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امللّخص
ــي  ــا، أال وه ــن بغريه ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ ــد متعلم ــة عن ــكالت الرئيس ــدى املش ــث إح ــذا البح ــج ه يعال
ــاء عــى مــا ســبق اعتمــد  ــة، وبن ــة التواصلي ــرب مــن أهــم املهــارات اللغوي ــي تعت ــة، والت ضعــف مهــارة املحادث
ــة مــن جمموعــة مــن الطــالب الدارســن  ــة مكون ــة بحثي ــم اختيارعين ــي، فت البحــث عــى املنهــج شــبه التجريب
يف أكاديميــة إســطنبول واملجموعــة األخــری مــن كليــة اإلهليــات يف جامعــة مرمــرة، وأجــري اختبــارا عشــوائيا 
ملجموعــة مــن الطــالب مــن غــري العينــة البحثيــة، وذلــك هبــدف التأكــد مــن صــدق أداة البحــث. ثــم ُقدمــت 
ــًا.  ــارا قبلي ــم اختب ــري هل ــك أج ــد ذل ــة بع ــة التقليدي ــة بالطريق ــة البحثي ــالب العين ــدف لط ــة اهل ــادة العلمي امل
ــة  ــادة العلمي ــت امل ــم ُقدم ــة، ث ــة جتريبي ــة، وجمموع ــة ضابط ــن، جمموع ــة إىل جمموعت ــة البحثي ــمت العين وقس
اهلــدف مــرة أخــرى، لكــن بالطريقــة التقليديــة للمجموعــة الضابطــة، وبطريقــة األنشــطة الالصفيــة )الزيــارات 
امليدانيــة( للمجموعــة التجريبيــة. ثــم أجريــت اختبــارًا بعديــًا لكلتــا املجموعتــن هبــدف معرفــة دور األنشــطة 
الالصفيــة )الزيــارات امليدانيــة( يف تقويــة مهــارة املحادثــة عنــد متعلمــي اللغــة العربيــة غــري الناطقــن هبــا. وقــد 
أظهــرت نتائــج االختبــارات القبليــة والبعديــة الــدور اإلجیــايب لأنشــطة الالصفيــة يف تقويــة مهــارة املحادثــة 

لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة غــري الناطقــن هبــا والــذي كان متطابقــا مــع فرضيــات البحــث.

الكلامت الدليلية: زيارات ميدانية، مهارة املحادثة، االنشطة الالصفية.
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 التمهيد

اللغــة العربيــة لغــة متميــزة بخصائصهــا، وهــي كســائر اللغــات وســيلة االتصــال بأفــراد 
املجتمــع، وعــن طريــق هــذا االتصــال يتــم التعبــري عــن الفكــر ونقــل اخلــربات اإلنســانية، وال 
يســتطيع اإلنســان التفكــري وال التواصــل بدوهنــا.  وقــد قســم جيفونــز Jevons وظيفــة اللغــة 
إىل ثالثــة أغــراض، هــي:  وســيلة للتفاهــم والتواصــل؛ أداة مســاعدة للتفكــري؛ أداة لتســجيل 

األفــكار والرجــوع إليهــا )قميحــة، 2015(.
وتعلــم العــرب اللغــة العربيــة وهــي يف حالــة تطــور وهــذا شــأن أيضــا الناطقــن بغريهــا، 
ألهنــا لغــة اتصــال عامليــة، فضــال عــن أهنــا لغــة ديــن وحضــارة وإذا علمنــا أن الــدارس للغــة 
العربيــة مــن غــري متحدثيهــا عندمــا يتعلمهــا يف بيئــة غــري بيئتــه فإنــه يتعلــم منهــا فقــط كيــف 
يقــرأ قــراءة صحيحــة أمــا أن يفهــم مــا يقــرأه، أو يعــرب عــّا يفهــم وعــّا يــرى فهــذه غائبــة عنــه 

ألنــه يتعلــم ضمــن وقــت حمــدود ومنهــج معــن.
ــة  ــه الطلب ــا يتعلم ــخ و ينموم ــوي يرس ــاط اللغ ــد أن النش ــات تؤك ــإن الدراس ــك ف ولذل
ــاول مــا ال  ــة تشــرتك مــع املنهــج وتتّممــه وتتن ــة الالصفي يف حصــة اللغــة.  واألنشــطة اللغوي
ــا  ــدارس ويمكنن ــها ال ــي يعيش ــاة الت ــري يف احلي ــا جی ــق مل ــي مطاب ــكل عم ــج بش ــه املنه يتناول
اعتبــار أن األنشــطة بمثابــة مهــزة الوصــل بــن املنهــج ومــا يرجــوه الــدارس مــن تعلــم هــذه 
اللغــة، ومــن خــالل خــربيت التجريبيــة الحظــت ضعــف مواكبــة االجتاهــات احلديثــة يف تقويــة 
مهــارة املحادثــة بفاعليــة أكــرب عنــد متعلمــي العربيــة لــدى بعــض املؤسســات التعليميــة، وقلــة 
ــة  ــة( يف تقوي ــارات امليداني ــة )الزي ــطة الالصفي ــة األنش ــن أمهي ــي تب ــابقة الت ــات الس الدراس

ــة. ــد متعلمــي العربي ــة عن مهــارة املحادث
ومــن املعــروف عــن املركزيــن املســتهدفن يف البحــث أهنــا رائــدان يف تعليــم اللغــة العربيــة 

لغــري الناطقــن هبــا يف تركيــا، وهلــا منهجيــة وطريقــة خاصــة يف التعليــم أال وهــي :
1. وجــود الســنة التحضرييــة يف كليــة اإلهليــات جلامعــة مرمــرة: تعتمــد يف طريقــة التعليــم 
عــى املــزج بــن الطريقــة التفاعليــة التواصليــة والتقليديــة، واملقررالــدرايس هــو كتــاب 
اجلامعــة )القــراءة املشــجعة( كــادة ومنهــاج درايس، وعــدد الســاعات التعليميــة للطــالب يف 
مهــارة املحادثــة )4( ســاعات يف األســبوع ، أي مــا يعــادل )120( ســاعة دراســية يف مــرشوع 

ــة. الســنة التحضريي
2. أكاديميــة إســطنبول لتعليــم اللغــات: تعتمــد عــى الطريقــة التواصليــة يف تعليــم اللغــة، 
وتقــرر الكتــاب املعتمــد يف األكاديميــة )مفتــاح العربيــة( كــادة ومنهــاج درايس، وتعلــم 
األكاديميــة اللغــة العربيــة مــن خــالل )10( دورات تــدرس يف كل دورة )70( ســاعة، عــدد 



113جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثالثة، العدد السادس، ربيع وصيف 1441/1398
ــة )28( ســاعة دراســيه. الســاعات املعطــاة للمتعلمــن منهــا يف مهــارة املحادث

وبناء عى ما سبق فإن من أهداف هذا البحث:
التأكيــد عــى أن االجتاهــات والدراســات احلديثــة تؤكــد عــى األمهيــة الكــربى  −

ــة. ــي العربي ــد متعلم ــة عن ــارة املحادث ــة مه ــة يف تقوي ــارات امليداني ــة والزي ــطة الالصفي لأنش
الدعــوة إىل اعتــاد الطــرق والوســائل احلديثــة يف تقويــة مهــارة املحادثــة عنــد متعلمي  −

العربيــة يف كثــري مــن املؤسســات التعليمية.
ــه مــن األركان األساســية للتواصــل اللغــوي، فهــو  − االهتــام باجلانــب الشــفوي ألن

حيتــاج لطــرق ووســائل حديثــة وفاعلــة لتقويتــه.
يفيد هذا البحث الباحثن وواضعي املناهج يف إثراء مواضيع وجوانب متعددة. −
يســهم يف حتديــد دور األنشــطة الالصفيــة والزيــارات امليدانيــة يف تقويــة مهــارة  −

املحادثــة عنــد متعلمــي العربيــة.
وعى هذا األساس يسعى هذا البحث لإلجابة عن األسئلة التالية:

هــل توجــد عالقــة إجیابيــة بــن املتغــري املســتقل واملتمثــل بالتعليــم باســتخدام . 1
الزيــارات امليدانيــة واملتغــري التابــع واملتمثــل يف تعليــم مهــارة املحادثــة لطــالب اللغــة 

ــا؟ ــن بغريه ــة الناطق العربي
ــة بــن املتوســط احلســايب للمجموعــة الضابطــة . 2 ــة إحصائي هــل يوجــد فــرق ذو دالل

واملتوســط احلســايب للمجموعــة التجريبيــة وذلــك يف نتائــج امتحــان مهــارة املحادثــة 
القبــي؟

ــة . 3 ــايب للمجموع ــط احلس ــن املتوس ــة ب ــة إحصائي ــب ذو دالل ــرق موج ــد ف ــل يوج ه
الضابطــة واملتوســط احلســايب للمجموعــة التجريبيــة وذلــك لصالــح املجموعــة 

ــة؟ ــارة املحادث ــدي مله ــان البع ــج االمتح ــة يف نتائ التجريبي

الدراسات السابقة
ــة  ــيط ثالث ــارة تنش ــس بإث ــر التدري ــى أث ــرف ع ــار) 2011( إىل التع ــد اجلب ــة عب ــت دراس هدف
أنشــطة صفيــة يف حتصيــل طالبــات الصــف اخلامــس األديب يف مــادة األدب والنصــوص. 
ــد  ــة عن ــة العلمي ــن املحصل ــد م ــة يزي ــطة الصفي ــارة األنش ــس بإث ــة: )التدري ــت النتيج وكان
ــى  ــاعد ع ــطة يس ــام باألنش ــوص، وأن القي ــادة األدب والنص ــور يف م ــف املذك ــالب الص ط

ــامل( . ــي وش ــكل تكام ــدرس بش ــع ال ــح مواضي توضي
الصفيــة  األنشــطة  واقــع  تقويــم   )2012( واملقصقــص  اخلطيــب  دراســة  اســتهدفت 
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والالصفيــة، املرافقــة للمــواد املعــدودة ضمــن أقســام اللغــة العربيــة يف الكليــة املذكــورة مــن 
ــالب  ــة ط ــل دراس ــى حتصي ــا ع ــة وتأثريه ــا الرتبوي ــن فيه ــالب ودور املدرس ــالل آراء الط خ
ــات  ــل إىل وجه ــم التوص ــة: )ت ــن. النتيج ــر املعلم ــة ونظ ــن رؤي ــايس م ــع األس ــف الراب الص

ــا(. ــط عموم ــم متوس ــا بتقيي ــن فيه ــاه دور املعلم ــطة وجت ــاه األنش ــالب جت ــر الط نظ
ــث أداء  ــن حي ــة م ــري الصفي ــم املســتوى لأنشــطة غ ــة الرنتيــي )2010(تقوي ــت دراس تناول
الطــالب املعلمــن هلــذه األنشــطة والعالقــة ببعــض املتغــريات. والنتيجــة: ارتفــاع املســتوى يف 

أداء الطــالب املعلمــن لأنشــطة الصفيــة بالعمــوم.
الصفيــة  األنشــطة  إثــارة  أثــر  عــى  نتعــرف  أن  اهلــدف:   )2011( الشــمري  دراســة 
والالصفيــة يف حتصيــل طــالب الصــف املذكــور يف مــادة التدريبــات اللغويــة. النتيجــة: 
ــة عــرب تنشــيط  ــات اللغوي ــم تدريســها التدريب ــي ت ــة األوىل الت ــان التجريبي تقدمــت املجموعت
األنشــطة الصفيــة والثانيــة التــي تــم تدريســها التدريبــات اللغويــة عــرب تنشــيط األنشــطة 
الالصفيــة، عــى طــالب املجموعــة الضابطــة التــي اعتمــدت مــادة التدريبــات اللغويــة بشــكل 

اعتيــادي.
الرتبويــة  األنشــطة  واقــع  عــى  التعــرف  والعــالن )2009(اهلــدف:  الدبــي  دراســة 
وتأثريهــا عــى حتصيــل دراســة طــالب الصــف الرابــع األســايس مــن رؤيــة ونظــر املعلمــن. 
وتــم التوصــل إىل )أن مــن شــارك مــن الطــالب باألنشــطة تفــوق عــى مــن مل يشــارك هبــا(. 
دراســة مجــال وآخــرون ) 2011( اهلــدف: التعــرف عــى تقويــم املــدريس يف املرحلــة االبتدائيــة 
مــن رؤيــة ونظــر املعلمــن واملعلــات. النتيجــة: )تــم التوصــل إىل انخفــاض مســتوى القيــام 
باألنشــطة املدرســية مــن طــرف الطــالب بســبب عــدم اســتخدامهم للنشــاط مثــل أي جــزء 
مــن أجــزاء املنهــج الــدرايس كــي حيقــق قســا مــن أغراضــه وأيضــا ألنــه ليــس مقــررا يف خمطــط 

تقويــم الطــالب دراســيا(.
ــة يف  ــة الالصفي ــطة العلمي ــر األنش ــى أث ــرف ع ــدف: للتع ــي ) 2010( اهل ــة قهوج دراس
مســتوى التحصيــل الــدرايس يف مــادة األحيــاء وتشــخيص الواقــع هلــذه األنشــطة واملصاعــب 
املعرتضــة للتدريــس عــرب اســتخدامها يف التعليــم األســايس بتطبيــق برنامــج األنشــطة املــوىص 
بــه. و النتيجــة: )أن القيــام باألنشــطة الالصفيــة يــؤدي بطريقــة مــا إىل زيــادة التحصيــل 
عنــد الطــالب يف مــادة األحيــاء وزيــادة تفوقهــم وحتصيلهــم للدرجــات فيهــا بعــد وصوهلــم 

ــة فيهــا(. الجتاهــات إجیابي
هدفــت الدراســات الســابقة إىل الكشــف عــن فاعليــة وأثــر األنشــطة الالصفيــة يف العمليــة 
ــطة  ــر األنش ــة وأث ــة فاعلي ــا يف معرف ــث منه ــتفاد الباح ــد اس ــات، وق ــم اللغ ــة وتعلي التعليمي
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الالصفيــة عليهــا، وختتلــف هــذه الدراســة وتتميــز عــن الدراســات الســابقة يف أهنــا كشــفت 
ــة لــدى  ــة مهــارة املحادث ــة كأنشــطة الصفيــة يف تقوي ــارات امليداني ــة اســتخدام الزي عــن فاعلي

متعلمــي اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا.
  

مراجعة األدب النظري
تعتــرب املؤسســة التعليميــة والرتبويــة بــا فيهــا العمليــة التعليميــة والرتبويــة بيئــة تنمــي املتعلمن 
املهاريــة  بــا يف ذلــك  العقليــة واجلســدية والعاطفيــة واالجتاعيــة  وتزيــد مــن قدراهتــم 
واللغويــة. وقــد أثبتــت الدراســات احلديثــة عــى أن األنشــطة التعليميــة هــي جــزء ال يتجــزأ 
مــن املناهــج الدراســية وأهنــا أصبحــت ركيــزة مــن ركائــز التفعيــل احلقيقــي للمــواد الدراســية 
اهلــدف بــل هــي املتّممــة هلــا. كــا أن املتعلمــن الذيــن يشــاركون يف هــذه األنشــطة يتميــزون 
عــن غــري غريهــم بكثــري مــن امليــزات والصفــات التــي ترســل رســالة واضحــة بصحــة املنهــج 

ــة. ــة التعليمي واالســرتاتيجية والطريقــة واألســاليب املتبعــة يف العملي

أنواع األنشطة التعليمية
ــب يف  ــا يص ــة ومعظمه ــاالت خمتلف ــواع وجم ــية إىل أن ــطة الدراس ــيات لأنش ــددت التقس تع
ــق  ــث أن أوف ــذا البح ــالل ه ــن خ ــت م ــة وحاول ــع إىل دالالت متقارب ــدة ويرج ــة واح بوتق

ــم إىل: ــدريس ينقس ــاط امل ــل أن النش ــيات واحلاص ــذه التقس ــن ه ــارب ب ــدد وأق وأس
ــية  ــررات الدراس ــواد واملق ــدم امل ــم وخي ــذي يدع ــب ال ــي: املصاح ــي املنهج ــاط الصف . النش
ــي  ــه الرئي ــل، وهدف ــة عم ــرب وورش ــف وخمت ــن ص ــة م ــوار املدرس ــل أس ــًا داخ ــون غالب ويك

ــدرايس. ــج ال ــع املنه ــة م ــق التكاملي ــم وحتقي ــق املفاهي تعمي
ــة  ــالب يف املدرس ــاه الط ــا يتلق ــزز مل ــاط املع ــو النش ــي: وه ــي والالمنهج ــاط الالصف النش

ــة. ــه املســرية التعليمي ــا بدأت والصــف واملتمــم مل
 وســيتضح عنــد احلديــث عــن هــذا النــوع مــن األنشــطة كيــف أنــه ذو تأثــري كبــري وفاعليــة 
حقيقيــة للــادة الدراســية وخصوصــًا مــا يتعلــق بتعليــم اللغــات وخاصــًة مهــارة املحادثــة منهــا 

حتــت إطــار تعليــم العربيــة لغــري الناطقــن هبــا.

مفهوم األنشطة الالصفية
املفهــوم اللغــوي لأنشــطة الــال صفيــة: مجــع نشــاط والنشــاط هــو ممارســة صادقــة لعمــل مــن 

األعــال ينشــط لــه القائــم بــه ويســتمتع بــه.
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 املفهــوم االصطالحــي: هــي أنشــطة مرتبطــة بالعمليــة التعليميــة الســتكال أو بنــاء 

. اخلــربات واملهــارات األساســية 
ــن  ــة م ــوان املتنوع ــا األل ــد هب ــطة ويقص ــك األنش ــن تل ــدة م ــي واح ــة ه ــطة اللغوي األنش
التحــدث واالســتاع التــي يســتخدمها ويارســها املتعلــم اســتخداما موجهــا يف املواقــف 

ــة.  ــان اللغ ــم اتق ــتخدام يت ــذا االس ــق ه ــن طري ــة وع الطبيعي
ويف تعريــف آخــر: )هــو النّشــاط احلــر الــذي يقــوم بــه الطــالب باختيارهــم خــارج 
راســيِّة بتوجيــه القائمــن عــى العمليــة التَّعليمّيــة والرتبوّيــة وبــا يســاعد عــى نمــو  الفصــول الدِّ

ــة(. ــخصيَّة واالجتاعيَّ ــي الشَّ ــن النَّواح ــالب م الطُّ
ــف  ويعــرف بعضهــم النَّشــاط الالصّفــي: )املارســات التــي ُيارســها الطُّــالب خــارج الصَّ
ــالب  ــة، وُيتمــم اخلــربات واملهــارات التــي حصــل عليهــا الطُّ ــًا تربوّي املــدريس وحُيقــق أهداف
ــال  ــوع األع ــو جمم ــي: )ه ــاط الالصّف ــرون أنَّ النّش ــرى آخ ــيَّة(. وي راس ــول الدِّ ــل الفص داخ
ــات  ــالت واهلواي ــية كالرح ــص الّدراس ــارج احلص ــا خ ــة لطالهب ــا إدارة املدرس ــي تنظمه الت
واأللعــاب وغــري ذلــك(. كــا عــرف الفتــالوي األنشــطة الاّلصفّيــة بــا يــي:  جمموعــة 
ــة  ــة مــن أجــل حتقيــق أهــداف تربوي في ــة خــارج الغرفــة الصَّ الفعاليــات التــي يقــوم هبــا الطلب
فّيــة  ال تتحقــق يف أغلــب األحيــان بصــورة مقبولــة مــن خــالل األنشــطة التَّعليمّيــة الصَّ

.)2003 )الفتــالوي، 
عرفــت عمــرية األنشــطة الالصفيــة بأهنــا: )نشــاط تعليمــي ال حتكمــه املقــررات الدراســية 
ذات الطابــع الرســمي، يــارس خــارج الصــف وعنــرص االختيــار يف اخلــربات التــي يكتســبها 
ــل  ــم داخ ــن التعلي ــب م ــي تكتس ــربات الت ــه يف اخل ــرب من ــون أك ــا يك ــًا م ــه غالب ــالب من الط
بيــة والتَّعليــم تعرفهــا يف دليــل األنشــطة  الرتَّ 1419(.  كــا أن وزارة  الفصــل( )عمــرية، 
الطالبيــة: )النشــاط غــري الصفــي: جممــوع األنشــطة التــي تقــّدم للطالــب خــارج نطــاق املــادة 
الّدراســّية وُتقــّدم مــن خــالل حصــة النشــاط ومــن خــالل املســاحة املتاحــة يف اليــوم الــّدرايّس 

رايّس(. ــدِّ ــوم ال )الُفســح، حصــص االنتظــار( وكذلــك خــارج الي

ميزات األنشطة الاّلصفّية
تقوم األنشطة الاّلصفّية بَتنِْمَية املهارات األساسّية للتعلُّم.  −
ُتكســب الطــالب خــربات ومهــارات ال يمكــن اكتســاهبا مــن خــالل املقــررات  −

الدراســّية، مثــل: )احلــوار، الّتفــاوض، التَّعامــل مــع اآلخريــن(. 
ُتساعد عى استثار الوقت با ُيفيد. −
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ســة التَّعليميــة وَحــل  − ُتتيــح الفرصــة للمشــاركة يف بعــض اجلوانــب اإلدارّيــة يف املؤسَّ

بعــض املشــكالت الطارئــة.
 بعض األنشطة تزيد من خربة الطالب يف احلياة املهنّية. −
 حتّقق أهدافًا صحّية.  −
 ُتّقوي أوارص الود والتعامل كعائلة وفريق متكاملن. −

 أهداف األنشطة الالصفية
إبراز االجتاه اإلجیايب اجتاه العلم والعلاء. −
دفع الطالب نحو اكتشاف قدراهتم وميوهلم العلمية وتنميتها. −
إكساب الطالب مهارات متعددة. −
تشويق الطالب لطلب املزيد من العلم واملعرفة باستخدام طرق ممتعة وجذابة. −
التعرف عى البيئة املحيطة من مجيع اجلوانب حلسن التعامل معها. −
تدريب الطالب عى اغتنام الوقت فيا يعود عليه وعى جمتمعه بالفائدة. −
ــاج  − ــداع العلمــي واإلنت ــة للطالــب ثــم توجيههــا نحــو اإلب إطــالق الطاقــات الكامن

)ريــاين، 1426، 82(. 

وظائف األنشطة الالصفية
الوظيفة النفسية: 

ــة  ــات العام ــل والعالق ــرتام العم ــون باح ــن يتصف ــن املتعلم ــطة م ــة لأنش ــاب املارس أصح
وضبــط االنفعــاالت واألســاليب املعرفيــة واملزاجيــة واحــرتام الــرأي اآلخــر وحتقيــق الــذات 

ــم واملهــارات )حممــود، 2003، 28(.  كــا يتســمون بنمــو املفاهي
الوظائف الرتبویة:

ــل الســلوك نحــو  ــه وتعدي ــة مــن خــالل توجي ــف الرتبوي ــة الوظائ ــطة الالصفي ــؤدي األنش  ت
ــى  ــاعدهم ع ــم تس ــن ث ــم، وم ــع مداركه ــا توس ــا أهن ــن، ك ــدى املتعلم ــوب ل ــاه املرغ االجت

ــم. ــم وقدراهت ــم وميوهل ــة رغباهت ــاف وتنمي اكتش
الوظائف االجتامعية:

تســنح األنشــطة الالصفيــة الفرصــة للعمــل اجلاعــي واملشــاركة والتفكــري مــع اآلخريــن 
ــة. ــة والعنرصي ــواء والتفرق ــن االنط ــاد ع ــة واالبتع ــات االجتاعي ــن العالق ــة إىل تكوي إضاف
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األنشطة اللغویة الالصفية 

يتجــه تعليــم اللغــة العربيــة بجميــع مراحلــه إىل تدريــب الطلبــة عــى الطالقــة يف التعبــري عــن 
أنفســهم وتوصيــل أفكارهــم لآلخريــن بصــورة واضحــة وبلغــة ســليمة تتناســب مــع مســتوى 
نموهــم املعــريف وحتديــد اهلــدف مــن كل نشــاط  لغــوي يقــوم بــه الطلبــة حتديــدا دقيقــا حيــث 
يعــد خطــوة يف ســبيل نجــاح العمليــة التعليميــة. فاألنشــطة اللغويــة هتــدف إىل متكــن الطلبــة 
مــن اســتعال اللغــة اســتعاال صحيحــا يف مجيــع املواقــف احليويــة التــي يعيشــوهنا يف حياهتــم 
ــة وكذلــك نقــل اللغــة مــن اإلطــار النظــري إىل اإلطــار العمــي الوظيفــي مــن خــالل  اليومي
ــرة  ــن دائ ــروج م ــة واخل ــة اللغ ــن دراس ــد م ــة العائ ــم بقيم ــعر املتعل ــز ليش ــة والتحفي املارس

التعــب والصفــوف اململلــة والزمــن املحــدود.

أمهية األنشطة اللغویة الالصفية
تسهم يف تنمية ميول الطلبة ومواهبهم األدبية واللغوية. −
حتقــق التطبيــق الوظيفــي للحقائــق واملعلومــات واملهــارات اللغويــة التــي يكتســبها  −

الطلبــة. 
تثبت حصيلة الطلب من معارفهم اللغوية عن طريق ممارستها خارج الفصل . −
تربط الطلبة بثقافة أهل اللغة.  −
هتيئ للطلبة مواقف تعليمية شبيهة بمواقف احلياة إن مل تكن مماثلة هلا.  −
تشــبع رغبــة الطالــب وميولــه عــن طريــق املشــاركة والتفاعــل والتواصــل مــع  −

املجتمــع 
ــف  − ــة يف مواق ــة طبيعي ــة ممارس ــته للغ ــق ممارس ــن طري ــه ع ــب بنفس ــة الطال ــزز ثق تع

ــة  حقيقي
تتيــح للطالــب االندمــاج يف البيئــة اللغويــة ســواء أكان عــن طريــق مواقــف مصطنعــة  −

أو طبيعيــة

أنواع األنشطة اللغویة الالصفية 
األنشطة اللغوية متنوعة ومن أمهها :

اإلذاعــة املدرســية – الصحافــة – القــراءة احلــرة – التمثيــل – املحــارضات – نــادي اللغــة العربيــة 
ــة –  ــارات االجتاعي ــواق -الزي ــجد – األس ــت – املس ــبكة االنرتن ــة – ش ــالت التعليمي – الرح
املســابقات اللغويــة – املواقــف احلياتيــة مــن خــالل التواصــل مــع العاملــن يف املشــايف، 
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املواصــالت، املطاعــم، اجلمعيــات واجلاعــات، املؤسســات احلكوميــة ..، وقــد جــاء يف كتــاب 
مقدمــة يف األنشــطة االجتاعيــة الالصفيــة: فالرحــالت والزيــارات وســيلة ناجحــة مــن 

ــس، 2014، 39( ــة التدري ــاء هيئ ــم... )أعض ــائل التعل وس
  وحتى حتقق األنشطة بغيتها البد من توفر ضوابط هلا منها:

اإلثــارة: ال بــد أن تكــون مثــرية ومشــوقة كــي يتفاعــل املتعلمــون مــع النشــاط  −
بأدائــه. ويســتمتعون 

التــدرج: تبــدأ باجلزئيــات وتنتهــي بالكليــات مــن التدريــب عــى التعــرف ثــم التذكــر  −
ثــم التحليــل فالتطبيــق. 

هادفــة ومكملــة: حتقــق األهــداف التعليميــة املطلوبــة وتنميهــا للوصــول باملتعلــم إىل  −
درجــة االتقــان. 

متنوعة: لكل هدف تعليمي نشاط مصاحب له.  −

الّطریقة االّتصالّية
ــّك أّن  ــة والش ــة خمتلف ــف حياتّي ــراٍض ومواق ــة يف أغ ــتخدام اللغ ــو اس ــل ه ــى الّتواص إّن معن
ــة هــو مــن أهــّم وظائــف الّلغــة وإتقاهنــا يعنــي الّتمّكــن مــن اللغــة  تفعيــل الوظيفــة االّتصالّي
ولذلــك نــرى الكثــري مــن الّدارســن والباحثــن يرّكــزون عــى هــذه الوظيفــة ويــرون أّن 
حتّققهــا عنــد املتعّلــم يعنــي وصولــه إىل درجــاٍت متقّدمــة يف تعليــم اللغــة مؤّكديــن أّن اهلــدف 

ــال. ــة يف االتص ــكاهلا املختلف ــتخدام أش ــة هــو اس ــة الثاني ــم اللغ ــي ملتعل النهائ
وهــذه الّطريقــة ال تنظــر إىل اللغــة عــى أهّنــا قواعــد ومجــل لغوّيــة قائمــة بذاهتــا وإّنــا هــي 
تراكيــب لغوّيــة تــؤّدي دورًا وظيفّيــًا هــو االّتصــال والّتواصــل يف هــذه الّطريقــة » تعتمــد 

ــة.  ــة حقيقّي ــف واقعّي ــق مواق ــى خل ــس ع ــة الّتدري طريق

ظهور الطریقة التواصلية:
لقــد ظهــرت هــذه الّطريقــة مــع ظهــور علــم اللغــة االجتاعــي الــذي يقــوم عــى أســاٍس هــو: 
ــم  ــتيعاهبا دون فه ــا واس ــا وفهمه ــة م ــة لغ ــن دراس ــث ال يمك ــي حي ــاٌط اجتاع ــة نش أّن اللغ
حركــة املجتمــع الــذي نشــأت وترعرعــت فيــه ثــّم دراســة عالقــة االحتــكاك والّتفاعــل بينهــا 
وبينــه ويؤّكــد هــذا العلــم أّن تعلــم اللغــة يكــون عــن طريــق التفاعــالت والتــي تتــم عــن طريــق 
االتصــال. وبنــاًء عــى مــا تقــّدم نجــد أّن األنشــطة الالصفيــة والزيــارات امليدانيــة موثقــة الصلة 

بالّطريقــة الّتواصلّيــة.
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مظاهر الّطریقة الّتواصلّية: 

  - الوظيفة االّتصالّية هي الوظيفة األساسّية والّرئيسّية للغة. 
 -الّتواصــل هــو مــن أهــّم مهــارات اللغــة وال يمكــن إتقــان اللغــة بمجــّرد إتقــان املهــارات 

ــة(. ــراءة والكتاب ــرى )الق األخ
  - األنشــطة الالّصّفّيــة والرحــالت امليدانيــة هــي وســيلة فّعالــة وجّيــدة جــّدًا يف تعّلــم اللغــة 
ــه  ــات وتوجي ــالل املناقش ــن خ ــم م ــن وحتّفزه ــة املتعّلم ــذه الّطريق ــّجع ه ــث تش ــة حي الّثاني

ــن. ــن املتعّلم ــأ ب ــي تنش ــدف الت ــة اهل ــادل اآلراء باللغ ــئلة وتب األس
  - مــن أهــّم مظاهــر هــذه الّطريقــة أّن حمورهــا الــذي ترتكــز عليــه هــو الّطالــب الــذي يقــوم 
بــأدوار خمتلفــة يعمــل مــن خالهلــا مــع رفاقه عــن طريــق املناقشــة واملشــاركة يف حل املشــكالت 
ــو أّن  ــة وه ــة الّتواصلّي ــة والّطريق ــطة الالصفي ــن األنش ــرتك ب ــم املش ــا القاس ــر لن ــا يظه وهن
ــن  ــم واملتعّلم ــن املعّل ــة ب ــة تفاعلّي ــٍة اجتاعّي ــن بيئ ــون ضم ــتخدامها يك ــة واس ــة اللغ ممارس

والواقــع العمــي احلقيقــي.  

دور املعّلم واملتعّلم يف هذه الّطریقة: 
خيتلــف دور املعّلــم يف هــذه الّطريقــة عــن دوره يف الّطرائــق األخــرى فهــو )أي املعّلــم( موّجــه 
ومرشــد ودليــل يعنــي مل يبــق كــا كان يقــول كل يشء ويفعــل كل يشء ومل يبــق املتعّلــم متلّقيــًا 
مســتقباًل عبــارة عــن صنــدوق مفتــوح يقــوم املعّلــم بمــلء هــذا الّصنــدوق، وإّنــا صــار 
املتعّلــم عنــرصًا فّعــاالً نشــطًا يعمــل عــى االنغــاس اللغــوي واملشــاركة يف املواقــف التواصليــة 

باالعتــاد عــى نفســه أّوالً ثــم الّتعــاون مــع رفاقــه. 
مــا هــي النّتيجــة املتوّقعــة إذا كانــت الّطريقــة تواصلّيــة واألســلوب )األنشــطة الالصفيــة( 

)الزيــارات امليدانيــة(؟ 
ــة  إّن تطبيــق املعّلــم الســرتاتيجّية األنشــطة الالصفيــة عنــد اســتخدامه الّطريقــة الّتواصلّي
يســاعد املتعّلمــن عــى الّتقــّدم كثــريًا يف مهــارة املحادثــة والــكالم والّســبب يف ذلــك أّن اللغــة 
متــارس بوظيفتهــا احلقيقّيــة )االّتصــال( يف بيئــٍة اجتاعّيــة تفاعلّيــة ومواقــف تواصليــة حقيقيــة 
والتــي هــي بحســب آراء كثــري مــن الّدارســن والباحثــن أفضــل البيئــات لتعّلــم الّتكّلــم 
ــم بنشــاط خارجــي  ــم املتعّلمــن يقــوم املعل ــد أن يعّل ــاذا يري ــه م ــم وبعــد أن حيــدد هدف فاملعّل
مــن خــالل زيــارة ميدانيــة إىل مــكان أثــري تارخيــي، أو مركــز تســوق، أو مطعــم عــريب تفيــد 
يف إنتــاج تواصــل حقيقــي فمثــاًل يســتطيع أن يطلــب مــن متعّلميــه أن يكّونــوا حــوارًا عــن هــذا 
ــه دور يف هــذا احلــوار  ــب ل ــة، و كل طال ــرد يف هــذه الرحل ــاش واألخــذ وال ــري النّق ــكان يث امل
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وهنــا يضــع املعّلــم رشطــًا جیــب أن يتقّيــد بــه مجيــع املتعّلمــن وهــو ال جیــوز اســتخدام كلمــة 
واحــدة باللغــة األم وطبعــًا اهلــدف مــن هــذا إعــال عقــول املتعّلمــن يف إنتــاج أكــرب قــدٍر ممكــن 

مــن اجلمــل والرّتاكيــب باللغــة اهلــدف.

األنشطة الالصفية وطرائق التعليم احلدیثة
معظــم الدراســات احلديثــة التــي تواكــب التطــور التعليمــي تؤكــد عــى أن األنشــطة الالصفيــة 
عــى ارتبــاط وثيــق بطرائــق التعليــم احلديثــة، بــل تؤكــد كثــري مــن الدراســات عــى أنــه ال بــد 
مــن تفعيــل األنشــطة الالصفيــة ملــا هلــا مــن أثــر عــى العمليــة التعليميــة، وهــي الوجــه العمــي 
التطبيقــي والثمــرة املرجــوة مــن عمليــة التعلــم والتعليــم النظريــة ممــا ينعكــس عــى واقــع حيــاة 

املتعلمــن باإلجیــاب.

األنشطة الالصفية وتعليم العربية لغری الناطقنی هبا
يتبــن ممــا ســبق أن لــكل باحــث يف هــذا املجــال األثــر لأنشــطة الالصفيــة واضــح وظاهــر وأن 

التأثــري مبــارش وفعال.
إن اختصــاص )تعليــم العربيــة لغــري الناطقــن هبــا( اختصــاص مهــم وكبــري، حيــث تــوكل 
ــه وظيفــة ومهمــة نــرش وتعليــم اللغــة املباركــة )التــي اختصهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل  ألصحاب
ــة(  ــم واملعرف ــدى والعل ــا باهل ــة هب ــاس كاف ــة الن ــة إىل خماطب ــها، إضاف ــب وأقدس ــم الكت ألعظ
جلميــع الطالبــن واملتلهفــن لتعلمهــا، عــى اختــالف ألواهنــم وأهدافهــم مــن التعلــم. وهــذا 
يتطلــب بــذل اجلهــد والســعي مــن املؤسســات واجلهــات املعنيــة أفــرادا ومجاعــات، وكذلــك 
ــة يف خدمــة هــذا املجــال  ــات والطــرق والوســائل التعليمي ــر النظري الســعي احلثيــث يف تطوي
خدمــة تســتند إىل األســس العلميــة ذات األصــول املســتندة إىل اســرتاتيجيات وأهــداف 

ناجحــة.
ــذه  ــه ه ــذي حتدث ــر ال ــدور واألث ــًا ال ــه جلي ــر أمام ــة يظه ــطة الالصفي ــث يف األنش والباح
ــس  ــن غم ــة م ــذه الطريق ــه ه ــهم ب ــا تس ــة، مل ــري العربي ــن بغ ــن الناطق ــدى املتعلم ــطة ل األنش
ــب  ــب النظــري إىل اجلان ــال مــن اجلان ــة، واالنتق ــة احلقيقي ــم للغــة يف املواقــف التواصلي املتعل
العمــي التطبيقــي. فغايــة األمــر عنــد متعلمــي اللغــة مــن غــري الناطقــن هبــا أن يلبــي املتعلــم 
حاجاتــه وأهدافــه مــن التعلــم والتــي منهــا ممارســة اللغــة كواحــد مــن أهلهــا األصليــن ومــع 

ــن. أهلهــا األصلي
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الطریقة

ــة  ــطة الالصفي ــة دور األنش ــك ملعرف ــي وذل ــبه التجريب ــج ش ــى املنه ــث ع ــذا البح ــد ه يعتم
ــب  ــالب األجان ــدى الط ــة ل ــة العربي ــة يف اللغ ــارة املحادث ــة مه ــة( يف تقوي ــارات امليداني )الزي
ــارات  ــتخدام الزي ــرب اس ــي ع ــل جتريب ــراء عم ــة وإج ــة بحثي ــار عين ــق اختي ــن طري ــك ع وذل
امليدانيــة. وتــم تقســيم عينــة البحــث إىل جمموعتــن األوىل ضابطــة والثانيــة جتريبيــة وأجــري 
ــة  ــة للمجموعــة التجريبي ــارات ميداني ــام بإجــراء زي ــار قبــي للمجموعتــن وبعدهــا القي اختب

فقــط.
ــًا للمجموعتــن ومقارنــة النتائــج التــي حصلنــا عليهــا مــن  ثــم تــم إجــراط اختبــارًا بعدي
بــن املجموعتــن ومــن ثــم حتليلهــا بعــد ذلــك باســتخدام الربامــج اإلحصائيــة وذلــك هبــدف 
معرفــة الــدور الــذي أحدثــه التعليــم مــن خــالل الزيــارات امليدانيــة يف تقويــة مهــارة املحادثــة.

جمتمع وعينة البحث
اخرتنــا جمتمــع البحــث مــن طــالب املســتويات املبتدئــة يف معهــد أكــدم إســطنبول والســنة 
التحضرييــة مــن كليــة الرشيعــة يف جامعــة مرمــرة يف مدينــة اســطنبول يف اجلمهوريــة الرتكيــة 
كــا أن اللغــة األم ملجتمــع البحــث هــي متنوعــة وكان عــدد جمتمــع البحــث 63 طالبــا وطالبــة. 
ــة  ــذه العين ــت ه ــد تكون ــوائية، وق ــة العش ــى الطريق ــدًا ع ــث معتم ــة البح ــار عين ــم اختي ت
مــن طــالب املســتويات التمهيديــة يف معهــد أكــدم إســطنبول والســنة التحضرييــة مــن 
ــة  ــن الضابط ــى املجموعت ــالب ع ــع الط ــا إىل توزي ــرة وعمدن ــة مرم ــة يف جامع ــة الرشيع كلي

والتجريبيــة. ونالحــظ ذلــک يف اجلــدول )1( توزيــع عينــة البحــث 

جدول )1( توزیع عينة البحث
عدد الطالب املدرسة املجموعة 

32أكدم اسطنبول املجموعة التجريبية )أ(
28السنة التحضريية من جامعة مرمرةاملجموعة الضابطة )ب(

 تصميم البحث التجریبي
ــارات  ــة دور الزي ــق أهــداف البحــث يف معرف ــي لتحقي ــداين ســعيًا من قمــت هبــذا البحــث املي

ــب. ــدى الطــالب األجان ــة ل ــة مهــارة املحادث ــي( يف تقوي ــة )كنشــاط ال صّف امليداني
ــة يف  ــتقلة املتمثل ــريات املس ــن املتغ ــة م ــى جمموع ــي ع ــث االجرائ ــة البح ــت عملي وتضمن
ــة يف أداء  ــة واملتمثل ــريات التابع ــك املتغ ــة وكذل ــارة املحادث ــم مه ــة يف تعلي ــارات امليداني الزي
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ــي: ــث التجريب ــم البح ــدول)2( تصمي ــة، يف اجل ــة العربي ــة يف اللغ ــارة املحادث ــالب مله الط

اجلدول )2( تصميم البحث التجریبی
االمتحان البعدي الدراسة التقليديةاالمتحان القبي املجموعة الضابطة 

االمتحان البعدي الزيارات امليدانية االمتحان القبي املجموعة التجريبية 

خطوات البحث العميل 
إعداد خطة عملية شاملة جلميع خطوات البحث التجريبي ومتثلت يف النقاط التالية: 

حتديــد املوضوعــات اهلــدف يف تقويــة مهــارة املحادثــة وهي )الطعــام والرشاب، التســوق، 
األماكــن تارخيية(.

التأكد من حتقيق اختبار املحادثة للرشوط العلمية. 
ــة والضابطــة وذلــك هبــدف  ــار القبــي وتطبيقــه عــى املجموعتــن التجريبي إعــداد االختب

ــة.  ــق التكافــؤ بــن طــالب املجموعتــن وذلــك يف حتصيــل مهــارة املحادث حتقي
ــة  ــارات امليداني ــلوب الزي ــل أس ــد ومراح ــن قواع ــل ضم ــة للعم ــة التجريبي ــل املجموع تأهي

ــي.  ــار القب ــراء االختب ــد إج ــك بع وذل
تعليــم موضوعــات املحادثــة اهلــدف وهــي )الطعــام والــرشاب، التســوق، األماكــن 
تارخييــة( عــرب الطريقــة التقليديــة للمجموعــة الضابطــة وعــرب أســلوب الزيــارات امليدانيــة يف 

ــة.  ــة التجريبي املجموع
إعــداد االختبــار البعــدي وتطبيقــه عــى املجموعتــن هبــدف الكشــف عــن التغيــري الــذي 

أحدثــه التعليــم عــرب أســلوب الزيــارات امليدانيــة يف مهــارة املحادثــة. 
اعتــاد األدوات اإلحصائيــة كاملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري وذلــك عــرب 

االجتاعيــة.  العلــوم  املســتخدم يف   )spss( الربنامــج االحصائــي اســتخدام 
مقارنــة النتائــج التــي تــم احلصــول عليهــا وحتديــد الفــروق اإلحصائيــة بــن املجموعتــن 

التجريبيــة والضابطــة.

أداة وصدق وثبات البحث
تــم اختيــار األداة البحثيــة وهــي االمتحــان للكشــف عــن دور الزيــارات امليدانيــة لــدى 
متعلمــي اللغــة العربيــة وبعدهــا تــم حتليــل منهــاج مــادة املحادثــة اهلــدف وذلــك مــن خــالل 
حتديــد األهــداف التعليميــة وهــي الرتاكيــب اللغويــة واملفــردات ثــم تصميــم امتحــان ملهــارة 
املحادثــة، واالعتــاد يف االمتحــان عــى عــدة مرجعيــات منهــا تصنيــف بلــوم لأهــداف 
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ــارة  ــس مه ــم( وأس ــل، التقوي ــق، التحلي ــم، التطبي ــر، الفه ــة والتذك ــي )املعرف ــة وه التعليمي

ــة. املحادث
تــم التحقــق مــن صــدق وثبــات األداة البحثيــة وذلــك مــن خــالل اجــراء االمتحــان 
التحصيــي الــذي تــم اعتــاده خــالل البحــث عــى جمموعــة عشــوائية ال عالقــة هلــا بمجتمــع 
البحــث وقــد كان حجــم العينــة العشــوائية )42( طالبــًا وطالبــة. وقــد أجــري االمتحــان عــى 
فرتتــن فصــل بينهــا أســبوع واحــد وبعــد إجــراء االمتحــان يف الفــرتة األوىل واحلصــول عــى 
ــد  ــج فق ــى النتائ ــول ع ــد احلص ــبوع وبع ــد أس ــة بع ــرة ثاني ــان م ــراء االمتح ــد إج ــج أعي النتائ
ــًا  ــا علمي ــارف عليه ــة املتع ــد اإلحصائي ــًا للقواع ــك وفق ــه وذل ــان وثبات ــدق االمتح ــن ص تب

ــة. ــوث الرتبوي ــتخدمة يف البح واملس
 ولقــد أثبتــت هــذه النتيجــة )0.978( أن االمتحــان املســتخدم كأداة بحثيــة يوصــف بأنــه فــوق 

املســتوى. يف اجلــدول )3( صــدق وثبــات أداة البحــث.

جدول 3 صدق وثبات أداة البحث
نتائج االختبار الثايننتائج االختبار األولعدد الطالب

18082
29694
39494
47374
53540
69494
79592
88776
99490

106970
119695
127775
136267
144452
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159290
167270
175560
189290
199286
208678
214050
228486
239289
249087
257580
264050
279086
288886
298480
309088
317074
328084
337375
346569
355054
368280
377478
386066
398084
408082
416064
428082

 32123243
76.4777.21املتوسط احلسايب

االنحراف 
املعياري

16.9013.66
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عرض النتائج

ــة  ــي اللغ ــدى متعلم ــي( ل ــاط الصّف ــة )كنش ــارات امليداني ــراز دور الزي ــث إىل إب ــدف البح هي
ــة وهــي : ــق العمــي عــى اخلطــوات التالي ــم التطبي ــة وقــد ت ــة وذلــك يف مهــارة املحادث العربي
اخلطــوة األوىل: التأكــد مــن أن التكافــؤ لكلتــا املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة مــن خــالل 
االمتحــان القبــي. وبعــد التحقــق مــن صــدق األداة البحثيــة وثباهتــا أجــري االمتحــان القبــي 
للتأكــد مــن التكافــؤ لكلتــا املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة وكانــت نتائــج االمتحــان القبلية 

وفــق اجلــدول)4( التــايل.  
جدول )4( نتائج االختبار القبيل

االختبار القبيعدد الطالباالختبار القبيعدد الطالب
162165
264260
356350
468454
553560
650667
766747
860866
952968

10641054
11671157
12621253
13571365
14541460
15471564
16621647
17651751
18601856
19541963
20472061
21462160
22672253
23682368
24642461
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25562565
26582668
27472746
28632865
29642962
30583067

3150
3248
3368

58.759.06املتوسط احلسايب
6.847.17االنحراف املعياري

جدول )5( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لنتائج االختبار القبيل
االختبار القبياالختبار القبي 

58.7059.06املتوسط احلسايب
6.847.17االنحراف املعياري

الرسم توضيحي )1( املتوسط احلسايب لنتائج االختبار القبيل

ــاري للمجموعتــن وفقــا  ــة بــن املتوســط احلســايب واالنحــراف املعي مــن خــالل املقارن
ــة  ــروق ذات دالل ــد أي ف ــه ال يوج ــاين)1( فإن ــم البي ــى الرس ــادا ع ــابق واعت ــدول الس للج

ــن. ــج املجموعت ــن نتائ ــة ب إحصائي
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اخلطوة الثانية:

تــم تقديــت الــدروس املســتهدفة يف البحــث ملهــارة املحادثــة وهــي )الطعــام والــرشاب، 
ــة مــع إخضــاع  ــة لــكال املجموعتــن الضابطــة والتجريبي ــة( مــرة ثاني التســوق، أماكــن تارخيي
ــاء  ــل بالزيــارات امليدانيــة وإبق ــي املجموعــة التجريبيــة لتأثــري املتغــري املســتقل املتمث متعلم
ــدي  ــان البع ــري االمتح ــك أج ــد ذل ــدي وبع ــدرس التقلي ــة لل ــة الضابط ــي املجموع متعلم
وذلــك للكشــف عــن دور الزيــارات امليدانيــة يف تقويــة مهــارة املحادثــة عنــد متعلمــي اللغــة 

ــة. العربي

رشح تقدیم الدرس من خالل الزیارات امليدانية:
ــم  ــدف، ث ــوع اهل ــارة واملوض ــداف الزي ــد أه ــون بتحدي ــة ويك ــارة امليداني ــداد للزي أوالً: اإلع
اختيــار املــكان املناســب هلــذا املوضــوع، وبعــد ذلــك يقــدم املعلــم الكلــات املفتاحيــة وبعــض 
ــرض  ــن، فيع ــدى املتعلم ــة ل ــك الدافعي ــارة بتحري ــد للزي ــدف، ويمه ــدرس اهل ــب لل الرتاكي
ــن  ــة ب ــام التعليمي ــم امله ــم املعل ــم يقس ــدف، ث ــكان اهل ــن امل ــور ع ــات والص ــض الفيديوه بع
الطــالب فــرادى ومجاعــات، وحيــدد املطلــوب عملــه مــن املتعلمــن، ويطلــب منهــم االعــداد 

ــة ســيتم تنفيذهــا. ملواقــف تواصلي
ثانيــًا: التنفيــذ يقــوم املعلــم بــرشح املواقــف التعليميــة وكيفيــة أدائهــا وإنتــاج اللغــة مــع 
التوجيــه واإلرشاف، ثــم يبــدأ املتعلمــون بمبــارشة املواقــف التواصليــة مــن خــالل تعريــف، 
املجــال  فتــح  حســاب….مع  دفــع  ورشاء،  بيــع  وجــواب،  ســؤال  حــوار،  إنشــاء  رشح، 
لالستفســار واملناقشــة وكل ذلــك باللغــة اهلــدف حــرصًا مــع تســجيل املالحظــات مــن قبــل 
ــع  ــن أداء مجي ــد م ــا والتأك ــة أو تصويره ــف التواصلي ــجيل املواق ــم تس ــن. يت ــم واملتعلم املعل

ــن. ــع املتعلم ــرتاك مجي ــام واش امله
ــم مناقشــة األداء  ــة أمــام املتعلمــن، ث ــم عــرض املواقــف التعليمي ــم يت ــًا :املتابعــة والتقوي ثالث

ــدف. ــة اهل ــاب اللغ ــز الكتس ــتمر التعزي ــاء، ويس ــب األخط ــوي وتصوي ــاج اللغ واإلنت
 

جدول)6( نتائج االختبار البعدي
االختبارالبعدي عدد الطالب

للمجموعة 
الضابطة

االختبارالبعدي عدد الطالب
للمجموعة 

التجريبية
164182
264286
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358370
470476
550578
652683
765768
860884
953987

10611073
11651175
12591274
13601381
14501477
15501578
16651665
17651773
18631874
19601983
20492075
21472174
22702270
23712381
24652479
25572573
26612685
27502765
28652882
29642978
30613086

3173
3263
3387

59.8077.17املتوسط احلسايب
6.816.12االنحراف املعياري
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جدول)7( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لنتائج االختبار البعدي 

االختبار البعدي التجريبيةاالختبار البعدي الضابطة
59.8077.17املتوسط احلسايب

6.816.12االنحراف املعياري

رسم توضيحي)2( نتائج االختبار البعدي

وباملقارنــة بــن املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري لنتائــج االمتحــان البعــدي 
بــن املجموعتــن املجموعــة الضابطــة واملجموعــة التجريبيــة والتــي تــم احلصــول عليهــا 
واملوضحــة يف اجلــدول )6( و)7( وكذلــك املوضحــة يف الرســم البيــاين )2(فإنــه مــن املالحظ 
وجــود فــرق ذو داللــة إحصائيــة إجیابيــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة التــي خضعــت للتعليــم 

ــة. ــارات امليداني عــرب املتغــري املســتقل وهــو الزي
أفضت نتائج البحث العمي إىل النتائج اآلتية:

نتائــج املجموعتــن  النتيجــة األوىل: ال توجــد أي فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن 
القبــي االمتحــان  والتجريبيــة يف  الضابطــة 

النتيجــة الثانيــة: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة إجیابيــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة 
التــي خضعــت للتعليــم عــرب املتغــري املســتقل وهــو الزيــارات امليدانيــة عــى حســاب املجموعــة 

الضابطــة و خضعــت للتعليــم عــرب الطريقــة التقليديــة يف االختبــار البعــدي.
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مناقشة النتائج

مــن خــالل هــذه الدراســة قلــة الدراســات واألبحــاث التــي ختــص العالقــة والــدور واألثــر 
والفاعليــة بــن األنشــطة التعليميــة بأنواعهــا بشــكل عــام واألنشــطة الالصفيــة بشــكل خــاص 
وتعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا. وإن وجــدت  فالدراســات الســابقة أظهــرت عــدة 
نتائــج خمتلفــة باختــالف األهــداف، واملراحــل الدراســية، واملجــاالت، واألدوات، والعينــات. 
فقــد تبــن مــن خالهلــا دور وأثــر وفاعليــة األنشــطة التعليميــة بأنواعهــا الصفيــة والالصفيــة 

عــى التعليــم واملتعلمــن.
كــا أن مــن املالحــظ تأثــري وفاعليــة األنشــطة التعليميــة عــى كل املــواد التعليميــة ال ســيا 
املــواد التــي هلــا عالقــة بتعلــم وتعليــم اللغــة. وقــد بــرز دور األنشــطة الالصفيــة كمتمــم أصــي 

وجوهــري وعمــي عــى املــواد التعليميــة وخاصــة مــا يتعلــق بتعلــم وتعليــم اللغــة.
وتظهــر أمهيــة هــذا البحــث ألنــه ختصــص يف معاجلــة وإظهــار دور األنشــطة الالصفيــة يف 
تقويــة مهــارة املحادثــة لــدى متعلمــي العربيــة الناطقــن بغريهــا وهــو هبــذا الوصــف لــه تتميــز 

أمهيتــه مــن خــالل ثــالث جهــات:
اجلهة األوىل: أنه بحث متخصص يف تعليم العربية لغري الناطقن هبا.

اجلهــة الثانيــة: أنــه بحــث متخصــص يف األنشــطة التعليميــة بأنواعهــا وخاصــة األنشــطة 
الالصفيــة املتمثلــة بالزيــارات امليدانيــة وعالقتهــا بتعليــم العربيــة لغــري الناطقــن هبــا.

اجلهة الثالثة: بحث متخصص يف مهارة املحادثة.
ــي  ــث العم ــج البح ــن نتائ ــة ب ــت املقارن ــي مت ــث العم ــج البح ــى نتائ ــول ع ــد احلص وبع

ــت.  ــي افرتض ــروض الت ــة الف ــدى صح ــن م ــف ع ــدف الكش ــث هب ــروض البح وف
أما فرضيات البحث فكانت عى الشكل التايل: 

الفرضيــة األوىل: توجــد عالقــة إجیابيــة بــن املتغــري املســتقل واملتمثــل بالتعليــم باســتخدام 
الزيــارات امليدانيــة واملتغــري التابــع واملتمثــل يف تعليــم مهــارة املحادثــة لطــالب اللغــة العربيــة 

الناطقــن بغريهــا.
احلســايب  املتوســط  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذو  فــرق  وجــود  عــدم  الثانيــة:  الفرضيــة   
ــان  ــج امتح ــك يف نتائ ــة وذل ــة التجريبي ــايب للمجموع ــط احلس ــة واملتوس ــة الضابط للمجموع

مهــارة املحادثــة القبــي.
الفرضيــة الثالثــة: وجــود فــرق موجــب ذو داللــة إحصائيــة بــن املتوســط احلســايب 
للمجموعــة الضابطــة واملتوســط احلســايب للمجموعــة التجريبيــة وذلــك لصالــح املجموعــة 

ــة. ــارة املحادث ــدي مله ــان البع ــج االمتح ــة يف نتائ التجريبي
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وباملقارنــة بــن نتائــج البحــث العمــي وفــروض البحــث هنــاك تطابقــا بينهــا إذ إن النتيجــة 
ــد  ــة فق ــة الثاني ــا النتيج ــا، وأم ــى صحته ــد ع ــة وتؤك ــة الثاني ــع الفرضي ــا م ــق متام األوىل تتطاب
ــة األمــر الــذي يشــري إىل حتقيــق هــدف  أشــارت إىل صحــة كل مــن الفرضيتــن األوىل والثالث
ــة مهــارة  ــارات امليدانيــة( يف تقوي ــة )الزي البحــث وهــو الكشــف عــن دور األنشــطة الالصفي
املحادثــة عنــد متعلمــي اللغــة العربيــة غــري الناطقــن هبــا وبيــان الــدور اإلجیــايب العمــي هلــذا 

األســلوب. 

التوصيات واملقرتحات
ــة(  ــطة الالصفي ــال )لأنش ــايب الفّع ــر والــدور اإلجی ــة واألث ــث األمهي ــج البح ــرت نتائ أظه
الزيــارات امليدانيــة عــرب مهــارة املحادثــة وبنــاء عــى ذلــك تــم تقديــم جمموعــة مــن التوصيــات 

واملقرتحــات وهــي كــا يــي. 
1 ـ رضورة توظيف األنشطة الالصفية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقن هبا. 

ــدف  ــة هب ــة وامليداني ــارات التعليمي ــالت والزي ــم الرح ــراء وتنظي ــام بإج ــى القي ــل ع 2 ـ العم
ــة.  ــا املحادث ــة وأمهه ــارات اللغوي ــة امله تقوي

3 ـ االهتــام ببنــاء اإلبــداع اللغــوي لــدى املتعلمــن وإجیــاد الطــرق والوســائل املســاعدة عــى 
حتقيــق ذلــك. 

4 ـ القيــام باملزيــد مــن الدراســات والبحــوث اإلضافيــة العلميــة اهلادفــة إىل تطويــر املهــارات 
اللغويــة لــدى املتعلمــن وخاصــة مهــارة الــكالم.

5- العمــل عــى إقامــة قريــة لغويــة يتــم مــن خالهلــا خلــق بيئــة لغويــة مناســبة خــارج احلجــرة 
الصفيــة وتكــون ميــدان عمــي تطبيقــي واقعــي ملتعلمــي اللغــة العربيــة غــري الناطقــن هبــا، ويف 

بلداهنم.

املصادر واملراجع
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الالصفيــة. مــرص.

ابــن منظــور، أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم )1414(. لســان العــرب. ج14. بــريوت: دار 
صادر.
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چكیده
ــان را مــورد بررســی  ــان عربــی غیــر عرب زب ایــن پژوهــش یكــی از مشــكالت اساســی فراگیــران زب
قــرار می دهــد. ایــن مشــكل، ضعــف در مهــارت ســخن  گفتــن اســت کــه از مهم تریــن مهارت هــای 
زبانــی ارتباطــی محســوب مــی  شــود. بــر اســاس آنچــه گذشــت، ایــن پژوهــش بــه روش نیمــه تجربی 
صــورت گرفتــه اســت. نمونــۀ پژوهــش، از دو گــروه، یكــی دانشــجویان در حــال تحصیــل دانشــگاه 
اســتانبول و دیگــری از دانشــكدۀ الهیــات دانشــگاه مرمــره انتخاب شــده اســت. بــرای راســتی  آزمایــی 
ــش  ــۀ پژوه ــراد نمون ــه از اف ــد ک ــه ش ــجویان گرفت ــه ای از دانش ــی از مجموع ــش امتحان ــزار پژوه اب
ــۀ  ــای نمون ــه اعض ــر ب ــی موردنظ ــادۀ علم ــپس م ــده اند. س ــی انتخاب ش ــورت تصادف ــتند و به ص نیس
ــه  ــۀ پژوهــش ب ــه شــد. نمون ــی گرفت ــه شــد و بعــد از آنهــا پیش آزمون ــه روش ســنتی ارائ پژوهــش ب
دو گــروهِ کنتــرل و آزمایــش تقسیم شــده اســت. ســپس مــواد علمــی موردنظــر بــار دیگــر ارائــه شــد؛ 
ولــی بــرای گــروه کنتــرل بــه روش ســنتی و بــرای گــروه آزمایــش بــه روش فعالیت هــای خــارج از 
کالس )گــردش علمــی( ارائــه شــد. بعــد پس آزمونــی از دو گــروه گرفتــه شــد کــه به منظــور روشــن 
ســاختن نقــش فعالیت هــای خــارج از کالس )گــردش علمــی(، در تقویــت مهــارت ســخن گفتــن نــزد 
ــت  ــش مثب ــا، نق ــا و پس آزمون ه ــۀ پیش آزمون ه ــود. نتیج ــان ب ــر عرب زب ــی غی ــان عرب ــران زب فراگی
ــان عربــی غیــر  ــزد فراگیــران زب فعالیت هــای خــارج از کالس را در تقویــت مهــارت ســخن گفتــن ن

ــت دارد. ــای پژوهــش مطابق ــا فرضیه ه ــه ب ــان روشــن ســاخت ک عرب زب
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Abstract

This study examines one of the major problems of the non-Arabic 
language learners that aim to learn the Arabic language. The problem is 
the weakness in the speaking skills, which is one of the most important 
language and communication skills. According to above, this research is 
a quasi-experimental study. The research sample consists of two groups, 
one of which is consisted of the students of Istanbul University and the 
other is consisted of the students of the faculty of theology of Marmara 
University. In order to test the validity of the research instruments, 
a test was taken from a sample of the students who were randomly 
selected and did not be in the research sample. Then, the research 
material was presented to the members of the research sample in the 
traditional way and then a pre-test was taken from them. The research 
sample was divided into two groups: control group and experimental 
group. Afterwards, the scientific material was presented again, but 
for the control group it was presented in the traditional method, and 
for the experimental group it was presented with the extracurricular 
activities (field trip). Then, a post-test was taken from the two groups 
that aimed to clarify the role of the extracurricular activities (field trip) 
in the enhancement of the speaking skills of the non-Arabic language 
learners that aim to learn the Arabic language. The results of the pre-
tests and post-tests highlighted the positive role of the extracurricular 
activities in the enhancement of the speaking skills of the non-Arabic 
language learners that aim to learn the Arabic language. These results 
are consistent with the research hypotheses. 
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