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دريس، تخصص المغة العربية، بكمية التربية بنات، أسػيوط، جامعػة قسـ المناهج وطرؽ الت
 األزهر، مصر.

 Rehabzanaty@azhar.edu.egالبريد االلكتروني: 
لمنحو أهمية في فهـ المغة العربية قد تفوؽ أهميتح في المغػات األخػرن نظػرالا الرتباطػح بفهػـ القػر ف 

ركوف هػه  األهميػة لكػنهـ يجػدوف صػعوبة بالغػة الكريـ والسنة النبوية، والناطقوف بغير العربيػة يػد
في تعممح، لها فقد حاوؿ البحث الحالي تهليؿ بعض هه  الصعوبات، مف خالؿ الجمل بيف مدخميف 
بالغي األهمية وهما رفل الوعي النحوت، والتواصؿ المغوت، حيػث هػدؼ البحػث إلػع  إعػداد برنػامج 

ا "تواصػػؿ" )ت "تحػػاور" ، الػػواو "وضػػ "، األلػػؼ لتعمػػيـ النحػػو باسػػتخداـ إسػػتراتيجية مقترحػػة سػػماه
"اقرأ" ، الصاد "صغ وصوب" ، الالـ "العب( وتجريبح في تعميـ النحو لمناطقيف بغير العربية، ورصد 
نتائج هها التجريب، ولتحقيؽ هه  األهداؼ أعد البحث كتابالا لمطالب يسير وفؽ إستراتيجية تواصؿ، 

ؽ البرنػػامج باسػػتخداـ ااسػػتراتيجية المقترحػػة عمػػع خمسػػيف واختبػػارالا لقيػػاس التحصػػيؿ، وتػػـ تطبيػػ
متعممالا مف الناطقيف بغير العربيػة فػي المسػتون المتوسػط األوؿ، وتوصػؿ البحػث إلػع وجػود فػروؽ 
هات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة لصػػػال  المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي 

ع فعاليػة إسػتراتيجية "تواصػؿ" فػي التحصػيؿ، وفػي بقػاء االختباريف، البعدت والمرجأ والهت يدؿ عمػ
أثر التعمـ عند استخدامها في تدريس النحػو لمنػاطقيف بغيػر العربيػة، ثػـ قػدـ البحػث مجموعػة مػف 

 التوصيات والمقترحات.

 الكممات المفتاحية: تعميـ النحو، رفل الوعي النحوت، التواصؿ المغوت، إستراتيجية مقترحة.
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BSTRACT: 

A Program for Teaching Grammar to Non-Native Speakers of 
Arabic Using the Proposed (CERSCP) Strategy Based on Merging 
Grammatical Awareness Raising and Linguistic Communication 
and its Effectiveness in Developing Achievement and Maintaining 
the Impact of Learning 

Rehab Zanati Abdullah 

Curriculum and Arabic Instruction, Faculty of Education for Girls, 

Assiut, Al-Azhar University, Assiut, Eygpt. 

Email: Rehabzanaty@azhar.edu.eg 

Grammar has its unique role on understanding Arabic more than any 

other language for its connections to the Holy Qur‟an and the Sunnah. 

Non-native speakers of Arabic recognize this significance very well as 

they encounter many difficulties in learning Arabic grammar. As such, 

this study aimed to overcome some of these difficulties through 

collecting two important approaches in learning Arabic grammar, 

namely,  grammatical awareness raising and linguistic communication 

via a proposed strategy that is called “CERSCP” that stands for C for 

Converse, E for Explain, R for Read, S for Structure, C for Correct, and 

P for Play. The proposed strategy was assessed in gamifying grammar 

learning among non-native speakers of Arabic. The study utilized a 

students‟ book and a test of grammar achievement. The program was 

administered to 50 students in the first intermediate level. The results 

revealed that there were statistically significant differences between the 

experimental and control groups in favour of the the experimental one 

in the post test and the delayed one. This, in turn, referred the 

effectiveness of the proposed strategy in developing achievement and 

maintaining the impact of learning. The study concluded with some 

recommendations and suggestions for further research. 

Keywords: Grammar Teaching, Raising Grammatical Awareness, 

Linguistic Communication, A Suggested Strategy. 
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 :مقدمة
ا عف معاف محددة،  المغة هي مجموعة مف الجمؿ المترابطة المعبرة تعبيرالا صحيحال
ا ومنتظمة بشكؿ معيف، وهها الترابط وهاؾ  وهه  الجمؿ تتكوف مف مفردات مترابطة أيضال
االنتظاـ ال يتأتع إال مف خالؿ النحو، ومف هنا تظهر أهمية النحو حيث إنح أساس بناء 

 بطها بباقي الجمؿ.الجممة الواحدة، ور 
وبالنظر إلع واقل تدريس النحو العربي ألبنائنا الناطقيف بالعربية أو الناطقيف 

شكاون المتعمميف العديدة والمتكررة مف فهـ النحو، ومف تطبيقح،  بغيرها نجد  يئف مف
ومف االحتفاظ بح في الهاكرة الستخدامح فيما بعد، فتحوؿ النحو مف مكانتح الرئيسة في 

ة إلع مكانة فرعية جعمت البعض يرا  رفاهية عممية أو تكمفالا غير مقبوؿ!؛ وهلؾ ألنح المغ
ر   في الكتب فقط دوف الحياة، بؿ إنح في الكتب يأتي أحيانالا كثيرة في صورة أمثمة 
وموضوعات بعيدة عف الحياة، فأصب  النحو في ههف العديديف ال عالقة لح بالحاضر 

ؿ أصوات الشكاون مف النحو ودراستح تتعالع، وجعؿ العمماء وباألمور الحياتية. مما جع
يتدخموف لمبحث عف أسباب هه  الصعوبة وطرائؽ حمها. فمنهـ مف جعؿ السبب هو 
صعوبة النحو نفسح، ومنهـ مف جعؿ السبب هو المعمـ، ومنهـ مف رأن السبب في 

، فقالوا: " ال يقتصر العممية التعميمية بما فيها مف مناهج وطرائؽ تدريس ووسائؿ مساعدة
سبب صعوبة النحو العربي وتعقيد  في تشعب موضوعاتح وتراكيبح، بؿ هناؾ أسباب أخرن 
تتعمؽ بدافعية تعمـ النحو لدن الطمبة، وطريقة تدريسح وتقديمح لهـ، والوسائؿ المساعدة 

ع مف المؤتمرات والندوات في شتالعديد وهها ما أيدتح  (.99: 9142" )الماحي: في هلؾ
 أنحاء العالـ، وأوصت بأمور منها:

 التمييز في النحو بيف ما هو عممي أو شكمي. -
 التركيز عمع الجانب التطبيقي وأنشطة اانتاج المغوت. -
 الربط بيف حاجات المتعمميف النحوية وأهداؼ التعميـ. -
 التشعبات والتداخالت وحاالت الشهوه. تجاوز -
 استخداـ طرائؽ التدريس األكثر جدون. -
 تخداـ المكثؼ لموسائؿ التعميمية.االس -
 إعادة النظر في أساليب التقويـ. -
تطوير استخداـ الفصحع في شكمها المعاصر" )مجمل المغة العربية السورت:  -

9119) 
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ومف قرارات هها المؤتمر وغير  مف المؤتمرات والتي تتشابح رغـ مرور الزمف 
هتماـ بح إال أنح ما زاؿ يعاني يظهر أف النحو عمع الرغـ مف أهميتح وعمع الرغـ مف اال

ها كانت هه  المشكالت موجودة  مف مشكالت كبرن تعود إلع مناهجح وطرائؽ تدريسح، وا 
في تعميمح ألهمح فإف المنطؽ والعقؿ والواقل يؤكدوف أنها تتضاعؼ مل الناطقيف بغير 

ة بجامعة ( بػأف أغمب طالب معهد المغة العربي9112)صارت:  العربية، ومف هلؾ ما يؤكد 
الممؾ سعود الهيف حاورهـ في أكثر مف مناسبة يقروف أف مادة النحو هي العائؽ األكبر 

( عف 9141الهت يواجهونح عند تعمـ المغة العربية". وهه  المشكمة أثبتتها دراسة )عمي: 
تدريس النحو العربي في الجامعات الكينية، حيث توصمت الدراسة إلع أنح ال يمبي 

ية الدارسيف، وال يهتـ بالتدريبات واألنشطة التي تركز عمع االستخداـ الحاجات المغو 
الوظيفي لمنحو، كما توصمت الدراسة إلع أف أكثر طريقة لتدريس مقرر النحو العربي في 

 %.1414الجامعات الكينية؛ هي الطريقة االقائية )المحاضرة( حيث بمغت نسبتها 
لعربية، سواء أكاف في البمداف العربية هها هو حاؿ تدريس النحو لمناطقيف بغير ا

أـ الناطقة بغير العربية، وهها ما لمستح الباحثة خالؿ سنوات عممها في مركز الشيخ زايد 
لتعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرها مديرالا لمتعميـ؛ حيث لمست أف دروس النحو مف 

ف الطالب قد يصؿ أصعب الدروس عمع الطالب وأبعدها عف تحدثهـ وكتاباتهـ، حتع إ
لممستون المتقدـ وما زاؿ يخطئ في عدة أمور نحوية قد درسها منه عدة مستويات 
ا  كالضمائر والمطابقة بيف ركني الجممة والصفة والموصوؼ، وهها ما لمستح الباحثة أيضال
مف خالؿ عممها منسقة لرواؽ تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرها بالجامل األزهر، 

ا مف خالؿ عممها في كمية العمـو ااسالمية لموافديف، فُجَمؿ الطالب في ولمستح أيضال 
ا تئف مف األخطاء النحوية عمع الرغـ مف  حديثهـ حتع وهـ في الجامعة، وكتاباتهـ أيضال
حفظ الطالب لمعديد مف القواعد، بؿ والمتوف التي تحويها، لكف ما زالت لديهـ مشكالت 

انهـ لماها نبهؿ كؿ هها المجهود مل النحو ونحفظح وما التطبيؽ، مما يثير حيرة في أهه
 زلنا ال نقيـ الكالـ وال تستقيـ كتاباتنا؟ 

فإها حاوؿ أحد األساتهة االنتقاؿ بالطالب إلع النحو التواصمي كما توصي كتب 
ال  -أقصد الدارسيف باألزهر الشريؼ–تعميـ المغات األجنبية الحديثة، فإف هؤالء الطالب 

بهه  األمثمة، ويرونها ال تروت ظمأهـ العممي، فهـ يريدوف أمثمة مف القر ف  يرالايهتموف كث
الكريـ واألحاديث النبوية الشريفة واألبيات الشعرية العريقة، كي تساعدهـ في فهـ التراث 

 -مف وجهة نظر –ااسالمي والعربي، وبالتالي يضطر المعمـ إلع الطرائؽ القديمة لتناسب 
، فهـ يصموف إلع الحفظ دوف -ليتها قديمة-فيصؿ طالبح إلع نتائج  المحتون القديـ،

الفهـ كما هو الحاؿ اآلف مل نسبة كبيرة مف الطالب مما يؤثر عمع بقاء أثر التعمـ عند 
هؤالء الطالب، فكثيرالا ما نجدهـ في ااعراب ينسوف القواعد التي درسوها مسبقالا وقاموا 
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لمستون المشتمؿ عميها.!! والسبب في هلؾ يعود إلع بحؿ تدريبات عميها، بؿ واجتازوا ا
قمة مدن بقاء أثر التعمـ، ألف المعمومات محفوظة أكثر مف كونها مفهومة، ومفهومة أكثر 
مف كونها مطبقة، ومطبقة أكثر مف كونها مستخدمة ومماَرَسة، وشتاف بيف كؿ مرحمة 

 وأخرن مف هه  المراحؿ.
ها نظرنا إلع طرائؽ تدريس النح و الحديثة كي تحؿ لنا المشكمة، نجد التربوييف وا 

اختمفوا فيها، فمنهـ مف يرن أف التدريس يجب أف يكوف بطريقة صريحة، حيث نمفت نظر 
الطالب إلع القاعدة، ويطبؽ عميها بعض التدريبات، ومنهـ مف يرن أنح يجب أف يكوف 

لقواعد النحوية، تمامالا ضمنيالا، فالمهـ هو التواصؿ، ومف خالؿ التواصؿ سيتعمـ الطالب ا
كما تعمـ قواعد لغتح األـ مف خالؿ التواصؿ، ونجد أف بعض الدراسات جاء مؤيدالا لكؿ مف 
ا لكؿ مف االتجاهيف، مما يدؿ عمع أف لكؿ اتجا  منهما  االتجاهيف، وبعضها جاء معارضال

 مميزات ُيفضؿ األخه بها وعيوب يفضؿ تجنبها.
بي، اتجح البحث الحالي إلع الدمج بيف ورغبة في خدمة تعميـ النحو العر  

االتجاهيف، وهلؾ مف خالؿ مداخؿ شهيرة في كؿ اتجا ، فدمج البحث بيف مدخؿ رفل 
الوعي النحوت وهو أحد مداخؿ التدريس الصري  لمنحو، ومدخؿ التواصؿ المغوت، وهو 

خؿ مف أحد مداخؿ التدريس الضمني لمنحو. وهلؾ لما أثبتتح الدراسات مف فعالية كؿ مد
( Schmidt:1990:129-(158المدخميف في تدريس النحو، ومف هلؾ ما أثبتتح دراسة 

مف أهمية لرفل الوعي النحوت في تدريسح، وأكدت عمع أف التعميـ الضمني وحد  ال يكفي 
التي أثبتت تفوؽ المجموعة التي  Nazari, N.(2012)لتدريس النحو، وكهلؾ دراسة 
عي عمع المجموعة الضابطة في المهارات االستقبالية درست باستخداـ مدخؿ رفل الو 

 واانتاجية.
أما بالنسبة لمدخؿ "التواصؿ المغوت" فنجد العديد مف الدراسات العربية واألجنبية 

( التي أوصت بأف 9141أكدت عميح ومنها دراسة )عثماف النجراف، وعبدالمنعـ عثماف: 
ات تقابؿ حاجة الطالب التواصمية، وداخؿ "تقدـ القواعد مف خالؿ المعاني، أو داخؿ سياق

( بقولهما: 9112نصوص مختارة"، وكهلؾ أوصع )عبدالحميـ محمد، و قصي عباسي: 
"إفَّ النَّحو الهت نريد أف نقّدمح لمطمبة هو نحو تطبيقي، وليس نحوالا افتراضيًّا ونظريًّا 

ا إعرابيًّا، حيث يستطيل الطَّمبة بعد دراسة مجموعة مف القواعد ال نحويَّة تطبيقها كالمال
 ( عمع فعالية المهاـ التواصمية9142، كما أكدت دراسة )هداية الشيخ: .وكتابة وقراءة

 في تعميـ النحو.
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وعمع الرغـ مف أهمية الدمج بيف مدخمي "رفل الوعي النحوت" و"التواصؿ المغوت" 
–تجد دراسة عربية  إال أف الباحثة لـ تجد دراسة عربية اهتمت بالدمج بينهما، بؿ إنها لـ

 تعرضت لمدخؿ رفل الوعي النحوت مما دفعها إلع البحث الحالي. -في حدود عممها
وبما أف المداخؿ هي أطر نظرية فكرية، فما زاؿ النحو يحتاج إهف إلع   

استراتيجية تدريس تجمل بيف تطبيقات المدخميف، بؿ وتطبيؽ ما يتفؽ معهما لتيسير 
 تدريس النحو.

ف أف طرائؽ التدريس األجنبية صالحة لمتجريب عمع تدريس النحو وعمع الرغـ م
العربي، إال أف النحو العربي لح خصوصيتح التي تجعمح مختمفالا كثيرالا عف نحو المغات 
األخرن سواء أكاف هلؾ في خصائصح أـ مكانتح أـ حتع دوافل الطالب إليح، وبالتالي فهو 

هه  األمور، مما دفل البحث الحالي إلع يحتاج إلع طرائؽ تدريس خاصة بح تراعي كؿ 
إعداد استراتيجية لتدريس النحو سماها استراتيجية "تواَصؿ" لزيادة تحصيؿ الطالب 

  الناطقيف بغير العربية بالمستون المتوسط األوؿ وبقاء أثر  لديهـ.
 :مشكمة البحث

عد تتحدد مشكمة البحث في ضعؼ الطالب الناطقيف بغير العربية في تحصيؿ قوا
النحو، وفي قمة بقاء أثر ما حصمو  منح، ولمتصدت لهه  المشكمة يحاوؿ البحث ااجابة 
عف السؤاؿ الرئيس اآلتي: ما أثر برنامج تعميـ النحو لمناطقيف بغير العربية باستخداـ 
استراتيجية تواصؿ القائمة عمع الدمج بيف رفل الوعي والتواصؿ المغوت في تحصيؿ 

 اء أثر التعمـ؟، ويتفرع عف هها السؤاؿ األسئمة اآلتية:القواعد النحوية وبق
جراءات استراتيجية "تواَصؿ" لتعميـ النحو لمناطقيف بغير العربية  .4 ما مبادئ وا 

 القائمة عمع الدمج بيف رفل الوعي النحوت والتواصؿ المغوت؟
ع ما برنامج تعميـ النحو باستخداـ استراتيجية "تواَصؿ" لتعميـ النحو القائمة عم .9

 الدمج بيف رفل الوعي النحوت والتواصؿ المغوت؟
ما أثر البرنامج القائـ عمع استراتيجية "تواَصؿ" في تحصيؿ القواعد لمطالب  .4

 الناطقيف بغير العربية بالمستون المتوسط؟
لدن  ما أثر البرنامج القائـ عمع استراتيجية "تواَصؿ" في بقاء أثر تعمـ النحو .1

 بية بالمستون المتوسط؟الطالب الناطقيف بغير العر 
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 :مصطمحات البحث
 :النحو

( بأنح "عمـ تركيب المغة والتعبير بها، والغاية 982: 9112 يعرفح )إبراهيـ عطا:
منح صحة التعبير وسالمتح مف الخطأ والمحف، فهو قواعد صوغ الكممات، وأحوالها حيف 

بيف الكممات في الجمؿ،  إفرادها، وحيف تركيبها، وهو العمـ الهت يدرس العالقات السياقية
 ويصنفها في مفاهيـ يستدؿ عميها بسمات مخصوصة متضافرة".

ويعرفح البحث الحالي بأنح: "معرفة وتطبيؽ قواعد المغة مف حيث تركيب الجمؿ، 
وضبط كمماتها ضبطالا يوض  المعنع المقصود منها، وترتيبها وربطها بغيرها بما يتفؽ مل 

 .هاؾ المعنع، ويبتعد عف المحف"
 :استراتيجية "تواَصؿ" 

ية التدريس هي: "خطة طويمة المدن مف ااجراءات، والفاعميات رسمت جستراتيا
: 9142سمفالا لتحقيؽ أهداؼ لغوية معينة أو هدؼ لغوت بعينح". )فايزة عوض و خروف: 

( بأنها "هي مجموعة مف ااجراءات والوسائؿ التي 414: 9118)عطية:  ، وعرفها(91
عمـ لتمكيف المتعمـ مف الخبرات التعميمية المخططة وتحقيؽ األهداؼ يستخدمها الم

التربوية". وتختمؼ االستراتيجية عف طريقة التدريس بأنها تتضمف مجموعة مف الطرائؽ 
التدريسية واألساليب واألنشطة والوسائؿ التعميمية التي تساعد عمع تحقيؽ األهداؼ 

 التعميمية المرجوة.
ؿ، فهي "خطة تشتمؿ عمع مجموعة مف ااجراءات التعميمية أما استراتيجية تواص

المتتالية المعبرة عف مجموعة متعددة مف األنشطة المعدة في ضوء الدمج بيف مدخمي 
رفل الوعي النحوت والتواصؿ المغوت، بهدؼ تعميـ النحو لمناطقيف بغير العربية، ويشير كؿ 

)تحاَور، وضِّ ، اقرأ، ُصغ  اتهاحرؼ منها إلع الحرؼ األوؿ مف كؿ إجراء مف إجراء
ب، الِعب(.  وصوِّ

 :رفل الوعي النحوت 
بأنح "جهب انتبا  المتعمـ إلع خصائص  (Rutherford: 1987: 189) يعرفح

( بأنح محاولة لتزويد المتعمميف بفهـ (Ellis: 2002المغة المستهدفة". وعرِّفح  ]قواعد[
وهلؾ )بوصفها وتطبيقها في تدريبات  ها،قاعدة نحوية محددة، وزيادة المعرفة الصريحة ل

 في التواصؿ(. نمطية( بدالال مف )تطبيقها
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ويعرفح البحث الحالي بأنح: "تقديـ معمومات صريحة مختصرة وواضحة عف 
القاعدة النحوية مف متف اآلجرومية، ونظـ هها المتف لمطالب الناطقيف بغير العربية، 

 الصور. وتطبيؽ القاعدة في تدريبات نمطية متعددة
 :التواصؿ المغوت 

استخدمت العديد مف األدبيات العربية مصطمحي المدخؿ التواصمي والمدخؿ 
، ولكف مصطم   Communicative Approachاالتصالي ترجمة لمصطم  واحد وهو 

المدخؿ التواصمي يعبر بشكؿ أكبر عف طبيعة المدخؿ وعف طبيعة التواصؿ المغوت التي 
فيف في هه  العممية، بعكس االتصاؿ الهت قد يكوف مف ناحية تحتاج تفاعالال مف الطر 

واحدة، لها فقد استخدـ البحث الحالي مصطم  )التواصؿ المغوت(، وتعرفح دائرة معارؼ 
المغة بأنح "هلؾ المدخؿ الهت يركز في تعميـ المغة عمع المغة هاتها ووظائفها، وكهلؾ 

نقالال  (Crystal, D. 417)ني النحوية" الكفاية االتصالية، وليس عمع المبني أو المبا
 (.14: 9112عف )طعيمة، والناقة: 
بقولح: "إنح مدخؿ يرن المتعمـ متواصالال  Yalden (1987:61)ولقد وضحح 

بطبيعتح، ويعد  لممارسة المغة المستهدفة شفهيالا وكتابيالا في مواقؼ تواصمية كثيرة داخؿ 
 التدريب المغوت أـ بعد ". الفصؿ أو خارجح، سواء أكاف هلؾ متزامنالا مل

ويعرؼ البحث الحالي التواصؿ المغوت بأنح: مدخؿ يستهدؼ تعميـ المغة العربية 
لمناطقيف بغيرها بالتركيز عمع وظائؼ القواعد النحوية، مف خالؿ نصوص حقيقية تستخدـ 
في مواقؼ واقعية شفهية أو كتابية، مل بياف وظيفة القاعدة في النص، واستخدامها في 

 لمواقؼ التواصمية بطالقة ودقة يتناسباف مل مستون الطالب المغوت.ا
 :بقاء أثر التعمـ 

هو "جميل ما تبقع لدن المتعمـ مما سبؽ تعممح في مواقؼ تعميمية أو مر بح 
(، ويعرفح البحث إجرائيالا، بأنح "مدن احتفاظ 9114مف خبرات مربية" )المقاني والجمؿ: 

بما درسح مف معارؼ ومهارات نحوية باستخداـ استراتيجية  المتعمـ الناطؽ بغير العربية
 "تواصؿ". 

 :حدود البحث 
 اقتصر البحث عمع:

استخداـ استراتيجية "تواَصؿ" في تنمية تحصيؿ النحو لدن الناطقيف بغير  -
 العربية.
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 موضوعات النحو المقررة عمع طالب المستون المتوسط األوؿ بالرواؽ األزهرت. -
 وسط األوؿ بالرواؽ األزهرت بالجامل األزهر.طالب المستون المت -

 :منهج البحث 
استخدـ البحث الحالي المنهج الوصفي في استقراء األدبيات التي تعرضت 
ستراتيجيات تدريس النحو، لموصوؿ إلع مبادئ وأسس  لمدخؿ الوعي المغوت والتواصؿ، وا 

 استراتيجية "تواصؿ".
لبحث، واعتمد المنهج عمع تصميـ كما استخدـ المنهج شبح التجريبي لتطبيؽ ا

العينتيف المستقمتيف المتكافئتيف، حيث تـ اختيار مجموعة تجريبية وأخرن ضابطة، وتـ 
استخداـ االستراتيجية مل التجريبية فقط. بعد ضبط المتغيرات وعمؿ القياس القبمي 

 لممجموعتيف لمتأكد مف تكافؤهما.
 :إجراءات البحث 
 :جراءات استراتيجية تواصؿ لتعميـ النحو  لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ما مبادئ وا 

لمناطقيف بغير العربية القائمة عمع الدمج بيف مدخمي رفل الوعي والتواصؿ المغوت؟ 
تـ االطالع عمع األدبيات والدراسات العربية واألجنبية التي تناولت طرائؽ تدريس 

نحو في المغات األجنبية النحو في المغات األجنبية، والتي تناولت مشكالت تدريس ال
بشكؿ عاـ، وفي المغة العربية لمناطقيف بغيرها عمع وجح الخصوص، وهلؾ لتحديد 
المبادئ التي تستند إليها استراتيجية "تواصؿ" والخطوات ااجرائية لها ولمراجعة ما 

 كتبتح األدبيات عف مدخمي رفل الوعي النحوت، والتواصؿ المغوت.
 ي: ما برنامج تعميـ النحو باستخداـ استراتيجية تواصؿ لتعميـ لإلجابة عف السؤاؿ الثان

النحو القائمة عمع الدمج بيف مدخمي رفل الوعي النحوت والتواصؿ المغوت؟ تـ 
االطالع عمع األدبيات والدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تساعد في إعداد 

عرضح عمع السادة  كتاب الطالب، ثـ تحديد أهدافح، ومحتوا ، وأنشطتح، ثـ
 المحكميف، وتعديمح في ضوء  رائهـ.

  لإلجابة عف السؤاؿ الثالث: ما أثر برنامج تعميـ النحو باستخداـ استراتيجية تواصؿ
في تحصيؿ النحو لدن الطالب الناطقيف بغير العربية بالمستون المتوسط األوؿ؟ تـ 

قح عمع المجموعتيف إعداد اختبار التحصيؿ، والتأكد مف صدقح وثباتح، ثـ تطبي
)التجريبية والضابطة( قبؿ البرنامج وبعد ، ثـ مقارنة نتائج الطالب إحصائيالا، 

 واستخراج نتائج البحث.
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  لإلجابة عف السؤاؿ الرابل: ما أثر برنامج تعميـ النحو باستخداـ استراتيجية
 لدن الطالب الناطقيف بغير العربية بالمستون تواصؿ في بقاء أثر تعمـ النحو

المتوسط األوؿ؟ تـ إعادة تطبيؽ اختبار النحو بعد شهر مف التطبيؽ البعدت 
عمع المجموعتيف؛ التجريبية والضابطة، ومقارنة نتائج الطالب إحصائيالا، 

 واستخراج نتائج البحث.
 :أهمية البحث 

 تتمثؿ أهمية البحث فيما يمي:
هما )رفل الوعي توظيؼ مدخميف مف المداخؿ الحديثة في تدريس النحو العربي و  .4

النحوت( و)التواصؿ المغوت( بما يسهـ في مراعاة ميوؿ الناطقيف بغير العربية بدراسة 
النحو في صورة تشبح التقميدية حيث حفظ القواعد في المتوف والمنظومات التراثية 

تباعها ا مراعاة احتياجاتهـ في استخداـ النحو في  وا  بالتدريبات النمطية، وأيضال
 ي والكتابي. تواصمهـ الشفه

الوصوؿ الستراتيجية مقترحة تناسب تدريس النحو العربي معتمدة عمع المداخؿ  .9
الحديثة، وتدمج بيف النحو الصري  والضمني، مما يسهـ في تيسير النحو عمع 

 دارسيح الناطقيف بغير العربية.
"، تقديـ برنامج لتعميـ النحو لمناطقيف بغير العربية باستخداـ استراتيجية "تواصؿ .4

ا بح األنشطة المغوية المختمفة، واأللعاب المغوية، مما يسهـ في تيسير تدريس  موضحال
عدادها.  النحو، حيث يجنب المعمـ عبء البحث عف التدريبات التواصمية، وا 

تقديـ اختبار يقيس النحو في المستون المتوسط األوؿ لمناطقيف بغير العربية، مما  .1
ا لالختبار يساعد الطالب في تقويـ مستوياتهـ  في التحصيؿ، ويوفر لممعمـ نموهجال

 يمكف محاكاتح في اختبارات أخرن بسهولة ويسر. 
 لها يرجع أف يفيد هها البحث كالال مف:

المتعمميف الناطقيف بغير العربية في المستون المتوسط األوؿ، خاصة الهيف يميموف  -4
مف متف إلع دراسة كتب التراث ااسالمي والعربي، حيث يشرح لهـ أجزاء 
 اآلجرومية ونظمها بطريقة عصرية تهتـ بالوعي النحوت وبالتواصؿ المغوت.

المعمميف المعنييف بتدريس المغة العربية لمناطقيف بغيرها، حيث يبيف لهـ إجراءات  -9
االستراتيجية ويقدـ لهـ أنشطة متعددة وألعاب لغوية جاهزة لالستخداـ في الفصوؿ 

زيادة التحصيؿ وبقاء أثر ، وحب الطالب دوف إعداد مسبؽ منهـ، تساعد في 
 لحصة النحو.
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الباحثيف في تعميـ العربية لمناطقيف بغيرها، حيث يوفر إطارالا نظريالا يساعد مف يريد  -4
اقتراح إستراتيجيات أخرن، أو مف يريد استخداـ رفل الوعي أو المهاـ التواصمية في 

 بحوث أخرن.
 :ااطار النظرت

محاور رئيسة؛ األوؿ منهما هو أهمية تدريس النحو يضـ ااطار النظرت ثالثة 
لمناطقيف بغير العربية، والثاني يتناوؿ الدمج بيف رفل الوعي النحوت والتواصؿ المغوت أما 
جراءاتها. وفيما يمي  الثالث: فهو خاص باستراتيجية "تواصؿ" المقترحة، ليبيف مبادئها وا 

 تفصيؿ هلؾ.
 لمناطقيف بغير العربية باألزهر الشريؼالمحور األوؿ: أهمية تدريس النحو 

"النحو في طرؽ تعميـ المغات الثانية يمثؿ األساس األوؿ، حتع صار مكونالا مف 
نما ُتكتسب مفاهيمح  ـُ وا  مكونات طريقة )النحو والترجمة(، وهو في بعضها اآلخر ال ُيعمَّ

رجأ إلع ما بعد مف خالؿ المغة هاتها كما في )الطريقة المباشرة(، وفي بعضها اآلخر ي
مستون المبتدئيف كما بالطريقة )السمعية الشفوية(، وهكها تتفاوت مكانة النحو في طرؽ 

 (. 412: 4282تعميـ المغات الثانية.)رشدت أحمد طعيمة:
ولتدريس النحو في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرها مكانة شديدة الخطورة، 

فعالمات ااعراب تقدـ مساعدة عاجمة لمقارئ وهلؾ ألهميتح الشديدة في فهـ المعنع، 
األجنبي تبيف لح معاني الكثير مف مكونات الجممة، كما أف معظـ راغبي تعمـ العربية 
يريدونها لفهـ الثقافة ااسالمية والعربية وفهـ نصوصها قديمة كانت أـ حديثة، ومف هنا 

ها كان ت هه  هي أهمية النحو مل تأتي أهمية النحو لديهـ ألنح بوابة فهـ المقروء، وا 
أغمب الناطقيف بغير العربية، فإف أهميتح مل الدارسيف باألزهر الشريؼ أكبر وأكثر تركيزالا، 

 وفيما يمي بياف أوجح أهميتح لديهـ:
 أهمية النحو في تمبية الدافل الديني .4

تأتي أهمية تدريس النحو لمناطقيف بغير العربية مف ارتباطح الشديد بعمـو 
فإها عرفنا أف الدوافل الدينية هي األقون عمع ااطالؽ لمناطقيف بغير العربية  الشريعة،

( عف الدوافل، ودراسة 4284المسمميف كما أثبتت الدراسات السابقة كدراسة )الناقة: 
( عف االهتمامات الثقافية، أدركنا أهمية تدريس النحو لهؤالء الطالب، 4282)طعيمة: 

العربية إها كاف يريد التفسير وعمـو القر ف أو الفقح، يجد  فالطالب المسمـ الناطؽ بغير
معظـ األئمة ينصحونح بالنحو كااماـ الشافعي والسيوطي، وابف خمدوف، وغيرهـ، ومف 
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 -وهو مف عمـو المساف العربي وأحد أركانح–هلؾ ما قالح ابف خمدوف: إف "معرفة النحو 
  (.9111  ضرورية عمع أهؿ الشريعة" )ابف خمدوف:

لها فإف الناطؽ بغير العربية المسمـ يحتؿ النحو لديح أهمية كبرن، وتزداد هه  
األهمية لدن الطالب األزهرت الناطؽ بغير العربية، حيث نجد  نهمالا لمنحو رغـ الصعوبة 
التي يستشعرها في فهمح أو بمعنع أدؽ في تطبيقح، وهلؾ ألف غايتح واضحة تمامالا، وهي 

، ولف يتأتع فهـ العمـو الشرعية و  الحصوؿ عمع ااجازة العالية )الميسانس( في هه  العمـو
 هها بدوف فهـ النحو.

 في اكتساب المغة أهمية النحو .9
يستطيل الطفؿ اكتساب لغتح األـ دوف معرفة بأت شيء مف قواعد النحو. ولكف 

مها األمر يختمؼ كثيرالا عند التحدث عف الكبير الهت يتعمـ لغة أجنبية ال يقضي في تعم
سون ساعات معدودة في األسبوع، وال يتعرض إال لمواقؼ محددة أو كممات مختارة 
وتراكيب منتقاة، فهها الشخص لديح مشكمة كبرن؛ وهي نظامح المغوت السابؽ الهت يغاير 
وقد يناقض النظاـ المغوت الجديد في المغة األجنبية، مما يؤدت إلع مشكالت كبرن في فهـ 

ف هنا كاف مف المهـ أف يتعمـ األجنبي الكبير قواعد المغة كي يكتسبها المغة واكتسابها، وم
 بدقة وبسرعة أكثر.

وقد تقؿ  ثار النحو في اكتساب المغة األجنبية لدن طالب المستويات المبتدئة 
والمتوسطة، إال أنها تظهر بوضوح لدن طالب المستويات المتقدمة، وهها ما يوضحح 

(Ellis:1987:217) ف تعميـ القواعد ربما ال تظهر  ثار  مباشرة، خاصة في بقولح: "إ
المراحؿ المبتدئة والمتوسطة، لكنها تظهر فيما بعد، في المراحؿ المتقدمة وما بعدها، إه 
تقوت القواعد الدقة المغوية، وتيسر نمو المغة المرحمية، وتقي المتعمـ مف التحجر المغوت 

 قبؿ حدوثح وتعالجح بعد حدوثح. 
بتت البحوث أهمية النحو في اكتساب المغة "فتعمـ قوانيف نحو كؿ لغة ولقد أث 

جزء أساسي مف تعممها وال يمكف أف يتـ تعممها بدونح، كما أكدتح الممارسات المتنوعة 
 (.424: 4282لتعميـ العربية بيف العرب، والمستعربيف عمع السواء") نيؿ: 

كاممة لف يجدت شيئالا في اكتساب المغة  وعمع هها فإف تعمـ المفردات وحد  بؿ والتعبيرات
" فالمفردات مف دوف نظاـ نحوت تظؿ عاجزة عف أداء وظائؼ المغة مف دوف النحو، 

 (.414: 4282" )عمايرة: األساسية
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 أهمية النحو في األداء األكاديمي .4
وبما أف الناطقيف بغير العربية في األزهر الشريؼ غرضهـ الرئيس مف االلتحاؽ 

يمي، فهـ يحتاجوف كثيرالا لفهـ النصوص المقروءة خاصة أف معظـ المناهج بح غرض أكاد
األزهرية مناهج تراثية حيث المغة محتفظة برونقها األصيؿ وقوتها، وحيث يسهـ النحو في 
فهـ هها المقروء، كما أنهـ يحتاجوف لمكتابة األكاديمية سواء أكاف هلؾ في كتابة الواجبات 

بوعية أـ في كتابة أبحاثهـ األكاديمية أـ كتابة إجابات والتكميفات اليومية واألس
 امتحاناتهـ. 

وألف معظـ هؤالء الطالب تقابمح صعوبات عديدة في األداء األكاديمي سواء أكاف 
تقاف قواعد  بشكؿ ييسر لح هها  شفهيالا أـ كتابيالا، فإنح في حاجة ماسة إلع دراسة النحو وا 

دة أف دراسة القواعد لها أثر إيجابي في األداء األداء، ولقد ثبت بالدراسات المتعد
( والتي أثبتت وجود عالقة ارتباطية (Mustapha N: 2017األكاديمي، ومف هلؾ دراسة 

بيف الكفاءة النحوية وكفاءة األداء لدن طالب ماليزيا الهيف يدرسوف المغة العربية بها، 
ا عمع مستون تصحي  األخطاء الن حوية، ونطؽ المفردات، وبناء وكاف هها االرتباط واضحال

الجمؿ، أت في األداء الشفهي والكتابي، وبالطبل فإف هها سينعكس كثيرالا عمع األداء 
( حيث 9112)محمد سالـ: األكاديمي لهؤالء الطالب، ومف هلؾ ما توصمت إليح دراسة 

القواعد أثبتت فعالية إستراتيجيات التعمـ المعرفية وما وراء المعرفية في تنمية استيعاب 
ا دراسة )عمي  النحوية واألداء المغوت لدن تالميه المرحمة ااعدادية، ومف هلؾ أيضال

( والتي استخدـ فيها طريقة ابف خمدوف في تدريس النحو، وتبيف أف لها 4282مدكور: 
أثر إيجابي في لغة الكتابة لدن تالميه الصؼ األوؿ المتوسط بالمممكة العربية السعودية. 

( التي أثبتت األثر اايجابي لطريقة تدريس النحو 9114سة )ثناء رجب: دراومف هلؾ 
 .بخرائط المفاهيـ عمع تنمية اانتاج المغوت لدن طالب الصؼ األوؿ ااعدادت

إهف فدراسة النحو لمناطقيف بغير العربية تنعكس عمع أدائهـ األكاديمي، وهـ 
النحو العربي، خاصة طالب األزهر  عمع دراية بهها جيدة، مما يزيد حبهـ وتعمقهـ بدراسة

 الشريؼ.
 المحور الثاني: الدمج بيف رفل الوعي النحوت والتواصؿ المغوت

اختمفت  راء التربوييف في تدريس النحو، ما بيف مؤيد لتدريسح ومعارض، وما بيف 
ف رجعنا إلع تراث أجدادن ا، ومؤيد لتدريسح تدريسالا ضمنيالا، وا  ا مؤيد لتدريسح تدريسالا صريحال

العرب الهيف حافظوا عمع المغة حتع وصمت إلينا نجد أنهـ جمعوا بيف حفظ القاعدة، 
وتطبيقها، وجمعوا بيف األمثمة العادية، وبيف اآليات واألحاديث والشواهد الشعرية، وما هلؾ 
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إال لتكويف الممكة المغوية وتطبيؽ القواعد النحوية حتع يستقيـ السمل والمساف، وهها ما 
الحالي إليح بطريقة عصرية، تجمل بيف ما ثبت نجاحح مل أجدادنا العرب  عمد البحث

فحافظوا بح عمع المغة حتع وصمت إلينا، وبيف ما توصؿ إليح الغرب مف مداخؿ وتطبيقات 
حديثة؛ فتوصؿ البحث إلع أف االهتماـ بالقاعدة النحوية، وتدريسها بشكؿ صري ، كما 

دت بح الغرب اآلف تحت مسمع "رفل الوعي النحوت"، كاف يفعؿ أجدادنا قريب جدالا مما ينا
أما ما كاف يفعمح أجدادنا مف عرض اآليات الكريمة، واألحاديث النبوية الشريفة، واألبيات 
الشعرية الراقية، لتكويف الممكة المغوية، وما كانوا يفعمونح مف استخداـ النحو في التحدث 

يح الدقيقة أمر قريب جدالا مف التواصؿ مل اآلخريف والكتابة إليهـ وفهـ النص بمعان
المغوت، لها فقد جمعت استراتيجية "تواصؿ" بيف ههيف المدخميف مدخؿ رفل الوعي النحوت" 

 ومدخؿ "التواصؿ المغوت"، وفيما يمي بياف مختصر لههيف المدخميف.
 :رفل الوعي النحوت

ر مف اسمها بدأ تعميـ المغات األجنبية مل طريقة النحو والترجمة، والتي يظه
مدن تمسكها بتدريس النحو بشكؿ صري  ومباشر وبتركيز قوت عمع شكؿ الجممة 

حتع وصؿ إلع كراشف الهت رأن أف  بالنحو يقؿ تدريجيالا )صيغتها(، وبعد هلؾ بدأ االهتماـ
المغة األجنبية يجب أف ُتكتسب مثؿ المغة األـ، وبالتالي فال مجاؿ لتدريس النحو بالشكؿ 

 ب أف يكوف ضمنيالا.الصري  بؿ يج
ثـ أثيرت الشكوؾ بدءالا مف الثمانينات حوؿ التدريس الضمني، وهلؾ لضعؼ 

سائدالا بأف متعممي المغة األجنبية قادروف عمع الجمل في الوقت نفسح االعتقاد الهت كاف 
بيف التركيز عمع المعنع والتركيز عمع الشكؿ )الصيغ/التراكيب( مف خالؿ التدريس 

(، أف قدرة متعممي المغة الثانية/ Vanpatten,1996:290فيؤكد ) الضمني لمقواعد.
األجنبية عمع معالجة المغة الهدؼ محدودة وأنهـ يجدوف صعوبة في التركيز عمع المعنع 
ا  والشكؿ في  ف واحد" كما هو مطموب في التدريس الضمني، وهها ما قرر  أيضال

(Skehan,1998 ،Tomassello,1998حيث أكدا أف "المت ) عمـ األجنبي يعالج الدخؿ
المغوت مل التركيز عمع المعنع فقط دوف التنبح إلع الصيغ/ التراكيب المغوية" إهف فالنحو 
يصعب تعممح ضمنيالا، لها يجب لفت انتبا  الطالب إلع القاعدة بشكؿ صري  كي يتعممها، 

 Noticing( صاحب فرضية المالحظة Schmidt.1990:130) وهها ما تبنا 
Hypothesis  الهت يقرر أف االنتبا  الواعي أو الشعورت لمصيغة/ التركيب المغوت أو ما

 يسميح "المالحظة" شرط ضرورت لمتعميـ المغوت.
ومف هنا بدأ االهتماـ مرة أخرن بتدريس النحو بشكؿ صري  يركز عمع الصيغ، 

االهتماـ أو بمعنع أدؽ يمفت انتبا  الطالب إليها كي ال ينشغموا عنها بالمعنع، وبدأ 
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أو رفل الوعي النحوت، فأصب  يحتؿ موقعالا متوسطالا بيف مدخميف  بقضية االنتبا  الواعي،
 ,Yip 1994, 124; Nunan 1991)متناقضيف في تدريس النحو بالمغات األجنبية، 

األوؿ وجهة نظر كراشف الهت يرفض تدريس النحو، وفي الناحية األخرن التدريس  (151
 النحو كما في طريقة النحو والترجمة.التقميدت القائـ عمع 

  :تعريؼ رفل الوعي النحوت
بأنح "جهب انتبا  المتعمـ إلع سمات  (Rutherford:1987: 189) يعرفح

( بأنح محاولة لتزويد المتعمميف بفهـ (Ellis: 2002)قواعد( المغة المستهدفة". وعرِّفح 
)بوصؼ القاعدة المغوية  وهلؾ قاعدة نحوية محددة، وزيادة المعرفة الصريحة لها،

 في التواصؿ(. وتطبيقها في تدريبات نمطية( بدالال مف )تطبيقها
وقد يظف البعض أف رفل الوعي النحوت هو العودة إلع تدريس القواعد بالطريقة 
، رفل الوعي ال يعمد إلع  التقميدية، لكف الحقيقة أف هناؾ فرقالا بينهما مف عدة أوجح: "أوالال

غوت المستهدؼ عمع المدن القصير فقط، بؿ إنح يضل أهدافالا تعميمية إنتاج التركيب الم
بعيدة المدن، ويتفهـ كوف التركيب غير قابؿ لمتعمـ السريل، وأنح يحتاج إلع مدن بعيد 
لتحقيقح. ثانيالا، القواعد ال تعمـ فيح بصورة صريحة فقط، بؿ إنح يعطي فرصة لممتعمـ 

ا. ثالثالا، ال يتخمع عف التركيز ليتأمؿ القواعد في نصوصها ويعرفها بط ريقة ضمنية أيضال
عمع المعنع الهت ينادت بح المدخؿ التواصمي، فهو يفضؿ النصوص القائمة عمع التواصؿ 

 (.Willis and Willis 1996, 64أكثر مف األمثمة المعدة "المصطنعة". )
ي النحوت باختصار فإف الطرائؽ القديمة تفترض "أف المغة هي النحو". أما رفل الوع

 فيفترض أف "المغة يجب أف تتسـ بكونها نحوية" وشتاف ما بيف هها وهاؾ.
كما أف الطرائؽ القديمة تدرس جميل قواعد المغة الهدؼ، بجميل تفاصيؿ 
القاعدة، أما "رفل الوعي فهو ينبح المتعمـ تنبيهالا مباشرالا إلع القواعد التي تحكـ التراكيب 

( أت أنح ينتقي القواعد المؤثرة في األداء Ellis, R: 2002) التي قد ال يفهـ معناها"
المغوت والتي تنعكس عمع الدقة المغوية، أت أنح يهتـ بالنحو التعميمي ال العممي، وشتاف 

 ما بيف االثنيف.
 :أهمية رفل الوعي النحوت 

ا لمقواعد إال أنح يساعد  عمع الرغـ مف أف رفل الوعي النحوت يعد تدريسالا صريحال
ا، وبالتالي يساعد في التواصؿ، وقد بيف هلؾ إليس في اكت ساب المعرفة الضمنية أيضال
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(Ellis, R: 2002)  بقولح: "إف زيادة الوعي تيسر اكتساب المعرفة النحوية الالزمة
 لمتواصؿ، وهلؾ ألنها تتضمف ثالث عمميات عمع النحو التالي:

ية في المدخالت المالحظة، حيث يصب  المتعمـ واعيالا بوجود القاعدة النحو  .4
 )النص أو األمثمة( في حيف أنح لـ يكف مالحظالا لها مف قبؿ.

المقارنة، حيث يقارف المتعمـ القاعدة أو الوظيفة النحوية التي الحظها بالقواعد  .9
األخرن الموجودة بعقمح، مل تسجيؿ الفجوة )الفارؽ( بيف القاعدة المالحظة 

 والقواعد الموجودة في ههنح بالفعؿ.
  .حيث يدمج المتعمـ القاعدة الجديدة المعروضة والقواعد الموجودة بعقمح الدمج، .4

ولقد أجريت دراسات عدة لمعرفة أهمية الوعي بالقواعد، منها دراسة 
Schmidt:1990:129-158)  والتي هدفت لمعرفة أهمية الوعي بالقواعد في تعمـ )

ر لمقواعد غير ممكف، وأف المغة الثانية، وتوصمت إلع أف التدريس الضمني غير المباش
 التنبيح إلع القواعد ضرورت وشرط لتحويؿ الدخؿ المغوت إلع حاصؿ. 

ا، دراسة  والتي توصمت إلع تفوؽ  Nazari, N.(2012)ومف الدراسات أيضال
أداء الطالب المشاركيف في المجموعة التي درست القواعد بشكؿ صري  عمع الطالب 

بشكؿ ضمني، وكاف هها التفوؽ في المهارات  المشاركيف في المجموعة التي درستها
 اانتاجية واالستقبالية.

 :أنشطة رفل الوعي النحوت 
( فإف رفل الوعي النحوت لح نموهج (McCarthy and Carter:1995وفقالا لػ 

يتكوف مف ثالث خطوات، هي: )التوضي ، والتفاعؿ، واالستنتاج(، ففي التوضي  تقدـ 
مة التفاعؿ يطمب مف الطالب التفاعؿ مل المهمة المغوية المعمومات المغوية، وفي مرح

ثنائيالا أو في مجموعات، وفي مرحمة "االستنتاج" يستنتج الطالب القاعدة مف البيانات 
  السابقة، فيتكبونها أو يعرضونها شفويالا، أو ينظمونها في تخطيط رسومي.

نحوت كما ( الخصائص الرئيسة ألنشطة رفل الوعي ال9119ولقد بيف )إليس: 
 يمي:
 . تحديد وظيفة )قاعدة( لغوية بعينها لتركيز االهتماـ. 4
 . تقديـ بيانات توض  القاعدة المستهدفة ووصؼ أو شرح واض  لها.9
 . بهؿ المتعمميف جهدالا فكريالا لفهـ القاعدة المستهدفة. 4
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ير . تقديـ مزيد مف التوضي  في الوصؼ أو الشرح في حالة وجود سوء فهـ أو فهـ غ1
 كامؿ لمبنية النحوية.

ف لـ يكف واجبالا(.4  . تعبير المتعمميف عف القاعدة التي تصؼ الخاصية النحوية، )وا 
وعمع الرغـ مف أهمية الوعي النحوت، واألنشطة التي تؤدت إلع رفعح عند 
 الطالب، إال أنح بح مشكمة كبرن، وهي أنح ال يهتـ باانتاج المغوت، وهها ما يؤكد 

(Widodo: 2006) بقولح: " في زيادة الوعي، يجب عمع المتعمميف أف يالحظوا قاعدة ،
معينة مف المغة )أت أنماط الجممة(، و ال يوجد أت شرط انتاج جمؿ تستخدـ هه  األنماط 

  أو التواصؿ بها".
ومشكمة عدـ االهتماـ باانتاج المغوت هه ، تعد مف أكبر المشكالت التي يعاني 

عمـ النحو العربي، حيث يحفظوف الكثير مف القواعد، ويفهمونها منها المتعمموف في ت
ولكنهـ ال يستطيعوف تطبيقها في إنتاجهـ المغوت الشفهي أو الكتابي، مما يجعمهـ في 
حاجة ماسة إلع أنشطة تواصمية تدعـ اانتاج، خاصة وأف هه  األنشطة التواصمية تؤدت 

ا إلع دواـ الوعي النحوت لفترة أطوؿ وبا لتالي تؤدت إلع بقاء األثر، فقد لوحظ أنح إها أيضال
تمقع المتعمموف التعرض التواصمي لمقواعد النحوية التي تـ تقديمها بالفعؿ بشكؿ صري ، 

 :Nassaji and Fotosفسيكوف لديهـ وعي يدـو لفترة أطوؿ وستتحسف دقتهـ )
2011: 130.) 

ا كأساس مف  لها فقد عمد البحث الحالي إلع استخداـ المدخؿ التواصمي أيضال
 أسس االستراتيجية المقترحة "تواصؿ". 

 :التواصؿ المغوت 
إها كانت المغة بشكؿ عاـ كما قاؿ ابف جني هي: "أصوات يعبر بها كؿ قـو عف 

إهف فالغرض الرئيس منها هو التواصؿ مل اآلخريف، سواء أكاف هها التواصؿ  "أغراضهـ
ؿ مل اآلخريف الهيف يعيشوف معنا، أـ الهيف شفهيالا أـ كتابيالا، وسواء أكاف هها التواص

تركونا وتركوا لنا  ثارهـ المسموعة والمكتوبة. وبما أف النصوص المسموعة أو المنطوقة 
فهامها، إهف "فتدريس القواعد المغوية  أو المقروءة أو المكتوبة تحتاج إلع النحو لفهمها وا 

فة القواعد وسيمة لمتواصؿ بشكؿ والتراكيب يجب أف يكوف وظيفيالا ليدرؾ الطمبة أف معر 
 :Smith)فعاؿ سواء أكاف هلؾ عمع المستون الشفهي، أـ عمع المستون الكتابي"

فال نكوف مبالغيف إف قمنا إف الغاية مف دراسة النحو هي التواصؿ المغوت  . لها(2003
بصور  المختمفة، ومف هنا فإف البحث الحالي اهتـ بالمدخؿ التواصمي أساسالا مف أسس 
االستراتيجية المقترحة، ومما ساعد عمع هها االختيار أف العديد مف الدراسات السابقة 
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( التي أوصت بأف "تقدـ القواعد مف 9141أوصت بهلؾ، ومنها دراسة )النجراف، عثماف: 
خالؿ المعاني، أو داخؿ سياقات تقابؿ حاجة الطالب التواصمية، وداخؿ نصوص مختارة"، 

( بقولح: "إفَّ النَّحو الهت نريد أف نقّدمح لمطمبة هو 9112اسي: وكهلؾ أوصع )محمد، وعب
نحو تطبيقي، وليس نحوالا افتراضيًّا ونظريًّا إعرابيًّا، حيث يستطيل الطَّمبة بعد دراسة 

 .مجموعة مف القواعد النحويَّة تطبيقها كالمالا وكتابة وقراءة
أنح يكمؿ النقص ويرجل االهتماـ بالتواصؿ المغوت في تدريس القواعد إلع 

الموجود في االقتصار عمع "رفل الوعي المغوت" حيث يتي  األسموب التواصمي الربط بيف 
الشكؿ والمعنع، والربط بيف القواعد المغوية وبيف خبرات الطمبة بالمغة كمتحدثيف، وقراء، 
وكتاب يكتبوف بدقة وبمغة تواصمية جميمة. كما أف األسموب التواصمي يمكف الطمبة مف 

 :Myhill)"السيطرة عمع المغة انتاج مواد مكتوبة هات نوعية جيدة ومستويات متقدمة" 
2005). 

( التي توصمت إلع أف الدراسة 94: 9112وهها ما أوصت بح دراسة )صارت: 
الواعية لمقواعد ليست الشرط الضرورت لتعميـ المغة، وفي المقابؿ فإف تعمـ المغة ال يمكف 

واعية. ولها فإف الطريقة المؤممة ينبغي أف تشتمؿ عمع مرحمة  أف يكوف كمح عممية غير
ضمنية وأخرن صريحة. ويقتضي االقتصاد في الجهد والوقت تقديـ التدريس الضمني عمع 

 التدريس الصري .
ولقد بمغ االهتماـ باالتصاؿ المغوت إلع الحد الهت جعؿ بعض المتخصصيف يقوؿ 

دـ في إطار منهج اتصالي. ويبدو أنح الطريؽ "كؿ شيء في التعميـ المغوت يجب أف يق
 (. 4221الوحيد لجعؿ التعميـ النحوت تعميما صحيحا. )الراجحي: 

المدخؿ التواصمي إال أنح بح بعض المآخه التي جعمت  وعمع الرغـ مف مميزات
البحث الحالي ال يقتصر عميح أساسالا لالستراتيجية المقترحة، ويدمج بينح وبيف رفل الوعي 

( مف أف Widdowson: 1999وت ليتصدن لهه  المآخه، ومنها مثالال ما هكر  )النح
"الدارسيف ال يستنتجوف بسهولة المعارؼ المتعمقة بالنظاـ المغوت مف أنشطتهـ 
التواصمية." وبالتالي يصعب عميهـ استنتاج القواعد النحوية عند االقتصار عميح، كما أنح 

لي فإف األخطاء النحوية والصرفية فيح متوقعة بكثرة"، يهتـ بالمعنع أكثر مف الشكؿ، وبالتا
إضافة إلع هلؾ فهو كما أثبتت العديد مف الدراسات يهتـ بالطالقة المغوية عمع حساب 

( أف المنهج .Harmer: 2003") الدقة، التي هي أهـ أهداؼ دراسة النحو، فقد أكد
لع فقد الدقة لدن الطالب التواصمي أدن إلع تآكؿ التدريس النحوت الصري ، مما أدن إ

( أنح عمع الرغـ مف أف المدخؿ (Ryan: 2001:1سعيالا وراء تحقيؽ الطالقة" وأكد 
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التواصمي يدعو إلع الطالقة "... إال أنح يخمؽ مشكمة في توفير مالحظات ممموسة كافية 
 لممتعمميف لتصحي  أخطائهـ، وهها يؤدت إلع فقداف الدافل واالهتماـ. 

( التي قارف فيها بيف تدريس النحو باستخداـ (Chang: 2011وفي دراسة 
طريقة الترجمة، وتدريسح باستخداـ المدخؿ التواصمي، توصؿ إلع أف التدريس بطريقة 
الترجمة أتع بنتائج أفضؿ في الدقة المغوية، في حيف أف التدريس بالمدخؿ التواصمي أتع 

مل بيف الطريقتيف، وممف أوصع بنتائج أفضؿ في الطالقة المغوية، لها فقد أوصع بالج
( الهت بحث في الفجوة بيف الكفاءة النحوية (Gerges: 2016بالجمل بيف الطريقتيف 

واألداء التواصمي، وأوصع بأف تركز كتب المستويات األولع في تعمـ المغة عمع الكثير مف 
كوف غنية القواعد وتمارينها بشكؿ كبير، في حيف أف المستويات األكثر تقدمالا يجب أف ت

 باألنشطة التواصمية اانتاجية.
لكؿ ما سبؽ فإف البحث الحالي لـ يقتصر عميح وحد ، ودعمح بمدخؿ رفل الوعي 

 النحوت.
جراءاتها  المحور الثالث: استراتيجية "تواَصؿ" مبادئها، وا 

يتناوؿ هها المحور التعريؼ باالستراتيجية المقترحة، وهي استراتيجية "تواَصؿ" 
ؿ أمريف؛ األوؿ: بياف مبادئها التربوية التي بنيت عمع أساسها، والثاني: وهلؾ مف خال 

 بياف إجراءات االستراتيجية.
وبداية ينو  البحث عمع أف االستراتيجية أعـ وأشمؿ مف طريقة التدريس حيث 
إنها قد تقـو عمع عدة طرؽ أو طريقة واحدة بحسب األهداؼ المرجو تحقيقها. )مصطفع 

( لها فقد استخدـ االستراتيجية كي تتي  لح استخداـ أكثر مف طريقة، 9112عبد القوت، 
 والجمل بيف أكثر مف مدخؿ تستند إليح ااجراءات العممية.

واستراتيجية "تواَصؿ"، هي مجموعة مف ااجراءات التعميمية المتتالية والتي 
ا وضمنيالا في  ف واحد، ويشير  تستهدؼ تعميـ النحو لمناطقيف بغير العربية تعميمالا صريحال

)تحاَور، وضِّ ، اقرأ، ُصغ  كؿ حرؼ منها إلع الحرؼ األوؿ مف كؿ إجراء مف إجراءاتها
ب، الِعب(.  وصوِّ

 :"تواَصؿ"المبادئ التطبيقية الستراتيجية  
استندت استراتيجية "تواصؿ" مف الناحية النظرية إلع مدخمي رفل الوعي النحوت، 

لهما سابقالا، ويتعرض هنا لممبادئ التطبيقية  والتواصؿ المغوت، وقد تعرض البحث
 لالستراتيجية.
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 .االقتصار عمع النحو التعميمي4
ويقصد بح قواعد النحو األساسية التي تنعكس عمع األداء المغوت الشفهي أو 
الكتابي بعيدالا عف التفصيالت الزائدة وشواه القواعد، وهها النحو التعميمي هو ما نادن بح 

فال تشغؿ قمب الصبي منح إال بقدر ما يؤديح  النحوفقد قاؿ الجاحظ: "أما  أجدادنا العرب،
إلع السالمة مف فاحش المحف، ومقدار جهؿ العواـ في كتاب كتبح، وشعر  إف أنشد ، 

/ 4هػ،  4422وشيء إف وصفح، وما زاد عمع هلؾ فهو مشغمة عما هو أولع" )الجاحظ، 
48.) 
 .التركيز عمع قاعدة واحدة في الدرس9

مف الدروس عمع قاعدة واحدة فقط، كي يتمكف المتعمـ مف فهمها،  درسركز كؿ 
ما يمسها مف قواعد ومعمومات سابقة، فتتكرر ممارستح  ومراجعةوصياغتها، وتطبيقها، 

ويربطح بالقاعدة الجديدة، ويضعها في المكاف المناسب لها في تنظيمح العقمي  لمقديـ
 لمقواعد.

 وية استماعالا وتحدثالا وقراءة وكتابة. ممارسة القواعد المغ4
إف لفت انتبا  الطالب لمقاعدة، وفهمح لها، بؿ وحفظح لها سواء أكاف الحفظ 
نثريالا أـ شعريالا، كؿ هلؾ ال يكفي دوف استخداـ وممارسة لهه  القاعدة أكثر مف مرة بؿ 

ـ يحفظ وعمع فترات متباعدة، وعند تطبيؽ هها عمع الناطقيف بغير العربية، نجد بعضه
ألفية ابف مالؾ، لكنح ال يقيـ لسانح وال يكتب كتابة خالية مف األخطاء النحوية، وما هلؾ 
إال بسبب قمة الممارسة، فالممارسة يجب أف تكوف بأكثر مف صورة، أت يجب أف تكوف 
ممارسة مسموعة، وأخرن منطوقة، وثالثة مقروءة، ورابعة مكتوبة، وهه  الممارسات هي 

األمر الممكة المغوية التي تحدث عنها ابف خمدوف، والتي تجعؿ صاحبها  التي تنتج  خر
يستخدـ النحو حتع إف نسي قواعد  فيما بعد فسيظؿ بعدها محافظالا عمع دقتح النحوية 
التي مارسها مف قبؿ. وهلؾ ألنها "تنقؿ القواعد مف الهاكرة قصيرة المدن إلع طويمة 

أو بمعنع  خر، تنقمها مف العقؿ إلع المساف أو األهف أو اليد  (Ur: 1988)المدن"
 فيعرفها كؿ منهـ ويستخدمها بشكؿ تمقائي.

والممارسة بهلؾ ال تنمي فقط الدقة النحوية، بؿ إنها تساعد كثيرالا في الطالقة 
المغوية. بشرط أف يدرؾ المعمـ أنها مجرد فرصة نقدمها لطالبنا كي يمارسوا المغة ويخطئوا 
أماـ أعيننا وينعموا بتصحيحنا لهـ بشكؿ مباشر فورت أو مؤجؿ، " فارتكاب األخطاء ليس 
مشينالا، بؿ هو ممارسة طبيعية شائعة في أثناء األنشطة، حيث يطالب المعمـ بمساعدة 
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المتعمميف عمع مالحظة الهات أو التصحي  الهاتي، وأف يضل في اعتبار  أف كالال مف الدقة 
  (Widodo: 2006)والطالقة مترابط. 

 . استخداـ الحوار1
مف أهـ المشكالت التي يعاني منها دارسو النحو العربي شعورهـ بأنح بعيد عف 
الحياة، لف يستخدمو  في حواراتهـ، فاألمثمة المعروضة غالبالا بعيدة عنها، وهه  المشكمة 

عتمد عمع ليست في النحو نفسح، بؿ فيمف وضل مناهجح وأمثمتح، فالنحو إلع حد كبير م
جابتح، فمماها ال نستخدـ هه   األسئمة وأجوبتها، ومعظـ حوارات الحياة أساسها سؤاؿ وا 
، عند تدريس الحاؿ، نجد بعض كتب النحو )التراثية(  الخاصية في تدريس النحو، مثالال
تعرفح بأنح واقل في جواب "كيؼ"، فإها كاف أجدادنا جعموا تعريفح معتمدالا عمع سؤاؿ 

، كيؼ جئت وجواب، أت عم ع حوار قصير، فمماها ال نستخدـ هلؾ في تدريسح، فنسألح مثالال
إلع الجامعة؟ فيجيب جئت ماشيالا أو راكبالا الحافمة أو ما شابح، فيعرؼ أف هها هو "الحاؿ"، 
وهها هو استخدامح في الحياة، وهكها في باقي الدروس، حتع يدرؾ استخدامات هه  

 ثـ قراءاتح وكتاباتح. القواعد في حياتح وفي كالمح، ومف
فيرن  واستخداـ الحوار في تدريس القواعد مما شجل عميح التربويوف

(Thornbury ،1999 ،p.76 أنح مفيد جدالا ألنح يتطابؽ مل توقعات المتعمميف في )
كيفية استخداـ المغة في العالـ الحقيقي، فالناس إنما تستخدـ المغة بشكؿ أساسي لمتحدث 

 مل بعضهـ البعض.
قد استخدمت استراتيجية "تواصؿ" الحوار ألنح يساعد عمع فهـ القاعدة حيث ول

يقدـ أمثمة بسيطة تمس احتياجات المتعمـ ومفرداتها مناسبة لمستوا  المغوت، كما أنح 
ينمي التواصؿ مل اآلخريف مف خالؿ تكرار تراكيب ال غنع عنها في المواقؼ الحياتية 

 المختمفة.
 عربي )المتوف والمنظومات(.اافادة مف التراث ال4

تمتمؾ العربية تراثالا نحويالا ممتدالا لـ تحظ بح لغة أخرن، وتراثنا هها يشمؿ أمورالا 
كثيرة، منها ما يساعد عمع تنمية الممكة المغوية، وهو النماهج المغوية الصحيحة الفصيحة 

وية، والشعر التي ينبغي أف يحاكيها المتعمموف، مثؿ أمثمة القر ف الكريـ، والسنة النب
العربي، والقصص العربي والخطب وغيرها، ومنها ما يعد وسيمة لفهـ القواعد النحوية 
وحفظها، مثؿ المتوف التي تشرحها، والمنظومات التي تحولها إلع شعر يسهؿ حفظح، 

 وبالتالي حفظ القواعد النحوية.
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صيحة، فنجد فبالنسبة لمجزء األوؿ مف التراث، وهو النماهج المغوية الصحيحة الف
أف ابف خمدوف ركز عمع حفظ المتعمـ لمكثير منها كي تربع لديح الممكة المغوية، فقاؿ في 
مقدمتح: "ووجح التعميـ لمف يبتغي هه  الممكة ويرـو تحصيمها أف يأخه نفسح بحفظ 
كالمهـ القديـ الجارت عمع أساليبهـ مف القر ف والحديث، وكالـ السمؼ". )ابف خمدوف: 

 (492: ص9111
أما الجزء الثاني مف التراث المغوت، والمقصود بح هنا المتوف والمنظومات، 

التأليؼ في النحو التعميمي كانت حتع منتصؼ القرف السادس الهجرت فمنشؤ  أف لغة 
اكتشؼ  -تقريبالا–تقريبالا محصورة في النثر، "ولكف قبيؿ منتصؼ القرف السادس الهجرت 

، أنح مف الممكف توظيؼ هشاـ أبو العباس الفهرت الشنتمرت، أحمد بف عبدالعزيز بف
يقاعاتح في صياغة منظومات نحوية تسهـ في تيسير حفظ القواعد وسرعة  "نظـ" الشعر وا 

، )استيعابها"  ، ومف هنا انتشرت المنظومات الشعرية (94: 4281عمي محمد أبو المكاـر
 باالال كبيرالا مف المتعمميفالتي تمخص قواعد النحو العربي، ولقد القت هه  المنظومات إق

العرب وغير العرب وقتها، وما زاؿ هها ااقباؿ عند الناطقيف بغير العربية باألزهر الشريؼ؛ 
ف لـ يفهموها أو كاف فهمهـ لها ضعيفالا، ومف هنا  فهـ شغوفوف بها، ويحفظونها حتع وا 

دالا ليبمي فقد اعتمد البحث الحالي عمع عرض كؿ قاعدة مف خالؿ متف ونظـ مختصريف ج
هها الدافل عند المتعمميف، فأما المتف فهو متف "اآلجرومية" وأما النظـ فهو نظـ الشيخ 
الشنقيطي لمتف اآلجرومية، وقد اقتصر األمر في االستعانة بالمتف والنظـ عمع جممة أو 
جممتيف مف المتف، وبيت أو بيتيف غالبالا في كؿ درس، وهلؾ بعد التعرض لمحوار التواصمي 

 سيظهر في إجراءات االستراتيجية إف شاء اهلل. كما
 . اختيار األمثمة المناسبة لمناطقيف بغير العربية2

اختيار األمثمة لمناطقيف بغير العربية في دروس النحو مف األمور المهمة، 
والشائكة، والتي توض  إها كاف هها الكتاب لمناطقيف بالعربية أـ الناطقيف بغيرها، هلؾ 

تتوافر فيها عدة معايير كي تجعمها خاصة بالناطقيف بغير العربية، وهي  ألنها يجب أف
 كاآلتي:

  ارتباط المثاؿ باألمور الحياتية. فمثال، إها كاف الدرس عف االستفهاـ، فيجب أف تكوف
األمثمة مشتممة عمع السؤاؿ عف الوقت مثؿ وقت المحاضرة، وعف المكاف مثؿ مكاف 

سعر الفواكح وغيرها مما يحتاجح بالفعؿ في أمور   الجامعة، كما يتضمف السؤاؿ عف
 الحياتية، وفي الوقت نفسح يجعمح يمارس القاعدة النحوية. 

  استخداـ الصور مل بعض األمثمة وهلؾ ألنها تعوض الدارس بشكؿ أو بآخر عف
المواقؼ الحياتية التي يستخدـ فيها المغة، وتساعد  عمع تهكر الحوار، وتهكر القاعدة 
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أكثر، كما أنها قد تبيف لح معاني بعض المفردات الغامضة فال ينشغؿ بالتركيز أكثر و 
 عمع المعنع عف التركيز عمع القاعدة، كما أنها تعيف عمع التعمـ النشط.

  استخداـ بعض النصوص األصيمة، يجب أف يكوف هناؾ العديد مف األمثمة الحقيقية
لمستوا  المغوت، وهها ما يمكف واألصيمة التي يجدها الدارس في الكتب المناسبة 

استخدامح في التدريبات حيث تأتي بعض الفقرات الحقيقية مف الكتب كما هي إف 
 كانت في المستون المغوت، أو مل تعديؿ بسيط إف كانت أصعب مف هلؾ. 

  استخداـ أمثمة مف الشواهد القر نية والنبوية والشعرية، كي تتكوف لدن المتعمـ الممكة
تضبط أداء ، فهه  األمثمة إف حفظها بتشكيمها الصحي ، استنتج منها  المغوية التي

نما  ف لـ يدرؾ قاعدتح، وا  القاعدة بسهولة، وساعد  هلؾ عمع رفض المحف حتع وا 
ابف خمدوف بقولح: "إف بالقياس عمع مخزونح المغوت، وممكتح السميمة، ويؤكد هها 

تحصيؿ هه  الممكة وتعميمها مف أهؿ صناعة العربية في األندلس ومعمميها أقرب إلع 
 سواهـ؛ لقيامهـ فيها عمع شواهد العرب وأمثالهـ ". 

  عرض األمثمة بحيث تيسر عمع الطالب استنتاج القاعدة، ومف هلؾ البدء
بالمتشابهات في القاعدة حتع يتسنع لح ظهور االختالؼ بوضوح، ومف ثـ تثبت 

أنيث، والتحدث عف التاء المربوطة، القاعدة في ههنح، فمثالال عند تعميمح عالمات الت
فاألفضؿ أف أقوؿ )معمـ/ معممة، وطبيب/ طبيبة، ومهندس/ مهندسة( عف أف أقوؿ 
)مسجد/ حديقة( فالمجموعة األولع تجعمح يدرؾ الفرؽ بسهولة، ويعرؼ القاعدة وهي 
أف بعض الكممات تضيؼ إليها التاء المربوطة فتتحوؿ مف مهكر إلع مؤنث، وبعد 

ؼ أف هناؾ كممات  خرها تاء مربوطة وهي مؤنثة ومف الممكف أال يكوف لها هلؾ يعر 
 مهكر مف لفظها بدوف التاء.

 :.استخداـ األلعاب والخرائط الههنية2
مميزات عدة، منها دفل الممؿ، وزيادة الدافعية، يتميز استخداـ األلعاب التعميمية ب

فورية بطريقة شائقة، ومنها "نمو وأهـ مف كؿ هلؾ تكرار الممارسة والتغهية الراجعة ال
. ومنها فعاليتح في (Donmus, 2010)االتجاهات اايجابية لمطالب نحو تعمـ المغة"، 

( لها فإف 9144تعمـ المغة العربية لمناطقيف بغيرها، والتغمب عمع صعوبتها )رحاب زناتي: 
الالـ عف كممة  استراتيجية "تواصؿ" جعمت األلعاب المغوية خطوة أساسية يعبر فيها حرؼ

 )الِعب(.
كما استخدـ البحث الخرائط الههنية، وهلؾ لما أكدتح الدراسات السابقة مف أف 

يستخدـ عقمح بكامؿ طاقتح حيث يعمؿ نصفا الدماغ سويالا فيها " مما  الخرائط تجعؿ المتعمـ
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 ( ولما أثبتتح الدراسات مف فعالية خرائط42: 9112يضل المخ في قمة عطائح" )بوزاف: 
 (.9141)مقابمة، والفالحات:  وتحصيؿ الطالب ومنها دراسة المفاهيـ في تدريس النحو

 .تنوع أساليب التقويـ8
مف المبادئ الرئيسة لالستراتيجية تنوع التقويـ، حيث تستخدـ التقويـ الشفهي 
أحيانالا والتحريرت أحيانالا، والتقويـ بالمهاـ أحياناال، وكهلؾ تنوعح مف حيث القائـ بح، 

تستخدـ التقويـ مف ِقبؿ المعمـ لمطالب أحيانالا، وتقويـ القريف أحيانالا، وتقويـ المجموعة ف
 أحيانالا أخرن. 

 ثانيالا: إجراءات استراتيجية تواصؿ 
ااجراءات هي األساليب التي تترجـ الطريقة إلع أداءات، وتنفه مبادئها سواء 

ث إعداد المواد التعميمية، أو مف حيث ما يقـو بح المدرس في الفصؿ بالفعؿ، أو مف حي
 (.14: 9112إعداد الوسائؿ التعميمية، أو أدوات التقويـ.) طعيمة، والناقة: 

جراءاتها  وفيما يمي إجراءات استراتيجية تواصؿ، بعد أف عرضنا مبادئها، وا 
واضحة في اسمها، فكؿ حرؼ مف حروؼ )تواصؿ( هو إجراء مف إجراءات االستراتيجية، 

ر( والواو )وِض (، واأللؼ )اقرأ( والصاد )صغ وصوب( والالـ )العب(، وفيما فالتاء )تحاوَ 
 يمي تفصيؿ هلؾ:

 ااجراء األوؿ: تحاور 
ألهمية الحوار في تعميـ المغات األجنبية، ولبعد  عف مناهج النحو لمناطقيف بغير 

لهه   العربية، رغـ قربح الشديد مف موضوعات النحو العربي كما سبؽ هكر  في المبادئ_
األسباب استند البحث إلع الحوار كخطوة أولع في درسح النحوت، وهلؾ عف طريؽ عرض 
صور في بداية الدرس، وتحت كؿ صورة حوار قصير مكوف مف جممتيف أو أكثر، غالبالا 
في صورة سؤاؿ وجواب، وهها الحوار غير مكتمؿ، بمعنع أف الجممة ال تظهر كاممة بؿ 

كمالها، فإف أكممها استخدـ توجد بها بعض النقاط التي  تحتاج مف الطالب التفاعؿ معها وا 
 القاعدة التي يدور عميها الدرس.

 ااجراء الثاني: وض   
أت وضِّ  القاعدة بالنص والرسـ، وتوضي  القاعدة، تـ بأكثر مف أسموب، األوؿ 

قيف قراءة القاعدة مف نظـ "متف اآلجرومية" لما لمستح الباحثة مف شغؼ الطالب الناط
بغير العربية باألزهر الشريؼ بهها المتف ودراستح، واألسموب الثاني: هو قراءة القاعدة 
منظومة شعرالا مف نظـ الشيخ الشنقيطي لػ "متف اآلجرومية"، وفي هلؾ تكرار لمقاعدة 
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بأسموب شعرت يسهؿ حفظح، واألسموب الثالث: كتابة القاعدة بأسموب المتعمـ، والرابل: 
في خريطة مفاهيـ أو خريطة ههنية، يرسمها الطالب ويستخدـ فيها  هو رسـ القاعدة

 األلواف والصور إف أراد، مما يثبت القاعدة في ههنح بأكثر مف طريقة.
 ااجراء الثالث: اقرأ  

بعد استنتاج القاعدة تأتي هه  الخطوة لمممارسة الشفهية بالقراءة الجهرية، ويتـ 
رة قصيرة غالبالا ما تكوف قصة مناسبة لغويالا لمستون هلؾ بأكثر مف أسموب، مثؿ قراءة فق

الطالب قراءة صحيحة مل الضبط، وهه  الفقرة بها تطبيقات لمقاعدة، ومتبوعة بعدة 
ا قراءة  يات  تدريبات لمتأكد مف إجادة التطبيؽ الشفهي لمقاعدة. ومف األساليب أيضال

المغوت لمطالب في هه   قر نية، وأحاديث نبوية، وأبيات شعرية، مل مراعاة المستون
تباعها بتدريبات لمتأكد مف إجادة التطبيؽ لمقاعدة، ومطالبة الطالب  الشواهد المختارة، وا 
بحفظ هه  الشواهد قدر االستطاعة لتكويف الممكة المغوية لديح التي أوصع بها ابف 

 خمدوف. 
ب   ااجراء الرابل: ُصغ وَصوِّ

( وفيح يطاَلب المتعمـ بصياغة جمؿ تتكوف هه  الخطوة مف جزءيف، األوؿ، )صغ
أو فقرات تتضمف القاعدة، كي يمارسها ممارسة كتابية. وفي هه  الخطوة إفادة مف 
الدراسات السابقة، فقد أجريت دراسة لممقارنة بيف مجموعتيف: األولع درست بعض قواعد 

نفس القواعد المغة مف خالؿ كتابة نصوص، وتنقيحها بنظاـ تقويـ األقراف، والثانية درست 
دراسة تقميدية، وأشارت النتائج إلع أف مجموعة المتعمميف الهيف مارسوا القواعد كتابيالا مف 
خالؿ موضوعات التعبير تحسنوا كتابيالا أكثر ممف درسوا القواعد دراسة تقميدية، رغـ 

 (Minchew: 1996) تحسف المجموعتيف
ب( وهو مف أهـ الخطوات التي تنمي  أما الجزء الثاني لهه  الخطوة، فهو )صوِّ

جمل - عند الطالب التفكير الناقد في تطبيؽ القاعدة، حيث تعرض لهـ أخطاء كتابية
، -معظمها بالفعؿ مف كتابات طالب ناطقيف بغير العربية في المستون المتوسط األوؿ

ويطمب منهـ تصويب هه  األخطاء، وأحيانالا مل بياف السبب، مما يزيد الوعي النحوت 
 د المسئوؿ ضعفها عف هه  األخطاء.لمقواع

 ااجراء الخامس: الِعب  
أما الخطوة األخيرة، فهي خطوة )العب( وهي المسئولة عف التقويـ، ولكف بشيء 
يضفي نوعالا مف المرح عمع العممية التعميمية، ولقد كانت هه  األلعاب مصدر مرح في 
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المعمـ، وأصبحت أخطاء الفصؿ وتقارب اجتماعي ونفسي بيف الزمالء، وبينهـ وبيف 
الطالب قابمة لمتالشي أوالال بأوؿ، وأهـ مف هلؾ كمح تشجيعها كؿ الطالب عمع التفاعؿ 

 وعدـ الخجؿ مف الخطأ.
 :المعالجة الميدانية لمبحث

جػراءات التطبيػؽ، وهلػؾ  يعرض البحث فػي هػها الجػزء وصػفالا لػ،دوات، والعينػة، وا 
 حث، ثـ نتائج البحث، وفيما يمي تفصيؿ هلؾ.بعرض أدوات البحث، ثـ إجراءات تطبيؽ الب

 حثأوالال: أدوات الب
 اختبار النحو لمناطقيف بغير العربية في المستون المتوسط األوؿاألداة األولع: 
 هدؼ االختبار

هدؼ االختبار إلع قياس مدن تمكف الطالب الناطقيف بغير العربية بالمستون 
يهـ، وفيما يمي أهدافح بالتفصيؿ مقسمة عمع المتوسط األوؿ مف قواعد النحو المقررة عم

 مستويات بموـ المعرفية.
المستون 
 المعرفي

  األهداؼ

 يوض  عالمات الرفل األصمية والفرعية. .4 تهكر
 األصمية والفرعية. يهكر عالمات النصب .9
 يعدد عالمات الجر األصمية والفرعية. .4

 يميز بيف االسـ والفعؿ والحرؼ.  .1 فهـ
الهت درسح وهو)المبتدأ والخبر والفاعؿ -بي يوض  الموقل ااعرا .4

 لمكممة.  -والمفعوؿ والمجرور(
 يعمؿ لوجود عالمة إعرابية معينة دوف غيرها. .2

 يستخرج المبتدأ والخبر مف نص مكتوب مل الضبط. .2 تطبيؽ
 يحوؿ الخبر مف جممة إلع شبح جممة. .8
 يمثؿ لمقاعدة التي درسها مل الضبط. .2
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 النص مل الضبط.يستخرج الفاعؿ والمفعوؿ مف  .41
 يستخرج المجرور مف النص مل الضبط. .44
يحوؿ الجممة االسمية مف إخبار عف مفرد إلع مثنع أو جمل مل  .49

 الضبط.
 يحوؿ الجممة الفعمية مف زمف إلع  خر مل الضبط. .44
يحوؿ الجممة مف صورة إلع أخرن مل الضبط. )مف اسمية إلع  .41

 فعمية أو العكس(
تحميؿ 
 وتركيب

ا.يكوف جممة بها مبت .44  دأ وخبر ويضبطها ضبطالا صحيحال
ا. .42  يعرب الجممة االسمية إعرابالا صحيحال
ا. .42  يكوف جممة بها فعؿ وفاعؿ ومفعوؿ ويضبطها ضبطالا صحيحال
ا. .48  يعرب الجممة الفعمية ويعربها إعرابالا صحيحال
ا. .42  يعرب المجرور بالحرؼ أو ااضافة إعرابالا صحيحال
ا.يكوف جممة بها مضاؼ ومضاؼ إليح ويضبطها ضبطالا صح .91  يحال

 يصوب الخطأ في ضبط المبتدأ والخبر في الجممة. .94 تقويـ
 يصوب الخطأ في ضبط الفاعؿ. .99
 يصوب الخطأ في ضبط المفعوؿ بح. .94
 يصوب الخطأ في ضبط المجرور. .91
 يصوب الخطأ في المطابقة بيف المبتدأ والخبر. .94
 يصوب الخطأ في الضمير المسند إليح األفعاؿ. .92
 ة.يصوب الخطأ في صوغ المضاؼ بالجمم .92

 يصؼ صورة بثالث جمؿ تبدأ باسـ. .98 إبداع
 يعمؽ عمع صورة بثالث جمؿ تبدأ بفعؿ. .92
 يصؼ صورة بثالث جمؿ تبدأ بحرؼ جر أو ظرؼ. .41
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 :جدوؿ مواصفات االختبار
جدوؿ المواصفات يمثؿ "مخططا تفصيمياال لالختبار يتحدد فيح محتون المادة 

النسبي لكؿ عنواف منها ممثالال  الدراسية عمع شكؿ عناويف لمموضوعات، مل تحديد الوزف
بعدد األسئمة الخاصة بهلؾ العنواف، كما يتحدد فيح أيضاال مستويات األهداؼ، أو النواتج 
التعميمية مل الوزف النسبي لكؿ مستون مقابؿ كؿ موضوع أو عنواف" )رشدت طعيمة: 

9111 :424.) 
 ولقد ُأعد جدوؿ مواصفات االختبار بالطريقة التالية:

وكتابػػة أسػػماء عنػػاويف عامػػة تضػػـ الموضػػوعات فػػي العمػػود األوؿ  رسػػـ جػػدوؿ .4
 )الرأسي( لمجدوؿ، وكتابة مستويات المهارات بالصؼ األوؿ )األفقي( لمجدوؿ.

تحديػػػػد الػػػػوزف النسػػػػبي لمموضػػػػوعات، ولممهػػػػارات وهلػػػػؾ باسػػػػتخداـ المعػػػػادلتيف  .9
 اآلتيتيف:

 
 X  411                                              =الوزف النسبي لمموضوعات 

  
 

 X            411                                الوزف النسبي لمستون المهارة =
 

 . تحديد عدد أسئمة الموضوع بالمعادلة اآلتية:4
    = عدد أسئمة الموضوع

 

 
 
 
 

موضوعالدروس التي تخدـ العدد   

لمدروسالمجموع الكمي   

 عدد مهارات التصنيؼ

 المجموع الكمي لممهارات
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 متوسط األوؿ( مواصفات اختبار النحو لمناطقيف بغير العربية بالمستون ال4جدوؿ )
 
 

 تطبيؽ فهـ تهكر
 تحميؿ
 وتركيب

 إبداع تقويـ
الوزف 
النسبي 
 لمموضوع

عدد 
 األسئمة

 الموضوع األوؿ
الكػػػػػػػػػػػالـ، والكممػػػػػػػػػػػة 
 )أقسامها وعالماتها(

1.4/ 
1.4 

1.4/ 
1.4 

1.24 
1.2/ 
1.4 

1.24 --- 41% 4 

 الموضوع الثاني
إعػػػراب األسػػػماء)مفرد 

 ومثنع وجمل(
1.2 1.2 4.4 4.9 4.4 1.2 91% 2 

 الموضوع الثالث
الجممػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػمية 

 )المبتدأ والخبر(
1.2 1.2 4.4 4.9 4.4 1.2 91% 2 

 الموضوع الرابل
الجممة الفعمية )الفعػؿ 

 والفاعؿ(
1.2 1.2 4.4 4.9 4.4 1.2 91% 2 

 الموضوع الخامس
الجػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػالحروؼ 

 وااضافة
1.2 1.2 9.94 4.8 9.94 1.2 41% 2 

الػػػػػػػػػػػػوزف النسػػػػػػػػػػػػبي 
  %411 % 41 %94 %91 %94 %41 %41 مهارةلمستون ال

 41  4 2.4 2 2.4 4 4 عدد األسئمة

 :التأكد مف صدؽ االختبار
"أبسط تعريؼ لمصدؽ هو أف يقيس االختبار فعالال ما يفترض أف يقيسح" )جات: 

(، وقد اعتمد البحث الحالي في التحقؽ مف صدؽ االختبار عمع تحكيـ عدد 424: 9114

 املستوى
 احملتوى



ـ 9142لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )  
 

 -399- 

"باعتبار هه  األحكاـ طريقة مف طرؽ التحقؽ مف صدؽ  4صصيف،مف الخبراء والمتخ
أدوات القياس التربوية"، وأسفرت هه  الخطوة عف وضوح مفردات االختبار، وقياس 
المفردات لكؿ المهارات التي هدؼ االختبار لقياسها، كما أسفرت عف بعض التعديالت في 

 صياغة المفردات، التي التـز بها البحث.
 بات االختبارالتأكد مف ث

يعني ثبات االختبار "مدن الدقة التي يقيس بها االختبار ما يقيسح، وكمما كاف 
االختبار أكثر دقة وثباتاال نستطيل أف نحصؿ عمع نفس الدرجات لنفس األفراد عند إعادة 
تطبيقح عميهـ بعكس االختبار الهت ال يعتمد عميح، حيث تختمؼ درجات عينة معينة في 

 (484: 9114يها تطبيؽ االختبار" )جات: كؿ مرة نعيد ف
ولقد تم اختيار طريقة "إعادة االختبار" للتأكد من ثبات االختبار، لذا فقد تم تطبيق 

بفاصؿ  االختبار على مجموعة مكونة من خمسة وعشرين طالًبا، وأعيد تطبيق االختبار عليهم
يف في المرة األولع وبعد هلؾ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات الدارسأسبوعيف، 

، مف قائمة SPSSوالثانية، باستخداـ معادلة ارتباط بيرسوف، مف خالؿ برنامج 
(Analyze) ثـ اختيار ،(Correlate) ثـ ،(Bivariate) فيظهر مربل الختيار أعمدة ،

%(، وهي 81.4وكاف معامؿ االرتباط في االختبار ) (Pearson)الدرجات، ثـ اختيار 
 قة االختبار.درجة عالية تؤكد ث

 إعداد كراسة األسئمة وورقة ااجابة: 
تـ تصميـ كراسة ل،سئمة ُضمنت أسئمة االختبار وبدائؿ ااجابة عنها، وكاف بها 

ا اانتاجيةأماكف لإلجابة عف أسئمة المقالية القصيرة أو  ، فأصبحت ورقة األسئمة هي أيضال
 ورقة ااجابة.

 األداة الثانية: كتاب الطالب  
لطالب في هها المستون )المتوسط األوؿ( دروسالا مف أوؿ كتاب "التحفة يدرس ا

اآلجرومية"، باعتبار أنح شرح مبسط ألكثر كتب التراث المناسبة  السنية بشرح المقدمة
                                                           

لزيني، أستاه مناهج وطرؽ التدريس بكمية التربية جامعة المنصورة، ومدير مركز أ.د محمد ا 4
 تعميـ العربية لغير الناطقيف بها.

 أ.د خمؼ الديب، أستاه مساعد مناهج وطرؽ التدريس بكمية التربية، جامعة األزهر.
 لعالمية.أ.د أمؿ جودة، أستاه مناهج وطرؽ التدريس، ووكيؿ كمية التربية، جامعة المدينة ا
 أ.د إيماف مبروؾ، أستاه مساعد مناهج وطرؽ التدريس بجامعة المدينة العالمية.
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لممبتدئيف في عمـ النحو، ولكنهـ يواجهوف في فهمح صعوبات عديدة، لها فقد أعد البحث 
ة مف الكتاب األساسي، وكتبها بطريقة جديدة كتابالا لمطالب بح الموضوعات المدروس

تناسب استراتيجية )تواصؿ( وغير في ترتيب بعض الموضوعات لتناسب الناطقيف بغير 
الموضوعات التي قد يظف البعض أنها بعيدة عف  العربية، ولقد تضمف البحث بعض

السـ، وعالمات التواصؿ أو أنها قواعد صماء مثؿ الكالـ المفيد، وأقساـ الكممة، وعالمات ا
الفعؿ، وااعراب والبناء، وعالمات إعراب االسـ، وغير هلؾ مف الموضوعات التي يظف 
أنصار التواصؿ المغوت أنها ال تناسب الناطقيف بغير العربية، وهلؾ لسببيف؛ األوؿ: أنها 

مي أساسية لمناطقيف بغير العربية وبغيرها لف يفهموا النحو وهلؾ تطبيؽ لمبدأ النحو التعمي
الهت استند البحث، والثاني: أنها مف الموضوعات التي يدرسها طالب المجموعة الضابطة 

 بالطريقة التقميدية.
، مشتمالال عمع: )مقدمة، ولمف هها  وقد تـ إعداد الكتاب في صورتح المبدئية أوالال
رشادات لممتعمـ، ودروس الكتاب(، ثـ عرض الصورة المبدئية لمكتاب عمع بعض  الكتاب؟ وا 

. ثـ تعديمح، وتطبيقح في صورتح النهائية، فتكوف مف عدة دروس، كؿ 9السادة المحكميف
درس منها يقدـ قاعدة نحوية مستخدمالا العناويف المتعارؼ عميها في كؿ كتب النحو ألبناء 

، وفي الوقت نفسح يعالج وظائؼ -ألنها هكها تمبي دوافل الطالب واهتماماتهـ–المغة 
بيف الوعي النحوت والتواصؿ، ويقدـ لمطالب النحو التراثي بصورة  وتراكيب لغوية ليجمل

عصرية، فكانت الدروس هي: )أقساـ الكممة، وعالمات االسـ، وعالمات الفعؿ، وعالمات 
عرابح، وعالمات  عرابح، والجمل وا  عرابح، والمثنع وا  الحرؼ، وااعراب والبناء، والمفرد وا 

، والفاعؿ، والمفعوؿ بح، المجرور بحرؼ الجر، ااعراب في األسماء، والمبتدأ والخبر
والمجرور بااضافة. وكاف عرض كؿ درس يتضمف )األهداؼ، تحاور، وض ، اقرأ، صغ، 

 وصوب، العب(.
 ثانيالا: تطبيؽ البحث

 التجريبي لمبحث التصميـتحديد  .4
تجريبية( هات القياسيف:  -تـ اختيار تصميـ المجموعتيف المتكافئتيف: )ضابطة

والبعدت(، حيث اختير الطالب اختيارالا عشوائيالا مف الطالب الممتحقيف بالرواؽ  )القبمي
األزهرت مف المستون المتوسط األوؿ، ودرست المجموعة التجريبية )كتاب الطالب 
باستراتيجية تواصؿ( ودرست المجموعة الضابطة الدروس نفسها بالطريقة التقميدية حيث 
                                                           

 خمؼ الديب، د. أمؿ محمود، د. إيماف مبروؾ. د.أد/ محمد الزيني،  9
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الطالب القاعدة، مل تقديـ المعمـ بعض التدريبات عرض األمثمة المنفصمة ثـ استنتاج 
النمطية أو المعتمدة عمع ااعراب، دوف تركيز عمع المعنع أو الوظيفة النحوية أو 

 التراكيب المغوية المستخدمة في التواصؿ.
ولقد تعرضت المجموعتاف لالختبار قبؿ تطبيؽ البرنامج، وبعد ، ثـ قورنت 

: القبمي والبعدت لمعرفة تأثير المتغير المستقؿ درجات المجموعتيف في القياسيف
 )استراتيجية تواصؿ( عمع المتغير التابل )التحصيؿ(. 

ثـ أعيد تطبيؽ االختبار مرة أخرن بعد شهر مف التطبيؽ البعدت، وهلؾ لمعرفة 
 تأثير االستراتيجية عمع مدن بقاء األثر.

 مجتمل البحث وعينتح: .9
عممي المغة العربية مف الناطقيف بغيرها يتمثؿ مجتمل البحث الحالي في مت

بالرواؽ األزهرت بالجامل األزهر بالقاهرة، أما عينة البحث فتتمثؿ في عينة عشوائية مف 
طالب المستون المتوسط األوؿ، بمغ عددهـ خمسوف طالبالا، وقسموا إلع مجموعتيف 

يهتـ البحث  )تجريبية وضابطة( وكؿ مجموعة منها عددها )خمسة وعشروف( طالبالا، ولـ
باختالؼ المغة األـ لمدارسيف ألنح ال يتعامؿ بها بؿ يعتمد عمع المخزوف المغوت البسيط 
الموجود لدن الطالب، كما أنح لـ يهتـ بالنوع، فقد كاف رواد الرواؽ طالبالا وطالبات، ولكف 
بعد التطبيؽ تـ استبعاد ثالثة طالب مف كؿ مجموعة لعدـ التزامهـ الكامؿ بالحضور، 

 فكانت العينة مف اثنيف وعشريف طالبالا في الضابطة، ومثمهـ في التجريبية.
 ااطار الزمني لمبحث  .4

استغرؽ البحث خمسة عشر لقاءال، منها اثنا عشر لقاءال تعميميالا، وأضيؼ لها 
ثالثة لقاءات أخر، واحد لمتقويـ القبمي، و خر لمتقويـ التكويني في منتصؼ البرنامج، 

خمسة عشر لقاءال. بواقل ثالثة لقاءات  المقاءاتهائي، فكاف مجموع وثالث لمتقويـ الن
/  2/ 4أسبوعيالا استغرؽ كؿ لقاء منها ساعتيف، عمع مدار خمسة أسابيل، بدأت بتاريخ 

 .9148/  8 /4  ، وانتهت بتاريخ9148
 ثالثالا: تحميؿ النتائج وتفسيرها

جػراعف السؤاؿ البحثي األوؿ، وهػو: " لإلجابة .4 ءات اسػتراتيجية "تواَصػؿ" مػا مبػادئ وا 
لتعمػػيـ النحػػو لمنػػاطقيف بغيػػر العربيػػة القائمػػة عمػػع الػػدمج بػػيف رفػػل الػػوعي النحػػوت 
والتواصػػػػؿ المغػػػػػوت؟ فقػػػػػد بػػػػػيف البحػػػػػث فػػػػػي ااطػػػػػار النظػػػػػرت، األسػػػػػاس النظػػػػػرت 
لالستراتيجية، وهما مدخال رفل الوعي والتواصؿ المغوت، كما بيف المبػادئ التطبيقيػة 
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جراءاتها المتمثمة في )تحػاور، وضػ ، اقػرأ، التي قامت عميها ا ستراتيجية تواصؿ، وا 
 صغ وصوب، العب(. 

لإلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ البحثػػػي الثػػػاني، وهػػػو: "مػػػا برنػػػامج تعمػػػيـ النحػػػو باسػػػتخداـ  .9
اسػػػتراتيجية "تواصػػػؿ" لتعمػػػيـ النحػػػو القائمػػػة عمػػػع رفػػػل الػػػوعي النحػػػوت، والتواصػػػؿ 

 ب الطالب ووصفح في ااجراءات.المغوت" ؟ فقد أعد البحث البرنامج في كتا
ما أثر استراتيجية "تواصؿ" في تحصيؿ " لإلجابة عف السؤاؿ البحثي الثالث، وهو:  .4

 تـ اتخاه إجراءيف: لمطالب الناطقيف بغير العربية بالمستون المتوسط"؟ القواعد
 لممجموعتيف التجريبية  األوؿ: المقارنة بيف نتائج القياس القبمي الختبار النحو

ضابطة لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف قبؿ التطبيؽ، وتـ هلؾ عف طريؽ وال
وهلؾ باختيار، ، SPSSاختبار )ت( لمعينتيف المستقمتيف باستخداـ برنامج 

(Analyze)  ثـ اختيار(Compare Means)  ومف القائمة الفرعية التي
النتائج كما فكانت  (Independent - Sample T Test)ظهرت تـ اختيار 

 جدوؿ التالي:بال
 داللة فروؽ المتوسطات بيف التجريبية والضابطة في القياس القبمي الختبار النحو

المتوسط  العينة البيانات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارت

درجة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة )ت(

المجموعة 
 4.44 9.84 99 الضابطة

غير  1.21 19
المجموعة  دالة

 4.14 9.41 99 التجريبية

(، مما يدؿ عمع 1.21نظر في الجدوؿ السابؽ نجد أف قيمة )ت( تساوت )وبال
عدـ وجود فروؽ هات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالب في المجموعتيف 

 التجريبية والضابطة في القياس القبمي مما يؤكد عمع تكافؤ المجموعتيف قبؿ التطبيؽ.
 المقارنة بيف نتائج القياس ااجراء الثاني لإلجابة عف السؤاؿ الثالث، هو :

البعدت الختبار النحو لممجموعتيف التجريبية والضابطة لمتحقؽ مف فاعمية 
االستراتيجية في تحصيؿ القواعد لمطالب، وتـ هلؾ عف طريؽ اختبار )ت( 

كانت و  ،بالطريقة السابؽ هكرها، SPSSلمعينتيف المستقمتيف باستخداـ برنامج 
 لي:النتائج كما بالجدوؿ التا
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 داللة فروؽ المتوسطات بيف التجريبية والضابطة في القياس البعدت الختبار النحو

المتوسط  العينة البيانات
 الحسابي

االنحراؼ 
قيمة  درجة الحرية المعيارت

 الداللة )ت(

المجموعة 
 4.44 91.84 99 الضابطة

19 41184 1114 
المجموعة 
 4.44 94.21 99 التجريبية

يبيف وجود فروؽ هات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات  والجدوؿ السابؽ
القياس البعدت لطالب المجموعتيف التجريبية والضابطة لصال  طالب المجموعة 

( في تدريس النحو لمطالب الناطقيف بغير تواَصؿالتجريبية، مما يثبت فاعمية استراتيجية )
 العربية
 راتيجية تواصؿ في بقاء أثر تعمـ لإلجابة عف السؤاؿ البحثي الرابل: ما أثر است

لدن الطالب الناطقيف بغير العربية بالمستون المتوسط؟ تـ إجراء المقارنة  النحو
بيف نتائج القياس البعدت لممجموعتيف التجريبية والضابطة بعد شهر مف 
التطبيؽ البعدت األوؿ لمتحقؽ مف فاعمية االستراتيجية في تحصيؿ القواعد 

ف طريؽ اختبار )ت( لمعينتيف المستقمتيف باستخداـ برنامج لمطالب، وتـ هلؾ ع
SPSS:وكانت النتائج كما بالجدوؿ التالي ، 

داللة فروؽ المتوسطات بيف التجريبية والضابطة في القياس البعدت الثاني )بعد 
 شهر( مف اختبار النحو

المتوسط  العينة البيانات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارت

 درجة
 الحرية 

قيمة 
 الداللة )ت(

المجموعة 
 2.44 42.44 99 الضابطة

19 1142 1114 
المجموعة 
 1.12 94.21 99 التجريبية

والجدوؿ السابؽ يظهر وجود فروؽ هات داللة إحصائية بيف المجموعتيف 
التجريبية والضابطة، لصال  المجموعة التجريبية في القياس البعدت المرجأ )بعد شهر(، 
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التعمـ عند التدريس باستخداـ استراتيجية )تواَصؿ( القائمة عمع الجمل مما يفيد بقاء أثر 
 بيف رفل الوعي النحوت، والتواصؿ، ويرجل البحث هه  النتائج إلع عدة أسباب منها:

  :الجمل بيف النحو الصري  والضمني، وهو في هها يتفؽ مل نتائج بحث )شفيؽ
ي  والضمني لمنحو في تعميمح ( التي أثبتت فعالية المزج بيف التعميـ الصر 9142

لطالب المرحمة ااعدادية وتنمية مهارات الكتابة لديهـ، كما يتفؽ مل نتائج 
( التي أثبتت أف الدراسة الواعية لمقواعد ليست الشرط 9112دراسة )صارت: 

الضرورت لتعميـ المغة، وفي المقابؿ فإف تعمـ المغة ال يمكف أف يكوف كمح عممية 
فإف الطريقة المؤممة ينبغي أف تتوفر عمع مرحمة ضمنية  غير واعية. ولها
 وأخرن صريحة. 

  االهتماـ بالتواصؿ في تدريس النحو، وفي تدريباتح وفي المهاـ المطموبة مف
المتعمـ سواء أكانت شفهية أـ كتابية، وهو بهها يتفؽ مل نتائج دراسات متعددة، 

( حيث توصؿ (Ho, P. V. P., & Binh, N. T.: 2014ومنها دراسة 
الباحثاف إلع فعالية تدريس القواعد بالطريقة التواصمية في تحسيف كفاءة 
ا. ودراسة الشيخ  الطالب المغوية، وتحسيف مهارات التواصؿ الشفهي أيضال

( التي أثبتت فعالية المهاـ المغوية التواصمية في اكتساب الوظائؼ 9142)
مبي احتياجاتهـ، وتناسب دوافعهـ النحوية لدن متعممي العربية لغة ثانية ألنها ت

( التي أوصت بأف "تقدـ 9141في تعمـ المغة. وكهلؾ دراسة )النجراف، عثماف: 
القواعد مف خالؿ المعاني، أو داخؿ سياقات تقابؿ حاجة الطالب التواصمية، 

  وداخؿ نصوص مختارة".
  :( 94: 9112استخداـ الخرائط الههنية، وهو في هها يتفؽ مل دراسة )صارت

أحسف الطرؽ التعميمية لتحصيؿ النحو النظرت، وتفادت النص  التي توصمت إلع أف
المسهب الهت يصعب حفظح عمع المتعمميف، هي التي تقدـ معموماتح وقوانينح 
عمع شكؿ رسـو بيانية بسيطة يشار فيها إلع العالقات والعمميات بالرموز والجداوؿ 

)رحاب إبراهيـ: ها األلواف، و دراسة والسهاـ واألقواس والمشجرات، وتستثمر في
( التي توصمت إلع فعالية الخرائط في رفل مستون التحصيؿ لدن طالب 9112

 .الصؼ األوؿ الثانوت واستبقاء أثر التعمـ
  ( 9112)حواس:استخداـ األلعاب المغوية، وهو في هها يتفؽ مل نتائج دراسة

التعميمية في تدريس القواعد والتي أوصت باستخداـ المنظمات المتقدمة واأللعاب 
لما ثبت مف أثرهما اايجابي عمع التحصيؿ والميؿ نحو المادة، وبقاء التعمـ لديهـ، 

ا مل دراسة ( التي توصمت إلع فاعمية األلعاب المغوية 9114)مرغني:  ويتفؽ أيضال
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في تدريس القواعد النحوية في تنمية بعض مهارات التحدث لدن تالميه الصؼ 
 دادت.األوؿ ااع

 :ممخص نتائج البحث 
أثبت برنامج تعميـ النحو باستخداـ استراتيجية )تواَصؿ( فعالية في تحصيؿ 
الطالب الناطقيف بغير العربية بالمستون المتوسط األوؿ لقواعد النحو، كما أثبت فعاليتح 

 في بقاء أثر التعمـ لديهـ.
 التوصيات 

 يوصي البحث بما يمي:
 اصمية وأنشطة رفل الوعي في تدريس النحو.الجمل بيف األنشطة التو -
استخداـ النصوص الحياتية والقصص البسيطة واآليات القر نية واألحاديث النبوية -

الشريفة، والحكـ وبعض األشعار في أمثمة وتدريبات وتقويمات الناطقيف بغير 
 العربية.

ف والمنظومات لهـ تمبية رغبة الناطقيف بغير العربية باألزهر الشريؼ في تبسيط المتو-
 ومساعدتهـ عمع حفظها.

 ربط القاعدة باألداء المغوت بفنونح األربعة )استماع وتحدث وقراءة وكتابة(. -
استخداـ خرائط المفاهيـ واأللعاب المغوية لتثبيت المعمومات وممارستها بأكثر مف  -

 طريقة.
قط، ألنح يحرمهـ مف تجنب قصر النحو لمناطقيف بغير العربية عمع النحو التواصمي ف -

معمومات مهمة تساعدهـ بعد هلؾ في فهـ كتاب اهلل وسنة نبيح صمع اهلل عميح 
وسمـ، كما يوصي البحث أف تعرض هه  المعمومات بطريقة تواصمية أو بمهاـ تعمـ 

 نشط تيسرها لهـ.
 :المقترحات 

 يقترح البحث إجراء بعض البحوث المرتبطة بح، ومنها:
ستراتيجية تواصؿ عمع مهارات األداء الكتابي لدن الناطقيف بغير أثر تدريس النحو با

العربية، وكهلؾ أثر  عمع مهارات األداء الشفهي لديهـ، وأثر  عمع تحصيؿ تالميه المرحمة 
 االبتدائية بالمدارس العربية، وكهلؾ مهارات األداء الكتابي والشفهي لديهـ. 
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: المراجل العربية  أوالال
، مركز الكتاب لمنشر 9(. المرجل في تدريس المغة العربية، ط9112)إبراهيـ محمد عطا.
 والتوزيل.

، 44/ 4(. الخصائص، تحقيؽ محمد عمي النجار 4221أبو الفت  عثماف ابف جني )
 ، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، دار الشئوف الثقافية العامة، بغداد.1ط

عجـ المصطمحات التربوية في (. م9114أحمد حسيف المقاني، ، عمي أحمد والجمؿ )
 ، القاهرة، عالـ الكتب.4المناهج وطرؽ التدريس، ط

(: أثر استخداـ بعض األلعاب المغوية في تدريس القواعد 9114أماني حامد مرغني )
النحوية عمع تنمية بعض مهارات التحدث لدن تالميه الصؼ األوؿ ااعدادت، 

 ماجيستير، كمية التربية، جامعة أسيوط.
 ، الرياض، مكتبة جرير.9(، الكتاب األمثؿ لخرائط العقؿ، ط9112بوزاف ) توني

( أثر تدريس النحو بخرائط المفاهيـ عمع تنمية مهارات 9114ثناء عبدالمنعـ رجب )
اانتاج المغوت واالتجا  نحو المادة لدن طالب الصؼ األوؿ ااعدادت، دراسات 

 ية التربية.في المناهج وطرؽ التدريس، جامعة عيف شمس، كم
( أساليب تدريس النحو العربي في الجامعات الكينية "جامعة 9141حسف محمود عمي )
ا"، رسالة دكتورا ، كمية التربية، جامعة أـ درماف  -المستقبؿ جامعة نيروبي نموهجال
 ااسالمية.

(، فعالية استخداـ خرائط المفاهيـ في تدريس النحو عمع التحصيؿ 9118رحاب إبراهيـ )
ء أثر التعمـ لدن طالب الصؼ األوؿ الثانوت )ماجيستير غير منشورة( كمية وبقا

 التربية، جامعة قناة السويس
( " برنامج لمتغمب عمع صعوبات الكتابة التي تواجح المبتدئيف 9144رحاب زناتي )

الناطقيف بغير العربية باستخداـ الفصؿ المقموب االفتراضي المعتمد عمع األلعاب 
 .9144، يناير 4، ج429" مجمة التربية، جامعة األزهر، ع االيكترونية
( المرجل في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرن، الجزء 4282رشدت أحمد طعيمة )

 األوؿ، القسـ األوؿ، معهد المغة العربية، جامعة أـ القرن بمكة المكرمة.
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مغة اتصاليالا بيف المناهج (. تعميـ ال9112رشدت أحمد طعيمة، محمود كامؿ والناقة. )
 إيسيسكو.–وااستراتيجيات، منشورات المنظمة ااسالمية لمتربية والعمـو والثقافة 

(. "اهتمامات األجانب نحو الثقافة العربية ااسالمية"، مجمة 4282رشدت أحمد طعيمة. )
 4282دراسات تربوية، رابطة التربية الحديثة بمصر، الجزء الثالث، يونيو 

(. تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرن: مناهجح 4282حمد طعيمة. )رشدت أ
 وأساليبح. الرباط: المنظمة ااسالمية لمتربية والعمـو والثقافة )أيسسكو(.

(. القياس والتقويـ التربوت والنفسي أساسياتح 9119صالح الديف محمود عالـ. )
 ،القاهرة وتطبيقاتح وتوجهاتح المعاصرة، دار الفكر العربية

محتون برامج تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرها في  (.9142عبد النور محمد الماحي.)
مؤتمر تدريس المغة العربية في  ،)ضوء المسانيات الحديثة )مقرر النحو أنموهجاال 

 مؤسسات التعميـ العالي: الواقل والمأموؿ، معهد المغة العربية بجامعة زايد.
( مالم  النحو العربي في برنامج تعميـ العربية 9112صي عباسي )عبدالحميـ محمد، و ق

لغير الناطقيف بها، 
https://www.alukah.net/literature_language/0/7427/#ixzz5

yBD2bnmz 
(. مقدمة ابف خمدوف، تحقيؽ، عبداهلل محمد الدرويش، 9111الرحمف ابف خمدوف. ) عبد

 ، دار يعرب، دمشؽ.4ط
تعميـ العربية لغير الناطقيف بها، ندوة تطوير تعميـ المغة  (.4221عبد  الراجحي. )

/ 8/  98 - 94العربية، بالجامعة ااسالمية العالمية بماليزيا، في الفترة مف 
4221 

(. تعمـ النحو وتعميمح وظيفيالا "ااستراتيجيات 9141ف. )عثماف النجراف، وعبدالمنعـ وعثما
واألساليب"، مؤتمر اتجاهات حديثة في تعميـ العربية لغة ثانية، معهد المغويات 

 العربية، جامعة الممؾ سعود.
(. طريقة ابف خمدوف في تدريس النحو وأثرها في لغة الكتابة 4282عمي أحمد مدكور. )

توسط بالمممكة العربية السعودية، دراسات تربوية، لدن تالميه الصؼ االوؿ الم
 42، ج 1رابطة التربية الحديثة. مج 

( أساسيات النحو العربي لغير الناطقيف بالعربية، مجمة كمية 4228عمي فودة نيؿ، )
 424 -444، ص ص 4اآلداب، جامعة الرياض، ج

https://www.alukah.net/literature_language/0/7427/#ixzz5yBD2bnmz
https://www.alukah.net/literature_language/0/7427/#ixzz5yBD2bnmz
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ري  لتدريس (. فاعمية المزاوجة بيف المدخميف الضمني والص9142فاطمة شفيؽ. )
القواعد النحوية في تنمية مهارات التعبير الكتابي اابداعي لتالميه الصؼ األوؿ 

 .9، ج429ااعدادت، مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد 
(. المناهج الحديثة وطرائؽ التدريس، دار المناهج لمنشر 9118محسف عمي عطية. )

 والتوزيل، عماف.
العممية والمغوية لبناء مناهج النحو لغير الناطقيف  ( األسس9112محمد صارت )

بالعربية، المؤتمر العالمي لتعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بها، جامعة الممؾ 
 سعود، معهد المغة العربية.

مجمة المساف العربي، الرباط:  (. دراسة تحميمية في كتاب تعميمي،4282محمد عمايرة.)
 .98عريب التابل لجامعة الدوؿ العربية، عالمكتب الدائـ لتنسيؽ الت

(. برامج تعميـ العربية لممسمميف الناطقيف بمغات أخرن في 4284محمود كامؿ الناقة. )
  ضوء دوافعهـ، دراسة ميدانية، المممكة العربية السعودية، جامعة أـ القرن.

دريس قواعد ( استخداـ المنظمات المتقدمة واأللعاب التعميمية في ت9112نجالء حواس )
المغة، وأثرهما عمع التحصيؿ، والميؿ نحو المادة، وبقاء التعمـ لدن تالميه الصؼ 
 السادس االبتدائي )رسالة دكتورا  غير منشورة( كمية التربية، جامعة عيف شمس.

( أثر التدريس باستخداـ الخرائط 9141نصر محمد مقابمة، ، غصايب محمد والفالحات )
طمبة الصؼ الثامف األساسي لقواعد المغة العربية في  المفاهيمية عمع تحصيؿ

 .1، ع 92األردف" مجمة جامعة دمشؽ، المجمد 
( المهاـ المغوية التواصمية وأثرها في اكتساب الوظائؼ 9142هداية هداية الشيخ )

 .4النحوية لدن متعممي العربية لغة ثانية، العموـ التربوية، العدد الثاني، ج 
عداد سمير جاد، مناهج البحث في عصر المعمومات( 9114جات، ؿ. ر. ) ، ترجمة وا 

 ومهنع غنايـ، الدار العالمية لمنشر والتوزيل، القاهرة.
( مهاهب وطرائؽ في تعميـ المغات. ترجمة 4221رتشاردز، جاؾ و روجرز، ثيودور.) 

محمود إسماعيؿ صيني، وعبدالرحمف عبدالعزيز العبداف، وعمر الصديؽ عبداهلل، 
 اض: دار عالـ الكتب.الري
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مداخؿ تعميـ المغة العربية، رؤية تحميمية، مركز  (9142فايزة السيد عوض و خروف،)
الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز الدولي لخدمة المغة العربية، المممكة العربية 

 السعودية.
(، مؤتمر تيسير تعميـ النحو، بدعوة مف مجمل المغة 9119مجمل المغة العربية بدمشؽ )
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