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تنمية  في  النص  نحو  على  قائم  مقترح  برنامج  فاعلّية 
طالب  لدى  اإلعراب  قلق  وخفض  الّنحوي  التَّفكير  مهارات 

قسم اللغة العربية بجامعة الطائف

د. فواز بن صالح السلمي

امللخص

اســتهدف البحــث الّتحقــق مــن فاعليــة برانمــج مقــرتح قائــم علــى حنــو النــص يف تنميــة مهــارات التفكــر 
النحــوي، وخفــض قلــق اإلعــراب لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف. وتكونــت عّينــة البحــث مــن 
)29( طالبــاً مــن طــالب الســنة الرابعــة، متَّ اختياُرهــم ابلطريقــة العشــوائية. ويف ســبيل حتقيــق اهلــدف الســابق 
أعــّد الباحــث اختبــاراً لقيــاس مهــارات التفكــر النحــوي، كمــا أعــّد مقياســاً يف قلــق اإلعــراب، وأعــّد برانجمــاً 
مقرتحــاً قائمــاً علــى حنــو النــص، طّبقــه علــى عينــة البحــث، وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــوَد فــروٍق، ذاِت داللــٍة 
إحصائيــة بــن القياســن القبلــي والبعــدي يف تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي، وخفــض قلــق اإلعــراب لصــاحل 

القيــاس البعــدي تُعــَزى للرانمــج املقــرتح القائــم علــى حنــو النّــّص.

الكلمات املفتاحية:  حنو النص، التفكر النحوي، قلق اإلعراب.
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Effectiveness of  a proposed program based on 
text grammar in developing grammatical thinking 
skills and reducing the anxiety of  parsing among 
students of  the Department of  Arabic Language at 

Taif  University

D. fawaz s. Alsulami
Assistant professor of curriculum and teaching methods Arabic 

Faculty of Education- Taif university

Abstract:

The research aimed at verifying the effectiveness of a pro-
posed program based on text grammar in developing grammatical 
thinking skills and reducing the anxiety of parsing among students 
of the Department of Arabic Language at Taif University. The 
sample comprised )29) randomly-selected students of the fourth 
year. In order to achieve the previous purpose, the researcher 
prepared a test to measure the grammatical thinking skills. He also 
prepared a measure of anxiety of parsing, and prepared a proposed 
program based on text grammar which was applied on the research 
sample. The results of the study showed that there were statistically 
significant differences between the pre and post measurements in 
developing grammatical thinking skills and reducing the anxiety 
of parsing in favor of the post measurement attributed to the 
proposed program based on text grammar.

 Key words: text grammar , Grammatical Thinking , anxiety 
of parsing
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مشكلة البحث وأبعاده:

أواًل: مقدمة البحث:

يعدُّ النَّحُو عنصراً رئيســاً يف منظومة االتِّصال اللَغوّي الفاعل، فبدون إتقان مهاراته ال ميكن أن هناك 
فْهــٌم وإفهــاٌم ســليمان، فبّوابــة الّنجــاح اللغــوّي متــرُّ عــر مراعــاِة قوانــن النحــو، والتَّمكُّــن مــن مهاراتــه؛ وذلــك مــن 
خــالل إدراِك أوجــه العالقــات بــن اجلَُمــل واســتنتاِج دالالهِتــا، والقــدرِة علــى ضْبــط الكلمــات وإعراهبــا، بصــورٍة 
ابــط بــن العبــارات، وتقــومي اللســان مــن  تقــود إىل ســالمة اللغــة، وصّحــة األســاليب املســتخدمة، وجــودة الرتَّ

الزّلــل، األمــر الــذي يــؤّدي إىل فْهــم املعــاين، وإفهامهــا لآخريــن بــكل كفــاءٍة واقتــداٍر.

ومــا ســبق ذكــرُه يــدّل -بصــورٍة وثيقــٍة- علــى ارتبــاط النحــو ابلتفكــر؛ فليــس النحــُو جمــّرد معرفــٍة خُتتــَزن، 
أو قواعــد ُتســتظَهر، إمنــا هــو بنــاٌء عقلــيٌّ متماســٌك، ذو أُســٍس منطقيــة، تعمــل علــى حتفيــز التفكــر، وتنميــة 
عــدٍد مــن املهــارات املرتبطــة به)فجــال،2013م :692(، مثــل مهــارات املالحظــة، واملوازنــة، واالســتقراء، 

واالســتنتاج، والّتحليــل، والقيــاس، والتعليل)البجــة،2000م ـ:249(.

وعبدالبــاري  )2005م:136(،  أمثــال كامــل  الباحثــن  مــن  عــدداً  قــاَد  العالقــة،  هــذه  واستشــعار 
)2012م:404( إىل املطالبــة ابالهتمــام مبهــارات الّتفكــر الّنحــوي علــى اختــالف مســتوايهتا، والعمــل علــى 
ضــرورة تنميتهــا لــدى طــالب املراحــل الّدراســّية املختلفــة؛ بوصِفهــا مهــاراٍت الزمــًة لفهــم الّنحــو، وتوظيفــه، 

واســتخدامه بكفــاءٍة وإتقــان.

وتــزداُد أمهِّــــــيَّة هــذه املهــارات لــدى طــالب املرحلــة اجلامعيّــة، الذيــن وصلــوا ملســتوى عقلــّي، يســمح هلــم 
إبتقــان هــذه املهــارات وتوظيفهــا، خصوصــاً أولئــَك امللتحقــن بكليــات اللغــة العربيّــة وأقســامها املتعــّددة، الذيــن 
يُؤمَّــل منهــم أن يضطلعــوا أبدواٍر مســتقبليٍة رئيســٍة يف تيســر تعليمهــا وتعّلمهــا )اهلوميــل،2006م:5(. لــذا 
احتّلت مهارات التفكر النحوي مكانًة متميزًة لدى القائمن على برامج اإلعداد اللغوي ابملرحلة اجلامعّية؛ 
ت أهــداف تعليــم النَّحــو: تدريــب الطــالب علــى مهــارات الّتفكــر النَّحــوّي مبــا  حيــُث جــاء علــى رأس أولــوايَّ
تشــتمل عليــه مــن متييــز، وفهــم، وحتليــل، وتركيــب، وإصــدار أحــكام؛ حــىت يتســى هلــم إدراك طبيعــة النحــو، 

والوعــي خبصائصــه، والقــدرة علــى اســتخدام مهاراتــه بتمّكــٍن وفاعليّــة واقتــدار )عبدالقــادر،2011م:39(.

وعلــى الرغــم مــْن َتَصــوُِّر جوانــب هــذه األمهيــة فــإنَّ مالمــَح الواقــع الــذي أثبتتــه الدراســات والبحــوث 
الســابقة يشــر إىل أّن مثـّـة ضعفــاً واضحــاً يف مهــارات الّتفكــر النحــوي لــدى طــالب أقســام اللغــة العربيــة، تــدلُّ 
علــى هــذا الضَّْعــِف كثــرة أخطائهــم النحويــة حتــدُّاثً وكتابــًة، بصــورة تقلّــُل مــن قدرهتــم علــى فهــم املعــاين وإفهامهــا 
لآخريــن )عافشــي،1997م:9؛ كامــل،2005م:136(. ومــن مظاهــر هــذا الضعــف: تــدين مســتوى القــدرة 
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علــى التمييــز بــن املوقــع اإلعــرايب واحلكــم اإلعــرايب داخــل الرتاكيــب اللغويــة، وضعــف القــدرة علــى تعليــل ضبــط 
الكلمــات، أو اســتنتاج القواعــد الّنحويــة الــي حتكمهــا، والربــط بــن الرتكيــب الواحــد وغــره مــن الرتاكيــب، 
وحتديــد القرائــن النحوية.)الزهــراين، 2012م:243؛ عبدالبــاري،2012م:354؛ عطيــة،2015م:7؛ آل 

متيــم،2017م:198(.

للطــالب،  الّنفســيَّة  األبعــاد  مــن  عــدٍد  ارتــداداٌت ســلبيٌة علــى  الضعــف وُعمِقــه  هــذا  وكان المتــداد 
فالضعــف يف مهــارات التفكــر النحــوي ُيصاَحــُب -عــادًة- بنــوابٍت مــن الّتوتــر االنفعــايل، ومظاهــر القلــق، 
الــي تظهــر علــى الطــالب جليــاً أثنــاء دراســة النحــو، خصوصــاً عنــد حماولتهــم اإلجابــة عــن األســئلة التطبيقيــة 
املرتبطــة ابإلعــراب )كــروان،2011م:60؛ حســن، 2015م:9؛ وايل،2017م:7(. بصــورٍة جعلــت مــن 
اإلعــراب معضلــًة حقيقيــًة للطــالب؛ إذ ابت مُيثّــل علــى حــّد وصــف البشــري )2015م( “هاجســاً خميفــاً 

ص94. لديهــم” 

وابلّنظــر إىل طبيعــة هــذه املشــكلة ومســّبباهتا؛ قدَّمــْت عــدٌد مــن الكتــاابت الرّتبويّــة الّســابقة تفســراٍت 
متعــّددًة تتمحــوُر -يف جمملهــا- حــول املعاجلــات التدريســية الشــائع اســتخداُمها يف تعليــم النحــو، بوصفهــا 
ســبباً رئيســاً يف تديّن مســتوايت الطالب يف مهارات التفكر النحوّي، وما تِبعه من ارتفاٍع يف منســوب القلق 
والتَّوتُّــر لديهــم؛ ألهنــا معاجلــاٌت تقــوم -يف طبيعتهــا- علــى التلقــن، وحْفــظ القواعــد الّنحويـّـة، والتّــدرُّب علــى 
تطبيقهــا عــر أطــٍر ضّيقــٍة؛ مــن خــالل أمثلــٍة مبتــورٍة جمتــزأٍة مــن ســياقاهتا، بصــورٍة ال تتســق مــع مــا تتطّلبــه طبيعــة 
الدراســة النحويــة مــن آتزٍر ملكّوانهتــا الفرعيَّــة، ومشوليــٍة تقــود إىل ســْرِ أغــوار املعــى الكلّــي، وفْهــِم دالالتِــه. إنَّ 
أوجــه القصــور تلــك ال تدعــُم تنميــَة مهــارات التفكــر النحــوي مبختلــف مســتوايهتا )عصــر،1999م:319؛ 
هبلول،2002م:4؛ اهلوميل،2006م:4؛ األبيض،2011م:726؛ اجلشــعمي واجلشــعمي،2012م:327؛ 

الصائــح،2015م:8؛ عبداجلــواد،2016م:6(.

واستشــعار هــذا الواقــع -حتديــدًا- هــو مــا دعــا الراجحــي )2017م( إىل وْصــِف تلــك املعاجلــات أبهّنــا 
“غــر صاحلــٍة يف نقــل مــا وضعــه النحــاة إىل الناشــئة والدَّارســن” ص8 ؛ لرتكيزهــا علــى اللفظيــة وحْفــِظ 
، مبنــأى عــن عملّيــات الفهــم الّشــمويّل الواعــي، ومــا يرتبــط بــه مــن  القواعــد النحويــة يف إطــاٍر جتريــديٍّ نظــريٍّ

اســتخداٍم وتطبيــٍق.

ويّتضــُح ممّــا ســبق، أنَّ املعاجلــات الّشــائع اســتخدامها يف تعليــم النَّحــو ال تدعــم الغايــة األمســى مــن 
تعليمه، املتمثلة يف تصوُِّر املعى وفهمه )طعيمة ومناع،1421هـ :75؛ مدكور،2006م:311(؛ العتمادها 
علــى مــا ُيســمَّى بنحــو اجلملــة، الــذي يقــوم علــى األمثلــة املبتــورة املنفصلــة، اجملتــزأة مــن ســياقاهتا، بصــورٍة 
يتعــّذر معهــا بنــاء معــًى مشــويلٍّ مّتحــٍد؛ فمجمــل املعاجلــات الشــائعة تنطلــق -يف فلســفتها- مــن بِــًى جزئيَّــة 
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ــي جملمــوع املتواليــات النَّحويَّــة )الزيــي،2010م:478؛  مفّككــة، تــدور يف فلــك اجلملــة، مبنــأى عــن البنــاء النَّصِّ
متيــم،2017م:226(. النجــري،2010م:15؛آل 

ويظهــر للباحــث -مــن خــالل مــا ســبق- أنَّ لواقــع هــذه املعاجلــات انعكاَســاٍت ســْلبّيًة علــى مســتوى 
التفكــر النحــوي للطــالب؛ فمــن غــر املتوقَـّـع أْن تنمــَو مهــارات التفكــر النحــوي مبعــزل عــن رؤيــٍة مشوليــٍة، 
تنتظــُم فيهــا املتواليــاُت النَّحويـّـة؛ لُتشــكِّل -يف جمموعهــا- معــًى كليــاً يســتثُر تفكــَر املتعلِّمــن النَّْحــوي، ويزيــد 
مــن تفاعلهــم مــع اللغــة بصــورٍة طبيعيــٍة. فواقــع املعاجلــات الّســائدة قائــٌم علــى التَّكلُّــف واالصطنــاع اللَذيــِن أحــاال 
النَّحــو إىل أشــالء متناثــرة، وقوالــب جامــدة، تتَّســم ابلصعوبــة واجلفــاف، بصــورٍة ال تســتثر تفكــر الطــالب 

النحــوي، بــْل تزيــُد مــن منســوِب القلــق والتَّوتُّــر لديهــم.

ويعــي مــا ســبق، أنَّ الرتَّكيــَز يف الدراســة الّنحويــة علــى اجلُمــل املنفــردة، واألمثلــة املبتــورة اجملتــزأة مــن 
ســياقاهتا، ال يــريّب مهــارات التفكــر النحــوي؛ فالّتفكــر ال ينمــو مــن خــالل أشــتاِت مُجَــٍل متناثــرٍة، ال معــى مــن 
ورائهــا، فضــاًل عــن أنّــه يقــود ابلضــرورِة إىل إمهــال الســياقات االجتماعيــة، الــي تـَُعــدُّ عاِمــاًل مهمــاً مــن عوامــل 
االتِّصــال وأداء املعــى )امللــخ،2002م:157(، ويزيــد مــن مســتوى القلــق املرتبــط هبــا )كــروان،2011م:61؛ 
اجلشــعمي واجلشــعمي، 2012م:325(. وهــذا كلّــه يصّعِــُب مــن عمليــة الوصــول للمعــى، الــذي هــو منتهــى 
اِذهــا منطلقــاً يف تعليــِم النَّحــو ودراســته  الدراســة النحويــة، وجيعــُل مــن التَّحــوُِّل حنــو البنيــة الّنصيّــة املرتابطــة، واختِّ

ــا تفرُضــه طبيعــُة النَّْحــو ومهاراتــه )مرجــان، 2000م:7؛البشــري،2015م:124(. َمْطَلَبــاً ُمِلحًّ

ودفعــْت أوجــه القصــور احملــّددة أعــاله عــدداً مــن الباحثــن املعنيِّــن ابلدراســات اللغويــة احلديثــة إىل 
االلتفــات ملــا وراء اجلملــة، ُمبِديــن اهتمامــاً متزايــداً ابلنَّســق الكلِّــّي، الــذي تنتظــُم فيــه املتواليــات اجلَُمِليَّــة. وقــد 
ــاٌه حديــٌث يُعبــّـُر عــن  كّرِســت جهودهــم تلــك لبــزوغ مــا يُعــَرف بنحــو النّــص Tetxgrammar، وهــو اجتِّ
منظــوٍر مشــويلٍّ متجــدٍِّد )عليــان،2011م:189(. ميكــن األخــُذ بــه، واإلفــادة مــن تطبيقاتــه يف ميــدان تعليــم 

النحــو، وتنميــة مهاراتــه.

ويـُـويل حنــُو النَّــصِّ الِبنـْيَــَة اللغويَّــَة املتكاملــة اهتمامــاً ابلغــاً؛ بوصفهــا اإلطــار احلقيقــي، الــذي تكتِســُب بــه 
اللغــة حيويّتهــا وداللتهــا، مقدِّمــاً بذلــك منظــوراً جديــداً يف دراســة اللغــة، يتخطّــى اأَلْعــراَف املألوفــة، املنحســرة 
الّتســليم أبنَّ  علــى  العــام-  الفكــرّي  إطــاره  )املتــوكل،2001م:33(، مســتنداً -يف  اجلَُملــي  املكــوِّن  حــول 
التَّواصــَل الُلغَــويَّ ال مُيــاَرس عــر مجــٍل ُمنَفــرَِدٍة مْنعزلــٍة ، بــل يتــمُّ يف تتابعــاٍت تفاعليــٍة متماســكٍة، تَتَجــاَوُز األطــر 
الضيقــة للُجملــِة إىل بُنيــِة النَّــصِّ برحابتهــا وأفقهــا املمتــّد (Jackson,2014:12(. فحيويَّــة النَّحــو ينبغــي 
يًّــا” ص168؛ إذ ال ميكــُن للمعــى النَّحــوي  أْن تنطلــَق كمــا يقــول محاســة )2000م( “مــن كونــه ِعْلمــاً نصِّ

أن ينعــزل عــن البنيــة النصيــة علــى أيَّــة حــاٍل.
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- أنَّ االنتقــاَل مــن حْنــو اجلملــِة إىل حنــو النَّــصِّ يف تدريــس النحــو  والظــروف الســابقة تــُـْرُِز -بشــكٍل جلِــيٍّ
العــريّب مل يـَُعــْد خيــاراً، بقــدر مــا ميثِّــل ضــرورًة منهجّيــًة الزمــًة، أتيت اســتجابًة لتحــّوالٍت جذريّــٍة، تتجــاوز البنيــة 
اللغويــة الظاهريَـّـة السَّــطحيَّة، إىل بــى أكثــر ُعْمقــاً ومتاســكاً )النجــري،2010م:55( مــن خــالل فحــص 
خمتلــف العالقــات بــن اجلَُمــل، عــن طريــق كافــة الرتابطــات املنطقيــة والزمنيــة املتتابعــة، الــي تقــّدم -يف جمملهــا- 

الصُّــورة الكّليّــة للنــصِّ النحــويِّ )عصــر،1998م:143(.

ويف ِظــّل املعطيــات السَّــابقة؛ تولّــدت لــدى الباحــث قناعــٌة ابحلاجــِة إىل جتريــِب معاجلــاٍت، تتجــاوز أوجــَه 
الّنقــص والقصــور يف املعاجلــات الســائدة املوصوفــة فيمــا ســبق، إىل معاجلــاٍت أخــرى تنطلــق مــن ِوْحــدة البنــاء 
ــاًل مــن ذلــك كّلــه اإلســهام يف تنميــة التَّفكــر النَّحــوي، والتَّخفيــف مــن ِحــدَّة القلــق،  اللغــوّي والفكــرّي، مَؤمِّ

الــي تصاحــُب تعليمــه.

اثنياً: مشكلة البحث:

أشــارت نتائــج جممــل الدِّراســات والبحــوث -الــي مت اســتعراضها- إىل أنَّ مثَّــة ضْعفــاً بيِّنــاً يف مهــارات 
الّتفكــر النَّحــويِّ لــدى عمــوم الطــالب اجلامعيــن املتخصصــن يف اللغــة العربيَّــة، وخصوصــاً طــالب قســم اللغــة 
العربيــة جبامعــة الطائــف؛ إْذ أســفرت نتائــج الدراســة الــي أجراهــا الزهــراين )2012م:247( عــن حتديــد عــدٍد 
مــن مظاهــر ضعفهــم يف بعــض تلــك املهــارات، ومــن ذلــك: حتديــد العالقــة بــن مكــوِّانت الرتكيــب اللغــوي، 
وتعليــل ضبــط بعــض الكلمــات، والتمييــز بــن املوقــع اإلعــرايب واحلكــم اإلعــرايب، وتوظيــف الكلمــة داخــل 
الرتكيــب اللغــوي بشــكٍل صحيــٍح، وحتليــل الرّتكيــب اللغــوي إىل عناصــره الرئيســة، وإعــادة بنائــه، وتصويــب 

األخطــاء النَّحويــة.

وأاثرت تلــك النتائــج الرغبــة لــدى الباحــث يف الوقــوف علــى مالمــح هــذا الواقــع، وهــذا مــا دعــاه إىل 
مقابلــة مخســٍة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، الذيــن يقومــون بتدريــس 
مقــررات النحــو، حيــُث أشــاروا إىل ضعــف الطــالب يف مهــارات التفكــر النحــوي، إضافــًة إىل مــا الحظــوه 
علــى طالهبــم مــن قلــٍق وتوتّــٍر، مصحــوٍب إبحجــام عــن املشــاركة يف األنشــطة التعليميــة وقــَت حماضــرات 

مقــررات النحــو، خصوصــاً مــا يتعلــق منهــا ابألنشــطة اإلعرابيــة.

وللتَّحّقــق مــن ذلــك؛ أجــرى الباحــُث اختبــاراً اســتطالعياً يف مهــارات التفكــر النَّْحــوي، وطّبقــه علــى 
عّينــة عشــوائية مــن طــالب املســتوى الســادس بقســم اللغــة العربيــة ابجلامعــة، بلــغ عدُدهــم تســعة عشــر طالبــاً، 
ِالنَّحــوي، ومــن املظاهــر الدالــة علــى ذلــك:  دلَّــْت جممــُل نتائِجــه علــى ضْعــِف مســتواهم يف مهــارات التَّفكــر 
ضعــف قدرهتــم علــى التمييــز بــن املكــوِّانت النَّحويَـّـة، أو اســتنتاج القاعــدة النحويــة والقرائــن املتعلِّقــة هبــا، 
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فضــاًل عــن ضعــف قدرهتــم علــى الّتصنيــف، وإصــدار األحــكام النحويـّـة، وإعــراب الكلمــات بصــورٍة صحيحــٍة.

كمــا عمــد الباحــُث إىل إجــراء مقابلــة مفتوحــٍة مــع الطــالب، الذيــن طُبِّــَق عليهــم االختبــار، حيــث مل 
خُيُفــوا شــعوَرهم جبفــاِف النَّحــو وصعوبتــه، وامللــل الــذي ينتاهبــم عنــد دراســته، الــذي ُيصاَحــب -يف جمملــه- 
مبظاهــَر انفعاليــٍة، تتمثَّــُل يف زايدِة منســوب القَلــق والّتوتُّــر لديهــم، ملقــن ابلالئمــة يف ذلــك علــى املعاجلــات، 
الــي يســتخدمها أعضــاء هيئــة التدريــس يف تدريــس النَّحــو؛ حيــث يعتمــدون علــى معاجلــاٍت غارقــٍة يف اللفظيــة، 
بصورٍة يتعّذر معها تنمية مهارات التفكر النحوّي، ويبدو أن اإلحســاس هبذا الواقع واستشــعاره هو ما دفع 
عــدداً مــن الدراســات الســابقة يف هــذا اجملــال إىل تقــدمي توصيــاٍت تتعلَّــق بضــرورة االهتمــام هبــذه املهــارات لــدى 
طــالب اجلامعــة املتخصصــن يف اللغــة العربيــة عــر تبــيِّ معاجلــاٍت مناســبٍة، تّتســق مــع طبيعــة الدراســة الّنحويــة 
مــن جهــٍة )كامــل، 2005م:180؛ األبيــض،2011م:727(، وتســهم -مــن جهــٍة أخــرى- يف تكويــن 
اجتاهــات إجيابيــة حنــو اإلعــراب، و يف التخفيــف مــن حــدة القلــق املصاحــب لــه )البشــري، 2015م:124(.

)2010م:507(،  الزيــي  دراســتا  بــه  أوَصــْت  مــا  بتجريبهــا،  الـــُمْوَصى  املعاجلــات  تلــك  بــن  ومــن 
لطــالب  النــص  حنــو  علــى  قائمــة  تعليميــة،  برامــج  بنــاء  علــى  العمــل  بضــرورة  )2010م:92(  والنجــري 
أقســام اللغــة العربيــة ابجلامعــات. ويــرى الباحــُث أّن احلاجــَة ملثــل هــذا الّتوّجــه تتزايــُد، خصوصــاً يف ظــّل 
مالمــح الواقــع الفعلــي احملــدَّد فيمــا ســبق، ويف ظــل مــا أشــارت إليــه بعــض الكتــاابت والّدراســات الســابقة 
عــن انفصــام أحبــاث تعليــم اللغــة العربيــة عــن التطــورات احلديثــة يف جمــال اللســانيات وعلــم اللغــة احلديــث 

مالحمهــا. أبــرز  أحــد  النــص  حنــُو  ُيشــّكل  والــي  )عصر،1998م:143؛عصــر،2005م:322(، 

ويــرى الباحــث أنَّ االنفصــام -املشــار إليــه فيمــا ســبق- قــد ألقــى بظاللــه القامتــة علــى واقــع املعاجلــات 
املســتخدمة، وقلّــل مــن درجــة إســهامها يف إحــداث التنميــة املنشــودة، األمــر الــذي يتطلّــب ضــرورة إهنــاء هــذه 
، الــذي يـَُعــّد جتســيداً  القطيعــة مــن خــالل الّتوجــه حنــو معاجلــاٍت جديــدة، تســتند -يف فكرهتــا- إىل حنــو النَّــصِّ
عمليــاً لإلفــادة مــن الدراســات اللغويــة احلديثــة يف مضمــار تعليــم اللغــة العربيــة عمومــاً، وتدريــس النحــو علــى 

وجــه اخلصــوص.

وأمكــن الباحــث -يف ضــوء مــا متَّ عْرُضــه مــن نتائــَج وتوصيــاٍت حفلَــْت هبــا الدِّراســاُت والبحــوث 
الســابقة- مــْن حتديــد مشــكلِة البحــث احلــايل يف ضعــف طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف 
قلــة اســتخدام  القلــق املرتبــط ابإلعــراب لديهــم؛ بســبب  النحــوي، مــع ارتفــاع منســوب  التفكــر  مهــارات 

النَّحويــة. الدراســة  مــع طبيعــة  تّتســق  معاجلــات تدريســية فاعلــة، 
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اثلثاً: أسئلة البحث:
للتغلُّــِب علــى املشــكلِة احملــّددة أعــاله؛ ســعى البحــث احلــايل لإِلجابــة عــن الّســؤاِل الرئيــِس اآليت: مــا 
، وخْفــض قلــق اإلعــراب لــدى  فاعليّــة برانمــج مقــرتح قائــم علــى حَنْــو النَّــصِّ يف تنميــِة مهــارات التَّفكــِر النَّْحــويِّ

طُــالب قســم اللَغــة العربيَّــة جبامعــة الطَّائــف؟

وتـََفرََّع عن السُّؤاِل الرئيس السَّابِق األسئلة الفرعية اآلتية:

1- ما مهارات التفكر النحوي املناسبة لطالب قسم اللغة العربية جبامعة الطائف؟

2- ما مظاهر قلق اإلعراب لطالب قسم اللغة العربية جبامعة الطائف؟

3- مــا فاعليَّــة برانمــج مقــرتح قائــم علــى حَنْــو النَّــصِّ يف تنميــِة مهــارات التَّفكــِر النَّْحــويِّ لطــالب قســم اللغــة 
العربيــة جبامعــة الطائــف؟

4- مــا فاعليَّــة برانمــج مقــرتح قائــم علــى حَنْــو النَّــصِّ يف َخْفــِض قلــِق اإلعــراِب لــدى طـُـالب قســِم اللغَــة العربيَّــة 
جبامعــِة الطَّائف؟

رابعاً : أهداف البحث:

سَعى البحث إىل حتقيِق األهداف اآلتية:

1- حتديــد مهــارات الّتفكــر النحــوي املناســبة لطــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، وإعــداد أداة 
لقياســها.

2- حتديد مظاهر قلق اإلعراب لدى طالب قسم اللغة العربية جبامعة الطائف وإعداد أداة لقياسها.

3- بناء برانمج تعليمي قائم على حنو الّنص لطالب قسم اللغة العربية جبامعة الطائف.

4- الكشــف عــن فاعليــة الرانمــج القائــم علــى حنــو النّــص يف تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي لطــالب قســم 
اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف.

5- الكشــف عــن فاعليــة الرانمــج القائــم علــى حنــو النّــص يف خفــض قلــق اإلعــراب لــدى طــالب قســم اللغــة 
العربيــة جبامعــة الطائــف.
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خامساً: أمهية البحث:
تتجّلى أمهيُة البحث احلايل يف ما مُيِْكُن أن يقدَِّمه من ِإْسَهاَماٍت خلدمِة الفَئات اآلتية:

1- واضعــي مقــررات النحــو ومطّوريهــا ابلكليــات واألقســام اللغويــة املتخّصصــة: حيــث يقــدم هلــم البحــث 
احلــايل عــدداً مــن املوجهــات، الــي ميكــن اإلفــادة منهــا يف توجيــه مقــررات النحــو وتطويرهــا؛ عــر حتديــد مهــارات 
التفكــر النحــوي املرتبطــة هبــا، وتبــيِّ املعاجلــات التَّعليميَّــة، الــي تتَِّســق مــع طبيعتهــا، وتســهم يف تنميتهــا، 

وختفيــف حــّدة القلــق املصاحــب هلــا.

2- القائمــن علــى تدريــس مقــررات النحــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس: حيــث يقــدُِّم هلــم البحــث دليــاًل 
إجرائيــاً، يوّضــح كيفيَّــة اســتخدام الرانمــج؛ وذلــك مــن خــالل الدليــل اإلرشــادي الـُمَعـــدِّ هلــذا الغــرض.

3- طــالب كليــات اللغــة العربيــة أبقســامها املتعــّددة: حيــث يقــّدم البحــث احلــايل كتــاابً خاصــاً هلــم، مــن 
املؤمــل أن يســهم يف تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي، وخفــض قلــق اإلعــراب لديهــم.

4- مصّممــي ومعــّدي االختبــارات واملقاييــس اللغويــة: حيــث يزّودهــم البحــث احلــايل أبداة لقيــاس مهــارات 
التفكــر النحــوي، وأخــرى لقيــاس قلــق اإلعــراب.

5- البحــث العلمــي: يّؤّمــل أْن يســهَم البحــث احلــايل يف ِإثــراء البحــوث والدراســات املرتبطــة بتعليــم النحــو 
ــل أن تفتــح البــاب أمــام تبــّي معاجلــات جديــدة تّتســق مــع الطبيعــة النحويــة. العــريب، كمــا يُؤمَّ

سادساً: حدود البحث:

اقتصر البحث احلايل على احلدوِد اآلتِية:

1- قيــاس مهــارات التفكــر النَّْحــوي، ومؤشــرات قلــق اإلعــراب، الــي أســفرت عنهــا القائمتــان اللتــان متَّ 
إليهمــا. الّتوصــل 

2- عيـّنَــة عشــوائية مــن طــالب الســنة الرابعــة بقســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف الفصــل الثــاين مــن العــام 
اجلامعــي )1437هـ/1438هـــ(، الذيــن أهنــوا دراســة املقــررات النحويــة مجيعهــا يف برانمــج إعدادهــم، وأييت 
ً رئِيًســا،  اختيــار هــذه العينــة، انطالقــاً مــن أن مقــررات النحــو الــي متَّــْت دراســتها يف الرانمــج مُتثِّــُل بَِنــاًء لَغــوايَّ
يـَُعــوَُّل عليــه عنــَد تنميــِة َمَهــاراِت التفكــر النحــوي، وأتيت مــن جهــة أخــرى مواِكبــًة ملتطّلبــات الرانمــج املقــرتح 
القائــم علــى حنــو النــص، الــذي يتطلّــب اســتخداَم مهــاراٍت حنويــة متقّدمــة، قــدال تتوافــر إال لــدى طــالب الســنة 

األخــرة، الذيــن أهنــوا دراســة مجيــع مقــررات النَّحــو يف برانمــج إعدادهــم.
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سابعاً: مصطلحات البحث:

يســتْعِرُض الَباِحــُث -فيمــا أييت- املصطلحــاِت الرئيســة للبحــث مــن واقــع األدبيــات ذات الّصلــة، 
ــاًل إىل حتديدهــا بصــورة إجرائيــة: متوصِّ

1- حنو النص:

عــرََّف الفقــي )2000م( حنــو الّنــّص أبنّــه “فــرع مــن فــروع علــم اللغــة، يــدرس الّنــص ابعتبــاره الوحــدة 
اللغويــة الكــرى، ويبــن جوانــب عديــدة فيهــا، منهــا: الّتماســك، والرتابــط ووســائله وأنواعــه، واإلحالــة واملرجعيــة 
وأنواعهــا، والســياق النصــّي، ودور املشــاركن يف النــص عنــد إنتاجــه وتلّقيــه ســواء كان منطوقــاً أو مكتــواًب” 

ص36.

ويُعّرفــه الباحــُث إجرائِــــيًّــــا أبنــه مجلــة مــن اخلطــوات املتتابعــة، الــي تُعــَى بِدرَاســِة نــٍص حمــدٍد دراســًة حنويــًة 
متكاملــًة مــن خــالل الكْشــِف عــن أبنيتــه اللغويــة مبختلــف مســتوايهتا، وحتديــد وســائل متاســِكها وانســجامها، 

واســتنتاِج الَعالقَــات األفقيــة والرأســية الــي حتكمهــا.

2- التفكري النحوي:

عــّرف كامــل )2005م( التفكــر النحــوي أبنــه “البحــث عــن املعــى يف ضــوء فهــم وتوظيــف العالقــات 
الرتكيبيــة الــي تكــّون مجلــًة مفيــدًة، وتتحّكــم يف نظــام تركيــب الكلمــات واجلمــل” ص140.

وانطالقــاً مــن اجلانــب العقلــي؛ عــّرف اهلوميــل )2006م( التفكــر النحــوي أبنــه “عمليــة عقليــة تتطلّــب 
اســتخدام أكــر قــدٍر مــن املعلومــات للوصــول إىل حقيقــة جديــدٍة ابالعتمــاد علــى جمموعــة مــن القرائــن واألدلــة 

املعروفــة، ويتضّمــن مهــارات االســتنباط واالســتقراء واالســتنتاج” ص13.

ويف ضــوء مــا ســبَق يعــّرف الباحــُث مهــارات التفكــر الّنحــوي إجرائيــاً أبهنــا : أداءاٌت عقليــُة، تقيــس 
قــدرة طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف علــى التفكــر النحــوي، مــن خــالل التمييــز بــن عــدٍد مــن 
املكــّوانت النحويــة، واملقارنــة فيمــا بينهــا، بصــورٍة، تقــود إىل االســتنتاج واالســتدالل والتفســر، مبــا يســاعُد علــى 
إصــدار أحــكام حنويــة معتــرة، تقــود إىل إعــراب الكلمــات، واملعــاين، وفهــم دالالهتــا. وتُقــاس هــذه األداءات 
إجرائيــاً مــن خــالل الدرجــة، الــي حيصــل عليهــا الطــالب يف اختبــار التفكــر الّنحــوي، الـُمَعـــدِّ هلــذا الغــرض.
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3- قلق اإلعراب:

ّدد تســيطر علــى  عّرفــت آمــال حســن )2015م( قلــق اإلعــراب أبنــه “حالــة مــن اخلــوف والّتوتــر والــرتَّ
التالميــذ عنــد إعراهبــم لبعــض الكلمــات املرتبطــة مبوضوعــات النحــو، ويتضــح ذلــك مــن خــالل حتدثهــم أو 

كتاابهتــم” ص240.

ويعــّرف الباحــُث قلــق اإلعــراب أبنــه “ حالــة ذات أبعــاد فســيولوجية، أو نفســية، انشــئة عــن املواقــف 
العربيــة عنــد اخنراطهــم يف مزاولــة األنشــطة  اللغــة  املرتبطــة ابملمارســات اإلعرابيــة، تصاحــب طــالب قســم 
اإلعرابيــة، ويـَُقــاس قلــق اإلعــراب إجرائيــاً ابلدرجــة الــي حيصــل عليهــا الطــالب علــى مقيــاس قلــق اإلعــراب، 

ــدِّ هلــذا الغــرض. الـُمَعـ

اإلطار النظري:
قلــق  النحــوي، واثنيهــا عــن  التفكــر  مــن ثالثــة مباحــث رئيســة: أوهلــا عــن  النظــري  تكــّون اإلطــار 

هلــا: تفصيــٌل  وفيمــا أييت  النــص،  حنــو  عــن  واثلثهــا  اإلعــراب، 

املبحث األول: التفكري النحوي: مفهومه، أمهيته، مهاراته:

أواًل: مفهوم التفكري النحوي :

ينطلــق النحــو العــريب -يف أُطُــره الفلســفّية- مــن منطلقــاٍت، ذات أبعــاد، مرتبطــٍة ابلتفكــر وإعمــال 
العقــل، فعلــم النحــو مســتنبٌط مــن كالم العــرب، الــذي تتّبعــه النحويــون ابالســتقراء، والقيــاس، والتعليــل، وغــر 
ذلــك مــن طرائــق الّتفكــر، الــي أســهمت يف بلــورة مالمــح هــذا العلــم؛ بوصفــه بنــاًء لغــوايً، يقــوُم علــى براهــَن 

وأدلّــٍة منطقّيــٍة عقلّيــٍة.

وجتســيداً ملتانــة هــذه العالقــة بــن النحــو والتفكــر؛ بــرز يف الكتــاابت اللغويــة املتخّصصــة مصطلــح 
التفكــر النحــوي منطلقــاً مــن فكــرٍة، جوهرهــا أّن الّنحــَو ليــس جمــرَّد معرفــٍة خُتتــَزن، أو قواعــد ُتســتظَهر، إمّنــا هــو 
بنــاٌء هرمــٌي، قاعدتــه االســتقراُء، وواســطته أســاليب التحليــل، وذروتــه التفســر )امللــخ،2002م:21(. وقــد 

ــٌة متنّوعــة، تعــاجلُ مفهومــه. ُقدَِّمــْت حولــه مقــارابٌت مفاهيمي

فانطالقــاً مــن الغايــة الرئيســة لتعليــم النحــو؛ عــّرَف كامــل )2005م( الّتفكــر الّنحــوّي أبنّــه “البحــث 
عــن املعــى يف ضــوء فهــم وتوظيــف العالقــات الرتكيبيــة الــي تكــّون مجلــًة مفيــدًة ، وتتحّكــم يف نظــام تركيــب 

الكلمــات واجلمــل”ص140.
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وبشــيء مــن العموميــة، ينظــر أبــو املــكارم )2006م( للتفكــر النحــوي ابعتبــاره جمموعــة مــن “اخلطــوط 
الرئيســة العاّمــة الــي ســار عليهــا البحــث النحــوي الــي أثـّـرت يف إنتــاج الّنحــاة وفكرهــم علــى الّســواء” ص17. 
ويّتضــح مــن ذلــك أّن التفكــر النحــوي انتــج عقلــّي، يتــّم الّتوّصــل إليــه مــن خــالل أســٍس منهجيّــة، يُنظَــر إليهــا 

بوصفهــا مهــاراٍت متنوعــًة، تشــمل القيــاس، واالســتقراء، والتعليــل، والتحليــل، التأويــل.

ويُفَهــُم ممّــا ســبق أّن البنــاء املفاهيمــي ملصطلــح التفكــر النحــوي يتضّمــُن مهــاراٍت متعــددًة، ترتبــط 
لــة، الــي تناولــت جانبــاً  ابلقيــاس، واالســتقراء، والتحليــل. وهــذا مــا أشــارت إليــه بعــُض الكتــاابت ذات الصِّ
مــن صــوِر هــذه املهــاراِت، الــي تصطــّف معــاً لُتَشــكِّل -يف جمموعهــا- صــورًة كليــًة هلــذا املفهــوم، مثــل: مهــارة 
التفريــق بــن احملسوســات واجملــّردات، وإدراك عالقــات اجلمــل بعضهــا ببعــض، واالهتمــام ابلتمييــز، والتصنيــف، 
والتفســر والتحليــل، والرتكيــب، وإصــدار األحــكام، وكّلهــا جوانــُب رئيســٌة تشــكُِّل مالمــَح ابرزًة للتفكــر 

النَّحــوي )حســان،2000م:49(.

البـُْعــد  أوهلــا  متعــّددة:  أبعــاٍد  مــن  يتكــّون  مفهومــاً  بوصفــه  النحــوي  التفكــر  إىل  الّنظــر  ميكــُن  كمــا 
التَّصنيفــّي، وذلــك مــن خــالل جتميــع الِفئَــات النَّحويَـّـة، وتصنيفهــا يف فئــاٍت متعــّددة، وحتديــد أوجــه الشــبه 
واالختــالف بــن هــذه األصنــاف، واثنيهــا البـُْعــد االســتداليل، وذلــك مــن خــالل تريــر صحــة األحــكام 
النحويــة، واحلــرص علــى حتقيــق االتســاق بــن األحــكام النحويــة، واثلثهــا البـُْعــد املرتبــط بقرائــن الوظائــف 
النحويــة، الــي تعــن علــى حتديــد العالقــات، الــي تربــط الكلمــات بعضهــا ببعــض، بشــكٍل يســاعد علــى اإلملــام 

)عصــر،1992م:182(. ابملعــى 

وانطالقــاً مــن اجلانــب العقلــي ذي الطّابــع املهــاري ُعــّرف التفكــر النحــوي أبنــه “عمليــة عقليــة تتطلّــب 
اســتخدام أكــر قــدٍر مــن املعلومــات للوصــول إىل حقيقــٍة جديــدٍة ابالعتمــاد علــى جمموعــة مــن القرائــن واألدلــة 

املعروفــة، ويتضّمــن مهــارات االســتنباط واالســتقراء واالســتنتاج” )اهلوميــل,2006م: ص13(.

ويف ضــوء الَعــرض املفاهيمــي الســابق أمكــن الباحــث مــن تعريــف مهــارات التفكــر الّنحــوي إجرائيــاً 
أبهنــا: أداءاٌت عقليــُة، تقيــس قــدرة طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف علــى التفكــر النحــوي، مــن 
خــالل التمييــز بــن عــدٍد مــن املكــّوانت النحويــة، وإجــراء مقــارانٍت فيمــا بينهــا، بصــورٍة تقــود إىل االســتنتاج، 
واالســتدالل، والتفســر، بصــورٍة تســاعُد علــى إصــدار أحــكام حنويــة معتــرة، تقــوُد إىل إعــراب الكلمــات، 
ومعرفــة معانيهــا، وفهــم دالالهتــا. وتُقــاس هــذه املهــارات إجرائيــاً مــن خــالل اختبــار التفكــر الّنحــوي، الـُمَعــــدِّ 

هلــذا الغــرض.
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ّية التفكري النحوي: اثنياً: أمهِّ

يضطلــع التفكــر النحــوي بــدوٍر ابرٍز يف تدريــب الطــالب علــى قــوة املالحظــة, واملوازنــة بــن الرتاكيــب، 
والقيــاس املنطقــي، وحســِن التعليــل والتفســر )طعيمــة ومناع،1421هـــ:54؛ فجــال،2013م :692(. وهــو 
بذلــك يــؤّدي دوراً مهمــاً يف عمليــة إنتــاج اللغــة وتلقِّيهــا، ويعوِّدهــم صحــة األحــكام النحويــة، وفهــم الرتاكيــب 

املعقــدة، ونقدهــا، والتدريــب علــى التفكــر املتواصــل املنظــم، واملالحظــة الدقيقــة )البجــة، 2000م:245(.

ويعــي مــا ســبق أّن االهتمــام بتدريــب طــالب قســم اللغــة العربيــة ابملرحلــة اجلامعيــة علــى مهــارات التفكــر 
النحــوي مدخــٌل مهــٌم مــن مداخــل حتفيزهــم علــى التفكــر املتعمــق، وإدراك الفــروق الدقيقــة بــن الرتاكيــب، 
والعبــارات، واجلَُمــل، فضــاًل عــن دوره يف تكويــن عــاداٍت لغويــٍة صحيحــٍة، وتزويدهــم برتاكيــب، وأســاليب 

تثــري حصيلتهــم اللغويــة.

وقد أبرز كٌل من عبدالقادر )2011م:40(، وعبدالباري )2012م:364(، وعطية )2015م:48( 
جانبــاً مــن مظاهــر األمهيــة الــي حيتّلهــا التفكــر النحــوي لــدى الطــالب اجلامعيــن، املتخصصــن يف اللغــة 

العربيــة، يوجزهــا الباحــث فيمــا أييت:

1- يســهم التفكــر النحــوي يف تنميــة مهــارات الفهــم الصحيــح للرتاكيــب اللغويــة، بنــاًء علــى إدراك الروابــط 
املكّونــة هلــا؛ مبــا يســهم يف ســر أغــوار املعــى النَّحــوي.

2- ينّمــي التفكــر النحــوي القــدرة علــى التصنيــف واملقارنــة، مــن خــالل رصــد جوانــب االتفــاق واالختــالف 
للعالقــات النحويــة.

3- حُيــّرِر التفكــر النحــويُّ عقــول طــالب املرحلــة اجلامعيــة مــن الرتكيــز علــى احلفــظ؛ وينّمــي مهاراهتــم املرتبطــة 
ابلفهــم العميــق، والتفســر، والتحليــل، واالســتدالل ملختلــف الظواهــر الّنحويــة، فالنحــو رايضــة عقليــة، وهــذا 

مــا تســعى لتحقيقــه مهــارات التفكــر النحــوي.

ــي لديهــم القــدرة علــى إصــدار أحــكام حنويــة  4- ُيكِســب التفكــر النحــوي الطــالب مهــارة القيــاس، وينمِّ
مــرَّرة.

واســتناداً علــى أوجــه األمهيــة الســابقة يــرى الباحــُث أن التَّمّكــن اللغَــوّي ميــرُّ عــر مراعــاِة مهــارات التَّفكــر 
النَّحــوي، فإتقــان اللغــة اســتماعاً، وحتــّداثً، وقــراءًة، وكتابــًة يتطلــب قــدراً مــن الوعــي املتمركــز علــى درايــٍة حنويــٍة، 

كمــا يتطلّــب فهمــاً للعالقــات الــي تربــط اجلمــل والرتاكيــب متييــزاً وتصنيفــاً وقياســاً واســتقراًء وحتليــاًل.
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اثلثاً: مهارات التفكري النحوي:

تناولــت مجلــٌة مــن األدبيــاِت والدراســاِت املرتبطــة بتعليــم النحــو عــدداً مــن مهــارات التفكــر النحــوي؛ 
بوصــف تلــك املهــارات أداءاٍت، يـُــَؤدِّي إتقــاُن الطالــب هلــا إىل منــّو قدرتــه علــى إنتــاج اللغــة، واســتخدامها 

بكفــاءٍة وإتقــاٍن.

ومن أكثر تلك املهارات رســوخاً يف الدراســات الســابقة مهارة القياس، الي تـَُعدُّ عمليًة ذهنية، تنطلق 
مــن القضــااي الكليــة، الــي تِصــل يف فكــر النحــاة إىل يقــٍن، جيعلهــا مــن قبيــل املســلمات البديهيّــة. وترتبــط 
مبهــارة القيــاس مهــارٌة أخــرى هــي مهــارة االســتقراء، الــي متثّــل تتّبعــاً منهجيًّــا اســتقصائيًّا جلزئيــات ظاهــرٍة مــا. 
ومــن مهــارات التفكــر النحــوي أيضــاً مهــارة التعليــل؛ حيــث تطــورت هــذه املهــارة مــن التنــاول اجلزئــي لبعــض 
املكــوانت النحويــة إىل حمــاوالت النظــر الكلــي، مــن خــالل تريــر مــا تفرضــه الظواهــر اللغويــة، وتســويغ مــا تقــّرِره 

)امللــخ، 2002: 67؛ أبــو املــكارم، 2006: 126(.

ومــن اجلهــود الرّتبويــة املبذولــة يف حتديــد هــذه املهــارات، مــا قدَّمــه عصــر )2005م: 298(؛ حيــث 
اقــرتَح تصنيفــاً ملهــارات التفكــر النحــوي، تتلّخــص أبعــاده فيمــا أييت: 

1- مهــارة املالحظــة، وتتضمــن املؤشــرات اآلتيــة: مالحظــة اختــالف النطــق ابختــالف املواقــع، ومالحظــة 
الرتتيــب بــن عناصــر الرتكيــب.

2-  مهــارة التصنيــف، وتتضمــن املؤّشــرات اآلتيــة: تصنيــف املعــرابت واملبنيــات، واملرفوعــات واملنصــوابت، 
واجملــرورات، وتصنيــف أنــواع اجلمــل.

3-  مهارة التجريد، وتشمل: جتريد أبواب الرتكيب، وجتريد مفاهيم الرتكيب، وجتريد أصل القاعدة.

4- مهــارة التحليــل اإلعــرايب، وتتضّمــن مالحظــة الكلمــات يف اجلملــة، وتصنيفهــا يف اجلمــل وفقــاً ألوجــه 
الشــبه بينهــا، والتدليــل علــى صحــة االســتنتاجات، واســتنتاج عالمــات اإلعــراب لــكل حكــم حنــوي، والربــط 

بــن الرتكيــب الواحــد وغــره مــن الرتاكيــب، وحتديــد القرائــن النحويــة.

ومــن مهــارات التفكــر العليــا يف النحــو: متييــز مكــوانت اجلملــة الفعليــة، ومتييــز مكــوانت اجلملــة االمسيــة، 
وتعــّرف مواقــع اجلمــل وعالقتهــا مبــا قبلهــا ومــا بعدهــا، ومتييــز مفهــوم حنــوي عــن غــره مــن املفاهيــم، واســتنتاج 
قاعــدة حنويــة مــن أمثلــة معطــاة، وحتديــد وظيفــة الكلمــة يف اجلملــة، وحتديــد وظيفــة الفعــل واالســم واحلــرف 
يف اجلملــة، فضــاًل عــن مهــارات التحليــل اللغــوي، ومهــارات التجريــد والّتعميــم، وتطبيــق القانــون أو القاعــدة 

)جمــاور،2000م:376؛ الصائــح،2015م:50(.
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ويف الصــدد ذاتــه، ســعت عافشــي )1997م:110( إىل حتديــد قائمــٍة ابملهــارات النحويــة املناســبة 
لطالبــات املرحلــة اجلامعيــة، تتمحــور حــول املهــارات الرئيســة اآلتيــة: مهــارة اإلعــراب، ومهــارة صياغــة الرتاكيــب 
النحويّــة، ومهــارة اســتخالص القواعــد، ومهــارة عــرض بعــض التعليــالت النحويــة، ومــن املؤّشــرات الــواردة 
يف القائمــة: ضبــط أواخــر الكلمــات ابلشــكل، وحتديــد موقــع الكلمــة اإلعــرايب، وحتويــل اجلملــة مــن صيغــٍة 
ألخــرى، وحتديــد عالقــة املوقــع النحــوي للكلمــة ابلوظيفيــة، وعــرض أســباب بعــض األوضــاع النَّْحويــة وتريرهــا.

كمــا حــّدد الزهــراين )2012م:240( عــدداً مــن مهــارات التفكــر النحــوي لــدى طــالب قســم اللغــة 
الّتذكــر، والفهــم، والتطبيــق، والتحليــل،  الرئيســة اآلتيــة:  ــمت علــى األبعــاد  الطائــف، وُقسِّ العربيــة جبامعــة 
والرتكيــب، والتقــومي، ومــن املهــارات الــواردة يف القائمــة: حتديــد العالقــة بــن مكــوانت الرتكيــب اللغــوي، وتعليــل 
ضبــط بعــض الكلمــات، والتمييــز بــن املوقــع اإلعــرايب واحلكــم اإلعــرايب، وتوظيــف الكلمــة داخــل الرتكيــب 
اللغــوي،  الرتكيــب  بنــاء  الرئيســة، وإعــادة  اللغــوي إىل عناصــره  الرتكيــب  اللغــوي بشــكٍل صحيــٍح، وحتليــل 

وتصويــب األخطــاء النَّحويــة، وبيــان ســبب وجــود خطــأ يف الرتاكيــب النحويــة.

وحــدد عبدالبــاري )2012م:385( مهــارات التفكــر النحــوي لطــالب املرحلــة اجلامعيــة يف األبعــاد 
الرئيســة اآلتيــة: مهــارات الفهــم، ومهــارات التصنيــف، ومهــارات االســتنتاج، ومهــارات التحليــل، ومهــارات 
التفســر، ومهــارات التطبيــق، ومهــارات الضبــط. ومــن املهــارات الفرعيــة الــواردة يف القائمــة: ضبــط الكلمــات 
ضبطًــا صحيحــاً، وحتديــد داللــة بعــض املصطلحــات النحويــة، وحتديــد أوجــه الشــبه بــن الرتاكيــب النحويــة، 
وتصنيــف الكلمــات مــن حيــث اإلعــراب والبنــاء، وتصنيــف املعــرب بعالمــات أصليــة واملعــرب بعالمــات 
فرعية، واســتنتاج املفهوم النحوي الضابط لرتكيب ما، وحتليل الرتكيب النحوي إىل مكوانته، وتفســر عدول 
بعــض الرتاكيــب النحويــة عــن أصوهلــا، وحتويــل الرتكيــب النحــوي إىل تركيــب حنــوي آخــر، وحتديــد احلكــم 

اإلعــرايب لبعــض الكلمــات يف الرتكيــب النحــوي، وتصويــب بعــض الرتاكيــب النحويــة.

ارتفاعه،  املؤثّرة يف  العوامل  مؤّشراته ومظاهره،  مفهومه،  اإلعراب:  قلق  الثاين:  املبحث 
وسبل احلّد منها:

أواًل: مفهوم قلق اإلعراب:

يـَُعــّد القلــق -يف مفهومــه العــاّم- حالــة انفعاليــة مرّكبــة غــر ســارّة، متثّــُل مزجيــاً مــن مشــاعِر االضطــراب 
واخلــوف واالنقبــاض، املصحوبــة -عــادًة- بتغــّرات فســيولوجية، مثــل: ارتفــاع ضغــط الــدم، وازدايد معــدل 
للقيــاس  الوطــي  )املركــز  ابلغثيــان  والشــعور  األطــراف،  وارتعــاش  والصــداع،  والتنفــس،  القلــب،  نبضــات 
والتقومي،1434هـــ:10(، فهــو -إذًا- شــعوٌر غــُر مريــٍح، انتــٌج عــن اهتمــاٍم مبالَــٍغ فيــه، أو َخــوٍف مـــن شــيٍء 
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مــا، تطــاُل أتثراتُــه الســلبّية عمليّــي الّتعليــم والتَّعلّــم بشــكٍل رئيــس.

أّمــا اإلعــراب فهــو تغيــر يطــرأ علــى أواخــر الكلمــات؛ يســتهدف اإلفصــاح عــن صــالت الــكالم بعضــه 
بــه اجلمــل مبختلــف حاالهتــا )عصــر،2005م:290(.  تتكــّون  الــذي  النظــم  الرتاكيــب، وعــن  ببعــٍض يف 
ويتلّمــس الباحــث مــن هــذا الّتعريــف عالقــة اإلعــراب ابملعــى، فليــس اإلعــراُب حليــًة لفظيــة، إمنــا هــو دليــٌل 

علــى مكانــة الكلمــة يف منظومــة اجلملــة، وعلــى تشــكيل املعــى للرتاكيــب.

وميكن النظر إىل قلق اإلعراب بوصفه حالة نفســية أو فســيولوجية تســهم يف تشــكيلها عناصُر إدراكّية 
وجســديّة وســلوكّية خللــق شــعوٍر غــر ســاٍر لــدى الطــالب أثنــاء ممارســة األنشــطة اإلعرابيــة، ترتبــُط -عــادًة- 

ّدد )اجلشــعمي واجلشــعمي،2012م:316(. بعــدم االرتيــاح واخلــوف أو الــرتَّ

ويف مقاربــٍة مفاهيميــة أخــرى عــّرف حســن )2015م( القلــق اإلعــرايب أبنــه “حالــة مــن اخلــوف والّتوتــر 
دد تســيطر علــى التالميــذ عنــد إعراهبــم لبعــض الكلمــات املرتبطــة مبوضوعــات النحــو، ويتضــح ذلــك مــن  والــرتَّ

خــالل حتدثهــم أو كتاابهتــم” ص240.

ويف ضــوء مــا ســبق، ميكــن تعريــف قلــق اإلعــراب أبنــه حالــة ذات أبعــاد فســيولوجية أو نفســية، انشــئة 
عــن املواقــف املرتبطــة ابملمارســات اإلعرابيــة، تصاحــب طــالب قســم اللغــة العربيــة عنــد اخنراطهــم يف مزاولــة 
األنشــطة اإلعرابيــة، ويـَُقــاس قلــق اإلعــراب إجرائيــاً ابلدرجــة الــي حيصــل عليهــا الطــالب علــى مقيــاس قلــق 

اإلعــراب املعــّد هلــذا الغــرض.

اثنياً: مؤّشرات قلق اإلعراب ومظاهره:

الّــة علــى القلــق املرتبــط  َمــْت عــدٌد مــن األدبيــات والدراســات الســابقة مجلــًة مــن املؤشــرات واملظاهــر الدَّ قدَّ
ابملواقــف االختباريــة بشــكل عــام، الــي ميكــن اإلفــادة منهــا يف احلديــث عــن قلــق اإلعــراب؛ بوصفــه أحــد 
 ،)Oltmanns&Emer 2007:71) أشــكاهلا وصورهــا، ويوجــز الباحــُث مــا أشــار إليــه  كٌل مــن

وحســن )2015م:9(، ووايل )2017م: 171(يف املؤّشــرات اآلتيــة:

أّواًل: مؤشرات جسمية فسيولوجية:

1- الصداع املتكّرر، والشعور ابلغثيان عند املشاركة يف إعراب مجلًة ما.

2- ارتعاش اليدين عند اإلجابة عن األسئلة املرتبطة ابإلعراب.

3- تقّطب اجلبهة، وزايدة رمش العينن.
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4- زايدة نبضات القلب عند الشروع يف اإلجابة عن إعراب مجلٍة ما.

5- زايدة التعّرق عند املشاركة يف إعراب مجلٍة ما.

اثنياً: مؤشرات نفسية:

1- التوّتر والوجوم يف احملاضرات الي تتخّللها أنشطة إعرابية.

2- ضعف القدرة على الرتكيز عند ممارسة األنشطة اإلعرابّية.

3- الّتلعثم واالرتباك، وشرود الذهن عند املشاركة يف إعراب مجلٍة ما.

4- ضعف السيطرة على مشاعر القلق عند البدء يف أّي نشاط إعرايب.

5-ُكْره حضور احملاضرات، الي تتخّللها أنشطة مرتبطة ابإلعراب.

6- توقُّع الَفَشل يف اإلجابة عند حماولة إعراب أيّة مجلٍة.

7- فْقد السيطرة يف التَّحكم على االنفعاالت عند حماولة اإلجابة عن أي نشاٍط إعرايب.

8- قلة الرغبة يف املشاركة أبّي نشاط إعرايب داخل احملاضرة.

9- االنزعاج والّترّم عندما يتضمَّن اختبار النحو أسئلًة إعرابيًة.

10- تعمد عدم اإلجابة عن األسئلة املرتبطة ابإلعراب الواردة يف االختبارات.

اثلثاً: العوامل املؤثّرة يف ارتفاع قلق اإلعراب وسبل احلّد منها:

علــى الرغــم مــن تعــّدد العوامــل املؤثّــرة يف زايدة قلــق اإلعــراب، فإنَّــه مــن املمكــن -بشــكٍل عــاٍم- النظــر 
إىل القلــِق الــذي ينتــاب الطــالب عنــد ممارســة األنشــطة اإلعرابيّــة؛ بوصفــه مظهــراً مــن املظاهــر النامجــة عــن 
والتنويــع يف  توظيفهــا،  علــى  الرتكيــز  دون  الّنحــو  دروس  الطــالب  تلقــُن  أّدى  حيــث  النحــوي؛  الضعــف 
اســتعماهلا إىل عــدم إتقــان الطــالب هلــا، وابلتَّــايل زايدة إحساســهم بصعوبتهــا، األمــر الــذي يزيــد مــن منســوب 

قلقهــم وتوّترهــم )كــروان،2011م:60؛ اجلشــعمي واجلشــعمي،2012م:327(.

ففــي ظــلِّ اســتحكام اإلجــراءات التدريســية التَّلقينيّــة، ذات القوالــب الصمــاء علــى املشــهد العــامِّ يف 
تدريــس مهــارات التفكــر النحــوي، وخصوصــاً مــا يتعلّــق منهــا ابإلعــراب، كان طبيعيّــاً أْن ينفــَر الطُـّـالب 
بقلــق ووجــوم وتوتّــر )حســن،2015م:8(.  اجّتاهــاٌت ســلبيٌة، مصحوبــٌة  تتَشــّكل حنــوه  مــن دراســته، وأْن 
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ومــا ذاك إالّ العتمــاد الطــرق املســتخدمة علــى االســتغراق اللفظــي، الــذي يركِّــُز علــى إيــراد أمثلــٍة مبتــورٍة غــر 
مّتصلــة، جوهرهــا احلفــظ، يف منــأى عــن عمليَّــات الّتطبيــق واالســتخدام العملــي )مدكــور،2006م:311؛ 
ُيْضعِــُف  بشــكٍل  عِقيمــاً،  جترُّعــاً  جتّرعهــا  إىل  ابلطّــالب  أدَّى  الــذي  األمــر  األبيــض،2011م:727(. 
دوافَعهــم حنــو تعلُّــِم الّنحــو، ويزيــد مــن مســتوى قلقهــم عنــد ممارســة األنشــطة اإلعرابّيــة علــى وجــه اخلصــوص 

وايل،2017م:193(. )هبلــول،2002م:4؛ 

وميكــُن القــوُل يف ضــوء مــا ســبق إنَّ الطــرق التدريســية املســتخدمة يف تعليــم النحــو أحدثــْت فجــوًة بــن 
ــي مهــارات الّتفكــر النحــوّي  ــة، فهــي ال تُنمِّ مــا يتعّلمــه الطــالب مــن مهــارات حنويّــة وبــن تطبيقاهتــا اإلعرابّي
نــه الرتكيــب اللغــوّي، مــن خــالل إصــرار  لديهــم، وال حتّثهــم علــى الربــط بــن اإلعــراب واملعــى الــذي يتضمَّ
تلــك الطــرق علــى اســتقالل اجلملــة وعزهلــا عــن ســياقاهتا املتكاملــة، وانعكــس هــذا األمــر بــدوره علــى تكويــن 

اجّتاهــاٍت ســلبيٍة جتــاه اإلعــراب، مصحوبــة بقلــق وتوتّــر متزايديــن.

املعاجلــات  مــن  ابالنطــالق  الرّتبويّــة  الكتــاابت  بعــض  أوَصــْت  املؤثِّــرات  تلــك  مــن  احلــّد  ســبيل  ويف 
التدريســية املتمركــزة حــول املعــى؛ لالرتقــاء مبهــارة اإلعــراب، والتخفيــف مــن أعــراض القلــق املرتبطــة هبــا. فــإدراك 
املعــى الكلــّي ُيَســّهُل علــى الطــالب اإلعــراب، وخيفِّــُف مــن نــوابِت القلــق والتوتــر املصاحبــة لــه؛ ألنَّ اإلعــراب 
ال يقتصــر علــى جمــرَّد ضبــط أواخــر الكلمــات ابلشــكل، وإمنــا هــو بنــاٌء معنــوّي متكامــٌل، ونســٌق كلّــي شــامٌل، 
ــُح العالقــات املتبادلــة بــن الكلمــات املكّونــة للجمــل، وبــن اجلمــل املكّونــة للفقــرات، وبــن الفقــرات  يوضِّ
املكّونــة للموضــوع؛ فاإلعــراب فــرع عــن املعــى، وهــو وســيلٌة مــن وســائل الفهــم )كــروان،2011م:62(، 

 .)Poulsen,2016:327)

إنَّ ســبق ذكــره يــرز أنَّ الّتمّكــن مــن مهــارات اإلعــراب، واخلفــض مــن حــدة القلــق املصاحــب لــه 
مرهــوانن ابســتخدام معاجلــاٍت، تراعــي الســياقات القائمــة علــى املعــى الّشــمويل الكّلــي للنَّــص املــراد إعرابــه.

عالقته  معايريه،  اجلملة،  حنو  وبني  بينه  الفروق  مفهومه،  النص:  حنو  الثالث:  املبحث 
مبهارات التفكري النحوي وقلق اإلعراب.

أواًل: مفهوم حنو النص:

مثَّــة حتــّول ملمــوٌس طــرأ علــى اهتمــام الدراســات اللغويــة خــالل العقديــن املاضيــن، جتّســدت معاملــه 
يف اهتمــام تلــك الدراســات ابلنــص؛ بوصفــه ِوْحــدة ذات نســٍق كلــي متكامــل، متجــاوزًة بذلــك األعــراف 
ــائدة يف دراســة اللغَــة، الــي كانَــْت تــدور يف فلــك اجلملــة )خلــف واملايــع، 2016م:44(. فالتَّواُصــل  السَّ
الُلغَــويُّ -يف طبيعتــه- ال مُيــاَرُس َعبـْــَر مُجَــٍل منفصلــٍة عــن غرهــا، بــل يتــمُّ يف تتابعــاٍت مُجَليَّــٍة متماســكٍة 
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(Jackson,2014:12(. وهــذا يعــي أنَّ احُلْكــَم بقبــوِل مجلــٍة مــا دالليــاً ال ميكــُن أن يتــمَّ يف ذاهتــا، 
إمنــا يتــّم يف ضــوء اتصاهلــا مبــا قبلهــا ومــا بعدهــا.

ويعــّرف الفقــي )2000م( حنــو النّــّص أبنّــه “ذلــك الفــرع مــن فــروع علــم اللغــة، الــذي يهتــّم بدراســة 
النــص ابعتبــاره الوحــدة اللغويــة الكــرى، وذلــك بدراســة جوانــب عديــدة أمههــا الرتابــط أو التماســك ووســائله، 
وأنواعه، واإلحالة، أو املرجعية Reference  وأنواعها، والسياق النصي Textual context ودور 

املشــاركن يف النــص”ص36.

ومــن منظــور حتليلــي تفكيكــّي عــرََّف محاســة )2001م( حنــو النَّــصِّ أبنّــه “عمليــة فــّك البنــاء لغــوايً 
وتركيبيــاً مــن أجــِل إعــادة بنائــه دالليــاً، وهــذا يســتدعي ضــرورة حتديــد األجــزاِء املــراد حتليلهــا، وبيــان دورهــا، 
وَكْشــف العالقــاِت بينهــا، وتفســر اإلشــاراِت الــواردِة فيهــا، ومالحظــة التَّــدرُّج التَّعبــرّي هلــا، وتوافــق العناصــر 
املكّونــة أو تضاّدهــا، وتوازهنــا أو توازيهــا، ومتايــز بعضهــا مــن بعــض، وإيضــاح اإلحــاالت القابعــِة فيهــا” ص 15.

َم بوقــرة )2007م( تعريفــاً لنحــو النــص انطلــَق فيــه مــن الَكْشــف عــن جمموعــة مــن الروابــط النصيــة،  وقــدَّ
ــْطحيَّة والعميقــِة للنصــوص مــن خــالل البحــث  حيــُث َعرََّفــه أبنــه علــم يســتهدف “الكشــَف عــن األبنيــِة السَّ

يف عالقــات الرتابــط، والتناغــم، والكشــف عــن العالقــاِت الرابطــة بــن القــارئ والنَّــصِّ واملنتــج” ص 28.

وممّــا ســبق يتَّضــح أنَّ حنــو النــص يؤكــد علــى التَّتابعــات اجلمليــة يف فهــم املعــى النحــوي، وســْر أغــواره، 
فاجلُْملــِة ال ميكــن أن تتحّقــَق فاعليُتهــا يف ذاهتــا، إمنــا بتآزرهــا مــع نظراهتــا، مــن هنــا ميكــن تعريــف حنــو النــص 
أبنــه علــم معــيٌّ بدراســِة نــٍص حمــدٍد دراســًة حنويــًة متكاملــًة، مــن خــالل الكْشــِف عــن أبنيتــه اللغويــة مبختلــف 

مســتوايهتا، وحتديــد وســائل متاســِكها وانســجامها، واســتنتاِج الَعالقَــات األفقيــة والرأســية الــي حتكمهــا.

اثنياً: الفروق بني حنو اجلملة وحنو النص:

دلّــت التعريفــات الســابقة علــى وجــود ارتبــاٍط وثيــٍق بــن حنــو اجلملــة وحنــو النّــّص، فالعالقــة بينهمــا 
عــن  مســتقلَّة  داللــًة جزئيــًة  ميثّــل  اجلملــة  حنــو  أن  مــن  الرغــم  فعلــى  للغــة،  النظــرة  يف  منهجيّــاً  تطــوراً  متثِّــُل 
الســياق، ال تتجــاوز البـُْعــد املعجمــي، فإنــه يُعــّد البوابــة الرئيســة لنحــو النّــص. ويوجــز الباحــُث جمموعــًة مــن 
، الــي أشــار إليهــا املتــوكل )2001م:35(، وعفيفــي )2001م:65(،  الفــروق بــَن حنــو اجلملــة وحنــو النــصِّ

أييت: فيمــا  )2008م:32(  وعبدالراضــي  وحبــري)2008م:202(، 

1- يقــوم حنــو اجلملــة علــى االســتقالل ابلرتكيــب النحــوي، وابلتــايل فهــو حنــو حتليلــّي ال تركيــّي، ال يتفاعــل فيــه 
النحــو ابملعــى، أمــا حنــو النــص فــال يعــرتف ابســتقاللية اجلملــة، فهــو إنتــاج تواصلــي وفعــل منجــز.
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2- يهتــمُّ حنــو النــص دون حنــو اجلملــة ابلظواهــر النصيــة املختلفــة، ومنهــا: عالقــات الرتابــط، والتماســك 
النصــي، واإلحالــة النصيــة، والتكــرار، واحلــذف، واالســتبدال، والرتاكيــب الرئيســة والتابعــة، وغرهــا مــن الظواهــر 
الرتكيبيــة، الــي ختــرج عــن إطــار اجلملــة املفــردة، والــي ال ميكــن تفســرها تفســراً دقيقــاً إال مــن خــالل وحــدة 

النــص الكليــة.

3- يّتســُم حنــو اجلملــة ابالطــراد واملعياريــة؛ أي بثبــات القاعــدة يف األحــكام اللغويــة، ومــا خــرج عنهــا يُعــدُّ 
شــاذاً، أمــا حنــو النــص فينــأى عــن االطــراد؛ ألنــه حنــٌو تطبيقــي غــر نظــري، يُعــى ابلتقنيــات األســلوبية، الــي 

يلجــأ إليهــا منشــُئ النــص؛ ليثــر انتبــاه املتلقــي، وهــي ال أتيت علــى نســق مطّــرٍد دائمــاً.

4- تــدلُّ اجلملــة يف حنــو النــص علــى دالالت جزئيــة، ال ميكــن التَّوصــل إىل داللتهــا الكليــة إال مبراعــاة 
الــدالالت يف اجلمــل الســابقة والالحقــة، فيمــا يُعــَرف ابلتتابــع اجلملــي للنــص، علــى عكــس حنــو اجلملــة الــذي 

ال يهتــم ابملتواليــات اجلمليّــة، إمنــا ابجلملــة يف ذاهتــا.

5- يتَّصــل حنــو النــص مبواقــف، تتفاعــل فيهــا جمموعــة مــن املرتكــزات والتوقعــات، أتيت حتــت مــا يُعــَرف 
ابلســياقات املوقفيــة، ويهمــل حنــو اجلملــة هــذه الســياقات، رغــم أهنــا علــى قــدٍر كبــٍر مــن األمهيــة يف الدراســات 

اللغويــة احلديثــة.

الســبك، واحلبــك، والقصــد، واملقبوليــة،  تتوافــر يف حنــو اجلملــة، منهــا:  النــص مبعايــر ال  يتمتّــع حنــو   -6
والّتنــاّص. واملقاميــة،  واإلعالميــة، 

اثلثاً: معايري حنو الّنص:

أســهبت أدبيّــات حنــو النّــص يف احلديــث عــن املعايــر املميــزة لــه، حتــت مــا يُعــَرف مبعايــر الّنّصيّــة، وميكــن 
اســتعراض هــذه املعايــر -بشــيء مــن الشــرح- فيمــا أييت:

1- معيــار الســبك:  ويُقَصــد بــه الكيفيــة الــي يتــم هبــا ربــط العناصــر اللغويــة علــى مســتوى البنيــة الســطحية 
الظاهريــة يف النــص؛ حبيــث يــؤدي الســابُق منهــا إىل الالحــق )بوجرانــد،2007م:102(، مــن خــالل اإلحالــة، 
واحلــذف، والروابــط الزمنيــة، ابإلضافــة إىل الســبك املعجمــّي، الــذي يتعلَّــق مبفاهيــم الكلمــات، ومعانيهــا 
املعجميَّــة، ويتــم ذلــك مــن خــالل عــدٍد مــن الظواهــر اللغويــة، الــي تشــمل: التكــرار، والتضــام، واالســتبدال.

2- معيــار احلبــك: يهتــمُّ احلَْبــُك ابلكشــف عــن الداللــة املعنويَـّـة واملوضوعيَّــة، الــي تســهم يف زايدِة أواصــِر 
، وجيعل منه وْحدًة دالليًَّة واحدًة )مصلوح،2003م:228(.  ، الذي يَربُط بن أجزاِء النَّصِّ التَّماسِك الدِّاليلِّ
ويتحقــق احلبــك بوســائَل متعــدِّدة، مــن أمههــا: حتديــد البنيــة الكليــة للنــص وفكرتــه الرئيســة؛ ابعتبارهــا البــؤرة 
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املوّحــدة للنّــص، والتفســرات، والعالقــات الرتبيــة والّســببية، والّتخصيــص، والتَّضــاد )حممد،1428هـــ:191(. 
ويعــدُّ الســياق الداخلــي مــن أهــم مبــادِئ احلبــك، فاملعــى اللُّغَــوّي ال يظهــُر إال مــن خــالِل وضــع الوحــدِة اللغويَّــة 

يف ســياقات متعــّددة )عبدالراضــي، 2008م:109(. 

ــه، مــن  3- معيــار القصديــة: ويشــمل هــذا املعيــار مجيــع األســاليب الــي يتَّخذهــا منتــُج النَّــصِّ يف توظيــِف َنصِّ
أجــل متابعــة مقاصــِده وحتقيقهــا )حممد،1428هـــ:28(.

ــُن املقبوليــة موقــَف مســتقبِل النَّــصِّ إزاء كــون صــورٍة مــا مــن صــور اللغــة مقبولــًة  4- معيــار املقبوليــة:  تتضمَّ
ــي مــن حيــث هــي نَــصٌّ ذو ســْبٍك والتحــاٍم )بوجرانــد، 2007م:104(. لــدى املتلقِّ

5- معيــار اإلعالميــة: ويرتبــط هــذا املعيــار إبمكانيــة توقــع املعلومــات الــواردة يف النــص؛ إْذ ال بــد أن حيمــل 
، فلــو جــاء فــارغ احملتــوى مــن الداللــة اإِلعالميــة فــال  األديــب دالالٍت، يريــُد إيصاهَلــا للمتلقِّــي عــن طريــق النَّــصِّ

ميكــن اعتبــاره َنّصــاً )عفيفــي،2001م:86(.

6- معيــار املقاميــة: مــن خــالل اإلحاطــة مبختلــف املالبســات والظــروف املصاحبــة لعمليــة إنتــاج النّــص، مــن 
خــالل مراعــاة العوامــل املقاميــة غــر اللغويــة املؤثــرة يف تشــكيل الّنــّص مــن حيــث أبعادهــا: املكانيــة والزمانّيــة 

)عمايــرة، 2004م:356(.

7- معيــار التنــاص: وذلــك مــن خــالل الكشــف عــن أوجــه عالقــة نــّص معــٍن بنصــوص أخــرى ذات صلــة بــه، 
انطالقــاً مــن أّن النصــوص تتأثـّـر ببعضهــا يف بنائهــا وتكوينهــا )الصبيحــي،2008م:100(.

ويف ضــوء اســتعراض املعايــر الســابقة، أمكــن الباحــث مــن اســتخالص بعــض مهــارات حنــو النــص، 
الــي جيــدر بطــالب قســم اللغــة العربيــة الّتمكــن منهــا، وهــي: التَّعــرف علــى تــوايل األفــكار، الــي تكــوِّن نصــاً 
متماســكاً، وحتديــد اإلحــاالت الــواردة يف النصــوص، وحتديــد الوســائل التعبريــة، مثــل: التعريــف والتنكــر، 
واألمــر والنهــي واالســتفهام، والتحــاور والتوقــع، وحتديــد أوجــه االتفــاق واالختــالف بــن املكــوانت الفكريــة 
للنصــوص، والتمييــز بــن األســاليب )اخلريــة واإلنشــائية( الــواردة يف النصــوص، والوقــوف علــى أوجــه التنــاص، 
والّتمييــز بــن العالقــات الــي تربــط النــص الواحــد واألمنــاط الرتكيبيــة، اإلحاطــة مبقــام النــص وظــروف نشــأته، 
الربــط بــن عنــوان النــص وأفــكاره وصــواًل إىل التَّماســك الكلــي للنــص، واســتنباط دالالت النــص املــراد إيصاهلــا 
للمتلقــي، مثــل: داللــة اســتخدام بعــض اجلَُمــل، وداللــة تكــرار بعــض الكلمــات، والوقــوف علــى العالقــة بــن 
مقبوليــة القواعــد النحويــة ودالالت النــص، مثــل: إضافــة املصــدر إىل الفاعــل أو إىل املفعــول، وتنويــن بعــض 
الكلمــات، وضبــط النصــوص وفــق صحــة القواعــد النحويــة، والتمييــز بــن أنــواع التضــام تالزمــاً إجيابيــاً أوســلبياً، 
مثــل: املوصــول وصلتــه، أوالتعريــف والتنويــن، وحتليــل مكــوانت مجــل النــص، مثــل: الفصــل والوصــل، والتقــدمي 

والتأخــر، وطــول اجلملــة وقصرهــا.
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رابعاً: عالقة حنو النص مبهارات التفكري النحوي وقلق اإلعراب:

مثــة اهتمــاٌم ملمــوس ابســتثمار منجــزات حنــو النــص يف ميــداِن تعليــِم اللغَــِة وتعّلمهــا، وتعليــم النحــو 
اهــاً حديثــاً، يُعــّر عــن منظــوٍر متجــدٍِّد، يتكيــف مــع طبيعــِة التَّواصــِل  العــريب علــى وجــه اخلصــوص؛ لكونــه اجتِّ
اللغَــوي الــذي يتــمُّ عــْر ُنصــوٍص ذات معــاٍن متكاملــٍة مّتحــدة، ال وفــق أشــالِء مُجَــٍل منعزلــة عــن بعضهــا البعــض 

)عليــان،2011م:189(.

ويتزايــد هــذا االهتمــام يف ظــّل تركيــز املعاجلــات املســتخدمة يف تعليــم الّنحــو علــى البــى الرّتكيبيّــة، ممثّلــًة يف 
اجلُمل املنفردة، واألمثلة املبتورة اجملتزأة من ســياقاهتا، الي مل تســهم -وفقاً للدراســات والبحوث الســابقة- يف 
حتقيــق تنميــٍة ملموســٍة يف جمــال مهــارات التفكــر النحــوي، فضــاًل عــن أّن تلــك املعاجلــات أمهلــت الســياقاِت 
ــاً مــن عوامــِل االتَِّصــاِل اللغــوي، وأداء املعــَى )النجــري،2010م:55(،  ــاًل ُمِهمَّ ــدُّ عاِم االجتماعيــَة، الــي تـَُع

وزادت يف املقابــل مــن مســتوايت القلــق ونــوابت الّتوتّر)كــروان،2011م:61(.

فواقــع املعاجلــات املســتخدمة يف تعليــم الّنحــو - وفقــاً للوصــف الســابق - يصّعِــُب مــن عمليــة الوصــول 
اِذهــا  للمعــى، الــذي هــو لــّب الدراســة النحويــة ومنتهاهــا، وجيعــُل مــن التَّحــوُِّل حنــو البنيــة الّنصيّــة املرتابطــة، واختِّ

ــاً تفرُضــه طبيعــُة النَّْحــو ومتطّلبــات تنميــة مهاراتــه. منطلقــاً يف تعليــِم النَّحــو ودراســته َمْطَلبَــاً ُمِلحَّ

الكتــاابت  الــي اندت هبــا  الدعــوات  النّــص مــع طبيعــة  الشــاملة لنحــو  الطبيعــة املنظوميــة  وتتواكــب 
الفهــم  لعمليــات  الداعمــة  ابملعاجلــات  األخــذ  ضــرورة  علــى  تشــّدد  الــي  النحــو،  بتعليــم  املرتبطــة  الرتبويــة، 
يف  اإلســهام  املعاجلــات  هــذه  شــأِن  فمــن  الزيــي،2010م:478(.  )Hamel,2005:227؛  واملعــى 
ــة اإلعــراب، والّتخِفيــف مــن نــوابِت القلــق والتَّوتّــر املصاحبــة  تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي، وتيســر عملّي
ــة  ــُح –بشــمولّيٍة- طبيعــة العالقــات الّنّصّي لــه؛ ألهنــا تنظــر للنحــو بوصفــه بنــاًء معنــوايً متكامــاًل، ونســقاً يوضِّ
)عصــر،1998م:143؛ هبلــول،2002م:4(. فطبيعــة املعاجلــات النحويــة ينبغــي أن تنطلــق مــن الفلســفة 
الّنصيــة للنحــو؛ بوصفــه علمــاً نصيّــاً، يتخطّــى اجلوانــب الّنظريــة إىل اجلوانــب التطبيقيــة، مــن خــالل دراســة 

خمتلــف العالقــات النحويــة يف إطــاٍر مشــويلٍّ متكامــٍل )محاســة،2000م:168(.

وقــد شــكَّل اإلطــار النظــري الســابق -بكافــة حمــاوره- أحــد املوّجهــات الرئيســة، الــي ســاعدت الباحــث 
يف حتديــد مهــارات التفكــر النحــوي، وحتديــد مؤشــرات قلــق اإلعــراب، وحتديــد مهــارات حنــو الّنــص الالزمــة 

لبنــاء الرانمــج املقــرتح، واإلفــادة منهــا يف بنــاء كتــاب الطالــب، والدليــل اإلرشــادي لعضــو هيئــة الّتدريــس.
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الدراسات والبحوث الّسابقة
اطَّلَــَع الباحــُث علــى عــدٍد مــن الدراســات والبحــوث، ذات الّصلــة مبوضــوع البحــث، وقّســمها إىل ثالثــة 
ــّم الثــاين بقلــق اإلعــراب، وأمــا احملــور الثالــث فيهتــم ابلدراســات  حمــاور، يرتبــط أّوهلــا ابلتفكــر النحــوي، ويهت

والبحــوث املرتبطــة بنحــو النــّص، وفيمــا أييت تفصيــل لذلــك:

أواًل: الدراسات والبحوث السابقة املتعلقة ابلتفكري النحوي:

أجــرى كامــل )2005م( دراســًة، اســتهدفت إكســاب طــالب الرتبيــة العمليــة املتخصصــن يف اللغــة 
العربيــة بكليــة الرتبيــة يف جامعــة الفّيــوم مهــارات التفكــر النحــوي، الالزمــة لتدريــس النحــو ابملرحلــة الثانويــة. 
ولتحقيــق هــدف الدراســة أعــّد الباحــُث قائمــًة مبهــارات التفكــر النحــوي الالزمــة لتدريــس النحــو ابملرحلــة 
الثانويــة، كمــا صّمــم بطاقــًة ملالحظــة أداء طــالب الرتبيــة العمليــة يف تلــك املهــارات، وأعــّد يف ضــوء ذلــك 
برانجمــاً مقرتحــاً، واختبــاراً حتصيليــاً؛ لقيــاس مســتوى طــالب الصــف األول الثانــوي يف موضوعــات النحــو املقــررة 
عليهــم. ومّت تطبيــق الرانمــج علــى عّينــة مكّونــٍة مــن )35( طالبــاً يف اجملموعــة التجريبيــة، و)33( طالبــاً يف 
اجملموعــة الضابطــة، وأســفرت النتائــج عــن فاعليــة الرانمــج املقــرتح القائــم علــى مهــارات التفكــر النحــوي يف 

تنميــة التحصيــل النحــوي لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة.

وســعْت دراســة اهلوميــل )2006م( مــن خــالل اســتخدام برانمــٍج جتريــي، قائــم علــى املعايــر املعاصــرة 
يف املناهــج إىل تنميــة املفاهيــم النحويــة، ومهــارات التفكــر النحــوي االســتداليل لــدى عينــة مــن طــالب اللغــة 
العربيــة ابجلامعــات األردنيــة. ويف ســبيل حتقيــق اهلــدف الســابق أعــدَّ الباحــُث اختبــاراً يف املفاهيــم النحويــة، 
واختبــاراً آخــر يف مهــارات التفكــر النحــوي االســتداليل، مبــا يشــمله مــن مهــارات االســتنباط، واالســتقراء، 
واالســتتنتاج، كمــا أعــّد برانجمــاً قائمــاً علــى املعايــر املعاصــرة للمناهــج، وقــام بتطبيقــه علــى عينــة عشــوائية قوامهــا 
)111( مــن طــالب وطالبــات قســم اللغــة العربيــة جبامعــة مؤتــة، مثّــل اجملموعــة التجريبيــة منهــم )58( طالبــاً 
وطالبــًة، بينمــا مثَّــل )53( طالبــاً وطالبــًة اجملموعــة الضابطــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف القيــاس البعــدي لطــالب اجملموعــة التجريبيــة يف املفاهيــم النحويــة، ومهــارات التفكــر النحــوي 

االســتداليل مقارنــًة بنظرائهــم طــالب اجملموعــة الضابطــة.

ويف الســياق ذاتــه اســتهدفت دراســة عبدالبــاري )2012م( تنميــة مهــارات التفكــر العليــا يف النحــو 
العــريب لطــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة بنهــا مــن خــالل برانمــج مقــرتح. وقــد أعــّد الباحــُث قائمــة مبهــارات 
التفكــر العليــا يف النحــو العــريب، تضمنــت ســبع مهــارات رئيســة، هــي: مهــارات الفهــم، ومهــارات التصنيــف، 
ومهــارات االســتنتاج، ومهــارات التحليــل، ومهــارات التفســر، ومهــارات التطبيــق، ومهــارات الضبــط، مث قــام 
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ببنــاء اختبــار لقيــاس تلــك املهــارات مبؤّشــراهتا الفرعيــة، كمــا قــام الباحــث ببنــاء برانمــج مقــرتح مــن خــالل 
التوليــف بــن ثالثــة منــاذج منبثقــة مــن النظريــة البنائيــة، هــي: منــوذج ايجــر، ومنــوذج روجــر ابيــي،  ومنــوذج 
إيزانكرافــت، ومّت تطبيــق برانمــج الدراســة علــى )80( طالبــاً مــن طــالب الفرقــة الرابعــة بقســم اللغــة العربيــة، مــن 
خــالل االعتمــاد علــى التصميــم التَّجريــي ذي اجملموعــة الواحــدة. وأســفرت نتائــج التطبيــق عــن وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات عينــة الدراســة يف االختباريــن القبلــي والبعــدي لصــاحل التطبيــق 

البعــدي، يف مجيــع مهــارات التفكــر العليــا يف النحــو، تـُْعــَزى الســتخدام الرانمــج املقــرتح.

العربيــة  اللغــة  قســم  طــالب  متكــن  مســتوى  عــن  الكشــف  )2012م(  الزهــراين  دراســة  واســتهدفت 
جبامعــة الطائــف مــن مهــارات النحــو الوظيفــي، وأعــّد الباحــث قائمــة مبهــارات النحــو الوظيفــي الــي جــاءت 
-يف جمملهــا- منســجمًة مــع مهــارات التفكــر النحــوي الــواردة يف كثــر مــن األدبيــات ذات الصلــة، وجــاءت 
األبعــاد الرئيســة هلــذه املهــارات علــى النحــو اآليت: الّتذكــر، والفهــم، والتطبيــق، والتحليــل، والرتكيــب، والتقــومي. 
وتضّمــن كّل بعــٍد مــن هــذه األبعــاد عــدداً مــن املؤّشــرات املرتبطــة هبــا، وأعــّد الباحــُث يف ضوئهــا اختبــاراً لقيــاس 
مســتوى التمكــن، وقــام بتطبيقــه علــى )72( طالبــاً مــن طــالب املســتوى األول بقســم اللغــة العربيــة جبامعــة 
الطائــف، ودلّــت النتائــج علــى تــدين مســتواهم يف املهــارات النحويــة املســتهدفة؛ حيــث بلــغ متوســط مســتوى 

متكنهــم )38.01٪(، وهــي نســبة تقــل عــن نســبة الّتمّكــن املطلوبــة احملــددة بــــــ )٪80(.

النحــوي،  التفكــر  تنميــة بعــض مهــارات  ويف منحــى جتريــي، اســتهدفت دراســة عطيــة )2015م( 
واالجتــاه حنــو مــادة النحــو العــريب لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة بكليــة الرتبيــة يف جامعــة املنيــا مــن خــالل 
برانمــج تعليمــي، قائــم علــى نظريــة راجيلــوث التوســعية. ويف ســبيل حتقيــق هــدف الدراســة؛ حــدد الباحــث 
مهــارات التفكــر النحــوي، وأعــّد اختبــاراً لقياســها، كمــا أعــدَّ مقياســاً الجتــاه الطــالب حنــو مــادة النحــو العــريب، 
مث أعــد الرانمــج املقــرتح، وقــام بتطبيقــه علــى عينــٍة عشــوائية مــن طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة املنيــا، مت 
تقســيمها إىل جمموعتــن: جتريبيــة وضابطــة، وبعــد انتهــاء فــرتة التجريــب امليــداين توصلــت الدراســة إىل فاعليــة 
اســتخدام الرانمــج املقــرتح القائــم علــى نظريــة راجيلــوث التوســعية يف تنميــة بعــض مهــارات التفكــر النحــوي 
واجتــاه الطــالب حنــو مــادة النحــو العــريب لــدى طــالب اجملموعــة التجريبيــة مقارنــًة بنظرائهــم طــالب اجملموعــة 

الضابطــة.

وابســتخدام املنهــج التجريــي؛ اســتهدفت دراســة الصائــح )2015م( تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي 
لــدى الطــالب الفائقــن ابملرحلــة اإلعداديــة ابلعــراق، مــن خــالل اســرتاتيجية بنائيــة مقرتحــة. ويف ســبيل حتقيــق 
مــا ســبق متَّ إعــداد قائمــة مبهــارات التفكــر النحــوي الالزمــة للطــالب الفائقــن للمرحلــة اإلعداديــة، واختبــاٍر 
لقياســها، كمــا متَّ إعــداد دليــل املعلــم للتدريــس وفــق االســرتاتيجية البنائيّــة املقرتحــة، ومتَّ تطبيقهــا علــى عيِّنــٍة 
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قصديـّـة تكوَّنــْت مــن )36( طالبــاً فائقــاً، مّت اختيارهــم مــن اثنويــة الكــرَّار للمتميزيــن يف حمافظــة ذي قــار جنــوب 
ــموا إىل جمموعتــن: إحدامهــا جتريبيــة واألخــرى ضابطــة، وبعــد انتهــاء فــرتة الّتجربــة الــي اســتغرق  العــراق، ُقسِّ
تطبيقهــا مخســة أســابيع، متَّ التوصُّــل إىل النتائــج اآلتيــة: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)0.05( بــن متوســطي درجــات طــالب اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة يف االختبــار البعــدي يف 
مجيــع مهــارات التفكــر النحــوي ودرجــة االختبــار الكليــة، وذلــك لصــاحل متوســط درجــات طــالب اجملموعــة 
وبلــغ  النحــوي،  التفكــر  ملهــارات   )1.48( إىل   )0.85( مــن  الفاعليــة  مســتوى  تــراوح  حيــث  التجريبيــة؛ 

مســتوى الفاعليــة الكليــة لالختبــار )1.06(، وهــو مســتوى مرتفــع.

لــدى طالبــات املرحلــة  النحــوي  التفكــر  تنميــة مهــارات  وســعت دراســة عبداجلــواد )2016م( إىل 
الثانويــة جبمهوريــة مصــر العربيــة مــن خــالل اســرتاتيجية الّتعلّــم البنائــي، وســعياً لتحقيــق هــذا اهلــدف مّت إعــداد 
قائمــة مبهــارات التفكــر النحــوي مشلــت: التحليــل النحــوي، والقرائــن الّنحويـّـة، والتصنيــف النحــوي، والقيــاس 
الّنحــوي، واإلعــراب. ومّت إعــداد اختبــار لقياســها، كمــا مّت إعــداد دليــل للمعلمــة، وكتــاب أنشــطة للطالبــات 
يف ضــوء االســرتاتيجية احملــددة، وطُبِّقــت الدراســة علــى جمموعتــن: جتريبيــة وضابطــة، قــوام كّل منهمــا )30( 
طالبــًة، وأســفرت نتائجهــا عــن وجــود فــروق، ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( يف القيــاس البعــدي 
لطالبــات اجملموعــة التجريبيــة يف مجيــع مهــارات التفكــر النحــوي مقارنــًة بنظراهتــّن طالبــات اجملموعــة الضابطــة.

اثنياً: الدراسات والبحوث السابقة املتعلقة بقلق اإلعراب:

يف منحــى وصفــّي اســتهدَفْت دراســة اجلشــعمي واجلشــعمي )2012م( التعــرف علــى مســّببات القلــق 
املصاحبــة لبعــض األخطــاء اللغويــة يف النحــو والصــرف واإلمــالء، لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة داييل 
يف العــراق. وقــام الباحثــان ببنــاء اســتبانة، تكّونــت مــن )34( فقــرة، تضّمنــت - يف بعــض جوانبهــا - التعــرف 
علــى مســّببات قلــق اإلعــراب، ومّت تطبيــق االســتبانة  علــى )40( طالبــاً مــن طــالب املرحلــة الثانيــة بقســم اللغــة 
العربيــة، اختــروا بشــكٍل عشــوائي، وقــد دلّــت نتائــج الدراســة علــى أن طــرق التدريــس املســتخدمة يف تدريــس 
النحــو تعــّد مــن أبــرِز مســّببات القلــق؛ إْذ حصلــت علــى درجــة عاليــة يف اســتجاابت أفــراد العّينــة؛ العتمادهــا 

علــى احلفــظ، والتلقــن، والتذكــر مــن غــر االهتمــام بتعميــق عمليــات الفهــم.

واســتهدفت دراســة حســن )2015م( خفــض قلــق اإلعــراب، وتنميــة مســتوى التحصيــل النحــوي 
والتفكــر اللغــوي لــدى تالميــذ الصــّف الثــاين اإلعــدادي جبمهوريــة مصــر العربيــة، مــن خــالل اســتخدام برانمــج 
جتريــي قائــم علــى املدخــل الــداليل. ويف ســبيل حتقيــق ذلــك أعــّدت الدراســة مقياســاً لقلــق اإلعــراب، كمــا 
أعــدَّت اختبــاراً يف التحصيــل النحــوي، واختــارت عينــًة عشــوائية مكونــة مــن )60( تلميــذاً، يدرســون يف 
الصــف الثــاين اإلعــدادي مبحافظــة أســيوط، مّت تقســيمها إىل جمموعتــن: درســت اجملموعــة التجريبيــة وعددهــا 
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)30( تلميــذاً وفقــاً للمدخــل الــداليل، أمــا اجملموعــة الضابطــة وعددهــا )30( تلميــذاً فدرَســْت وفقــاً للطريقــة 
املعتــادة، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طــالب 
اجملموعتــن يف االختبــار البعــدي يف خفــض قلــق اإلعــراب، وتنميــة مســتوى التحصيــل النحــوي لصــاحل طــالب 

اجملموعــة التجريبيــة.

اإلعــراب،  املتوّســطة حنــو  املرحلــة  اجتاهــات طــالب  قيــاس  إىل  البشــري )2015م(  وســعت دراســة 
ابإلضافــة إىل تنميــة مهــارات اإلعــراب يف الوظائــف النحويــة، مــن خــالل اســتخدام اســرتاتيجية االســتقصاء 
الّتأملــي، وقــد حــّددت الدراســة قائمــًة مبهــارات اإلعــراب املناســبة للطــالب، وبنــْت يف ضوئهــا اختبــاراً لقيــاس 
تلــك املهــارات، كمــا قّدمــت أداًة لقيــاس اجتــاه الطــالب حنــو اإلعــراب، وتضّمــن مقيــاس اإلعــراب - يف بنــوده 
ومؤّشــراته - عــدداً مــن الفقــرات، الــي تقيــس مســتوى القلــق اإلعــرايب يف أبعــاده الســيكولوجية والفســيولوجية، 
وقــام الباحــث بعــد بنــاء الرانمــج التدريســي بتطبيقــه علــى عينــة قصديــة قوامهــا )44( طالبــاً ابلصــف الثالــث 
املتوّســط مبدينــة الــرايض، مّت توزيعهــم ابلتســاوي إىل جمموعتــن: إحدامهــا جتريبيــة، واألخــرى ضابطــة، وأســفرت 
نتائــج الّدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( لطــالب اجملموعــة التجريبيــة يف 
اختبــار مهــارات اإلعــراب مقارنــًة بنظرائهــم طــالب اجملموعــة الضابطــة، وفيمــا يتعلــق ابالجتّــاه حنــو اإلعــراب مل 

تكــن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن جمموعــي الّدراســة.

واســتهدفت دراســة وايل )2017م( تنميــة مهــارات التواصــل الكتــايب، وخفــض قلــق تعلــم النحــو لــدى 
طــالب املرحلــة اإلعداديــة، ابســتخدام برانمــٍج يف النحــو العــريب، قائــٍم علــى أدب الفكاهــة، وقامــت الدراســة 
بعــدٍد مــن اإلجــراءات منهــا: حتديــد مهــارات التواصــل الكتــايب املناســبة لطــالب املرحلــة اإلعداديــة، ابإلضافــة 
إىل حتديــد أبعــاد القلــق املرتبطــة بتعّلــم النحــو، وتضّمنــت هــذه األبعــاد عــدداً مــن العبــارات الــي تقيــس قلــق 
اإلعــراب علــى وجــه التحديــد. وبعــد التأكــد مــن ضبــط أدوات الّدراســة ومواّدهــا، مّت تطبيقهــا علــى عّينــة 
عشــوائية مــن طــالب الصــف الثــاين ابملرحلــة اإلعداديــة، درســت اجملموعــة الّتجريبيــة دروس النحــو ابســتخدام 
أدب الفكاهــة، أمــا اجملموعــة الضابطــة فدرســت الــدروس ذاهتــا ابســتخدام الطريقــة املعتــادة، وأســفرت نتائــج 
الدراســة عــن وجــود فــروق يف القيــاس البعــدي لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة يف مهــارات التواصــل الكتــايب، ويف 

خفــض قلــق تعلــم النحــو.

اثلثاً: الدراسات والبحوث السابقة املتعلقة بنحو الّنص:

يف منحى وصفّي اســتهدفت دراســة عصر )1999م( التعرف على مســتوى متكن طالب كلية الرتبية 
مــن حنــو النَّــّص املكتــوب، ومــن البــى املفاهيميــة للنصــوص، والّتعــّرف علــى أوجــه العالقــة بينهمــا. وقــام الباحــُث 
ــَم يف ضوئـِـه اختبــاراً يف حنــو النــص، وآخــر يف املضمــون املفهومــي للنــص نفســه، وقــام  ابختيــاِر نــٍص مقــروٍء، صمَّ
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بتطبيقهمــا علــى عينــة عشــوائية قوامهــا )253( مــن طــالب الســنة الثالثــة يف القســمن األديب والعلمــي بكّليــة 
الرتبيــة جبامعــة اإلســكندريّة، وأثبتــت نتائــج الدراســة تــديّن املســتوى العــام لعّينــة الدراســة يف اختبــار حنــو النَّــص 
املقــروء، ويف اختبــار الّتمكــن مــن املضمــون املفهومــي للنّــّص، مــع وجــود تفــوُّق لطــالب قســم اللغــة العربيــة يف 
اختبــار حنــو النــص مقارنــًة بطــالب قســم البيولوجيــا، وعــدم وجــود فــروق بينهمــا يف اختبــار املضمــون املفهومــي. 
ــة يقــود  ــْت النتيجــة علــى أّن وعــي الطــالب بقواعــد النصــوص املقــروءة ومتّكنهــم مــن بناهــا املفاهيمّي كمــا دّل

إىل مســتوى عميــق مــن الفهــم واإلدراك.

ويف ســياق التَّغلــب علــى الصعــوابت اللغويــة الرتكيبيــة والنصيــة الــي تكتنــف طــالب الدراســات العليــا يف 
 )Al-samarrai,2003) فهــم معــاين الّنصــوص الــي يدرســوهنا ابللغــة اإلجنليزيــة تبنَّــت دراســة الســامري
اســتخدام معاجلــة تعليميــة مســتندة إىل حنــو الّنــص. وقامــت الدراســة - ابتــداًء - بتحديــد مظاهــر الصعوبــة 
يف جمــال فهــم النصــوص، مثّ قّدمــت برانجمــاً عالجيــاً قامــت بتطبيقــه علــى )30( طالبــاً مــن طــالب اجلامعــة 
العراقيــة مــن خــالل تصميــم اجملموعــة الواحــدة، مّت مــن خاللــه تدريــب الطــالب  التكنولوجيــة ابجلمهوريــة 
علــى إدراك أوجــه الرّتابــط يف الّنصــوص، مــن خــالل حتديــد أدوات الربــط، والوقــوف علــى طبيعــة الرتاكيــب 
املســتخدمة، والكشــف عــن الرتابطــات الزمنيــة. وقــد توّصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
تـُْعــَزى للمعاجلــة املســتخدمة بــن متوســطي درجــات عينــة الدراســة يف االختباريــن القبلــي والبعــدي لصــاحل 

التطبيــق البعــدي، حيــُث َطــَرأَ حتّســٌن داٌل إحصائيــاً علــى مســتوى فهِمهــم للّنصــوص.

وســعت دراســة هاميــل (Hamel,2005( إىل الكشــف عــن أتثــر برانمــج تعليمــي مســتند علــى 
حنــو النّــص يف تنميــة مهــارات االســتقبال واإلنتــاج يف ســياق تعليــم اللغــة الثانيــة بدولــة فرنســا، ومــن املهــارات 
املســتهدفة ابلتنميــة: مهــارات الفهــم، واالســتنتاج، وإنتــاج بعــض املفــردات والرتاكيــب، ومّت تدريــب الطــالب 
طيلــة فــرتة الرانمــج، الــذي اســتمرَّ عامــاً دراســياً كامــاًل علــى حتليــل اخلصائــص اللغويــة للنصــوص مبختلــف 

أمناطهــا، وقــد دّلــت نتائــج الدراســة علــى فاعليــة الرانمــج يف تنميــة املهــارات الــي حّددهتــا الّدراســة.

النحويــة  ابملهــارات  االرتقــاء  يف  النــص  حنــو  بتوظيــف  املرتبطــة  احلديثــة،  التَّوجهــات  مــع  وانســجاماً 
اســتهدفت دراســة النجــري )2010م( تنميــة مهــارات األداء النحــوي، والتــذوق األديب مــن خــالل برانمــج 
قائــم علــى حنــو النــص، ويف ســبيل حتقيــق ذلــك اهلــدف بَـــَنِت الدراســة قائمــًة مبهــارات األداء النحــوي، وأخــرى 
مبهــارات التــذوق األديب، وبنــت يف ضوئهمــا أداتــن لقياســهما، كمــا أعــّدت برانجمــاً قائمــاً علــى حنــو الّنــص، 
وقامــت بتطبيــق الرانمــج علــى عينــة مــن طــالب الفرقــة الثالثــة بقســم اللغــة العربيــة بكليــة الرتبيــة ببورســعيد، 
وتوّصلــت إىل جمموعــة مــن النتائــج، منهــا: فاعليــة الرانمــج القائــم علــى حنــو النــص يف تنميــة مهــارات األداء 

النحــوي والتــذوق األديب لــدى عّينــة الّدراســة.
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وانطالقــاً مــن إســهامات حنــو النــص يف فهــم املعــى اســتخدم الزيــي )2010م( برانجمــاً قائمــاً علــى 
حنــو النــص، مســتهدفاً مــن خاللــه تنميــِة الَفْهــم القرائــي ألمنــاٍط متنوِّعــٍة مــن النُّصــوِص لــدى طــالب قســم 
اللغــة العربيــة جبامعــة املنصــورة. وأعــدَّ الباحــُث قائمــًة مبهــارات الفهــم القرائــيِّ املناســبة للطــالب املعلمــن يف 
شــعبة اللغــة العربيــة، وأعــد يف ضوئهــا اختباريــن: أحدمهــا لقيــاس مهــارات الفهــم القرائــي يف النمــط الســردي، 
واآلخــر لقيــاس مهــارات الفهــم القرائــي يف النمــط الشــعري، كمــا أعــّد برانجمــاً مقرتحــاً قائمــاً علــى حنــو النــص، 
وقــام بتطبيقــه علــى عيِّنَــٍة قصِديـّـٍة بَلــَغ عدُدهــا )40( طالبــاً وطالبــًة ابلفرقــة الرابعــة بشــعبة اللغــة العربيــة جبامعــة 
املنصــورة. وتوصَّلَــِت الدراســة إىل مجلــٍة مــن النتائــج، مــن أبرزهــا: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تـُْعــَزى 
الســتخدام الرانمــج القائــم علــى حنــو النــص عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطي درجــات عينــة 
الدراســة يف االختباريــن القبلــي والبعــدي لصــاحل التطبيــق البعــدي يف اختبــاري الفهــم القرائــي للنمــط النصــي 

الســردي، والنمــط النصــي الشــعري.

واســتناداً علــى اســرتاتيجية مقرتحــة مرتِكــزة علــى حنــو النّــص ســعْت دراســة ســليمان )2012م( إىل 
تنميــة مهــارات التحليــل األديب لطــالب املرحلــة الثانويــة، املرتبطــة ابلكشــف عــن أوجــه االتِّســاق واالنســجام 
يف النصــوص األدبيــة، ولتحقيــق اهلــدف الســابق حــّددت الدراســة قائمــًة ابملهــارات املتعلقــة مبظاهــر االّتســاق 
واالنســجام يف النصــوص األدبيــة مشلــت: االتســاق النصــي، واالنســجام النصــي، وأعــّدت يف ضــوء ذلــك 
اختبــاراً لقيــاس تلــك املهــارات، وأتبَعــْت ذلــك ببنــاء اســرتاتيجيٍة مقرتحــة قائمــة علــى حنــو النــص، متبوعــٍة بدليــٍل 
إرشــاديٍّ للمعّلمــن. وطُـــبِّـــقِت الدراســة علــى عينــة عشــوائية مقدارهــا )34( طالبــاً مــن طــالب الصــف األّول 
الثانــوي مبدرســة أيب بكــٍر الصديــق الثانويــة مبحافظــة دميــاط، وأســفرت نتائجهــا عــن وجــود فــرق دال إحصائيــاً 
عنــد مســتوى داللــة )0.01( بــن متوســطي أداء العّينــة يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي لصــاحل التطبيــق البعــدي 

يف املهــارات احملــّددة.

وابســتخدام املنهــج الوصفــي، أجــرى بــراون وكابــس (Brown and kappes,2012( دراســًة 
نظريــًة تنــاوال مــن خالهلــا عــدداً مــن املعايــر املرتبطــة بنحــو النــص، الــي ميكــن بواســطتها تلّمــس البــى الكليــة، 
الــي تتشــّكل يف ضوئهــا الّنصــوص، وقــد وقَفــت الّدراســة نظــرايً عنــد مفهــوم النّــّص، وكيفيّــة قراءتــه، ودور 
مهــارات حنــو النــص يف ذلــك، وتناولَــْت جوانــَب البنــاء النصــي، الــي تشــمل مفــردات النــص بُبعدهــا املعجمــي، 
وأوجــه تشــكُّل معناهــا مــن الســياق العــام، والعناصــر البالغيــة مبــا تشــتمل عليــه مــن صــوٍر وأخيلــٍة، وقّدمــت 
هــذه الدراســة النظريــة عــدداً مــن االعتبــارات العامــة، الــي ميكــن االســتئناس هبــا عنــد تطبيــق معايــر حنــو النّــص 
علــى أيِّ نــصٍّ مــن النصــوص، مثــل: اختيــار نصــوص تســمح بتطبيــق املهــارات املــراد إكســاهبا للطــالب، مث 

طــرْح أســئلة مرتبطــة، مــن شــأهنا زايدة روابــط التماســك واالنســجام، مث الكتابــة عــن تلــك النصــوص.
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تعليق على البحوث والّدراسات الّسابقة:
اجلهــوُد  إليــه  آلَــْت  مــا  جُمْمــِل  عــن  تكويــن صــورٍة كّليــٍة  الســابقة يف  والدراســات  البحــوث  أســهمت 
الســابقة، حيــُث أشــارت -يف جمملهــا- إىل أنَّ مثَّــَة ضْعفــاً بيِّنــاً لــدى طــالب أقســام اللغــة العربيــة، فيمــا يَتعلَّــُق 
مبَهــاراِت التفكــر النحــوي )عبدالبــاري،2012م؛ الزهــراين،2012م عطيــة،2015م(، مــع ارتفــاع ملحــوٍظ 
يف مســتوايت قلق اإلعراب )اجلشــعمي واجلشــعمي،2012م؛ حســن، 2015م؛ وايل،2017م(. واســتمرار 
هــذا الضعــف -رغــم كل اجلهــود املبذولــة- جيعــل مــن قيــاِم دراســٍة تســتهدُف االرتقــاَء بتلــك املهــارات أَْمــراً 
ابلــغ الضَّــرورة، خصوصــاً يف ظــّل مطالبــة بعــض الدراســات الســابقة مثــل )Al-samarrai,2003؛ 
النجــري،2010م؛ الزيــي،2010م( بضــرورة الّتوّجــه يف تنميــة تلــك املهــارات إىل معاجلــاٍت وبرامــَج قائمــٍة 
علــى حنــو النــص، يف حماولــٍة لســدِّ هــذه الفجــوة البحثيــة، ال ســيَّـــما مــع تــديّن مســتوى الطــالب يف مهــارات حنــو 

النــص، كمــا أشــارت إىل ذلــك دراســتا عصــر )1999م(، وســليمان )2012م(.

 ميكن تلخيص أوجه استفادة البحث احلايل من البحوث والدِّراسات السابقة، فيما أييت:

1- التأكيد على أمهّية البحث احلايل، ودعمه يف خمتلف جوانبه النظرية واإلجرائية.

ــاِه الَعــامِّ للنتائــج، الــي توصَّلَــت هلــا الدِّراســات  2- توجيــه صياغــة فــروض البحــث بشــكٍل يّتســق مــع االجتِّ
ــابقة. والبحــوث السَّ

3- اإلفادة منها يف بناء أدوات البحث ومواّده. 

4- توجيــه جهــود الباحــث يف اختيــار التصميــم البحثــي، واألســاليب اإلحصائيــة املناســبة، ويف تفســر النتائــج 
والّتعليــق عليها.

فروض البحث:
يف ضــوء ماســبق اســتعراضه، قــام الباحــث بصياغــة الفــروض الِصفريَّــة اآلتيــة؛ بوصِفهــا ِإجــااَبٍت حُمَتَملــًة 

ملــا متَّــت صياغتُــه مــن َتَســاُؤالٍت ِعْنــَد َعــْرِض مشــكلِة البحــث:

ــَطي درجــات طــالب قســم  1- ال توَجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α≤0.05( بــن مَتوسِّ
اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف القياســن القبلــي والبعــدي الختبــار مهــاراِت التفكــر النحــوي علــى مســتوى 

املهــارات الرئيســة والدرجــة الكليــة.

ــَطي درجــات طــالب قســم  2- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α≤0.05( بــن مَتوسِّ
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اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف القياســن القبلــي والبعــدي ملقيــاس قلــق اإلعــراب علــى مســتوى األبعــاد 
الرئيســة والدرجــة الكليــة.

منهج البحث وإجراءاته

منهج البحث: 

اســتخدم الباحــُث املنهــج التجريــي، القائــم علــى التَّصميــم شــبه التَّجريــّي، ذي اجملموعــة الواحــدة، 
ابختبــار قبلــي وبعــدي، واختيــار هــذا التصميــم أييت لعــّدة اعتبــارات، تتلخــص يف اختــالف حمتــوى الرانمــج 
املقــرتح عّمــا هــو مقــّرر فعليــاً علــى طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف مقــّررات النحــو. مــن هنــا 
تتعــّذر املقارنــة بــن جمموعتــن مســتقلتن يف ظــل اختــالف احملتــوى، فضــاًل عــن أّن تصميــم اجملموعــة الواحــدة 
ُيستحَســن اللجــوُء لــه عندمــا تكــون مــدة الّتجربــة قصــرًة، ومجيــع هــذه االعتبــارات تنســجم مــع مــا حــّدده دالــن 

)2010م:363( هبــذا اخلصــوص.

جمتمع البحث وعّينته:
تكــّون جمتمــع البحــث مــن مجيــِع طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، للفصــل الثــاين مــن العــام 
اجلامعــي )1437هـ/1438هـــ(، الذيــن أهنــوا دراســة مجيــع املقــررات النحويــة يف برانمــج إعدادهــم، وقــام 
الباحــُث ابختيــار عيـّنَــة عشــوائية، متثّــل إحــدى الشــعب القائمــة، بلــغ عددهــا )29( طالبــاً، وأييت اختيــار هــذه 
العينــة انطالقــاً مــن أن مقــررات النحــو الــي متـّـت دراســتها يف الرانمــج مُتثّــل بِنــاًء لَُغويًـــّـــا رئِيســاً، يـَُعــوَّل عليــه عنــد 
تنميــة املهــارات املســتهدفة ابلبحــث، وأييت مــن جهــة أخــرى مواِكبــاً ملتطّلبــات الرانمــج، املــراد تطبيقــه، القائــم 
علــى حنــو النــص؛ إْذ يتطلّــُب اســتخدام مهــاراٍت حنويــٍة، قــد ال تتوافــر إال لــدى طــالب الســنة األخــرة، الذيــن 

أهنــوا دراســة مجيــع مقــررات النحــو.

متغريات البحث:
اشــتمل تصميــم البحــث احلــايل علــى املتغــرات اآلتيــة: املتغــر املســتقل، وهــو الرانمــج املقــرتح، القائــم 

علــى حنــو الّنــص. أمــا املتغــرات التابعــة فتتمثّــل يف مهــارات التفكــر النحــوي، ومؤشــرات قلــق اإلعــراب.

أدوات البحث ومواده:

سعياً لتحقيق أهداف البحث احلايل؛ استخدَم الباحث اأَلدوات واملواد البحثية اآلتية:
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أواًل: اختبار التفكري النحوي : وقد تطّلب إعداد االختبار، القيام ابخلطوات اآلتية:

1- اخلطوة األوىل: إعداد قائمة مهارات التفكري النحوي

تلــك  ِلِقيــاِس  القائمــة بغيــة االعتمــاد عليهــا يف إعــداد اختبــار  القائمــة: مّت إعــداد  أ- اهلــدف مــن إعــداد 
املهــاراِت.

ب- مصــادر بنــاء قائمــة مهــارات التفكــر النحــوي: قــام الباحــث ببنــاِء قائمــة ملهــارات التفكــر النحــوي، 
معتمــداً علــى: قوائــم مهــارات التفكــر النحــوي الــواردة يف ثنــااي عــدٍد مــن الدراســات والكتــاابت الســابقة 
العربيــة  اللغــة  قســم  النحــو يف  لتعليــم  العامــة  األهــداف  دراســة  عــن  فضــاًل  العربيــة،  اللغــة  تعليــم  جمــال  يف 
جبامعــة الطائــف، واشــتقاق مهــارات التفكــر النحــوي منهــا، كمــا اســتأنس الباحــث يف بنائهــا بنتائــج الدراســة 

االســتطالعية، الــي أجراهــا يف هــذا الّصــدد.

ج- وصــف القائمــة يف صورهتــا املبدئيــة: تكونــت القائمــة يف صورهتــا املبدئيــة مــن ســّت مهــاراٍت رئيســٍة، 
تشــمل: مهــارات التمييــز واملقارنــة، واالســتنتاج، واالســتدالل، والتفســر، وإصــدار األحــكام، واإلعــراب، 

تنضــوي حتتهــا عشــرون مهــارًة فرعيــة.

د- صــدق القائمــة: اعتمــد الباحــث يف التَّحّقــق مــن صــدق قائمــة مهــارات التفكــر النحــوي علــى صــدق 
احملكمــن؛ حيــث عــرض القائمــة -بصورهتــا املبدئيــة- علــى عــدٍد مــن اخلــراء املتخصصــن يف مناهــج اللغــة 
العربيــة وطــرق تدريســها، واملتخصصــن يف الدراســات اللغويــة وعددهــم )9( حمكمــن؛ إلبــداء الــرّأي يف مــدى 
مناســبة املهــارات الفرعيــة )املؤشــرات( الــواردة يف القائمــة لطــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، ومــدى 
انتمــاء كل مهــارة فرعيــة للمهــارة الرئيســة املتضمنــة فيهــا، ومــدى وضــوح الصياغــة اللغويــة لــكل مهــارٍة مــن 

املهــارات الــواردة يف القائمــة.

ه- ِحســاب ِنَســِب االتّفاق بن آراء حمّكمي قائمة مهارات التفكر النحوي:  قام الَباحث حبســاب ِنســب 
ــاِق بــن حمكمــي قائمــة مهــاراِت التفكــر النحــوي يف مــدى مناســبة املهــارة لطــالب قســم اللغــة العربيــة  االتـَّف
ــط نســبِة  جبامعــة الطائــف، ومــدى انتمائهــا حملورهــا، وقــد َعــّد الَباِحــُث املَهــاراِت الــي َحَصلَــْت علــى متوسِّ
اتَِّفــاق )80٪( فأكثــر، مهــاراٍت مناســبًة لطــالِب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، وميكــن االعتمــاد عليهــا 
عنــد بنــاِء اختبــاِر مهــاراِت التفكــر النحــوي، وبلــغ عــدد املهــارات بصورهتــا النهائيــة ســبع عشــرة مهــارة فرعيــة، 
تنضــوي حتــت املهــارات الرئيســة اآلتيــة: مهــارات التمييــز واملقارنــة، مهــارات االســتنتاج، مهــارات االســتدالل، 

مهــارات التفســر، مهــارات إصــدار األحــكام، مهــارات اإلعــراب.
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2- اخلطوة الثانية: بناء اختبار مهارات التفكري النحوي: 

أ- اهلــدف مــن إعــداد االختبــار: قيــاس مســتوى طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف مهــارات 
التفكــر النحــوي احملــددة أعــاله، والّتعــّرف علــى فاعليــة الرانمــج املقــرتح يف تنميتهــا.

ب- مصــادر إعــداد اختبــار مهــارات التفكــر النحــوي: مّت إعــداد اختبــار مهــارات التفكــر النحــوي يف ضــوء 
اطّــالع الباحــث علــى الدراســاِت والبحــوِث الســابقة، ذات الصلــة بقيــاس مهــارات التفكــر النحــوي لــدى 

طــالب خمتلــف املراحــل الدراســية، وخصوصــاً املرحلــة اجلامعيــة.
ج- أبعــاد اختبــار التفكــر النحــوي: تكونــت األبعــاُد الرئيســة الختبــاِر التفكــر النحــوي مــن املهــارات الرئيســة 
املتمثلــة يف: مهــارات التمييــز واملقارنــة، واالســتنتاج، واالســتدالل، والتفســر، وإصــدار األحــكام، واإلعــراب. 
ُح اجلدول )1( أبعاَد اختباِر التفكر النحوي وآلية بنائه، من حيث الدرجة القصوى،ونســبتها املئويّة. ويُوضِّ

جدول )1(: أبعاد اختبار التفكر النحوي

عدد املهارات أبعاد االختبارم
النسبة املئويةالدرجة القصوىالفرعية

23.53٪416التمييز واملقارنة1

17.65٪312االستنتاج2

11.76٪28االستدالل3

17.65٪312التفسر4

17.65٪312إصدار األحكام5

11.76٪28اإلعراب6

100٪1768اجملموع

د-كيفيّــة تصحيــح اختبــار التفكــر النحــوي: مّت قيــاس املهــارات املســتهدفة بواســطة األســئلة املوضوعيــة، 
صــْت )درجتــان( لــكل ســؤاٍل َأَجــاَب عنــه الطالــُب إجابــًة صحيحــًة،  وُخّصــص لقيــاس كل مهــارة ســؤاالن، وُخصِّ
و)صفــر( يف حــال كــون اإلجابــة خاطئــة، وهبــذا تصبــح الدرجــة القصــوى الختبــار التفكــر النحــوي )68( درجــة.

ه- صــدق اختبــار التفكــر النحــوي: قــام الباحــث بعــرض االختبــار -يف صورتــه املبدئيــة- علــى َعــَدٍد مــن 
ــن يف تعليــم اللغــة العربيــة، ويف جمــال القيــاس والتقــومي، بلَــغ عدُدهــم )8( حمكمــن، وذلــك  اخلُــَراء املختصِّ
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إلبــداء آرائهــم يف: مــدى وضــوح تعليمــات االختبــار، ومــدى مناســبة األســئلة لقيــاس املهــارات احملــددة، ومــدى 
وضــوح الصياغــة اللغويــة لأســئلة، وهبــذا َأصبــَح اختبــاُر التفكــر النحــوي جاهــزاً يف صورتــه املبدئيــة؛ متهيــداً 

إلجــراِء التَّطبيــِق االســتطالعّي.

و- التجربــة االســتطالعية الختبــار التفكــر النحــوي: قــام الباحــُث بتطبيــِق اختبــاِر التفكــر النحــوي علــى عينــة 
اســتطالعيٍة )غــر عينــة البحــث(، مكونــة مــن )21( طالبــاً مــن طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف؛ 
لتحديــد الزمــن املناســب لإلجابــة عــن أســئلة االختبــار، وحســاب صــدق االتســاق الداخلــي، وحســاب معامــل 
الثّبــات. ومّت حتديــد زمــن اإلجابــة املناســب لالختبــار؛ مــن خــالل تســجيل الزمــن الــذي اســتغرقه أول طالــب 
وآخــر طالــب يف اإلجابــة عــن أســئلة االختبــار، ومــن مث إجيــاد املتوســط احلســايب هلمــا، واســتغرق الزَّمــن الــذي 
قضــاه الطالــب األول يف اإلجابــة )37( دقيقــًة، بينمــا اســتغرق الزمــن الــذي قضــاه الطالــب األخــر )55( 
َد الزمــن املناســب لإلجابــِة عــن أســئلِة اختبــار التفكــر النحــوي بــــ )46(  دقيقــًة، وبتطبيــق املعادلــة الســابقة حتَــدَّ

دقيقــة.

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي الختبار التفكر الّنحوي؛ حسب الباحث معامالت االرتباط 
بــن درجــة كل مفــردة والدرجــة الكليــة لالختبــار، ودّلــت النتائــج علــى أن قيمــة )ر( لالرتبــاط بــن درجــات 
املفــردات والدرجــة الكليــة لالختبــار دالــة عنــد مســتوى )0.05( و)0.01(، ممَّــا يشــر إىل أن املفــردات تقيــس 

مــا تقيســه الدرجــة الكليــة، أي أنــه يوجــد اتســاق داخلــي، وهــو مــا يُعــدُّ مؤشــراً لصــدق االختبــار.

ــِد مــن ثبــاِت اختبــار التفكــر النحــوي، حســب الباحــث الثبــات بطريقــة إعــادة التطبيــق، حيــُث  وللتَّأكُّ
متَّ تطبيــُق االختبــاِر علــى عيِّنَــٍة اســتطالعيٍة ِقواُمهــا )21( طالبــاً، مثّ أُِعْيــَد تطبيُقــه علــى العيِّنــِة نفســها بعــد مــرور 
أربعــة عشــر يومــاً، ومّت حســاب معامــل ارتبــاط ســبرمان بــن التطبيقــن األول والثــاين، وتراوحــت معامــالت 
االرتبــاط احملســوبة بطريقــة إعــادة التطبيــق بــن )0.64 – 0.86( للمهــارات الرئيســة، و)0.65( للدرجــة 
الكليــة الختبــار التفكــر النحــوي، ومجيُعهــا قيــُم ثبــاٍت دالَـّـة عنــد مســتوى )0.01(، أْمَكــَن االطمئنــاُن مــن 

خالهلــا مــْن ثبــاِت اختبــار التفكــر النحــوي، والوثــوق بــه عنــد تطبيقــه لقيــاس مــا ُحــّدد مــن مهــارات.

اثنياً: مقياس قلق اإلعراب

العربيــة جبامعــة  اللغــة  لــدى طــالب قســم  قلــق اإلعــراب  قيــاس مســتوى  املقيــاس:  إعــداد  مــن  اهلــدف  أ- 
اإلعــراب. قلــق  املقــرتح يف خفــض  الرانمــج  فاعليــة  علــى  والّتعــّرف  الطائــف، 

علــى  الباحــث  اطّــالع  املقيــاس يف ضــوء  إعــداد  مّت  اإلعــراب:  قلــق  مقيــاس  اختبــار  إعــداد  ب- مصــادر 
األدبيــات والّدراســات ذات الّصلــة بقيــاس قلــق اإلعــراب أو النحــو بشــكل خــاص، وقلــق االختبــارات بشــكٍل 
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، ابإلضافــة إىل بعــض مظاهــر القلــق الــي أشــار إليهــا الطــالب، الذيــن متـّـت مقابلتهــم عنــد القيــام ابلّدراســة  عــامٍّ
االســتطالعّية.

ج- وصــف مقيــاس قلــق اإلعــراب يف صورتــه املبدئيــة: تكــون املقيــاس- يف صورتــه املبدئيــة - مــن )23( 
عبــارًة، تقيــس خمتلــف األبعــاد النفســية والفســيولوجية املرتبطــة بقلــق اإلعــراب، والــي تــدور حــول مــا يفكــر فيــه، 
أو يشــعر بــه الطالــب عنــد مزاولــة اإلعــراب، وقــد عمــد الباحــث إىل إيــراد عبــارات متعــّددة متفقــة يف فكرهتــا، 

خمتلفــة يف صياغتهــا اللفظيّــة؛ بغــرض التأكــد مــن صــدق البيــاانت، وجديــة املســتجيب يف التعامــل معهــا.

د-كيفيــة تصحيــح املقيــاس: يــوّد الباحــُث اإلشــارة إىل أنــه ليســت هنــاك إجــاابت صحيحــة وأخــرى خاطئــة 
يف املقيــاس ؛ فــكل إجابــة تعــّر عــن مشــاعر الطالــب وأحاسيســه اخلاصــة، املرتبطــة مبســتوى اخنفاض/ارتفــاع 
قلقــه. وُوِضَعــْت أمــام كل عبــارة مــن عبــارات املقيــاس أربعــة بدائــل، متثّــل فئــات االســتجابة، وهــي: )دائمــاً، 
غالبــاً، أحيــاانً، اندراً(. حبيــث أتخــذ علــى الرتتيــب الدرجــات اآلتيــة: )4، 3، 2، 1( يف العبــارات الــي 
تقيــس مســتوايت القلــق املرتفعــة، و)1، 2، 3، 4( بصــورة عكســية يف العبــارات الــي تقيــس مســتوايت القلــق 

املنخفضــة.

ه- صــدق اختبــار قلــق اإلعــراب: قــام الباحــث بعــرض املقيــاس -يف صورتــه املبدئيــة- علــى َعــَدٍد مــن اخلـُـَراء 
يف جمــال الدراســات النفســية، بَلــَغ عدُدهــم )5( حمكمــن، وذلــك إلبــداء آرائهــم يف: مــدى مناســبة عبــارات 
املقيــاس للعـيِّــــــنة احملــددة، مــدى وضــوح الصياغــات اللغويــة لعبــارات املقيــاس، مــدى مالءمــة فئــات االســتجابة 

للعبــارات احملــّددة. وهبــذا َأصبــَح املقيــاس جاهــزاً يف صورتــه املبدئيــة؛ متهيــداً إلجــراِء التَّطبيــِق االســتطالعّي.

و- التجربــة االســتطالعية ملقيــاس قلــق اإلعــراب: قــام الباحــُث بتطبيــِق املقيــاس علــى عيـِّــــنة اســتطالعيٍة )غــر 
عينــة البحــث(، مكونــة مــن )21( طالبــاً مــن طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، هبــدف حتديــد 
الزمــن املناســب لإلجابــة عــن عبــارات املقيــاس، وحســاب اتســاقه الداخلــي، وثباتــه. ومّت حتديــد زمــن اإلجابــة 
املناســب للمقيــاس، مــن خــالل تســجيل الزمــن الــذي اســتغرقه أول طالــب وآخــر طالــب يف اإلجابــة عــن 
عباراتــه، ومــن مث إجيــاد املتوســط احلســايب هلمــا، واســتغرق الزَّمــُن الــذي قضــاه الطالــب األول يف اإلجابــة )19( 
َد الزمــن  دقيقــًة، بينمــا اســتغرق الزمــن الــذي قضــاه الطالــب األخــر )25( دقيقــًة، وبتطبيــق املعادلــة الســابقة حتَــدَّ
املناســب بــــ )22( دقيقــة. وقــام الباحــث حبســاب االتســاق الداخلــي ملقيــاس قلــق اإلعــراب، مــن خــالل إجيــاد 
معامــالت االرتبــاط بــن درجــة كل مفــردة والدرجــة الكليــة، ودلّــت النتائــج علــى أن قيمــة )ر( لالرتبــاط بــن 
درجــات املفــردات والدرجــة الكليــة للمقيــاس دالــة عنــد مســتوى )0.05( و)0.01( مــا عــدا مفــردة واحــدة مل 
ترتبــط ابلدرجــة الكليــة، وكانــت قيمــة معامــل االرتبــاط ســالبة، لذلــك قــام الباحــُث حبذفهــا، وتشــر معامــالت 
االرتبــاط -يف جمملهــا- إىل أن املفــردات تقيــس مــا تقيســه الدرجــة الكليــة؛ أي أنــه يوجــد هنــاك اتســاق 
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داخلــي، وهــو مــا يُعــدُّ مؤشــراً لصــدق املقيــاس، ومّت حســاب ثبــات املقيــاس بطريقــة إعــادة التطبيــق؛ حيــُث متَّ 
ــَد تطبيُقــه علــى العيِّنــِة نفســها بعــد مــروِر  ــٍة اســتطالعيٍة ِقواُمهــا )21( طالبــاً، مثّ أُِعْي تطبيــُق املقيــاس علــى عيَِّن
ثالثــة عشــر يومــاً، ومتَّ حســاب معامــل ارتبــاط ســبرمان بــن التطبيقــن األول والثــاين، وتراوحــت معامــالت 
املقيــاس، و)0.83( للدرجــة  لعبــارات  بــن )0.76 – 0.90(  التطبيــق  إعــادة  االرتبــاط احملســوبة بطريقــة 
ــُم ثبــاٍت دالَـّـة عنــد مســتوى )0.01(، أْمَكــَن الباحــث مــن خالهلــا االطمئنــان  الكليــة للمقيــاس، ومجيُعهــا قي

مــن ثبــاِت املقيــاس، والوثــوق بــه عنــد تطبيقــه.

اثلثاً: إعداد اإلطار العام للربانمج املقرتح القائم على حنو النص:

شرع الباحُث يف إعداد اإلطار العام للرانمج املقرتح القائم على حنو النَّّص، يف ضوء احملّددات اآلتية:

أ- حتديد اهلدف من إعداد اإلطار العام للرانمج:

يتلّخــص اهلــدف الرئيــس مــن إعــداد اإلطــار يف االسرتشــاد أبطــره وحمّدداتـِـه العامَّــة عنــد إعــداد كتــاب الطالــب، 
والدليــل اإلرشــادي لعضــو هيئــة الّتدريــس.

ب- حتديد مصادر بناء اإلطار العام للرانمج: 

قــام الباحــث ببنــاء الرانمــِج يف ضــوء عــدٍد مــن املصــادر، وهــي: األدبيَّــات والدِّراســات ذات العالقــة بنحــو 
النــص تنظــراً وتطبيقــاً، واألهــداف العاّمــة لتدريــس النحــو لطــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، 
فضــاًل عــن االســتئناس ابملنهِجيــات املّتبعــة عنــد ِإعــداد الرامــج املقرتحــة الــواردة يف ثنــااي عــدٍد مــن الدراســاِت 

الســابقة.

ج- حتديــد مكــوانت اإلطــار العــام للرانمــج: تكــوََّن اإلطــار العــام للرانمــج مــن عناصــر متعــّددة، تتمثّــل يف 
اآليت: فلســفة الرانمــج، أســس الرانمــج، األهــداف العامــة واإلجرائيــة ، حتديــد حمتــوى الرانمــج، ِاســرتاتيجيات 

التعليــم والّتعّلــم، مصــادر التعليــم والتعلــم، أســاليب التقــومي.

بنتيجــة  الباحــث  د- حتديــد احملتــوى وآليــة اختيــاره: متَّ اختيــار موضوعــات الرانمــج يف ضــوء اسرتشــاد 
االختبــار االســتطالعي يف مهــارات التفكــر النحــوي، ويف ضــوء االســتئناس مبرئيــات عــدٍد مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس، وأمكــن تنظيــم موضوعــات الرانمــج علــى النحــو اآليت: 1( حنــو النــص: مفهومــه، معايــره، 
توظيفــه يف تعليــم النحــو، 2( احلــال، 3( االســتثناء، 4( الصفــة، 5( التوكيــد، 6( البــدل، 7( العطــف، 

8( االســم املنقــوص واملقصــور.

ه- حتديــد طــرق التدريــس واألنشــطة املســتخدمة يف الرانمــج: تنوََّعــت طــرق التدريــس املوظفــة يف الرانمــج 
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املقــرتح القائــم علــى حنــو النــص، فشــملت جمموعــة مــن الطــرق، الــي ميكــن توظيــف حنــو النــص مــن خالهلــا، 
ومــن ذلــك: املناقشــات الفرديــة، والعمــل يف جمموعــات، والتعلــم الــذايت، كمــا حتــددت أنشــطة الرانمــج يف 
ضــوء املســتهدف مــن كل درس؛ اســتناداً إىل معطيــات حنــو النــص، وقــد روعــي يف تلــك األنشــطة مــا أييت: 
البنــاء علــى مــا لــدى املتعلــم مــن معــارف، الرتكيــز علــى التدريــب والتطبيــق الفعلــي، صياغــة أنشــطة ومهــاّم 

تعليميــة متدّرجــة وفقــاً لطبيعــة مهــارات حنــو النــص، وجتزئــة العناصــر واألنشــطة الــي تغّذيهــا.

و- أساليب تقومي الرانمج : تنوَّعت أساليب التقومي املستخدمة يف الرانمج لتشمل ما أييت:

1- التقــومي القبلــي: ومّت قبــل تدريــس الرانمــج، مــن خــالل تطبيــق اختبــار مهــارات التفكــر النحــوي، ومقيــاس 
قلــق اإلعراب.

2- التقــومي البنائــي: ويتــّم أثنــاء تنفيــذ الرانمــج مــن خــالل تقــومي الطــالب يف بدايــة كل درس مــن دروس 
الرانمــج، وأثنــاء مناقشــتهم وتفاعلهــم مــع عضــو هيئــة التدريــس، وعنــد أدائهــم وتطبيقهــم ملهــارات حنــو النــص، 
فضــاًل عــن تقــومي مــدى اكتســاهبم للخــرات املتضّمنــة بــكل درس، وذلــك مــن خــالل تفاعلهــم مــع األنشــطة 

البنائيــة، وإجابتهــم عــن أســئلة التقــومي الــواردة يف هنايــة كل درس.

3- التقــومي البعــدي: ويتــّم بعــد االنتهــاء مــن تدريــس الرانمــج، مــن خــالل التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات 
التفكــر النحــوي، ومقيــاس قلــق اإلعــراب.

ي- ضبــط اإلطــار العــام للرانمــج: بعــد االنتهــاء مــن إعــداد اإلطــار العــامِّ للرانمــج، ورغبــًة مــن الباحــث يف 
التأكــد مــن مــدى مالَءمتــه، مَتَّ َعْرُضــه -يف صورتــه املبدئيــة- علــى َعــَدٍد مــن اخلُــَراء يف جمــال تعليــم اللغــة 
العربيــة، وحنــو الّنــص، بلــغ عدُدهــم ســتة حمكمــن، وأُْتِبــَع اإلطــاُر ابســتمارٍة، طُِلــَب فيهــا مــن احملكمــن إبــداُء 
الــرأِي يف خمتلــف مكــوانت اإلطــار العــام للرانمــج، مــن حيــث: مــدى مناســبتها، ومــدى وضــوح إجراءاهتــا 
وصياغتهــا اللغويــة ، كمــا ُمنِــَح احملكَّمــون فُرَصــًة ُحــرًّة إلضافــة أو حــذف أو تعديــل مــا يرونــه مناســباً. ويف 
ضــوء مرئيــات احملكمــن، أجــرى الباحــث عــدداً مــن التعديــالت، الــي مبوجبهــا أصبــح اإلطــار العــام للرانمــِج 

جاهــزاً يف صورتــه النهائيــة.

رابعاً: إعداد كتاب الطالب، والدليِل اإلرشادٍي لعضو هيئة الّتدريس الالزمني لتنفيذ الربانمج:

 أعــد الباحــُث كتــاابً مســاعداً لطــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، ودليــاًل إرشــادايً ألعضــاء 
هيئــة التدريــس مسرتشــداً يف ذلــك مبحــدِّدات اإلطــار العــام للرانمــج الــذي أعــّده البحــث احلــايل.

 ومتَّ تنظيــم حمتــوايت كٍل منهــا  وفــق جزأيــن رئيســن: جــزء نظــري، اشــتمل علــى نبــذة تعريفيــة بنحــو 
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النــص، ومعايــره، وكيفيــة اإلفــادة منــه يف تعليــم النحــو العــريب. ومّت تنظيــُم هــذه املعــارف يف صــورِة دروٍس 
َنَظريــٍة. أمــا اجلــزء التطبيقــي فاشــتمل علــى الــدروس النحويــة املختــارة، وتضّمــن أهدافــاً ســلوكيًة، ووســائل 
تعليميــة مقرتحــة، ونّصــاً تتمحــور حولــه أنشــطة حنويــة متنّوعــة، ابإلضافــة إىل جمموعــة مــن األســاليب التقومييــة.

 وحــرص الباحــث يف مقدمــة الدليــل اإلرشــادي علــى تبصــر عضــو هيئــة التدريــس أبدواره التدريســية، 
الــي يضطلــع هبــا، مــن خــالل تقــدمي إرشــادات وافيــة حيــال كيفيــة تنفيــذ األنشــطة املتضمنــة يف الدليــل.

مــن  املبدئيــة- علــى ســبعة  إعدادمهــا بصورهتمــا  الكتــاب والدليــل -بعــد  بعــرض  الباحــث  قــام  وقــد 
ــة خطــوات التدريــس اإلجرائيــة للتنفيــذ،  املتخصصــن للحكــم على:مــدى وضــوح اهلــدف العــام، مــدى قابلّي
مــدى مالءمــة األهــداف الســلوكية، مــدى وضــوح صياغــة املفــردات والرتاكيــب اللغويــة املســتخدمة، مــدى 
مناســبة اخلطــة املقرتحــة لتنفيــذ الرانمــج، مــدى وضــوح أدوار عضــو هيئــة الّتدريــس، املرتبطــة بتنفيــذ كل نشــاط 
من األنشــطة احملددة، وأجرى الباحُث التعديالت املناســبة يف ضوء استئناســه مبرئيات احملكمن وتوجيهاهتم.

إجراءات تطبيق البحث ميدانياً:
بعــد أن فــرغ الباحــث مــن إعــداد أدوات البحــث ومــواّده، ســلك جمموعــًة مــن اإلجــراءات الالزمــة 

فيمــا أييت: إيضاحهــا  ميكــن  امليــداين،  للتطبيــِق 

1- حتديــد عينــة البحــث ابلطريقــة العشــوائية مــن طــالب الســنة الرابعــة بقســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، 
الذيــن أهنــوا دراســة مجيــع مقــّررات النحــو يف برانمــج إعدادهــم.

2- إجراء التطبيق القبلي؛ هبدِف التعرف على مستوى العينة يف مهارات التفكر النحوي، ومقياس قلق اإلعراب.

3- تنفيــذ الرانمــج املقــرتح القائــم علــى حنــو النــص ملــدة )6( أســابيع، خــالل الفــرتة مــن 1438/6/13هـــ 
حــىت 1438/7/30هـــ.

4- إجــراء التطبيــق البعــدي؛ هبــدف التَّعــّرف علــى فاعليــة الرانمــج املقــرتح يف تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي، 
وخفــض قلــق اإلعــراب لــدى عينــة البحث.

األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
متَّ اســتخدام عــدٍد مــن األســاليب اإلحصائيــة املناســبة، تتمثّــل فيمــا أييت: املتوســط احلســايب، ومعادلــة 
الــوزن النســي، واالحنــراف املعيــاري، ومعامــل ســبرمان، واختبــار )ت( ملقارنــة متوســطي عّينتــن مرتبطتــن، 

ومربــع إيتــا حلســاب حجــم التأثــر، ومعادلــة الكســب املعــّدل.
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عرض نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:

يعــرض الباحــث نتائــج التطبيــق امليــداين، الــي مّت الّتوّصــل إليهــا، وفقــاً لتسلســل فــروض البحــث، ُمْتِبعــاً 
ذلــك مبناقشــتها وتفســرها يف ضــوء اخللفيــة النظريــة، وذلــك وفقــاً ملــا أييت:

نتيجة اختبار الفرض األّول:
ينــّص الفــرض األول علــى أنــه: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α≤0.05( بــن 
ــَطي درجــات طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف القياســن القبلــي والبعــدي الختبــار مهــاراِت  مَتوسِّ

التفكــر النحــوي علــى مســتوى املهــارات الرئيســة والدرجــة الكليــة.

 Paired Samples) والختبــار هــذا الفــرض، مت اســتخدام اختبــار)ت( للمجموعــات املرتابطــة
T- Test(؛ لتعــرف الفــروق لــدى عينــة البحــث يف القياســن القبلــي البعــدي الختبــار مهــارات التفكــر 

النحــوي. ويوّضــح اجلــدول )2( نتائــج اختبــار الفــرض.

جدول )2(:ىقيمة )ت( وداللتها للفروق بن القياسن القبلي والبعدي ملهارات التفكر النحوي

مهارات 
التفكر 
النحوي

عدد التطبيق
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الفرق بن  
قيمة )ت(املتوسطن

داللة قيمة )ت( 
عند مستوى
)α≤0.05)

التمييز 
واملقارنة

296.553.112قبلي
دالة3.2410.643 299.792.846بعدي

االستنتاج
293.172.106قبلي

دالة3.0311.074 296.211.80بعدي

االستدالل
292.481.573قبلي

دالة3.6612.964 296.141.995بعدي

التفسر
294.972.652قبلي

دالة1.935.741 296.901.970بعدي
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مهارات 
التفكر 
النحوي

عدد التطبيق
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الفرق بن  
قيمة )ت(املتوسطن

داللة قيمة )ت( 
عند مستوى
)α≤0.05)

إصدار 
األحكام

292.411.955قبلي
دالة3.4512.363 295.861.597بعدي

اإلعراب
291.721.486قبلي

دالة2.9013.627 294.621.425بعدي

الدرجة 
الكلية

2921.3110.299قبلي
دالة18.2117.787 2939.529.113بعدي

ويتضح من اجلدول )2( ما أييت:

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ  1- ابلنســبة ملهــارات التمييــز واملقارنــة: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
الفــرق بــن املتوســطن احلســابين )3.24( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )10.643( عنــد 

.)α≤0.05) مســتوى داللــة

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ الفــرق  2- ابلنســبة ملهــارات االســتنتاج: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
بــن املتوســطن احلســابين )3.03( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )11.074( عنــد مســتوى 

.)α≤0.05( داللــة

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ الفــرق  3- ابلنســبة ملهــارات االســتدالل: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
بــن املتوســطن احلســابين )3.66( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )12.964( عنــد مســتوى 

)α≤0.05) داللة

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ الفــرق  4- ابلنســبة ملهــارات التفســر: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
بــن املتوســطن احلســابين )1.93( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )5.741( عنــد مســتوى 

)α≤0.05) داللــة

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ  5- ابلنســبة ملهــارات إصــدار األحــكام: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
الفــرق بــن املتوســطن احلســابين )3.45( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )12.363( عنــد 

.)α≤0.05) مســتوى داللــة
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ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ الفــرق  6- ابلنســبة ملهــارات اإلعــراب: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
بــن املتوســطن احلســابين )2.90( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )13.627( عنــد مســتوى 

.)α≤0.05) داللــة

ــَطي درجــات عينــة  7- ابلنســبة للدرجــة الكليــة ملهــارات التفكــر النحــوي: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
البحــث؛ حيــث بلــغ الفــرق بــن املتوســطن احلســابين )18.20( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة 

.)α≤0.05) داللــة  مســتوى  عنــد   )17.787( )ت( 

، وُيســَتعاُض عنــه بقبــوِل الَفــْرِض البديــل؛ حيُث  وبنــاًء علــى النتيجــة الســابقة؛ يتــمُّ َرفْــُض الفــرِض الصفــريِّ
دلَّــْت نتائــج التحليــالت اإلحصائيــة علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α≤0.05( بــن 
ــَطي درجــات طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف الختبــار مهــاراِت التفكــر النحــوي يف القياســن  مَتوسِّ

القبلــي والبعــدي لصــاحل القيــاس البعــدي يف مجيــع األبعــاد الرئيســة والدرجــة الكليــة. 

وملعرفــة حجــم أتثــر الرانمــج املقــرتح القائــم علــى حنــو النــص يف تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي؛ متَّ 
حســاب مربــع إيتــا ملعرفــة مســتوى حجــم التأثــر، كمــا مّت إجيــاد نســبة الكســب املعــدل (Blake(، وجــاءت 

النتائــج كمــا يوّضحهــا اجلــدول )3(.

جدول )3(: قيمة حجم التأثر ومستواه وقيمة الكسب املعدل لتأثر الرانمج القائم على حنو النص يف 
تنمية مهارات التفكر النحوي

مهارات التفكر 
مستوى حجم حجم األثر(η(2قيمة )ت(النحوي

التأثر
الكسب املعدل 

)Blake)

1.210كبر10.6430.820التمييز واملقارنة

1.283كبر11.0740.752االستنتاج

1.293كبر12.9640.864االستدالل

1.390كبر5.7410.556التفسر

1.336كبر12.3630.717إصدار األحكام

1.259كبر13.6270.742اإلعراب

1.202كبر17.7870.802الدرجة الكلية
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ويتضــح مــن اجلــدول الســابق )3( أن قيمــة مربــع إيتــا حلجــم التأثــر تراوحــت بــن )0.556– 0.864(، 
وبلغــت قيمتــه للدرجــة الكليــة )0.802( ، ممـّـا يعــي أن )80.2٪( مــن تبايــن درجــات الطــالب بــن القياســن 

القبلــي البعــدي يف مهــارات التفكــر النحــوي يُعــَزى للرانمــج القائــم علــى حنــو النص.

كمــا تراوحــت قيمــة الكســب املعــدل (Blake( بــن )1.210 – 1.390( للمهــارات، وبلغَــْت 
قيمــُة الدرجــة الكليــة )1.202(، وتــدل هــذه الِقيَــم علــى مســتوى فاعليــة كبــٍر، يُعــَزى للرانمــِج املقــرتح القائــم 

علــى حنــو النــص.

ومُيْكــُن تـَْفِســيـُْر هــذه النتيجــِة يف ضــوء الطبيعــة الفلســفّية الــي يتمتّــع هبــا حنــو النــص، والــي تتناغــم - 
بطبعهــا- مــع مهــارات التفكــر الّنحــوي، فالّتنــاول الشــمويل جملمــوع املتواليــات الّنحويــة أْســهم يف ســْرِ أغــوار 
املعــى الكلّــي، واستشــراف فْهــم دالالتــه، وانعكــس هــذا -بطبيعــة احلــال- علــى إتقــان مهــارات التفكــر 
النحــوي، وميكــن القــول إّن تدريــب طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف عــر الرانمــج املقــرتح علــى 
تلّمــس النّــّص مــن خمتلــف جوانبــه، والســعي للكشــف عــن أوجــه ارتباطاتــه، مــن خــالل التمييــز بــن بعــض 
مكّوانتــه، وإدراك أوجــه الشــبه واالختــالف بينهــا، واســتنتاج مــا يرتبــط هبــا، والقــدرة علــى تفســر العالقــات، 
الــي تربــط بعــض الظواهــر النحويــة يف النــص وتعليلهــا، قــد أســهم يف زايدة فْهِمهــا، والّتفاعــل معهــا، والقــدرة 

علــى إعراهبــا، وهــو -يف حقيقــة األمــر- تدريــب علــى مهــارات التفكــر النحــوي ذاهتــا.

وميكــن الّنظــر إىل األدوات الــي يعتمــد عليهــا حنــو النــص يف وصــف الّنصــوص وحتليلهــا واســتظهار 
خصائصها؛ بوصفها مهارات حنوية، من هنا ميكن القول إّن مثّة انسجاماً واضحاً بن طبيعة املتغر املستقل 
مــن جهــٍة ومهــارات التفكــر النحــوي املســتهدفة ابلتنميــة مــن جهــٍة أخــرى، فأنشــطة التعليــم والّتعّلــم الــواردة 
يف الرانمــج ســَعْت إىل متكــِن عّينــة البحــث مــن الوقــوف علــى البــى الرّتكيبيــة، مــن خــالل تدريــب الطــالب 
علــى تتبّــِع اإلحــاالِت، وحتديــد أنــواع اجلمــل، ووســائل متاســِكها وترابطهــا، عــر جمموعــة مــن املهــارات، مثــل: 
ربــط األســباب ابلنتائــج، أو حتديــد فعــل الشــرط وجوابــه، وغــر ذلــك مــن وســائل الّتماســك األخــرى، الــي 
مــن شــأهنا إذكاء التفكــر النحــوي يف أذهــان الطــالب، واإلســهام يف تَنميــة عــدٍد مــن املهــارات املرتبطــة بــه.

والنتيجــة احلاليــة تنســجم مــع األفــكار الــي َأَشــاَرْت إليهــا َعــَدٌد مــن الكتــاابت والدِّراســاِت الســابقِة، 
مثــل: دراســة عصــر )1999م(، وهبلــول )2002م(، واهلوميــل )2006م(، وآل متيــم )2017م( مــن أنَّ 
اْســِتْحَكاَم الطُـّـُرِق الــي تعتمــد علــى التلقــن، وحْفــظ القواعــد الّنحويّــة، والتّــدرُّب علــى تطبيقهــا عــر أطــٍر 
ضّيقــٍة، مــن خــالل أمثلــٍة مبتــورٍة جمتــزأة مــن ســياقاهتا، يصّعِــُب مــن عمليــة الوصــول للمعــى، الــذي هــو منتهــى 
الدراســة النحويــة، وال يســهم يف االرتقــاء مبهــارات التفكــر النحــوّي، وهــذا مــا أَمكــَن التعــرف عليــه مــن خــالل 

الوقــوف علــى الفــروق بــن القياســن القبلــي والبعــدي لعينــة البحــث يف مهــارات التفكــر النحــوي.
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ــابِق ُمّتِســَقًة مــع جوهــر األفــكار، الــي اندت هبــا  وبشــكٍل عــاٍم، جــاَءْت نتيجــُة اختبــاِر الَفــْرِض السَّ
بعــض الكتــاابت والدراســات الرتبويــة الّســابقة مــن ضــرورة التوجــه يف تدريــس النحــو إىل معاجلــات منطلقــة مــن 
عمليــات الفهــم وبنــاء املعــى، مثــل: دراســة كامــل )2005م(، وعصــر )1998م(، والبشــري )2015م(، 
وعطية )2015م(، وعبداجلواد )2016م( على غرار حنو النص، الذي اّتســم بوصفه بناًء معنوايً متكاماًل، 
ســاعد الطــالب علــى إدراك طبيعــة العالقــات املتبادلــة بــن كلمــات النَّــص، ومجلــه، وفقراتــه، والدراســة احلاليــة 
يف ذلــك تّتفــق مــع الّنتائــج، الــي توّصلــت إليهــا دراســة الزيــي )2010م( والنجــري )2010م(، وســليمان 

)2012م(.

نتيجة اختبار الفرض الثاين:
ينــّص الفــرض الثــاين علــى أنــه: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α≤0.05( بــن 
ــَطي درجــات طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف القياســن القبلــي والبعــدي ملقيــاس قلــق  مَتوسِّ

اإلعــراب علــى مســتوى األبعــاد الرئيســة والدرجــة الكليــة.

 Paired Samples) والختبــار هــذا الفــرض؛ مت اســتخدام اختبــار )ت( للمجموعــات املرتابطــة
T- Test( ملعرفــة الفــروق لــدى عينــة البحــث يف القياســن القبلــي البعــدي ملقيــاس قلــق اإلعــراب، ويوّضــح 

اجلــدول رقــم )4( نتائــج اختبــار الفــرض.

جدول )4(: قيمة )ت( وداللتها للفروق بن القياسن القبلي و البعدي ملقياس قلق اإلعراب

أبعاد 
مقياس قلق 

اإلعراب
عدد التطبيق

العّينة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الفروق 
بن 

املتوسطن
قيمة )ت(

داللة قيمة 
)ت( عند 
مستوى 

)α≤0.05)

البعد النفسي
2948.036.75القبلي

دالة11.4514.373 2936.595.83البعدي

البعد 
الفسيولوجي

2915.551.57القبلي
دالة5.4815.087 2910.072.07البعدي

الدرجة 
الكلية

2963.597.43القبلي
دالة16.9317.883 2946.666.71البعدي
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ويتضح من اجلدول )4( ما أييت:
ــَطي درجــات عينــة البحث؛حيــث  1- ابلنســبة للبعــد النفســي لقلــق اإلعــراب: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
بلــغ الفــرق بــن املتوســطن احلســابين )11.45( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )14.373( 

.)α≤0.05) عنــد مســتوى داللــة

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛  2- ابلنســبة للبعــد الفســيولوجي لقلــق اإلعــراب: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
)ت(  قيمــة  وبلغــت  البعــدي،  القيــاس  اجّتــاه  يف   )5.48( احلســابين  املتوســطن  بــن  الفــرق  بلــغ  حيــث 

.)α≤0.05) داللــة  مســتوى  عنــد   )15.087(

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛  3- ابلنســبة للدرجــة الكليــة ملقيــاس قلــق اإلعــراب: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
قيمــة )ت(  البعــدي، وبلغــت  القيــاس  اجّتــاه  املتوســطن احلســابين )16.93( يف  بــن  الفــرق  بلــغ  حيــث 

.)α≤0.05) داللــة  مســتوى  عنــد   )17.883(

، وُيســَتعاُض عنــه بقبــوِل الَفــْرِض البديــل؛ حيُث  وبنــاًء علــى النتيجــة الســابقة؛ يتــمُّ َرفْــُض الفــرِض الصفــريِّ
  )α≤0.05) دلَـّـْت نتائــج التحليــالت اإلحصائيــة علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
ــَطي درجــات طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف ملقيــاس قلــق اإلعــراب يف القياســن القبلــي  بــن مَتوسِّ

والبعــدي، لصــاحل القيــاس البعــدي يف البعديــن الرئيســن والدرجــة الكليــة. 

وملعرفــة حجــم أتثــر الرانمــج املقــرتح القائــم علــى حنــو النــص يف خفــض قلــق اإلعــراب؛ متَّ حســاب مربــع 
إيتــا لتعــرف مســتوى حجــم التأثــر، كمــا مّت إجيــاد نســبة الكســب املعــدل (Blake(، وجــاءت النتائــج كمــا 

يوّضحهــا اجلــدول )5(.

جدول )5(: قيمة حجم التأثر ومستواه وقيمة الكسب املعدل لتأثر الرانمج القائم على حنو النص يف 
خفض قلق اإلعراب

أبعاد مقياس قلق 
حجم األثر قيمة )ت(اإلعراب

2)η(
مستوى حجم 

التأثر
الكسب املعدل 

)Blake)

1.25كبر.14.373871البعد النفسي

1.21كبر.15.087637البعد الفسيولوجي

1.32كبر.17.883883الدرجة الكلية
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ويتضــح مــن اجلــدول الســابق )5( أن قيمــة مربــع إيتــا حلجــم التأثــر بلغــت )0.871( للبعــد النفســي، 
و)0.637( للبعــد الفســيولوجي، وبلغــت قيمتــه للدرجــة الكليــة )0.883(، ممّــا يعــي أن )88.3٪(  مــن 
تبايــن درجــات الطــالب بــن القياســن القبلــي والبعــدي ملقيــاس قلــق اإلعــراب يُعــَزى للرانمــج القائــم علــى 
حنــو النص.كمــا بلغــت قيمــة الكســب املعــدل )Blake( للبعــد النفســي )1.25(، وللبعــد الفســيولوجي 
يُعــَزى  الِقيَــم علــى مســتوى فاعليــة كبــٍر،  الكليــة )1.32(، وتــدل هــذه  الدرجــة  )1.21(، وبلغَــْت قيمــة 

للرانمــِج املقــرتح القائــم علــى حنــو النــص.

وميكــُن َتفســر هــذه النتيجــة يف ضــوء مــا يتميــز بــه الرانمــج املقــرتح، الــذي مّت جتريبــه، فنزعتــه الّنصيــة ذات 
البنــاء املتــدرج، ابتــداًء مبســتوى الكلمــة، مــروراً ابجلملــة، مث الفقــرة، مث النــص أبكملــه، فضــاًل عــن ربــط املهــارات 
النحويــة بســياقاهتا اللغويــة املختلفــة، أاتحــت للطــالب فرصــًة كبــرًة للوقــوف علــى املعــى الكلّــي املتكامــل مــن 
خــالل عــدٍد مــن األنشــطة، الــي تضّمنهــا الرانمــج، وَيّســرْت مــن قــدرة الطــالب علــى فهــم املعــى وإعرابــه، 
األمــر الــذي قــاد إىل التخفيــف مــن نــوابت القلــق املصاحبــة لإلعــراب؛ إْذ إنَّ اإلعــراَب -يف جوهــره- ليــس 
تغــراً شــكلياً يطــرأُ علــى أواخــر الكلمــات، بــل هــو تغــّر معنــوي ابملقــام األول، لــذا فهــَو يتطلّــُب معاجلــاٍت 
ــَن أنشــطًة  تتواكــُب مــع طبيعتــه، وهــذا مــا أمكــن حتقيقــه مــن خــالل جتريــب الرانمــج املقــرتح، الــذي تضمَّ
حتليليــًة، راعــت البنــاء الكلــّي للنــص، وحّققــْت قــدراً مناســباً مــن مســتوايت الفهــم، وكان لذلــك كلــه انعــكاس 

واضــح علــى اخنفــاض مســتوى قلقهــم اإلعــرايب.

ابإلضافــة إىل مــا ســبق، ميكــن القــول إن الرانمــج املقــرتح قــد أحــدَث ارتباطــاً وثيقــاً بــن مــا تعّلمــه 
مــن  مــن خــالل عــدٍد  تزامنيــٍة، وذلــك  مــن مهــارات حنويّــة وبــن تطبيقاهتــا اإلعرابيّــة، يف صــورٍة  الطــالب 
األنشــطة، الــي اســتهدفت تدريــب عّينــة البحــث علــى الربــط بــن اإلعــراب واملعــى، الــذي يتضمَّنــه الرتكيــب 
اللغــوّي، فاإلعــراب هــو الركيــزة الرئيســة يف البنــاء املعنــوي، وانعكــس ذلــك بــدوره علــى تكويــن اجّتاهــاٍت إجيابيّــة 
جتــاه اإلعــراب، قّللــت مــن مســتوى القلــق املصاحــب لــه، وهــذا مــا دلّــت عليــه نتيجــة اإلجابــة عــن الفــرض احلــايل.

وهــذه التفســرات تتفــق مــع بعــض األفــكار الــواردة يف خلفيّــة البحــث، الــي تشــّدد علــى ضــرورة التَّوّجــه 
حنــو املعاجلــات التدريســية، املنطلقــة مــن املعــى عنــد تدريــس مهــارة اإلعــراب؛ إْذ ُتَســّهُل هــذه املعاجلــات علــى 
الطــالب مهــارة اإلعــراب، وخُتفِّــُف مــن نــوابِت القلــق والتوتــر املصاحبــة لــه، خبــالف الطــرق الشــائعة يف تعليــم 
النحــو، الــي طاهلــا نقــٌد متواصــل نظــر تركيزهــا علــى اجلوانــب اللفظيــة، مــن خــالل اعتمادهــا علــى األمثلــة 
املبتــورة العاجــزة عــن إدراك البــى النصيــة، األمــر الــذي أدَّى إىل ضعــف مســتوايت الطــالب يف تلــك املهــارات، 
بشــكٍل ُيْضِعــُف دوافَعهــم حنــو تعلُّــِم الّنحــو، ويزيــد مــن مســتوى قلقهــم عنــد ممارســة مــا يرتبــط بــه مــن أنشــطٍة 
إعرابيٍة، وهذا ما أشــارت إليه عدٌد من الدراســات الســابقة، مثل: دراســة اجلشــعمي واجلشــعمي )2012م(، 

ودراســة حســن )2015م(، ودراســة وايل)2017م(.
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توصيات البحث:
يف ضوء النتائج الي متَّ التَّوصل هلا، يوصي البحث احلايل مبا أييت:

1- اإلفــادة مــن الرانمــج الــذي اقرتحــه البحــث احلــايل، والعمــل علــى تعريــف طــالب قســم اللغــة العربيّــة بــه، 
وتدريبهــم عليــه.

2- اإلفــادة مــن الّتطــّورات يف جمــال الّدراســات اللغويــة املتخصصــة، وخصوصــاً مــا يتعلّــق بنحــو النــص، 
والعمــل علــى اســتثمارها يف مواقــِف تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا، مــن ِقبــل واضعــي املقــررات اللغويــة ومطّوريهــا 

ــة. ابملرحلــة اجلامعّي

3- االنفتــاح يف تعليــم النحــو العــريب علــى املعاجلــات املنطلقــة مــن البــى الّنصيــة املتكاملــة، وتدريــب أعضــاء 
هيئــة التدريــس بقســم اللغــة العربيــة علــى اســتخدامها. 

4- حتديــث مقــررات طــرق تدريــس اللغــة العربيــة بكليــات الرتبيــة، مــن خــالل تضمينهــا عــدداً مــن املعاجلــات 
التدريســية املناســبة، والّتعريــف بنحــو النــص علــى وجــه اخلصــوص، وســبل توظيفــه يف تعليــم النحــو.

5- اإلفــادة مــن اإلســهامات الــي قّدمهــا البحــث احلــايّل، فيمــا يتعلــق ابختبــار التفكــر النحــوي، ومقيــاس 
قلــق اإلعــراب، والعمــل علــى اســتخدامها.

مقرتحات البحث:
يقرتح البحث احلايل القيام ابلبحوث والدراسات املستقبلّية اآلتية:

1- دراســة ارتباطيــة، تتعلّــق مبســتوى التمكــن يف مهــارات التفكــر النحــوي، وعالقــة ذلــَك مبســتوى قلــق 
اإلعــراب لــدى طــالب املرحلــة اجلامعيــة.

2- حتليل مقررات النحو العريب يف املرحلة الثانوية ابململكة العربية السعودية يف ضوء معاير حنو النص.

3- برانمــج تدريــي مقــرتح ملعلمــي اللغــة العربيــة ابملرحلــة الثّانويــة قائــم علــى حنــو النــص والكشــف عــن فاعليتــه 
يف تنميــة مهاراهتــم التدريســية.

4- برانمــج تدريــي قائــم علــى حنــو النــص لتنميــة املهــارات الصرفيــة لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة 
الطائــف.
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املراجع 

أوال: املراجع العربية

- أبو املكارم، علي )2006م(. أصول التفكر النحوي. القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.

- األبيــض، قصــي عبــد العبــاس حســن )2011م(. تقــومي مســتوى طلبــة أقســام اللغــة العربيِّــة يف كليــات 
. جملــة كليــة الرتبيــة للبنــات، جامعــة بغــداد، مــج22، ع4، ص  الرتبيِّــة األساســيِّة يف اكتشــاف اخلطــأ النحــويِّ

.731-707

- آل متيــم، عبــدهللا بــن حممــد بــن عايــض )2017م(. تقــومي مهــارات النحــو العــريب لــدى طــالب قســم 
اللغــة العربيــة بكليــة اآلداب والعلــوم يف جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيــز. جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية، جامعــة 

القصيــم، الســعودية مــج11, ع1، ص 195 - 236.

- البجــة، عبــد الفتــاح حســن )2000م(. أصــول تدريــس العربيــة بــن النظريــة واملمارســة املرحلــة األساســية 
العليــا. عّمــان، دار الفكــر.

- حبــري، ســعيد حســن )2008م(. إســهامات أساســية يف العالقــة بــن النــص والنحــو والداللــة. القاهــرة، 
مؤسســة املختــار للنشــر والتوزيــع.

- لبشــري، حممــد بــن شــديد )2015م(. فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجية االســتقصاء التأملــي يف تنميــة مهــارة 
اإلعــراب واالجتــاه حنــوه لــدى طــالب الصــف الثالــث املتوســط يف مدينــة الــرايض. اجمللــة العربيــة للدراســات 

الرتبويــة واالجتماعيــة، الســعودية ع7، ص :91– 136

- هبلــول، إبراهيــم أمحــد. )2002م(. فعاليــة اســتخدام إحــدى اســرتاتيجيات التعلــم التعــاوين يف كل مــن: 
التحصيــل النحــوي واســتبقاء املعلومــات واالجتــاه حنــو املــادة النحويــة لــدى تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي. 

جملــة كليــة الرتبيــة ابملنصــورة، مصــر ج50، ص : 2 - 62.

- بوجرانــد، روبــرت دي. )2007م(. النَّــص واخلطــاب واإلجــراء. نقلــه إىل العربيــة: متــام حســان، الطبعــة 
الثانيــة، القاهــرة، عــامل الكتــب.

- بوقــرة، نعمــان. )2007م(. حنــو النــص: مبادئــه واجتاهاتــه األساســية يف ضــوء النظريــة اللســانية احلديثــة. 
جملــة عالمــات يف النقــد األديب، النَّــادي األديب الثَّقــايف جبــدة، الســعودية مــج 16, ج 61، ص: 37-7.
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-  اجلشــعمي، شــذى مثــى علــوان؛ اجلشــعمي، مثــى علــوان حممــد )2012م(. قلــق طلبــة املرحلــة الثانيــة / 
قســم اللغــة العربيــة / كليــة الرتبيــة األصمعــي مــن األخطــاء النحويــة و الصرفيــة و اإلمالئيــة. جملــة كليــة الرتبيــة 

األساســية للعلــوم الرتبويــة و اإلنســانية، العــراق: جامعــة اببــل، مــج. 1، ع. 9، ص 332-312.

- حســان، متــام )2000م(. األصــول دراســة إبســتمولوجية للفكــر اللغــوي عنــد العــرب النحــو فقــه اللغــة 
القاهــرة. الكتــب،  البالغــة، عــامل 

- حسن، آمال امساعيل )2015م(. استخدام املدخل الداليل يف تدريس النحو وأثره يف التحصيل والقلق 
اإلعــرايب ومهــارات التفكــر اللغــوي لــدى تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي. رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، 

جامعــة بورســعيد. كليــة الرتبيــة. قســم املناهــج وطــرق التدريــس.

الــداليل.  النحــوي-  املعــى  لدراســة  مدخــل  والداللــة  النحــو  )2000م(.  عبداللطيــف  حممــد  - محاســة، 
الشــروق. دار  القاهــرة، 

- محاســة، حممــد عبداللطيــف )2001م(. اإلبــداع املــوازي التحليــل النصــي للشــعر. القاهــرة، دار غريــب 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

- خلــف، صيــوان خضــر؛ املايــع، خليــل عبــد املعطــي. )2016م(. النــص وحنــو النــص: احلــدود واملكــوانت. 
جملــة آداب البصــرة - كليــة اآلداب - جامعــة البصــرة، العــراق ع76، ص 31- 56.

- دالــن، فــان ؛ ديــو بولــد  )2010م(. مناهــج البحــث يف الرتبيــة وعلــم النفــس. ترمجــة حممــد نوفــل وآخــرون، 
القاهــرة، مكتبــة األجنلــو املصرية.

- الراجحي، عبده )2017م(. التطبيق النحوي. الطبعة الّتاسعة، عّمان، دار املسرة للنشر والتوزيع والطباعة.

- الزهــراين، حممــد ســعيد جمحــود. )2012م(. مســتوى متكــن طــالب اللغــة العربيــة يف جامعــة الطائــف مــن 
املهــارات النحويــة. جملــة كليــة الرتبيــة ابإلمساعيليــة - مصــر ع 23، ص: 225 - 250.

- الزيــي، حممــد الســيد. )2010م(. برانمــج مقــرتح يف حنــو النــص ومــدى فاعليتــه يف تنميــة الفهــم القرائــي 
ألمنــاط متنوعــة مــن النصــوص لــدى الطــالب املعلمــن. جملــة كليــة الرتبيــة ابملنصــورة، مصــر, ع 74, ج 2, 

ص 476 - 515.

- ســليمان، حممــود جــالل الديــن. )2012م(. ِاســرتاتيجية تدريســيَّة قائمــة علــى علــم اللغــة النصــي لتنميــة 
مهــارات الّتحليــل األديب ملظاهــِر االتِّســاق واالنســجام يف الّنصــوِص يف املرحلــة الثانويــة. جملــة دراســات يف 
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املناهــج وطــرق التدريــس، ع182, ص:49-1
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