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ABSTRACT 

The linguistic environment is an important element in the teaching of any foreign 

language. Because language is the emanation of the environment and its output, 

therefore, for learning any foreign language needs a suitable environment, for 

example, it is not possible; to imagine students mastering the Arabic language in 

schools were environment differs from the Arabic environment. The family and 

the school play an important role in the provision and development of the 

linguistic environment. This research aims to highlight the role of the family and 

the school and to find some important strategies in developing a desired language 

environment in which students learn foreign language automatically, such as the 

child learns language of his mother without any difficulty in education . 
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 املقدمة:
البيئة اللغوية هي عنصر مهم يف تعليم أي لغة أجنبية؛ ألن اللغة بِْنُت البيئة  
ونتاجها، ومن مث معرفة أي لغة أجنبية حتتاج إىل بيئة مناسبة هلا، فال ميكن مثال 
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أن نتصور إتقان الطلبة للغة العربية يف مدرسة بيئتها ختتلف عن البيئة العربية، فإن 
ة بنت البيئة وظاهرة من املظاهر االجتماعية، وهذا ما أكدته اللغة يف احلقيق

، ومن هنا Vygotskyالنظرية الثقافية االجتماعية للعاِل الروسي فيجوتسكي 
 أتيت أمهية تكوين البيئة اللغوية يف تعليم اللغة السيما اللغة األجنبية.  

حتتاج  والبيئة اللغوية ال تنشأ عفواي وال حتدث بني عشية وضحاها، بل
إىل اسرتاتيجية حمددة ومتكاملة    تشمل مجيع اجلوانب للحياة الدراسية لدى 
الطلبة. وتلعب األسرة واملدرسة دورا  مهما يف تنشئة البيئة اللغوية وتنفيذ 

أمهية البيئة اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية" اسرتاتيجيتها، ومن هنا قسمت حبثي "
ألول: مفهوم البيئة وأنواعها وأمهيتها.واحملور الثاين: دور احملور ا:  إىل ثالثة حماور 

دور املدرسة يف تنشئة البيئة  واحملور الثالث: األسرة يف تنشئة البيئة اللغوية.
بعض االقرتاحات والتوصيات اليت هي مبثابة اللغوية.ويف ختام البحث ذكرت 

 خالصة البحث ونتائجه.
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 احملور األول
 وأنواعها وأمهيتها  مفهوم البيئة

 مفهوم البيئة اللغوية:
البيئة يف اللغة مشتقة من فعل )بوأ(، وله معان عدة، فبوأه منزال: نزل به إىل سند 

هيأه له وأنزله ومّكن له فيه، و)تبوأ( نزل وأقام، ومنه يف  :جبل، وبوأه له وبوأه فيه
َنا ِإىَل ُموَسى َوَأِخيِه َأنْ ( القرآن الكرمي   تَ بَ وَّآ لَِقْوِمُكَما مبِْصَر بُ ُيوًتا َواْجَعُلوا َوَأْوَحي ْ

ِر اْلُمْؤِمِننيَ  اَلَة َوَبشِّ َلةا َوأَِقيُموا الصَّ أي اختذوا، واالسم البيئة مبعىن   1)بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ
املنزل، وقد ذكر ابن منظور لكلمة )تبوأ( معنيني قريبني من بعضهما، األول: مبعىن 

 .2لمبيت فيه، والثاين: النزول واإلقامة إصالح املكان وهتيئته ل
وعرف العلماء "البيئة" يف االصطالح بعبارات متعددة، حيث عرف 
البعض أّن البيئة هي الوسط أو املكان الذي تتوافر فيه عناصر العمل املناسبة 
ملعيشة كائن حي، أو جمموعة كائنات حية خاصة وهلا عوامل وقوى خارجية تؤثر 

ه. ويرى آخر: أّن البيئة هي مجيع األشياء والعوامل املادية يف اإلنسان وسلوك
واملعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة 
وتدفعهم يف واقع حياهتم اليومية. ويقول آخر: البيئة هي كّل املؤسسات، 

على جهوده للحصول  واإلمكاانت، والقوي احمليطة ابلفرد، واليت ميكنها أن تؤثر

 
  .87سورة يونس:1
 1ة السادسة. دارصادر. بريوت. جالطبع .لسان العربم. 1997. حممد بن مكرم بن علىابن منظور،  2

 .38ص
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على االستقرار النفسي والبدين يف معيشته. وويرى آخر : أن البيئة هي الطبيعة، 
 .3مبا فيها من أحياء أي العاِل من حولنا فوق األرض

فكلمة "البيئة" بصفة عامة تشري  إىل احمليط الكائن حول الشيء، وقد 
نفس اإلنسان،كما أن يكون هذا الشيء إنساان أو حيواان أو برانمج حاسوب أو 

مفهوم البيئة يشمل مجيع الظروف والعوامل اخلارجية اليت تعيش فيها الكائنات 
 احلية وتؤثر يف العمليات اليت تقوم هبا.

 مما يشاهده وما املتعّلم يسمعه ما كل فهو اللغويني عند  اللغوية البيئة أّما
 يف األحوال فهو اللغوية، تشمله البيئة ما وأّما املدروسة الثانية ابللغة يتعّلق

قراءة  وحني التلفاز، مشاهدة وحني األصدقاء، مع  احملاورة الدّكان، أو املقصف
   .4وغريها   الدروس قراءة وحني الفصل، يف التعّلم عملية حني واألحوال اجلريدة،

 
 :أقسام البيئة اللغوية

، طناعيةالبيئة االصو البيئة الطبيعيةتنقسم البيئة من حيث األصالة إىل   
 تشمل واسعة بيئة  ابللغة، وهي الناطقة البالد يف البيئة أي الطبيعية  ويقصد ابلبيئة

البلد، وهي بيئة تعليمية غري مقصودة  لكنها تؤثر يف اإلنسان أتثريا كبريا يغري   مجيع 
ا البيئة االصطناعية هي البيئة اليت أنشئت بينم كثريا من صفاته الظاهرة والباطنة،

 
 مؤسسة جتربة (خاص هلدف هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم منهجم. 2006أفندي.  فؤاد أمحد، 3

 للطباعة النهى وأوىل وتفسريه  لغته القرآن  الدويل املؤمتر ، جلنة)وتفسريه  لغته القرآن  مباالنج، األمة تثقيف
 . 329:ص والنشر،جاكرًت.

 من (لألجانب العربية اللغة تعليم يف املرجعم. 2003الشيخ.  الرؤوف عبد حممد و يونس على تحي،ف  4
 .86القاهرة، ص وهبة، مكتبة ،)التطبيق إىل النظرية

 . 86:ص
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ي أو تربوي حمدد وهي تعد بيئة تعويضية للطالب الذين ال يستطعون لغرض تعليم
أن يذهبوا إىل موطن اللغة الثانية، ويكتسبوها يف بيئة طبيعية، رغم أن هذه البيئة 
حمدودة األثر يف تكوين مهارات اتصالية فعالة إال أن هلا فوائد وأتثريات ال ميكن 

 البيئة إىل ثالثة أقسام:   وأما من حيث اللغة فيمكن أن نقسمإنكارها.  
تتكون من أربعة نظم مرتابطة رابطا وثيقا، يقصد به : الغالف البيئة الطبعية: -1

اجلوي، الغالف املائي، اليابسة واحمليط اجلوي، ومبا تشمله هذه األنظمة من ماء 
 وهواء وتربة ومعادن ومصادر للطاقة ابإلضافة إىل النباًتت واحليواانت. 

تشمل اإلنسان كفرد وأسرته وجمتمعه، وكذلك الكائنات  يولوجية:البيئة الب -2
 احلية يف احمليط احليوي، وتعد البيئة البيولوجية جزءا من البيئة الطبيعية.  

يقصد ابلبيئة االجتماعية ذلك اإلطار من العالقات البيئة االجتماعية:  -3
طار من العالقات هو الذي حيدد ماهية عالقة حياة اإلنسان مع غريه، وان هذا اإل

األساس يف تنظيم أي مجاعة من اجلماعات سواء بني أفرادهابعضهم ببعض يف بيئة 
 .5ما
 

 أمهية البيئة اللغوية:
الشك أن اللغة تنمو وتتطور ابستمرار ضمن حميطها وبيئتها االجتماعية، ولذلك 

ت تلك يالحظ أن الطالب الذين يدرسون يف البالد األجنبية، ويعيشون مع عائال
البلد يكونون أسرع من غريهم يف إتقان اللغة، تقول أستاذة اللغوية كلريا كرامست 
من جامعة كاليفورنيا يف برييكلي: )إن األطفال األفارقة ينشأون وهم يعرفون 

 
. مركز البيئة اللغوية وأمهية تنميتها وتطويرها يف تعليم اللغة العربية وتعلمها م. 2016صاحب الدين.   5

 . 141ص 1لغات، جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية. برواني دار السالم. جتنمية العلوم وال
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ويتحدثون تلقائيا أجزاء قليلة أو كثرية من مثاين لغات خمتلفة أو تسع حيث إهنم 
قرى ذات لغات خمتلفة، ومن خالل التزاوج يعيشون يف مناطق تكون فيها ال

 .  6يتعلمون من بعضهم البعضا طرائق للتحدث( 
ويف إسبانيا أجريت دراسة على عينة من الطالب اهلولنديني واملغاربة 
الذين يعيشون هناك، فكانت نتيجة الدراسة أن إتقان اهلولنديني لإلسبانية ال 

ملدرسي، بينما يواجه الطلبة املغاربة يواجه أي مشكلة، وذلك الندماجهم يف اجلو ا
مصاعب مجة، نظراا النعزاهلم عن اآلخرين وبقائهم مع بعضهم بعضاا يف أغلب 

 .7  )األحيان 
فخلق بيئة اصطناعية يف اللغة املستهدفة شرط أساس يف جناح تعليم اللغة 

ة األجنبية يف املدرسة، وال ميكن أن يكون الطفل أو الطالب متحداث بلغة أجنبي
 وهو يعيش يف خارج جمتمعها.

 
 احملور الثاين

 دور األسرة يف تنشئة البيئة اللغوية

ال شك أن األسرة يف كافَّة اجملتمعات اإلنسانيَّة تعدُّ من أكثر اجلماعات 
وتوجيههم حنو تعلم اللغة  األوليَّة قدرةا على توفري البيئة املالئمة لتنشئة األطفال

املثقفة املبنية على معرفة لغة أجنبية تعطي الطفل خربات األجنبية، فالبيئة األسرية 

 
. ترمجة: بندر احلريب. بريوت، لبنان. الدار العربية للعلوم انشرون. وداعا اببلم.  2013مايكل إيرارد.  - 6

 . 39ص  الطبعة األوىل. 

7truction of : the consSantos, Antonio Raimundo dos. Scientific methodology 

knowledge. Rio de Janeiro: DP & A.1999 
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ومعنوايت تدفعه إىل اإلقبال على تعلم لغة أجنبية بشكل أفضل. فقد توصلت 
بعض الدراسات إىل أمهية توافر املناخ النفسي املالئم لتعليم اللغة األجنبية داخل 

جنبية تؤثر أتثرياا سالباا األسرة، حيث وجد أن االجتاهات الوالدية اخلاطئة جتاه لغة أ
على قدرات تعليم األطفال اللغة األجنبية فمثال إذا عاش طفل يف كنف والدين ال 
حيبان لغة أجنبية، وال يوجد أاي من األفراد الكبار يف األسرة الذي يرحب بتعليم 

 لغة أجنبيٍة عندئٍذ يفقد الطفل الرغبة يف التعليم ويفشل يف تعليمها.

يات اليت ميكن أن تعتمدها األسرة يف جمال توفري البيئة  من االسرتاتيجف
تشجيع األطفال على املالئمة وخلق الرغبة لدى الطفل يف تعلم لغة أجنبية 

التحدث ابللغة األجنبية يعرب فيه الطفل عن نفسه وعن معلوماته اليت اكتسبها، 
تعود أن ويف ذات الوقت يستمع له استماعاا جيداا، ويتبادل معه الوضع حىت ي

حتفيزه  كلما أبدى تقدما يكون مرة متحداثا، ومرة أخرى مستمعاا، وكذلك 
ملحوظا يف التعلم، مع السعي دائما إىل توفري الفرص املمكنة لتطوير لغته حىت 

ولقد شبه علماء علم النفس التحفيز بعملية يستطيع توظيفها يف احلياة العملية، 
شبهوا بعمليه اإلمحاء أو التسخني لالعب  إدارة مفتاح تشغيل حمرك السيارة،كما

يقول  الرايضي قبل دخوله أرض امللعب مما يدفع بسراين الطاقة يف عضالته.
خبري علم النفس والرتبية : )الشك (  Sergio Spinneyاألستاذ سرجيو سبيين )

 أن الطفل ال يستخدم لغته الثانية إذا ِل يتوفر له احلافز املناسب، بينما ينطلق إىل
 .  8استخدامها وتعلمها إذا مت تشجيعه على ذلك...(

 
. ترمجة: فوزي عيسى وعبد الفتاح حسن.. الدار املصرية الرتبية اللغوية للطفلم. 1991سرجيوسبيين.  - 8

 86. صاللبنانية. القاهرة، مصر
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وكذلك البد من تقدير اللغة األجنبية وبيان أمهيتها ونشر فوائدها  
 املستقبلية لألوالد حىت يتشجعوا يف تعليمها، فمن فوائد تعليم اللغة مثال:

إتقان عّدة لغات يعترب أحد األسلحة املهّمة للنجاح واليت متكن ممتلكها من  -1
تح العديد من األبواب املغلقة أمامه والدخول إىل قلوب البشر ابلتحدث إىل كّل ف

 شخص بلغته األم، فكما قال نيلسون مانديال:
“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his 

head.  If you talk to him in his language, that goes to his heart.” 
حتدثت إىل رجل بلغة يفهما فإهنا تسري إىل رأسه، أما إذا حتدثت إليه بلغته  )إذا

 فإهنا تسري إىل قلبه(.
تعلم اللغة األجنبية يزيد يف اإلنسان الثقة ابلنفس وحيفظه من خدعة اآلخرين   -2

صلى هللا  -كما يقال: )من تعلم لغة قوم أمن مكرهم( ومن هذا املنطلق أمر النيب 
اي زيد،  »زيد بن اثبت أن يتعلم اللغة العربانية، وقال :  -ه وسلمعليه وعلى آل

قال زيد: فتعلمت له   «،تعلم يل كتاب يهود، فإين وهللا ما آمن يهود على كتايب
كتاهبم، ما مرت يب مخس عشرة ليلة حىت حذقته وكنت أقرأ له  كتبهم إذا كتبوا  

 .  9إليه، وأجيب عنه إذا كتب

فة تساعد على احلصول على املعلومة بشكل أكرب وأدق تعلم اللغات املختل -3
وأوسع، وخصوصاا مع تطور العلم بشكل كبري حبيث أصبح العلم ال يقتصر على 
أصحاب لغة معينة، وبوجود اإلنرتنت الذي أصبح يفتح اجملال للناس من خمتلف 

 
ون. حتقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، وآخر  املسند.م. 2001 الشيباين، أمحد بن حنبل. -  9

 .  21618رقم الحديث  السعودية. مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل.
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األقطار ابلتواصل مع بعضهم البعض، ولكن كيف هلم أن يقوموا ابلتواصل مع 
 ضهم كتابة أو صوًتا إذا كان كل واحٍد منهم ال يتقن سوى لغته األم؟ بع

تساعد معرفة اللغات على اكتشاف احلضارات والثقافات والتعّمق يف جذور  -4
ًترخيها، فتجربة تعلم لغة ميكن أن تشبه برحلة استكشاف، فاللغة اجلديدة تفتح 

هي الوسيلة اليت تسمح للفرد أبواب اكتشاف ثقافات وحضارات ِل يعرف عنها، ف
للفرد الوصول إىل الثقافات األخرى وابلتايل أتخذ احلياة بعدا جديدا، فالشعوب 

 تعرف عن نفسها وثقافاهتا عن طريق اللغة.

إتقان اللغات األجنبية يعطي الشخص فرص الدراسة يف دول خمتلفة حول  -5
شكل مباشر، ويفتح له العاِل، واالستفادة من خرباهتم ومهاراهتم وتراثهم العلمي ب

 أبواب التقدم والنجاح يف املستقبل.

معرفة اللغات األجنبية تساعد اإلنسان االتصال والتواصل مع اآلخرين   -6
 بشكل أفضل كما أهنا تفتح له أبوااب خمتلفة من فرص العمل.

معرفة اللغة األجنبية تسمح للمجتمع ابالتصال والتشاور مع سياسيني   -7
ن جمتمعات أخرى لتحقيق تفاهم اقتصادي وسياسي يعود على الفرد واقتصاديني م

واجملتمع أبوجه عديدة من النفع، كما أهنا ستسهم يف رفع مكانة اجملتمع بني دول 
 العاِل و رقيه.
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تعلم لغة قوم آخرين تساعد املرء على االطالع على عادات وتقاليد وثقافات  -8
مية عن العاِل لتضم فهم أعمق لكيفية تفكري خمتلفة مما يؤدي إىل اتساع أفاقه العل

 اآلخرين فيبتعد املرء عن التوجه العقلي والفكري املتشدد.

كما أن معرفة اللغة األجنبية تنشط املخ وتنمي ذاكرة اإلنسان وتقوي روحه   -9
 To“املعنوية حىت يستطيع القيام بعدة مهام يف الوقت نفسه، كما قال شارملان: 

have another language is to possess a second soul.”  التمكن من لغة(
 أخرى، هو مثل احلصول على روح اثنية(.

 

 احملور الثالث

 دور املدرسة يف تنشئة البيئة اللغوية

وإذا كانت األسرة حتتفظ ابلصدارة يف توفري البيئة املالئمة لدى األطفال 
غة أن جتعل من نفسها امتدادا يف تعليم اللغة األجنبية فإنه يتعني على مدرسة الل

طبيعيا لدور األسرة، وجيب أن تكون املدرسة بيئة وواحة لغوية تتيح لألطفال جماال 
واسعا من اخلربات اللغوية املتنوعة واملتعددة، وتضع بني أيديهم صورا من 
النشاطات اليت تغرس فيهم احلافز اللغوي، وتعطيهم اجلرعة اللغوية عن تعبري 

ناظر املتنوعة إىل جانب وسائل تعليمية فعالة تساعدهم على نضجهم املشاهد وامل
 اللغوي.
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وكذلك يتعني على املعلمني واملعلمات يف املدرسة أن يكونوا من ذوي 
االجتاهات اإلجيابية حنو اللغة األجنبية؛ فإن املعلم واملعلمة من ذوي االجتاه 

مها لآلخرين ويتحمسون يف اإلجيايب حنو اللغة يتولد لديهم االستعداد يف تعلي
ذلك، بل يبذلون كل جهودهم لالرتقاء مبستوى الطلبة يف إتقاهنا، ويسخرون كل 
الوسائل واإلمكانيات للنجاح يف العملية التعليمية، بعكس املعلمني واملعلمات من 

ذوي االجتاهات السلبية حنو اللغة؛ فإهنم ينظرون إىل مهنة تعليم اللغة األجنبية  
 سب الرزق فقط وابلتايل يكونون قليلوا الفاعلية وقليلوا األثر. كوسيلة لك

خللق بيئة   أيضاتستطيع املدرسة أن تتبناها ومن االسرتاتيجيات اليت 
املناخ املدرسي اإلجيايب، وذلك عن طريق خلق توفري مالئمة لتعليم اللغة األجنبية 

اطتهم جبو عاطفي جّو املودة والرتاحم واحلب للمتعلمني يف داخل املدرسة وإح
دافئ يسوده التسامح والتعاطف والتفاهم معهم واالحرتام بقيمهم الروحية 
واألخالقية واالجتماعية حبيث يشعرون فيه ابلراحة والطمأنينة واألمن، فإن املناخ 
اإلجيايب يزيد عالقة الطلبة ابملعلمني واملعلمات وابلتايل تساعد هذه العالقات على 

دة الدافعية لديهم ومشاركتهم اإلجيابية يف األنشطة التعليمية حتقيق األهداف وزاي
 اللغوية.

أثبتت الدراسات أن املناخ املدرسي اإلجيايب له أتثري قوي يف توفري وقد   
املناخ النفسي لتعلم اللغة واتساع جمال التحدث فيما بني كل أفراد املدرسة، 

على التعليم والتعلم أبعلى املستوايت، وابلعكس املناخ  ومساعدة بعضهم البعض
  السليب مينع زايدة التحصيل الدراسي والتقدم اللغوي لدى املتعلم.

وكذلك ميكن للمدرسة استخدام اسرتاتيجية احلوافز واملكافآت اخلارجية 
وتشجيعهم على لديهم،  للمتعلمني لزايدة الدافعية للتعلم ورفع الروح املعنوية
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ستمرار يف التحدث والتعبري عما يرغب يف التعبري عنه، والسماح هلم ابالختالط اال
مع األقران واألتراب والتحدث معهم يف الفصول ويف غرف الدراسة، فإن غرفة 
الصف اليت يسودها الصمت ومينع فيها األصدقاء من اجللوس جبانب بعضهم 

غة؛ ألن معظم كالم البعض من أجل التحدث معا ال ميكن أن تدعم تطور الل
 األفراد إمنا حيدث مع األصدقاء.

ومما يزيد من رغبة املتعلم ومشاركته يف التعلم إثراء بيئته التعليمية مبواد  
خمتلفة مالئمة جتذبه الستخدامها يف تعلمه، والبد من أن تكون متنوعة مثل: أن 

ن أن يطور املعلم تكون مواد مربجمة أو مواد مسعية أو بصرية أو مسعية وبصرية، وميك
واملعلمة أنواعا خمتلفة من االسرتاتيجيات لضمان حصول مشاركة كل متعلم يف 

 .  10التعلم
 ومن األشياء اليت تساعد املدرسة يف هذه العملية: 

البيئ  ة الطبيعي  ة للمدرس  ة؛ فإهن  ا ض  رورية الكتس  اب اللغ  ة األجنبي  ة عل  ى وج  ه   -1
لتعل   يم اللغ   ة األجنبي   ة كم   ا أن البيئ   ة  حس   ن، فالبيئ   ة املض   طربة واملقلق   ة ال تص   لح  

 املنعزلة واملتوحشة ال تشجع يف تعليمها.
مه    ارات اللغ    ة األساس    ّية األرب    ع ) االس    تماع واحل    ديث  الرتكي    ز عل    ى تعل    يم    -2

أي م  ا اتص  ل ابجلان  ب املنط  وق م  ن اللغ  ة، والوج  ه االس  تعمايل  والق  راءة والكتاب  ة (  
 هلا، ودراسة بنيتها الشكلية...اخل .

 
. مكتبة الفالح.   تعليم اللغة يف منهج تربية الطفولة املبكرةم. 2002عبد الرحيم صاحل عبد هللا.  - 10

 87الكويت. الطبعة الثانية. ص
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نقل املتعلم من احمليط الصويت القدمي إىل احمليط الصويت يف اللغة املستهدفة،  -3
فإن الدراسات اللغوية تؤكد أن كل لغة هلا طابعها الصويت اخلاص خيتلف عن اللغة 
األخرى فمثال اللغة العربية يف طابعها الصويت خيتلف عن صوت اللغة الفرنسية أو 

 اإلجنليزية أو األملانية.
ود األساتذة أو املرشدين الذين لديهم الكفاءة يف اللغة املستهدفة جبميع وج -4

مهاراهتا السيما من حيث مهارة احملادثة واالستماع والقراءة والكتابة، وليس من 
 الشرط أن يكونوا من أهل تلك اللغة أصال.

قدرة مجيع العاملني واإلداريني يف املدرسة على األقل التحدث ابللغة  -5
هدفة واستماعها، وال يستثىن من هذا أحٌد حىت عمال النظافة والعاملني يف املست

 حراسة املدرسة وحدائقها.  
ون اإلدارية واإلكادميية حىت الالفتات ؤ استخدام اللغة املستهدفة يف مجيع الش -6

 واإلعالانت ووسائل االتصال والتواصل. 
زة وغريها مما يساعد الطلبة توفري الربامج والكتب والوسائل التعليمية واألجه -7

 يف تعليم اللغة املستهدفة.
برجمة مجيع األجهزة يف املدرسة كالكمبيوتر والب توب والتلفزيون واملوابيل  -8

 وغريها ومجيع الربامج كويندوز وأوفيس وغريمها مربجما ابللغة املستهدفة.
ت اليت تساعد تشجيع املتعلمني على استبعاد لغتهم الوطنية، واختاذ القرارا -9

وترغب املتعلمني الرتكيز على اللغة املستهدفة فقط كنظام احلوافز ملن يتحدث بلغة 
 أجنبية، ونظام الغرامة ملن يتحدث بلغة حملية.

تقدمي اللغة اليت يراد تعليمها يف إطارها الصويت أوال، حبيث جيعل املتعلم  -10
نصوص وكلمات أو  يستمع إىل هذه اللغة بصورة مكثفة، عن طريق اختيار
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نشاطات هبذه اللغة حىت حيقق للمتعلم حسن الولوج إىل هذه اللغة، ليقوده يف 
األخري إىل االستئناس هبذه اللغة والتعود على مساعها والوعي أبهنا ختتلف كثريا أو 

 قليال عن لغة األم .
إىل  التدرج يف تقدمي األصوات واملادة األوىل من اللغة من املواقف البسيطة -11

 .املواقف األكثر تعقيدا، على أن يوافق هذا التدرج مراحل منو عملية السماع
حّث املتعلمني على االستماع إىل جمموعة من أحاديث، مث اسرتجاعها على  -12

شرائط مسجلة أبصواهتم، مث االستماع إليها، وهذا يعطيهم فرصة للمقارنة، ويقدم 
 .تغذية الرجعيةهلم ما يسمى يف علم النفس الرتبوي ابل

التأكد من أن نطق املتعلم أصوات اللغة نطقاسليما صحيحا، وأن يؤدي  -13
 .مجيع أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة

تعرف الطالب على األصوات والتمييز بينها، وال يطلب من املتعلم معرفة  -14
للغة معاين الكلمات يف املرحلة األوىل ألن اهلدف هو التعرف على أصوات ا

اجلديدة خاصة األصوات املختلفة عن أصوات لغته األم، وتعترب هذه املرحلة  
امتدادا للمرحلة السابقة اليت يسعى فيها املتعلم إىل إكمال انغماس املتعلم يف حميط 

 .اللغة الصويت حىت أيلفه
أن تكون الكلمات املستخدمة سهلة ومفهومة لدى املتعّلم، وذلك عن  -15

موعة من الكلمات أو العبارات البسيطة يستطيع املتعلم نطقها طريق تقدمي جم
بسهولة، وحتمل معان عامة شائعة ميكن أن يستوعب املتعلم مضامينها، ويتدرب 

 .على تكرارها
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التكرار عند استخدام الكلمات خاصة إذا كانت كلمات جديدة، وصعوبة  -16
سى: )التكرار عند تعلم لغة يف النطق حىت يستوعبها املتعلم جيدا. يقول إيفال.عي

 .  11جديدة يعترب هاما، بشرط القيام به على حنو طبيعي(
توجيه املتعلمني إىل اإلنصات للمواقف عدة مرات من أجل التعود على  -17

 .حميط اللغة الصويت اجلديد دون التفكري يف مكوانت الكالم أو عناصره
فالقنوات التلفزيونية يثة، اإلفادة من الوسائل احلد توجيه املتعلمني إىل  -18

واإلذاعية مثال متثل مصدراا مهما لتعلم اللغات وتعلم الكلمات اجلديدة ومعرفة 
 سياقات جديدة للكلمات اليت نعرفها.

كتغري  بعض التغريات يف املعىن الناجتة عن تغري يف بنية الكلمة توضيح-19
باه املتعلم إىل الصوت، أو إضافة حرف.....اخل (، وذلك للفت األنظار النت

 .وظيفة األصوات، وأثرها يف املعىن، والتعرف شيئا فشيئا على بنية اللغة
تقدمي بعض األساليب املستعملة يف احلياة اليومية واملتصلة بثقافة اللغة  -20

املستعملة يف احلياة اليومية واملتصلة بثقافة اللغة املتعلمة، كالسؤال، واجلواب، 
 .مدلول، والتحية واالستجابة هلا .......اخلواألمر، واإلشارة إىل 

من خالل الدرس واملناقشة اليومية تزداد ثروة الطلبة اللفظية وتكون موافقة  -21
ملستوى مراحله التعليمية وقدراته العلمية، وتكوين رصيد من املفردات والرتاكيب 

 اللغوية اليت تعني الطالب على التعبري املفيد عما يريد.
العادات األساسية يف القراءة لدي الطلبة مثل: التعريف، والنطق  تكوين  -22

 والفهم، وكذلك الرتغيب يف القراءة واالستماع .
 

سطني. دار الكتاب . غزة، فلمنهج التعليم يف الطفولة املبكرة ومكوانته. 2005إيفال. عيسى.  11
 181اجلامعي، الطبعة األوىل.ص 
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فيسبوك، تويرت توظيف الشبكات العنكبوتية ومواقع التواصل االجتماعي كال -23
، ماي سبيس ، ديج ، ديليشوس ، جوجل ابز ، تيكنورايت ، ستامبل أبون، 

وتسخريها لتعلم اللغة يوتيوب،  لينكد إن " وغريها الكثري،  راديت ، فليكر ،
 .12املستهدفة عرب ما تتيحه من خدمات

هذه بعض أهم اإلجراءات واالسرتاتيجيات اليت تساعد يف خلق املناخ 
االجتماعي يف داخل املدرسة لتعليم اللغة األجنبية، ال شك أنه قد يتعلم اإلنسان 

قاعد املدرسة واجلامعة لكنه يكون عاجزاا عن اللغة األجنبية لسنوات على م
التعايش معها، أما الذي يعيش مع اللغة يف حياته اليومية ويستخدمها يف حماورها 
اليومية فإنه يتعلمها ويتقنها بسهولة وسرعٍة أكرب، وهنا تكمن أمهية تعلم اللغة من 

لتواصل  خالل التفاعل االجتماعي إىل جانب الصف التقليدي وتوظيف وسائل ا
 االجتماعي وتسخريها لتعلم اللغة عرب ما تتيحه من خدمات.

وأخريا جيب التنبيه بشدة إىل أن تعلم لغة أجنبية ال ينبغي أن يؤدي 
ابملتعلم إىل التخلي عن لغته األم، كما أن احلّث على تعلم لغتني جيب أن يُفهم 

ال لغة أبخرى على أساس التنوع واإلثراء وشحذ الذهن، وليس على أساس استبد 
 .أو التباهي بلغة على حساب األخرى

 
 
 
 

 
(. عمان.  Active listening) مهارات االستماع الناشطم. 2010عبد الباري، ماهر شعبان.  12

 . 70دار البصرية، الطبعة األوىل. ص



 دور األسرة واملدرسة يف تنشئة البيئة اللغوية 

 135 

 اخلامتة
 نتائج البحث والتوصيات

يف هناية املطاف أستطيع أن أقول إن جناح الطالب يف تعلم أي لغة 
أجنبية يتوقف كثريا على البيئة اليت يرتىب فيها؛ ألن اللغة نتاج البيئة، والميكن أن 

 غري بيئتها، ومن هنا جاءت احلاجة ماسة ينجح طالب يف تعلم لغة أجنبية وهو يف
 إىل خلق بيئة لغوية يف املدارس اللغوية لتحقيق أهدافها.

وال شك أنه قد يتعلم اإلنسان اللغة األجنبية لسنوات على مقاعد 
املدرسة واجلامعة لكنه يكون عاجزاا عن التعايش معها، أما ذلك الذي يعيش اللغة 

 حماورها اليومية فإنه يتعلمها ويتقنها بسهولة يف حياته اليومية ويستخدمها يف
وسرعٍة أكرب، وهنا تكمن أمهية تعلم اللغة من خالل التفاعل االجتماعي إىل 
جانب الصف التقليدي وتوظيف وسائل التواصل االجتماعي وتسخريها لتعلم 

 اللغة عرب ما تتيحه من خدمات.
تعليمية قد ختتلف من اسرتاتيجية إجياد البيئة اللغوية يف املدارس ال  

شخص إىل شخص بناء على حسب خرباته ومعلوماته، وحبسب قدرات املتعلمني 
وظروفهم، كما يقول الدكتور انيف خرما : )قد قضينا مئات السنني يف تعليم 
وتعلم اللغات األجنبية وما زال السؤال هو هو: ما أفضل الطرائق اليت ميكن أن 

ا السؤال سيظل قائما إىل ما شاء هللا. والسبب يف نتبعها يف هذا اجملال؟ ولعل هذ 
ذلك بسيط وواضح: فاالختالفات بني املتعلمني اختالفات هائلة، والناس ال 
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ومهما اختلفنا فيبقى هناك أمر واحد بال  13يسلكون سلوكا واحدا على الدوام(.
 خالف أال وهو أمهية البيئة اللغوية.

 اآلتية:ويف ختام البحث يوصي الباحث أبالمور  
أن اللغة نتاج البيئة، ومن هنا مدارسنا يف أشد حاجة إىل خلق بيئة   -

 متثيلية للغة أجنبية يف جناح تعليمها.
أن البيئة املصاحبة للتعليم هي الدور الذي يلعبه اجملتمع، خصوصا  -

األسرة واألقران والزمالء، واملعلمون، واألجواء املدرسية وغري املدرسية 
 لتعلم.املصاحبة لعملية ا

أن املناخ العام للمدرسة السيما النفسي واالجتماعي والتنظيمي   -
يلعب دورا كبريا يف إجياد البيئة اللغوية، ومن هنا علينا تنشئة هذا 

 املناخ واحملافظة عليه يف تعليم اللغة األجنبية.
أن تعلم لغة أجنبية ال ينبغي أن يؤدي ابملتعلم إىل التخلي عن لغته  -

حلّث على تعلم لغتني جيب أن يُفهم على أساس األم، كما أن ا
التنوع واإلثراء وشحذ الذهن، وليس على أساس استبدال لغة أبخرى 

  .أو التباهي بلغة على حساب األخرى
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