة ادلراقب أو حتليل األخطاء .فاندماج بُت عملية تعلّم اللغة األجنبية يف الفصل
14
واستخدام البيئة اللغوية الفعالة خارج الفصل سَتقّي مهارة االتصال للدارسُت.
 -3الجانب النظامي
ومن اجلانب النظامي ،فال بد دلدير ادلؤسسة التعليمية أن ينظم مجيع سكان ادلدرسة أو
كل أحناء
ادلعهد (من ادلربيُت و ّ
ادلدرسُت والطالب) الشًتاك يف بناء البيئة اللغوية الفعالة يف ّ
كل شه ٍر .ذىب فؤاد أفندى (يف
ادلدرسة أو ادلعهد ،وأن يقيّم مسَت البيئة اللغوية على األقل ّ
مقالة دحية مسقان) إىل أنّو البد للمؤسسة التعليمية من توفَت البيئة اللغوية على الشروط
التالية:
أ) وجود النظرة اإلجيابية جتاه اللغة العربية والدافعية القوية حنو إجناح عملية تعليم اللغة العربية

من ادلسؤولُت.
ب) وجود ىيئة أو األفراد ادلتمتعُت بثقة الدارسُت يف رلال االتصال اللغوي ادلتكامل شفويا
كان أم كتابيا ،ويف تنظيم النشاطات اللغوية.
diakses dari: Mahyudinritonga1.Blogspot.Com/.../Lingkungan-Bahasa-Dan-Kemahiran...

 13عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي ،النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية (الرياض :فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر1999 ،م) ،ص.
.52-51
Mahyudin Ritonga, op. cit,.
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ج) وجود اإلمكانات االزمة مادية كانت أم معنوية إلدارة النشاطات اللغوية.
15
د) وجود النظام يسائد مسار النشاطات اللغوية.
ج .العوامل في تكوين البيئة العربية
 -1العوامل المساعدة في تكوين البيئة العربية
 وجود مربّيي اللغة العربية ومعلّميها الذين ميلكون الكفاءة اللغوية اجليدة ،وىم يسكنونداخل ادلعهد مع الطالب.
ادلطورة باالبتكاري.
ادلتنوعة و ّ
 ادلنهج وطرائق تدريس اللغة العربية ّ وسائل التعليم الكاملة. ادلواد التعليمية العربية. وجود مستشار اللغة وىيئة حركة اللغة.التمسك بالنظام ،والعقاب.
 وجود النظام ادلشدود ،و ّ -2العوامل العائقة في تكوين البيئة العربية

 ناقص إرادة و شعور بعض الطالب للتكلّم بالعربية يف ادلعهد. قِلّة الفرص لتطبيق اللغة العربية خارج ادلعهد.16
 قِلّة ادلواد العربية ادلدروسة يف ادلعهد أو ادلدرسة.أيضا الشروط وادلبادئ لتوفَت البيئة اللغوية العربية الفعالة ،كما يلي:
وىناك ً
ادلدرس،
 .٤ادلوقف والتقدير اإلجياّب للغة العربية من مجيع سكان ادلدرسة ،منها :مدير ادلدرسة ،و ّ
العمال.
والدارسُت ،و ّ

 .2النظام وادلبادئ الوضيحة عن شكل تنمية البيئة العربية الذي يريده ادلدرسة .وكان الطالب يعرفوا
ىذا النظام من ّأول رليئهم يف ادلدرسة .وكان ىناك التعزيز دلن يطيع والعقاب دلن خيالف.
 15دحية مسقان ،اللغة العربية :تعليمها وتعلمها يف إندونيسيا احلديثة (قراءة واقعية منوذجية) ،ص.21-20 .

Thonthowi, Bi’ah Arabiyah dan Pemerolehan Bahasa (Jurnal LiNGUA Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas
Humaniora dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang), diakses dari: www.jurnallingua.com, pada
tanggal 26 Februari 2013.
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ادلؤىلون الذين يقدرون على اإلتصال باللغة العربية الفعالة .ووجود ادلعلّم الناطق باللغة العربية
ّ .3
( )Native Speakerيفيد لتكوين البيئة العربية الفعالة.
 .4متويل التعليم اجليد والفعال يف تكوين البيئة العربية.
كل اإلمكانيات والظروف ادلناسبة .مثالً إذا لقى
ّ .5
التدرج يف تكوين البيئة العربية وادلالحظة إىل ّ
ادلدرس بالدارس ،فيقول :أىالً وسهالً! ،صباح اخلَت! ،كيف حالك؟ ،ماذا تدرس اليوم؟ إىل
ّ
اللقاء! ،مع السالمة! ،وغَتىا.
 .6ادلعية واشًتاك مجيع سكان ادلدرسة يف تقييم البيئة العربية.
 .7ادلبدأ األساسي واستمرار العمل .أل ّن الصعوبة يف تكوين البيئة العربية ىى اإلستقامة يف استخدام
كل األفراد ألن
اللغة عند رلتمع اللغويُت نفسو .فلذلك ،حنتاج إىل وجود النظام الذي بو ميكن ّ
17
يراقبوا وأن ميارسوا استخدام اللغة العربية الفعالة.
نتائج البحث
وبعد ادلالحظة ،عرفت الباحثة أ ّن يف ىذا العصر (حول مارس-أبريل 2115م) كان دور البيئة
العربية يف تنمية مهارة الكالم مبعهد األمانة احلديث و معهد دار احلكمة احلديث جيريان كما يرام ،توجد
ادلؤىلون والوسائل ادلناسبة وادلتوافرة لتنمية مهارة الكالم ،وبعض األنشطة اللغوية ،وىذه
ادلدرسون ّ
ىناك ّ
18
أيضا دور البيئة العربية يف تنمية مهارة
لًتقية دور البيئة العربية خاصةً يف تنمية مهارة الكالم .وىناك ً
الكالم مبعهدين من بعض اجلوانب ،كالتايل:

Muktafi el-Qudsy, Penciptaan Lingkungan Berbahasa (Bî’ah Lughawiyyah) dalam Pembelajaran Bahasa Arab,
diposkan tanggal 22 April 2009, diakses dari: muktafi.blogspot.com/.../lingkungan-berbahasa-biah-lughawiyyah,
pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 10.00.
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كان دور البيئة العربية يساعد كثَتا من ناجية البيئة العربية اإلصطناعية ،ألن
الطلبة ينالون ادلفردات والتدريبات والقواعد الكثَتة من ادلعلمُت .من ناحية
البيئة العربية الطبيعية كان الطلبة كافيا يف ممارسة اللغة .إذن ،كان دور البيئة
العربية ىنا جيدة لتنمية مهارة الكالم

اجلانب
النفسي

من ناحية استخدام اللغة العربية خارج الفصل الداسي ،فكان ادلدرسون
ميارسون أن يستخدمون اللغة العربية للتكلم .وىذا يثَت الطلبة للتكلم
بالعربية أيضا ،وىذه من أمثللة القدوة احلسنة.
موجود القانون من مدير ادلعهد لتنكية اللغة العربية بقيام بعض األنشطة
اللغوية والكتب ادلقرر اليت تكتب بالعربية .و كثَت من األنشطة اللغوية
جتري كما ترام.

ادلواد التعليمية
العربية

ادلوقف والتقدير
اإلجياّب للغة العربية
من مجيع سكان
ادلعهد

وجود النظام
والعقاب
الستخدام
العربية.

اجلانب
النظامي

الدافعة القوية
دلعظم
الطالبات

العوامل
ادلساعدة

وجود ىيئة
حتريك اللغة

اجلانب الًتبوي

وجود الناطق
األصلي
تنفيذ عملية
التعليم والتعلّم
باحلالة ادلسرورة

(صورة العوامل ادلساعدة من البيئة العربية الىت تؤثّر على مهارة الكالم))

8

اإلختالط اللغوي
قلة الوسائل التعليمية
اللغوية

العوامل العائقة يف تنمية مهارة الكالم
يف معهد األمانة احلديث

(صورة العوامل العائقة من البيئة العربية الىت تؤثّر على مهارة كالم)
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الخاتمة
بعد قامت الباحثة بالبحث عن البيئة العربية ودورىا يف تنمية مهارة الكالم مبعهد األمانة احلديث
كريان سيدووارجو و معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج قد وصلت الباحثة إىل
تتلخص فيما يلي:
االستنتاج األخَت ،والنتائج الىت وصلت إليها الباحثة يف ىذه الدراسة ّ
 -٤دور البيئة العربية يف تنمية مهارة الكالم مبعهد األمانة احلديث كريان سيدووارجو و معهد دار
احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج ،من اجلانب النفسي كان دوره يساعد كثَت،
وكذلك كثَت يف تنمية مهارة كالم الطلبة .مثّ من اجلانب الًتبوي كان دوره فعال يف تنمية مهارة
كالم الطلبة .ومن اجلانب النظامي كان دوره كبَت يف تنمية مهارة كالم الطلبة.
و ّأما دور البيئة العربية يف تنمية مهارة الكالم مبعهد األمانة احلديث كريان سيدووارجو و
جدا ،وىذه احلالة تظهر لبعض
مهم ً
معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج ّ
األسباب :يف تنمية الكفاءة اللغوية عند الطلبة ،ولزيادة مداخالت لغوية الطلبة ،وكان الطلبة
يستطعون أن يقدمون اخلطابة بطالقة ،وأن يل ّفظوا الكلمات العربية بصحيح وطالقة ،وأن

يستخدموا ادلفردات يف ا﵀ادثة اليومية ،وأن جيبوا عن األسئلة يف اإلختبار الشفوي باللغة العربية.
 -2مثّ العوامل ادلساعدة والعائقة من البيئة العربية الىت تؤثّر على مهارة كالم الطلبة يف معهد األمانة
احلديث كريان سيدووارجو و معهد دار احلكمة احلديث تاوانج ساري تولونج أجونج .فالعوامل
ادلساعدة ىى ادلوقف والتقدير اإلجياّب للغة العربية من مجيع سكان ادلعهد ،وادلواد التعليمية
العربية ،وىيئة حتريك اللغة ،والنظام والعقاب الستخدام العربية  ،وتنفيذ عملية التعليم والتعلّم
باحلالة ادلسرورة ،والدافعة القوية دلعظم الطالبات.
والعوامل العائقة ىى :قلّة الوسائل التعليمية اللغوية واإلختالط اللغوي الذي يصَت ادلمارسة
كل يوم و يصَت العادة الفاسدة.
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