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امللدص
ىدؼ البحث الحالي إلى معرفة أثر برنامج قائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛
في تنمية ميارات االستدالؿ النحوي؛ لدى طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية
التربية -جامعة اإلسكندرية .وتـ استخداـ منيجاف بحثياف؛ وىما :المنيج الوصفي التحميمي؛
في عرض مستويات االستد الؿ النحوي ،ونظرية تضافر القرائف النحوية لتماـ حساف ،كما
استُخدـ المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة؛ بتطبيقيف :قبمي ،وبعدي.
وتمثَّمت أداتا البحث في :استبانة تحديد ميارات االستدالؿ النحوي ،فضبلً عف اختبار
المكوف مف (كتاب الطالب،
لقياس ميارات االستدالؿ النحوي .وتـ إعداد البرنامج المقترح
َّ

ثـ
ثـ ُنفذت تجربة البحث ،فاالختبار البعديَّ ،
قبمياَّ ،
ودليؿ المعمـ) ،وطُبؽ اختبار البحث ً
أُجريت المعالجات اإلحصائية؛ وكانت النتائج اآلتية:
 وجود فرؽ داؿ إحصائيِّا عند مستوى ( )α> ...0بيف متوسطي درجات مجموعةالبحث ،في التطبيقيف :القبمي ،والبعدي؛ الختبار ميارات االستدالؿ النحوي؛ لصال
التطبيؽ البعدي.

2

 وجود حجـ تأثير كبير ُيعزى لمبرنامج المقترح؛ حيث أظيرت قيمة مربع إيتا η(حجـ األثر) أف التبايف فى اختبار قياس ميارات االستدالؿ النحوي؛ بيف درجات
التطبيقيف :القبمي ،والبعدي؛ بمغ ()...0؛ وىو ما يدؿ عمى حجـ تأثير كبير.
 البرنامج المقترح القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية كاف ذا أثر في تنميةميارات االستدالؿ النحوي؛ لدى مجموعة البحث؛ ويؤكد ذلؾ ارتفاع قيمة (ت) في
التطبيؽ البعدي ألداة البحث عف التطبيؽ القبمي لؤلداة نفسيا.
الكممات المفتاحية :تضافر القرائف النحوية -االستدالؿ النحوي.
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A program based on the theory of synergistic clues. To develop
grammatical Inference skills; For general diploma students - Division of
Arabic Language; In the Faculty of Education - Alexandria University.
Dr. / Heba Taha Mahmoud Ibrahim
Instructor of Curricula and Methods of (
)Teaching Arabic Language
Faculty of Education - Alexandria University
ABSTRACT
The study aimed to know the effect of a program based on the
theory of concurrent syntactic clues. In developing grammatical Inference
skills; For general diploma students (Division of Arabic Language) at the
Faculty of Education - Alexandria University. Two research methods were
used in the research: They are: the descriptive analytical approach; In
presenting the levels of grammatical inference, and the theory of the
synergy of clues concurring the syntactic clues of Tamam Hassan, and the
quasi-experimental one-group approach was used. Bqiasine: Before me,
and after me.
The two tools of the study were: a questionnaire to determine the
skills of grammatical Inference, in addition to a test to measure the skills
of grammatical Inference. The proposed program consisting of (the
student’s book and the teacher's guide) was prepared, and the study test
was applied beforehand, then the study experiment was implemented, then
the post test was carried out, and then statistical treatments were
performed; The following results were:
-There was a statistically significant difference at (α> 0.05)
between the mean scores of the study group, in the two applications: pre
and post. To test grammar inference skills; In favor of telemetry.
-Significant influence to be attributed to the proposed program;
Where the value of the ETA square 2 (the size of the effect) showed that
the variance in the test measuring grammatical inference skills; Between
the two levels of application: the pre and post. Hit (0.98); Which indicates
the size of the significant impact.
-The proposed program based on the theory of concurrent
syntactic clues had an impact on developing grammatical Inference skills.
I have the study group; This is confirmed by the higher value of (t) in the
post-measurement of the study tool than the pre-measurement of the tool
itself.
Key words:The synergy of syntactic clues - Syntactic inference.
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مغهلة البخح ،وخطتُ العامة:
مكدمة:
ني عمماء المغة العربية بدراسة النحو العربي ،وتأصيمو عناية كبيرة عمى مر
ُع َّ
العصور؛ لما لو مف دور كبير في ضبط المغة ،وحفظيا مف المحف؛ فيو بمثابة الييكؿ

يتم َّكف  -مف خبللو  -الطبلب مف إنتاج عدد ال نيائي مف الجمؿ،
األساسي لمغة؛ الذي َ
ثـ  -ومف خبلؿ
والتراكيب المغوية ،بعد معرفة القاعدة النحوية السميمة؛ البلزمة لذلؾ؛ ومف َّ
َّ
المحددة  -ينتج الطبلب عدد كبير مف التراكيب المغوية؛ وكذلؾ إنشاء
مجموعة مف القواعد

شبكة مف العبلقات بيف ىذه التراكيب ،والمباني المفظية المختمفة؛ التي سبؽ إنشاؤىا.
وقد غمب عمى عمـ النحو الطابع التجريدي الجاؼ؛ مما أدى إلى انتشار شكوى عدد
مف الطبلب ،والدارسيف مف صعوبة دراستو ،وعدـ القدرة عمى تطبيقو بشكؿ عممي؛ لما وجدوه
أساسا -في كوف مباحث النحو العربي مجردة ومتشعبة ،فضبلً عف
مف صعوبات؛ تتمثؿ ً -
الصعوبة التي تمثميا طرائؽ تدريس النحو العربي التقميدية؛ التي تعتمد عمى الحفظ ،والتمقيف؛
وتوضيحا ،فضبلً عف إغفاليا طبيعة
والتي تحتاج  -في كثير مف األحياف -تبسيطًا،
ً
المتعمميف ،وخصائصيـ النفسية؛ مما يزيد مف صعوبة دراسة النحو العربي ،وتطبيقو( .محمد
المرسي ،وسمير عبد الوىاب.)242-242 :2..0،
وتتجمى أىمية النحو العربي في قدرتو عمى تنمية ميارات التفكير العميا لدى
المتعمميف؛ مثؿ :المبلحظة ،والتصنيؼ ،والتجريد ،واالستدالؿ ،واالستقراء ،والقياس ،والحكـ،
فضبلً عف قدرتو عمى تنمية ميارات التحميؿ الصحي

لؤلساليب المغوية ،ونقد المقروء،

وتحميمو؛ وفؽ قواعد ثابتة ،ومحدَّدة ،ومعروفة سمفًا ،مع استخبلص الدالالت المختمفة

لمتراكيب المغوية حيث أشار كؿ مف حسف شحاتة ( ،)2.0:2..0وعمي مدكور

( ،)2.0:2..0ومحمد المرسي ،وسمير عبد الوىاب ( ، *)266:2.04إلى أف دراسة
النحو تعتمد بشكؿ كبير عمى الفيـ ،والمبلحظة ،واالستدالؿ  ،والتحميؿ ،واالستنتاج ،والحكـ
عمى التعبيرات المغوية المختمفة ،والتدريب عمى القياس النحوي.
*

تـ االعتماد في توثيؽ مراجع البحث عمى نظاـ جمعية عمـ النفس األمريكيةPsychological American

 )Association (APAفي إصداره السادس :االسـ (السنة :الصفحة).
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ومف ىنا كانت العناية بميارات االستدالؿ النحوي؛ فاالستدالؿ كما عرفَّو حسني
عصر ( )2.6 :2..6يعني طمب الدليؿ عمى صحة حكـ أو استنتاج ما؛ ومف خبلؿ ذلؾ
نتأكد مف فيـ الطبلب الكامؿ لمقاعدة النحوية؛ ذلؾ أنو عندما يستدؿ الطالب عمى صحة
كامبل عمى
مثاال ً
التركيب ،مع توضي العبلقات الرابطة بيف مبانيو المفظية؛ فيو يقدـ -بذلؾً -
وعيو الكبير بالمفيومات النحوية ،ومدلوال تيا ،وعمميا في التركيب.

ميما لفيـ المقروء؛ حيث أنو يتضمف مجموعة مف
ًا
واالستدالؿ النحوي ُيعد
مصدر ً
الميارات الفرعية التحميمية؛ مثؿ :تفسير األحكاـ النحوية ،وتوضيحيا لممتعمميف؛ مما يزيؿ
الغموض ،وااللتباس في فيميا ،وتطبيقيا؛ كما أنو يساعد في عبلج ضعؼ الطبلب في فيـ
القواعد النحوية ،واستيعابيا ،وتطبيقيا ،فضبلً عف تصويب األخطاء النحوية المختمفة بيف
الطبلب في القراءة والكتابة؛ وقد أرجع معظـ التربوييف أسباب ضعؼ الطبلب في مادة النحو

العربي لعدة عوامؿ؛ منيا :طرائؽ التدريس المستخدمة ،مع قمة البحوث التجريبية المتناولة
إف سيولة القواعد
ليا؛ والتي تيدؼ -في األساس -إلى تحسيف ىذه الطرائؽ وتطويرىا؛ حيث َّ
أو صعوبتيا ليست في ذاتيا؛ وانما بسبب طرائؽ تدريسيا.
(محمد المرسي ،وسمير عبد الوىاب.)24.-240 :2..0 ،
ومما يوض

األىمية الكبرى لميارات االستدالؿ النحوي  -كأحد ميارات التفكير

النحوي  -عناية وزارة التعميـ العالي بيا؛ كونيا أحد األىداؼ الرئيسة لمقرر النحو العربي
بكميات التربية (وزارة التعميـ العالي ). :2..0،؛ حيث َّ
حددت ىذه األىداؼ ضرورة العناية

بتنمية ميارات التفكير العميا؛ الناتجة عف التحميؿ المفصؿ لمتراكيب المغوية ،واستنتاج الطبلب
القواعد النحوية مف جممة األساليب المعطاه ،مع العناية بالكشؼ عف العبلقات المختمفة بيف
عناصر الجممة ،وتحديد المواقع النحوية لمكممات والجمؿ ،وما يترتب عمييا مف تحديد المعاني
الوظيفية لكؿ كممة؛ وت فسير األحكاـ النحوية؛ ودالالتيا المختمفة .كما حظيت ميارات
االستدالؿ النحوي بالعناية مف قبؿ الباحثيف؛ فأجريت فييا عديد مف الدراسات؛ ومنيا:
دراسة حسني عصر(0..2ب) التي ىدفت إلى تحديد مستويات التمكف مف
خصائص التفكير النحوي؛ لدى طبلب المغة العربية؛ في كميات إعداد معممييا؛ مف خبلؿ
إعداد اختبار لقياس ميارات التصنيؼ ،واالستدالؿ النحوييف؛ باالعتماد عمى القرائف النحوية،
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 626 -

برنامج قائم على نظرية تضافر القرائن النحوية...

عدد يوليو-ج0207 )71( -0م

ومف نتائجيا يمكف تنمية ميارة التصنيؼ النحوي عند الطبلب بشكؿ أكبر مف تنمية ميارات
نظر لصعوبة االستدالؿ ،وتجرده؛ وألف القرائف واالستدالؿ يعداف صمب البنية
االستدالؿ؛ ًا
النحوية ،وىو ما يشتكي الطبلب مف صعوبتو ،وجفافو ،وتجرده في دروس النحو العربي.
دراسة عمي جاسب الخراعي ( )2..0ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف التبلزـ في
االستدالؿ النحوي – خاصة -االستدالؿ القياسي ،وأكدت الدراسة عمى طبيعة التبلزـ،
والتكامؿ بيف أجزاء االستدالؿ النحوي ،وقد عرض البحث مفيوـ القياس ،وأقسامو؛ كونو أحد
طرؽ االستدالؿ النحوي ،وانتيى البحث بنتيجة مفادىا أف االستدالؿ النحوي عمة أخذت قدر
نظر لتجرده ،وصعوبة دراستو.
كبير مف دراسات النحاة العرب ًا
دراسة الشيماء السيد( )2.02ىدفت إلى تنمية عمميات التفكير النحوي والببلغي لدى
طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية ،جامعة اإلسكندرية؛ مف خبلؿ برنامج
مقترح قائـ عمى القصص القرآني ،ومف أىـ نتائج تمؾ الدراسة تحديد عمميات التفكير النحوي،
والببلغي في (المبلحظة ،والتصنيؼ ،والتجريد ،واالستدالؿ) كما ركزت في البرنامج المقترح
عمى تنمية المفيومات النحوية والببلغية؛ باستخداـ القرائف النحوية.
دراسة محمد سالـ ( )2.00وقد ىدفت إلى دراسة االستدالؿ النحوي ،وقواعده عند
ابف إياز البغدادي ،وتحديده ألدلة النحو ،وحرصو عمى استخداـ التعميؿ ألي حكـ نحوي؛ كأحد
طرؽ االستدالؿ النحوي  ،ومف أىـ نتائجيا ربط الدرس النحوي بالتعميؿ القائـ عمى أسس
عممية ،ومنطقية ،وكذلؾ تحديد أدلة النحو اإلجمالية ،وأنواع العمؿ.
دراسة إفتكار عبد اهلل( )2.06ىدفت ىذه الدراسة إلى تنمية ميارات االستدالؿ
النحوي باستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية؛ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ اختبار عمى عينة
مكونة مف ( )20طالبة – المجموعة التجريبية -بالفرقة الرابعة بكمية التربية شعبة المغة العربية
بجامعة المجمعة فرع الولفى بالمممكة العربية السعودية ،درست باستخداـ الخرائط الذىنية
اإللكترونية ،و( )24طالبة -المجموعة الضابطة -درست بالطريقة االعتيادية ،وتـ إعداد اختبار
قياس ميارات االستدالؿ النحوي؛ وىي :االستنتاج ،واالستنباط ،واالستقراء ،وتوصمت الدراسة إلى
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف :التجريبية ،والضابطة تعزى إلى أثر استخداـ
الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية التحصيؿ النحوي ،وميارات االستدالؿ النحوي ،لصال
المجموعة التجريبية.
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دراسة ىدى إماـ( )2.06ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية التعمـ
البنائي في تنمية ميارات التفكير النحوي؛ ومنيا ميارات االستدالؿ النحوي؛ لدى طبلب الصؼ
األوؿ الثانوي؛ مف خبلؿ إعداد قائمة بميارات التفكير النحوي ،واعداد اختبار مقنف لقياسيا،
واعداد كتاب لمطالب ،ودليؿ لممعمـ ،وتـ التطبيؽ القبمي ،والبعدي لبرنامج الدراسة عمى عدد
إحصائيا بيف التطبيقيف القبمي
( )2.طالبة ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة
ً
والبعدي لمدراسة لطال التطبيؽ البعدي ،مما يعزى إلى أثر استراتيجية التعمـ البنائي في تنمية
ميارات التفكير النحوي ،لدى الطالبات عينة الدراسة.
دراسة عمي عبد المنعـ( )2.2.ىدفت ىذه الدراسة إلى تنمية ميارات االستدالؿ
النحوي لدى تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي باستخداـ استراتيجية األبعاد السداسية ،وطُبؽ

برنامج الدراسة عمى عدد ( )6.تمميذ بمحافظة الشرقية تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف :تجريبية،

وضابطة ،وتمثمت مشكمة الدراسة في وجود ضعؼ ،وقصور واض لدى تبلميذ الصؼ الثاني
اإلعدادي في ميارات االستدالؿ النحوي البلزمة ليـ؛ لفيـ موضوعات النحو ،ودراسة قضاياه
إحصائيا بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية،
ومف أبرز نتائجيا وجود فروؽ دالة
ً
والضابطة؛ في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات االستدالؿ النحوي في كؿ ميارة عمى حدة لصال
المجموعة التجريبية.

وقد تناولت تمؾ الدراسات االستدالؿ النحوي؛ وأجمعت عمى َّأنو يعني طمب االتياف

بالدليؿ عمى صحة حكـ ،أو تفسير ما؛ وال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ تقديـ مجموعة مف األدلة؛
معا ،وتتشابؾ؛ لتشكؿ مجموعة مف األدلة المبررة
أال وىي القرائف النحوية؛ التي تتضافر ً
لصحة حكـ ما أو عدمو .وتُعد نظرية تضافر القرائف النحوية مف النظريات الحديثة –

نسبيا -التي أسسيا تماـ حساف في دراستو لمنظاـ النحوي لمغة العربية؛ والتي استخدميا
ً
ِ
عرفيا تماـ
س عمييا النحو العربي منذ نشأتو ،وقد َّ
ً
بديبل لنظرية العامؿ النحوي؛ التي أُس َ
حساف ( ) 0.0 :0.02عمى أنيا مجموعة مف العبلمات المنطوقة ،أو المكتوبة في النص؛
يتمك ف الفرد بواسطتيا مف تحديد المبنى ،والوصوؿ إلى المعنى؛ مف خبلؿ االعتماد عمى
مجموعة مف القرائف المعنوية ،والقرائف المفظية؛ في أثناء دراسة النصوص المغوية
المختمفة ،وفيـ معانييا مع أمف المبس الذي يحوؿ دوف ذلؾ.
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وتتض أىمية نظرية تضافر القرائف النحوية في دورىا لبياف المقصود مف الكبلـ،
والفيـ الجيد لمنص؛ مف خبلؿ التحديد الوصفي لممباني المفظية ،والوظائؼ النحوية،
والعبلقات الرابطة بينيا ،ووسيمتو إلى ذلؾ القرائف المفظية والمعنوية؛ فالقرائف النحوية ما ىي
إال وسائؿ أو عبلمات يستعيف بيا الطبلب؛ لتحديد الوظيفة التركيبية لمكممة المحممة ،وتحديد
معناىا الوظيفي؛ لموصوؿ إلى تحميؿ نحوي سميـ ،كما أنيا تسيـ  -بدرجة كبيرة  -في أمف
المبس عند تعذر ظيور العبلمة اإلعرابية لسبب مف األسباب؛ مما يؤدي إلى الفيـ األعمؽ
لمنص المغوي( .ماىر شعباف)020-024:2.00 ،
ومنيا:

ونظر ألىمية ىذه النظرية فقد حظيت بعناية الباحثيف فأجريت فييا بعض الدراسات؛
ًا
دراسة جميؿ حمداوي( )0..6ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر منيج قائـ عمى

القرائف النحوية ،في تنمية التحصيؿ المدرسي في مادة قواعد المغة العربية لمسنة الرابعة
بالسمؾ اإلعدادي بالمغرب ،وقد اعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي بمجموعتيو :التجربيبة،
والضابطة؛ حيث تكونت المجموعة التجريبية مف ( )2.طالب تـ تطبيؽ تجربة الدراسة،
وأدواتيا عمييـ ،وتطبيؽ أدوات الدراسة فقط عمى المجموعة الضابطة دوف تطبيؽ تجربة
الدراسة -البرنامج القائـ عمى القرائف النحوية -ومف نتائج تمؾ الد ارسة وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيقيف القبمي ،والبعدي
لصال التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية ويعزى ذلؾ إلى أثر البرنامج القائـ عمى القرائف
النحوية في تنمية التحصيؿ المدرسي.
دراسة بكر عبد اهلل( )2..6ىدفت ىذه الدراسة إلى تاصيؿ مصطم القرائف النحوية
في التراث العربي ،وتحديد دور القرائف النحوية في توضي المعنى ،وأمف المبس؛ مف خبلؿ
االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ تنظيـ الدراسة في فصميف؛ األوؿ يحدد مصطم
معا بما يضمف الفيـ األمثؿ لمنص ،وأمف
القرائف النحوية ،وأنواعيا ،وتضافر القرائف النحوية ً
المبس ،والفصؿ الثاني تناوؿ أمثمة تطبيقية لمقرائف ،وتضافرىا ،مع شرح أمثمة عمى دور
القرائف في فيـ المعنى وأمف المبس والغموض ،مما يوض

دور القرائف النحوية وأىمية

دراستيا في بياف المقصود بوضوح ودقة.
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دراسة حيدر زامؿ ( )2...ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر منيج القرائف النحوية
في تحصيؿ مادة النحو العربي ،واالحتفاظ بيا ،وانتقاؿ أثر التعمـ لدى طبلب أقساـ المغة
العربية في كمية التربية ،جامعة ابف رشد ،وقد اعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي في التحقؽ
مف صحة فروضو المقترحة ،وشممت عينة البحث ( )0.طالب وطالبة مف طبلب الفرقة الثانية
بأقساـ المغة العربية بكمية التربية ،طبقت عمييـ تجربة الدراسة ،وأدواتيا ،وأسفرت الدراسة عف
عدة نتائج؛ منيا :وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف
التجريبية والضابطة في التطبيقيف القبمي ،والبعدي لصال التطبيؽ البعدي لممجموعة التجربية
ويعزى ذلؾ إلى أثر البرنامج القائـ عمى القرائف النحوية في تنمية التحصيؿ النحوي.
دراسة رضا عبد العزيز( )2.02ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد القرائف المغوية،
وأثرىا في التحميؿ المغوي لمنص القرآني ،وتحديد أنواع القرائف :المفظية ،والمعنوية ،والحالية،
ثـ بياف أمثمة توضيحية لدور القرائف المغوية في فيـ المعنى المقصود بدقة عمى آيات مف
القرآف الكريـ ،وتحميؿ األمثمة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي.
دراسة ماىر شعباف( )2.00ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج قائـ عمى نظرية
تضا فر القرائف النحوية ،واستراتيجية التدريس المعرفي؛ لتنمية ميارات التحميؿ النحوي ،وأبعاد
الفيـ العميؽ في النحو لدى الطبلب المعمميف تخصص المغة العربية؛ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ
إعداد قائمة بميارات التحميؿ النحوي ،واعداد اختباريف لقياس ميارات التحميؿ النحوي ،وأبعاد
الفيـ العميؽ ،وتـ بناء البرنامج القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛ وتكوف البرنامج
مف وحدتيف :األولى خاصة بالقرائف المفظية ،واألخرى خاضة بالقرائف المعنوية ،وطبقت الدراسة
عمى عدد( ) ..طالب وطالبة ،وكشفت نتائج الدراسة عف فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية
تضافر القرائف النحوية ،واستراتيجية التدريس المعرفي؛ لتنمية ميارات التحميؿ النحوي ،وأبعاد
الفيـ العميؽ في النحو لدى الطبلب المعمميف تخصص المغة العربية.
دراسة ىشاـ السعيد( )2.00دراسة وصفية نقدية لمقرائف النحوية في عدة فصوؿ؛
الفصؿ األوؿ :القرينة في المغة واالصطبلح ،والفصؿ الثاني :نظرية القرائف عند تماـ حساف،
ثـ الفصؿ الثالث :موازنة بيف نظريتي العامؿ ،وتضافر القرائف ،ودور كؿ منيمافي التحميؿ
اإلعرابي.
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دراسة فاطمة عثماف ( )2.00وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فكر تماـ
حساف في نظريتو المعروفة بتضافر القرائف النحوية ،وتحديد الجذور النظرية ليا ،ومدى
مبلءمتيا لمتطبيؽ عمى المغة العربية ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي؛ والذي يقوـ
عمى استقراء الظواىر النحوية ،وتحميميا.
دراسة أمينة فطاـ( )2.0.ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أثر القرائف النحوية في فيـ
المعنى ،مع تحد يد الفروؽ بيف نظريتي العامؿ وتضافر القرائف في التحميؿ النحوي ،ثـ التأصيؿ
لمصطم القرائف ،وشرحيا بشيء مف التفصيؿ ،مع إيراد أمثمة توضيحية ليا ،واتبعت الدراسة
المتيج الوصفي التحميمي ،ومف أبرز نتائجيا :عناية نظرية تضافر القرائف النحوية لتماـ
حساف بجميع مستويات الظاىرة المغوية؛ كالمعجـ ،والصوت ،والصرؼ ،والتركيب ،والداللة.

اإلحضاظ باملغهلة:
عمى الرغـ مف العناية الكبيرة بتنمية ميارات التفكير النحوي  -وبخاصة االستدالؿ
النحوي  -في التعميـ الجامعي ،وما قبؿ الجامعي؛ وفقًا ألىداؼ كؿ مرحمة تعميمية؛ فقد أكدت

عدة دراسات وجود ضعؼ في ميارات التحميؿ النحوي  -ومنيا ميارة االستدالؿ النحوي-
ومف مظاىر ىذا الضعؼ :القصور في تحديد القرائف النحوية ،التشتت في تصنيؼ التراكيب
المغوية ،الخمط بيف اإلعراب المقدر والمحمي في التراكيب المختمفة ،وكذلؾ التدني في تحديد
المعاني

الوظيفية

النحوية

لمكممات

والتراكيب؛

ومف

ىذه

الدراسات؛

حسني

عصر(0..2أ0..2،ب) ،الشيماء السيد( ،)2.02خميس عبد اليادي( ،)2.00ماىر
شعباف ( ،)2.00ىدى إماـ ( ،)2.00عمي عبد المنعـ (.)2.2.
ولعؿ مف أسباب ىذا الضعؼ طرائؽ التدريس المستخدمة في تدريس قواعد النحو
العربي بالمدارس ،والجامعات ،فضبلً عف قمة التدريبات النحوية عمى القاعدة ،واعتبار القاعدة
غاية في ذاتيا ،وليست وسيمة لفيـ الكبلـ ،وتقويمو؛ وأكد ذلؾ عديد مف الدراسات؛ منيا:

خميس عبد اليادي( ،)2.00ماىر شعباف( ،)2.00ىدى إماـ( ،)2.00عمى عبد
المنعـ( )2.2.وكذلؾ بعض الكتابات التربوية؛ مثؿ :حسف شحاتة ،وآخروف( ،)0.00فخر
الديف عامر( ،)2...محمد حسف المرسي ،وسمير عبد الوىاب( ،)2..0ظبية
سعيد(.)2..0
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وقد وجدت فجوة في إعداد طبلب الدبموـ العامة؛ حيث يمتحؽ ىؤالء الطبلب مف
خريجي كميات اآل داب ،ودار العموـ ،وغيرىا مف الكميات بكميات التربية؛ لتؤىميـ لمعمؿ في
عددا مف المقررات التربوية البلزمة لذلؾ؛ بما فييا مقررات
ميداف التدريس ،بعد دراستيـ ً
طرائؽ التدريس؛ التي تمكنيـ – مع غيرىا مف المقررات التربوية األخرى -مف العمؿ

بالتدريس؛ فيمكف العناية بتمؾ الفئة ،وتزويدىـ بأحدث استراتيجيات التدريس؛ التي قد تعالج
الضع ؼ العاـ في ميارات التفكير النحوي؛ وبخاصة ميارات االستدالؿ النحوي؛ مما دفع إلى
تبني نظرية تضافر القرائف النحوية في تدريس القواعد النحوية ،وتطبيقيا عمى طبلب الدبموـ
العامة -شعبة المغة العربية في كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية.

الدراصة االصتطالعية:
لمعرفة مستوى طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية -جامعة

*
مكوف مف ( )0.عشر
استطبلعيا
اإلسكندرية ،تـ تطبيؽ اختبار في االستدالؿ النحوي
َّ
ً
مفردات عمى عينة مف طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) بمغ عددىا ( )24أربعة

طالبا ،وطالبة وكانت نتائج تصحي االختبار االستطبلعي ما يمي:
وثبلثوف ً
طالبا ،وطالبة عمى درجات أقؿ مف  %0.مف الدرجة الكمية
 .0حصؿ ( )2.عشروف
ً
لبلختبار؛ أي :بنسبة .%66.66

 .2حصؿ ( )0ثمانية طبلب عمى نصؼ الدرجة الكمية؛ أي :بنسبة .%26.66
 .2حصؿ ( )6ستة طبلب عمى درجات أكثر مف  %0.مف الدرجة الكمية لبلختبار؛ أي:
بنسبة .%2
وتشير النتائج إلى وجود ضعؼ في درجات االختبار ،وضعؼ الطبلب في استخداـ
المبررات البلزمة لتفسير اإلعراب أو االستنتاج النحوي ،وكذلؾ الضعؼ في استنتاج العبلقات
التركيبية بيف الكممات والجمؿ؛ مما يؤكد اإلحساس بالمشكمة؛ الممثمة في ضعؼ طبلب
الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية -جامعة اإلسكندرية؛ في ميارات
االستدالؿ النحوي.
*

ممحؽ رقـ ( :)0دراسة استطبلعية لقياس ميارات االستدالؿ النحوي؛ البلزمة لطبلب الدبموـ العامة – شعبة المغة

العربية -بكمية التربية جامعة اإلسكندرية
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ويمكف صوغ المشكمة ،وتحديدىا في األسئمة اآلتية:
 .0ما ميارات االستدالؿ النحوي البلزمة لطبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية
التربية -جامعة اإلسكندرية؟
 .2ما البرنامج القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛ في تنمية ميارات االستدالؿ
النحوي؛ لدى طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية -جامعة
اإلسكندرية؟
 .2ما فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛ في تنمية ميارات
االستدالؿ النحوي؛ لدى طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية-
جامعة اإلسكندرية؟

حدود البخح:
اقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية:
 بعض ميارات االستدالؿ النحوي البلزمة لطبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية)؛ في

كمية التربية -جامعة اإلسكندرية؛ َّ
ألنو مف غير الممكف ألي بحث اإللماـ بجميع ميارات

االستدالؿ النحوي  ،كما تـ األخذ في االعتبار العناية بميارات االستدالؿ التي تتوافؽ مع
نظرية تضافر القرائف النحوية؛ وىي ( :المبلحظة -التصنيؼ -االستقراء-التجريد-
االستنتاج -القياس -التعميؿ -التقويـ) ،وقد ا ُختيرت الموضوعات النحوية في برنامج
بناءا عمى نتائج الدراسة االستطبلعية؛ التي ُعنيت بخمس مباحث نحوية؛
البحث
ً
كالجممة االسمية؛ المنسوخة وغير المنسوخة ،والجممة الفعمية ،وأضيؼ إلييا بعد

المباحث األخرى؛ كالتوابع ،وبعض المنصوبات؛ كالحاؿ ،والتمييز.
 طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية -جامعة اإلسكندرية؛ حيث
إنيـ مف غير خريجي كميات التربية؛ ويمتحقوف بيا؛ إلكماؿ إعدادىـ التربوي بجانب
إعدادىـ األكاديمي في كمياتيـ؛ التي تخرجوا فييا.
 تـ تطبيؽ البحث الحالي في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي (2.2.ـ -
2.20ـ).
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ٍدف البخح:

تمثَّؿ ىدؼ البحث؛ في تنمية ميارات االستدالؿ النحوي؛ لدى طبلب الدبموـ العامة

(شعبة المغة العربية)؛ في كمية التربية -جامعة اإلسكندرية.

أٍنية البخح:
ترجع أىمية البحث؛ في إمكانية اإلفادة مف نتائجيا فيما يمي:
جديدا؛ في التعامؿ مع القواعد
اتجاىا
 .0تُقدـ لمخططي مناىج المغة العربية ،ومطورييا
ً
ً
النحوية ،وتدريسيا.
كامبل لمتدريس؛
ًا
 .2تُقدـ لمقائميف عمى تدريس النحو في المراحؿ الدراسية المختمفة
تصور ً
باستخداـ نظرية تضافر القرائف.
 .2تفت المجاؿ لمباحثيف لبحوث مستقبمية جديدة؛ تُعنى بدراسة الق ارئف النحوية ،وميارات
االستدالؿ النحوي.
وم َح َّكـ؛ لقياس ميارات االستدالؿ النحوي.
 .4تقديـ اختبار مقنفُ ،

ميَج البخح:

اعتمد البحث عمى كؿ مف المنيجيف:
 الوصفي التحميمي :في بياف نظرية تضافر القرائف ،وطبيعة االستدالؿ النحوي،
ومياراتو.
 شبو التجريبي :في تجربة البحث التي اعتمدت عمى تصميـ المجموعة الواحدة
بالتطبيقيف :القبمي ،والبعدي.

أداتا البخح:
 استبانة تحديد ميارات االستدالؿ النحوي.
 اختبار االستدالؿ النحوي.

املواد التعلينية:

تمثَّمت مواد البحث فيما يمي:
 البرنامج التدريبي القائـ عمى نظرية تضافر القرائف؛ لتنمية ميارات االستدالؿ النحوي:
 أىداؼ البرنامج.)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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 محتوى البرنامج ،وأوراؽ العمؿ (كتاب الطالب). دليؿ المعمـ.

مصطلخا البخح:
االصتدالل اليخوي:
ائيا بأنو:
تُعرؼ الباحثة االستدالؿ النحوي إجر ً
عممية ذىنية عميا تيدؼ إلى تبرير صحة األحكاـ النحوية ،أو فسادىا؛ وفقًا

لمجموعة مف األدلة النحوية -الممثمة في ىذا البحث في القرائف النحوية بنوعييا-
الموجودة في تعريفات المفيومات النحوية؛ وتتكوف مف عدة ميارات :كالمبلحظة،
والتصنيؼ ،واالستقراء ،والتجريد ،واالستنتاج ،والقياس ،والتعميؿ ،والتقويـ ،ووظيفة
االستدالؿ النحوي الحرص عمى تحقيؽ االتساؽ النحوي بيف األحكاـ النحوية ،واألدلة التي
تقوـ عمييا.

ىظزية تضافز الكزائً اليخوية:
عرفيا تماـ حساف ( )0.0 :0.02بأنيا :مجموعة مف العبلمات المنطوقة ،أو
َّ

يتم َّكف الفرد -بواسطتيا  -مف تحديد المبنى ،والوصوؿ إلى المعنى؛ مف
المكتوبة في النص؛ َ
خبلؿ االعتماد عمى مجموعة مف األدلة-القرائف -المعنوية ،والمفظية؛ في أثناء دراسة
النصوص المغوية المختمفة ،وفيـ معانييا مع أمف المبس الذي يحوؿ دوف ذلؾ.

إجزاءات البخح:
سار البحث؛ وفقًا لئلجراءات اآلتية:

لإلجابة عً الضؤال األول؛ وٍو:
ما ميارات االستدالؿ النحوي البلزمة؛ لطبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية)؛ في
كمية التربية -جامعة اإلسكندرية؟
وتـ ذلؾ مف خبلؿ:
َّ

 االطبلع عمى الدراسات السابقة المتصمة بميارات التفكير النحوي؛ وبخاصة ميارات
االستدالؿ النحوي.
 الرجوع إلى أىداؼ مقرر النحو ببرنامج إعداد معمـ المغة العربية بالتعميـ العاـ.
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 التوصؿ إلى قائمة مبدئية بميارات االستدالؿ النحوي لطبلب الدبموـ العامة (شعبة
المغة العربية).
 استطبلع آراء الخبراء والمتخصصيف؛ في مجاؿ المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية،
والدراسات المغوية.
 التوصؿ إلى قائمة نيائية بميارات االستدالؿ النحوي لطبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة
العربية).

لإلجابة عً الضؤال الجاىي؛ وٍو:
ما البرنامج القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛ في تنمية ميارات االستدالؿ
النحوي؛ لدى طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية)؛ في كمية التربية -جامعة
اإلسكندرية؟
تـ ذلؾ مف خبلؿ:
َّ

 .0إعداد برنامج مقترح لتنمية االستدالؿ النحوي؛ باستخداـ نظرية تضافر القرائف
(أىداؼ البرنامج -محتوى البرنامج ،وأوراؽ العمؿ -دليؿ معمـ).
تكوف البرنامج المقترح مف أساسيف اثنيف؛ وىما:
َّ .2
 األساس المعرفي :وتمثَّؿ في عرض ميارات االستدالؿ النحوي ،ونظرية تضافر القرائف
النحوية.

 األساس النفسي ،أو السيكولوجي :وتمثَّؿ في عرض نظرية جاف بياجيو في النمو
الذىني.
 .2إعداد اختبار قياس ميارات االستدالؿ النحوي.
 .4تحكيـ االختبار؛ بعرضو عمى مجموعة مف الخبراء في مجاؿ المناىج وطرائؽ تدريس
المغة العربية -والدراسات المغوية.

الم َح َّكميف ،والتوصؿ لمشكؿ النيائي لبلختبار.
 .0الحصوؿ عمى استجابات ُ
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لإلجابة عً الضؤال الجالح؛ وٍو:
ما فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛ في تنمية ميارات
االستدالؿ النحوي؛ لدى طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية-
جامعة اإلسكندرية؟
تـ ذلؾ مف خبلؿ:
َّ

 .0إعداد اختبار قياس ميارات االستدالؿ النحوي.
 .2تحكيـ االختبار؛ بعرضو عمى مجموعة مف الخبراء في مجاؿ المناىج وطرائؽ
تدريس المغة العربية -والدراسات المغوية.

الم َح َّكميف ،والتوصؿ لمشكؿ النيائي لبلختبار.
 .2الحصوؿ عمى استجابات ُ
قبميا.
 .4تطبيؽ اختبار قياس ميارات االستدالؿ النحوي ً
 .0تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح.

بعديا.
 . .6تطبيؽ اختبار قياس ميارات االستدالؿ النحوي ً
 .0قياس فاعمية البرنامج ،والمعالجة اإلحصائية.

اإلطار اليظزي للبخح:
استيدؼ عرض اإلطار النظري ،والدراسات السابقة؛ تحديد ميارات االستدالؿ
النحوي؛ البلزمة لطبلب الدبموـ العاـ شعبة المغة العربية ،وتنميتيا؛ باستخداـ البرنامج القائـ
عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تناوؿ المحاور اآلتية:

احملور األول :االصتدالل اليخويGrammatical Inference :
استيدؼ ىذا المحور تحديد مفيوـ االستدالؿ النحوي ،وأىميتو ،مع بياف األساليب
االستدالل ية؛ التي اعتمد عمييا النحاة العرب؛ في دراسة النحو ،ثـ استنباط ميارات االستدالؿ
النحوي؛ البلزمة لطبلب الدبموـ العاـ شعبة المغة العربية؛ وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:

االصتدالل اليخوي:
 االصتدالل يف للغة:

(د َّؿ) أي أظير الشيء ،وأبانو ،ووضحو بأمارة ( .أحمد بف
االستدالؿ مف الفعؿ َ
فارس.)06:0..0 ،
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والدَّؿ :يعني اليدي ،وفبلف ُّ
يدؿ بفبلف أي يثؽ بو( .محمد بف منظور:2..2،

يدلَّو داللة (إسماعيؿ الجوىري ،)06.0 :0.04 ،ويقاؿ:
 ،)2.0وقد دلَّو عمى الطريؽ ُ
دليبل ،وجاء بالدليؿ إلثبات المدلوؿ عميو (أحمد رضا،)442 :0.00،
استدؿ أي اتخذ ً
واالستدالؿ طمب الدليؿ ،وانتقاؿ الذىف مف األثر إلى المؤثر ،ومف المؤثر إلى األثر (بطرس

البستاني.)2.. :0.00 ،

 االصتدالل يف االصطالح:
كثير عف معناه المغوي-الذي سبؽ عرضو-
ال يختمؼ المعنى االصطبلحي لبلستدالؿ ًا
فيو مصطم يستعمؿ في ثبلثة أنواع مف العمؿ كما ذكر تماـ حساف ()04 :2...
المنطقي ،والفقيي ،والنحوي.
 االستدالؿ المنطقي :يقصد بو االستنتاج؛ أي استخراج نتيجة مف مقدمة ،أو أكثر لعبلقة
تجمع بينيما.
 االستدالؿ الفقيي :وىو المستعمؿ في استخراج األحكاـ الشرعية بواسطة أدلة؛ وتتمثؿ
في :القرآف الكريـ ،والسنة النبوية ،واإلجماع ،والقياس ،واالستحساف ،والعرؼ،
واالستصحاب.
ويبنى عمى السماع،
 االستدالؿ النحوي :وىو ما نقصده في دراسة النحو ،ومعرفة قضاياه؛ ُ
والقياس ،واالستصحاب ،واإلجماع ،واالستقراء.

التعزيف اإلجزائي لالصتدالل اليخوي:
وقد استندت الباحثة في تعريفيا اإلجرائي لبلستدالؿ النحوي عمى عدد مف الدراسات،
والكتابات التي ُع ِن َيت بو ،وبدراسة قضاياه؛ وفيما يمي بياف ذلؾ:
تعريؼ حسنى عصر (0..2ب:)002 :
عممية ذىنية أساسيا القدرة عمى تبرير صحة الحكـ النحوي أو فساده؛ وف ًقا ألدلة
نحوية؛ توجد في تعريفات المفيومات النحوية ،وأصوؿ القواعد المعروفة في كتب النحو؛

و االستدالؿ النحوي ال يكوف إال مسبوقًا باستنتاج نحوي ،ووظيفتو الحرص عمى تحقيؽ
االتساؽ النحوي بيف األحكاـ النحوية ،واألدلة التي تقوـ عمييا.
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تعريؼ فتحي عبد الرحمف جرواف (:)220: 2..2
عممية ذىنية تيدؼ إلى التوصؿ إلى قرار أو استنتاج ،وتوليد معرفة جديدة مف
معمومات معروفة سمفًا؛ باستخداـ قواعد التنظيـ المنطقي ،واستراتيجياتو.
تعريؼ جبلؿ الديف السيوطي (:)20 :2..6

عمـ يبحث فيو عف أدلة النحو اإلجمالية؛ مف حيث ىي أدلتو ،وكيفية االستدالؿ بيا،
وحاؿ المستدؿ.
تعريؼ عمي جاسب الخزاعي ( :)00. :2..0
تأليؼ بيف مجموعة مف القضايا؛ لمتوصؿ إلى إلى نتائج منطقية معينة.
تعريؼ محمد عبد العزيز (:)2. :2..0
عممية مركبة غير بسيطة؛ وىو يمثؿ عممية كمية تشمؿ مجموعة مف الميارات
الفرعية؛ كالتحميؿ ،والمقارنة ،والتصنيؼ ،والقياس ،والتعميؿ.
تعريؼ الشيماء السيد (:)00 :2.02
عممية ذىف تَعني طمب الدليؿ عمى صواب حكـ ما ،أو خطئو ،وتعتمد عمى نتائج التجريد؛
وىدفيا اإلفصاح عف مضموف الصور الذىنية؛ التي كونتيا عممية التجريد.

تعريؼ محمد سالـ الدرويش (:)060 :2.00
عممية ربط الدرس النحوي بالتعميؿ العممي؛ القائـ عمى أسس عممية ومنطقية؛ لما
ليذا المنيج مف أىمية في وضوح القاعدة النحوية وسبلمتيا مف الطعف فييا؛ ألف التعميؿ لو
دور في ترسيخ القواعد النحوية في ذىف المتمقي.
تعريؼ افتكار عبد اهلل (:)06 :2.06
القدرة عمى التوصؿ إلى معمومات ،واستنتاجيا بطريقة منطقية؛ مف خبلؿ مقدمات واضحة.
تعريؼ تامر عبد المنعـ (:)226 :2.00
منيج اعتمد عمية النحاة العرب؛ في استنباط قواعد النحو العربي ،وتحديد أحكامو؛

وىو ما ُع ِرؼ بعد ذلؾ بأصوؿ النحو؛ وأصوؿ النحو ىي :القواعد واألسس؛ التي انطمؽ منيا
النحاة العرب في تحديد القواعد النحوية المستنبطة مف المادة المغوية التي تـ جمعيا عف
العرب؛ وىذه األصوؿ ما ىي إال استقراء وصفي لواقع استعمالي؛ ومف ثَّـ فاالستدالؿ النحوي
يعني إثبات الحكـ النحوي بالحجة والتعميؿ.
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وبتحميؿ التعريفات اإلجرائية السابقة لبلستدالؿ النحوي يمكف استخبلص ما يمي:
اتفقت تعريفات كؿ مف :حسني عصر(0..2ب) ،والشيماء السيد( ،)2.02ومحمد سالـ
الدرويش()2.00؛ في أف االستدالؿ عممية ذىنية تُعنى  -في المقاـ األوؿ  -بتعميؿ الظواىر
النحوية ،واستنتاج صحة الحكـ النحوي ،أو فساده؛ في ضوء مجموعة مف القرائف؛
المستنبطة مف التعريفات المختمفة لممفيومات النحوية؛ الموجودة في البنية العميقة لمفرد؛
تـ التوصؿ إليو؛ مف خبلؿ مجموعة مف القرائف النحوية
فالطالب يبرر الحكـ النحوي؛ الذي َّ

(المفظية ،والمعنوية)؛ والتي صيغت في المفيوـ ،أو المصطم النحوي ،أو ما يسمى :القاعدة
النحوية؛ والتي تُعد قمة التجريد؛ وىذا ما عبرت عنو الشيماء السيد ( )00 :2.02بقوليا:
إف االستدالؿ عممية الوصوؿ إلى المجيوؿ مف المعموـ؛ بمعنى أف االستدالؿ ُيعنى ببنية

النص العميقة ،دوف إغفاؿ لبنيتو السطحية؛ فما تمت مبلحظتو ،وتصنيفو في البنية

وجرد في البنية العميقة؛ يمكف االستدالؿ عميو ،والحكـ عمى صحتو ،أو فساده؛
السطحيةُ ،
في ضوء مجموعة مف القرائف المحددة؛ التي ىي مادة االستدالؿ.
ودعـ ذلؾ ما ذكرتو إيناس أحمد عمي ( )24 :2.0.مف أف االستدالؿ عممية ذىنية
معقدة؛ تعتمد عمى نتائج التجريد؛ الذي ييدؼ إلى الوصوؿ إلى القواعد ،النحوية،
واستنتاجيا ،وكؿ مف :االستنتاج ،واالستدالؿ يساعداف في الوصوؿ إلى معاني النص ،وفيـ
دالالتو.
أما تعريفات كؿ مف :جبلؿ الديف السيوطي ( ،)2..6وعمي جاسب الخزاعي (، )2..0
وافتكار عبد اهلل ()2.06؛ فتتفؽ في أف االستدالؿ ُيعنى بالتوصؿ إلى استنتاجات منطقية؛
ويعد االستنتاج أحد
مف خبلؿ مقدمات واضحة؛ وىو ما يسمى باالستنباط ،أو االستنتاج؛ ُ

الميارات الفرعية لبلستدالؿ ؛ وكذلؾ الخمط في فيـ المقصود مف تعريؼ السيوطي بيف أصوؿ
النحو ،وأصوؿ االستدالؿ النحوي.
فمف سياؽ التعريؼ نستنتج مقصده وىو الحديث عف االستدالؿ عمى أنو أحد أصوؿ
النحو؛ ولـ يذكر تعريؼ محدد لبلستدالؿ النحوي؛ ويتفؽ ذلؾ مع ما ذكرتو عابدة قرسيؼ
(.)00 :2.00
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ومف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف التوصؿ إلى تعريؼ إجرائي لبلستدالؿ النحوي؛ وىو:
عممية ذىنية عميا تيدؼ إلى تبرير صحة األحكاـ النحوية ،أو فسادىا؛ وفقًا لمجموعة

مف األدلة النحوية -الممثمة في ىذا البحث في القرائف النحوية بنوعييا -الموجودة في
تعريفات المفيومات النحوية؛ وتتكوف مف عدة ميارات :كالمبلحظة ،والتصنيؼ ،واالستقراء،
والتجريد ،واالستنتاج ،والقياس ،والتعميؿ ،والتقويـ ،ووظيفة االستدالؿ النحوي الحرص عمى
تحقيؽ االتساؽ النحوي بيف األحكاـ النحوية ،واألدلة التي تقوـ عمييا.

أصول االصتدالل ،ومَاراتُ:
مف المتعارؼ عميو أف المغة ُوجدت قبؿ عمـ النحو ،وأف األساس في العناية
بالقواعد النحوية ،واستنباطيا ،وتحديدىا جاء؛ لمحفاظ عمى النص القرآني ،وحمايتو مف
المحف؛ مما استدعى مف القدماء ضرورة جمع المغة ،ومبلحظتيا ،واستقرائيا ،وتصنيؼ
أبوابيا النحوية ،ثـ تجريدىا ،وتعميميا؛ وصوًال إلى قواعد كمية جامعة ،مانعة؛ نابعة مف
القرآف الكريـ ،والشواىد الشعرية ،والنثرية؛ وىكذا نشأ عمـ أصوؿ النحو ،وتَ َك َّوف.

وقد َعَّرؼ ابف االنباري (محمد خاف ). :2.02 ،أصوؿ النحو بأدلة النحو؛ التي
تَفََّرعت منيا فروعو ،وفصولو.
عرفو ب َّأنو:
وبالرجوع إلى تعريؼ السيوطي لبلستدالؿ النحوي ( )20 :2..6نجده قد َّ

عمـ ُيبحث فيو عف أدلة النحو اإلجمالية؛ مف حيث ىي أدلتو ،وكيفية االستدالؿ بيا ،وحاؿ
المستدؿ.
أما محمد عبد العزيز ( )2 :2..0فقد حدد مصطم

أصوؿ النحو ،ومصادره؛ في

نوعا مف معالجة األدلة النحوية؛ مف أجؿ تحديد القواعد
االستدالؿ النحوي؛ الذي ُيعد ً
النحوية ،واستخراجيا ،وبياف أثرىا في التراكيب المختمفة.
وبتحميؿ ما سبؽ نستنتج أف عمـ أصوؿ النحو؛ ىو عمـ استداللي؛ ىدفو الكشؼ عف
أدلة النحو؛ المستمدة مف المبلحظة ،والتصنيؼ ،واالستقراء لمغة العرب؛ لتحديد أبواب عمـ
النحو ،وفروعو المختمفة؛ حفاظًا عمى المغة مف الضياع ،والمحف؛ ومف ثـ يمكف القوؿ :إف

أصوؿ النحو ،أو أدلة النحو ،أو أصوؿ االستدالؿ الثبلثة بنفس المعنى؛ لنظر النحاة،
والمغوييف العرب إلى عمـ أصوؿ النحو عمى أنو أدلة النحو؛ وما االستدال ؿ إال االتياف بالدليؿ
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النحوي ،عمى صحة حكـ ما أو فساده؛ ومف ثـ يمكف النظر إلى عمـ أصوؿ النحو عمى أنو
مرادؼ لعمـ أصوؿ االستدالؿ.
وقد اعتمد النحاة العرب؛ في تأصيميـ لعمـ النحو عمى عدة عمميات ذىنية؛ ُعدَّت

كأصوؿ لعمـ االستدالؿ النحوي ،وتناولتيا عدد مف الدراسات؛ ومنيا :نعمة رحيـ (،)0.00
محمد خير ( ،)0.02عدناف محمد ( ،)0.04حسني عصر (0..2أ0..2 ،ب،)2..0 ،
محمد حسف ( ،)0..0حسف خميس ( ،)2...محمد عبد العزيز ( ،)2..0سبلـ حسيف
( ،)2.00الشيماء السيد( ،)2.02ماىر شعباف ( ،)2.00 ،2.02محمد خاف (،)2.02
محمد إسماعيؿ ( ،)2.00محمد عبد القادر ( ،)2.00البشير العوني ( ،)2.0.ريما
الكبير(.)2.0.
والشكؿ رقـ ( )0اآلتي يوض ميارات االستدالؿ النحوي ،وسوؼ يتـ عرض أساليب
ثـ استخبلص ميارات االستدالؿ النحوي منيا؛ وىي:
أصوؿ االستدالؿَّ ،

المالحظة
التقويم

التصنيف

مهارات
االستدالل
النحوي

االستقراء

التجريد

التعليل

القياس
االستنتاج

شكم سلى ( :)9يهبساد االعزذالل انُحىٌ.
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 .1املالحظة:
ذكر حسني عصر( )2.2 :2..6أف المبلحظة "عممية داخمية ذىنية؛ تعتمد
عمى عمؿ الحواس في تجميع المبلحظات مف البيئة الخارجية المحيطة بالفرد ،وينتج عف
المبلحظة تكويف عدد مف الصور الذىنية؛ التي تستند إلى أوجو الشبو ،واالختبلؼ؛ التي تـ
استنتاجيا ،واستخبلصيا مف التعامؿ مع الموضوعات المدركة بالحواس؛ بمعنى أف المبلحظة
تيدؼ إلى تحديد أوجو الشبو ،واالختبلؼ في البنية السطحية لمنصوص المغوية" وىذا يتفؽ
مع ما ذكرتو الشيماء السيد ()60 :2.02؛ مف أف عممية المبلحظة عممية ذىف تُعنى بتمثُّؿ

بنية النص السطحية ،وتحميميا؛ في ضوء أوجو الشبو واالختبلؼ بيف مكونات تمؾ البنية؛
ومف ثَّـ يقتصر مجاؿ عمميا عمى مستويي :الصرؼ ،والتركيب؛ ومف ثـ فالمبلحظة تُعد أولى
خطوات تأصيؿ عمـ أصوؿ النحو -أو باألحرى عمـ أصوؿ االستدالؿ  -كونيا الخطوة األولى

في التعامؿ مع النصوص المغوية ،وتحميميا.
ائيا بأنيا :عممية ذىنية داخمية ،تعتمد عمى
ويمكف تعريؼ المبلحظة إجر ً
الحواس في تجميع المبلحظات ،وتيدؼ إلى تحديد أوجو الشبو ،وأوجو االختبلؼ بيف
الموضوعات النحوية.
ويتمثؿ اليدؼ األساس مف عممية المبلحظة في استنتاج أوجو الشبو ،واالختبلؼ بيف
المباني المغوية المختمفة؛ وى و األساس لمعممية التالية عمييا؛ وىي عممية التصنيؼ؛ وىذا ما
أكدتو الشيماء السيد ()60 :2.02؛ حيث إف الم ِ
بلحظ ال يتوقؼ عند مرحمة المبلحظة،
ُ
أساسا؛ لتمييز
ونتائجيا؛ وانما يتخذ مف تحديد أوجو الشبو ،واالختبلؼ بيف الممحوظات
ً
بعضيا عف بعض؛ وىذا ما يراد مف التصنيؼ.

ويمكف استنباط عدد مف الميارات الفرعية البلزمة؛ إلجراء عممية المبلحظة؛ حيث يبلحظ
ُم َحمؿ النص أوجو الشبو ،واالختبلؼ بيف:
 األسماء ،واألفعاؿ ،والحروؼ.
 المفرد ،والمثنى ،والجمع.
 التذكير ،والتأنيث.
 التعريؼ ،والتنكير.
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 أحكاـ اإلعراب؛ كالرفع ،والنصب ،والجر.
 عبلمات اإلعراب األصمية ،والفرعية.
 الموقع اإلعرابي لبعض الكممات؛ كالفاعؿ ،والمفعوؿ ،والمبتدأ ،والخبر.

.2

التصييف:
التصنيؼ عممية ذىنية؛ تقوـ عمى نتائج عممية المبلحظة السابقة عمييا؛ وتيدؼ

إلى تكويف أصناؼ عمى أساس أوجو الشبو ،واالختبلؼ بيف البنية السطحية لمكممات؛ وقد أكد
أف الغاية القصوى مف التصنيؼ تتمخص في تكويف األصناؼ
حسني عصر (َّ )2.4 :2..6
عرفتو الشيماء السيد (َّ )60 :2.02
بأنو :عممية
عمى أساس أوجو الشبو ،واالختبلؼ .وقد َّ

أساسية في تنظيـ المعمومات؛ وفقًا لمخصائص المشتركة بينيا ،فإذا كانت الغاية مف المبلحظة

تحديد أوجو الشبو ،واالختبلؼ بيف األشياء؛ فوظيفة التصنيؼ؛ تكويف األصناؼ؛ وفقًا ألوجو

الشبو ،واالختبلؼ بيف المصنفات المختمفة.
وقد أوض

تماـ حساف ( )04 :2...أف التصنيؼ يقوـ عمى أساس معرفة

العبلقات بيف الكممات؛ فإذا كانت العبلقات بيف المفردات عبلقات وفاقية (أي أوجو شبو) فيذه
احدا ،واذا كانت العبلقات خبلفية (أي فروقًا) فاألولى بيذه
المصنفات أجدر أف تكوف صنفًا و ً
المفردات أف تنسب إلى أصناؼ مختمفة ،وقد أوض – في موضع آخر -أف سيولة التصنيؼ
أو صعوبتو مرتبطة بوضوح نتائج المبلحظة ،أو غموضيا.
وال يستغنى التحميؿ اإلعرابي عف التصنيؼ (حسني عصر )62 :0.02 ،؛ ألف
استنتاج المعنى الوظيفي لمكممة في التركيب بعد نياية لتصنيؼ ذىني بدأ بمبلحظة الكممة،
وتحديد نوعيا ،وموقعيا مف كممات التركيب التي جاءت فيو.
ئيا بأنو :عممية ذىنية تيدؼ إلى إنشاء أصناؼ ،أو أبواب
ويمكف تعريؼ التصنيؼ إج ار ً
نحوية؛ مف خبلؿ االعتماد عمى أوجو الشبو ،واالختبلؼ بيف المباني المغوية ،والناتجة
عف عممية المبلحظة السابقة عمييا.
ويمكف استنباط عدد مف الميارات الفرعية البلزمة؛ إلجراء عممية التصنيؼ؛ حيث يصنؼ
ُم َحمؿ النص:
 .0األفعاؿ إلى ( ماض -مضارع-أمر) ( ،صحي  -معتؿ) ( ،الزـ – متعدٍّ).
 .2األسماء إلى (جامد -مشتؽ).
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 .2الحروؼ إلى (عطؼ -جر -ناسخة ناصبة).
 .4الجمؿ ( اسمية -فعمية -شبو جممة) ( ،الخبرية -اإلنشائية).
 .0الحكـ اإلعرابي (المرفوعات -المنصوبات -المجرورات).
 .6األساليب ( التفضيؿ -المدح -الذـ -التعجب -النداء).

 .3االصتكزاء:
نقبل عف عدناف محمد
مف تعريفات عمـ النحو :تعريؼ أبو بكر بف السراج – ً
(َّ - )042 :0.04
بأنو :عمـ استخرجو المغويوف مف استقراء كبلـ العرب.
عرفو محمد عبد القادر ( )022 :2.00ب َّأنو :منيج عممي ُم َح َّكـ؛ اتبعو النحاة
و َّ
القدماء لوضع أصوؿ النحو العربي ،وقواعده.

وبتحميؿ التعريفات السابقة نستنتج أف العرب القدماء استخدموا االستقراء – أي
التتبع في المغة -لتجميع األحكاـ الواردة في كبلـ العرب؛ وبذلؾ اعتمدوا عمى االستقراء؛
لوضع أصوؿ النحو العربي  ،وتحديد أحكامو ،وقواعده؛ وبما أننا اعتبرنا أصوؿ النحو مرادفة
ألصوؿ االستدالؿ؛ ف ُيعد – بذلؾ  -االستقراء أحد أصوؿ االستدالؿ النحوي عند العرب.
سـ األصوليوف  -كما ذكر محمد بف عبد العزيز ( - )02 :2.02االستقراء
وقد قَ َّ
إلى نوعيف :استقراء تاـ ،واستقراء ناقص:

 .0االستقراء التاـ :استخدمو العرب بدايةً؛ لتجميع المغة؛ وأحكاميا مف القرآف الكريـ،
والشعر ،والنثر أو مف جممة كبلـ العرب.
 .2االستقراء الناقص :ويطمؽ عميو االستقراء القائـ عمى التعميـ؛ ويوصؼ بأنو :مجموعة
مف األساليب ،والطرائؽ العممية ،والذىنية؛ التي يستخدميا الباحث لبلنتقاؿ مف عدد
محدد مف الحاالت الخاصة إلى قانوف ،أو قضية عامة .وعبر عنو النحاة بأنو إجراء
المبلحظة ع مى مثاؿ مختار ،مف جممة الظواىر المدروسة؛ التي الحصر ليا ،واالكتفاء
بالقميؿ عف الكثير؛ ألف إثبات ما ال يدخؿ تحت الحصر بطريؽ النقؿ محاؿ.
وقد استُخدـ النوعاف؛ لتجميع القواعد النحوية ،واستخبلصيا مف كبلـ العرب.
ائيا ب َّأنو :عممية ذىنية يستخدميا الفرد؛ لتحديد عدد مف
ويمكف تعريؼ االستقراء إجر ً
الخصائص لعدد مف لمظواىر المغوية المتشابية؛ باستخداـ المبلحظة؛ الستنتاج قاعدة
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عامة تحكـ ىذه الظواىر ،ويمكف تعميميا عمى الظواىر النحوية الشبيية؛ والتي تحمؿ
الخصائص نفسيا.
ويمكف استنباط عدد مف الميارات الفرعية البلزمة؛ إلجراء عممية االستقراء؛ حيث يعنى
ُم َحمؿ النص بػ:
 .0تحميؿ التركيب النحوي إلى مكوناتو.
 .2استخبلص القواعد ،واألحكاـ العامة (الكمية)؛ مف النصوص ،والشواىد المختمفة.
 .2صوغ قوانيف كمية جامعة؛ يستعاف بيا عمى فيـ القاعدة النحوية ،وتوظيفيا.
 .4تعميـ الحكـ النحوي؛ بعد استقراء ناقص لمقاعدة.

 . 4التجزيد:
إذا كاف التصنيؼ يقوـ عمى إدراؾ العبلقات بيف األشياء المبلحظة ،وتحديدىا؛ فإف
التجريد استخبلص لمعبلقات الموجودة بيف األصناؼ ذاتيا التي تـ مبلحظتيا ،وتصنيفيا،
واستقرائيا (حسني عصر)2.4 :2..6 ،؛ بمعنى أف التجريد عممية ذىنية أكثر صعوبة مف
عمميتي :المبلحظة ،والتصنيؼ؛ ألنيا تتعامؿ مع استنتاج تـ التوصؿ إليو مف جممة معطيات
المبلحظة ،التصنيؼ؛ ىذا االستنتاج تعمـ فيو العبلقات التي ُجردت؛ ومف ثـ فسيولة التجريد
أو صعوبتو؛ رى ًنا بمجاؿ التصنيؼ (محسات ،مجردات).

وقد ذكرت الشيماء السيد ( )00 :2.02أف "التجريد يعتمد عمى نتائج التصنيؼ؛ فما تـ
تصنيفو في فئات ،يمكف تجريده؛ ومف ثَّـ تكويف الصور الذىنية التي تعيف في بناء
المفيومات ،وتسميتيا بأسمائيا (المصطمحات) ،وصوغ تعريفاتيا؛ بما تتضمنو مف قرائف،
وضوابط؛ تجعؿ تمؾ التعريفات مقصورة عمى مفيوماتيا مف دوف غيرىا مف المفيومات".

ائيا ب َّأنو :عممية ذىنية مركبة تعتمد عمى تجميع نتائج
ويمكف تعريؼ التجريد إجر ً
المبلحظة ،والتصنيؼ ،واالستقراء ،وتنظيميا في شكؿ مصطمحات ،وصوغ التعريؼ

المحدد لممصطم  ،وما يتضمنو ىذا التعريؼ مف قرائف ،أو أدلة تُعيف عمى تحديد
المصطم .
ويمكف استنباط عدد مف الميارات الفرعية البلزمة؛ إلجراء عممية التجريد؛ حيث يعنى
ُم َحمؿ النص بػ:
صحيحا.
 .0صوغ القاعدة صو ًغا
ً
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 .2تحديد شروطيا.
 .2تحديد حاالتيا.
 .4تحديد القرائف؛ التي تحكـ وجودىا.
والغاية العامة مف التجريد ىي الوصوؿ الستنتاج عاـ ُيعمـ عمى الكممات التي تتوافر
فييا شروط القاعدة ،وحاالتيا؛ التي صيغت في شكؿ قاعدة ،أو تعريؼ.

 .5االصتيتاج:
تتمثؿ الغاية العامة مف التجريد في الوصوؿ إلى استنتاج عاـُ ،يعمـ عمى الكممات،
والتراكيب؛ التي تتوافر فييا شروط القاعدة ،وحاالتيا؛ التي صيغت في شكؿ قاعدة  ،أو
عرؼ أكرـ
تعريؼ؛ معنى ذلؾ أف االستنتاج ىو الشكؿ العاـ لمقاعدة؛ التي سبؽ تجريدىا .وقد َّ

صال ( )262 :2.06االستنتاج بأنو :عممية ذىنية يأتي فييا الفرد بحكـ جديد ،أو نتيجة؛
مف المعمومات (المقدمات) المعمومة لديو مف قبؿ.
وبالتالي فاالستنتاج -كما ذكر حسني عصر( )2.0 :2..6ىو الغاية الكبرى مف
التجريد؛ وىو نتيجة قائمة عمى المعمومات المتوافرة لدينا مف التجريد؛ فاالستنتاج بذلؾ يعنى
تطبيؽ عاـ لمقاعدة النحوية عمى جمؿ جديدة؛ شرط أف تتوافر فيو الشروط المصاغة –
سمفًا -في القاعدة.

ائيا بأ َّنو :عممية ذىنية مركبة يأتي فييا الفرد بحكـ جديد،
ويمكف تعريؼ االستنتاج إجر ً
أو نتيجة -وما ىو ىنا إال اإلعراب -مف المعمومات المعمومة لديو مف قبؿ في بنيتو
المعرفية (بنية الفرد الذىنية العميقة) ،وتضافرىا مع القرائف النحوية المستخمصة مف
تعريفات المصطمحات النحوية المختمفة (البنية السطحية لمقواعد).
ويمكف استنباط عدد مف الميارات الفرعية البلزمة؛ إلجراء عممية االستنتاج؛ حيث يعنى

ُم َحمؿ النص باستنتاج:
 .0نوع المشتقات في الجممة.

 .2المفيوـ النحوي لتركيب ما.

 .2القرينة النحوية في التركيب ،وتحديد نوعيا.
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 .6الكياظ:

عرؼ محمد حسف ( )00 :0..0القياس في المغة ب َّأنو :حمؿ كبلمنا المحدث عمى كبلـ
َّ

أف القياس ىو أبسط طريقة لمتمكف مف
العرب الموثؽ؛ في التعبيرات المختمفة؛ حيث بيف َّ
المغة ،وأيسر وسيمة تمك ف الفرد مف بناء الجمؿ ،والتعبيرات دوف االحتياج إلى التوثؽ مف
صحة بنائيا؛ مف خبلؿ الرجوع إلى كتب النحو ،أو معاجـ المغوية.
وعرفو أكرـ صال ( )266 :2.06بأنو :قدرة األداء الذىني عمى استنباط األجزاء مف
َّ

عرفو البشير العوني ( )02 :2.0.ب َّأنو :أحد أصوؿ االستدالؿ النحوي ،ويقصد
القاعدة .و َّ
نصا منقوًال عف العرب؛
بو :قانوف مستنبط مف تتبع لغة العرب؛ وقد ال يكوف المقيس عميو ً
نحويا ثبت بالقياس ،واالستنباط؛ إذ تجعؿ بعض تمؾ القواعد ،واألحكاـ التي
حكما
ً
بؿ قد يكوف ً
قياسا
ويعد ىذا النوع
وضعت بعد مبلحظة النصوص؛ ً
أصبل يقاس عميو غيره مف األحكاـُ ،
ً
عمى األحكاـ؛ ال عمى النصوص .أما المعنى الثاني لمقياس؛ فيو :إجراء حكـ األصؿ عمى

الفرع؛ وقد َكثُر استدالؿ العمماء بالمعنى الثاني لمقياس؛ لقوة حجيتو في إثبات األحكاـ
النحوية.
وقد نبو محمد خير ( ).0 :0.02عمى أف مصطم

القياس يطمؽ عمى مفيوميف؛

فأحيا ًنا يقصد بو :مجموعة العمميات الذىنية التي تؤدي إلى االستنباط ،وتارة يطمؽ عمى حمؿ
فرع عمى أصؿ؛ لعمة جامعة بينيما ،واعطاء المقيس حكـ المقيس عميو في اإلعراب ،أو

البناء ،أو التصريؼ.
ومف التعريفات السابقة نستنتج وجود تعريفيف لمقياس؛ أحدىما :يقصد بو عممية
استنباط األحكاـ ،والقواعد النحوية؛ مف تتبع الشواىد المغوية؛ كالقرآف الكريـ ،والشعر،
والنثر ،واآلخر :يقصد بو إجراء حكـ األصؿ عمى الفرع.
ويقتضي القياس بذلؾ -كما ذكر محمد خاف (:)60 :2.02
أصبل ،آخر فر ًعا.
ًا
 .0وجود شيئيف عمى األقؿ يكوف أحدىما
معيار لآلخر؛ أي ً
 .2المقارنة بيف شيئيف؛ فبل فائدة لوجودىما إذا لـ تحصؿ مقارنة بينيما لمتقريب.
 .2وجود شبو بيف الشيئيف؛ فبل يمكف المقارنة بيف شيئيف ال عبلقة بينيما.
ولمقياس أركاف؛ ىي :األصؿ ،والفرع ،والعمة ،والحكـ ،أو بشكؿ آخر المقيس عميو،
والمقيس ،والحكـ ،والعمة.
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وقد الحظ محمد خاف ( )00 :2.02أف القياس النحوي يتسع لمفيوميف؛ ىما:
أ) قياس يفضي إلى تعميـ:
ويقصد بو :إجراء الكبلـ المستحدث مجرى ما سمع مف كبلـ العرب؛ وىذا النوع مف
القي اس ضروري لدراسة جميع الظواىر المغوية؛ كاألصوات ،والصيغ ،والتراكيب النحوية؛
حيث يقوـ المغوي باستقراء النصوص ،ومبلحظتيا ،وتصنيفيا ،وتبويبيا ،واستنتاج قوانيف
المغة في األصوات ،واألوزاف ،والصيغ ،والتراكيب النحوية ،وتحديد مظاىر التقديـ ،والتأخير،
والحذؼ ،والزيادة؛ وبذلؾ نتمكف مف تحديد الحكـ الواجب ،والجائز ،والممتنع؛ وبذلؾ تـ
منيجا استخدمو العرب لتأصيؿ عموـ
تحديد القواعد العامة لمغة؛ فيذا النوع مف القياس ُيعد
ً
العربية -وبشكؿ خاص عمـ النحو – لمتوصؿ إلى قواعد ،وقوانيف عامة تحكـ المغة؛ مف
خبلؿ استخداـ عموـ المبلحظة ،واالستقراء ،واالستنتاج.
ب) قياس يفضي إلى تعميؿ:
وىو عممية ذىنية تتمثؿ في مقارنة األحكاـ بعضيا ببعض ،وتعميميا ،وبياف أسبابيا؛

وقد ُع َّد التعميؿ كأصؿ مف أصوؿ النحو العربي؛ وافردت لدراستو ،عدد كبير مف المجمدات،
والدراسات؛ التي ُعنيت ببياف السبب الكام ف وراء الظواىر المغوية ،وتحميميا ،وتفسيرىا؛ وفيما
يمي تفصيؿ عممية التعميؿ.

ائيا ب َّأنو :إجراء عممي عماده استنباط القاعدة مف
وبيذا يكوف تعريؼ القياس إجر ً
الشواىد المغوية ،والمقارنة بينيا وبيف ما يقاس عمييا مف كممات ،أو جمؿ؛ وانتاج عدد
اء عمى قياسيا عمى قاعدة واحدة.
ال نيائي مف الجمؿ؛ بن ً
ويمكف استنباط عدد مف الميارات الفرعية البلزمة؛ إلجراء عممية القياس؛ حيث يعنى

ُم َحمؿ النص بػ:
 .0تحديد القاعدة النحوية في الشاىد.
 .2تحديد أركاف القياس في التركيب ( المقيس عميو -المقيس -الحكـ -العمة)
 .2االستشياد عمى القاعدة النحوية بمغة الطالب ،وأسموبو.

 .7التعليل:
شغؿ تعميؿ الظواىر المختمفة اإلنساف منذ قديـ األزؿ؛ فقد حاوؿ كشؼ الظواىر،
أيضا  -بتعميؿ الظواىر المغوي؛ فقد أفرد
وتفسيرىا ،ومعرفة أسبابيا؛ و ُ
شغؿ عمماء العربية – ً
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النحاة األوائؿ مؤلفات كثيرة عف عمؿ الظواىر النحوية ،والسبب وراء كؿ حكـ نحوي؛ وتفسير
فعرؼ محمد خير التعميؿ النحوي ( )0.0 :0.02بأنو:
تمؾ األسباب بكؿ طريقة ممكنة؛ َّ
تفسير الظاىرة النحوية ،وشرح أسبابيا.

عرفو حسف خميس ( )2. :2...بأنو :تفسير اقتراني ،يبيف عمة اإلعراب ،أو البناء
و َّ

عمى اإلطبلؽ ،وعمى الخصوص؛ وفؽ أصولو العامة؛ ومف ثـ فالتعميؿ ىو تفسير ،وقُيد

التفسير بأنو (اقتراني) يشير إلى عممية التعميؿ ،ولعممية التعميؿ ركنيف :العمة ،والمعموؿ؛
وجيا ،وحدَّد عمة
فالعمة دليؿ ُيقترف بالمعموؿ؛ لتفسيره
نحويا ،ويسمييا بعض النحاة ً
ً
سببا ،أو ً
مبنيا؛ وبذلؾ يكوف قد شمؿ
معربا ،أو ً
(اإلعراب ،والبناء)؛ ألف المفظ العربي ال يخرج عف كونو ً
جميع ألفاظ النحو العربي.

نقبل عف أبو بقاء الكفوي -التعميؿ في عمومو بأنو:
َّ
وعرفت ريما الكبير(ً – )60 :2.0.

بياف عمة الشيء ،وتقرير ثبوت المؤثر؛ إلثبات األثر.

ونستخمص مف التعريفات السابقة أف التعميؿ أصؿ مف أصوؿ النحو العربي ،ىدفو تفسير
الظواىر النحوية ،وحكميا.
وأوض أسامة محمد ( )20 :2.00أنواع العمؿ؛ وىي:
 .0عمؿ تعميمية :وىي التي يتوصؿ بيا إلى تعمـ كبلـ العرب؛ ومنيا قولنا( :قاـ زيد)؛ وسبب
رفع كممة (زيد) ىنا كونيا فاعؿ لمفعؿ قاـ .فيي بذلؾ عمؿ تعميمية لضبط الكبلـ.
قائـ) ،وما سبب
(زيدا) في قولنا َّ
(إف ً
 .2عمؿ قياسية :مثاؿ ذلؾ ما سبب نصب كممة ً
زيدا ٌ
(إف وأخواتيا) ضارعت الفعؿ المتعدي إلى
(إف) االسـ ؟ فيكوف جواب ذلؾ أف َّ
نصب َّ
المفعوؿ ،فعممت عممو لما ضارعتو؛ فالمنصوب بيا شبو بالمفعوؿ بو لفظًا ،والمرفوع

ظا؛ وبذلؾ فيي تشبو مف األفعاؿ ما قدـ مفعولو عمى فاعمو؛ مثؿ
بيا مشبو بالفاعؿ لف ً
محمد).
جممة (ضرب أخاؾ
ٌ

(إف) مف أي جية شابيت ىذه
مثبل -في باب َّ
 .2عمؿ جدلية نظرية :وىي كسؤالنا – ً
الحروؼ األفعاؿ؟ وبأي األفعاؿ شبيتموىا؟ بالماضية أـ المستقبمة أـ الحادثة في الحاؿ؟

فكؿ ىذه المسائؿ تدخؿ في الجدؿ والنظر.
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ائيا ب َّأنو :عممية ذىنية تعني اإلتياف بالدليؿ الواض والمفسر
ويمكف تعريؼ التعميؿ إجر ً
لبلستنتاج الذي تـ التوصؿ إليو؛ باستخداـ مجموعة مف األدلة؛ وىي القرائف النحوية
بنوعييا :المعنوية ،والمفظية.
ويمكف استنباط عدد مف الميارات الفرعية البلزمة؛ إلجراء عممية التعميؿ؛ حيث يعنى
ُم َحمؿ النص بػ:
 .0تعميؿ العبلمة النحوية لكؿ كممة في التركيب.
 .2ربط كؿ سبب نحوي بنتيجة.
 .2تفسير الحركات اإلعرابية لبعض التراكيب النحوية.
 .4تفسير عدوؿ بعض التراكيب النحوية عف أصوليا.

 .8التكويه:
ىو بصفة عامة :إصدار الحكـ عمى صحة ،أو فساد استنتاج ما ،ويعد التقويـ
عرفو محمد إسماعيؿ
النحوي أحد مظاىر التقويـ المغوي ،أو ما ُيعرؼ النقد المغوي ،وقد َّ
( )00 :2.00بأنو :ميزاف النص ،بو يعرؼ صحيحو مف سقمو ،وجيده مف رديئو .وعرفتو
نعمة رحيـ ( )22 :0.00بأنو :أحد عناصر النقد األدبي؛ كوف النقد األدبي يشمؿ نقد المغة
مف مستويات مختمفة؛ أحدىا نقد النحو؛ مف حيث آليات البناء ،وسبلمة التركيب ،وصحة
التأليؼ أو ركاكتو.
وذكر سبلـ حسيف ( ) 2. :2.00أنو بما أف النحو ىو الركف األساس في المغة؛
فقد صار النقد النحوي أبرز جوانب النقد األدبي؛ إذ تتنوع األحكاـ النحوية بيف الحسف
تبعا لبلتفاؽ ،أو االختبلؼ مع قواعد المغة
والجودة ،أو القب والرداء .ويتفاوت الحكـ ً
المتعارؼ عمييا ،مع استناد األحكاـ الصادرة إلى أدلة ،وحجج منطقية.
وذكر محمد إسماعيؿ ( )02 :2.00أف مف أىـ األمور التي ُيعنى بيا النقد
النحوي :القضايا األعرابية ،والقضايا الداللية التي ليا عبلقة شديدة بالتركيب في النصوص؛
مما يمكف أف يبيـ المعنى في النص ،ويخفيو؛ مثؿ  :كتب إعراب القرآف الكريـ ،والمعمقات،
واألحاديث الشريفة.
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ائيا ب َّأنو :عممية ذىنية عميا تُعنى بإصدار الحكـ النحوي عمى
ويمكف تعريؼ التقويـ إجر ً
صحة ،أو فساد استنتاج ما ،مع القدرة عمى اكتشاؼ األخطاء النحوية ،وتصويبيا.
ويمكف استنباط عدد مف الميارات الفرعية البلزمة؛ إلجراء عممية التقويـ؛ حيث يعنى
ُم َحمؿ النص بػ:
 .0تحديد األخطاء النحوية في التركيب.

 .2تصحي األخطاء الواردة في تركيب ما.

تعكيب:
بعد عرض بعض أصوؿ االستدالؿ النحوي؛ كالمبلحظة ،والتصنيؼ ،واالستقراء ،والتجريد،
واالستنتاج ،والقياس ،والتعميؿ ،والتقويـ؛ تـ استخبلص تعريؼ إجرائي لكؿ مف تمؾ األصوؿ،
مع تحديد عدد مف الميارات المميزة لكؿ مف ىذه األصوؿ؛ ويمكف النظر لتمؾ األصوؿ عمى
أنيا ميارات كبرى ،وتحتوى عمى ميارات فرعية منبثقة منيا ،وقد لوحظ تسمسؿ تمؾ الميارات؛
فكؿ ميارة تعتمد عمى ما يسبقيا وتؤسس لما يمييا مف ميارات؛ ومف ثـ فميارة التقويـ –
عمى سبيؿ المثاؿ -تتضمف ميارات التعميؿ ،والقياس ،واالستنتاج ،والتجريد ،واالستقراء،
أيضا -عناية الميارات السابقة كميا بالبنية األساسية
والتصنيؼ ،والمبلحظة .وقد لوحظ – ً
لمنحو العربي ،وتـ استنباطيا مف أصولو؛ ومف ثـ فيي وثيقة الصمة بتمؾ األصوؿ ،وال
ُيختمؼ عمييا.
إما إلى تحديد القرائف النحوية،
وتيدؼ كؿ ميارة مف ميارات االستدالؿ النحوي َّ

واستخبلصيا ،أو استخداميا كأدلة إلثبات صحة الحكـ النحوي ،أو فساده؛ ومف ثـ فالقرائف

النحوية ذات عبلقة وثيقة بميارات االستدالؿ النحوي؛ فيي مشتقة منيا ،وداعمة لصحة
الحكـ النحوي أو فساده؛ وفيما يمي عرض لنظرية تضافر القرائف النحوية.

احملور الجاىي :تضافز الكزائً اليخوية:
نسبيا ،وقد أسسيا تماـ
تعد نظرية تضافر القرائف النحوية مف النظريات المغوية الحديثة
ً
حساف؛ وىدؼ منيا دراسة النظاـ النحوي باالعتماد عمى المنيج الوصفي؛ الذي يقوـ عمى
مبلحظة الظاىرة المغوية نفسيا .وقد تناولت عدة دراسات سابقة القرائف النحوية بالتفصيؿ؛
ومنيا :جميؿ حمداوي ( ،)0..6بكر عبد اهلل ( ،)2..6أمؿ باقر( ،)2..0أحمد
خضير( ،)2.0.رضا عبد العزيز( ،)2.02حسني عصر( ،)2.04ماىر شعباف(،)2.00
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ىشاـ السعيد( ،)2.00فاطمة عثماف( ،)2.00أمنية فطاـ( ،)2.0.مما يبيف أىمية نظرية
تضافر القرائف في التحميؿ النحوي.

الكزيية يف اللغة:

عرفيا ابف منظور( :)02 :226قَ َر َف الشيء بالشيءِ ،
شدَّه
َّ
ويقرُنو ،وقَ َرَنو إليوَ :
يقرنو ُ
ِ
وصاح َبو.
بالشيء مقارنة ،وِق ار ًنا :اقترف بو
الشيء
ش ُّد بأخرى .وقارف
إليو .والقرينة :الناقة تُ َ
َ
ُ
واقترف الشيء بغيره ،وقارنتو ِق ار ًنا :صاحبتو .وقَ َرنت الشيء بالشيء :وصمتو .والقريف:
المصاحب .فالقرينة في المغة يدور معناىا حوؿ المصاحبة ،والوصؿ ،والتبلزـ.

الكزيية يف االصطالح:

وعرفتيا
عرفَّيا أحمد خضير( ). :2.0.بأنيا :كؿ ما ُيعيف عمى الوصوؿ إلى المقصودَّ .
أمؿ باقر ( )0 :2..0بأنيا :ظاىرة لفظية ،أو معنوية ،يرجى منيا أمف المبس الحادث مف
ضـ المفردات بعضيا ببعض في سياقات متقاربة ،أو ىي ظواىر يتـ بواسطتيا إثبات حكـ ما
دوف غيره.
وعرفيا حسني عصر ( )46 :0.02بأنيا :مجموعة مف الضوابط المفظية ،والمعنوية؛
َّ

وتركيبا؛ لتعيف عمى تحديد المعاني الوظيفية
تحددىا تعريفات المفيومات النحوية؛ صرفًا،
ً
لمكممات في التراكيب ،كما تعيف عمى تحديد العبلقات؛ التي تربط الكممات بعضيا ببعض في
إطار التركيب الواحد.
وعَّرفيا بكر عبد اهلل ( )40 :2..6بأنيا :عبلمات تكتشؼ بيا معاني األبواب النحوية،
َ
وصيغيا؛ بيدؼ أمف المبس.
سـ تماـ حساف (40 :0.04ب) القرائف النحوية إلى ما يمي:
وقَ َّ
 .2قرائف لفظية.

 .0قرائف معنوية.

وأوضحت أمنية فطاـ ( )640 :2.0.دور كؿ قرينة في التحميؿ اإلعرابي لمتراكيب
المختمفة؛ باالعتماد في ذلؾ عمى مصادر خمسة؛ وىي:
 .0النظاـ الصوتي.

 .2النظاـ الصرفي.
 .4داللة السياؽ.
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شكم سلى ( :)2انمشائٍ انُحىَخ( ،رًبو حغبٌ.)49 :9694

أولًاـ :الكزائً املعيوية:
عرفيا تماـ حساف (00. :0..4أ) بأنيا :مجموعة العبلقات السياقية؛ التي تربط
َّ

بيف األبواب النحوية ،أو كما يسمييا الغربيوف  ، Syntagmatic relationأو ىي – كما
ذكر بكر عبد اهلل ( - )40 :2..6ظواىر غير لفظية في التراكيب ،تُفيـ مف سياؽ الكبلـ؛
وتُساعد في تحديد الوظيفة النحوية لو؛ وقد تناولت عدة دراسات سابقة القرائف المعنوية
بالتفصيؿ؛ ومنيا :جميؿ حمداوي( ،)0..6بكر عبد اهلل ( ،)2..6أمؿ باقر( ،)2..0أحمد
خضير( ،)2.0.رضا عبد العزيز( ،)2.02ماىر شعباف( ،)2.00ىشاـ السعيد(،)2.00
فاطمة عثماف( ،)2.00أمنية فطاـ(.)2.0.

 .1قزيية اإلصياد:
أشارت أمنية فطاـ ( )640 :2.0.إلى أف قرينة اإلسناد تمثؿ العبلقة الرابطة بيف
ركني اإلسناد؛ في الجممة االسمية ،أو الجممة الفعمية؛ كالعبلقة بيف المبتدأ والخبر ،والفعؿ
والفاعؿ؛ مثاؿ:
(مجتيد)؛ وركني اإلسناد
(زيد) ،والخبر
زيد
ٌ
مجتيد :الجممة اسمية؛ مكونة مف المبتدأ ٌ
ٌ
ٌ .0
ىنا؛ ىما :المبتدأ (المسند إليو) ،الخبر (المسند)؛ أسندت االجتياد (الحكـ) إلى زيد
(المحكوـ عميو).
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(زيد)؛ وركني
(يجتيد) ،والفاعؿ
زيد :الجممة فعمية؛ مكونة مف فعؿ مضارع
.2
ُ
ُ
يجتيد ُ
ُ
اإلسناد ىنا؛ ىما:الفعؿ (المسند) ،والفاعؿ (المسند إليو)؛ االجتياد (الحكـ) إلى زيد
(المحكوـ عميو).

 .2قزيية التدصيص:
عرفيا بكر عبد اهلل ( )40 :2..6عمى أنيا :قرينة معنوية كبرى؛ تتفرع إلى قرائف
َّ

قيدا عمى عبلقة اإلسناد؛ الرابطة بيف :المسند ،والمسند إليو؛ وىي:
معنوية أخرى؛ تمثؿ ً
و
9
2
3
4
5
6
9
9
6

انمشَُخ
انزؼذَخ
انغبئُخ
انًؼُخ
انظشفُخ
انزحذَذ ،وانزىكُذ
انًالثغخ
اإلخشاج
انزفغُش نهزواد
انًخبنفخ

خذول سلى ()9
لشائٍ انزخصُص:
انًؼًُ انزٌ رذل ػهُه
رحذَذ انًفؼىل ثه.
رحذَذ انًفؼىل ألخهه.
رحذَذ انًفؼىل يؼه.
رحذَذ انًفؼىل فُه ،أو انظشف؛ ثُىػُه (انضيبٌ ،انًكبٌ).
رحذَذ انًفؼىل انًطهك.
رحذَذ يؼًُ انحبل.
رحذَذ االعزثُبء.
رحذَذ انزًُُض.
رحذَذ يؼًُ االخزصبص.

 .3قزيية التبعية:
عرفيا رضا عبد العزيز( )04. :2.02عمى أنيا :أحد القرائف المعنوية الكبرى؛
َّ

والتي تندرج تحتيا أربع قرائف؛ وىي :النعت ،والعطؼ ،والتوكيد ،والبدؿ.

 .4قزيية اليضبة:
عرفيا بكر عبد اهلل ( )02 :2..6عمى أنيا :قرينة معنوية كبرى تُعنى بالمجرورات؛
َّ
كاإلضافة ،وحروؼ الجر.

 .2الكزائً اللفظية:
ىي كؿ كممة في التركيب؛ يستدؿ بيا عمى المعاني النحوية الوظيفية؛ كالفاعؿ،
والمفعوؿ بو ،وغيرىا مف المعاني الوظيفية؛ وتُعد القرائف المفظية قرائف واضحة ،وظاىرة
عف القرائف المعنوية؛ ومف ثـ فيي أيسر وصوًال لمفيـ عف القرائف المعنوية( .تماـ

حساف0.04 ،ب) وتعددت الدراسات السابقة؛ التي تناولت القرائف المفظية؛ مثؿ :جميؿ
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حمداوي( ،)0..6بكر عبد اهلل ( ،)2..6رضا عبد العزيز( ،)2.02أمنية فطاـ
()2.0.؛ وتشتمؿ القرائف الفظية عمى ما يأتي:
و
9
2
3

4

5
6
9
9

خذول سلى ()2
انمشائٍ انهفظُخ:
انًؼًُ انزٌ رذل ػهُه
انمشَُخ
انؼاليخ اإلػشاثُخ وهٍ لشَُخ َُمذيهب ػهى األصىاد ئنً ػهى انُحى؛ وَمصذ ثهب
انؼاليخ اإلػشاثُخ انًًُضح ألواخش انكهًبد؛ كبنحشكخ ،وانحشف ،أو
انزمذَش ،أو انحزف.
وهٍ لشَُخ َُمذيهب ػهى انصشف ئنً ػهى انُحى؛ وَمصذ ثهب صُغخ
انجُُخ ،أو
انكهًخ انزٍ أرذ ػهُهب؛ كصُغخ :االعى ،انفؼم ،اعى انفبػم ،اعى
انصُغخ
انًفؼىل ،صُغ انًجبنغخ...وغُشهب.
وَمصذ ثهب وصف يىالغ انكهًبد فٍ انزشكُت ،وَزؼٍُ ثهب رحذَذ
انشرجخ
انجبة انُحىٌ؛ رج ًؼب نًىلغ انكهًخ؛ وانشرجخ َىػبٌ:
 .9سرجخ يحفىظخ؛ يثم :رمذو انًىصىل ػهً انصهخ ،وحشف اندش
ػهً انًدشوس.
 .2سرجخ غُش يحفىظخ؛ وهٍ انشرجخ انزٍ رُهذس ئرا أيٍ انهجظ؛ يثم:
انشرجخ ثٍُ انفؼم وانفبػم ،وانًجزذأ وانخجش.
لشَُخ نفظُخ رؼًم ػهً رىثُك انصهخ ثٍُ أخضاء انزشكُت؛ ويدبل
انًطبثمخ
انًطبثمخ انصُغ انصشفُخ ،وانضًبئش؛ يثم انًطبثمخ فٍ:
 .2اإلفشاد ،وانزثُُخ،
 .9انؼاليخ اإلػشاثُخ.
واندًغ.
 .4انزؼشَف ،وانزُكُش.
 .9انززكُش ،وانزأَُث.
لشَُخ نفظُخ رذل ػهً اسرجبط كهًزٍُ فٍ انزشكُت ي ًؼب؛ يثم :انشثظ
انشثظ
ثٍُ انًىصىل وصهزه ،وضًُش انشثظ انًغززش ،أو انجبسص.
رزؼذد األدواد فٍ انهغخ انؼشثُخ؛ ئر رإدٌ كم أداح وظُفخ خبصخ فٍ
األداح
انزشكُت؛ يثم :حشوف َصت انفؼم انًضبسع ،أدواد االعزفهبو،
وانُفٍ ،وانزؼدت.
لشَُخ نفظُخ رُصبحت انكالو انًُطىق؛ حُث َخزهف َطك خًهخ
انزُغُى
االعزفهبو ،ػٍ خًهخ اإلثجبد ،ػٍ اندًهخ انًإكذح؛ وهٍ لشَُخ
يصبحجخ نجمُخ انمشائٍ ،وال َغزذل ثهب وحذهب.
ػُصشا
لشَُخ نفظُخ َمصذ ثهب أٌ َغزهضو أحذ انؼُصشٍَ انُحىٍَُ
انزضبو
ً
آخش؛ يثم :حشف انؼطف وانًؼطىف.

عالقة ىظزية تضافز الكزائً اليخوية مبَارات االصتدالل اليخوي:
َّ
تحددت عبلقة نظرية تضافر القرائف النحوية بميارات االستدالؿ النحوي؛ في أف
القرائف النحوية تُعد بمثابة األدلة؛ التي يستند إلييا محمؿ المغة؛ إلثبات حكـ ما ،أو نفيو؛
حيث يبلحظ الطالب الكممات في التركيب ،مع تحديد أوجو الشبو ،واالختبلؼ بيف المباني
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الصرفية الموجودة فيو ،ثـ يصنؼ الكممات في أبواب؛ كالمرفوعات ،والمنصوبات،
والمجرورات.
وتُعيف قرائف العبلمة اإلعرابية ،والرتبة ،والصيغة ،اإلسناد ،التخصيص؛ في تحديد
األبواب النحوية المختمفة ،ثـ يستقريء بعد ذلؾ النصوص المقدَّمة لو؛ الستخبلص القاعدة
النحوية المشتركة ،ثـ تعميـ الحكـ النحوي عمى الجمؿ المتشابية؛ ومف ثَّـ يتمكف الفرد مف
الوصوؿ إلى القاعدة النحوية ،وصوغيا بشكؿ مجرد؛ يحتوي عمى جميع القرائف المفظية،
والمعنوية المحددة لمقاعدة بتدقيؽ؛ وبذلؾ يتمكف الطالب مف التوصؿ إلى اإلعراب الصحي
لمكممة؛ وىو ما أطمقنا عميو ميارة االستنتاج ،ثـ لمزيد مف تأكيد الفيـ األمثؿ لمقاعدة يأتي
الطالب بأمثمة  -مف أسموبو -لشواىد تضمنت القاعدة؛ التي سبؽ تجريدىا ،مع تعميؿ
األمثمة التي أتى بيا؛ باستخداـ القرائف النحوية؛ وذلؾ لضماف التأكد مف الفيـ الكامؿ
أخير يتمكف الطالب مف تقويـ التراكيب النحوية؛ التي أتى بيا زمبلؤه عمى القاعدة
لمقاعدة ،و ًا
نفسيا ؛ وبياف ما بيا مف أخطاء ،والتمكف مف تصحيحيا؛ فالقرائف النحوية-بنوعييا -ىي
الوسيمة ،واألداة المستخدمة في البحث؛ لتنمية ميارات االستدالؿ النحوي.

وبذلؾ انتيى عرض األساس النظري الذي اعتمد عميو البحث؛ وتمثَّؿ في :االستدالؿ

النحوي ،وميارات و ،والقرائف النحوية؛ بنوعييا :المعنوية ،والمفظية ،وفيما يمي عرض لؤلساس
النفسي ،أو السيكولوجي لمبحث؛ وقد اعتمد البحث الحالي عمى مراحؿ النمو المعرفي لجاف
بياجيو؛ وبياف ذلؾ فيما يأتي:

احملور الجالح :مزاحل الينو املعزيف عيد جاٌ بياجيُ:
ُيعد جاف بياجيو مف عمماء النفس الذيف عنوا بربط عمـ النفس بالتعميـ؛ ودراسة تأثير
خصائص كؿ مرحمة مف مراحؿ النمو المختمفة عمى عممية التعميـ ،والتعمـ؛ وقسـ جاف بياجيو
مراحؿ النمو المعرفي إلى أربع مراحؿ أساسية كما حدَّدىا كؿ مف :رمزية الغريب (:0...
)06-04؛ وىي:
 .0المرحمة الحركية؛ مف يوـ الميبلد حتى عاميف.
 .2مرحمة ما قبؿ اإلجراءات؛ مف  0-2سنوات.
 .2مرحمة اإلجراءات الحسية؛ مف  00-0سنة.
فصاعدا.
 .4مرحمة اإلجراءات الشكمية ،أو المنطقية؛ مف  00سنة
ً
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ويبلحظ وجود طبلب الدبموـ العامة  -مجموعة البحث  -في المرحمة الرابعة؛ وىي:
مرحمة اإلجراءات الشكمية ،أو المنطقية؛ وىي تمثؿ األساس السيكولوجي لمبرنامج المقترح،
ومف خصائص تمؾ المرحمة قدرة الطبلب عمى:
 .0التعامؿ مع المجردات ،والشكميات ،وعمـ المنطؽ.
 .2تحميؿ األفكار ،وفيـ عبلقات الفراغ.
 .2التفكير بصورة منطقية؛ باالعتماد عمى األسباب ،والنتائج.
 .4التفكير المجرد ،وتكويف الفروض ،والتحقؽ منيا.
وتتضمف نظرية النمو المعرفي لجاف بياجيو مجموعة مف العمميات الذىنية يمكف
توضيحيا في الجدوؿ اآلتي:
و
9

خذول سلى ()3
انؼًهُبد انزهُُخ ػُذ خبٌ ثُبخُه ،وػاللزهب ثًهبساد االعزذالل انُحىٌ:
يب َمبثههب يٍ يهبساد
يؼُبهب
انؼًهُخ
االعزذالل انُحىٌ
انًالحظخ
ػًهُخ رهُُخ ثغُطخ َجذأ فُهب انفشد فٍ
انزًثُّم
انزؼبيم يغ انجُئخ انخبسخُخ؛ ػٍ طشَك
انحىاط.

2

انزالؤو

3

انزكُف

4

انًىاصَخ

ػًهُخ رهُُخ رُذ َيح فُهب انخجشاد انغبثمخ
انًىخىدح فٍ ثُُخ انفشد انًؼشفُخ ،يغ
انخجشاد اندذَذح َزبج ػًهُخ انزًثُّم،
وانًىاءيخ ثُُهًب؛ إلَزبج يؼبسف خذَذح.
ػًهُخ رهُُخ داخهُخ كبشفخ ػٍ يذي
انفهى انُبرح ػٍ ديح انخجشاد انغبثمخ،
وانخجشاد اندذَذح ،يغ ثُبٌ َىارح رؼجش
ػٍ هزا انفهى؛ يثم :اإلػشاة انصحُح،
أو اإلخبثخ ػٍ عإال يب.
ػًهُخ رهُُخ َىاصٌ فُهب انفشد ثٍُ يب
فهًه ،واعزُزده يٍ ػًهُبد :انزًثُّم،
وانزالؤو ،وانزكُف ،ويب َشَذ أٌ َفهًه،
أو يب نى َفهًه؛ فهٍ ػًهُخ رمُُى نًب رى
رؼهًه.

انزصُُف -االعزمشاء-
انزدشَذ
االعزُزبج-انمُبط-انزؼهُم

انزمىَى

أف ميارات االستدالؿ النحوي وثيقة الصمة بالعمميات الذىنية
ونستنتج مما سبؽ َّ
أيضا  -مع
المناسبة لمطبلب مجموعة البحث ،ومبل ئمة لمستواىـ المعرفي ،وتتناسب ً -
ميارات االستدالؿ النحوي المقترحة في البحث الحالي؛ وبذلؾ تـ عرض األساس النظري،
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واألساس النفسي ،أو السيكولوجي لمبحث الحالي؛ وفيما يمي عرض تفصيمي لمجانب الميداني
لمبحث:

إطار البخح امليداىي:

تناوؿ ىذا الجزء جانب البحث الميداني الممثَّؿ في تصميـ األدوات البلزمة لمبحث؛ لقياس
أثر المتغير المستقؿ (نظرية تضافر القرائف النحوية) في تنمية المتغير التابع (ميارات
االستدالؿ النحوي) وتناوؿ ىذا اإلطار المحاور اآلتية:
 .0مجموعة البحث.
 .2إعداد برنامج البحث.
 .2إعداد أداتي البحث.
 .4التطبيؽ القبمي ألدوات البحث.
 .0إجراءات تنفيذ تجربة البحث.
 .6التطبيؽ البعدي ألدوات البحث.

أولًا :جمنوعة البخح:
تـ اختيار مجموعة البحث مف طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية
طالبا وطالبة؛ وقد انتظـ ىؤالء الطبلب في حضور
التربية -جامعة اإلسكندرية؛ وعددىا (ً )02
محاضرات البرنامج ،والتطبيقيف :القبمي ،والبعدي لمبحث.

ثاىيًا :إعداد بزىامج البخح:
أ) اهلدف العاو للربىامج:

ىدؼ البرنامج إلى تنمية ميارات االستدالؿ النحوي؛ لدى طبلب الدبموـ العامة (شعبة

المغة العربية) في كمية التربية-جامعة اإلسكندرية ،وطالباتيا.

ب) أصط بياء الربىامج:

اعتُمد البرنامج عمى أساسيف؛ معرفي ،ونفسي؛ كما يمي:
األساس المعرفي:

يتمثؿ ىذا األساس في محوريف رئيسيف؛ وىما:
 .0ميارات االستدالؿ النحوي.
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 .2نظرية تضافر القرائف النحوية.
األساس النفسي (السيكولوجي):
اعتمد البرنامج عمى نظرية "جاف بياجيو" في النمو المعرفي؛ وبخاص ًة المرحمة األخيرة

مف النظرية؛ حيث تتناسب تمؾ المرحمة مع عينة البحث ،وطبيعة تفكيرىـ ،ومراحؿ نموىـ.
وتـ االعتماد عمى ىذه األسس في إعداد كتاب الطالب ،ودليؿ المعمـ ،وأداتي البحث.

ج) حمتوى الربىامج:
تضمف البرنامج عشر محاضرات؛ تناولت بعض المفيومات النحوية؛
 .0كتاب الطالب:
َّ

لعدـ تمكف أي بحث مف اإل لماـ بجميع المفيومات النحوية؛ وقد ا ُختيرت الموضوعات النحوية
بناءا عمى نتائج البحث االستطبلعية؛ التي ُعنيت بخمس مباحث نحوية؛
في برنامج البحث ً
كالجممة االسمية؛ المنسوخة وغير المنسوخة ،والجممة الفعمية ،وأضيؼ إلييا بعد المباحث
األخرى؛ كالتوابع ،وبعض المنصوبات؛ كالحاؿ ،والتمييز ،وتمت المعالجة مف خبلؿ اإلجابة
عف عدد مف المناشط؛ لتنمية كؿ ميارة مف ميارات االستدالؿ؛ باستخداـ نظرية تضافر
القرائف النحوية .ويوض الجدوؿ التالي تنظيـ محتوى كتاب الطالب:



انظر ممحؽ رقـ ( :)4كتاب الطالب.
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خذول سلى ()4
رُظُى يحزىي كزبة انطبنت:
و

ػُىاٌ انًحبضشح

9

اندًهخ االعًُخ ( انًجزذأ)

2

اندًهخ االعًُخ ( انخجش)
اندًهخ االعًُخ انًُغىخخ ثاٌَّ
وأخىارهب.
اندًهخ االعًُخ انًُغىخخ ثكبٌ
وأخىارهب.

3
4
5

اندًهخ انفؼهُخ (انفؼم ،وانفبػم)

6

انًفؼىل ثه ،انًفؼىنٍُ (أصههًب انًجزذأ
وانخجش ،ونُظ أصههًب انًجزذأ وانخجش)

9

انزىاثغ :انُؼذ ،وانجذل

9

انزىاثغ :انؼطف ،وانزىكُذ

6

انحبل

99

انزًُُض

ػذد
يحبضشاد
انزطجُك
يحبضشح
واحذح
يحبضشح
واحذح
يحبضشح
واحذح
يحبضشح
واحذح
يحبضشح
واحذح
يحبضشح
واحذح
يحبضشح
واحذح
يحبضشح
واحذح
يحبضشح
واحذح
يحبضشح
واحذح

ربسَخ
انًحبضشاد
2929/99/5و
2929/99/92و
2929/99/96و
2929/99/26و
2929/92/3و
2929/92/99و
2929/92/99و
2929/92/24و
2929/92/39و
2929/9/6و

صيٍ انًحبضشح
عبػزبٌ حضىسًَب
ثبنكهُخ
عبػزبٌ حضىسًَب
ثبنكهُخ
عبػزبٌ حضىسًَب
ثبنكهُخ
عبػزبٌ ػجش ثشَبيح
zoom
عبػزبٌ حضىسًَب
ثبنكهُخ
عبػزبٌ حضىسًَب
ثبنكهُخ
عبػزبٌ حضىسًَب
ثبنكهُخ
عبػزبٌ حضىسًَب
ثبنكهُخ
عبػزبٌ ػجش
ثشَبيحzoom
عبػزبٌ ػجش
ثشَبيحzoom

 .2دليؿ المعمـ :تـ إعداد دليؿ معمـ لتنمية ميارات االستدالؿ النحوي؛ باستخداـ نظرية
تضافر القرائف النحوية؛ وتضمف ما يأتي:
مقدمة عف ميارات االستدالؿ النحوي ،ونظرية تضافر القرائف النحوية.
بياف مقترح إلعداد دروس البرنامج؛ مف حيث :تحميؿ محتوى محاضرات
كتاب الطالب ،وتحديد األىداؼ المناسبة لكؿ محاضرة ،واستراتيجيات
التدريس ،والوسائؿ التعميمية ،وأسئمة التقويـ.
بعض اإل رشادات لتنفيذ محاضرات البرنامج.
 .2استراتيجيات التدريس المتبعة في البرنامج:
تنوعت االستراتيجيات المتبعة في البرنامج؛ ما بيف :التدريس المباشر ،والمناقشة.


انظر ممحؽ رقـ ( :)0دليؿ المعمـ.
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 .4أساليب التقويـ المتبعة في البرنامج:
تعددت أساليب التقويـ المتبعة في البرنامج؛ فكانت كاآلتي:
التقويـ القبمي :مف خبلؿ التطبيؽ القبمي الختبار البحث؛ لبياف المستوى األولي
لمطبلب في ميارات االستدالؿ النحوي قبؿ تطبيؽ البرنامج المقترح.
التقويـ التكويني :مف خبلؿ المناشط المختمفة؛ الموجودة في البرنامج المقترح.
التقويـ النيائي :مف خبلؿ التطبيؽ البعدي الختبار البحث؛ لبياف أثر البرنامج
المقترح؛ في تنمية ميارات االستدالؿ النحوي.
 .0الخطة الزمنية لمبرنامج:
استمر تطبيؽ البرنامج (عشر) محاضرات؛ بواقع محاضرة كؿ أسبوع؛ بدأت يوـ
(الخميس) الموافؽ (الخامس مف شير نوفمبر عاـ2.2.ـ) ،وانتيت في يوـ (األربعاء)
الموافؽ (السادس مف يناير2.20ـ).

ثالجًا :إعداد أداتي البخح:

تمثَّمت أداتا البحث الحالي في:

 .0استبانة تحديد ميارات االستدالؿ النحوي؛ البلزمة لطبلب الدبموـ عامة (شعبة المغة
العربية) في كمية التربية -جامعة اإلسكندرية ،وطالباتيا.
 .2اختبار قياس ميارات االستدالؿ النحوي؛ البلزمة لطبلب الدبموـ عامة (شعبة المغة
العربية) في كمية التربية -جامعة اإلسكندرية ،وطالباتيا.

أولًا :إعداد قائنة مَارات االصتدالل اليخوي؛ الالسمة لطالب الدبلوو عامة (ععبة اللغة العزبية) يف
نلية الرتبية  -جامعة اإلصهيدرية ،وطالباتَا:
ىدفت ىذه القائمة إلى تحديد ميارات االستدالؿ النحوي؛ البلزمة لطبلب الدبموـ عامة
(شعبة المغة العربية) في كمية التربية -جامعة اإلسكندرية ،وطالباتيا؛ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ
القياـ بالخطوات اآلتية:

 انظر ملحق رقم ( :)2قائمة ميارات االستدالؿ النحوي؛ البلزمة لطبلب الدبموـ عامة (شعبة المغة العربية) في كمية

التربية -جامعة اإلسكندرية ،وطالباتيا.
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 .0االطبلع عمى مجموعة مف الكتابات ،والدراسات ،والبحوث السابقة المرتبطة بميارات
االستدالؿ النحوي ،ونظرية تضافر القرائف النحوية.
 .2الرجوع إلى أىداؼ النحو العربي في المرحمة الجامعية لكميتي :التربية ،واآلداب ،جامعة
اإلسكندرية.
 .2تحديد خصائص المرحمة العمرية؛ التي يمر بيا الطبلب المعمموف الممتحقوف ببرنامج
الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية -جامعة اإلسكندرية.
وقد تكونت القائمة  -في صورتيا المبدئية  -مف ثماني ميارات رئيسة؛ وىي :المبلحظة،
والتصنيؼ ،واالستقراء ،والتجريد ،واالستنتاج ،والقياس ،والتعميؿ ،والتقويـ ،وتضمنت القائمة
( )2.ثبلثيف ميارة فرعية ،ولمتحقؽ مف صدؽ القائمة؛ تـ عرضيا عمى مجموعة مف
الم َح َّك ِميف مف الخبراء في تعميـ المغة العربية ،وأساتذة النحو والصرؼ بالجامعات؛ إلبداء
ُ
الرأي في مدى مبلءمة الميارات الفرعية لمميارات الرئيسة التي تندرج تحتيا ،والتأكد –
أيضا -مف مناسبة كؿ ميارة مف ىذه الميارات لمطبلب المعمميف (مجموعة البحث) ،وتحديد
ً
أىمية كؿ ميارة ،فضبلً عف التأكد مف سبلمة الصياغة المغوية ليذه الميارات ،مع إضافة ،أو

مناسبا ،وقد تـ االقتصار عمى الميارات؛ التي حظيت باالتفاؽ بيف
حذؼ ،أو تعديؿ ما يرونو
ً
الم َح َّك ِميف.
السادة ُ

ثاىيًا :إعداد اختبار قياظ مَارات االصتدالل اليخوي؛ الالسمة لطالب الدبلوو عامة (ععبة اللغة
العزبية) يف نلية الرتبية  -جامعة اإلصهيدرية ،وطالباتَا**:

والغرض مف ىذه األداة ىو الحصوؿ عمى مجموعة مف البيانات؛ التى تتصؿ بتحديد
ميارات االستدالؿ النحوي؛ البلزمة لمطبلب المعمميف (مجموعة البحث) ،وقد مرت ىذه األداة
بعدة خطوات؛ حتى استقرت عمى شكميا النيائى ،ويمكف إيجاز ىذه الخطوات فيما يمى:

 .1وصف االختبار ،واهلدف ميُ:
تـ استخداـ اختبار قياس ميارات االستدالؿ النحوي؛ البلزمة لمطبلب المعمميف
الممتحقيف ببرنامج الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية -جامعة اإلسكندرية،

**

انظر ملحق رقم ( :)3اختبار قياس ميارات االستدالؿ النحوي؛ البلزمة لطبلب الدبموـ عامة (شعبة المغة العربية) في

كمية التربية -جامعة اإلسكندرية ،وطالباتيا.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 666 -

برنامج قائم على نظرية تضافر القرائن النحوية...

عدد يوليو-ج0207 )71( -0م

وىدؼ استخداـ االختبار فى البحث الحالي إلى معرفة أثر المتغير المستقؿ (البرنامج المقترح)
في المتغير التابع (ميارات االستدالؿ النحوي).

 .2حتديد مضتويات الكياظ فى االختبار:
تـ تصميـ االختبار؛ ليقيس ميارات االستدالؿ النحوي الرئيسة؛ وىي :المبلحظة،
والتصنيؼ ،واالستقراء ،والتجريد ،واالستنتاج ،والقياس ،والتعميؿ ،والتقويـ؛ وعدد ثبلثيف ميارة
الم َح َّك ِميف؛ لمعرفة
فرعية؛ فعرض االختبار مجموعة مف األسئمة فى كؿ ميارة ،ثـ ُعرض عمى ُ
مدى صبلحيتو لما وضع لقياسو ،ويحدد الجدوؿ التالي مواصفات اختبار االستدالؿ النحوي:
خذول سلى ()5
يىاصفبد اخزجبس لُبط يهبساد االعزذالل انُحىٌ؛ انالصيخ نطالة انذثهىو انؼبيخ (شؼجخ انهغخ
انؼشثُخ) فٍ كهُخ انزشثُخ -خبيؼخ اإلعكُذسَخ:
ػذدهب انىصٌ انُغجٍ
األعئهخ
انًهبسح
نكم يهبسح
انكهُخ
%33.3
99
انًالحظخ 26-23-22-29-96-95-94-93-6 -9
انزصُُف
االعزمشاء
انزدشَذ
االعزُزبج
انمُبط
انزؼهُم
انزمىَى

-26-23-22-29-96-95-93-94-6-6
39
99-99-93-6-9-9-3-2
23-22-29-99
26-24-29-92-99-99-9-5-4-9
25-96-99-99-96-92-99-9-3-2
26-29-26-25-29-95-94-9
26-29-25-24-96-96-9-6

99

%36.6

9
4
99
99
9
9

%26.6
%93.3
%33.3
%33.3
%26.6
%26.6

وقد تـ تحديد عدد األسئمة؛ التي تقيس كؿ ميارة مف ميارات االستدالؿ ،ويبلحظ في
أسئمة االختبار أف السؤاؿ الواحد يمكف أف يتضمف أكثر مف ميارة مف ميارات االستدالؿ؛ ذلؾ
أف ميارات االستدالؿ النحوي مترتب بعضيا عمى بعض؛ فما يتضمف الميارة الكبرى يتضمف
 -بالضرورة  -ميارات سابقة عمييا؛ فالسؤاؿ الذي يقيس االستنتاج – مثبلً  -يتضمف:

المبلحظة ،والتصنيؼ ،واالستقراء ،والتجريد ،كما ُيبلحظ اختبلؼ األوزاف النسبية لكؿ ميارة؛
تبعا لوزنيا النسبي في البرنامج.
ً
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 .3ضبط االختبار:
التجزبة االصتطالعية ،وىتائجَا:
كاف اليدؼ مف التجربة االستطبلعية؛ كما يأتي:
 تحديد صبلحية لغة االختبار ،ومناسبتيا لطبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية)
بكمية التربية جامعة اإلسكندرية ،وتعميمات االختبار.
 حساب زمف اإلجابة عف أسئمة االختبار.
 حساب معامبلت السيولة ،والصعوبة ،والتمييز ،والثبات.
استطبلعيا فى يوـ السبت الموافؽ (الرابع والعشريف مف أكتوبر مف
وتـ تجريب االختبار
ً
العاـ الجامعي2.2.ـ)  ،وأسفر عما يمي:
تحديد صبلحية لغة االختبار ،ومناسبتيا لطبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية)
بكمية التربية جامعة اإلسكندرية ،وتعميمات االختبار ،ووضوح لغة االختبار ،وتعميماتو.

 حضاب سمً اإلجابة عً أصئلة االختبار:
وتـ حساب زمف اإلجابة عف أسئمة االختبار بتسجيؿ زمف انتياء أوؿ طالب مف
ِ
وع َّد ىذا المتوسط الزمف
وحسب متوسط زمنييماُ ،
اإلجابة ،وكذلؾ آخر طالب انتيى منياُ ،
المناسب لئلجابة عف االختبار ،وكاف (خمسيف) دقيقة.

 حضاب معامالت الضَولة:
تقاس سيولة أى سؤاؿ كما ذكر فؤاد البيى السيد( )022:2..0بحساب المتوسط
الحسابى لئلجابات الصواب ،والخطأ ،واستبعاد األسئمة المحذوفة ،أو المتروكة.
حدا أدنى لمعامؿ
وتـ حساب معامبلت السيولة ألسئمة االختبار ،وارتضت الرسالة ً

السيولة قدره (.).,2

 حضاب معامالت الصعوبة:
العبلقة بيف السيولة ،والصعوبة كما ذكر فؤاد البيى السيد( )022:2..0عبلقة
عكسية مباشرة؛ فإذا كاف معامؿ السيولة ( ).,4فإف معامؿ الصعوبة ( ).,6؛ أى أف :
معامؿ السيولة=  -0معامؿ الصعوبة
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وتـ حساب معامبلت الصعوبة ألسئمة االختبار ،وارتضت الرسالة حداً أدنى لمعامؿ

الصعوبة قدره (.).,22

 متييش األصئلة:
المقياس المميز ىو الذى يستجيب األفراد المختمفوف لو استجابات مختمفة ،فى حيف
يستجيبوف استجابات واحدة فى حاؿ المقياس غير المميز( السيد محمد خيرى:0.0. ،
 ،)400وقد ارتضى البحث ( )..2حد أدنى لمتمييز.
خذول سلى ()6
يؼبيالد انغهىنخ ،وانصؼىثخ ،وانزًُُض؛ الخزجبس يهبساد االعزذالل انُحىٌ؛انالصيخ نطالة
انذثهىو انؼبيخ (شؼجخ انهغخ انؼشثُخ) ثكهُخ انزشثُخ خبيؼخ اإلعكُذسَخ:
سلى انغإال
9
2
3
4
5
6
9
9
6
99
99
92
93
94
95
96
99
99
96
29
29
22
23
24
25
26
29

يؼبيم انغهىنخ (ط)
9.42
9.99
9.43
9.52
9.46
9.56
9.36
9.59
9.49
9.46
9.39
9.69
9.36
9.46
9.64
9.52
9.45
9.99
9.36
9.36
9.42
9.63
9.69
9.99
9.92
9.53
9.45

يؼبيم انصؼىثخ (ص)
9.59
9.22
9.59
9.49
9.54
9.49
9.69
9.46
9.56
9.54
9.63
9.36
9.64
9.59
9.36
9.49
9.55
9.29
9.64
9.69
9.59
9.39
9.49
9.26
9.29
9.49
9.55
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يؼبيم انزًُُض (د)
9.99
9.53
9.62
9.93
9.96
9.63
9.55
9.46
9.65
9.36
9.42
9.62
9.45
9.99
9.99
9.92
9.42
9.33
9.54
9.46
9.49
9.52
9.46
9.53
9.64
9.43
9.59
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سلى انغإال
29
26
39
انًزىعظ

يؼبيم انغهىنخ (ط)
9.95
9.69
9.43
9.529

عدد يوليو-ج0207 )71( -0م
يؼبيم انصؼىثخ (ص)
9.25
9.36
9.59
9.493

يؼبيم انزًُُض (د)
9.92
9.63
9.62
9.569

تعكيب:
يتض مف الجدوؿ السابؽ أف مفردات االختبار تتراوح سيولتيا بيف،)..00 :..26( :
وتتراوح صعوبتيا بيف )..0.-..22( :أما التمييز فقد تراوح بيف )..00 :..2.( :وىي
ضمف الدرجات التي ارتضاىا البحث لمسيولة ،والصعوبة والتمييز ،كما تـ حساب متوسط
معامبلت السيولة ،والصعوبة ،والتمييز؛ لمزيد مف التدقيؽ في عرض البيانات.

 ثبات االختبار:
تـ اختيار حساب معامبلت ثبات االختبار باستخداـ معادلة كيودور ريشاردسوف

2.

،

والجدوؿ اآلتى يبيف معامؿ الثبات الختبار ميارات االستدالؿ النحوي:
خذول سلى ()9
يؼبيم ثجبد اخزجبس يغزىَبد االعزذالل انُحىٌ؛ نذي طالة انذثهىو انؼبيخ (شؼجخ انهغخ انؼشثُخ)
ثكهُخ انزشثُخ -خبيؼخ اإلعكُذسَخ:

العينة

عدد أسئمة االختبار

الثبات

93

39

9.96

ويبلحظ أف االختبار عمى درجة مقبولة مف الثبات؛ وبذلؾ صار –في صورتو
صالحا لمتطبيؽ.
النيائية-
ً

 صدم االختبار ،وموضوعيتُ:
تـ حساب صدؽ االختبار؛ مف خبلؿ االعتماد عمى نوعيف مف الصدؽ:
ِ
الم َح َّك ِميف في تعديؿ صياغة بعض
الم َح َّكميف؛ وتـ األخد بآراء السادة ُ
 صدؽ ُ
األسئمة ،والبدائؿ.
 الصدؽ الذاتي؛ مف خبلؿ (الجذر التربيعي لمثبات) ،وكاف الناتج يساوي
(.)..000

صالحا لمتطبيؽ؛ القبمي ،والبعدي.
وبذلؾ صار االختبار فى صورتو النيائية
ً
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 رابعًا :التطبيل الكبلي الختبار البخح:
بدأ اإلعداد لمتنفيذ مف خبلؿ التطبيؽ القبمي الختبار البحث؛ لقياس ميارات االستدالؿ
المغوي؛ حيث طبؽ يوـ الخميس الموافؽ (التاسع والعشريف مف أكتوبر مف العاـ الجامعي
طالبا ،وطالبة مف جممة عدد الطبلب
2.2.ـ)؛ عمى مجموعة البحث؛ المكونة مف (ً )02
الممتحقيف ببرنامج الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) ،بكمية التربية -جامعة اإلسكندرية.

 خامضًا :تيفيذ التجزبة:
وبدأت تجربة البحث في يوـ الخميس الموافؽ (الخامس مف نوفمبر مف العاـ الجامعي
2.2.ـ) ،وانتيت في يوـ األربعاء الموافؽ (السادس مف يناير مف العاـ الجامعي 2.20ـ)؛
طالبا ،وطالبة مف جممة عدد الطبلب الممتحقيف
عمى مجموعة البحث؛ المكونة مف ()02
ً
ببرنامج الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) ،بكمية التربية -جامعة اإلسكندرية.

 صادصًا :التطبيل البعدي الختبار البخح:
تـ التطبيؽ البعدي لبلختبار في يوـ الخميس الموافؽ (الرابع عشر مف يناير مف العاـ
طالبا ،وطالبة مف جممة عدد
الجامعي2.20ـ) ،عمى مجموعة البحث؛ المكونة مف (ً )02
الطبلب الممتحقيف ببرنامج الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) ،بكمية التربية -جامعة
اإلسكندرية ،ور ِ
تمييدا الستخبلص نتائج البحث؛ ويوض
حصائيا،
ص َدت درجاتيـ ،وعولجت إ
ً
ً
ُ
الجدوؿ رقـ ( )0اآلتي :الخطة الزمنية إلجراءات البحث:
و
9
2
3
4
5

انُىو
انغجذ
انخًُظ
انخًُظ
األسثؼبء
انخًُظ

خذول سلى ()9
انخطخ انضيُُخ نهزطجُك:
انزطجُك
انزبسَخ
انزدشثخ االعزطالػُخ الخزجبس انجحث.
2929/99/24و
انزطجُك انمجهٍ الخزجبس انجحث.
2929/99/26و
ثذء رُفُز ردشثخ انجحث.
2929/99/5و
االَزهبء يٍ رُفُز ردشثخ انجحث.
2929/9/6و
انزطجُك انجؼذٌ الخزجبس انجحث.
2929/9/94و
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رابعًا :ىتائج البخح ،وتفضريٍا:
ىدؼ ىذا الجزء إلى استخبلص نتائج البحث ،وتفسيرىا:

لإلجابة عً الضؤال األول؛ وٍو:
 .0ما ميارات االستدالؿ النحوي البلزمة لطبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية
التربية -جامعة اإلسكندرية؟
ولتحديد ىذه الميارات؛ تمت اإلجراءات اآلتية:
 الرجػوع لمكتابػات ،والدراسػات السػػابقة ،والبحػوث؛ التػي تناولػت تعمػػيـ النحػو بشػكؿ عػػاـ،
واالستدالؿ النحوي ،وأصولو ،ومياراتو بشكؿ خاص.
تعرؼ أصوؿ النحو ،أو أصوؿ االستدالؿ؛ التي اعتمد عمييا النحاة العػرب؛ فػي تأسػيس
ُّ 
عمـ النحو العربي.

 اسػػتنباط ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي مػػف أصػػولو؛ التػػي سػػبؽ عرضػػيا ،وتفصػػيميا فػػي
الجزء النظري لمبحث.
 بياف مرحمة النمو الذىني؛ التي يمر بيا طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغػة العربيػة) فػي
كمية التربية -جامعة اإلسكندرية ،وخصائصيا العامة.
 بنػػاء قائمػػة ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي؛ البلزمػػة لطػػبلب الػػدبموـ العامػػة (شػػعبة المغػػة
العربيػػة) فػػي كميػػة التربيػػة -جامعػػة اإلسػػكندرية ،مػػع بيػػاف مػػا تتضػػمنتو مػػف ميػػارات
رئيسة ،وميارات فرعية.

الم َح َّك ِمػيف المتخصصػيف فػي مجػاؿ المنػاىج ،وطرائػؽ
 عرض القائمة عمى مجموعػة مػف ُ
*
تدريس المغة العربية ،وكذلؾ الدراسات المغوية
الم َح َّك ِمػػيف؛ إلبػػداء ال ػرأي فييػػا؛ مػػف حيػػث مناسػػبة
 وقػػد ُعرضػػت القائمػػة عمػػى السػػادة ُ
ميػػػارات االسػػػتدالؿ النحػػػوي الرئيسػػػة ،والفرعيػػػة؛ لطػػػبلب الػػػدبموـ العامػػػة (شػػػعبة المغػػػة
العربيػػػة) فػػػي كميػػػة التربيػػػة -جامعػػػة اإلسػػػكندرية ،ومػػػدى مناسػػػبة الميػػػارات الفرعيػػػة
لمميػػارات الرئيسػػة التػػي تنبثػػؽ عنيػػا ،وكػػذلؾ إضػػافة ،أو حػػذؼ ،أو تعػػديؿ صػػياغة مػػا
مناسبا.
يرونو
ً
*

انظر ممحؽ رقـ ( )6بياف بأسماء السادة ُم َح َّك ِمي أدوات البحث.
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الم َح َّك ِمػػيف؛ مػػف
 وقػػد تَ َك َّونػػت القائمػػة فػػي صػػورتيا النيائيػػة؛ بعػػد األخػػذ بػػآراء السػػادة ُ
ثماني ميارات رئيسة ،وثبلثيف ميارة فرعية*.

ويوض ػ الجػػدوؿ رقػػـ ( ).اآلتػػي ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي؛ البلزمػػة لطػػبلب الػػدبموـ
العامػػة (شػػعبة المغػػة العربيػػة) فػػي كميػػة التربيػػة -جامعػػة اإلسػػكندرية ،وعػػدد مػػا تتضػػمنو مػػف
ميارات فرعية ،ونسبتيا المئوية في القائمة النيائية.
خذول سلى (:)6
يهبساد االعزذالل انُحىٌ انشئُغخ؛ انالصيخ نطالة انذثهىو انؼبيخ (شؼجخ انهغخ انؼشثُخ) فٍ كهُخ
انزشثُخ -خبيؼخ اإلعكُذسَخ ،وػذد يب رزضًُه يٍ يهبساد فشػُخ ،وَغجزهب انًئىَخ فٍ انمبئًخ
انُهبئُخ.
انُغجخ
ػذد انًهبساد
انًهبساد انشئُغخ نالعزذالل انُحىٌ
و
انًئىَخ()%
انفشػُخ
%96.66
5
انًالحظخ.
9
%29.9
6
انزصُُف.
2
%93.3
4
االعزمشاء.
3
%6.66
2
انزدشَذ.
4
%99.9
3
االعزُزبج.
5
%6.66
2
انمُبط.
6
%93.3
4
انزؼهُم.
9
%93.3
4
انزمىَى.
9
%999
39
ئخًبنٍ ػذد يهبساد االعزذالل انُحىٌ؛ انالصيخ
نطالة انذثهىو انؼبيخ (شؼجخ انهغخ انؼشثُخ) فٍ كهُخ
انزشثُخ -خبيؼخ اإلعكُذسَخ.

ولإلجابة عً الضؤال الجاىي؛ وناىت صيغتُ:
 .2ما البرنامج القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛ في تنمية ميارات االستدالؿ
النحوي؛ لدى طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية -جامعة
اإلسكندرية؟
أِ
ُع َّد البرنامج التدريبي المقترح القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛ لتنمية ميارات
االستدالؿ النحوي؛ البلزمة لطبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية-
جامعة اإلسكندرية؛ واعتُ ِمد عمى عدة مصادر أساسية؛ مثؿ:
*

انظر ممحؽ رقـ ( ) 2قائمة ميارات االستدالؿ النحوي؛ في صورتيا النيائية.
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 .0الدراسات ،والكتابات السابقة؛ التي تناولت عمـ النحو ،وأبوابو المختمفة.
 .2الدراسات ،والكتابات السابقة؛ التي تناولت نظرية تضافر القرائف النحوية ،وتطبيقاتيا
المختمفة.
 .2طبيعة المرحمة العمرية التي يمر بيا طبلب ال دبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية
التربية -جامعة اإلسكندرية ،وخصائصيا.

 .4إعداد كتاب الطالب*؛ الذي تَ َك َّوف مف جزأيف:
 الجزء األوؿ :جزء نظري؛ يتناوؿ ميارات االستدالؿ النحوي -بشيء مف التفصيؿ-
والقرائف النحوية؛ بنوعييا :المفظية ،والمعنوية.
عددا مف المحاضرات؛ التي تناولت مجموعة مف
 الجزء الثاني :جزء تطبيقي؛ وتضمف ً
الموضوعات النحوية المختمفة -حيث إنو مف الصعب عمى أي بحث اإللماـ بجميع
قواعد النحو العربي -مع مراعاة تَ َعدُّد المناشط الموجودة في كؿ محاضرة؛ وتناوليا
ميارات االستدالؿ النحوي؛ التي سبؽ تحديدىا ،كذلؾ التركيز في اإلجابة عف كؿ نشاط
باستخداـ القرائف النحوية؛ بنوعييا :المفظية ،والمعنوية.

 .0إعداد دليؿ المعمـ*؛ الذي تَ َك َّوف مف ج أزيف:
 الجزء األوؿ؛ جزء نظري :تناوؿ ميارات االستدالؿ النحوي؛ الرئيسة ،والفرعية ،والقرائف
النحوية؛ بنوعييا :المفظية ،والمعنوية.
 الجزء الثاني؛ جزء تطبيقي؛ تناوؿ طريقة اإلعداد المكتوب لممحاضرات؛ مف حيث:
تحميؿ محتوى ،وصوغ األىداؼ اإلجرائية ،وتحديد استراتيجيات التدريس المستخدمة في
شرح محاضرات البرنامج ،وتحديد الوسائؿ التعميمية ،وكذلؾ أساليب التقويـ المناسبة،
لكؿ محاضرة مف محاضرات البرنامج ،فضبلً عف شرح أيسر الطرائؽ لتنفيذ البرنامج،
وطريقة تقويـ الطبلب عقب اال نتياء مف كؿ محاضرة.

*

انظر ممحؽ رقـ ( ) 4كتاب الطالب؛ لتنمية ميارات االستدالؿ النحوي؛ البلزمة لطبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة

العربية) في كمية التربية-جامعة اإلسكندرية.
*

انظر ممحؽ رقـ ( :)0دليؿ المعمـ.
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 .6تـ توضي أسس بناء البرنامج في الجزء الخاص بإعداد برنامج البحث ،وأدواتو؛ وقد تـ
بناء البرنامج المقترح في ضوء أساسيف أثنيف؛ وىما:
 .0األساس المعرفي؛ الممثؿ في ميارات االستدالؿ النحوي ،ونظرية تضافر القرائف النحوية؛
والعبلقة الرابطة بينيما.
 .2األساس السيكولوجي ،أو النفسي؛ الممثؿ في مراحؿ النمو الذىني عند "جاف بياجيو"؛
وبخاصة المرحمة األخيرة؛ وىي :مرحمة اإلجراءات الشكمية ،أو الصورية.

ولإلجابة عً الضؤال الجالح؛ وناىت صيغتُ:
ما فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛ في تنمية ميارات
االستدالؿ النحوي؛ لدى طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية -جامعة
اإلسكندرية؟
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ كاف البد مف التحقؽ مف فرض البحث اآلتي؛ وىو:
ال يوجد فرؽ داؿ إحصائ ِّيا عند مستوى ) )α> 0.05بيف متوسطي درجات مجموعة البحث؛

في التطبيقيف :القبمي ،والبعدي؛ الختبار قياس ميارات االستدالؿ النحوي.

ولمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ؛ طُبؽ اختبار قياس ميارات االستدالؿ النحوي –
ِ
ب المتوسط ،والتبايف ،واالنحراؼ المعياري لدرجات الطبلب.
وحس َ
قبميا -عمي عينة البحثُ ،
ً
بعديا -عمى عينة
وبعد االنتياء مف تطبيؽ جميع محاضرات البرنامج ،طُبؽ االختبار-
ً
البحثِ ،
ب المتوسط ،والتبايف ،واالنحراؼ المعياري لدرجات الطبلب.
وحس َ
ُ
ولحساب الفروؽ بيف متوسطي درجات عينة البحث في التطبيقيف :القبمي ،والبعدي،
ومعرفة داللتيا؛ طُبؽ اختبار "ت" ( )t-testمف خبلؿ البرنامج اإلحصائي ((SPSS.V.16؛
وىذا ما يوضحو الجدوؿ ( )0.اآلتي:

خذول (:)99
انفشق ثٍُ يزىعطٍ دسخبد يدًىػخ انجحث فٍ انزطجُمٍُ :انمجهٍ ،وانجؼذٌ الخزجبس لُبط يهبساد
االعزذالل انُحىٌ:
انذالنخ
لًُخ
االَحشاف
دسخبد
انًزىعظ
انؼذد
انمُبط
"د"
انًؼُبسٌ
انحشَخ
انحغبثٍ
9.95
64.623
2.929
92
25.66
93
انمجهٍ
3.399
9.52
93
انجؼذٌ
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يتض مف الجدوؿ السابؽ:
-

وجود فرؽ داؿ إحصائيِّا بيف متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث؛ في التطبيقيف:
القبمي ،والبعدي الختبار قياس ميارات االستدالؿ النحوي؛ لصال

التطبيؽ البعدى؛

حيث إف قيمة "ت" دالة عند مستوى  ، α> 0.05ودرجة حرية 02؛ وبذلؾ ُيرفض

ويقبؿ الفرض البديؿ؛ وىو:
الفرض الصفري ُ
إحصائيا عند مستوى ( )α> 0.05بيف متوسطي درجات أفراد عينة
يوجد فرؽ داؿ
ِّ
البحث ،في التطبيقيف :القبمي ،والبعدي؛ لمفردات اختبار ميارات االستدالؿ النحوي؛
لصال القياس البعدي.

حضاب حجه التأثري:
لمعرفة حجـ تأثير المتغير المستقؿ؛ وىو :البرنامج المقترح القائـ عمى نظرية
تضافر القرائف النحوية ،في المتغير التابع؛ وىو :تنمية ميارات االستدالؿ النحوي .كاف البد
مف التحقؽ مف الفرض اآلتي؛ وىو:
لمبرنامج المقترح القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية أثر في تنمية ميارات االستدالؿ
النحوي؛ لدى طبلب الدبموـ العامة (شعبة المغة العربية) في كمية التربية – جامعة
تـ حساب مربع إيتا؛ لقياس حجـ التأثير لمتطبيؽ البعدي؛ ألداة البحث؛ وىذا
اإلسكندريةَّ .
ما يوضحو الجدوؿ اآلتي:

خذول (:)99
لًُخ حدى انزأثُش فٍ انزطجُك انجؼذٌ ألداح انجحث:
لًُخ يشثغ ئَزب η2
األداح
9.69
اخزجبس لُبط يهبساد االعزذالل انُحىٌ.

حدى انزأثُش
كجُش

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف:

 قيمة مربع إيتا ( η2حجـ التأثير) أظيرت أف التبايف فى اختبار قياس ميارات االستدالؿالنحوي؛ بيف درجات التطبيقيف :القبمي ،والبعدي؛ بمغ ()..98؛ وىو ما يدؿ عمى حجـ
تأثير كبيرُ ،يعزى لمبرنامج المقترح القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية ،في تنمية
ميارات االستدالؿ النحوي.
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وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة؛ مثؿ دراسة :حسني
عصر(0..2أ)،

الشيماء

السيد(،)2.02

ماىر

شعباف(،)2.02

خميس

عبد

اليادي( ،)2.00ماىر شعباف( ،)2.00حجاج أحمد(.)2.0.

مياقغة اليتائج ،وتفضريٍا:
أثبتت نتائج البحث أف البرنامج المقترح القائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية
كاف ذا أثر في تنمية ميارات االستدالؿ النحوي؛ لدى مجموعة البحث؛ ويؤكد ذلؾ ارتفاع قيمة
(ت) في التطبيؽ البعدي ألداة البحث عف التطبيؽ القبمي لؤلداة نفسيا ،وكذلؾ كانت الفروؽ
بيف متوسطي درجات التطبيقيف :القبمي ،والبعدي ،عند مستوى ()α> 0.05؛ لصال القياس
البعدي ،وبحجـ تأثير كبير؛ وىذا ما أظيره الجدوالف ).( ،)0( :السابقاف.
وتُعزى النتائج السابقة إلى البرنامج؛ وما تضمنو مف:

 .0جزء نظري؛ تـ العناية فيو بسرد نظري؛ لميارات االستدالؿ النحوي ،ونظرية تضافر القرائف
أيضا -عمى جزء تطبيقي مكوف
النحوية؛ بنوعييا :المعنوية ،والمفظية .واحتوى البرنامج – ً
مف عشر محاضرات؛ تناولت كؿ محاضرة موضوع مف موضوعات النحو العامة؛ تكونت كؿ
محاضرة مف مجموعة مف المناشط؛ حيث تناوؿ كؿ نشاط ميارة مف ميارات االستدالؿ
النحوي؛ سواء أكانت ميارة بسيطة كالمبلحظة ،والتصنيؼ ،أـ مركبة؛ كالتجريد،
ويراعى في اإلجابة عف كؿ نشاط
واالستنتاج ،واالستقراء ،والقياس ،والتعميؿ ،والتقويـ؛ ُ
التركيز عمى القرائف النحوية؛ بنوعييا :المعنوية ،والمفظية ،وفي نياية كؿ محاضرة أسئمة
تقويمية لتحيد مدى تحقؽ األىداؼ اإلجرائية لكؿ محاضرة.
 .2يتفؽ ذلؾ مع ما ورد في اإلطار النظري لمبحث؛ والممثؿ في أصوؿ االستدالؿ النحوي،
وما انبثؽ عنيا مف ميارات لبلستدالؿ النحوي؛ مثؿ :مبلحظة التراكيب النحوية
ثـ تصنيؼ نتائج المبلحظة إلى أبواب؛
المختمفة ،وتحديد أوجو الشبو واالختبلؼ بينياَّ ،

تبعا ألوجو الشبو ،واالختبلؼ؛ التي تـ رصدىا ،فضبلً عف استقراء الشواىد المختمفة،
ً
واستخبلص القاعدة الن حوية منيا  ،وتجريدىا ،مع استنتاج الحكـ اإلعرابي السميـ لكؿ
مبنى لغوي في التركيب ،وكذلؾ تدريب الطبلب المعمميف عمى القياس النحوي ،وانتاج
بناء عمى القاعدة النحوية؛ التي تـ استخبلصيا ،مع تعميؿ
عدد ال نيائي مف الجمؿ؛ ً
الحكـ النحوي؛ الذي تـ التوصؿ إليو؛ باستخداـ القرائف النحوية؛ بنوعييا :المعنوية،
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والمفظية ،والحكـ عمى صحة التراكيب النحوية المختمفة ،وتقويميا ،مع التركيز عمى
القرائف النحوية في كؿ ميارة مف ميارات االستدالؿ النحوي؛ كونيا المبرر المنطقي لكؿ
ميارة؛ والناتجة مف معطيات التركيب النحوي الماثؿ أماـ الطبلب.
 .2محاولة استثمار خبرات الطبلب المعمميف السابقة ،ومستوياتيـ المعرفية ،والفكرية
المختمفة؛ حيث سبؽ ليـ دراسة ىذه الموضوعات في كميتي :اآلداب ،أو دار العموـ؛
وبرغـ ذلؾ فقد عممت تجرية البحث عمى استثارة دافعيتيـ فيما يتعمؽ بالقرائف النحوية،
وأنواعيا ،ودورىا في التركيب ،فضبلً عف االعتماد عمى األسئمة النحوية اليادفة إلى

تنمية ميارات التفكير العميا كاالستدالؿ النحوي؛ وما تضمنو مف ميارات فرعية.

 .4التدرج في تقديـ المحتوى لمطبلب؛ تناوؿ ميارات االستدالؿ النحوي مف السيؿ إلى
الصعب ،ومف المحس إلى المجرد؛ ومف ثـ ال يتـ االنتقاؿ مف ميارة مف ميارات
االستدالؿ إلى غيرىا إال بعد فيـ الميارة ،واستيعابيا ،والتطبيؽ عمييا.
 .0القرائف النحوية وما بيا مف اعتماد كبير عمى التفكير ،والتأمؿ في التراكيب النحوية؛
لفيـ القرينة النحوية ،واستخبلصيا؛ وما يتطمبو ذلؾ مف ربط المفيومات النحوية
السابقة ال موجودة في بنية الطبلب المعرفية ،والخبرات الجديدة؛ مما يجعؿ التعمـ أبقى
أثرا ،وأكثر فاعمية.
ً
 .6االعتماد عمى نظرية جاف بياجيو في النمو الذىني؛ وبخاصة مرحمتيا األخيرة؛ وىي:
عاما فأكثر ،وفييا
المرحمة اإلجرائية الشكمية (الصورية) ؛ التي تبدأ مف عمر ً 02
يتحوؿ األفراد مف االعتماد عمى الميارات الحسية الحركية في اكتشاؼ العالـ الخارجي،
إلى أفراد مستقميف قادريف عمى القياـ بالعمميات الذىنية المركبة؛ كاالستدالؿ ،والتجريد،
والتقويـ.
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خامضًا :توصيات البخح:
في ضوء النتائج السابقة يمكف تقديـ بعض التوصيات؛ وىي:
 .0العناية بتضميف برامج إعداد المعمميف بكميات التربية ،واآلداب ميارات االستدالؿ
النحوي ،والقرائف النحوية؛ بنوعييا :المفظية ،والمعنوية.
 .2عقد مقرر مشترؾ بيف أساتذة الدراسات المغوية ،وأساتذة المناىج وطرائؽ التدريس؛
لتأصيؿ المفيومات النحوية ،وربطيا بطرائؽ التدريس المناسبة ،والمشتقة مف التراث
النحوي.
 .2عقد دورات تدريبية لممعمميف في أثناء الخدمة؛ لتدريبيـ عمى ميارات االستدالؿ النحوي،
ونظرية تضافر القرائف النحوية.
نسبيا-
 .4إعداد مقرر في النحو العربي لممرحمة الجامعية يعتمد عمى النظريات الحديثة-
ً
وبخاصة نظرية تضافر القرائف النحوية.

 .0إعداد كتيبات ممحقة بالمقررات النحوية ،والببلغية؛ لتدريب الطبلب عمى استخداـ القرائف
النحوية ،وتنمية ميارات االستدالؿ النحوي لدييـ.
 .6إعداد برامج عبلجية؛ لعبلج ضعؼ الطبلب في توظيؼ القواعد النحوية ،وتصويب
األخطاء الشائعة لدييـ.
 .0العناية بتنمية ميارات االستدالؿ النحوي في مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي ،وتضمينيا في
المقررات الدراسية في ىذه المراحؿ.
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صادصًا :مكرتحات البخح:
في ضوء نتائج البحث ،وتوصياتو يمكف إجراء البحوث اآلتية:
 .0برنامج قائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛ لتنمية ميارات االستدالؿ النحوي؛ لدى
الطبلب المعمميف-شعبة المغة العربية (عاـ -أساسي)؛ بكميات التربية.
 .2برنامج قائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية؛ لتنمية ميارات االستدالؿ النحوي؛ لدى
طبلب المرحمة الثانوية.
 .2برنامج قائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية لتنمية بعض ميارات التحميؿ اإلعرابي
لطبلب المرحمة الثانوية.
 .4تطوير مقرر النحو العربي في ضوء نظرية تضافر القرائف النحوية لتنمية ميارات التفكير
الناقد؛ لدى الطبلب معممي المغة العربية بكميات التربية.
 .0برنامج تدريبي مقترح لتدريب الطبلب معممي المغة العربية عمى نظرية تضافر القرائف
النحوية وأثرىا في تدريس المفيومات الببلغية.
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 .15تمام حسان1974( .ب) .القرئن النحوية واطراح العامل واإلعرابين التقديري والمحمي  .مجمة
المساف العربي .المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم .مكتب تنسيق التعريب .مجمد(.)11
العدد( .)1ص ص (.)63-24

 .16تمام حسان1994( ،أ) .المغة العربية معناىا ومبناىا .دار الثقافة .الدار البيضاء :المغرب.

 .17تمام حسان2229( ،م) .األصوؿ دراسة ابستمولوجية ألصوؿ الفكر المغوي العربي (النحو ،فقو
المغة ،الببلغة) .ط .1دار الثقافة :الدار البيضاء.

 .18تمام حسان2222(،م) .الخبلصة النحوية .ط .1عالم الكتب .القاىرة.

 .19جالل الدين السيوطي2226( ،م) .اإلقتراح في أصوؿ النحو .تحقيق :عبد الحكيم عطيو ،وعالء
الدين عطيو .ط .2دار البيروتي :دمشق.

 .22جميل حمداوي1996( ،م) .منيج القرائن وأثره في التحصيل المدرسي ،في مادة قواعد المغة
نموذجا :بحث تجريبي .المجمة التربوية .مجمس
العربية بالسمك اإلعدادي المغربي ،السنة الرابعة
ً
النشر العممي .جامعة الكويت .مجمد( .)12العدد( .)42ص ص(.)211 :172
 .21حسن خميس سعيد الممخ .)2222( .نظرية التعميؿ في الدرس النحوي بيف القدماء والمحدثيف.
ط .1دار الشروق :عمان.

 .22حسن سيد شحاتة2228( ،م) .تعميـ المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ .ط .7الدار المصرية
المبنانية :القاىرة.

 .23حسن شحاتة ،ومصطفى رسالن ،وعدلي عزازي ،وعبد الشافي أبو رحاب1988( .م) .تعميـ
المغة العربية والتربية اإلسبلمية .ط .6دار أسامة لمطبع :القاىرة.

 .24حسنى عبد الباري عصر1983( ،م) .تقويم اكتساب طالب السنة الرابعة بقسم المغة العربية
بكميات التربية لممفاىيم النحوية .رسالة ماجستير .غير منشورة .كمية التربية .جامعة اإلسكندرية.

 .25حسنى عبد الباري عصر1992( ،أ) .تقويم تمكن طالب المرحمة الثانوية من اإلعرابين :المقدر
والمحمي في الجممة العربية .مجمة كمية التربية .جامعة طنطا .العدد ( .)15ص ص (:97

.)125
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 .26حسنى عبد الباري عصر1992( ،ب) .مستويات التمكن من خصائص التفكير النحوي لدى
طالب المغة العربية في كميات إعداد معممييا ،دراسة تقويمية مقارنة .مجمة كمية التربية .جامعة

طنطا .العدد( .)15ص ص(.)211 :175

 .27حسنى عبد الباري عصر .)2226( ،االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية في المرحمتيف
اإلعدادية والثانوية .مركز اإلسكندرية لمكتاب :اإلسكندرية.

 .28حسنى عبد الباري عصر2214( ،م) .التفكير النحوي ،والمغوي مقاربة في فمسفة المغة .ط.1
اإلسكندرية.

 .29حيدر زامل كاظم 2229( ،م) .أثر منيج القرائن في تحصيل مادة النحو واالحتفاظ بيا وانتقال أثر
التعمم لدى طمبة أقسام المغة العربية .كمية التربية .رسالة دكتوراه (غير منشورة) .كمية تربية ابن

رشد .جامعة بغداد.

 .32خميس عبد اليادي ىدية2215( ،م) .فاعمية برنامج مقترح في تدريس النحو العربي قائم عمى
نظرية رايجميوث التوسعية في تنمية بعض ميارات التفكير النحوي واالتجاه نحو المادة لمطالب
المعممين بكمية التربية .رسالة ماجستير (غير منشورة) .كمية التربية .جامعة المنيا.

 .31رضا عبد العزيز الدسوقي ،وعالء إسماعيل الحمزاوي2213( ،م) .القرائن وأثرىا في تحديد داللة
النص القرآني الكريم :دراسة لغوية تطبيقية .مجمة العموـ اإلنسانية واإلدارية .مركز النشر

والترجمة .جامعة المجمعة .العدد ( )3يونيو .ص ص (.)176 :123

 .32رمزية الغريب1992( ،م) .بياجيو والتعمـ اإلنساني .مكتبة األنجمو المصرية :القاىرة.

 .33ريما أحمد الكبير2219( ،م) .التعميل النحوي بين الوصف والغاية؛ في ضوء عمم المغة الحديث.
مجمة العموـ الشرعية .العدد السادس .ص ص ( .)78-59يونيو .كمية العموم الشرعية ،مسالتة.

 .34سالم حسين ،صبيحة حسن طعيس2211( ،م) .النقد النحوي عند ابن ىشام في أوضح المسالك.
مجمة كمية التربية األساسية .العدد الثامن والستون .ص ص(.)44 :29

 .35الشيماء السيد محمد محمد عبد الجواد2212( ،م) .برنامج قائم عمى القصص القرآني لتنمية
عمميات التفكير النحوي والبالغي لدى طالب الفرقة الرابعة بقسم المغة العربية في كمية التربية
جامعة اإلسكندرية .رسالة دكتوراه (غير منشورة) .كمية التربية .جامعة اإلسكندرية.

 .36ظبية سعيد فرج صالح السميطي2221( ،م) .أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تدريس
القواعد النحوية عمى تنمية القدرة المغوية واالتجاه نحو دراسة القواعد النحوية لدى طالبات المرحمة

الثانوية بدولة قطر .رسالة دكتوراه (غير منشورة) .كمية التربية .جامعة عين شمس.
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 .37عابدة قرسيف2218( .م) .االستدالل عند النحاة العرب بين األسس المعرفية ،واإلشكالية
المنيجية .رسالة دكتوراه .جامعة محمد خيضر .بسكرة :الجزائر.
 .38عدنان محمد سممان1984( ،م) .االستقراء في النحو .مجمة المجمع العممي .المجمع العممى
العراقي .مجمد ( .)35جزء ( .)3تموز ص ص (.)187-142

 .39عمي أحمد مدكور2228( ،م) .تدريس فنوف المغة العربية .دار الفكر العربي :القاىرة.

أنموذجا.
 .42عمي جاسب الخزاعي2228( ،م) .التالزم في االستدالل النحوي :االستدالل القياسي
ً

مجمة أبحاث البصرة لمعموـ اإلنسانية .جامعة البصرة .كمية التربية لمعموم اإلنسانية .المجمد(.)34
العدد( .)1ص ص (.)132 :119

 .41عمي عبد المنعم حسين2222( ،م) .فاعمية استخدام استراتيجية األبعاد السداسية PDEODEفي
المغة العربية لتنمية ميارات االستدالل النحوي لدى تالميذ ىالمرحمة اإلعدادية .المجمة التربوية.

كمية التربية .جامعة سوىاج .العدد ( .)76أغسطس .ص ص (.)971 :885

 .42فاطمة عثمان محمد ،وآخرون2218( ،م) .القرائن المفظية والمعنوية عند تمام حسان :دراسة
وصفية تحميمية .مجمة آداب النيميف .كمية اآلداب .جامعة النيمين .مجمد( .)3العدد( .)3سبتمبر.
ص ص(.)27 :2

 .43فتحي عبد الرحمن جروان1999( ،م) .تعميـ التفكير :مفاىيـ وتطبيقات .ط .1دار الكتاب
الجامعي :العين.

 .44فخر الدين عامر2222( ،م) .طرؽ التدريس الخاصة بالمغة العربية ،والتربية اإلسبلمية .عالم
الكتب :القاىرة.

 .45فؤؤاد البيؤؤى السؤؤيد2228( ،م) .عمػػـ الػنفس اإلحصػػائى و قيػػاس العقػػؿ البشػػرى .دار الفكؤؤر
العربى :القاىرة.

 .46محمد إسماعيل عبد اهلل2217( ،م).النقد النحوي قيمو ومضامينو .مجمة مركز بابؿ لمدراسات
اإلنسانية .المجمد( .)7العدد( .)3ص ص( .)112 :75

 .47محمد بن عبد العزيز العميريني2211( ،م) .االستقراء الناقص وأثره في النحو العربي .دار
المعرفة الجامعية :اإلسكندرية.

 .48محمد حسن المرسي ،وسمير عبد الوىاب2225( ،م) .قضايا تربوية حوؿ تعميـ المغة العربية.
مكتبة نانسي :دمياط.

 .49محمد حسن المرسي ،وسمير عبد الوىاب2214( ،م) .توجيات تربوية في تعميـ المغة العربية.
مكتبة نانسي :دمياط.
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 .52محمد حسن عبد العزيز1995( ،م) .القياس في المغة العربية .ط .1دار الفكر العربي :القاىرة.
 .51محمد خان2212( ،م) .أصوؿ النحو العربي .مطمعة جامعة بسكرة :بسكرة.

 .52محمد خير الحمواني1983( ،م) .أصوؿ النحو العربي .الناشر األطمسي :الرباط.

 .53محمد سالم الدرويش2215( ،م) .قواعد االستدالل عند ابن إياز البغدادي من خالل كتابو
(المحصول في شرح الفصول) .مجمة السائؿ .جامعة مصراتة .المجمد( .)9العدد( .)14ديسمبر.

ص ص(.)167 :133

 .54محمد عبد العزيز عبد الدايم2228( .م) .االستدالؿ النحوي نحو نظرية معاصرة ألصوؿ النحو
العربي .ط .1القاىرة.

 .55محمد عبد القادر الصديق ،وفضل اهلل النور عمي2218( ،م) .االستقراء النحوي وعالقتو بالبحث
العممي .مجمة العموـ والبحوث اإلسبلمية .جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا .المجمد (.)19
العدد ( .)2أكتوبر  .2218ص ص (.)133-123

 .56نعمة رحيم العزاوي .)1978( ،النقد المغوي عند العرب حتى نياية القرف السابع اليجري .دار
الحرية لمطباعة :بغداد.

 .57ىدى إمام عبد الجواد2218( ،م) .استخدام استراتيجية التعمم البنائي السباعية في تنمية ميارات
التفكير النحوي لدى طالب الصف األول الثانوي .مجمة كمية التربية .جامعة بنيا .المجمد (.)29

العدد( .)116أكتوبر .ص ص (.)326 :299

 .58ىشام السعيد حسن البمتاجي2217( ،م) .نظرية القرائن النحوية دراسة وصفية نقدية .حولية كمية
المغة العربية بالمنوفية .العدد الثاني والثالثون .ص ص (.)636 :523

 .0.و ازرة التعمؤؤيم العؤؤالي2225( ،م) .مقػػررات المغػػة العربيػػة :التوصػػيؼ والمحتػػوى (إعػػدادي وثػػانوي
وابتدائي) .مشروع تطوير كميات التربية .القاىرة.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 695 -

