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األساسي يف ضوء نظرييت تشومسكي ودوسوسري مبحافظة جنني
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امللخـــ�ص:
لتالميذ  النحوية-  – للمفاهيم  النحو  كتاب  تدري�س  فاعلية  التعرف على مدى  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
املنهج  الباحث  جنني.ا�ستخدم  مبحافظة  ودو�سو�سري  ت�سوم�سكي  نظريتي  �سوء  يف  الأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف 
ن جمتمع الدرا�سة من تالميذ ال�سف التا�سع الأ�سا�سي يف حمافظة جنني والبالغ  التجريبي يف هذه الدرا�سة، وتكوَّ
قوامها  ع�سوائية  عينة  على  الدرا�سة  تطبيق  ومت  الغوث،  وكالة  مدار�س  يف  وطالبة  طالبًا   )513( عددهم 
جمموعات،  ثالث  اإىل  العينة  وق�سمت  الغوث(،  )وكالة  الأوىل  الأ�سا�سية  جنني  ذكور  مدر�سة  يف  تلميذ  مائة 
جمموعتان جتريبيتان واأخرى �سابطة.واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن:اأوًل:  عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
على متو�سطي درجات تالميذ املجموعات الثالث: املجموعة التجريبية الأوىل )ت�سوم�سكي( واملجموعة التجريبية 
الثانية )دو�سو�سري(  وال�سابطة يف القيا�س القبلي على اختبار التح�سيل.ثانيًا: وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
بني متو�سطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية الأوىل )ت�سوم�سكي( واملجموعة التجريبية الثانية )دو�سو�سري( 
متو�سط  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الأوىل.ثالثا:  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  البعدي  القيا�س  يف 
التح�سيل  اختبار  على  البعدي  القيا�س  وال�سابطة يف  )ت�سوم�سكي(  الأوىل  التجريبية  املجموعة  درجات تالميذ 
ل�سالح تالميذ املجموعة التجريبية الأوىل.رابعًا ً: وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات تالميذ 
املجموعة التجريبية الثانية )دو�سو�سري( وال�سابطة على القيا�س البعدي على اختبار التح�سيل ل�سالح املجموعة 

التجريبية الثانية.
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Abstract :
 The study aimed at investigating effectiveness of teaching 9th grade 
syntax textbook, syntactic concepts, according to theories of Noam Chomsky 
& Ferdinand de Saussure in Jenin District.Using the experimental approach, 
the study consisted of 513 9th graders in UNRWA schools, Jenin District. 
The sample, 100 students, was randomly  selected from the First Jenin Basic 
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School For Boys and divided into three groups: two experimental and con-
trol.The results were as follows:
Firstly, there are no statistically significant differences in means of students’ 
grades of the three groups: the first experimental group (Chomsky), the 
second experimental group (de Saussure) and the control group in the pre-
achievement test for.
Secondly, there are statistically significant differences in means of students’ 
grades of the first experimental group (Chomsky) and those of the second 
experimental group (de Saussure) in the post-achievement test for the first 
experimental group. 
Thirdly, there are statistically significant differences in means of students’ 
grades of the first experimental group (Chomsky) and those of the control 
group in the post-achievement test for the first experimental group. 
Fourthly, there are statistically significant differences in means of students’ 
grades of the second experimental group (de Saussure) and the control group 
in the post-achievement test for second experimental group.

الأمة  لرتاث  الفقري  العمود  العربية  اللغة  "ت�سكل 
التي  الأ�سا�سية  املهارات  اإحدى  وهي  وح�سارتها، 
للمتعلمني،  اإك�سابها  اإىل  الرتبوية  العملية  ت�سعى 
واللغة مهارة تكت�سب، ول�سيما عن طريق املمار�سة 
هي  واللغة  وكتابة،  وقراءة  وحمادثة  ا�ستماعا 
وهي  ومعتقداتهم،  الأفراد  اأفكار  عن  التعبري  اأداة 
واجلماعات  الأفراد  بني  والتوا�سل  الت�سال  اأداة 
الأمة،  تراث  يحفظ  الذي  الوعاء  وهي  واملجتمعات، 
واملراآة التي تعك�س ثقافتها، وهي الأداة التي ت�ساغ 
بها املناهج املدر�سية مبختلف اأنواعها، ليتفاعل معها 
اأهداف  اإليه من  ترمي  ما  بغر�س حتقيق  املتعلمون، 
املنعم،1995م: -296 اأف�سل" )عبد  اإىل حياة  توؤدي 
بالغة،  واأهمية  متميزة  مكانة  العربي  315(.للنحو 
والكتابة،  النطق  و�سحة  كالمنا،  �سبط  و�سيلة  لأنه 
من  الد�ستور  موقع  اللغوية  العلوم  من  وموقعه 
اإليه  وترجع  منه،  تنبع  الذي  الأ�سل  فهو  القوانني، 
يف معظم م�سائلها، بالإ�سافة اإىل قدرته على م�ساعدة 

للغة."فالقواعد املقدمة:   ال�سحيح  ال�ستخدام  على  املتعلم 
اللغة،  اأهل  اكت�سفها  واأنظمتها،  اللغة  قوانني 
اللغوية،  ا�ستعمالتها  يف  وطبقوها  عليها،  فتعارفوا 
ال�ستعمال  هذا  على �سحة  للحكم  معيارا  واأ�سبحت 
تقنينها،  على  �سابق  اللغة  ا�ستعمال  ولأن  عدمه،  من 
م�سارات  بداأت  عندما  للتقنني  احلاجة  ن�ساأت  فقد 
ال�ستخدام اللغوي تنحرف، ومن ثم جاءت القواعد 
)طعيمة،1998م:  للغة"  ال�سحيحة  امل�سارات  لتقنن 
ح�ساري  مظهر  اأنها  على  القواعد  اإىل  61(.وينظر 
منظومة  فهي  اأ�سالتها،  ودليل  لغة،  اأي  مظاهر  من 
وتتفاعل  وتتكامل  الفرعية،  منظومتها  تتعدد  كربى 
وت�سحيح  اللغة،  �سبط  بهدف  ومتاأثرة،  موؤثرة 
واإمالئيًا  ونحويًا  وحرفيًا  �سوتيًا  ا�ستخدامها 
املتخ�س�سون يف  )الوعر،1988م(."ويجمع  وبالغيًا 
تعلم اللغات على اأن تدري�س القواعد ي�ساعد الدار�سني 
يف  فائدته  جانب  واإىل  اللغوية.  كفاءتهم  تنمية  على 
التالميذ  يربي يف  القواعد  در�س  فاإن  اللغة،  اكت�ساب 
املالحظة،  ودقة  وال�ستنباط،  التعليل،  على  القدرة 
واملوازنة، ودقة التفكري، والقيا�س املنطقي كلها اأمور 
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يحتاجها املتعلمون" )رجب،1998م: 190(.
املعاين  اإدراك  يف  ي�سهم  الوظيفية  القواعد  وتدري�س 
والعالقات بينها يف اإطار طبيعي للغة التي مت تعلمها، 
اأحد مداخل التعامل مع املعلومات وال�ستفادة  وهو 

. )Connolly،1998: 167( منها من نظم تدفقها
للقواعد  الوظيفي  التدري�س  اإن  القول"  وخال�سة 
�سمان لتحقيق الطالقة اللغوية والتي تعك�س قدرات 
اإىل  وتوؤدي  ذاته،  اإثبات  يف  وت�سهم  اللغوية،  الفرد 
يحقق  ما  حديثه  يف  يختار  حيث  الجتماعي،  تفاعله 
له الهدف منه، ويندر اأن تخونه ذاكرته عند احلديث 
نف�سه  يجد  وما  يفيده  ما  تختزن  لأنها  الكتابة،  اأو 
بالنحو  اهتمت  التي  الدرا�سات  يف  ي�ستخدمه  دائما 
.)Wray،perkins،2000: 20-21( الوظيفي" 
الوظيفة  باأداء  تنه�س  التي  النحوية  القواعد  اإن 
�سيء  فيها  لي�س  حمكمة  حمدودة  للنحو  الأ�سا�سية 
يربك الدار�س، ول تعقيد ينال من عزميته وهي قواعد 
الكالم  وتعالج  احلافظة،  ترهق  ول  الذهن،  تثقل  ل 
العربي، فعوامل النجاح وفر�س التطبيق واملمار�سة 
موفورة متجددة، ومن �ساأن هذا كله اأن يو�سع جمال 
الفائدة التي جننيها من الدرا�سة النحوية، ويوؤ�سلها 
درا�سة  اأهمية  الدار�س."تنبع  نف�س  يف  رويدًا  رويدًا 
ذاته  النحو  اأهمية  من  التعليمية  مناهجنا  يف  النحو 
فهو  الل�سان،  علوم  بني  ومنزلته  اللغة،  فروع  بني 
القا�سم امل�سرتك الأعظم بني فنون اللغة الأربعة، فبه 
وكلما  الكالم،  من  والغث  الثمني  بني  ال�سامع  مييز 
خالية  اللغوي،  ال�سبك  جيدة  امل�سموعة  املادة  كانت 
اأنه  كما  �سامعيها،  اإفهام  على  اأقدر  كانت  من اخلطاأ 
يعرب املرء عما يدور يف ذهنه من اأفكار وما يعتمل يف 
يف  يخطيء  اأو  يلحن  اأن  دومنا  م�ساعر  من  وجدانه 
اإىل م�ستمعيه وا�سحة جلية؛  كالمه، فت�سل ر�سالته 
من  ناجت  هي  الأفكار  م�ستقيمة  اجليدة،  اللغة  لأن 
نواجت الفكر اجليد، فبه يكتب الكاتب ولذا فقد اأنزل 
وجعلوا  عالية،  منزلة  النحو  وحمدثوها  اللغة  علماء 

له ق�سب ال�سبق فيها، بل جعلوه قلب اللغة الناب�س 
�سريها  قوانني  يحكم  الذي  العامل  ود�ستورها 
.)3-16 فيها" )بهلول،2002م:  الت�رصيع  وم�سائل 
النحوية  القواعد  حظيت  فقد  �سبق  ما  على  وبناء 
وقد  مدار�سنا،  التعليم يف  مناهج  يف  البالغ  بالهتمام 
متثلت مظاهر الهتمام بها يف زيادة الوقت املخ�س�س 
لها يف خطة الدرا�سة، وجعلها يف كتاب منفرد م�ستقل 
كتاب  يف  الأخرى  اللغة  فروع  توؤلف  حني  يف  لها، 
القراءة  اأو  والبالغة  الن�سو�س  بني  كاجلمع  واحد 
والن�سو�س، ويف تخ�سي�س درجة عالية تقارب ربع 

الدرجة الكلية للغة العربية يف امتحانات اآخر العام.
مربرات الدرا�سة واأهميتها

معظم البالد العربية اليوم ت�سكو مرَّ ال�سكوى من اأن 
ل  اأخرى  بعبارة  اأو  النحو،  حت�سن  ل  فيها  النا�سئة 
اأُ�سيبت  حت�سن النطق بالعربية نطقا �سليما، وكاأمنا 
ل  جعلها  والنحراف  العوجاج  من  ب�سيء  األ�سنتها 
خطاأً  ونخطئ  �سحيحًا.  اأداًء  العربية  اأداء  ت�ستطيع 
كبريًا اإذا ظننا اأن �سيئًا من ذلك اأ�ساب األ�سنة النا�سئة 
ال�سديد  النطق  عن  تعجز  جعلها  العربية  بلداننا  يف 
رمبا  الق�سور  اأو  العجز  هذا  مرجع  اإمنا  بالعربية، 
يعود اإىل النحو الذي يقدم اإليها مبا يحويه من جتريد 
اإىل الطرق التقليدية امل�ستخدمة  اأو  وتعليل وت�سميم 
�سعف  اإىل  توؤدي  اأن  املمكن  من  والتي  التدري�س  يف 
اإىل  بالإ�سافة  العربي  النحو  يف  التالميذ  م�ستوى 
العربي  النحو  اأهمية  من  الرغم  عنه.فعلى  عزوفهم 
الرغم مما  وعلى  بها،  كاتب  اأو  بالعربية،  ناطق  لكل 
من  ال�سكوى  فاإن  تعلمه،  لتي�سري  جهود  من  يبذل 
تطبيق  عن  وعجزهم  العام،  التعليم  طالب  �سعف 
قائمة. تزل  ملا  وكتاباتهم،  اأحاديثهم،  يف  قواعده 
وميكن اأن تلم�س اآثار هذه ال�سكوى ـ برغم قدمهاـ يف 
بع�س ما اأ�سارت اإليه الأدبيات، وما اأكدته الدرا�سات 
يف الثالثني �سنة الأخرية، مما ي�سري اإىل ا�ستمرار هذه 
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)1971م:  الرحمن  عبد  فكتبت  وتفاقمها،  امل�سكلة، 
هي  اللغوية:  لأزمتنا  اخلطرية  الظاهرة  "اأن   )196
ازداد  اللغة،  تعلم  يف  خطوة  �سار  كلما  التلميذ  اأن 
جهال بها، ونفورا منها، و�سدودا عنها، وقد مي�سي 
يف  فيتخرج  ال�سوط،  اآخر  اإىل  التعليمي  الطريق  يف 
ب�سيطا  خطابا  يكتب  اأن  ي�ستطيع  ل  وهو  اجلامعة، 
136-128(."ويف  د.ت:  )ت�سوم�سكي،  قومه"  بلغة 
�سنة 1974، اأجرت املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
العربية  اللغة  تعليم  بخ�سو�س  ا�ستفتاء  والعلوم 
النحو  منهج  اأن  نتائجه:  يف  جاء  العربية،  البالد  يف 
وظيفي  غري  هو  ما  منها  كثرية،  قواعد  على  ي�ستمل 
اأثر لل�سنعة النحوية، وهذا  يف احلياة، ومنها ما هو 
كله ي�ستت جهد التالميذ، وينفرهم من تعلم القواعد، 
كما اأنه يجعل من ال�سعب عليهم ا�ستيعابها، وفهمها، 
واإتقان ا�ستخدامها، واأن التالميذ برغم كل اجلهود 
من  ي�سكون  زالوا  ما  النحوـ  لتي�سري  بذلت  التي 
طول  ومن  وا�سطرابها،  النحوية،  القواعد  �سعوبة 
العائد منها،  قلة  تعلمها مع  ينفقونه يف  الذي  الوقت 
اإىل  الع�رص  هذا  يف  يكونون  ما  اأحوج  اأنهم  حني  يف 
)املنظمة  للم�سمون"  والتفرغ  ال�سكل  من  النتهاء 

العربية للثقافة والعلوم، 1974م: 231(.
واأثبتت درا�سة حمدان)1976م( اأن الطالب يف نهاية 
قواعد  يف  وا�سحا  �سعفا  يعانون  الإعدادية  املرحلة 
الإعدادية،  املرحلة  يف  يدر�سونها  التي  العربية  اللغة 
ثم جاءت درا�سة الهيتي)1980م( فاأثبتت اأن اأهداف 
اإعداد مدر�سي  ـ يف برنامج  النحو وال�رصف  تدري�س 
اللغة العربية ،هي اأقل الأهداف حتققًا.واأرجعت ذلك 
اإىل اأ�سباب من بينها قلة التمرينات التطبيقية، واأكدت 
درا�سة اأبو �سعي�سع )1981م( �سعف طالب املرحلة 
واأرجعته  النحو،  يف  الأزهرية  باملعاهد  الإعدادية 
معلمي  ثلثي  من  اأكرث  �سعف  بينها  من  اأ�سباب  اإىل 
النحو، فيما يتعلق بتوافر الأمناط ال�سلوكية الالزمة 
لالأداء الناجح يف الف�سل، وهي بذلك توؤكد ما اأثبتته 

درا�ستا."حمدان" و "الهيتي".
الثمانينات،موؤكدة  عقد  الدرا�سات،خالل  وت�ستمر 
مراحل  خمتلف  يف  النحو،  يف  الطالب  م�ستوى  تدين 
هناك  اأن  )1982م(  اخلياط  درا�سة  فتوؤكد  التعليم، 
ق�سورا يف تعلم املادة النحوية، واأن الرتكيز يتم على 
مبفاهيمها،  وعي  دون  وا�ستظهارها  القواعد،  حفظ 
كما ات�سح ذلك من انخفا�س م�ستوى حت�سيل طالب 
ـ  الختبار  من  الثاين  الق�سم  يف  ال�سابطة،  املجموعة 

اأداة الدرا�سة ـ الذي يت�سمن التطبيق على املفاهيم.
م�ستوى  انخفا�س  )ع�رص،1987م(  درا�سة  وتوؤكد 
بكليات  العربية  اللغة  بق�سم  الرابعة  ال�سنة  طالب 
م�ستويي:  على  النحوية  املفاهيم  اكت�ساب  يف  الرتبية 
املعرفة والتطبيق، حيث مل يحقق طالب العينة ن�سبة 
الختبار ككل، وكذلك درجات  من درجات   50% الـ 
)عبد  درا�سة  اأثبتت  اإذ  والتطبيق،  املعرفة  م�ستويي: 
طالب  لدى  ال�سائعة  الأخطاء  اأن  العزيز،1983م( 
وتركيبية،  �رصفية،  اأخطاء  هي:  الإعدادية  املرحلة 

واإعرابية.
لدى  ال�سائعة  النحوية  لالأخطاء  درا�سة  ويف 
درا�سة  اأكدت  الثانوي،  الثالث  ال�سف  طالب 
يف  ت�سيع  النحوية  الأخطاء  اأن  )علوان،1984م( 
�سعف  وجود  اإىل  ت�سري  ب�سورة  الطالب  كتابات 
�سديد يف قدرتهم على توظيف القواعد النحوية التي 

در�سوها.
درا�سة  اأكدت  الت�سعينيات  عقد  م�ستهل  ويف 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  )ال�رصيف،1990م( 
التجريبية)التي  املجموعة  طالب  بني  اإح�سائية 
وطالب  مربجمة(  وظيفية  بطريقة  النحو  در�ست 
املجموعة ال�سابطة) التي در�سته بالطريقة املعتادة( 
والأداء  ال�سفوي،  والأداء  التح�سيل،  من:  كل  يف 

التحريري.
وهذا ما اأكدته درا�سة)عطا،1991م( التي ا�ستهدفت 
باملرحلة  النحوية  القواعد  �سعوبات  اأ�سباب  معرفة 
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اأ�سباب  الدرا�سة  هذه  نتائج  واأظهرت  الثانوية، 
�سعوبات تدري�س القواعد النحوية باملرحلة الثانوية 
و�سنفها يف �ستة حماور، هي ما يتعلق مبادة القواعد، 
بالطريقة  يتعلق  وما  املدر�سي،  بالكتاب  يتعلق  وما 
باملعلم،  يتعلق  وما  والتقومي،  والن�ساط  والو�سيلة 
عامة  ب�سعوبات  يتعلق  وما  بالتلميذ،  يتعلق  وما 
التزام  وعدم  الدرا�سي،  للف�سل  العالية  الكثافة  مثل 
التعامل  وكذلك  الف�سحى،  باللغة  الإعالم  و�سائل 

بالعامية يف جمالت احلياة اليومية.
ول تزال اأ�سداء ال�سكوى من م�سكالت النحو العربي 
التعليمية ترددها كل الأو�ساط املعنية على امل�ستويني: 
الر�سمي، واجلماهريي، فقد كتب اأحد خرباء التعليم 
يف "جريدة الأهرام" يف نهاية عام1995م مقالة األقى 
وال�سكوى  العربي،  النحو  م�سكلة  على  ال�سوء  فيها 
قواعد  من  و�سيقهم  املثقفني،  �سعف  من  ال�سارخة 
اللغة العربية، ثم اقرتح اأن يكون النحو مادة م�ستقلة 

عن بقية فروع اللغة لعالج هذه امل�سكلة.
التي  درا�سة)حممد،1998م(  اأي�سًا  اأكدته  وما 
ا�ستهدفت بيان اأثر تطوير تدري�س النحو با�ستخدام 
الأول  ال�سف  تالميذ  حت�سيل  على  الق�سة  مدخل 
الإعدادي وا�ستبقائهم لتعلم النحو واجتاهاتهم نحو 
الطريقتني  تكافوؤ  عن  الدرا�سة  اأ�سفرت  وقد  املادة، 
اأهم  واأن  التدري�س،  يف  التقليدية  والطريقة  الق�سة 
م�ستوى  انخفا�س  يف  تتمثل  النحو  تعليم  م�سكالت 
باأهداف  قائمة  وجود  وعدم  التح�سيلي،  التالميذ 
عند  التقومي  اأ�ساليب  وتوقف  النحو،  تدري�س 
التالميذ، وا�ستخدام  املقرر على  التطبيق، و�سعوبة 

املعلم للطريقة الإلقائية يف تدري�س النحو.
النحو  تعليم  م�سكالت  تفاقم  مدى  يت�سح  وهكذا 
جهود  ا�ستقطبت  مزمنة  م�سكالت  فهي  العربي، 
تي�سري  حاولوا  ممن  وكثريين  العربية،  اللغة  جممع 
اأقالم  وتناولتها  وحديثًا،  قدميًا  العربي  النحو  تعلم 
واملعنيني  العربية،  اللغة  على  الغيورين  من  كثريين 

عبد  "عائ�سة  كتبته  ما  الباحث  اأورده  وما  بتعليمها، 
الرحمن" �سنة )1971م( وما كتبه )جالل، 1995م: 
8(، وما عر�سنا له  من نتائج الدرا�سات التي اأجريت 
بني هذا، وذاك ـ اإمنا يوؤكد اأن امل�سكلة ما زالت قائمة، 
واأن اأ�سداءها ما زالت تقرع الآذان حتى يومنا هذا.

وقد تاأكد الإح�سا�س بامل�سكلة لدى الباحث من خالل 
طلبة  م�ستوى  حول  الرتبويني  امل�رصفني  تقارير 
القواعد  يف  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  يف  فل�سطني 
ما  تبني  حيث  وجنني،  قباطية  مديريتي  يف  النحوية 

ياأتي:
يعاين طلبة فل�سطني من �سعوبات تتعلق بالتح�سيل 
املتعلق مبادة قواعد اللغة العربية لذا ي�سكو كثري من 
املدر�سني والآباء من تدين م�ستوى الطلبة يف القواعد 

النحوية يف هذه املرحلة.
التعبري  يف  الطلبة  م�ستويات  على  ذلك  وانعكا�س 
والإمالء والقراءة، ويعود تدين امل�ستوى يف القواعد 
الأ�ساليب  ا�ستخدام  اإىل  املرحلة  لهذه  النحوية 
ال�ستقراء  كاأ�سلوب  النحو  مادة  �رصح  يف  التقليدية 
التالميذ،  فهم  على  �سلبا  ينعك�س  مما  وال�ستنتاج 
ال�سعبة  والظروف  املعلمني،  بع�س  اأداء  يف  و�سعف 
الإ�رصائيلي،  الحتالل  نتيجة  التالميذ  بها  التي مير 
اخللط  وكذلك  اأبنائهم،  مبتابعة  الأهل  مبالة  وعدم 
املن�سوبات  بني  يخلطون  فهم  النحوية،  املفاهيم  يف 
زيد  ح�رص  باكرًا،  زيد  ح�رص  ذلك  ومثال  اأحيانا، 
يف  احلديثة  بالطرق  املعلمني  اإحاطة  وعدم  مبكرًا، 
املعلومات  اإي�سال  على �رصعة  تعمل  والتي  التدري�س 
الدارجة  اللهجة  الطلبة، واأخريًا �سيادة  اإىل  النحوية 
�رصح  كلغة  وا�ستخدامها  والطالب  املعلمني  بني 

للمادة.
�سعف  اإىل  النحوية  القواعد  يف  ال�سعف  اأدى  وقد 
التالميذ يف الإمالء؛ لأن كثريًا من الق�سايا الإمالئية 
املتو�سطة  الهمزة  خا�سة  الإعرابي،  باملوقع  تتاأثر 
هذا  �سبب  وقد  املتطرفة،  الهمزة  ق�سايا  وبع�س 
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فيما  القراءة  يف  الطالب  �سعف  اأي�سا  ال�سعف 
بفهم  يخت�س  فيما  اأو  الأدائية،  بالناحية  يتعلق 
النواحي  عنده  تت�سح  مل  الذي  الطالب  لأن  املقروء؛ 
كيفية  على  �سلبا  يوؤثر  �سوف  الإعرابية)النحوية( 
القراءة واأدائها بالطريقة املنا�سبة. ومن اأهم ق�سايا 
يف  منها: �سعف  الطلبة  يعاين  التي  النحوية  القواعد 
حتليل اجلملة اإىل عنا�رصها الأولية لت�سهيل اإعرابها، 
عندما  وبخا�سة  والفعل  ال�سم  بني  التمييز  وعدم 
يكون ال�سم م�سدرا "تفاُوت، تفاَوت"، وعدم التمييز 
بني الأ�سماء ال�ستة وعالمة اإعراب كل منها، وعالمات 
ال�سامل،  املذكر  وجمع  املثنى،  الفرعية:  الإعراب 
وجمع املوؤنث ال�سامل، واملمنوع من ال�رصف )تقرير 
وقباطية  جنني  مديريتي  يف  العربية  اللغة  موجهي 

التعليميتني،2011م(.
التعليم  جمال  يف  الباحث  خربة  خالل  من  وكذلك 
للطلبة  التح�سيلي  امل�ستوى  اأن  راأى  املدار�س،  يف 
اللغة  ا�ستعمال  يف  فال�سعف  عام،  بعد  عاما  يرتاجع 
العربية ظاهرة ملمو�سة، يتمثل يف عدم قدرة التالميذ 
على ا�ستخدام القواعد يف القراءة والكتابة واحلديث 
�سعف  اإىل  ذلك  �سبب  ويعود  �سحيحا،  ا�ستخداما 
يف  امل�ستخدمة  التقليدية  الطريقة  يف  خا�س  ب�سكل 

النحو.
اأن  وجد  التدري�س  ملهنة  الباحث  ممار�سة  خالل  من 
قواعد اللغة العربية م�سكلة قائمة لدى الطلبة والنا�س 
جميعا، ورمبا يعود �سبب ذلك اإىل فقدان الدافع لدى 
الطلبة لتعلم النحو، وما يت�سم به هذا العلم من جتريد 
وتعليل وتعميم مما يجعله �سعبا على الطلبة، وكذلك 
ق�رص مفهوم قواعد اللغة العربية عندهم على معرفة 
الأ�ساليب  ارتباط  اأن  مع  الكلمات  نهايات  حركات 
وترابط الكلمات واإدراك العالقات فيما بينها لتحقيق 
معنى اأو اإدراك فكرة من املمكن اأن يكون جزءا فاعال 

يف مفهوم هذا العلم.
النحوية  القواعد  من  ال�سكوى  برزت  "ولقد 

و�سعوبتها على امل�ستويات كافة، فالتالميذ عاجزون 
تدري�سها،  من  متربمون  واملعلمون  ا�ستخدامها،  عن 
واخلرباء م�سغولون مبحاولت اإ�سالحها وتي�سريها 
منادية  ال�سيحات  ارتفعت  ولهذا  وتذليل �سعوبتها، 
بالأخذ مبعطيات الدر�س اللغوي احلديث، وخا�سة يف 
تعليم اللغة العربية، حيث اأخذ الفكر اللغوي العربي 
يف  جديدة  واآراء  ونظريات  مبناهج  ويت�سل  يتعرف 
بخا�سة"  النحو  درا�سة  ويف  بعامة،  اللغة  درا�سة 

)ال�ساوي،1982م: 71-72(.
حتديد م�سكلة الدرا�سة

احلالية  الدرا�سة  م�سكلة  تتحدد  �سبق  ما  ومن خالل 
يف  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  تالميذ  م�ستوى  تدين  يف 
اإىل  العربي وعزوفهم عن تعلمه، ويعزى ذلك  النحو 
اللغة  معلمي  ا�ستخدام  اأهمها  لعل  عديدة  اأ�سباب 
وانخفا�س  التدري�س،  يف  تقليدية  اأ�ساليب  العربية 
املادة  يف  و�سعوبة  التح�سيلي  التالميذ  م�ستوى 
النحوية املقررة، ويحدد الباحث م�سكلة الدرا�سة يف 

الت�ساوؤل الرئي�س الآتي:
ما مدى فاعلية تدري�س كتاب النحو يف �سوء نظريتي 
ت�سوم�سكي ودو�سو�سري على حت�سيل تالميذ ال�سف 
التا�سع الأ�سا�سي مبحافظة جنني للمفاهيم النحوية؟

ويتفرع من هذا الت�ساوؤل الآتي:
ال�سوؤال الأول: ما مدى فاعلية تدري�س كتاب النحو يف 
�سوء نظرية دو�سو�سري على حت�سيل تالميذ ال�سف 
التا�سع الأ�سا�سي مبحافظة جنني للمفاهيم النحوية؟

ال�سوؤال الثاين: ما مدى فاعلية تدري�س كتاب النحو يف 
�سوء نظرية ت�سوم�سكي على حت�سيل تالميذ ال�سف 
التا�سع الأ�سا�سي مبحافظة جنني للمفاهيم النحوية؟

ال�سوؤال الثالث: هل توجد عالقة بني حت�سيل تالميذ 
وفق  النحوية  للمفاهيم  الأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف 

نظريتّي ت�سوم�سكي ودو�سو�سري؟
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اأهداف الدرا�سة
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل:

النحو يف �سوء  كتاب  تدري�س  فاعلية  معرفة مدى   -
نظرية دو�سو�سري على حت�سيل طلبة ال�سف التا�سع 

الأ�سا�سي مبحافظة جنني للمفاهيم النحوية.
النحو يف �سوء  كتاب  تدري�س  فاعلية  معرفة مدى   -
ال�سف  تالميذ  حت�سيل  على  ت�سوم�سكي  نظرية 
التا�سع الأ�سا�سي مبحافظة جنني للمفاهيم النحوية.

- معرفة العالقة بني حت�سيل تالميذ ال�سف التا�سع 
الأ�سا�سي يف �سوء نظريتي ت�سوم�سكي ودو�سو�سري 

للمفاهيم النحوية.

فرو�ص الدرا�سة
متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد   -
درجات تالميذ املجموعة التجريبية الأوىل واملجموعة 
اختبار  على  البعدي  القيا�س  يف  الثانية  التجريبية 

التح�سيل النحوي.
متو�سطي  اإح�سائية بني  دللة  ذات  توجد فروق    -
درجات تالميذ املجموعة التجريبية الأوىل وال�سابطة 

يف القيا�س البعدي على اختبار التح�سيل النحوي.
متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد   -
درجات تالميذ املجموعة التجريبية الثانية وال�سابطة 

يف القيا�س البعدي على اختبار التح�سيل النحوي.
منهج الدرا�سة

عينة  على  طبق  الذي  التجريبي  املنهج  الباحث  اتبع 
جنني  ذكور  مدر�سة  يف  التا�سع  ال�سف  تالميذ  من 
ثالث  اإىل  مق�سمة  الغوث(  )وكالة  الأوىل  الأ�سا�سية 
جمموعات، جمموعتان جتريبيتان وجمموعة �سابطة
كتاب  تدري�س  مّت  الأوىل:  التجريبية  املجموعة  اأوًل: 
القواعد لل�سف التا�سع الأ�سا�سي با�ستخدام طريقة 

تدري�سية قائمة على نظرية ت�سوم�سكي.
ثانيًا: املجموعة التجريبية الثانية: ومّت تدري�س كتاب 

القواعد لل�سف التا�سع الأ�سا�سي با�ستخدام طريقة 
تدري�سية قائمة على نظرية دو�سو�سري.

كتاب  تدري�س  ومّت  ال�سابطة:  املجموعة  ثالثًا: 
املعتادة  الأ�سا�سي بالطريقة  التا�سع  القواعد لل�سف 

)التقليدية(.

اأهمية الدرا�سة
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة فيما هو متوقع اأن تفيد بعد 

تطبيقها يف الآتي:
الرتبية  يف  وامل�سوؤولني  املعلمني  نظر  توجيه  اأوًل: 
مادة  تدري�س  يف  احلديثة  الطرق  ا�ستخدام  لأهمية 

النحو يف اللغة العربية.
الدور  اإىل  املعلمني وامل�سوؤولني  ثانيًا: توجيه اهتمام 

الن�سط للمتعلم يف العملية التعليمية.
ثالثًا: معاجلة ال�سعوبات التي تواجه معلمي النحو 

يف فل�سطني.
هذه  مبثل  للقيام  الباحثني  اأمام  املجال  فتح  رابعًا: 

الدرا�سة على مراحل تعليمية اأخرى.
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النحوية".
اإجرائيا  الباحث  ويعرفه  النحوي:  املحتوى  رابعًا: 
تختار  النحوية  والقواعد  املفاهيم  من  جمموعة  باأنه 
وتنظم يف �سوء جمموعة من املعايري الإجرائية بهدف 

تعليمها.
يو�سف)  ويعرفها  التقليدية:  الطريقة  خام�سًا: 
على  تعتمد  التي  "الطريقة  باأنها:   )294 1995م: 
الإلقاء وال�رصح من جانب املعلم والإن�سات واحلفظ 
امل�سدر  هو  املدر�سي  والكتاب  التلميذ،  جانب  من 

الرئي�س للمعرفة".
ويعرفها الباحث اإجرائيا: باأنها الطريقة التي تعتمد 
على املعلم كمحور للعملية التعليمية التعلمية والتلميذ 
ل دور له يف العملية التعليمية التعلمية اإل ال�ستماع.

ويعرفها   :)Effectiveness( فاعلية  �ساد�سًا: 
لغويًا  تعرف   " باأنها:   )125 جلهوم)1998م: 
من  معني  م�ستوى  حتقيق  اأو  الأداء،  يف  بالكفاءة 
الأداء". ويعرفها الباحث اإجرائيا: باأنها هي مدى ما 
يح�س به الدار�س من قيمة ملا در�سه يف حياته العملية 

باملدر�سة واأثر ذلك يف حت�سيله الدرا�سي.
�سعادة  يعرفه   :)Cincept( املفهوم  �سابعًا: 
الأ�سياء  من  "جمموعة  اأنه:   )61 ويعقوب)1988م: 
اأو احلوادث والتي ميكن جمعها معا  الأ�سخا�س  اأو 
ي�سار  اأن  ميكن  والتي  امل�سرتكة،  ال�سفات  اأ�سا�س 

اإليها با�سم اأو رمز".
"ت�سور  باأنه:   )135-136 �سلبي)1997م:  ويعرفه 
ظاهرة  على  ليدل  لفظا  اأو  ا�سما  يعطي  جمرد  عقلي 
اخل�سائ�س  جتميع  طريق  عن  تكوينه  مت  جغرافية 

امل�سرتكة لأفراد هذه الظاهرة".
ويعرفه الباحث اإجرائيا: باأنه فكر ذهني جمرد يعرب 
من  جمموعة  على  ليدل  لفظ  اأو  ا�سم  اأو  بكلمة  عنه 
يفعله  اأو  يقوله  ما  عليه من خالل  الأحداث ون�ستدل 

النا�س.
ثامنًا: نظرية دو�سو�سري: ويعرفها احلنا�س)1980م: 

حدود الدرا�سة
اقت�رصت الدرا�سة على اأفراد من طلبة ال�سف التا�سع 
الأوىل  الأ�سا�سية  جنني  ذكور  مدر�سة  يف  الأ�سا�سي 
)وكالة الغوث(، حيث مقر عمل الباحث وذلك خالل 

الف�سل الدرا�سي الثاين من العام 2010/2011م.
حتديد م�سطلحات الدرا�سة

الدين)2001م:  ح�سام  يعرفها  التوليد:  قواعد  اأوًل: 
غري  عدد  توليد  على  القادرة  القواعد  "باأنها   )36
حمدود من اجلمل بوا�سطة عدد حمدود من القواعد 
من  حمدود  عدد  خالل  من  تعمل  والتي  املتكررة 

املفردات". 
ويعرفها الباحث اإجرائيا: باأنها جمموعة من القواعد 

تنتج عددا غري منته من اجلمل الأ�سولية.
ثانيا: قواعد التحويل:  يعرفها ح�سام الدين)2001م: 
42( "على اأنها جمموعة من القواعد التي تعتمد على 

تطبيق قواعد تركيب اأركان اجلملة". 
ويعرفها الباحث اإجرائيا: باأنها جمموعة من القواعد 
العميقة  البنية  حتويل  من  نتمكن  خاللها  من  التي 
التقدمي  احلذف،  قواعد  طريق  عن  �سطحية  بنية  اإىل 

والتاأخري، الأ�سل والفرع...
واجلمل  اللقاين  يعرفه  الدرا�سي:  التح�سيل  ثالثا: 
ملا  الطالب  ا�ستيعاب  "مدى  باأنه:   )47 )1999م: 
تعلموه من الطالب يف الختبارات التح�سيلية املعدة 

لهذا الغر�س".
باأنه: " مقدار ما يح�سله   )10 ويعرفه البنا)2001م: 
مو�سع  الوحدة  يف  املت�سمنة  املعلومات  من  التلميذ 
التجريب، ويقا�س بالدرجة التي يح�سل عليها التلميذ 

يف الختبار التح�سيلي املعد لذلك".
الباحث  ويعرفه  النحوية:  القواعد  يف  التح�سيل 
بالقواعد  التالميذ  معرفة  "مدى  باأنه  اإجرائيا 
يح�سل  التي  الدرجة  ومتثل  وتطبيقا  فهما  النحوية 
عليها التالميذ يف الختبار التح�سيلي ملادة " القواعد 
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100(: "نظام يعمل على �سوء قوانني وهذا النظام 
يقوم ويتطور بناء على وظيفة هذه القوانني الداخلية 
مبا  تتميز  وهي  خارجية،  عنا�رص  اإىل  الرجوع  دون 

يلي بال�سمولية والتحويل والتنظيم الذاتي".
على  يقوم  "علم  باأنه:   )1 خليل)1988م:  ويعرفها 
اأ�سا�س اأن حتليل اأي عن�رص من عنا�رص اللغة ل ميكن 
الأخرى،  اللغوية  العنا�رص  بقية  عن  مبعزل  يتم  اأن 
يف  الو�سفي  املنهج  تطبيق  اأخرى  ناحية  من  وهي 
فح�س اللغة ودرا�ستها". ويعرفها الباحث اإجرائيا: 
)حتليل  املثولية  مبداأ  على  تقوم  التي  النظرية  باأنها 
الن�س( وحتليل اجلملة اإىل مكوناتها املبا�رصة )فعل 

وفاعل ومفعول به مثال(.
متغريات الدرا�سة

ونظرية  دو�سو�سري  نظرية  امل�ستقل:  املتغري 
ت�سوم�سكي.

املتغري التابع: التح�سيل.
الإطار النظري

لقد تعددت النظريات اللغوية والنف�سية التي عاجلت 
اأبرزها نظرية  النحو وتعليمه ولعل من  تعلم  م�ساألة 
دو�سو�سري ونظرية ت�سوم�سكي وكان لكل منهما دور 

يف تعليم النحو وتعلمه.
اأول: نظرية دو�سو�سري )النظرية البنيوية( 

"Structure Linguistics"
حتليل  اأن  اأ�سا�س  على  يقوم  علم  دو�سو�سري  نظرية 
يتم مبعزل  اأن  اللغة ل ميكن  عنا�رص  اأي عن�رص من 
الأخرى، وهي من ناحية  اللغوية  العنا�رص  عن بقية 
اأخرى نظرية لغوية تطبق املنهج الو�سفي يف فح�س 
وحدات  اأنها  على  اإليها  فتنظر  ودرا�ستها،  اللغة 
لتكون  مورفولوجية  لتكون وحدات  تتجمع  �سوتية 
هذه بدورها جمال وعبارات. وقد بلغت هذه النظرية 
يد  على  اإىل1950م  بني1925م  الفرتة  يف  اأوجها 
وتالميذه  )بلومفليد(  ليونارد  الأمريكي  اللغة  عامل 

)خليل،1988م(.
ل�سانيني  باأ�سماء  الع�رصون  القرن  ارتبط  لقد 
تاأثريًا  اأكرثهم  ولعل  واأمريكا،  اأوروبا،  يف  كثريين 
)1913-1857م(  دو�سو�سري  احلديثة  الل�سانيات  يف 
النظرية  اأتباع  1929م(   –  1887( وبلومفيلد 
التوليدية  النظرية  �ساحب  وت�سوم�سكي  البنيوية، 

التحويلية.
ولقد حدد دو�سو�سري مفهوم الدر�س الل�ساين قائال: 
لذاتها"  اللغة  درا�سة  هو  الل�سان  علم  مو�سوع  "اإن 
وهو اأول من فطن اأن اللغة نظام له قواعده اخلا�سة. 
الل�سان  اأفراد  يتخذه  م�ستقل  ن�سق  فاإنه  وبالتايل 
الن�سق  هذا  باأن  العلم  مع  للتوا�سل  و�سيلة  الواحد 
اأو النظام ميثل كيانًا م�ستقاًل من العالقات الداخلية، 
يتوقف بع�سها على بع�س وحتليل هذا الكيان ي�سمح 
اأو  التبادل  عالقات  تربطها  عنا�رص  باكت�ساف  لنا 

التقابل. )ح�سام الدين، 2001م: 224(
البنائي  الت�سور  بهذا  دو�سو�سري  ا�ستهدف  ولقد 
للغة اإحالل النظرة الو�سفية حمل النظرة التاريخية 
درا�سة  يف  الو�سفية  النظرة  واأن  اللغوي،  الدر�س  يف 
اللغوية؛  للظواهر  التاريخي  التف�سري  ترف�س  اللغة 

لأن الزمان لي�س العامل الفي�سل يف درا�سة الأ�سياء.
املوؤ�س�س  دو�سو�سري  اإليه  تو�سل  ما  اأهم  "ولعل 
والكالم  اللغة  بني  متييزه  املعا�رص  اللغة  لعلم  الأول 
اجلماعة  و�سعته  جماعي  اإنتاج  اللغة  اأن  يرى  حيث 
فهو  الكالم  اأما  الرمزية،  الإ�سارات  طريق  عن 
الإنتاج الفردي الذي ينتجه الفرد يف حياته اليومية" 

)الراجحي، 1979م: 37(.
الأ�سوات  درا�سة  على  القائم  الو�سفي  الجتاه  اإن 
متثل  قد  اللغة  علم  درا�سة  يف  اللغوية  والرتاكيب 
ورائدها  براغ  مدر�سة  اأهمها  كثرية  مدار�س  يف 
باكب�سون، ومدر�سة كونبهاجن ورائدها هيلم�سلف، 

واملدر�سة الأمريكية ورائدها بلومفيلد.
اأ�سا�س  البنائي  املنهج  اعتربت  التي  براغ  مدر�سة 
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اأ�سوات  بني  ما  وميزت  الل�سانية،  الدرا�سة 
نظرية  ظهرت  هنا  ومن  اللغة،  واأ�سوات  الكالم 
الفونولوجيا، فهي تعترب املبداأ الأ�سا�سي الذي يعتمد 
اأو  ن�سق  اللغة  باأن  القائلة  ال�سو�سريية  الفكرة  على 
نظام من العالمات، واأن هذه النظرية تاأخذ بالثنائية 
ال�سو�سريية التي تفرق بني اللغة والكالم فيما اأ�سماه 
الذي  الفونتيك  م�سطلح  يقابل  بالكالم  دو�سو�سري 
يدر�س اأ�سوات الكالم، وما اأ�سماه دو�سو�سري باللغة 
هذه  وظيفة  يدر�س  الذي  فونولوجيا  م�سطلح  يقابل 

الأ�سوات )ح�سام الدين، 2001م(.
املدر�سة  هذه  جاءت  فقد  كوبنهاجن  مدر�سة  واأما 
ا�ستمرارًا لالجتاه البنائي الذي بداأته مدر�سة براغ 
عند  والكالم  اللغة  ثنائية  هيلم�سلف  ا�ستبدل  وقد 
دو�سو�سري مب�سطلحات اأخرى، فاللغة ميكن اأن ننظر 
حتققها  عن  مبعزل  �سكال  اأو  خمططًا  بو�سفها  اإليها 
بو�سفها  لها  ننظر  اأو  املادي  ومظهرها  الجتماعي 
اأو  اجتماعي  حتقيق  يحدده  ماديًا  �سكال  اأي  معيارا 
جمموعة  جمرد  اأي  ا�ستعماًل؛  بو�سفها  اإليها  تنظر 
الكالم  اأما  ما،  جمتمع  يتبناها  التي  العادات  من 
فيتميز عن اللغة باأنه اإجناز فردي غري اجتماعي كما 

اأنه غري حد ثابت )ح�سام الدين، 2001م(.
ال�سكل،  على  اللغوية  نظريته  يبني  هلم�سيليف  اإن 
اللغويني  ويرف�س متاما اجلوهر، ولذلك جند بع�س 
دو�سو�سري  نظرية  بني  الختالف  نقطة  اإّن  يقولون 
تركز  دو�سو�سري  نظرية  باأن  الأخرى  والل�سانيات 
ال�سكل وترتك اجلوهر )احلنا�س، د.ت(.ولذلك  على 
عندما  انت�سارًا  حققت  ال�سو�سورية  الأطروحة  فاإن 
اأن  ويجب  جوهرًا  ولي�ست  �سكل  اللغة  اأن  اأكدت 
اإليها من زاوية  اأن ينظر  النظام ويجب  اللغة  تدر�س 

اعتباطية، وهذا ما يوؤكد عليه هلم�سيليف.
اأكد  فقد  الإجنليزية  املدر�سة  اإىل  بالن�سبة  واأما 
املعنى  جتديد  يف  ال�سياق  دور  على  وتالميذه  فريث 
بعينه  جمتمع  اإطار  يف  للكلمة  الفعلي  وال�ستعمال 

والذي يحكمه اأمران:
الكلمات  اإىل  ينظر  ل  الذي  اللغوي:  ال�سياق  اأوًل: 
كوحدات منعزلة، فالكلمة يتحدد معناها بعالقات مع 
الكلمات الأخرى يف ال�سل�سلة الكالمية وهذا ما �سماه 

القدماء باملقال.
باملقام  القدماء  �سماه  فيما  اأو  املوقف  �سياق  ثانيًا: 
الذي يوؤدي دورًا هامًا يف حتديد املعنى )ح�سام الدين، 

2001م(.
املنهج  �سابري  مثل  فقد  الأمريكية،  املدر�سة  واأما 
الجتماعي لها يف درا�سة اللغة، اأما بلومفيلد فقد مثل 

الجتاه ال�سلوكي.
اللغة  يف  يعترب  ل  بلومفيلد  ال�سلوكي جعل  املنهج  اإن 
الدللة  اإىل  رجوع  كل  راف�سا  احل�سي  مظهرها  اإل 
فاإن  هذا  وعلى  الل�سانية،  الوحدات  حتديد  بهدف 
)انطالقا  التوزيعي  املنهج  مبادئ  يحدد  بلومفيلد 
بناء  اللغوية  الوحدات  من عينة حمددة يجب حتديد 
على معطيات هذه الوحدات( وكذلك مبادئ التحليل 
باإبراز  الأمر  يتعلق  )وهنا  املبا�رصة،  باملكونات 
اجلملة(  اإىل  الفونيم  من  للوحدات  املتفاوت  التنظيم 

)احلنا�س، د.ت(.
هي  بلومفيلد  اأكد  كما  دو�سو�سري  نظرية  درا�سة  اإن 
ولقد  كافة،  تناولها من جوانبها  للغة  �ساملة  درا�سة 
عرفها بلومفليد باأنها: " جمموعة من الرموز اللغوية 
نظريات  على  العتماد  دون  درا�ستها  ميكن  التي 

خارجية ملعرفة دللتها" )الوعر،1988م: 69(.
اللغوي  ال�سكل  بني  فرق  فقد  �سابري  اإدوارد  "واأما 
يتكلم  اأن  قبل  الفرد  لدى  اأن  راأى  حيث  وامل�سمون 
عن  يعرب  الكالم  خالل  ومن  يقوله،  �سيئًا  اأو  فكرة 
الكالم  يدر�س  اأن  اللغة  عامل  وعلى  ال�سيء،  هذا 
كما  اللغة،  يف  النموذجي  النظام  على  القائم  املنطوق 
يتكلمون  الذين  الأفراد  بتطور  تتطور  اللغة  اأن  راأى 
تنف�سل عنه"  اأن  بالفكر ول ميكن  ترتبط  لأنها  بها؛ 
37(.اإن علم اللغة الذي تهدف  )الراجحي، 1979م: 
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بامل�سوؤولية؛  يتميز  و�سفه  اإىل  دو�سو�سري  نظرية 
الرجوع  دون  الداخل  من  اللغوية  العينة  حتليل  اأي 
الذات.  اأو  ال�سياق  اأو  كالظرف  عنا�رص خارجية  اإىل 
الأوىل  بالدرجة  الأهمية  تعطى  دو�سو�سري  فنظرية 
منهجا  تفر�س  بذلك  فهي  املوجود  الن�س  لتحليل 
ت�ستقراأ  الرتكيبية  فالقواعد  ا�ستباط(  ـ  )ا�ستقراء 
من حتليل الن�س اأو العينة املختارة للدر�س كنموذج، 
وعندما حتدد هذه القواعد الرتكيبية فاإنها ت�ستعملها 
من  ال�ساحلة  اجلمل  تتميز  حتى  عك�سية  بطريقة 
غريها تركيبا ف�سيكّون انطالقا من ذلك جمل اأخرى 

غري موجودة يف الن�س املختار )احلنا�س، د.ت(.
منوذج  اعتمدت  النحو  تعليم  تبنت  التي  الطرائق 
اللغة  تراكيب  اأن  يرى  الذي  ال�سلوكي  التعلم 
املكثف  التكرار  عرب  لغوية  عادات  ب�سفتها  تكت�سب 
يف  البنيوي  التمرين  اعتمدت  كما  الزائد،  التعلم  اأو 
املتعلمة،  اللغوية"  "البنى  اللغوية  النماذج  �سياغة 
جملة  هو   "Pattern Drill" البنيوي  التمرين  اإن 
الطالب  يتعلم  �رصفية  نحوية  اأو  �سوتية  بنية  ت�سم 
اكت�سابها  النهاية  ويف  اإنتاجها،  واإعادة  حماكاتها 
من اأجل تو�سيع و�سائل تعبريه يف لغة ما. ويف معظم 
التمرينات من هذا النوع يحتفظ بالبنية ال�سوتية اأو 
النحوية ال�رصفية، ولكن املفردات تتغري، وهذا يعني 
متماثلة  ذاته  النمط  على  امل�سوغة  اجلمل  جميع  اأن 
من ناحية نظرية دو�سو�سري ، ولكنها خمتلفة دلليًا، 
املدر�سة،  اإىل  يذهب  مثل:�سعيد  مترينًا  فاإن  وهكذا 
اإىل املدر�سة، و"ال�سينما"  و" ح�سان" ح�سان يذهب 
ح�سان يذهب اإىل ال�سينما، و"يو�سف" يو�سف يذهب 

اإىل ال�سينما، و" املكتبة" يو�سف يذهب اإىل املكتبة.
يجهد يف اأن ي�ستعمل اللفظ "اأ " يذهب اإىل "ب" وميكن 
تو�سيع ا�ستعمال هذا التمرين بتنويع اأ�سكال "ذهب" 

اأو نوع اجلار واملجرور )ت�سوم�سكي، د.ت(.
لذلك فاإن املنهج اللغوي املعروف بالدرا�سات بنظرية 
دو�سو�سري منهج �سلوكي متاأثر بالفل�سفة ال�سلوكية، 

على  اللغة  اإىل  نظرت  الدرا�سات  تلك  اأن  يعني  وهذا 
التي  اخلارجية  بالعوامل  متاأثر  كالمي  �سلوك  اأنها 
لدرا�سات  الوحيد  الهدف  واأن  بالإن�سان،  حتيط 
جميع  يف  فقط  و�سفي  هدف  دو�سو�سري  نظرية 
م�ستويات التحليل الل�ساين )�سوتي، تركيبي، دليل( 
الب�رصية  اللغات  و�سف  يف  البنيوي  الأ�سلوب  واأن 
الدقة  على  يعتمد  مو�سوعي  ا�ستقرائي  اأ�سلوب  هو 
وال�سبط العلميني من خالل خطوات اأربع يف التحليل 
الل�ساين وهي مالحظة املادة اللغوية، وحد�س للمادة 
وفح�س  اللغوية  املادة  فر�سية  و�سياغة  اللغوية، 

الفر�سية اللغوية وتدقيقها )الوعر، 1988م(.
التطبيقات الرتبوية للنظريات ال�سلوكية 

ونظرية دو�سو�سري:
اإن التطبيق الرتبوي الأكرث جالء للنظريات ال�سلوكية 
ونظرية دو�سو�سري هو الطريقة ال�سمعية ال�سفوية يف 

تعليم اللغات، التي تقوم على املبادئ الآتية:
اأوًل: اللغة "�سلوك" وال�سلوك ل ميكن اأن يكت�سب اإل 
بدفع التلميذ اإىل اأن " يقوم ب�سلوك" اأي اإىل ا�ستخدام 

اللغة.
ثانيًا: ال�سكل ال�سفوي �سائر: فاأمناط ال�سلوك اللغوي 
ال�سعيد  "�سفوية" على  هي قبل كل �سيء ت�رصفات 

التاريخي، وعلى ال�سعيد التكويني.
القيام  اإىل  التلميذ  الطريقة  تقود  اأن  ينبغي  ثالثًا: 
مواقف  الإمكان  قدر  حتاكي  لغوية  بت�رصفات 

حقيقية.
الآليات،  لت�سكيل  اآلية  عملية  هو  اللغة  تعلم  رابعًا: 
تعزز  اأن  يجب  التلميذ  على  املقرتحة  والتمارين 
مكثف،  وب�سكل  للغة،  الأ�سا�سية  الآليات  بانتظام 
اكت�سابها  ينبغي  التي  الآليات  تكون  اأن  ويجب 

مو�سوعًا لتعلم زائد.
خام�سًا: يكون هذا الكت�ساب لالآليات اأكرث جدوى يف 
خالل  من  �سحيحة،  اإجابات  اإنتاج  اإىل  التلميذ  دفع 

املحاكاة والتحقق املبا�رص من اإجاياته.
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�ساد�سًا: لي�س تعلم اللغة ن�ساطًا فكريًا، اإنه لي�س "تعلم 
تكت�سي  ما" وعندما  �سيء  فعل  "تعلم  ما" بل  �سيء 
اآلية ما ميكن تعميمها من خالل تغيريات من حدود 
دنيا يف الرتكيب املكت�سب، وعند ذلك ميكننا اأن ن�رصع 
بتعميم نحوي دون اأن نذكر قواعد، وذلك باقت�سارنا 
التي  النتاجات  عرب  التلميذ  به  يقوم  ما  و�سف  على 
حققت فعليا، ويف جميع الأحوال ل يجوز اأن ت�سبح 
التمارين "حال مل�سكالت" تتكون من تركيب لعدد من 

القواعد املعقدة )عمار، 2000م: 178-200(.
ثانيا: نظرية ت�سوم�سكي )النظرية التوليدية 

التحويلية(
املتحدة  الوليات  يف  تكونت  ت�سوم�سكي  نظرية 
والحتاد ال�سوفيتي حيث اإن روادها التزموا بتحديد 
بها  تتميز  التي  بالقدرة  الهتمام  يف  عملهم  جمال 
ل  ما  وا�ستعمال  وفهم  اإنتاج  على  املتكلمة  الذات 
درا�سته  جتب  الذي  اإن  امل�ستعملة،  اجلمل  من  نهاية 
للقدرة  الأ�سا�سي  املظهر  اأي  اللغوية؛  الإبداعية  هو 
على  عنها  والتعبري  القدرة،  هذه  لتو�سيح  وذلك 
القواعد،  من  نهائي  عدد  من  مكون  منوذج  �سكل 
اأن تكون ذات طبيعة متكننا من  وهذه القواعد يجب 
م�ستويات  هناك  اإذن  اجلمل،  من  نهائي  عدد  توليد 
مو�سوعات للكالم، م�ستوى البنية العميقة وم�ستوى 
من  نظام  لديهم  اللغة  فمفهوم  ال�سطحية،  البنية 

القواعد )احلنا�س، د.ت(.
بالنحو  تامة  مبعرفة  "مزود  وهو  يولد  الطفل  اإن 
مبخطط  مزود  اأنه  بذلك  ونعني  الَكْويّن،  اأو  الُكلي 
مثبت ي�ستخدمه" ... "لكت�ساب اللغة" وهذا يعني اأن 
الطفل ميكن اأن يكت�سب اأية لغة اإن�سانية ا�ستنادا اإىل 
معلومات ناق�سة جدا، اإنه ميتلك الأ�سكال العامة جدا 
امل�سرتكة بني اللغات الإن�سانية كلها، بو�سفها جزءا 
من جتهيزه العقلي الفطري، اإن هذه الطاقة الهائلة يف 
توليد جمل ل ميكن التكهن بها حتت تاأثري املثريات 
اأطلق  بالإن�سان وحده. وهي ما  اخلارجية، اخلا�سة 

الإبداعية   " م�سطلح  ت�سوم�سكي  نظرية  يف  عليه 
اللغوية" ومل يبتعد ابن خلدون عن هذا املعنى حينما 

حتدث قبله عن ملكة الل�سان )ت�سوم�سكي، د.ت(.
هذا احلديث عن النحو التوليدي يقودنا اإىل احلديث 
ت�سوم�سكي  لدى  تعني  التي  اللغوية  الكفاءة  عن 
م�ستمع  متحدث  كل  ميتلكها  التي  ال�سمنية  املعرفة 
م�ستبطن  نظام  هي  تقنية،  اأكرث  وبتعبري  لغته،  عن 
عددًا  يفهم  واأن  ينتج  اأن  للدماغ  يتيح  القواعد  من 
كفاءته  بوجود  املتحدث  ووعي  اجلمل،  من  متناهيًا 
اأو  نحوية  ما  جملة  كانت  اإن  يت�ساءل:  عندما  يظهر 
غري نحوية، كاأن يدفعه حد�سه مثاًل اإىل رف�س جملة 
اللغوية  الكفاءة  هذه  وا�ستعمال  كتابًا".  "ا�ستعرتك 
اللغوي  الأداء  ي�سكل  فعليًا  جمل  وتفهم  ننتج  عندما 

)ت�سوم�سكي، د.ت(.
لقد راأى ت�سوم�سكي اأن الل�ساين يكتفي  ببحث جانب 
الكالم لالأداء اللغوي عند الأفراد، بل يجب اأن يتخطى 
وهنا  اأداء،  كل  وراء  تقف  التي  اللغوية  ال�سليقة  اإىل 
تظهر قيمة النحو التوليدي )ح�سام الدين، 2001م(.
ب�سم  ت�سوم�سكي  لدى  النحو  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  بقي 
باملعنى الفني الذي يعطيه لهذه الكلمة، ثالثة اأق�سام: 
الق�سم الرتكيبي، الذي يولد وي�رصح البنية الداخلية 
والق�سم  معينة،  لغة  يف  الالمتناهية  اجلمل  لعدد 
للجمل  ال�سوتية  البنية  ي�رصح  الذي  الفونولوجي 
الذي  الدليل  والق�سم  الرتكيبي،  املكون  ولدها  التي 
ي�رصح بنية معناها. ويحتل الرتكيب مو�سع القلب يف 
هذا النحو، يف حني ت�سكل الفنولوجيا ودرا�سة الدللة 
جمرد ق�سمني تاأويليني، مبعنى اأنهما ي�سفان �سوت 
ل  اأنهما  بيد  ومعناها،  الرتكيب  اأن�ساأها  التي  اجلمل 

يولدان اجلمل ذاتها )ت�سوم�سكي، د.ت(.
بع�ص التطبيقات الرتبوية ذات ال�سلة بنظرية 

لتوليد ت�سوم�سكي: اأكد وجود نظام موروث  اإن كان ت�سوم�سكي 
عفوي،  ب�سكل  تظهر  اللغة  اإن  يقل:  مل  فاإنه  النحو 
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بدا  الأمر  وهذا  الفرد.  حميط  عن  النظر  وب�رصف 
تاأمالت  كتابه:  يف  ت�سوم�سكي  وا�سحًا حينما حتدث 
اإىل  وترجم  1971م  عام  ن�رص  الذي  اللغة،  حول 
ومبادئ  اآليات  "نظام  عن:  1981م  عام  الفرن�سية 
البنية  اكت�ساب  اأي  اللغة؛  اكت�ساب  يف  م�ستعملة 
من  "نحوًا" انطالقًا  ن�سميها  التي  النوعية  املعرفية 
معطيات ت�سكل "عينة" لهذه اللغة �سحيحة مالئمة".
اإن املق�سود اإذا وجود ا�ستعمال بال�رصورة ل�ستعداد 
فطري، ولكن هذا ال�ستعداد ل يكون وظيفيًا اإل مع 
اأن  تعري�سه ملادة لغوية يف حدها الأدنى، وما ينبغي 
"عينة للغة �سحيحة ومالئمة" تتيح ا�ستعماًل  يكون 
فعليًا لآلية الكت�ساب يبقى مع ذلك غام�سًا يف ن�سو�س 
ت�سوم�سكي! اإن هذا الأمر يف�رص دون �سك التناق�س 
نظرية  ا�ستوحت  التي  التعليمية  الطرائق  ندرة  بني 
النظرية  لهذه  احلا�سم  والأثر  مبا�رصة،  ت�سوم�سكي 
يف تطوير تعليم اللغات ب�سفة عامة: اإن وجهة النظر 
كان  اللغات  كليًا حول طبيعة  الت�سوم�سكية اجلديدة 
الدقيق  باملعنى  "التطبيقات"  بها  تقارن  ل  اآثار  لها 

)عمار، 2000م(.
يقع  اللغات  لتعليم  ت�سوم�سكي  نظرية  قدمته  ما  اإن 
بخا�سة على م�ستوى التحليل اللغوي، فقد تو�سلت 
اإىل فهم اأف�سل لطبيعة اللغة وعملها "واللغات ب�سفة 
اأن  على  قادر  التحويلي  التوليدي  النحو  اإن  عامة" 
ي�سعى  اللغة،  خ�سائ�س  فعال  ب�سكل  ويبني  ي�سكل 
مثال  تف�سريها،  اإىل  البنيوية  علم  ل  التقليدي  النحو 
ذلك اإزالة التبا�س بع�س اجلمل الغام�سة عرب التحليل 

اإىل بنية �سطحية وبنية عميقة.
البنية  هذه  "اإن  منه  الغاية  يوؤدي  ل  النحو  "تدري�س 
ولكنها  الأوىل،  للوهلة  وا�سحة  تبدو  ال�سطحية 

تخفي حتتها بنى عميقة متعددة:
ل  قبل اجلامعي  ما  امل�ستوى  يف  النحو  تدري�س  اأوًل: 

يوؤدي الغاية منه.
يوؤدي  ل  اجلامعي  امل�ستوى  يف  النحو  تدري�س  ثانيًا: 

الغاية منه.
لل�سف  اجلامعي  امل�ستوى  يف  النحو  تدري�س  ثالثًا: 

الأول ل يوؤدي الغاية منه.
رابعًا: تدري�س النحو يف امل�ستوى اجلامعي ل�سعبة من 

ال�سف الأول ل يوؤدي الغاية منه.
خام�سًا: تدري�س فالن النحو يف امل�ستوى اجلامعي ل 

يوؤدي الغاية منه.......... اإلخ.
"الأكرث  م�ستويني  على  التحليل  من  النمط  وهذا 
حدود  عند  يقف  الذي  البنيوي  التحليل  من  جتريدًا 
ويعيد  النحوي  اللتبا�س  يخفف  ال�سطحية"  البنية 
عدد  اإىل  معقدة  التحويل" كل جملة  قواعد  "باعتماد 
من اجلمل الب�سيطة، كما راأينا. والبنية العميقة هي 
الهتمام بعدم تقدمي جمل ذات بنى �سطحية متماثلة 
العك�س  وعلى  واحد،  در�س  يف  متغايرة  عميقة  وبنى 
الت�سابهات  تو�سيح  يف  تربوية  فائدة  جند  اأن  ميكن 
العميقة بني جمل ذات بنى �سطحية )عمار، 2000م: 

.)200
الت�سوم�سكية  النظرية  ت�ستوحي  التي  فاملنهجية 
التي  ال�سمنية،  القواعد  تو�سح  اأن  اإذًا  عليها  يتحتم 
اإن املق�سود  ل ي�ستطيع النحو التقليدي تو�سيحها، 
اإذًا اجتاه عام على م�ستوى عال من التجريد يف �رصح 
القواعد، ينبغي اأن يو�سع اإمكانيات بناء جمل نحوية، 
ي�سجع  اأن  اأخرى  وبعبارة  املعقدة  اجلمل  �سيما  ول 
الإبداعية  اللغوية يف جميع اجلوانب  الكفاءة  تطوير 
للغة". لذلك يرى ت�سوم�سكي اأن القواعد التي تو�سل 
الدين،  )ح�سام  اللغات  كل  على  للتطبيق  قابلة  لها 

2001م(.
يف  تختلف  ت�سوم�سكي  نظرية  اأن  الباحث  يرى 
�سياغتها واأ�سلوبها وتطلعاتها اإىل الوحدات اللغوية 
نظرية  دو�سو�سري  فنظرية  دو�سو�سري،  نظرية  عن 
�سلوكية واقعية، و�سطحية، وو�سفية، وا�ستقرائية، 
وو�سفية  فكرية  نظرية  فهي  ت�سوم�سكي  نظرية  اأما 

اأي�سًا وتهدف اإىل ال�رصح كما اأنها ا�ستنتاجية.
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نظرية  بني  الختالف  طبيعة  اإىل  ب�سيطة  اإ�سارة 
دو�سو�سري و نظرية ت�سوم�سكي ملثال:

اجلملتان: اأوًل:  �رصب الولد عليًا.  
ثانيًا:  �رُصب علي.

واحدة  لكل  جملتني  دو�سو�سري  نظرية  تعتربهما 
نظرية  تعتربهما  بينما  اخلا�س  �سكلها  منهما 
ت�سوم�سكي جملة واحدة؛ لأنهما تتحدان يف بيئتهما 
العميقة. ويرى الباحث اأنه رغم ما �سبق من اختالف 
اأن  اإل  ت�سوم�سكي  ونظرية  دو�سو�سري  نظرية  بني 
نظرية ت�سوم�سكي ونظريات الدر�س اللغوي احلديث 
اللغة  "فعلم  دو�سو�سري  لنظرية  امتدادًا  تعترب  كافة 
البنيوي هو ال�سيحة التي جمعت بني مدار�س لغوية 
باأن  القول  بحيث ميكن  الع�رصين،  القرن  يف  خمتلفة 
وحتى  �سو�سري(  )دي  من  احلديثة  اللغوية  املدار�س 
اللغة البنيوي ب�سورة  اإىل علم  "ت�سوم�سكي" تنتمي 
عن  عبارة  اللغة  باأن  توؤمن  جميعًا  لأنها  اأخرى،  اأو 
بعالقات  بينها  فيما  ترتبط  العالقات  من  نظام 
ع�سوية من التوافق اأو الختالف، تبداأ من الكالم اإىل 
املميزة  ال�سمة  اإىل  تنتهي  وحتى  الكلمة،  اإىل  اجلملة 
اللغة مثل اجلهر والهم�س  لأ�سغر وحدة �سوتية يف 
وغريها، ولعل هذا ما جعل "جان جانيه" يطلق على 
نظرية ت�سوم�سكي ا�سم "البنيوية التحويلية" موؤكدًا 
بالطابع  اأو  وحدها  باجلملة  ت�سوم�سكي  اهتمام  اأن 
البنيوية"  ال�سبغة  نظريته  عن  ينفي  ل  الإبداعي 

.)1-7 )خليل، 1988م: 
قامت  بل  فراغ،  من  تقم  مل  ت�سوم�سكي  نظرية  اإن 
على اأر�سية هذه الجتاهات اللغوية لذلك جند بع�س 
ت�سوم�سكي  نظرية  بني  العالقة  اأن  يرى  الدار�سني 
نظرية  لأن  تقليد،  عالقة  هي  دو�سو�سري  ونظرية 

دو�سو�سري اأ�سبق على التوليد.
ويرى الباحث اأن املدر�سة الأمريكية مل تهتم بدرا�سة 
يف  اأهميته  تنكر  مل  نف�سه  الوقت  يف  ولكنها  املعنى، 
هذه  رائد  بلومفيلد  يقول  وكما  اللغوية،  الدرا�سة 

عن  الأ�سكال  ف�سل  اللغة  يف  ميكن  ل   ... املدر�سة" 
غري  من  ورمبا  فيه،  املرغوب  غري  ومن  معانيها 
اأي  اإعطاء  دون  فقط  اللغة  اأ�سوات  درا�سة  املجدي 
الأ�سكال  من  نبداأ  اأن  يجب  ولكن....  للمعنى  اعتبار 
ما  جمعت  فقد  الإجنليزية  املدر�سة  واأما  املعنى"  ل 
بني الدرا�سة اللغوية واملعنى الواحد )ح�سام الدين، 

2001م: 226(.
متمم  ال�سياق  اأن  نن�سى  ل  اأن  يجب  ذلك  على  وبناء 
تدر�س  التي  القواعد  اأن  وذلك  دو�سو�سري،  لنظرية 
للطلبة ينبغي اأن تكون من�سوقة يف ن�س طبيعي تتخذ 
التكلف  عن  بعيدًا  ر�سيقًا  �سمتًا  فيه  اجلملة  عنا�رص 
بع�س  بني  اللتبا�س  ف�س  يف  في�ساًل  يعترب  فال�سياق 
اجلملية،  الرتاكيب  اأو  ال�رصفية  والأبنية  املفردات 
الذي  املجتمع  يف  اللغة  اإن�سانية  لتعزيز  جاء  فقد 

تتداول فيه ومثال ذلك.
َمّيز ا�سم املفعول من ا�سم الفاعل فيما يلي:

اأوًل:  من خمتار هذه القطعة املو�سيقية؟  
ثانيًا:  من ي�سمع القطعة املو�سيقية املختارة؟

ولذلك ل ميكن لأي نظرية اأن تغفل جانب ال�سياق مهما 
حاولت؛ لأنه بالن�سبة لهما مبثابة الروح للج�سد.

الدرا�سات ال�سابقة
املحور الأول: الدرا�سات التي اهتمت بالنحو:

 )Arey، Mari، 1993( وماري  اآري  درا�سة 
جديد  منوذج  ا�ستخدام  جتريب  ا�ستهدفت  التي 
ا�ستخدام  خالل  من  الفرن�سية  اللغة  قواعد  لتعلم 
ثقافيًا  حمتوى  توفر  ن�سو�س  على  حتتوي  اأفالم 
طالب  من  عينة  على  الدرا�سة  طبقت  حيث  ولغويًا، 
الإجنليزية،  اللغة  ق�سم  من  �سبريج  جينتي  كلية 
عينة  تغطي  بحيث  ع�سوائية،  بطريقة  اختيارها  ومت 
مماثلة للمجتمع، وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من 
النتائج كان من اأهمها حت�سن اأداء الطالب يف قواعد 
اللغة الفرن�سية، ظهر ذلك التح�سن يف انخفا�س ن�سبة 
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الأخطاء اخلا�سة بالقواعد عند كتابة بع�س املقالت 
باللغة الفرن�سية.

اأثر  بيان  ا�ستهدفت  التي  )1995م(،  حممد  درا�سة 
القواعد  حت�سيل  على  والأمناط  ال�ستقراء  طريقتي 
النحوية لدى تالميذ املرحلة اليتدائية ب�سلطنة عمان، 
واقت�رصت عينة الدرا�سة على تالميذ ال�سف ال�ساد�س 
البتدائي بولية �سحار ب�سلطنة عمان، وقد اأ�سفرت 
على  ال�ستقرائية  الطريقة  تفوق  عن  الدرا�سة  نتائج 

طريقة الأمناط يف التح�سيل والتطبيق والتذكر.
مقارنة  ا�ستهدفت  التي   )Lee،1997( يل  درا�سة 
عنها  ومعتقداتهم  الطالب  لدى  اللغة  ممار�سة 
املمار�سة  بني  فجوة  وجود  عن  الدرا�سة  واأ�سفرت 
التعليمية للغة وتطبيق ا�ستخدامها يف مواقف احلياة 

اليومية مما يوؤثر على م�ستوى الطالب يف الكتابة.
 Weatherford،( وجاريد  وذرفورد  درا�سة 
تعليم  تقومي  اإىل  ا�ستهدفت  التي   )Jardd،1997
واأظهرت  الأم،  اللغة  با�ستخدام  اللغوية  القواعد 
اللغة  قواعد  يف  الطالب  اأداء  حت�سن  الدرا�سة  نتائج 
نتيجة لتدري�سها باللغة الأم، ويظهر ذلك التح�سن يف 
انخفا�س الأخطاء اخلا�سة بالقواعد اأثناء الكتابة يف 
املواقف اللغوية التي تتطلب ذلك، واأو�ست الدرا�سة 
تعليم  عند  الوظيفي  باجلانب  الهتمام  ب�رصورة 
باملمار�سات  اللغة  ربط  ميكن  حتى  اللغوية  القواعد 

اليومية.
تقومي  ا�ستهدفت   )Byrd،1998( بريد  درا�سة 
العملية  الرتبية  لطالب  تعليمي  برنامج  ا�ستخدام 
الدرا�سة  وتو�سلت  خالله،  من  الثانية  اللغة  لتعليم 
اإىل حت�سن اأداء الطالب يف ا�ستخدام القواعد اللغوية 
التح�سن  هذا  وظهر  اللغوي،  الت�سال  مواقف  يف 
بدرجات  القبلي  الختبار  درجات  مقارنة  خالل  من 

الختبار البعدي.
درا�سة فتحي ح�سانني وماجدة عبد التواب )1998م( 
فهم  لتنمية  املناهج  ا�ستهدفت جتريب م�رصحة  التي 

وتنمية  النحو  لقواعد  البتدائية  املرحلة  تالمبذ 
اجتاهاتهم نحوه وقام الباحثان بتطبيق املقيا�س على 
امل�رصحية،  متثيل  قبل  امل�ساهدين  التالميذ  جمموعة 
وبعدهما، وقد حتددت اأفراد الدرا�سة بـ�ستني تلميذا 
ب  من ال�سف اخلام�س كمجموعة جتريبية واحدة، درَّ
بع�سهم على متثيل امل�رصحية، اأ�سفرت نتائج التطبيق 
عن وجود فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سط درجات 
القيا�سني القبلي والبعدي عند م�ستوى 0.01 ل�سالح 
يف  املرجعية  تاأثري  على  يدل  مما  البعدي،  الختبار 
فهم قواعد النحو، وحتقيق الأهداف التعليمية التي 
ي�سعب حتقيقها با�ستخدام الطرق التقليدية، وخلق 

الجتاه الإيجابي نحو تعلم النحو.
درا�سة عو�س )1999م( التي ا�ستهدفت بيان فعالية 
لدر�س  الإجرائية  بالأهداف  امل�سبقة  التالميذ  معرفة 
لهذه  وا�ستبقائهم  النحو  ملادة  حت�سيلهم  يف  النحو 
تالميذ  من  عينة  على  الدرا�سة  طبقت  وقد  املادة، 
اثنتني  �سملت  بالقاهرة  الإعدادي  الأول  ال�سف 
اإحداهما  جمموعتني  على  موزعة  تلميذة  وت�سعني 
جتريبية والأخرى �سابطة، واأثبتت النتائج اأن هناك 
فروقا دالة اإح�سائيا يف التح�سيل الدرا�سي للنحو يف 
م�ستويات املعرفة والفهم والتطبيق بني املجموعتني 
يف  التح�سيلي  الختبار  يف  وال�سابطة  التجريبية، 
وذلك  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  البعدي  التطبيق 
ي�سري اإىل معرفة التلميذات امل�سبقة لالأهداف الأدائية 
للدر�س اأدت اإىل اإثارة دوافعهم للتعلم، والإقبال على 
وتوجد  اأف�سل،  نتائج  حتقيق  اإىل  اأدى  مما  الدر�س 
اإح�سائية يف ال�ستبقاء ملادة النحو  فروق ذات دللة 
التجريبية  املجموعة  من  كل  درجات  متو�سطي  بني 
التجريبية يف  املجموعة  ل�سالح  ال�سابطة  واملجموعة 

اختبار التح�سيل.
فاعلية  قيا�س  اإىل  هدفت  )2005م(  غالب  درا�سة 
لتدري�س  املعلمني  الطلبة  مهارات  لتنمية  برنامج 
القواعد النحوية يف �سوء بع�س املداخل باجلمهورية 
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واإعداد  مالحظة  بطاقة  ببناء  الباحث  قام  اليمنية، 
املعلمني  للطلبة  الالزمة  املهارات  لتنمية  برنامج 
التعلم  مدخل  �سوء  يف  النحوية  القواعد  لتدري�س 
امل�سغر،  التدري�س  امل�سكالت،  حل  التعاوين، 
التعلم  مدخل  فاعلية  عن  الدرا�سة  نتائج  واأ�سفرت 
لتدري�س  املعلمني  الطلبة  مهارات  تنمية  يف  التعاوين 
القواعد النحوية على مدخلي التدري�س امل�سغر وحل 

امل�سكالت.
درا�سة عبد الدامي )2006م( هدفت اإىل التعرف على 
اللغوي  الرتكيب  مهارات  لتنمية  مقرتح  برنامج  اأثر 
الباحث  قام  حيث  الإعدادية  املرحلة  تالميذ  لدى 
الالزمة  اللغوي  الرتكيب  مبهارات  قائمة  باإعداد 
قام  �سوئها  ويف  اإعدادي،  الثاين  ال�سف  لتالميذ 
عن  الدرا�سة  نتائج  اأ�سفرت  حيث  الربنامج،  ببناء 
فاعلية الربنامج يف اكت�ساب التالميذ ملهارات الرتكيب 

اللغوي وتنمية قدرتهم يف بناء اجلمل والرتاكيب.
اهتمت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  الثاين:  املحور 

بالدرا�سات اللغوية:
ومن الدرا�سات التي حاولت اأي�سًا ا�ستخدام نظرية 
اليابانية  اللغة  قواعد  يف  وتطبيقها  ت�سوم�سكي 
اأ�س�س نظرية ت�سوم�سكي وخطواتها  وعر�سها وفق 
 Hideki، Maki،1995:( هيدكي  ماكي  درا�سة 
اإمكانية  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  فقد هدفت   )158
وفق  اليابانية  اللغة  قواعد  يف  الأدوات  ا�ستخدام 
" وا�سح" �رصيح  فرو�س للو�سول اإىل نحو ب�سيط 
واأن خ�سائ�سه تنبع مبا�رصة من تلك الفرو�س التي 
اللغة  يف  للجملة  بالن�سبة  بحث  يوجد  ل  اأنه  تف�رص 

اليابانية.
كذلك من الدرا�سات التي اأكدت اأهمية ا�ستخدام نحو 
الق�س�سي"  "العمل  الأدب  درا�سة  يف  ت�سوم�سكي 
)Olabed – Afolabi، 1995: 21(حيث  درا�سة 
لإحداث  اأخرى  جمل  يف  معينة  جمل  اإدماج  ناق�ست 
تغيري يف البناء يوؤدي اإىل تغري يف املعنى، وذلك حول 

تربز  وهذه  متاأزم  موقف  اأو  الق�سة  يف  معني  حدث 
لأن  نظرًا  الأدب  درا�سة  يف  التحويلي  النحو  اأهمية 
املعنى مما  عليها تغريات يف  النحوية يرتتب  القواعد 

يوؤثر يف املتعلم.
نظريات  على  ترتبت  التي  املتكررة  املحاولت  ومع 
الدر�س اللغوي احلديث تطبيقًا اإل اأن املجال ما زال 
درا�سة  جمال  بني  وا�سحة  ربط  عملية  اإىل  حاجة  يف 

اللغة وجمال تدري�سها.
وخال�سة القول هناك �سكوى يف فل�سطني خا�سة ويف 
كثري من الدول العربية عامة من �سعف يف امل�ستوى 
اأو  املختلفة  التعليمية  املراحل  يف  �سواء  النحوي 
واأن  واملكتوبة  املقروءة  اللغة  ويف  اجلامعي  التعليم 
الأخطاء يف مهارتي احلديث ومهارة الكتابة ب�سورة 
العمل  اإىل  الباحث  دعا  �سبق  ما  كل  للنظر.  لفتة 
وتطبيقها  ت�سوم�سكي  نظرية  بني  للربط  احلثيث 
الأ�س�س  من  ياأخذ  اإذ  وتطبيقها،  دو�سو�سري  ونظرية 
ونظرية  ت�سوم�سكي  نظرية  النظريتني  يف  النظرية 
اأجل  من  حديثة  بطرق  تربويًا  ليوظفها  دو�سو�سري 

تعليم النحو الوظيفي وتعلمه.
التعرف  اإىل  هدفت  والتي  )2003م(  املهدي  درا�سة 
على فاعلية وحدة نحوية بالغية مقرتحة يف �سوء علم 
الكتابة  مهارات  بع�س  تنمية  على  التحويلي  النحو 
الإبداعية والطالقة اللفظية لدى طالب الثاين الأزهر، 
قام  حيث  التجريبي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  وقد 
ببناء وحدة نحوية بالغية يف �سوء النحو التحويلي، 
التي  الوحدة  اأن  عن  الدرا�سة  هذه  نتائج  واأ�سفرت 
طبقت على املجموعة التجريبية قد اأثرت على مهارات 
حت�سن  فحدث  اللفظية،  والطالقة  الإبداعية  الكتابة 
ملمو�س يف كتابات الطلبة وطالقتهم كما وجدت عالقة 

بني مهارات الكتابة الإبداعية والطالقة اللفظية.
على  التعرف  اإىل  هدفت  )2005م(  حممد  درا�سة 
متعدد  الكمبيوتر  با�ستخدام  البنيوي  املدخل  فاعلية 
وخف�س  الهند�سة  تعلم  �سعوبات  عالج  يف  الو�سائط 
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الإعدادية،  املرحلة  تالميذ  لدى  الهند�سي  القلق 
الدرا�سة،  هذه  التجريبي يف  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
ذوي  الطالب  تفوق  عن  الدرا�سة  نتائج  واأ�سفرت 
الذين در�سوا وحدة  التعلم والطالب ككل  �سعوبات 
در�سوا  الذين  الطالب  على  بالتكنوبنيوية  امل�ساحة 
ال�سعوبات  على  التغلب  يف  التقليدية  بالطريقة 
ال�سائعة يف وحدة امل�ساحة، وكذلك تفوقوا على طالب 

الطريقة التقليدية يف خف�س القلق الهند�سي.
اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  )2007م(  نايف  درا�سة 
اأثر برنامج مقرتح يف النحو العربي يف �سوء  تعرف 
نظرية دو�سو�سري يف حت�سيل مادة النحو لدى تالميذ 
اجتاهاته  وتنمية  بفل�سطني  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة 

نحوها.
على  يوقفنا  الذي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
الدور احليوي لقواعد اللغة العربية يف اإتقان املهارات 
الأربع باملعرفة التطبيقية لقواعد اللغة وح�سن انتقاء 
جمال  خالل  من  التالميذ  يدر�سها  التي  القواعد 
وظيفي وكان ذلك مدخاًل ل�ستخدام املنهج التجريبي 

يف التعامل مع ظاهرة مو�سوع الدرا�سة.
حيث قام الباحث باختيار عينة ع�سوائية من تالميذ 
الأ�سا�سية  الدين  عز  مدر�سة  من  التا�سع  ال�سف 
تالميذ  املدر�سة  هذه  �سمت  وقد  جنني،  مبحافظة 
والقت�سادي  الثقايف  امل�ستوى  حيث  من  متقاربني 
الدرا�سة ت�سعني طالبًا  والجتماعي حيث بلغت عينة 

من �سف املدر�سة.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها:

النحوية  القواعد  يف  املقرتح  الربنامج  فاعلية  اأوًل: 
فاعلية  زيادة  اإىل  اأدى  دو�سو�سري  نظرية  �سوء  يف 
ال�سف  تالميذ  لدى  النحوية  القواعد  يف  التح�سيل 

التا�سع الأ�سا�سي.
ثانيًا: فاعلية طريقة التدري�س املقرتحة يف �سوء نظرية 
القواعد  يف  التح�سيل  زيادة  اإىل  اأدت  دو�سو�سري 

النحوية لدى تالميذ ال�سف التا�سع الأ�سا�سي.

النحوية  القواعد  يف  املقرتح  الربنامج  فاعلية  ثالثًا: 
لدى تالميذ ال�سف التا�سع الأ�سا�سي.

النحوية  القواعد  يف  التدري�س  طريقة  فاعلية  رابعًا: 
الجتاه  زيادة  اإىل  اأدت  دو�سو�سري  نظرية  �سوء  يف 
التا�سع  ال�سف  تالميذ  لدى  النحوية  القواعد  يف 

الأ�سا�سي.

التعليق ب�سكل عام على الدرا�سات ال�سابقة
بالنظر اإىل الدرا�سات ال�سابقة نالحظ ما يلي:

يف  الطالب  مب�ستوى  الرتفاع  و�سائل  من  اأوًل: 
القواعد  حمتوى  تنظيم  اإعادة  النحوية  القواعد 
بطريقة تتنا�سب مع طبيعة القواعد من ناحية م�ستوى 
عبد   ،)Lee( كدرا�سة  اأخرى  ناحية  ومن  التالميذ، 

الفتاح عبد احلميد.
تنظيم  منا�سبة  عدم  على  الدرا�سات  اتفقت  ثانيًا: 
تتنا�سب معهم، ول  لأنها ل  للطالب،  القواعد  مناهج 

تفي بحاجات الطالب.
نظرية  تناولت  ال�سابقة  الدرا�سات  جميع  ثالثًا: 
من  تتناولها  ومل  النظري،  اجلانب  من  ت�سوم�سكي 

اجلانب التطبيقي.
تناولت  العربية  ال�سابقة  الدرا�سات  معظم  رابعًا: 
من  ولي�س  اأدبي،  منظور  من  ت�سوم�سكي  نظرية 

منظور تربوي، لذلك نلم�س قلة يف الدرا�سات.
طرق  منا�سبة  عدم  على  الدرا�سات  اتفقت  خام�سًا: 
التدري�س لتدري�س القواعد، وبالتايل �ساهمت يف عالج 
تدري�سية  طرق  با�ستخدام  التالميذ  م�ستوى  تدين 

جديدة.
الطالب من  �ساد�سًا: ل توجد درا�سة عاجلت �سعف 
جانبي املنهج وطريقة التدري�س معًا بل بع�سها عالج 
طريقة  جانب  من  الآخر  والبع�س  املنهج  جانب  من 

التدري�س.
ثامنًا: مل ت�رص درا�سة واحدة من تلك الدرا�سات اإىل 
دو�سو�سري  نظرية  اأو  ت�سوم�سكي  نظرية  ا�ستخدام 
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كطريقة تدري�س معًا.
الدرا�سات  من  احلالية  الدرا�سة  ا�ستفادت  وقد 

ال�سابقة من النواحي التالية:
النحوية  القواعد  يف  حت�سيلي  اختبار  بناء  اأوًل: 

لتالميذ املرحلة الأ�سا�سية العليا.
با�ستخدام  النحو  تدري�س  اإجراءات  حتديد  ثانيًا: 
نظرية ت�سوم�سكي ونظرية دو�سو�سري بالإ�سافة، اإىل 
النحوية  القواعد  يف  الطالب  م�ستوى  تقومي  اإمكانية 
عن طريق ح�رص الأخطاء اللغوية املرتبطة بالقواعد 

النحوية اأثناء الكتابة.
ثالثًا: �رصورة ربط تعليم القواعد النحوية باملواقف 

الت�سالية التي مير بها التالميذ.

حمكمني، وبعد التحكيم مت اإجراء التعديالت الالزمة.
)الت�ساق  الفر�سي  التكوين  �سدق  ح�ساب  ثانيًا: 
الداخلي(: مت التاأكد منه عن طريق ح�ساب معامالت 

ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية لالختبار.
لالختبار  وال�سعوبة  ال�سهولة  معامل  حتديد  ثالثًا: 
ال�سوؤال  يف  لالختبار  ال�سهولة  معامل  حتديد  مت  اإذ 
ال�سعوبة فهو  اأما معامل  فاأكرث،  تعدى )0.8(  الذي 
الطالب  اإجابات  ويف   )0.2( عن  يقل  الذي  ال�سوؤال 
والتباين الكلي ي�سبح )0.2 × 0.8 = 0.16(، مبعنى 
التباين  م�ستوى  يقل  ل  الذي  هو  اجليد  ال�سوؤال  اأن 

عن 0.16.

جمتمع الدرا�سة وعينتها
ال�سف  تالميذ  يف  الدرا�سة  هذه  جمتمع  يتمثل 
الأ�سا�سية  جنني  ذكور  مدر�سة  يف  الأ�سا�سي  التا�سع 
جنني  حمافظة  يف  بفل�سطني  الغوث(  )وكالة  الأوىل 
)2010/2011م(،  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  خالل 
ومت اختيار عينة ع�سوائية قوامها مائة طالب ممثلة 
طالبا   )513( عددهم  والبالغ  الدرا�سة  جمتمع  من 
وكالة  يف  التا�سع  ال�سف  طلبة  يف  املتمثل  وطالبة، 

الغوث بفل�سطني يف حمافظة جنني.
اأدوات الدرا�سة

اأوًل: اختبار حت�سيلي يف القواعد النحوية من اإعداد 
الباحث.

الدرا�سة،  هذه  يف  امل�ستخدمة  التدري�س  طرق  ثانيًا: 
طريقتان مقرتحتان من اإعداد الباحث يف �سوء نظرية 
التقليدية  والطريقة  ت�سوم�سكي  ونظرية  دو�سو�سري 
اإعداد  الدرو�س من  ي�ستلزم ذلك من حت�سريات  وما 

الباحث.
ال�سدق

اأوًل: �سدق املحكمني: مت التحقق من �سدق الختبار 
املناهج  يف  املتخ�س�سني  املحكمني  على  بعر�سه 
وطرق التدري�س يف كليات الرتبية حيث بلغ عددهم 8 

الثبات
طريقة  الأوىل  بطريقتني  الختبار  ثبات  ح�ساب  مت 
 )0.97( الثبات  معامل  بلغ  حيث  األفا  كرومباخ 
معامل  بلغ  الن�سفية، حيث  التجزئة  والثانية طريقة 
الثبات )0.94(، ويف �سوء تعديالت املحكمني واآرائهم 

مت اإعادة �سياغة الختبار

جدول ح�ساب �سدق التكوين الفر�سي )الت�ساق الداخلي(

الدللةمعامل الرتباطالبعد
0.790.01املعرفة
0.730.01الفهم

0.820.01التطبيق

اإجراءات الدرا�سة
اتبع الباحث الإجراءات التالية لالإجابة عن ال�سوؤال 
الأول واخلا�س مبدى فاعلية تدري�س كتاب النحو يف 
ال�سف  طلبة  حت�سيل  على  دو�سو�سري  نظرية  �سوء 
مت  فقد  النحوية،  للمفاهيم  جنني  مبحافظة  التا�سع 

على النحو التايل:
والبحوث  والدرا�سات  الرتبوية  الكتابات  درا�سة   -
بنظرية  اهتمت  التي  ـ  والأجنبية  العربية  ـ  ال�سابقة 

دو�سو�سري.
- بناء دليل املعلم لتدري�س النحو العربي با�ستخدام 
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على  بعر�سه  الباحث  قام  حيث  دو�سو�سري  نظرية 
وي�ستمل  �سالمته،  من  للتاأكد  املحكمني  من  جمموعة 

الدليل على ما يلي:
مكان  ب(  الدرو�س.  من  در�س  كل  تدري�س  زمن  اأ( 
د(اأهداف  املطلوبة.  التعليمية  املواد  ج(  التدري�س. 

الدر�س. هـ( خطوات ال�سري يف الدر�س وتت�سمن:
اأ( األحظ.   ب( اأحلل.  ج( اأ�ستنتج.  
 د( اأ�ستفيد.   هـ( اأطبق

التقليدية  بالطريقة  ال�سابطة  للمجموعة  التدري�س   -
طريقة  با�ستخدام  الثانية  التجريبية  وللمجموعة 

تدري�سية قائمة على نظرية دو�سو�سري.
تدري�س  فاعلية  مبدى  الثاين  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 
ت�سوم�سكي  نظرية  على  قائم  النحو  يف  مقرتح  مقرر 
يف حت�سيل طلبة ال�سف التا�سع الأ�سا�سي مبحافظة 

جنني للمفاهيم النحوية حيث مت على النحو التايل:
اأوًل: درا�سة الكتابات الرتبوية والدرا�سات والبحوث 
بنظرية  اهتمت  التي  ـ  والأجنبية  العربية  ـ  ال�سابقة 

ت�سوم�سكي.
العربي  النحو  لتدري�س  للمعلم  دليل  بناء  ثانيًا: 
با�ستخدام نظرية ت�سوم�سكي وقام الباحث بعر�سه 

على املحكمني للتاأكد من �سالمته.
اأ( زمن تدري�س كل در�س من الدرو�س. 

املطلوبة.  التعليمية  املواد  ج(  التدري�س.  مكان  ب( 
الدر�س  يف  ال�سري  خطوات  هـ(  الدر�س.  د(اأهداف 

وتت�سمن:
اأوًل: تب�سيط اللغة.  
ثانيًا:  حتليل لغوي.  

 ثالثًا:  تطبيق. 

بالطريقة  ال�سابطة  للمجموعة  التدري�س  ثالثًا: 
با�ستخدام  الثانية  التجريبية  وللمجموعة  التقليدية 

طريقة تدري�سية قائمة على نظرية ت�سوم�سكي.
بني  عالقة  توجد  هل  الثالث  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 

الأ�سا�سي مبحافظة  التا�سع  ال�سف  تالميذ  حت�سيل 
نظرية  وفق  در�سوا  الذين  النحوية  للمفاهيم  جنني، 

دو�سو�سري ونظرية ت�سوم�سكي.
درجات  بني  الرتباط  معامل  بح�ساب  الباحث  وقام 
دو�سو�سري  لنظرية  وفقًا  التح�سيل  يف  التالميذ 

ودرجاتهم يف التح�سيل وفقًا لنظرية ت�سوم�سكي.
ما  الرئي�س:  الت�ساوؤل  عن  لالإجابة  بالن�سبة  واأما 
نظرية  �سوء  يف  النحو  كتاب  تدري�س  فاعلية  مدى 
طلبة  حت�سيل  على  ت�سوم�سكي  ونظرية  دو�سو�سري 
ال�سف التا�سع الأ�سا�سي يف حمافظة جنني للمفاهيم 
اإجابة  التايل:  النحو  النحوية فقد كانت الإجابة على 

ال�سوؤال الأول والثاين والثالث، بالإ�سافة اإىل:
اأوًل: بناء اختبار حت�سيلي للقواعد النحوية ومّت ذلك 

من خالل الآتي:
اأ( حتديد الهدف من الختبار. ب( جدول موا�سفات 
ويتكون من:   1( حتديد مو�سوعات القواعد النحوية 
التي يجب اأن ي�سملها الختبار. 2( �سياغة الأهداف 
الختبار    اأ�سئلة  �سياغة   )3 الختبار.  يقي�سها  التي 
ج( و�سع تعليمات الختبار وطريقة الإجابة عنه. د(
عر�س الختبار على املحكمني. هـ( جتريب الختبار 
على  الختبار  و(تطبيق  التالميذ.  من  جمموعة  على 

عينة البحث. ر( ت�سحيح الختبار ور�سد النتائج. 
املجموعات  على  التح�سيلي  الختبار  تطبيق  ثانيًا: 
بينهما  الفروق  وح�ساب  وال�سابطة  التجريبية 

با�ستخدام )حتليل التباين الأحادي(.
�سوء  يف  وتف�سريها  نتائج  اإىل  التو�سل  ثالثًا: 

الدرا�سات ال�سابقة.
رابعًا: التو�سل اإىل التو�سيات واملقرتحات.

التحليل الإح�سائي
الإح�سائي الربنامج  ا�ستخدام  مت  البيانات   ملعاجلة 
)Packages for Social Suiences( Statisti-
cal، SPSS/PC++(.
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عر�ص نتائج الدرا�سة
نتائج التطبيق القبلي لالختبار التح�سيلي 

حل�ساب �سمان تكافوؤ املجموعات:
جدول رقم )1( ح�ساب الفروق بني املجموعتني التجريبيتني وال�سابطة يف القيا�ص القبلي على اختبار التح�سيل النحوي

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالختباراملجموعاتاملقيا�س
43.426.33    القبلي التجريبية )1(الختبار التح�سيلي

43.246.93    القبلي التجريبية )2(
44.266.39    القبلي ال�سابطة

ت1: متثيل املجموعة التجريبية نظرية دو�سو�سري.
ت2: متثيل املجموعة التجريبية نظرية ت�سوم�سكي

�س: متثيل املجموعة ال�سابطة.
ذات  فروق  وجود  عدم   ،)1( رقم  اجلدول  من  تبني 
الثالث،  القبلية  الختبارات  بني  اإح�سائية  دللة 
اإجراء  قبل  الثالث  املجموعات  تكافوؤ  يدل على  وهذا 

التجربة.
مما �سبق يت�سح انخفا�س م�ستوى اكت�ساب القواعد 
اإرجاع  وميكن  جمموعات  الثالث  لدى  النحوية 
على  وجفافها  النحوية  القواعد  �سعوبة  اإىل  ذلك 
ا�ستخدامها  عن  عاجزون  فالتالميذ  كافة  امل�ستويات 
واخلرباء  تدري�سها،  من  متربمون  واملعلمون 
وتذليل  وتي�سريها  اإ�سالحها  مبحاولة  م�سغولون 
�سعوبتها واإىل عدم جدوى الطرق التدري�سية املتبعة 
التي ت�ستخدم وعدم الأخذ مبعطيات الدر�س اللغوي 
اأن  كما  العربية  اللغة  تعليم  يف  وخا�سة  احلديث 
القواعد النحوية تقدم جمزاأة غري منظمة كل هذا اأدى 
التالميذ  نتائج  عك�ست  النحوية  القواعد  اإىل �سعوبة 
ويدل تدين م�ستوى التالميذ يف القواعد النحوية على 
اإىل تن�سيط البنية املعرفية. وذلك من خالل  حاجتهم 
ا�ستخدام طرق تدري�س حديثة وفقا ملعطيات الدر�س 

اللغوي احلديث.
الفر�س الأول: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
متو�سطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية الأوىل 

واملجموعة التجريبية الثانية يف القيا�س البعدي على 
اختبار التح�سيل النحوي.

يت�سح من اجلدول رقم )2( وجود فروق ذات دللة 
املجموعة  تالميذ  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائية 
يف  الثانية  التجريبية  واملجموعة  الأوىل  التجريبية 

القيا�س البعدي ل�سالح املجموعة التجريبية الأوىل.
الباحث  براأي  ت�سوم�سكي(  )نظرية  الطريقة  وهذه 
النحو  مادة  لأن  نظرًا  القواعد  مادة  يف  فاعلية  اأكرث 
تدري�س مبحث  والأكرث �سعوبة يف  الفهم  على  تعتمد 
اللغة العربية، لذلك ي�سعى الباحث اإىل تذليل ال�سعاب 

وجعل هذه املادة حمببة و�سهلة للطالب.
نايف  درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  يتطابق  وهذا 
)2007م( ودرا�سة حممد )2005م( ودرا�سة املهدي 
)1995م(  وفلوبي  اأولبد  درا�سة  واأي�سا  )2003م( 
يف  ت�سوم�سكي  نظرية  طريقة  اأهمية  اأكدت  والتي 
جاكي  درا�سة  وكذلك  النحوية،  القواعد  تدري�س 
ا�ستخدام  اأهمية  اأكدت  والتي  )1995م(  وهيدكي 
نظرية ت�سوم�سكي وتطبيقها يف قواعد اللغة اليابانية.
الفر�س الثاين: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
متو�سطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية الأوىل 
وال�سابطة يف القيا�س البعدي على اختبار التح�سيل 

النحوي.
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جدول رقم )2(: ح�ساب الفروق بني املجموعتني التجريبيتني الأوىل )نظرية ت�سوم�سكي( والثانية )نظرية دو�سو�سري( يف القيا�ص 
البعدي على اختبار التح�سيل النحوي

م�ستوى الدللةقيمة )ت(النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالختبارالطريقة
6.3160.01*78.6310.90البعدينظرية ت�سوم�سكي
72.328.56البعدينظرية دو�سو�سري

جدول رقم )3( ح�ساب الفروق بني املجموعتني التجريبية الأوىل وال�سابطة يف القيا�ص البعدي على اختبار التح�سيل النحوي.

م�ستوى الدللةقيمة )ت(النحراف املعياريمتو�سط احل�سابالختبار
78.6310.90بعدينظرية ت�سوم�سكي

20.8160.01*57.829.93بعديال�سابطة

فروق  وجود   )3( رقم  جدول  نتائج  من  يت�سح 
تالميذ  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات 
القيا�س  يف  وال�سابطة  الأوىل  التجريبية  املجموعة 
تالميذ  ل�سالح  التح�سيل  اختبار  على  البعدي 

املجموعة التجريبية الأوىل.
التجريبية  املجموعة  يف  التفوق  هذا  �سبب  ويعود 
اإىل  ت�سوم�سكي  نظرية  بطريقة  �ست  ُدرِّ التي  الأوىل 
الدر�س  من  ماأخوذة  حديثة  تدري�س  طرق  ا�ستخدام 
اأف�سل  حتقيق  اإىل  ذلك  اأدى  مما  احلديث  اللغوي 
دوافعهم  واإثارة  التالميذ  حت�سيل  وزيادة  النتائج 
درا�سة  اأكدته  ما  الدر�س، وهذا  على  والإقبال  للتعلم 
)1995م( ودرا�سة يل )1997م( ودرا�سة  الفتاح  عبد 
)2006م(  الدامي  عبد  ودرا�سة  )2005م(  غالب 
اأهمية  اإىل  تو�سلت  والتي  )2007م(  نايف  ودرا�سة 
طرق التدري�س احلديثة واأثرها على التعلم، مما اأدى 
اإىل زيادة التح�سيل يف القواعد النحوية لدى التالميذ 

يف مادة القواعد النحوية.
الفر�س الثالث: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
متو�سطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية الثانية 
وال�سابطة يف القيا�س البعدي على اختبار التح�سيل 

النحوي.
دللة  ذات  فروق  ال�سابق وجود  اجلدول  من  يت�سح 
املجموعة  تالميذ  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائية 

البعدي  القيا�س  على  وال�سابطة  الثانية  التجريبية 
التجريبية  املجموعة  ل�سالح  التح�سيل  اختبار  على 

الثانية.
وُيعيد الباحث ذلك اإىل اأهمية ا�ستخدام طرق التدري�س 
التدري�س  طرق  من  دائما  اأف�سل  واأنها  احلديثة 
اأري  درا�سة  اأكدته  ما  وهذا  )التقليدية(  القدمية 
جديدا  منوذجا  ا�ستخدمت  عندما  )1993م(  وماري 
لتعلم اللغة الفرن�سية مما اأدى اإىل حت�سني اأداء الطلبة 
وانخفا�س الأخطاء لديهم وكذلك درا�سة عبد الفتاح 
ال�ستقرائية  الطريقة  تفوق  اأكدت  والتي  )1995م( 
على طريقة الأمناط يف التح�سيل والتطبيق. ودرا�سة 
والتي  اأي�سا  )1998م(  التواب  عبد  وماجدة  فتحي 
اأكدت اأهمية ا�ستخدام جتريب م�رصحة املناهج لتنمية 
النحو  لقواعد  لبتدائية  املرحلة  يف  التالميذ  فهم 
القواعد  فهم  اإىل  اأدى  مما  نحوها،  اجتاهاته  وتنمية 
ي�سعب  التي  التعليمية  الأهداف  وحتقيق  النحوية، 

حتقيقها بالطريقة التقليدية.
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جدول رقم )4( ح�ساب الفروق بني املجموعتني التجريبية )الثانية( وال�سابطة يف القيا�ص البعدي على اختبار التح�سيل النحوي

م�ستوى الدللةقيمة )ت(النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالختبار
نظرية دو�سو�سري 

)الثانية(
14.5000.01*72.328.56البعدي

57.829.93البعديال�سابطة )الأوىل(

التو�سيات
النظرية  تفوق  اإىل  الدرا�سة  نتائج  خل�ست  اأن  بعد 
كل  على  ت�سوم�سكي  ورائدها  التحويلية  التوليدية 
من نظرية دو�سو�سري ورائدها دو�سو�سري والطريقة 
التقليدية وعليه يو�سي الباحث بتعميم هذه الطريقة 
على معلمي املدار�س وتدريبهم عليها من خالل ور�س 
عمل تعقد يف مكاتب الرتبية والتعليم ملا لها من مزايا 

كثرية ومتعددة.
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