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المستخلص :
استيدؼ ىذا البحث تنمية ميارات االستدالؿ النحوى لدى تالميذ الصؼ الثانى مف
المرحمة اإلعدادية  ،تمؾ الميارات الالزمة ليـ فى دراسة التراكيب المغوية والقواعد النحوية
المتضمنة بكتاب المغة العربية  ،وتكونت عينة البحث مف عدد (  ) 86تمميذا مف تالميذ
الصؼ الثانى اإلعدادى بإدارة بمبيس التعميمية بمحافظة الشرقية تـ تقسيميـ إلى
مجموعتيف  :تجريبية درست موضوعات النحو المقررة عمييـ باستخداـ إستراتيجية األبعاد
السداسية  ،وأخرى ضابطة درست نفس الموضوعات بالطريقة المعتادة دوف أية معالجات
تج ريبية  ،و تمثمت مشكمة البحث فى وجود ضعؼ وقصور واضح لدى تالميذ الصؼ الثانى
اإلعدادى فى ميارات االستدالؿ النحوى تمؾ الميارات الالزمة ليـ لفيـ موضوعات النحو
ودراسة قضاياه  ،كما أف تمؾ الميارات كشفت عنيا الدراسة االستكشافية التى قاـ بيا
الباحث وأكدت عمييا نتا ئج البحوث والدراسات السابقة ذات الصمة  .ىذا وقد اعتمد البحث
عمى إعداد قائمة بميارات االستدالؿ النحوى الالزمة لتالميذ الصؼ الثانى اإلعدادى  ،واختبار
ميارات االستدالؿ النحوى لقياس تمؾ الميارات لدييـ  ،وكاف مف أبرز ما توصؿ إليو البحث
وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى 60و 6بيف متوسطى درجات تالميذ المجموعة
التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار ميارات االستدالؿ النحوى ككؿ لصالح
المجموعة التجريبية  ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  60و 6بيف متوسطات
درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار ميارات االستدالؿ
النحوى فى كؿ ميارة فرعية عمى حدة لصالح المجموعة التجريبية  ،مما يدؿ عمى فاعمية
إستراتيجية األبعاد السداسية فى تنمية ميارات االستدالؿ النحوى لدى عينة الدراسة .

الكممات المفتاحية  :إستراتيجية األبعاد السداسية  ،واالستدالؿ النحوى  ،وتالميذ

المرحمة اإلعدادية.
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The effectiveness of using the PDEODE Strategy in Arabic language
to develop the Grammatical Inference skills among prep stage students.
Abstract:
This study aimed at developing the grammatical inference skills of the
second-year prep stage students, those skills necessary for them in studying the
linguistic structures and grammar rules in the Arabic book. The study sample
consisted of (60) second year prep students At Belbeis Administration, Sharika
Governorate who were divided into two groups: an experimental group that
studied the grammar topics determined in the school book by using the
PDEODE Strategy, and another control one studied the same topics in the
usual way without any experimental treatments. The research problem was that
there were obvious weakness and deficiency among the second-year prep
students in the grammatical inference skills, those skills necessary for them to
understand grammar topics and study its issues, and that the skills were
revealed by the pilot study conducted by the researcher and confirmed by the
results of previous relevant research and studies.
The research has been based on preparing a list of the grammatical
inference skills required for second prep students and grammatical inference
skills test to measure those skills. The results of the study showed that there
was a statistically significant difference at the level of (0.01) between the mean
score of the experimental and control groups in the post-administration of the
grammatical inference skills test as a whole, in favor of the experimental group
and there were statistically significant differences at the level of (0.01) between
the mean scores of the experimental and control groups in the postadministration of the grammatical inference skills test
in each sub-skill
separately in favor of the experimental group, which indicates the effectiveness
of the PDEODE strategy in developing the grammatical inference skills of the
study sample.
Key words:
إستراتيجية األبعاد السداسيةPDEODE Strategy  واالستدالل النحوي،
Inference  وتالميذ المرحلة اإلعدادية، Prep Stage Students.
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أولا :المقدمة
تعػػد المغػػػ اة مكونػػػاً مػػػف مكونػػػات اإلنسػػػاف األصػػيمة ،فيػػػل وسػػػيمة التواصػػػؿ التػػػل تشػػػكؿ
ا
شخصيتو وتبنل معارفو .وتعمـ المغة ليس باألمر الصعب أو المعقد كمػا يػدعل األعػداو أو مػف
يمػػػؼ لفيػػػـ ألنيػػػـ يجيمونيػػػا ،ومػػػف جيػػػؿ شػػػيئا عػػػاداه .ولمغػػػة العربيػػػة مكانػػػة عظمػػػل لػػػدي
المسػػمميفف فيػػل لغػػة القػػر ف وأداة وحػػدتيـ ورب ػط حاضػػرىـ بماضػػييـ ومسػػتقبميـ .ولتػػدريس
النحو بالمرحمة اإلعدادية مكانة بالغػةف حيػث يعػد العمػود الفقػري لمغػة العربيػة فكػؿ فػروع المغػة
ومياراتيػػا تظػػؿ عػػاجزة عػػف أداو رسػػالتيا مػػا لػػـ تقػ أر وتكت ػب بمغػػة سػػميمة خاليػػة مػػف األخطػػاو
النحوية (طو الدليمل ،وكامؿ الدليمل)42 :4662 ،

*

وييدؼ تعميـ النحو بالمرحمة اإلعدادية إلل تمكيف التالميذ مف إدراؾ العالقػة بػيف أجػزاو
الكػػالـ وأثػػر ذلػػؾ عمػػل المعنػػل ،وتنميػػة قػػدرتيـ عمػػل المالحظػػة والمقارنػػة واالسػػتنتاج وتكػػويف
قاعػػدة وتعميميػػا وتطبيقيػػا وتعػػرؼ نسػػؽ الجممػػػة العربيػػة ونظػػاـ تكوينيػػا ومػػف ثػػـ مسػػػاعدة
التالميذ عمل صحة األداو المغوي تحدثا وقراوة وكتابة (محمود الناقة.)284 :4608 ،
وفل ضوو ىذه األىداؼ تتجمل أدوار معممل المغة العربية فل تدريسػيـ النحػو بالمرحمػة
اإلعدادية وغيرىا مف المراحؿ بحيث يكوف تدريسيـ ليذا الفرع باعتباره وسػيمة ال غايػة لتكػويف
الممكة المسانية الصػحيحة ال مجػرد حفػظ القواعػد النحويػة المجػردة دوف توظيفيػا فػل المواقػؼ
المغوية المختمفة التل يمارسيا المتعمموف.
ويعتمػػػد النحػػػو بشػػػكؿ رئػػػيس فػػػل دراسػػػتو عمػػػل التحميػػػؿ والموازنػػػة واالسػػػتنتاج والحكػػػـ
واستبانة الصواب مف الخطأ فػل التعػابير المختمفػة وفيػـ التراكيػب الغامضػة والمعقػدة والتػدريب
عمػػل دقػػة التفكيػػر والقيػػاس المنطقػػل والقػػدرة عمػػل التعميػػؿ ودقػػة المالحظػػة كمػػا أشػػارت أدبيػػات
تعمػػيـ القواعػػد المغويػػة بصػػفة عامػػة والقواعػػد النحويػػة بصػػفة خاصػػة (حسػػف شػػحاتة:4668 ،
 ،)460و(عمػػل مػػدكور ،)468 :4668 ،و(محمػػد المرس ػى ،وسػػمير عبػػد الوىػػاب:4602 ،
.)488
ومػػف ثػػـ كػػاف االىتمػػاـ بميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي مػػف األىميػػة بمكػػافف فتربيػػة العقػػؿ
ومعرفػػة الصػػين النحويػػة والحركػػػات اإلعرابيػػة واسػػتنتاج التالميػػذ لمقواعػػػد النحويػػة مػػف جممػػػة
األساليب المعطاة وتحديد العالقات المختمفة بيف التراكيب والموضػوعية فػل نقػد األسػاليب التػل
(*) اتبع الباحث نظام التوثيق التالي( :اسم الباحث ،السنة :الصفحة).
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يري التالميذ أنيا غير صحيحة وغيرىا مف األىػداؼ أكػدت عمييػا وزارة التربيػة والتعمػيـ لتوجيػو
المعمميف إلل التركيز عمػل النحػو الػوظيفل الػذي يمكػف التالميػذ مػف اسػتخداـ القواعػد النحويػة
المدروسة فل المغة المكتوبػة أو المنطوقػة اسػتخداما صػحيحا (وزارة التربيػة والتعمػيـ:4668 ،
 ،)86و(الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد.)04-00 :4606 ،
وىػػذا يتفػػؽ تمامػػا م ػ تغيػػر النظػػرة التقميديػػة لمنحػػو مػػف كونػػو أحػػادي االتجػػاه أو مغمػػؽ
النيايػػة إلػػل اعتبػػاره عمميػػة إبداعيػػة مفتوحػػة النيايػػة ،فػػالمتعمـ ال يقتصػػر عمػػل حفػػظ القاعػػدة
النحوية فقط بؿ يبذؿ جيدا ذىنيا فل كشػؼ الغػامض والوصػؿ إلػل المثيػر والقيػاـ باسػتقراو مػا
لديو (محمد الزينل ،)804 :4604 ،و(تامر البرمة.)2 :4608 ،
ويمثؿ االستدالؿ النحوي مصد ارً ميما معينا عمل الفيـ بما يتضػمنو مػف ميػارات فرعيػة

مثػػػؿ تفسػػػير صػػػور التراكيػػػب المختمفػػػة التػػػل يدرسػػػيا المتعممػػػوف وتفسػػػير األحكػػػاـ النحويػػػة
المدروسػػة وتفسػػير الداللػػة النحويػػة ألداة أو لفظػػة معينػػة فيػػو يعػػد مػػف أىػػـ الوظػػائؼ التػػل
استعاف بيا النحاة فل تقعيدىـ لقواعد النحػو فػل كػؿ مجػاالت الػدرس النحػوي ومػف ثػـ تبصػير
المتعمميف بميا ارتو يمثؿ معينا عمل تيسير تعمـ النحو وعالج العجز عف فيـ قواعػده والتطبيػؽ

عمييا وكذلؾ تجنب األخطاو الشائعة فل قراوتيـ وكتابتيـ وحديثيـ .وذلؾ ألف معظػـ المػربييف
قػػػد أرجػػػ أسػػػباب ضػػػعؼ التالميػػػذ فػػػل النحػػػو إلػػػل عػػػدة عوامػػػؿ لعػػػؿ أىميػػػا طػػػرؽ التػػػدريس
المستخدمة ونقص البحػوث العمميػة عامػة والتجريبيػة خاصػة التػل يمكػف عػف طريقيػا تحسػيف
ىذه الطرؽ وتطويرىا ،فسػيولة القواعػد أو صػعوبتيا ليسػت فػل مادتيػا روانمػا يرجػ سػبب ىػذا
إلل طرؽ تدريسيا (محمد المرسل ،وسمير عبد الوىاب.)428-428 :4662 ،
ومف ثػـ فػإف تػدريب التالميػذ عمػل ممارسػة ميػارات االسػتدالؿ النحػوي يمكػف أف يسػيـ
فػػل عػػالج ضػػعفيـ فػػل ىػػذا الفػػرعف حيػػث جػػاوت جيػػود النحػاة وعنػػايتيـ بػػالنص القر نػػل تركػػز
بشػػكؿ رئػػيس عمػػل ىػػذا المػػنيج مػػف خػػالؿ بيػػاف معػػانل النصػػوص القر نيػػة باسػػتعماؿ القواعػػد
النحوية والعالقات المعنوية بيف عناصر الجممة بذكر موق الكممة فل الجممػة أو موقػ الجممػة
فل العبارة وغيرىا مف الميارات التل يتضمنيا االستدالؿ النحوي بوصفو عمػاد التفكيػر النحػوي
والتوجيو اإلعرابل لمنص (خالد المميفل.)082 :4608 ،
ونظ ػ ار ألف تمميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة يتسػػـ بجممػػة مػػف الخصػػائص العقميػػة التػػل أكػػدت
عمييػػا أدبيػػات التربيػػة والصػػحة النفسػػية وعمػػـ الػػنفس منيػػا االعتمػػاد عمػػل الفيػػـ واالسػػتنتاج
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لمعالقػػػات والمتعمقػػػات ونمػػػو التفكيػػػر المجػػػرد وزيػػػادة سػػػرعة القػػػدرة عمػػػل التفكيػػػر واالسػػػتدالؿ
واالستنتاج والحكـ عمػل األشػياو وحػؿ المشػكالت وزيػادة القػدرة عمػل التحميػؿ والتركيػب والقػدرة
عمػػل تكػػويف التعميمػػات الدقيقػػة واالسػػتمتاع فػػل قضػػاو وقػػت طويػػؿ فػػل التفكيػػر العميػػؽ (حامػػد
زىراف.)400-406 :4668 ،
لذا كانت الحاجػة لتوظيػؼ ىػذه القػدرات واسػتثمارىا فػل دراسػة النحػو وفيػـ قواعػده مػف
خالؿ ممارسة ميارات االستدالؿ النحػوي الالزمػة لمتعامػؿ مػ المػادة النحويػة موضػوع الدراسػة
مف األىمية بمكاف ،وذلؾ مف خالؿ تبنل استراتيجيات تدريسػية تيػتـ بتنظػيـ مواقػؼ تعمػـ تعمػـ
التالميذ كيؼ يفكروف بعيدا عف الحفظ الصـ لمقواعد النحوية التل يدرسونيا.
وتعتبر النظرية البنائية وما ينبثؽ منيا مف اسػتراتيجيات مػف النظريػات التػل تعكػد عمػل
تشػػجي المتعممػػيف عمػػل المشػػاركة الفعالػػة النشػػطة فػػل مواقػػؼ الػػتعمـ المختمفػػة ،فالمعرفػػة ال
تنتقؿ بشكؿ سمبل مف طرؼ المعمـ ولكف تبنل مف قبؿ المتعمـ نفسو ،حيث تيػتـ ىػذه النظريػة
واستراتيجياتيا بالفيـ الذاتل ذي المعنل الذي يفسر كؿ ما يمر مػف خبػرات ومػف ثػـ االسػتخداـ
النشط لممعرفة وممارسة ميارات التفكير المختمفػة كالمالحظػة واالسػتنتاج واالسػتنباط والتفسػير
المنطقػػل وغيرىػػا مػػف الميػػارات ذات الصػػمة بعمميػػة االسػػتدالؿ (حسػػف زيتػػوف ،وكمػػاؿ زيتػػوف،
 ،)028 :4664و(عايش زيتوف.)002 :4668 ،
فالتعمـ وفقا ليػذه النظريػة وتطبيقاتيػا التربويػة يحػدث نتيجػة التوافػؽ بػيف بنػاو المعرفػة
وخب ػرات المتعممػػيف أنفسػػيـ ،ويتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ مشػػاركة المتعممػػيف فػػل أنشػػطة الػػتعمـ
المختمفة مػف خػالؿ تػوفير بيئػة معينػة عمػل ممارسػة ميػارات التفكيػر ومػف ثػـ تطبيػؽ المعرفػة
التل تـ التوصؿ إلييا فل الحياة.
وتعتبر إستراتيجية األبعاد السداسػية لمػتعمـ  PDEODEإحػدي اإلسػتراتيجيات المنبثقػة
مف النظرية البنائية التػل القػت قبػوالً واستحسػانا مػف قبػؿ التربػوييف فػل مختمػؼ التخصصػاتف
حيث كشفت العديد مف نتائج الدراسات السابقة والبحوث أنو لتوظيػؼ ىػذه اإلسػتراتيجية العديػد

مػػف الفوائػػد التربويػػة لمػػا تسػػتند إليػػو مػػف مبػػادي الفمسػػفة البنائيػػة إلحػػداث الػػتعمـ المرغػػوب
وتوظيػػؼ ميػػارات التفكيػػر فػػل التعامػػؿ م ػ مختمػػؼ المعػػارؼ والعمػػوـ بمػػا تتضػػمنو مػػف أنشػػطة
ومياـ تعميمية محفزة لمتفكير ومثيرة إلعماؿ عقؿ المتعمـ.
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ويأتل دور المعمـ فل ظؿ ىذه اإلسػتراتيجية لتشػجي ميػارات االسػتدالؿ لػدي المتعممػيف
وروح التحدي وتسييؿ المناقشات التل تحدث حوؿ المفيوـ أو الدرس ،وذلؾ مػف خػالؿ تػوفير
بيئة تعميمية داعمة لسبؿ المناقشة وتبػادؿ ارراو ونقػد األفكػار ووجيػات النظػر بػيف المتعممػيف
فل دراستيـ (.)Costu.B, et al, 2012
وعميو فػإف توظيػؼ مثػؿ ىػذه اإلسػتراتيجية بأنشػطتيا ومراحميػا السػت المتتابعػة (التنبػع
 ،Predictionوالمناقشػػػػػػػػػػػػة  ،Discussionوالتفسػػػػػػػػػػػػير  ،Explanationوالمالحظػػػػػػػػػػػػػة
 ،Observationوالمناقشة  ،Discussionوالتفسير  )Explanationيمكف أف يثير تفكيػر
التالميػػذ ويحفػػزىـ لممارسػػة ميػػارات االس ػتدالؿ النحػػوي وغيرىػػا مػػف الميػػارات الالزمػػة لدراسػػة
النحو العربل م االستخداـ السميـ لمقواعد النحوية المدروسة فػل المغػة المنطوقػة أو المكتوبػة
دوف االقتصار عمل حفظ القاعدة ومػف ثػـ زيػادة دافعيػتيـ لفيػـ النحػو وعػالج أسػباب ضػعفيـ
فيو وشكواىـ منو.
ومف ىنػا جػاوت فكػرة البحػث الحػالل فػل محاولػة توظيػؼ إسػتراتيجية األبعػاد السداسػية
فل تنمية ميارات االستدالؿ النحوي لدي تالميذ المرحمة اإلعداديػة تمػؾ الميػارات الالزمػة لفيػـ
قواعد النحو واستيعاب مفاىيمو المجردة.

ثانيا :اإلحساس بالمشكلة
بػػالنظر إلػػل واق ػ تػػدريس النحػػو بالمرحمػػة اإلعداديػػة يالحػػظ وجػػود شػػكوي متكػػررة مػػف
صعوبتو تزداد يوما بعد يوـ سواو مػف قبػؿ المتعممػيف أنفسػيـ أو مػف قبػؿ المعممػيف نقػال عمػى
لساف أبنائيـ المتعمميف وىذه الشكوي ليست وليدة الحاضػر بػؿ تمتػد جػذورىا منػذ القػدـ ،وكمػا
أشار التربويوف إلل أف العيب ليس فل النحو أو الصعوبة فيو بقدر ما فػل طريقػة عرضػو ومػا
ينتيجو المعمـ مف طرؽ تقميدية فل عرض مفاىيمو ،األمر الذي ينعكس عمل المتعممػيف نفػو ارً
منػػو وقصػػو ارً فػػل اسػػتخداميـ وتػػوظيفيـ لقواعػػده (عمػػل جػػاب ا  ،)448 :4662 ،و(فتحػػل

يونس ،)202-204 :4668 ،و(محمود الناقة.)228 :4608 ،

ولموقوؼ عمػل أسػباب ىػذه المشػكمة وفػل محاولػة لتقصػل أسػبابيا قػاـ الباحػث بدراسػة
استشكافية عمل عينة مف تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي بمدرسة طمعت حرب اإلعداديػة بػإدارة
بمبػػيس التعميميػػة ،وذلػػؾ فػػل الفصػػؿ الدراسػػل الثػػانل مػػف العػػاـ 4608-4608ـ ،اسػػتيدفت
التعػػرؼ عمػػل مػػدي ت ػوافر ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي لػػدي ى ػعالو التالميػػذ ،حيػػث قػػاـ الباحػػث
بتطبيػؽ اختبػار ميػارات االسػتدالؿ النحػوي عمػل مجموعػة مػف تالميػذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي
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قواميػػػا  42تمميػػػذا وجػػػاوت النتػػػائج تشػػػير إلػػػل الضػػػعؼ الواضػػػح والقصػػػور البػػػيف فػػػل ىػػػذه
الميارات ،حيث أشارت نتائج تطبيػؽ االختبػار إلػل ضػعؼ نسػبتو  %8,8مػف جممػة الميػارات
التل تضمنيا االختبار والذي أعد خصيصا لتشخيص الوض الراىف.
وبػػػإجراو عػػػدة مقػػػابالت حػػػرة مػػػ معممػػػل مػػػادة المغػػػة العربيػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػل أسػػػاليب
واسػػتراتيجيات التػػدريس المسػػتخدمة فػػل تػػدريس ىػػذا الفػػرع تحديػػدا تبػػيف أنيػػـ ال يركػػزوف فػػل
تدريسيـ عمل تمػؾ الميػارات بقػدر تركيػزىـ عمػل القاعػدة والتطبيػؽ عمييػا كمػا ورد فػل الكتػاب
القروة المتضمنة بكؿ وحدة وخاصة فل جزو التراكيب المغويػة حيػث يػتـ
المدرسل عقب دروس ا
قراوة األمثمة الواردة وذكر القاعدة ثـ التطبيؽ عمييػا دوف التطػرؽ لميػارات االسػتدالؿ النحػوي
التل تضمنيا االختبار السابؽ.
وبمناقشػػة التالميػػذ حػػوؿ أسػػباب شػػكواىـ مػػف دراسػػة النحػػو لػػوحظ أف عػػزوفيـ سػػببو
الػػرئيس ىػػو شػػدة تجريػػد المفػػاىيـ وتشػػعب القواعػػد ووجػػود كػػـ ىائػػؿ مػػف القواعػػد المجػػردة فػػل
الدرس الواحد مما يسبب خمطا فل فيـ القاعدة واستيعابيا وتركيز المعمميف عمػل ذكػر القاعػدة
وحفظيا يأتل ليشكؿ سببا خر مف أسباب النفور مف دراستو.
كؿ ىذه المحاوالت جػاوت لمتحقػؽ مػف وجػود مشػكمة حقيقػة لػدي تالميػذ الصػؼ الثػانل
اإلعدادي فل دراسة النحو بشكؿ عاـ وضػعؼ وقصػور فػل ميػارات االسػتدالؿ النحػوي الالزمػة
لدراسػػػة موضػػػوعاتو وقضػػػاياه عمػػػل وجػػػو الخصػػػوص ومػػػف خػػػال ؿ تبنػػػل إسػػػتراتيجية األبعػػػاد
السداسية يمكػف تنميػة تمػؾ الميػارات  ،وفػل حػدود عمػـ الباحػث أنػو لػـ تجػر دراسػة فػل مجػاؿ
المغة العربية بشكؿ عاـ استيدفت توظيؼ مثؿ ىػذه اإلسػتراتيجية البنائيػة ،وفػل تنميػة ميػارات
االستدالؿ النحوي لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية عمل وجو الخصػوص األمػر الػذي عػزز القيػاـ
بمثؿ ىذه الدراسة.
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ثالثا :تحديد مشكلة البحث
تتحدد مشكمة البحػث الحػالل فػل ضػعؼ ميػارات االسػتدالؿ النحػوي لػدي تالميػذ الصػؼ
الثانل اإلعداديف تمؾ الميارات الالزمة لدراسة موضوعات النحو المقػررة عمػييـ وفيػـ التراكيػب
المغويػػة المختمفػػة التػػل يػػتـ دراسػػتيا ،واالفتقػػار إلػػل توظيػػؼ إسػػتراتيجيات تعميميػػة تسػػتند إلػػل
نظريػػات تربويػػة حديثػػة فػػل تعمػػيـ التالميػػذ رواكسػػابيـ الميػػارات الالزمػػة ليػػذا الفػػرع  .ولمحاولػػة
عالج ىذه المشكمة والتصدي ليا يحاوؿ البحث الحالل اإلجابة عف السعاؿ الرئيس التالل:

كيػػػؼ يمكػػػف تنميػػػة ميػػػارات االسػػػتدالؿ النحػػػوي لػػػدي تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػانل اإلعػػػدادي
باستخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODE؟
ويتفرع مف ىذا السعاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -0ما ميارات االستدالؿ النحوى الال زمة لتالميػذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي فػل دراسػتيـ
لمتراكيب المغوية والقواعد النحوية المقررة عمييـ ؟
 -4ما متطمبات تدريس التراكيب المغويػة والقواعػد النحويػة المقػررة عمػى تالميػذ الصػؼ
الثانى اإلعدادى باستخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODE؟
 -4ما فاعميػة اسػتخداـ إسػتراتيجية األبعػاد السداسػية  PDEODEفػل تنميػة ميػارات
االستدالؿ النحوي لدي تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي ؟

رابعا :محددات البحث
يقتصر البحث الحالل عمل الحدود التالية:
 -0مجموعة مف تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي اختيرت مف إحدي المػدارس اإلعداديػة التابعػة
إلدارة بمبػػػيس التعميميػػػة بمحافظػػػة الشػػػرقية حيػػػث يفتػػػرض أف ىػػػعالو التالميػػػذ بمنتصػػػؼ
المرحمػػػة اإلعداديػػػة قػػػد وصػػػموا لمرحمػػػة نضػػػج عقمػػػل ولغػػػوي يػػػعىميـ لممارسػػػة ميػػػارات
االسػػتدالؿ النحػػوي الالزمػة لفيػػـ التراكيػػب المغويػػة والقواعػػد النحويػػة المقػػررة عمػػييـ ،كمػػا
يفترض قدرتيـ عمل التعامؿ م المفاىيـ النحوية وتنظػيـ القواعػد والتراكيػب المغويػة وفقػا
لمبنية المعرفية الخاصة بيـ نظ ار لما لممادة النحويػة مػف خصػائص تميػؿ فػل عمقيػا إلػل
التجريػػد وتحتػػاج إلػػل عمميػػات عقميػػة متعػػددة ومػػف ثػػـ القػػدرة عمػػل التحميػػؿ والػػربط وفيػػـ
العالقات بيف الكممات والجمؿ والتراكيب المختمفة بيذا الصؼ ممكنة.
 -4بعض ميارات االسػتدالؿ النحػوي المناسػبة لتالميػذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي والتػل يكشػؼ
البحث الحالل ضعؼ ىعالو التالميػذ بيػا ،تمػؾ الميػارات التػل تحظػل بػوزف نسػبل %86
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فأكثر وفقا رراو السادة المحكميف مػف المتخصصػيف فػل منػاىج المغػات وطرائػؽ تدريسػيا
واألساتذة األكاديمييف بكميات ارداب تخصص المغة العربية و دابيا .
 -4تطبيؽ تجربة البحث عمػل العينػة المسػتيدفة مػف تالميػذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي بالفصػؿ
الدراسل األوؿ مف العاـ الدراسل 4646 – 4608ـ.

خامسا :تحديد المصطلحات
بعػػد فحػػص دقيػػؽ ل دبيػػات والدراسػػات السػػابقة والبحػػوث ذات الصػػمة بمتغي ػرات البحػػث
الحالل يمكف تحديد المصطمحات التالية:

 -0إستراتيجية األبعاد السداسية :PDEODE
ويقصػػد بيػػا فػػل ىػػذا البحػػث سمسػػمة الخط ػوات واإلج ػراوات التدريسػػية التػػل تسػػتند إلػػل

النظريػػة البنائيػػة وتيػػدؼ إلػػل تنميػػة ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي لػػدي تالميػػذ الصػػؼ الثػػانل
اإلعػػدادي فػػل دراسػػتيـ لمتراكيػػب المغويػػة والقواعػػد النحويػػة المقػػررة عمػػييـ ،مػػف خػػالؿ المػػرور
بست خطوات متتالية تمثؿ المراحؿ الست ارتية لإلستراتيجية:

(التنبػػػػع  ،)Predictionو(المناقشػػػػة  ،)Discussionو(التفسػػػػير ،)Explanation

و(المالحظػػػػػػػػػػػػة  ،)Observationو(المناقشػػػػػػػػػػػػة  ،)Discussionو أخيػػػػػػػػػػػػ ار (التفسػػػػػػػػػػػػير
.)Explanation

 -0الستدلل النحوي:
ويقصد بو فل ىذا البحث العمميات العقمية التل يمارسيا تمميػذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي
فل دراستو لمتراكيب المغوية والقواعد النحوية المقررة عميو والتل يتـ عمل ضػوئيا فيػـ القاعػدة
وتوظيفيػػػا فػػػل مختمػػػؼ السػػػياقات واألنشػػػطة المغويػػػة المسػػػتيدفة مػػػف خػػػالؿ االسػػػتدالؿ عمػػػل
القاعدة النحوية وفقا لممقدمات والشواىد الكمية المقدمة فل التركيب النحوي واألجزاو المندرجػة
تحتػػو ،وكػػذلؾ عمػػؿ االسػػتنتاجات مػػف خػػالؿ البيانػػات والشػواىد النحويػػة المتػػوفرة والكشػػؼ عػػف
العالقػػات النحويػػة والػػربط بػػيف األسػػباب والنتػػائج مػ إدراؾ العالقػػات بػػيف النتػػائج لموصػػوؿ إلػػل
العالقػػات الجديػػدة ومػػف ثػػـ رفػػض أو قبػػوؿ التوجيػػو اإلعرابػػل لمكممػػة أو الجممػػة فػػل التراكيػػب
المغوية المختمفة ،ويقاس بالدرجة التل يحصؿ عمييا التمميذ فل االختبار المعد لذلؾ.

سادسا :خطوات البحث وإجراءاته
سار البحث الحالل وفقا لإلجراوات التالية:
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 -0تحديػػد ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي الالزمػػة لتالميػػذ الصػػؼ الثػػانل اإلعػػدادي فػػل دراسػػتيـ
لمختمؼ التراكيب المغوية والقواعد النحوية المقررة عمييـ وتـ ذلؾ مف خالؿ:
أ -الدراسػػػات السػػػابقة والبحػػػوث واألدبيػػػات ذات الصػػػمة بتعمػػػيـ النحػػػو بشػػػكؿ عػػػاـ واالسػػػتدالؿ
النحوي عمى وجو الخصوص ومياراتو.
ب -طبيعة االستدالؿ النحوي ومياراتو وأدواتو.
ج -طبيعة تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي وخصائص نموىـ.
د -بناو قائمة بميارات االستدالؿ النحوي الالزمة لتالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي فػل دراسػتيـ
لمختمؼ التراكيب المغوية والقواعد النحوية وعرضيا عمػل مجموعػة مػف المتخصصػيف فػل
مناىج المغات وطرائؽ تدريسيا واألكاديمييف مف المتخصصػيف فػل المغػة العربيػة و دابيػا،
لتحديد صدؽ القائمة والوزف النسبل لمفرادتيا.
 -4تحديػػد متطمبػػات تػػدريس التراكيػػب المغويػػة والقواعػػد النحويػػة المقػػررة عمػػى تالميػػذ الصػػؼ
الثػػػانى اإلعػػػدادى باسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية األبعػػػاد السداسػػػية  PDEODEوتػػػـ ذلػػػؾ مػػػف
خالؿ:
أ -إعادة صياغة محتوى موضوعات النحو المقررة عمى تالميذ الصؼ الثػانى اإلعػدادى بكتػاب
المغػػػػػػة العربيػػػػػػة لمفصػػػػػػؿ الدراسػػػػػػل األوؿ باسػػػػػػتخداـ إسػػػػػػتراتيجية األبعػػػػػػاد السداسػػػػػػية
.PDEODE
ب -تصػػميـ أوراؽ عمػػؿ لتالميػػذ الصػػؼ الثػػانى اإلعػػدادى تتضػػمف أنشػػطة تعميميػػة وتكميفػػات
تقويمية قائمة عمى أسس إستراتيجية األبعاد السداسية . PDEODE
ج -إعػػػداد دليػػػؿ المعمػػػـ السػػػتخداـ إسػػػتراتيجية األبعػػػاد السداسػػػية لتنميػػػة ميػػػارات االسػػػتدالؿ
النحػػػوي لػػػدي تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػانل اإلعػػػدادي فػػػل دراسػػػتيـ لمتراكيػػػب المغويػػػة والقواعػػػد
النحوية المقررة عمييـ.
 -4قياس فاعمية استخداـ إستراتيجية األبعػاد السداسػية فػل تنميػة ميػارات االسػتدالؿ النحػوي
لدي تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي مف خالؿ:
أ -بناو اختبار ميارات االستدالؿ النحوي وضبطو.
ب -اختيػػػار عينػػػة مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػانل اإلعػػػدادي وتقسػػػيميا إلػػػل مجمػػػوعتيف ضػػػابطة
وتجريبية.
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ج -تطبيؽ اختبار ميارات االستدالؿ النحوي قبميا عمل المجموعتيف.
د -التدريس باستخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية لممجموعة التجريبية (عينة البحث).
ىػ -تطبيؽ اختبار ميارات االستدالؿ النحوي بعديا عمل المجموعتيف.
و -استخالص النتائج وتحميميا ووض التوصيات والمقترحات عمل ضوئيا.

سابعا :فروض البحث
فل ضوو اإلطار النظري والدراسات السابقة والبحوث سعت الدراسػة الحاليػة لمتحقػؽ مػف
صحة الفروض التالية:
 -0يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي  6,60بيف متوسطل درجات تالميػذ المجموعػة
التجريبية والضػابطة فػل القيػاس البعػدي الختبػار ميػارات االسػتدالؿ النحػوي ككػؿ لصػالح
المجموعة التجريبية.
 -4توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوي  6,60بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات تالميػػػذ
المجموعة التجريبية والضابطة فل القياس البعدي الختبار ميارات االسػتدالؿ النحػوي فػل
كؿ ميارة فرعية عمل حدة لصالح المجموعة التجريبية.
 -4إلستراتيجية األبعاد السدادسية  PDEODEفاعمية فػل تنميػة ميػارات االسػتدالؿ النحػوي
لدي تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي (عينة الدارسة).

ثامنا  :أهمية البحث
قد يفيد ىذا البحث كال مف:
أ -مخططل مناىج المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية ومطورييػا :حيػث يقػدـ ىػذا البحػث
دلػػػيال إجرائيػػػا لكيفيػػػة تػػػدريس التراكيػػػب المغويػػػة والقواعػػػد النحويػػػة لتالميػػػذ المرحمػػػة اإلعداديػػػة
باستخداـ إحدي إستراتيجيات النظريػة البنائيػة وىػل إسػتراتيجية األبعػاد السداسػية والػذي يمكػف
االسػػػتفادة منػػػو فػػػل كيفيػػػة معالجػػػة تمػػػؾ التراكيػػػب والقواعػػػد بالشػػػرح والتحميػػػؿ لتنميػػػة ميػػػارات
االستدالؿ النحوي لػدي التالميػذ بمػا يمكػنيـ مػف فيػـ القاعػدة واسػتيعابيا دوف االقتصػار عمػل
حفظيا بما يبسط قواعد المغة وييسر فيميا.
ب -معممل المغة العربية بالمرحمة اإلعداديػة :حيػث يػزودىـ البحػث بػدليؿ عممػل بشػكؿ
إجرائػل دقيػػؽ لكيفيػة توظيػػؼ إسػتراتيجية األبعػػاد السداسػية وفقػػا لمراحميػا السػػت المتتابعػة فػػل
تػػدريس القواعػػد النحويػػة المقػػررة عمػػل التالميػػذ بالصػػؼ الثػػانل اإلعػػداي ،م ػ تزويػػدىـ بػػأداة
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لقياس ميػارات االسػتدالؿ النحػوي الالزمػة ليػـ فػل تػدريس التراكيػب المغويػة والقواعػد النحويػة
المقررة عمل التالميذ بشكؿ عممل سميـ فل ضوو الميارات المعدة والمستيدفة.
ج -تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػانل اإلعػػػدادي :حيػػػث يسػػػيـ ىػػػذا البحػػػث فػػػل تنميػػػة ميػػػارات
االستدالؿ النحوي لدييـ.
د -الباحثيف وطالب الدراسات العميا :حيث يفتح البحث مجاال إلجػراو مزيػد مػف البحػوث
لتوظيؼ إستراتيجية األبعاد السداسية وما تتضمنو مف أنشػطة وتطبيقػات فػل تػدريس الميػارات
المغوية وميارات التفكير المرتبطة بيا بمراحؿ التعميـ المختمفة.

اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة والبحوث:
إستراتيجية األبعاد السداسية ،و الستدلل النحوي:
يستيدؼ عرض اإلطار النظري لمبحث ،استخالص األسس الالزمػة لتوظيػؼ إسػتراتيجية
األبعاد السداسػية لتنميػة ميػارات االسػتدالؿ النحػوي لػدي تالميػذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي فيمػا
يدرسػونو مػف قواعػػد وتراكيػب لغويػة وكػػذلؾ اسػتخالص ميػارات االسػػتدالؿ النحػوي التػل تسػػعل
إستراتيجية األبعػاد السداسػية إلػل تنميتيػا لػدي التالميػذ .ولتحقيػؽ ذلػؾ يعػرض اإلطػار النظػري
لكؿ مف إستراتيجية األبعاد السداسية واالستدالؿ النحوي م تدعيـ ىذيف المحػوريف بالدراسػات
السابقة والبحوث ذات الصمة بيػذيف المتغيػريف البحثيػيف لإلفػادة منيػا فػل إعػداد أدوات البحػث
وتفسير النتائج ومناقشتيا وفيما يمل تفصيؿ ليذيف المحوريف:

المحوووور األول :إسوووتراتيجية األبعووواد السداسوووية PDEODE Strategy " Six-
"dimensional Strategy
فيما يمل تأصيؿ نظري إلستراتيجية األبعاد السداسية مف حيث ماىيتيػا وأىميتيػا ونشػأة
ىػػذه اإلسػػتراتيجية م ػ بيػػاف األسػػس النظريػػة التػػل تقػػوـ عمييػػا ىػػذه اإلسػػتراتيجية رواج ػراوات
تطبيقيا فل تػدريس النحػو بالمرحمػة اإلعداديػة وتوضػيح دور المعمػـ والمػتعمـ فييػا مػ عػرض

مبررات ودواعل توظيؼ ىذه اإلستراتيجية فل عمميتل التعمػيـ والػتعمـ وأخيػ ار الدراسػات السػابقة
والبحوث التل اىتمت بتوظيؼ مثؿ ىػذه اإلسػتراتيجية البنائيػة مػ متغيػرات بحثيػة أخػري تػرتبط
بيا.

 -1ماهية إستراتيجية األبعاد السداسية وأهميتها:
يشير األدب التربوي والدراسات السػابقة والبحػوث إلػل عػدة تعريفػات قػدمت إلسػتراتيجية
األبعػػاد السداسػػية يعرضػػيا الباحػػث فيمػػا يمػػل لموصػػؿ إلػػل التعريػػؼ المتفػػؽ م ػ إج ػراوات ىػػذا
البحث وطبيعتو.
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فقد عرفيا كال مف:

( )Savander, C & Kolaris, S. 2003: 190بأنيػا إسػتراتيجية تدريسػية
ميمة تدعـ المناقشة وارراو المتباينة بيف الطالب وتتكوف مػف سػت مراحػؿ متتاليػة :التنبػع ثػـ
المناقشة ثـ التفسير ثـ المالحظة ثـ المناقشػة ثػـ التفسػير وتسػاعد ىػذه اإلسػتراتيجية الطػالب
عمل فيـ المواقؼ الحياتية.

ويعرفيػا ( )Costu.B, 2008: 4-5بأنيػػا مجموعػة مػف اإلجػراوات التدريسػية التػػل

توجػػد مناخػػا يػػدعـ النقػػاش وتنػػوع وجيػػات النظػػر بػػيف الطػػالب فػػل حجػػرة الدراسػػةف مػػف أجػػؿ
مسػػاعدتيـ عمػػػل فيػػػـ مواقػػػؼ الحيػػػاة اليوميػػػة عػػف طريػػػؽ نقػػػد أفكػػػارىـ لموصػػػوؿ بيػػػـ لتقبػػػؿ
المفاىيـ ،واستخداميا لتفسير الظواىر فل حياتيـ اليومية.
فل حيف يعرفيا (يوسؼ قطامل )482-482 :4604 ،عمػل أنيػا إسػتراتيجية تعميميػة
ميمػػة تػػوفر جػواً مػػدعما بالمناقشػػة ووجيػػات النظػػر المتنوعػػة ومػػف ثػػـ فيػػل وسػػيمة لمسػػاعدة

الطالب عمل فيـ األحداث اليومية.

وفل ذات السياؽ يعرفيا (فخري الفالح )86 :4604 ،عمػل أنيػا خطػة تدريسػية قائمػة
عمػػل المنحػػى البنػػائل ،وتتضػػمف سمسػػمة مػػف اإلجػراوات المتتابعػػة تػػتمخص فػػل المراحػػؿ السػػت
ارتية( :التنبع  ،)Predictionو(المناقشة  ،)Discussو(التفسػير  ،)Explainو(المالحظػة
 ،)Observeو(المناقشػػػػػػػة  ،)Discussو أخيػػػػػػػ ار (التفسػػػػػػػير  .)Explainوتػػػػػػػرتبط ىػػػػػػػذه
اإلسػػتراتيجية بالبنائيػػػة اسػػتناداً إلػػػل نظرتيػػا لمػػػتعمـ بوصػػفة عمميػػػة يشػػكؿ المػػػتعمـ بيػػا بنيتػػػو
المعرفية اعتمادا عمل معارفو السابقة ليتمكف المتعمـ مف بناو معرفتو بصورة ذات معنل.

وتعرفيػػا (تيػػانل سػػميماف )8 :4602 ،عمػػل أنيػػا مجموعػػة مػػف اإلج ػراوات التدريسػػية
التل تستند إلل النظرية البنائية وتيدؼ إلل تنمية ميػارات التفكيػر االسػتداللل والتحصػيؿ لػدي
التالميذ مف خالؿ المرور بسػت خطػوات ىػل التنبػع ثػـ المناقشػة ثػـ التفسػير ثػـ المالحظػة ثػـ
المناقشة ثـ التفسير.
ويعرفيػػا (أحمػػد خطػػاب )42-42 :4608 ،بأنيػػا إسػػتراتيجية تدريسػػية تفاعميػػة تسػػتند
إلػػل الفمسػػفة البنائيػػة وتتضػػمف سمسػػمة مػػف العمميػػات المتتابعػػة تيػػدؼ إلػػل أف يكػػوف الطالػػب
واعيا بتفكيره ومراقبا ل فكار الخاصة بو والفرضيات التل تتضمنيا نشاطاتو مػف خػالؿ المراحػؿ
السػت ارتيػة وىػػل :التنبػع ،ثػػـ المناقشػة ثػػـ التفسػير ثػـ المالحظػػة ثػـ المناقشػػة ثػـ التفسػػير.
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وتػػتـ عػػف طريػػؽ إثػػارة المعمػػـ سػعاالً موجيػػا أو طػػرح مشػػكمة واقعيػػة أو مسػػألة رياضػػية معينػػة
تجعؿ المتعمـ المحور األساسػل فييػا ،إذ إنيػا تػوفر جػوا مػدعما بالمناقشػات الجماعيػة والتنبػع
حوؿ المشكمة المطروحة وتفسيرىا ووض حموؿ ليا.
كمػػا تعرفيػػا (مرفػػت دـ )046 :4608 ،عمػػل أنيػػا إحػػدى اإلسػػتراتيجيات القائمػػة عمػػل
النظرية البنائية  Constructivism Theoryوتعتمد عمػل إيجابيػة المػتعمـ وتفاعمػو ووعيػو
بأفكػػاره ومراقبتػػو لمػػدي تحقػػؽ أى ػداؼ تعممػػو ،وتتكػػوف مػػف سػػت خط ػوات رئيس ػة ىػػل :التنبػػع
والمناقشة والتفسير والمالحظة والمناقشة وأخي ار التفسير.
ويتفػػؽ (ناصػػر الشػػيرانل )082 :4608 ،مػ التعريفػػات السػػابقة المقدمػػة إلسػػتراتيجية
األبعػػاد السداسػػية حيػػث عرفيػػا عمػػل أنيػػا إج ػراوات تدريسػػية تفاعميػػة تتضػػمف سػػت خط ػوات
(التنبػػػع ،المناقشػػػة ،التفسػػػير ،المالحظػػػة ،المناقشػػػة ،التفسػػػير) التػػػل تجعػػػؿ المػػػتعمـ المحػػػور
األساسل فييا ،إذ أنيػا تػوفر جػوا مػدعما بالمناقشػات الجماعيػة والتجػارب والتنبػع حػوؿ ظػاىرة
معينة وتفسيرىا ووض حموؿ ليا.

وفل ضوو التعريفات السابقة يمكف الخموص بالممحوظات التالية:

 -0إف إسػػػتراتيجية األبعػػػاد السداسػػػية إحػػػدي اإلسػػػتراتيجيات التعميميػػػة المنبثقػػػة مػػػف
النظريػػة البنائيػػة ،التػػل تػػري أف عمميػػة اكتسػػاب المعرفػػة تعػػد عمميػػة نشػػطة ومسػػتمرة تػػتـ مػػف
خالؿ المتعمـ نفسو اعتمػادا عمػل خبراتػو الشخصػية والبنػل المعرفيػة المسػبقة الموجػودة لديػو،
ومف ثـ فإف استخداـ ىذه اإلستراتيجية فل التدريس يركز عمل الدور النشط واإليجػابل لممػتعمـ
فل بناو المعرفة وبذلؾ يكوف التعمـ ذا معنل.
 -4تتضػػمف إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية سمسػػمة مػػف العمميػػات المتتابعػػة التػػل تبػػدأ
بالتنبع ثـ المناقشة ثـ التفسير ثـ المالحظة ثـ المناقشػة ثػـ التفسػير وىػذه العمميػات المتتاليػة
تستيدؼ أف يعل المتعمـ ما يمارسو مف عمميات تفكير ويكوف مراقبا لنشاطاتو فل شػكؿ فػردي
أو جمػػاعل مػػف خػػالؿ مجموعػػات الػػتعمـ التعػػاونل ،حيػػث يعمػػؿ أفػراد كػػؿ مجموعػػة معػػا كفريػػؽ
واحػػد يطرحػػوف أفكػػارىـ ويناقشػػونيا ويختبػػروف تبن ػعاتيـ ويفسػػرونيا ويقػػدموف مبػػررات داعمػػة
لمواقفيـ حياليا.
 -4تعتمد ىذه اإلستراتيجية عمػل تقسػيـ التالميػذ إلػل مجموعػات تعاونيػة يعمػؿ أفرادىػا
معا لموصوؿ إلل المعرفة الصحيحة ،ومف خالؿ العمؿ الجماعل يتحدي التالميذ أفكػار بعضػيـ
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البعض أثناو جم المعمومات والبيانات وتفسيرىا وتحميميػا مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػل المعرفػة فػل
حالػػة مػػف الجػػدؿ والتعػػارض اإليجػػابل الخػػال ؽ الػػذي يػػعدي إلػػل غػػرس األفكػػار والقػػيـ اإليجابيػػة
الصالحة والتخمل عف األفكار السمبية لدييـ.
 -2عمل ضوو التعريفات السابقة وما استخصمو الباحث منيا يمكف تعريػؼ إسػتراتيجية
األبعاد السداسية إجرائيا ولغرض الدراسة بأنيا:
سمسػػمة الخط ػوات واإلج ػراوات التدريسػػية التػػل تسػػتند إلػػل النظريػػة البنائيػػة وتطبيقاتيػػا
التربوية وتيدؼ إلل تنمية ميارات االستدالؿ النحوي لػدي تالميػذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي فػل
دراسػػتيـ لمتراكيػػب المغويػػة والقواعػػد النحويػػة المقػػررة عمػػييـ مػػف خػػالؿ المػػرور بسػػت خط ػوات
متتاليػػػػة تتمثػػػػؿ فػػػػل المراحػػػػؿ السػػػػت المتفػػػػؽ عمييػػػػا وىػػػػل :التنبػػػػع ،والمناقشػػػػة ،والتفسػػػػير،
والمالحظة ،والمناقشة ،وأخي ار التفسير.
أما عف أىمية إستراتيجية األبعاد السداسػية فػل عمميتػل التعمػيـ والػتعمـ فػيمكف عرضػيا
فل النقاط التالية:
 تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة وتعػػديؿ التصػػورات البديمػػة لممفػػاىيـ الخطػػأ ،وكػػذلؾ تطػػويرالميارات االستداللية لدي المتعمميف ومساعدتيـ عمل تحمؿ مسعولية تعمميـ وزيادة دافعيػتيـ
لمتعمـ (.)Costu.B, et al, 2009: 11
 تػػوفير منػػاخ يسػػمح بالمناقشػػات وتبػػادؿ الػػرعي وارراو ممػػا ينمػػل أنواعػػا مختمفػػة مػػفالتفكيػػر ،م ػ إتاحػػة فرصػػة لمتجريػػب والمالحظػػة وزيػػادة دافعيػػة الطػػالب لعمميػػة الػػتعمـ نتيجػػة
لمشػػاركتيـ فػػل عمميتػػل التعمػػيـ والػػتعمـ ،وكػػذلؾ زيػػادة قػػدرات المتعمم ػيف عمػػل حػػؿ المشػػكالت
نتيجة لفيميـ الموافؽ اليومية (تيانل سميماف ،)8 :4602 ،و(مرفت دـ.)048 :4608 ،
 تفعيػػؿ دور الطػػالب فػػل المواقػػؼ التعميمي ػة وجعػػؿ المػػتعمـ محػػور العمميػػة التعميميػػة،وتنمية لغة الحوار بػيف المتعممػيف وبعضػيـ الػبعض وبػيف المعممػيف وطالبيػـ بمػا يسػاعد عمػل
جعؿ المتعمميف يفكروف بطريقة عممية وكذلؾ تشجي العمؿ فل مجموعات وتنمية روح الفريػؽ
بمػػػا يػػػعدي إلػػػل تنميػػػة العديػػػد مػػػف الميػػػارات االجتماعيػػػة (يوسػػػؼ قطػػػامل،)488 :4604 ،
و(مرفت دـ.)048 :4608 ،
 تنميػػة القػػدرة عمػػل ممارسػػة عمميػػات العمػػـ األساسػػية واكتسػػاب القػػدرة عمػػل التقػػويـالذاتل م إتاحة الفرصة الستخداـ مصادر التعمـ المختمفة وكذلؾ تنمية االتجػاه اإليجػابل نحػو
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المجتمػػػ ومشػػػكالتو (غػػػادة محمػػػد ،)862 – 862 :4602 ،و(ناصػػػر الشػػػيرانل:4608 ،
.)088
 تساعد إستراتيجية األبعاد السداسية عمل تنمية التفكيػر التػأممل لػدي المتعممػيفف بمػاتوفره مف فػرص تخمػؽ حالػة مػف االتػزاف المعرفػل فػل ذىػف الطػالب فػل حػاؿ عػدـ توافقيػا مػ
أفكػػارىـ السػػابقة وتػػدعـ السػػابقة إذا توافقػػت معيػػا م ػ تكييػػؼ المعرفػػة الجديػػدة لتػػتالوـ مػػ
الخبػػػرات السػػػابقة لػػػدييـ ،كمػػػا تعتمػػػد ىػػػذه اإلسػػػتراتيجية عمػػػل تحفيػػػز الطػػػالب عمػػػل التفاعػػػؿ
االجتمػػػػاعل وتػػػػوفير بيئػػػػة تعميميػػػػة غنيػػػػة تثػػػػري معمومػػػػاتيـ ،ومػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػري فػػػػإف ىػػػػذه
اإلستراتيجية تيتـ بتوجيو عمميات التفكير لدي الطالب خالؿ االستكشػافات نظػ ار لمػا تػوفره مػف
بيئة تتسـ بحرية الرأي والمناقشة الحػرة والتعػاوف بػيف الطػالب وبعضػيـ الػبعض وبػيف الطػالب
ومعممييـ (أحمد خطاب.)20 – 26 :4608 ،

 -0التأصيل النظري إلستراتيجية األبعاد السداسية ونشأتها:
تعتبر إستراتيجية األبعػاد السداسػية إحػدي اإلسػتراتيجيات الحديثػة المنبثقػة مػف النظريػة
البنائية وتطبيقاتيػا التربويػةف تمػؾ النظريػة التػل القػت قبػوالً واستحسػانا مػف قبػؿ التربػوييف لمػا

ليػػا مػػف مػػردود جيػػد عمػػل المػػتعمـ وعمػػل بيئػػة الػػتعمـ وأنشػػطتوف حيػػث تفتػػرض ىػػذه النظريػػة
مجموعػػة مػػف االفتراضػػات التػػل تقػػوـ عمػػل تفعيػػؿ دور المعمػػـ والمػػتعمـ فػػل بيئػػة الصػػؼ وجعػػؿ
المتعمميف مسعوليف عف تعمميـ مسعولية كاممة.
وتمثػػػؿ إسػػػتراتيجية األبعػػػاد السدادسػػػية  PDEODEالتػػػل اقتراحيػػػا سػػػافندر وكػػػوالري
( )Savander & Kolari, 2003تعػديال إلسػتراتيجية  POEالتػل اقترحيػا مػف قبػؿ وايػت
وجونستاف ( )White & Gunstan, 1992كوسػيمة لتحسػيف فيػـ الطػالب لممفػاىيـ العمميػة
حيػػث أضػػيؼ إلييػػا ثػػالث خطػوات لتصػػبح سداسػػية األبعػػاد أو المراحػػؿ ( Costu.B, et al,
.)Costu.B, et al, 2012: 50( ،)2009: 6
وتبدأ ىذه اإلستراتيجية بالتنبع  :Predictionحيػث يتنبػأ المتعممػوف أوالً بنتػائج بعػض

األحػػداث أو المواقػػؼ م ػ تق ػديـ تبريػػر وش ػواىد ليػػذا التنبػػع كخطػػوة أوليػػة مػػف خط ػوات ىػػذه

اإلسػػتراتيجية وتػػتـ ىػػذه الخطػػوة بعػػد أف يقػػدـ المعمػػـ لطالب ػو أوالً س ػعاالً أو يعػػرض فكػػرة عػػف
المفيوـ أو الميارة المراد تعمميا واكتسابيا ثـ يتيح ليـ فرصة التنبع بشكؿ فردي.

ثػػػـ تػػػأتل الخطػػػوة التاليػػػة وىػػػل المناقشػػػة  :Discussionحيػػػث يػػػتـ إتاحػػػة الفرصػػػة
لممتعمميف بعد تقسيميـ إلل مجموعات تعمـ تعاونية ليتناقشوا حػوؿ ىػذه ارراو التػل تػـ تنبعىػا
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فل المرحمة السابقة بحيث تتعػانؽ خبػراتيـ ويصػؿ أفػراد كػؿ مجموعػة إلػل التنبػعات التػل اتفػؽ
عمييا كؿ األعضاو م استبعاد التنبعات الخطأ.
وتمػػل ىػػذه المرحمػػة عمميػػة التفسػػير  :Explanationحيػػث يصػػؿ التالميػػذ إلػػل حمػػوؿ
تعاونية داخؿ كؿ مجموعة ثـ يتبادلونيا م باقل مجموعات الصؼ فل صػورة مناقشػة جماعػة
موجية تحت إشراؼ وتوجيو مف قبؿ المعمـ م تقديـ تفسػيرات وتبريػرات لمحمػوؿ التػل توصػموا
إلييا حوؿ المفيوـ أو القضية المطروحة.
ثػػـ تػػأتل المرحمػػة ال اربع ػة وىػػل عمميػػة المالحظػػة  :Observationوفييػػا يقػػدـ المعمػػـ
ألبنائو مجموعة مف األنشطة الصفية المثيرة لتفكيرىـ ويرشدىـ فييػا لتػدويف ممحوظػاتيـ حػوؿ
ما تـ تقديمو مف مفاىيـ وأمثمة وشواىد تتضمف القاعدة أو الميارة المراد التركيز عمييا.
ثػػـ تػػأتل الخط ػوة الخامسػػة وىػػل عمميػػة المناقشػػة  :Disscussionحيػػث يقػػوـ المعمػػـ
بتعػػديؿ تنب ػعات المتعممػػيف مػػف خػػالؿ التوفيػػؽ بػػيف مالحظػػاتيـ السػػابقة وتنبػعاتيـ وىػػذا يتطمػػب
ممارسػػة ميػػارات التحميػػؿ والموازنػػة وتبػػادؿ ارراو والمقارنػػة بػػيف التنب ػعات واالسػػتنتاجات التػػل
توصموا إلييا ونقد أنفسيـ وزمالئيـ.
وأخي ار مرحمة التفسير  :Explanationوفييا يصؿ المتعمموف إلل المفيػوـ أو الميػارة
بشػػػكؿ صػػػحيح حيػػػث يواجػػػو التالميػػػذ كػػػؿ التناقضػػػات بػػػيف المالحظػػػات والتنبػػػعات ويػػػتـ حػػػؿ
التناقضات التل قد تكوف لدي بعضيـ أو لدييـ جميعا ومف ثـ زيادة الوعل بالتفكير فل تنػاوؿ
المفاىيـ األخري المشابية.
ويالحظ مف خالؿ المراحؿ السػت السػابقة أف عمميػة التػدريس تبػدأ أوالً بمحاكػاة األفكػار

السػػابقة والمتعمقػػة بػػالمفيوـ أو الميػػارة الم ػراد إكسػػابيا لممتعممػػيف ثػػـ يمييػػا إعػػادة النظػػر فػػل
أفكػػار المتعممػػيف و رائيػػـ وى ػـ فػػل شػػكؿ تعػػاونل جمعػػل وأخي ػ ار اسػػتنتاج ينتيػػل بمحاولػػة حػػؿ
التناقضػػات بػػيف المعتقػػدات السػػابقة والمالحظػػػػػػػة التػػل يقومػػوف بيػػا (عبػػد الواحػػد الكبيسػػل،
 )80 :4608ومف ثـ تنمية المفاىيـ المختمفػة وتعػديؿ التصػورات البديمػة لممفػاىيـ الخطػأ فػل
جو يتيح حرية المناقشة روابداو ارراو وتنوعيا.
وعميػػو فػػإف البنػػل المعرفيػػة لممتعممػػيف يػػتـ تطويرىػػا مػػف خػػالؿ مػػرحمتيف أساسػػيتيف ىمػػا
التمثيؿ والمواومة ،ففل المرحمة األولل يتـ اسػتقباؿ المعمومػات والمعػارؼ مػف البيئػة ووضػعيا
فل بنية المتعمـ المعرفية والمرحمة الثانل وىل مرحمة المواومة فييا يػتـ تعػديؿ البنػل المعرفيػة
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لدي الفرد بحيث يستطي تفسير الخبرة الجديدة التل يتعػرض ليػا وىػذا مػا تقػوـ عميػو الفمسػفة
البنائية فل التدريس (عايش زيتوف.)48 :4668 ،
وجػػوىر األمػػر فػػل ىػػذه النظريػػة وتضػػميناتيا التربويػػة يتمثػػؿ فػػل اسػػتخالص المعرفػػة
السابقة لدي المتعمـ روايجاد اإلدراؾ أو الفيـ المخالؼ وتطبيؽ المعرفة الجديػدة والتعميػؽ عمييػا
ومعرفة انعكاسات ذلؾ عمل عمميتل التعميـ والتعمـ وىذا يتحقؽ مػف خػالؿ تطبيػؽ إسػتراتيجيات

تعميميػػة مرنػػة تسػػمح ليػػذه الممارسػػات مػػف قبػػؿ المتعممػػيف والمعممػػيف مثػػؿ اإلسػػتراتيجية التػػل
يتبناىا البحث الحالل.

 -3األسس النظرية التي تقوم عليها إستراتيجية األبعاد السداسية:
لقد أفرزت النظرية البنائية فل التدريس العديػد مػف اإلسػتراتيجيات التعميميػة التػل يمكػف
أف تسيـ بدورىا فل تحقيؽ التعمـ الفعػاؿف حيػث يكػوف المػتعمـ فػل معظػـ السػياقات التدريسػية
إف لـ يكف فل إجماليا نشطا فل تفاعمو م المعرفة بكافة صورىا ويقوـ المتعمـ ببناو المعرفػة
بذاتػو مػف خػالؿ مشػػاركتو الفعالػة فػل عمميػػة الػتعمـ ،لػذا فػإف االفتراضػػات والمبػادي التػل تقػػوـ
عمييػػا النظريػػة البنائيػػة تمثػػؿ األسػػس النظريػػة التػػل تقػػوـ عمييػػا اإلسػػتراتيجيات المنبثقػػة منيػػا
حيػػث يجم ػ كػػؿ مػػف (زبيػػدة قرنػػل( ،)026-028 :4604 ،مجػػدي عزيػػز-486 :4664 ،
( ،)484حسػػػف زيتػػػوف( ،)488 :4664 ،كمػػػاؿ زيتػػػوف )440 :4662 ،عمػػػل أف الفمسػػػفة
البنائية تقوـ عمل عدة إفتراضات تتمثؿ فيما يمل:
 إف التعمـ عممية بنائيػة نشػطة ومسػتمرة غرضػية التوجػوف حيػث إف بنػاو المعرفػة يػتـبواسطة المتعمـ نفسو وذلؾ مف خالؿ مشاركتو الفعالة فل عممية التعمـ ،وال ينظػر إلػل المػتعمـ
عمل أنو سمبل ومعثر فيو ولكف ينظر إليو عمل أنو مسعوؿ مسعولية مطمقة عف تعممو ،ومػف
ىنػػا فػػإف اسػػتخداـ إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية فػػل التػػدريس يجعػػؿ لممػػتعمـ حظػػا أوفػػر فػػل
مواقؼ التعمـ المختمفة مف خالؿ األنشطة الفردية والجماعية التػل يمارسػيا داخػؿ بيئػة الصػؼ
أو خارجو ،كما أف المعمـ عميو دور ميـ فل تنظيـ مواقؼ الػتعمـ وتصػميـ الميػاـ بطريقػة مػف
شأنيا أف تيسر عممية التعمـ والفيـ.
 المعرفػػػة القبميػػػة شػػػرط أساسػػػل لبنػػػاو الػػػتعمـ ذي المعنػػػلف حيػػػث إف تفسػػػير الخبػػػرةالجديػػدة ال تػػتـ إال عقػػب اسػػتقباؿ المعمومػػات مػػف البيئػػة ووضػػعيا فػػل البنػػل المعرفيػػة لممػػتعمـ،
فػػالبنل المعرفيػػة الموجػػودة لػػدي المػػتعمـ يػػتـ تطويرىػػا ضػػمف مراحػػؿ نمائيػػة مػػف خػػالؿ المػػتعمـ
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ذاتػػو ،فالمعرفػػة السػػابقة لػػدي المػػتعمـ ىػػل التػػل تمكػػف مػػف بنػػاو المعرفػػة الجديػػدة بصػػورة ذات
معنل وفقا إلستراتيجية األبعاد السداسية التل يستيدفيا البحث الحالل.
 إف المعرفػػػة تبنػػػل فػػػل سػػػياؽ اجتمػػػاعل ،وىػػػذا مػػػا تعتمػػػد عميػػػو إسػػػتراتيجية األبعػػػادالسداسية فل مراحميا الست المتتابعة حيت تتميز ىذه اإلستراتيجية بنشر روح التعاوف والعمػؿ
ضمف فريؽ ف فعممية تبادؿ وتناقػؿ الخبػرات بػيف المتعممػيف تػوفر سػبال جديػدة لخمػؽ حالػة مػف
االتزاف المعرفل فل مخيمة وذىف المتعمـ فػل حالػة عػدـ تطابقيػا مػ خبراتػو السػابقة أو العمػؿ
عمل دعـ األفكار القديمة (.)Costu.B, et al, 2012:48
 تتضمف عممية التعمـ إعادة بناو الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية التفػاوض االجتمػاعلم ػ ارخػػريف ،وىػػذا يتطمػػب مػػف المعمػػـ إعػػداد نشػػاطات منتظمػػة أثنػػاو التػػدريس تيػػدؼ إلػػل
مسػػاعدة المتعممػػيف عمػػل اكتسػػاب الميػػارات المسػػتيدفة وتػػوفير الفػػرص الحقيقيػػة الكتشػػاؼ
المعرفة الجديدة وربط تجارب الحيػاة اليوميػة مػ المػواد التعميميػة ومصػادر المعرفػة المختمفػة.
وىذا ما تعتمد عميو إستراتيجية األبعاد السداسية فل إجراواتيا المتتابعة.
 إف اليدؼ مػف عمميػة الػتعمـ إحػداث تكيفػات تتػواوـ مػ الضػغوط المعرفيػة الممارسػةعمػػػل خبػػػرة الفػػػرد ومواجيػػػة المػػػتعمـ بمشػػػكمة أو ميمػػػة حقيقيػػػة تييػػػل أفضػػػؿ ظػػػروؼ لمػػػتعمـ
( )Danne.c, 2002: 30ومػػف ثػػـ فػػإف محتػػوي الػػتعمـ يجػػب أف يصػػاغ فػػل صػػورة ميػػاـ أو
مشكالت ذات صمة بحياة المتعمميف وكمما كاف ىذا المحتوي مرتبطا بواق المتعممػيف كػاف أكثػر
فعالية وىذا ما تتبناه الدارسة الحالية فل تػدريس قواعػد المغػة العربيػة بشػكؿ وظيفػل أكثػر مػف
كونيا مجرد قواعد مجردة ال طائؿ منيا باستخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية البنائية.
 مػػف خػػالؿ األسػػس النظريػػة والمبػػادي التػػل تسػػتند إلييػػا النظريػة البنائيػػة ومػػا ينبثػػؽمنيا مف إستراتيجيات مثؿ إستراتيجية األبعاد السداسية التل تسػتيدفيا الدراسػة الحاليػة قػد تػـ
االسػتفادة منيػػا فػل تنظػػيـ دروس النحػو والتراكيػػب المغويػػة المقػررة عمػػل تالميػذ الصػػؼ الثػػانل
اإلعػػدادي بمػػا تشػػتمؿ عميػػو مػػف أنشػػطة وميػػاـ تعميميػػة تتوافػػؽ مػ مراحػػؿ إسػػتراتيجية األبعػػاد
السداسػػػية السػػػت وذلػػػؾ لتنميػػػة ميػػػارات االسػػػتدالؿ النحػػػوى الالزمػػػة لفيػػػـ النحػػػو واسػػػتيعاب
مفاىيمو المجردة التل يعانل التالميذ مف قصور فييا.

 -4مبررات ودواعي توظيف إستراتيجية األبعاد السداسية في عمليتي التعليم والتعلم:
لقد سعل المنظروف التربويوف إلل تطبيؽ أفكار ومبادي النظرية البنائية فل عمميتل
التعميـ والتعمـ وتوليؼ بيئات تربوية تتناسب والفكر البنائل ،فنتج عف ذلؾ إستراتيجيات
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تدريسية كثيرة منيا إستراتيجية األبعاد السداسية التل نالت اىتماما مف قبؿ العديد مف
الدراسات السابقة والبحوث فل مختمؼ التخصصات ولعؿ ذلؾ يعود لما تتمت

بو ىذه

اإلستراتيجية بالعديد مف المزايا منيا:
 تفعيؿ دور المتعمـ فل الموقؼ التعميمل وجعمو أكثر نشاطا روايجابية فل مختمؼ أنشطة
ومياـ التعمـ.

 تنمية لغة الحوار والمناقشة بيف المتعمـ وأقرانو وبيف المعمـ وطالبو.
 انتياج المنيج العممل فل التفكير وتناوؿ مختمؼ القضايا والظواىر ذات الصمة بموضوع
الدرس ومحتواه.
 تشجي العمؿ الجماعل التعاونل مما يسيـ فل تنمية العديد مف الميارات االجتماعية
كالمسعولية والمحاسبية واحتراـ ارخر وقبولو.
 ممارسة عمميات العمـ األساسية والتكاممية كالمالحظة والتنبع والتفسير وغيرىا مف
العمميات التل تحفز التفكير وتنميو لدي الطالب.
 تشخيص نواحل القوة والضعؼ لدي المتعمميف بشكؿ فردي وجماعل ودعـ التقويـ
الذاتل.
 تنوي مصادر التعمـ وتعددىا مف خالؿ األنشطة التل يقوـ بيا الطالب أثناو تناوؿ
الدرس باستخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية بمراحميا الست.
 تعزيز دور المتعمـ فل تحمؿ مسعولية تعممو (يوسؼ قطامل ،)488 :4604 ،و(غادة
محمد ،)862 – 862 :4602 ،و(أحمد خطاب ،)48 :4608 ،و(ناصر الشيرانل،
.)088 :4608
 إتاحة الفرصة لمتجريب والمالحظة بما يعدي إلل بناو المعنل لدي التالميذ وتنمية أنواع
مختمفة مف التفكير.
 زيادة الدافعية لمتعمـ نظ ار لممشاركة اإليجابية فل عمميتل التعميـ والتعمـ.
 زيادة القدرة عمل حؿ المشكالت المجتمعية (تيانل سميماف.)8 :4602 ،
 إضفاو مناخ يتمت بالمناقشات وتنوع ارراو.
 المساىمة فل تعديؿ المفاىيـ الخاطئة لدي المتعمميف.
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 بث روح الفضوؿ وحب االستطالع فل التفكير وتحسيف وجودة وبقاو التعمـ
ألطوؿ فترة ممكنة (عبد الواحد الكبيسل.) 80 : 4608 ،
 توفير مناخ تعميمل مف بال تيديد وال خوؼ مف العقاب أثناو التعمـ.
 تأصيؿ قواعد العمؿ الجماعل فل مجموعات تعاونية صغيرة أثناو حؿ المشكالت.
 اكتساب المعرفة بطريقة نشطة مما يزيد مف فرص االحتفاظ بالخبرات المكتسبة لفترات
أطوؿ وتمثميا والمواومة بينيا وبيف الخبرات السابقة (مرفت دـ.)048 :4608 ،

 -5دور المعلم والمتعلم في إستراتيجية األبعاد السداسية:
لكػػػؿ مػػػف المعمػػػـ والمػػػتعمـ أدوار وميػػػاـ حيويػػػة فػػػل ظػػػؿ توظيػػػؼ إسػػػتراتيجية األبعػػػاد
السداس ػية فػػل التػػدريس حتػػل تتحقػػؽ ن ػواتج الػػتعمـ واألىػػداؼ المبتغػػاة مػػف ىػػذه اإلسػػتراتيجية
البنائية ويمكف تحديد ىذه األدوار بشلو مف التفصيؿ كما جاو بأدبيات التربية فيما يمل:

أول :دور المعلم في إستراتيجية األبعاد السداسية:
يختمػػؼ دور المعمػػـ فػػل إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية عػػف غيرىػػا مػػف اإلسػػتراتيجيات
التعميميػػة األخػػري حيػػث إف المعمػػـ فػػل ظػػؿ ىػػذه اإلسػػتراتيجية يجػػب أف يتػوافر لديػو العديػػد مػػف
السمات والميارات حتػل تػعتل ىػذه اإلسػتراتيجية ثمارىػا لػذا وجػب عميػو ( Olsen.D, 2000:
( ،)Costu.B, et al, 2012( ،)349حسف زيتوف:)86-82 :4668 ،
 تقبؿ المتعمميف كػأفراد بػاحثيف مستكشػفيف لػدييـ دوافػ داخميػة لحػب االسػتطالع والتفكيػر
رواعماؿ العقؿ.
 توفير بيئة تعميمية تعرز دواف المتعمميف نحو التعمـ.
 دعػػـ ميػػارات االستقصػػاو وتزويػػد المتعممػػيف بخب ػرات واقعيػػة تتحػػدي مػػدركاتيـ وخب ػراتيـ
السابقة.
 التأكػد مػف إتقػػاف المتعممػيف لمرحمػػة المالحظػة  Observationبشػكؿ جيػػد عقػب مرحمػػة
التفسير .Explanation
 تػػػوفير الفػػػرص المناسػػػبة والكافيػػػة لممتعممػػػيف الختبػػػار اسػػػتنتاجاتيـ مػػػف خػػػالؿ األسػػػئمة
مفتوحة النيايات بما يدعـ الميارات العميا فل التفكير.
 تشجي التفاعػؿ االجتمػاعل داخػؿ مجموعػات الػتعمـ التعػاونل فػل تنفيػذ الميػاـ واألنشػطة
الصفية.
 فتح باب المناقشات التل تحدث بيف المتعمميف وتنظيميا.
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 خمؽ روح التحدي والمنافسة بيف مجموعات التعمـ (عبد الواحد الكبيسل.)80 :4608 ،
 التخطػػيط المسػػبؽ لمواقػػؼ التعمػػيـ والػػتعمـ وتػػوفير جمي ػ الم ػواد والوسػػائؿ التعميميػػة التػػل
يتطمبيا عمؿ التالميذ فل مجموعات تعاونية.
 تقديـ األسئمة اليادفة نحو أىداؼ التعمـ ،المثيرة لمتفكير وقدح الذىف.
 تسجيؿ األفكار التل يطرحيا التالميذ أثناو المناقشة.
 تعويد التالميذ عمل ضرورة تقديـ األسباب والمبررات وراو تنبعاتيـ وحموليـ المقترحة.
 االىتماـ بخبرات التالميذ القبمية واتخاذىا مرتك از الكتساب الخبرات الجديدة والبناو عمييا.
 عدـ نقد راو المتعمميف والسماح ليـ بحرية التعبير عف كػؿ أفكػارىـ ومقترحػاتيـ فػل جػو
مف األماف م البعد عػف التػوتر والتيديػد والعقػاب وقػت حػدوث األخطػاو وارتكابيػا (مرفػت
دـ( ،)042 :4608 ،رشا عيسل.)84 :4608 ،

ثانيا :دور المتعلم في إستراتيجية األبعاد السداسية:
كما أف لممعمـ أدو ارً ومياما منوط بأدائيا فل إستراتيجية األبعاد السداسػية ،فػإف لممػتعمـ

أيضا أدوا ار ومياماً يجب أف يقوـ بيا لتفعيؿ اإلستراتيجية فل عمميتل التعميـ والتعمـ ومػف ىػذه

األدوار ما يمل:

 التحديد الجيد لما سيتـ تعممو مف خالؿ تحديد أىداؼ التعمـ فل عممية التخطػيط قبػؿالولوج إلل النشاط أو الميمة.
 ممارسػػة عمميػػات التفكيػػر العممػػل القػػائـ عمػػل أبعػػاد اإلسػػتراتيجية وخطواتيػػا السػػت،كالتنبع والمناقشة والتفسير والمالحظة والبحث.
 طرح بعض التنبعات والمعتقدات ثـ تبريرىػا ومناقشػتيا مػ أفػراد المجموعػة ثػـ القيػاـبمجموعػػػة مػػػف الميػػػاـ كالتصػػػميـ والتنفيػػػذ وجمػػػ البيانػػػات وتحميميػػػا وتفسػػػير التنبػػػعات حتػػػل
الوصوؿ إلل مجموعة مف النتائج حوؿ المعرفة المكتسبة.
 ربػػط المعػػارؼ الجديػػدة بالمعػػارؼ السػػابقة لػػدي المػػتعمـ ثػػـ تكييػػؼ المعرفػػة الجديػػدةوتعػػػديؿ البنيػػػة المعرفيػػػة السػػػابقة لديػػػو (،)Jian.L, & Yungang.L, 2013: 155
(( ،)Sholihin.H, 2013: 70-75غادة محمد.)868 :4602 ،
 اإلجابة عف األسئمة المطروحة مف قبؿ المعمـ فل بداية عممية التدريس. إعطاو وجية نظر وتبريره إلجابتو لمعرفة مدي اقتناعو بيا. مناقشتو م المعمـ وأفراد مجموعتو ما تـ التوصؿ إليو بشكؿ تفصيمل.- 868 -
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 تقبؿ واستيعاب اإلجابات الخطأ أو المنتقدة مف خالؿ زمالئو وبمساعدتيـ. المقارنة بيف اإلجابات الصحيحة ومالحظاتو مف خالؿ األنشػطة والميػاـ المكمػؼ بيػا(عبػػػػد الواحػػػػد الكبيسػػػػل( ،)84-80 :4608 ،مرفػػػػت دـ( ،)042 :4608 ،رشػػػػا عيسػػػػل،
.)84 :4608
 مساعدة زمالئو لموصوؿ إلل المفاىيـ الصحيحة ،رواجراو التجارب واألنشػطة لتسػجيؿالمالحظات.
 نقد األفكار وتبادؿ وجيات النظر بيف زمالئو. بناو المعرفة بناو عمل الخبرات السابقة (محمد شحات.)288 :4608 ، مػػتعمـ فعػػاؿ يكتسػػب المعرفػػة والفيػػـ بنشػػاط ،حيػػث ينػػاقش ويحػػاور ويفسػػر ويقػػارفويتنبأ ويالحظ ويض فرضيات ويتقصل وجيات النظر المختمفة.
 متعمـ اجتماعل يقوـ ببناو المعرفة والفيـ اجتماعيا مف خالؿ مشاركة ارخريف. متعمـ مبدع يضيؼ إلل المعرفة ويطورىػا (يوسػؼ قطػامل( ،)484 :4604 ،صػالحالالمل.)8 :4608 ،
ومػػػف خػػػالؿ العػػػرض السػػػابؽ ألدوار كػػػؿ مػػػف المعمػػػـ والمػػػتعمـ فػػػل إسػػػتراتيجية األبعػػػاد
السداسػػية يتضػػح أف جمي ػ أبعػػاد تمػػؾ اإلسػػتراتيجية بخطواتيػػا ومراحميػػا السػػت المتفػػؽ عمييػػا
تنصػػب حػػوؿ المػػتعمـ بالدرجػػة األولػػل بشػػكؿ فػػردي أو جمػػاعل فػػل معظػػـ األنشػػطة والمواقػػؼ
التدريسية التل يقوـ بيا ومف ىنا وجػب تحديػد إجػراوات تطبيػؽ ىػذه اإلسػتراتيجية فػل تػدريس
النحو بالمرحمة اإلعدادية وىذا ما سوؼ يتـ تناولو فل العنصر التالل.

 -6إجراءات تطبيق إستراتيجية األبعاد السداسية في تدريس النحو بالمرحلة اإلعدادية:
استناداً لمفمسفة البنائية وتطبيقاتيا التربويةف تمؾ الفمسػفة التػى تنبثػؽ منيػا إسػتراتيجية

األبعػػػػاد السداسػػػػية  ،PDEODEفإنػػػػو يمكػػػػف تطبيػػػػؽ المراحػػػػؿ السػػػػت إلسػػػػتراتيجية األبعػػػػاد
السداسية فػل تػدريس التراكيػب المغويػة والقواعػد المقػررة عمػل تالميػذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي
وفقا لممراحؿ التالية:

المرحلة األولي:
 -التنبؤ :Prediction
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وفييػػا يعػػرض المعمػػـ عمػػل تالميػػذه مجموعػػة مػػف األمثمػػة والشػواىد النحويػػة التػػل تػػدور
حوؿ مفيوـ ما ويض خطا يميز الشاىد النحوي المستيدؼ مف كؿ مثاؿ ( ية قر نية – حػديث
شريؼ – بيت شعري – مأثور قوؿ مف الحكـ واألمثاؿ .).....
ويطمب منيـ تدويف تنبعاتيـ بشكؿ فردي حوؿ تحديد إعراب الكممػة التػل فػوؽ الخػط أو
بياف موقعيا مف الجممة ،ويمكػف أف يصػوغ المعمػـ مجموعػة مػف األسػئمة حػوؿ المفيػوـ المػراد
دراستو مثؿ (اإلعراب والبناو) ومف ىذه األسئمة:
 ما موق الكممة التل تحتيا خط مف الجممة ؟ وما نوعيا ؟
 ما التغيير الذي تالحظو عمل نيايات كؿ كممة ؟
 ىؿ اختمؼ ضبط أواخر الكممات بتغير موقعيا مف الجممة ؟
 ىؿ تغير ضبط أواخر كممتيف متشابيتيف فل جممتيف مختمفتيف ؟
 ماذا يسمل عدـ تغيير ضبط خر الكممة ؟
 لـ ثبت ضبط خر الكممة عمل الرغـ مف تغير موقعيا فل مثاليف مذكوريف ؟
 ماذا يسمل الحرؼ األخير مف كؿ كممة وض تحتيا خط ؟
وبعد طرح األسئمة السابقة عمػل التالميػذ يطمػب المعمػـ مػنيـ بشػكؿ فػردي أف يكتػب كػؿ
واحػػد مػػنيـ تنبعاتػػو حػػوؿ إجابػػة ىػػذه األسػػئمة مػػف وجيػػة نظػػره ،ويراعػػل أال يقػػدـ المعمػػـ أي
تمميحػػات تشػػير إلػػل اإلجابػػة الصػػحيحة أو الخطػػأ أو أف يممػػح بصػػحة أو خطػػا تنب ػعاتيـ ،م ػ
إرشاد التالميذ لتقديـ تبريرات فل رأييـ عف إجاباتيـ المدونة.

المرحلة الثانية:
 المناقشة :Dicussوفييا يقسـ المعمـ تالميذ الصؼ إلل مجموعات تعاونية وفقػا لمنظػوره ومعرفتػو بطبيعػة
تالميػذه فقػػد يكػوف التقسػػيـ عمػل أسػػاس اختيػار المتعممػػيف أنفسػيـ أو أف يكػػوف وفقػا لضػوابط
يحددىا المعمـ مف قبؿ.
ثـ تبدأ المجموعات فػل مناقشػة رائيػـ وتنبػعاتيـ السػابقة ومػف ثػـ الحكػـ عمييػا بحيػث
يتناقش أفراد كؿ مجموعة فل المحاور التالية:
 ما التنبعات التل اتفؽ عمييا كؿ أعضاو الفريؽ ؟ ولماذا ؟
 ما األفكار وارراو الخطأ التل يجب استبعادىا ؟ ولماذا ؟
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 ىؿ يمكف تطوير وتنقػيح أحػد التنبػعات النحويػة بتعديمػو أو اإلضػافة إليػو أو الحػذؼ منػو،
لموصوؿ إلل تنبع خر أنسب مف وجية نظر الفريؽ ؟
 ىؿ التنبعات المطروحة كافية ومناسبة لإلجابة عف أسئمة المعمـ ؟ ولماذا ؟
 ىؿ نحتاج إلل التفكير فل تنبعات أخري جديدة وكيؼ يتـ ذلؾ ؟

المرحلة الثالثة:
 التفسير :Explainوفل ىذه المرحمػة يقػوـ منسػؽ كػؿ مجموعػة بعػرض نتػاج عمػؿ أعضػاو فريقػو و يصػؿ
التالميذ إلل راو رواجابات متفؽ عمييا فل كؿ مجموعة ثـ يتبادلونيا م باقل المجموعػات فػل
صورة مناقشة جماعية موجية تحت إشراؼ المعمميف ومف الميـ أنو يوجو المعمػـ أعضػاو كػؿ

فريؽ إلل تقديـ تفسيرات وتبريرات ررائيـ ووجيات نظرىـ.
ويمكف أف تدور المناقشة بيف المجموعات حوؿ النقاط التالية:
 ما سبب اختيار كؿ مجموعة ليذا الرأي دوف غيره ؟
 ىػػؿ يوجػػد راو رواجابػػات أخػػري أفضػػؿ منػػو ومػػا أنسػػب طػػرح مػػف قبػػؿ مجموعػػة أخػػري مػػف
التالميذ ؟

 لماذا نري أف ىذه المجموعة يميؿ أفرادىا إلل ىذا الرأي دوف غيره ؟
 ىؿ توجد إجابات واستنتاجات أخري مناسبة لـ تتناوليا أية مجموعة منا ؟
 ما األفكار التل أجمعت كؿ المجموعات عمييا ؟ ومػا األفكػار المسػتبعدة مػف قػبميـ جميعػا
؟
 ما سبب استبعاد أفكار مجموعة دوف أخري ؟
 ما األدلة والشواىد التل دعمت بيا كؿ مجموعة وجية نظرىا ؟
 ما الدروس المستفادة (المستخمصة) مف المناقشة الجماعية ؟
 ما أىـ النتائج المتفؽ عمييا وما مدي صحتيا ؟

المرحلة الرابعة:
 المالحظة :Observeوىػػل مرحمػػة يػػتـ فييػػا إجػراو العديػػد مػػف األنشػػطة والميػػاـ المغويػػة الختبػػار مػػدي صػػحة
راو وأفكار كؿ مجموعة م تسجيؿ ىذه الممحوظات وتدوينيا بعناية .وىػل مرحمػة تقيػيـ ذاتػل
لنتػػاج عمػػؿ كػػؿ مجموعػػة مػػف خػػالؿ المصػػادر والش ػواىد األص ػيمة .ونظ ػ ارً ألف المالحظػػة تمثػػؿ
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الخطػػوة األولػػل التػػل بػػدأ بيػػا النحػػاة بحػػثيـ النحػػوي فػػيمكف أف يطػػرح التالميػػذ عمػػل أنفسػػيـ
مجموعػػة مػػف األسػػئمة ويجيبػػوف عنيػػا باالسػػتعانة بالمصػػادر المغويػػة المتاحػػة :كػػالقر ف الكػػريـ
وكتػػاب التمميػػذ وشػػبكة اإلنترنػػت وبنػػؾ المعرفػػة وبعػػض أميػػات كتػػب النحػػو العربػػل .ومػػف ىػػذه
األسئمة:

 ىؿ اإلجابات التل سبؽ استنتاجيا صحيحة ؟

 كيؼ نالحظ حركات اإلعراب فل الشواىد المقدمة واألمثمة النحوية ؟
 كيؼ يتـ إعراب الشاىد بشكؿ دقيؽ ؟

 ىؿ يمكننا استنطاؽ الشواىد النحوية وتكرار التمفظ بيا ؟

 ىؿ يمكف االستدالؿ عمل تحديد نوع الكممات مف المعطيات النحوية المتاحة ؟

 ما األدلة والشواىد التل تعيد أو ترفض التوجيو اإلعرابػل لممفػردة (الكممػة) فػل سػياؽ كػؿ
جممة ؟

 كيػؼ نسػتفيد مػف المعمومػات والبيانػات النحويػة المتاحػة فػل الكشػؼ عػف نتػائج وعالقػات
نحوية جديدة ؟

 كيؼ نستدؿ مف خالؿ المقدمات الكمية المقدمة فل التركيب النحوي عمل القاعدة ؟
 كيؼ نبرىف عمل صحة القاعدة النحوية المستنبطة ؟ وماذا يستفاد مف ذلؾ ؟
 ما الفروؽ واالختالفات النحوية بيف مفيوميف نحوييف ؟

المرحلة الخامسة:
 -المناقشة :Dicuss

وىػل مرحمػة التقيػػيـ الفعمػل لتنبػعات التالميػػذ السػابقة بعػد عمميػػة المالحظػة ،بحيػث يػػتـ
تعديؿ ىذه التصورات فل ضوو مػا أسػفرت عنػو المالحظػات التػل دونوىػا وىنػا يجػب أف يتػوافر
لدييـ ميارات التحميؿ واالستدالؿ والمقارنة والموازنة حتل يتـ تطوير وتعديؿ تنبعاتيـ السابقة.
وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:

 ىؿ نتائج المالحظة تتوافؽ م التنبعات المطروحة مف قبمنا ؟

 ما اإلجابات واألفكار التل أثبتت المالجظة عدـ مناسبتيا ؟ ولماذا ؟
 ما أنسب تنبع نحوي أثبت صالحيتو ودقتو نحويا ؟ ولماذا ؟

 ما الفرض النحوي المتفؽ عميو مف جممة الفروض التل طرحت ؟

قرئية أو مسموعة ؟
 ىمل يمكف تعيميـ القاعدة عمل عدة شواىد أخري فل نصوص ا
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 ما أدلة التقعيد النحوي المستنبطة مف الشواىد والنصوص ؟

المرحلة السادسة:
 -التفسير :Explain

وتيػػدؼ ىػػذه المرحمػػة إلػػل مناقشػػة أسػػباب االتفػػاؽ أو االخػػتالؼ بػػيف تنبػػعاتيـ وبػػيف
مالحظػػاتيـ وحػػؿ التناقضػػات التػػل قػػد تكػػوف لػػدييـ مػػف خػػالؿ مواجيػػة أي تعػػارض حػػادث بػػيف
التنبعات والمالحظات ويمكف طرح عدة أسئمة تفيد تحقيؽ ىدؼ ىذه المرحمة مثؿ:
 ىؿ يوجد أي تناقض بيف التنبع النحوي والمالحظات السابقة ؟ ولماذا ؟
 لمػػاذا تبػػيف وجػػود تنػػاقض بػػيف رائنػػا وتوقعاتنػػا إلع ػراب الشػػاىد النحػػوي وبػػيف مالحظاتنػػا
الفعمية ؟
 ما التنبع النحوي الذي أثبتت المصادر النحوية والمالحظات المغوية صحتو ومناسبتو ؟
 كيؼ نفسر التعارض الحادث ؟ وىؿ يمكف التغمب عمل ىذا التعارض ؟
 ىؿ يمكف ربط كؿ سبب نحوى بنتيجتو ؟
 كيؼ نحدد العالقة التناسبية القائمػة بػيف عناصػر مفيػوـ نحػوي وغيػره مػف المفػاىيـ ذات
الصمة ؟
 ىؿ يمكف االستدالؿ عمل الحكـ النحوي أو نفيو بواسطة قاعدة التوجيو االستداللل ؟

 -7دراسووات سووابقة وبحوووث اهتموت بتوظيووف إسووتراتيجية األبعوواد السداسووية فووي عالقتهووا
بمتغيرات بحثية أخري ذات صلة:
نظػ ار ألىميػػة إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية بوصػػفيا إحػػدي اإلسػػتراتيجيات المنبثقػػة عػػف
الفمسفة البنائية فل التدريس والتل تعمف بضرورة تفعيؿ دور المتعمـ فل مواقػؼ الػتعمـ وجعمػو
محور العممية التعميمية بما ينعكس عمل جودة التعمػيـ ونتػائج الػتعمـ التػل تعػزز بػدروىا دوافػ
المتعمميف نحو التعمـ ذي المعنل ،فقد تناولتيا العديد مػف الدراسػات السػابقة والبحػوث وحاولػت
توظيفيػا لتحقيػػؽ العديػد مػػف األغػراض البحثيػة التػػل تتفػؽ وطبيعػػة كػػؿ بحػث أو دراسػػة .وفيمػػا
يمػل عػرض لػػبعض مػف ىػذه الدراسػػات والبحػوث ذات الصػػمة لمحاولػة اإلفػادة منيػػا فػل تحقيػػؽ
أىداؼ الدراسة الحالية:
حيػػػػث اسػػػػتيدفت دراسػػػػة (تيػػػػانل سػػػػميماف )4602 ،التعػػػػرؼ عمػػػػل تػػػػأثير اسػػػػتخداـ
إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية  PDEODEفػػل تنميػػة ميػػارات التفكيػػر االسػػتداللل والتحصػػيؿ
لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية ،حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )42تمميذا وتمميػذة مػف تالميػذ
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الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة منشأة رضواف اإلعداديػة التابعػة إلدارة فػاقوس التعميميػة مثمػت
المجموعػػة التجريبيػػة ،كمػػا اختيػػرت عينػػة أخػػري ضػػابطة بمػػن عػػددىا ( )42مػػف تالميػػذ مدرسػػة
(أكيػػػاد اإلعداديػػػة المشػػػتركة) التابعػػػة لػػػنفس اإلدارة حيػػػث تػػػـ تػػػدريس وحػػػدة األرض والكػػػوف
باإلسػػػتراتيجية لممجموعػػػة التجريبيػػػة دوف الضػػػابطة وتػػػـ تطبيػػػؽ أدوات الدراسػػػة المتمثمػػػة فػػػل
اختبار التفكيػر االسػتداللل واالختبػار التحصػيمل عمػل المجمػوعتيف قبميػا وبعػديا ،وأثبتػت نتػائج
الدارسة فاعمية اإلستراتيجية فل تنمية الميارات المستيدفة ووجود عالقة ارتباطية موجبػة بػيف
درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػل اختبػػار التفكيػػر االسػػتداللل ودرجػػاتيـ فػػل االختبػػار
التحصيمل.
كما استيدفت دراسػة (غػادة محمػد )4602 ،التعػرؼ عمػل فاعميػة اسػتخداـ إسػتراتيجية
األبعػػاد السداسػػية فػػل تػػدريس االقتصػػاد المنزلػػل فػػل تنميػػة المفػػاىيـ الصػػحيحة والسػػموكيات
االقتصػػادية لػػدي طالبػػات الصػػؼ األوؿ الثػػانوي ،ولتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ تػػـ تحميػػؿ محتػػوي مػػادة
االقتصاد المنزلل ووض قائمة بالمفػاىيـ الصػحية والسػموكيات االقتصػادية المتضػمنة بالمػادة،
وقػػػػد بمغػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة اإلجماليػػػػة ( )026طالبػػػػة ( 046عينػػػػة أساسػػػػية

 46عينػػػػة

إسػػػتطالعية) مػػػف طالبػػػات الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوي مقسػػػمة عمػػػل مجمػػػوعتيف إحػػػداىما ضػػػابطة
واألخػػري تجريبيػػة ،واسػػتخدمت الدراسػػة بعػػض أدوات القيػػاس المتمثمػػة فػػل :اختبػػار المفػػاىيـ
الصحية ومقياس السموكيات االقتصادية وبعد التطبيؽ لتجربػة الدراسػة تبػيف وجػود فػروؽ دالػة
إحصائيا عند مستوي  6,60بيف متوسػطات درجػات طالبػات المجمػوعتيف فػل األداتػيف لصػالح
المجموعة التجرييبة مما يشير إلل فاعمية اإلستراتيجية المستخدمة.
وفل ذات السياؽ استيدفت دراسة (رمزي عيسل )4608 ،التعرؼ عمل أثر إسػتراتيجية
األبعاد السداسية فل تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العمميػة لطمبػة الصػؼ السػاب األساسػل
بغزة ،وقد تـ اختيار عينة الدارسة مػف طػالب الصػؼ السػاب األساسػل فػل مدرسػة بنػيف رفػح
األساسػػػية (أ) وبمػػػن عػػػددىا ( )86طالبػػػا ،كمػػػا تػػػـ إعػػػداد أدوات الدراسػػػة متمثمػػػة فػػػل اختبػػػار
لتشخيص التصػورات البديمػة مكػوف مػف ( )46فقػرة ودليػؿ لممعمػـ وأثبتػت نتػائج الدراسػة وجػود
فروؽ ذات دال لة إحصائية عنػد مسػتوي  6,62فػل تعػديؿ التصػورات البديمػة لممفػاىيـ العمميػة
بيف متوسط درجات طالب المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة لصػالح المجموعػة التجريبيػة ،لػذا
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أوصت الدراسة بتضميف إسػتراتيجية األبعػاد السداسػية لمسػاقات طػرؽ التػدريس فػل الجامعػات
الفمسطينية.
أما دراسة (أحمد خطاب )4608 ،فقد استيدفت تعرؼ أثػر اسػتخداـ إسػتراتيجية األبعػاد
السداسػػية فػػل تػػدريس الرياضػػيات عمػػل التحصػػيؿ وتنميػػة التفكيػػر التػػأممل واالحتفػػاظ بيػػا لػػدي
طالب المرحمة الثانوية ذوي مستويات تحصيمية مختمفة ،وقد أعػد الباحػث كتابػا لمطالػب ودلػيال
لممعمػػـ لتػػدريس وحػػدة (حسػػاب المثمثػػات) باسػػتخداـ اإلسػػتراتيجية ،كمػػا أعػػد الباحػػث اختبػػار
تحصػيميا فػػل وحػػدة حسػاب المثمثػػات واختبػػار فػل التفكيػػر التػػأممل ،وتكونػت عينػػة الدراسػػة مػػف
( )084طالبػػا ،تكونػػت المجموعػػػة التجريبيػػة مػػػف ( )82والضػػابطة مػػػف ( )88مػػوزعيف وفػػػؽ
مسػػػتويات التحصػػػيؿ المػػػنخفض والمتوسػػػط والمرتفػػػ وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػل تفػػػوؽ طػػػالب
المجموعة التجريبية عمل طالب المجموعػة الضػابطة فػى التطبيػؽ البعػدي لالختبػار التحصػيمل
والختبػػار التفكيػػر التػػأممل فػػل الرياضػػيات وقػػد أوضػػحت الدراسػػة بضػػرورة إعػػداد أدلػػة لمعممػػل
الرياضػػيات فػػل مراحػػؿ التعمػػيـ المختمفػػة وفقػػا إلسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية لمػػا ليػػا مػػف دور
فعاؿ فل التدريس.
كمػػا اسػػتيدفت دراسػػة (عبػػد الواحػػد الكبيسػػل )4608 ،معرفػػة أثػػر إسػػتراتيجية األبعػػاد
السداسػػية فػػل التحصػػيؿ والدافعيػػة العقميػػة فػػل الرياضػػيات لػػدي طػػالب الصػػؼ الراب ػ األدبػػل،
وتكونػػت عينػػة البحػػث مػػف مجمػػوعتيف األ ولػػل تجريبيػػة قواميػػا ( )48طالبػػا والثاني ػة ضػػابطة
قواميػػا ( )42وتػػـ تكػػافع المجمػػوعتيف بػػبعض المتغي ػرات وتػػـ اسػػتخداـ أداتػػيف األولػػل اختبػػار
تحصػػيمل واألخػػري مقيػػاس الدافعيػػة العقميػػة وكػػاف مػػف نتػػائج البحػػث وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة
إحصائية عند مستوي ( )6,62بيف المجموعتيف فل متوسط اختبار التحصيؿ ومتوسط درجػات
مقياس الدافعية وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية.
فل حيف استيدفت دراسػة (مرفػت دـ )4608 ،تحديػد أثػر اسػتخداـ إسػتراتيجية األبعػاد
السداسية لمتعمـ رواستراتيجية الكتابة مف أجؿ التعمـ فل تنمية ميارات حػؿ المشػكالت الرياضػية
وزيػػادة الدافعيػػة لإلنجػػاز فػػل الرياضػػيات لػػدي تالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة ،وتكونػػت مجموعػػة
البحػػث مػػف مجموعػػة تجريبيػػة وأخػػري ضػػابطة مػػف تالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائل قواميػػا
( )046تمميػػذا وتمميػػذة اختيػػرت مػػف تالميػػذ مدرسػػة عثمػػاف بػػف عفػػاف االبتدائيػػة بػػإدارة السػػالـ
التعميميػػة بمحافظػػة القػػاىرة  ،وقػػد تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار ميػػارات حػػؿ المشػػكالت ومقيػػاس الدافعيػػة
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لإلنجاز عمى المجموعتيف قبميػا وبعػديا وتوصػؿ البحػث إلػى تفػوؽ تالميػذ المجموعػة التجريبيػة
عمى تالميذ المجموعة الضابطة فػل قػدرتيـ عمػل حػؿ المشػكالت الرياضػية بعػديا وأيضػا زيػادة
مسػػتوي الدافعيػػة لإلنجػػاز فػػل الرياضػػيات إضػػافة إلػػل بقػػاو أثػػر الػػتعمـ لػػدييـ بمػػا يشػػير إلػػل
فاعمية اإلستراتيجية فل تحقيؽ اليدؼ مف استخداميا.
كما توصمت دراسػة (عبػد ا

الجرايػدة )4608 ،إلػل تػأثير اسػتخداـ إسػتراتيجية األبعػاد

السداسية فل تنمية ميارات التفكير الناقد والتحصػيؿ فػل الرياضػيات لػدي طمبػة الصػؼ الثػامف
األساسػػل فػػل محافظػػة المفػػرؽ بػػاألردف وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث مػػنيج التصػػميـ شػػبو التجريبػػل
وتمثؿ فػل مجمػوعتيف إحػداىما تجريبيػة واألخػري ضػابطة وتكونػت العينػة التجريبيػة مػف ()48
طالبػػا بينمػػا تكونػػت المجموعػػة الضػػابطة مػػف ( )42طالبػػا وقػػد اشػػتممت أدوات الدراسػػة عمػػل
تصػػػميـ وتطػػػوير مػػػذكرات دراسػػػية لتػػػدريس مػػػادة الرياضػػػيات باسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية األبعػػػاد
السداسية ،فضػال عػف مقيػاس التفكيػر الناقػد والتحصػيؿ لػدي أفػراد العينػة وأشػارت النتػائج إلػل
وجػػود فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي ( )6,62بػػيف متوسػػطل درجػػات طمبػػة المجموعػػة
التجريبيػػة الػػذيف يدرسػػوف مػػادة الرياضػػيات بإسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية فػػل كػػؿ مػػف التفكيػػر
الناقد والتحصيؿ بما يشير إلل مردود اإلستراتيجية وفاعميتيا.
كمػػػا اسػػػتيدفت دراسػػػة (وئػػػاـ بصػػػبوص )4608 ،تقصػػػل فاعميػػػة إسػػػتراتيجية األبعػػػاد
السداسػػية فػػل اكتسػػاب المفػػاىيـ الكيميائيػػة فػػل ضػػوو الػػدواف المدرسػػية لػػدي طالبػػات الصػػؼ
التاس األساسل ،حيث تػـ اختيػار أفػراد عينػة الدراسػة البػالن عػددىف ( )80طالبػة قصػديا مػف
طالبات الصػؼ التاسػ األساسػل مػف مدرسػة الفػديف األساسػية لمبنػات التابعػة لمديريػة التربيػة
والتعميـ لمػواو قصػبة المفػرؽ ،وقػد تػـ تعيينيػا عشػوائيا إلػل مجمػوعتيفف تجريبيػة درسػت وفػؽ
إستراتيجية األبعاد السداسية وضابطة درست بالطريقة المعتػادة ،وقػد تػـ اسػتخداـ أداتػيف ىمػا:
اختبار المفاىيـ الكيميائية ومقياس الػدواف المدرسػية وخمصػت الدراسػة إلػل تفػوؽ إسػتراتيجية
األبعاد السداسية فل اكتساب المفاىيـ الكيميائية لػدي الطالبػات يعػزي لمتفاعػؿ بػيف إسػتراتيجية
التدريس والدواف المدرسية المرتفعة.
ودراسػػة (رشػػا عيسػػل )4608 ،التػػل اسػػتيدفت التعػػرؼ عمػػل أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية
األبعػػاد السداسػػية  PDEODEفػػل تنميػػة التحصػػيؿ والتفكيػػر التػػأممل فػػل العمػػوـ لػػدي تالميػػذ
المرحمة اإلعدادية ،حيث تػـ اختيػار عينػة الدراسػة مػف تالميػذ الصػؼ األوؿ اإلعػدادي بمدرسػة
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فارسػػكور اإلعداديػػة بنػػات ومدرسػػة فارسػػكور اإلعداديػػة بنػػيف التابعػػة لمحافظػػة دميػػاط ،وبمغػػت
مجموعة البحث ( )44تمميذا بالمجموعة التجريبية )44( ،تمميذا بالمجموعة الضػابطة وقػد تػـ
استخداـ استبانة لتحديد ميارات التفكير التػأممل التػل ينبغػل توافرىػا لػدي تالميػذ الصػؼ األوؿ
اإلعػػدادي واختبػػار تحصػػيمل فػػل العمػػوـ واختبػػار التفكيػػر الت ػأممل .وأشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػل
فاعمية اإلستراتيجية فل تحقيؽ اليدؼ مف استخداميا ،كما توجػد عالقػة ارتباطيػة موجبػة دالػة
إحصػػائيا عنػػد مسػػتوي  6,60بػػيف درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػل اختبػػار التحصػػيؿ
ودرجاتيـ فل اختبار التفكير التأممل فل التطبيؽ البعدي.
أمػػا دراسػػة ( محمػػد شػػحات  )4608 ،فقػػد اسػػتيدفت تحديػػد فاعميػػة تػػدريس الفيزيػػاو
باسػػتخداـ إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية فػػل تنميػػة المفػػاىيـ وميػػارات حػػؿ المسػػائؿ والميػػوؿ
العممية لدي طالب الصؼ األوؿ الثانوي وتكونت مجموعتا البحث مػف ( )88طالبػا وطالبػة مػف
الصؼ األوؿ الثانوي بمدرستل العقاد الثانوية ،وكيما الثانوية بمحافظػة أسػواف مقسػمتيف عمػل
مجموعتيف أحدىما ضابطة وأخري تجريبيػة ،وتػـ بنػاو دليػؿ لممعمػـ وكتيػب لمطالػب وكػذا إعػداد
ثػػالث أدوات لإلجابػػة عػػف أسػػئمة البحػػث والتحقػػؽ مػػف فروضػػو متمثمػػة فػػل :اختبػػار المفػػاىيـ
الفيزيائيػة ومقيػاس ميػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػػة ومقيػاس الميػوؿ العمميػة ،وأسػرفت النتػػائج
عػػػف وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوي  6,62بػػػيف المجمػػػوعتيف الضػػػابطة
والتجريبية لصالح المجموعػة التجريبيػة فػل كػؿ مػف المفػاىيـ الفيزيائيػة وميػارات حػؿ المسػألة
الفيزيائيػػة والميػػوؿ العمميػػة ،كمػػا أشػػارت النتػػائج بوجػػود عالقػػات ارتباطيػػة إيجابيػػة ذات داللػػة
إحصائية عند مستوي  6,62بيف كؿ مف المفػاىيـ الفيزيائيػة وميػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة
والميوؿ العممية.
وفػػل سػػياؽ متصػػؿ اسػػتيدفت دراسػػة (صػػالح الالمػػل )4608 ،معرفػػة أثػػر إسػػتراتيجية
األبعاد السداسية  PDEODEفل الميؿ نحو مادة الكيمياو لدي طالب الصػؼ الثػانل الثػانوي
المتوسط ،وقد بمن عدد أفراد العينة ( )84طالبا قسمت إلل مجموعتيف تجريبية وأخري ضػابطة
مف طالب الصؼ الثانل الثانوي المتوسط فل المدارس المتوسػطة والثانويػة فػل مركػز محافظػة
بابؿ بالعراؽ  .وقد تمثمت أداة الدراسة فل مقياس الميػؿ نحػو مػادة عمػـ الكيميػاو وقػد توصػمت
نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػل فاعميػػػة إسػػػتراتيجية األبعػػػاد السداسػػػية فػػػل الميػػػؿ نحػػػو الكيميػػػاو مقارنػػػة
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بالطريقػػة المعتػػادة ،كمػػا أف لإلسػػتراتيجية دو ارً فػػل شػػد انتبػػاه الطػػالب وزيػػادة تشػػويقيـ لدراسػػة

المادة.

ودراسػػة (ناصػػػر الشػػػيرانل )4608 ،التػػل ىػػػدفت إلػػػل التعػػرؼ عمػػػل فاعميػػػة اسػػػتخداـ
إستراتيجية األبعاد السداسػية فػل تػدريس العمػوـ عمػل تنميػة التحصػيؿ والتفكيػر اإلبػداعل لػدي
تالميذ المرحمػة االبتدائيػة وقػد تػـ تحميػؿ وحػدة الكيربػاو والمغنػاطيس  ،وتكونػت عينػة الدراسػة
مػػػف ( )88تمميػػػذا مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ السػػػادس االبتػػػدائل ،قسػػػموا إلػػػل مجمػػػوعتيف تجريبيػػػة
وعػػددىـ ( )44تمميػػذا وضػػابطة بعػػدد ( )42تمميػػذا واسػػتخدمت الدراسػػة أداتػػيف ىمػػا :االختبػػار
التحصػػػيمل واختبػػػار التفكيػػػر اإلبػػػداعل وأسػػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة
إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوي ( )6,62بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات تالميػػػذ المجمػػػوعتيف فػػػل االختبػػػار
التحصيمل واختبار التفكير اإلبداعل لصالح المجموعة التجريبية.
مػػف جممػػة الدراسػػات السػػابقة والبحػػوث التػػل تػػـ عرضػػيا يمكػػف الخػػروج بالممحوظػػات
التالية:
 اتفقت معظـ الدراسات السابقة عمل أىمية توظيػؼ إسػتراتيجية األبعػاد السداسػية فػلعمميتل التعميـ والتعمـ لما ليا مف فاعمية وتأثير فل تنميػة العديػد مػف المتغيػرات البحثيػة عمػل
الرغـ مف تبايف تمؾ الدراسػات فػل ىػدؼ توظيػؼ تمػؾ اإلسػتراتيجية مثػؿ تنميػة ميػارات التفكيػر
االستداللل والتحصػيؿ فػل العمػوـ كدراسػة (تيػانل سػميماف )4602 ،وتنميػة المفػاىيـ الصػحية
والسػػموكيات االقتصػػادية كدراسػػة (غػػادة محمػػد ،)4602 ،وتعػػديؿ التصػػورات البديم ػة لممفػػاىيـ
العمميػػة كدراسػػة (رمػػزي عيسػػل ،)4608 ،وتنميػػة التحصػػيؿ والتفكيػػر التػػأممل واالحتفػػاظ بيم ػا
كدراسػػة (أحمػػد خطػػاب ،)4608 ،وتنميػػة التحصػػيؿ والدافعيػػة العقميػػة فػػل الرياضػػيات كدراسػػة
(عبػػد الواحػػد الكبيسػػل ،)4608 ،وتنميػػة ميػػارات حػػؿ المشػػكالت الرياضػػية وزيػػادة الدافعيػػة
لإلنجاز كدراسة (مرفت دـ ،)4608 ،وتنمية ميارات التفكير الناقد والتحصػيؿ فػل الرياضػيات
كدراسػػة (عبػػد ا

الجرايػػدة ،)4608 ،واكتسػػاب المفػػاىيـ الكيميائيػػة كدراسػػة (وئػػاـ بصػػبوص،

 ،)4608وتنميػػػػة التحصػػػػيؿ والتفكيػػػػر التػػػػأممل كدراسػػػػة ( رشػػػػا عيسػػػػى  ، )4608 ،وتنميػػػػة
المفػػاىيـ وميػػارات حػػؿ المسػػألة والميػػوؿ العمميػػة كدراسػػة (محمػػد شػػحات ،)4608 ،وتنميػػة
التحصيؿ والتفكير اإلبداعل كدراسة (ناصر الشيرانل.)4608 ،
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 يالحظ مف الدراسات السابقة والبحوث أف معظميا قد اتفؽ عمل فاعميػة اإلسػتراتيجيةفػػل تحصػػيؿ المتعممػػيف لمم ػواد الدراسػػية المختمفػػة ،لمػػا تتمتػ بػػو اإلسػػت ارتيجية مػػف العديػػد مػػف
المزايا التل سبؽ ذكرىا ولعؿ أىميػا بقػاو أثػر الػتعمـ لمختمػؼ الخبػرات والمعػارؼ وانتقالػو ومػف
ىذه الدراسػات (تيػانل سػميماف ،)4602 ،و(أحمػد خطػاب ،)4608 ،و(عبػد الواحػد الكبيسػل،
 ،)4608و(عبػػػػد ا

الجرايػػػػدة  ، )4608 ،و(رشػػػػا عيسػػػػى )4608 ،و(ناصػػػػر الشػػػػيرانل،

.)4608
 كمػا يالحػظ اتفػػاؽ معظػـ ىػذه الدراسػػات عمػل تػأثير اإلسػػتراتيجية فػل تنميػة المفػػاىيـبػػاختالؼ أنواعيػػا ومجاالتيػػا مثػػؿ دراسػػة (غػػادة محمػػد ،)4602 ،و(رمػػزي عيسػػل،)4608 ،
و(وئاـ بصبوص ،)4608 ،و(محمد شحات.)4608 ،
 وكػػذلؾ يالحػػظ توظيػػؼ ىػػذه اإلسػػتراتيجية فػػل تنميػػة ميػػارات التفكيػػر المختمفػػة فػػلمختم ػؼ التخصصػػات مثػػؿ (تيػػانل سػػميماف ،)4602 ،و(أحمػػد خطػػاب ،)4608 ،و(عبػػد ا
الجرايدة ،)4608 ،و(رشا عيسل ،)4608 ،و(ناصر الشيرانل.)4608 ،
 ويالحظ أيضا مناسبة ىذه اإلستراتيجية لممتعمميف فػى مراحػؿ التعمػيـ العػاـ والجػامعى ،ونظ ار لفاعمية ىذه اإلستراتيجية فػل تنميػة ىػذه المتغيػرات البحثيػة التابعػة لػذات الصػمة فيػذا
دف الباحث فل صوغ فروض بحثو الحالل بشكؿ موجو وليس بشكؿ صفري.
 لـ تجر دراسة واحدة _ فػل حػدود عمػـ الباحػث_ فػل مجػاؿ المغػة العربيػة ومياراتيػاوفنونيا استيدفت توظيؼ مثؿ ىذه اإلستراتيجية البنائية عمل الرغـ مف أف تعميـ المغػة العربيػة
يعتمػػد بشػػكؿ أساسػػى عمػػل إكسػػاب المتعممػػيف المفػػاىيـ المغويػػة والمفػػاىيـ النحويػػة والبالغيػػة
والصرفية وغيرىا مف الميارات مما يعزز القياـ ببحوث تستيدؼ تنمية ىذه المفػاىيـ باسػتخداـ
مثؿ ىذه اإلسػتراتيجية ،وىػذا مػا يعػزز القيػاـ بمثػؿ ىػذه الدراسػة إلشػباع تمػؾ المنطقػة البحثيػة
المطموبة.
 تعػػد تمػػؾ الدراسػػة فػػل حػػدود عمػػـ الباحػػث األولػػل مػػف نوعيػػا فػػل مجػػاؿ تعمػػيـ المغػػةالعربية وخاصة تعمػيـ النحػو بالمرحمػة اإلعداديػة وتنميػة ميػارات االسػتدالؿ النحػوي عمػل وجػو
الخصوص لػدي أفػراد العينػة المسػتيدفة باسػتخداـ إسػتراتيجية األبعػاد السداسػية لتحقيػؽ ىػذا
الغرض.

المحور الثاني :الستدلل النحوي Grammatical Inference
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يسػػتيدؼ ىػػذا المحػػور تحديػػد مفيػػوـ االسػػتدالؿ النحػػوي وأىميتػػو ،م ػ بيػػاف األسػػاليب
االستداللية التل اعتمد عمييا النحاة فل تقعيد النحو ودراسة قضاياه وتحديػد مبػادي االسػتدالؿ
النحػػوي (األصػػوؿ والقواعػػد) الالزم ػة لػػو ثػػـ اسػػتنباط الميػػارات األساسػػية الالزمػػة لػػو وتوضػػيح
عالقػػة إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية بيػػذا المتغيػػر البحثػػل وتػػدعيـ ذلػػؾ بالدارسػػات السػػابقة
والبحوث ذات الصمة بدراسة االستدالؿ النحوي وقضاياه وفيما يمل تفصيؿ ليذه العناصر.

 -1مفهوم الستدلل النحوي وأهميته:
فيما يمل توضيح لمفيوـ االستدالؿ النحوي لغة واصطالحا م بياف التعريفػات اإلجرائيػة
المقدمة ليذا المتغير البحثل وفقا لرعية كؿ دراسػة أو بحػث سػابؽ وذلػؾ السػتخالص التعريػؼ
اإلجرائل المناسب لطبيعة ىذا البحث رواجراواتو.

الستدلل لغة:
(د ؿ) أي أباف الشػلو ووضػحو بأمػارة (أحمػد بػف فػارس:0880 ،
االستدالؿ مف الفعؿ َ

.)428

والػػدؿ :قريػػب المعنػػل مػػف اليػػدي ،وىػػو ي ػد ُّؿ بفػػالف أي يثػػؽ بػػو (محمػػد بػػف منظػػور،

.)488 :4664
وقػػد دلػػو عمػػل الطريػػؽ يدلػػو داللػػة وداللػػة ودلولػػة والفػػتح أعمػػل (إسػػماعيؿ الجػػوىري،
.)0888 :0882
وقد قيؿ استدؿ اتخذه دليال ،وجػاو بالػدليؿ إلثبػات المػدلوؿ عميػو (أحمػد رضػا:0882 ،
.)224
واالسػػتدالؿ :طمػػب الػػدليؿ ،وقيػػؿ :انتقػػاؿ الػػذىف مػػف األثػػر إلػػل المػػعثر والعكػػس أي مػػف
المعثر إلل األثر كذلؾ (بطرس البستانل.)486 :0888 ،
أما عف المعنل االصطالحل لكممة االستدالؿ فيمكف عرضو فيما يمل:

الستدلل اصطالحا:
ال يختمؼ المعنل االصطالحل لالستدالؿ كثي ار عف معناه المغوي الذي سبؽ عرضو فيػو
مصطمح يستعمؿ فل ثالثة أنواع مف العمؿ (تماـ حساف:)82 :0880 ،

المنطقي ،والفقهي ،والنحوي.
 االستدالؿ المنطقل :ويقصػد بػو االسػتنتاج أي اسػتخراج نتيجػة مػف مقدمػة أو أكثػرلعالقة تجم بينيما.
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 االستدالؿ الفقيل :ويقصد بو اسػتخراج األحكػاـ الشػرعية بواسػطة أدلػة وتتمثػؿ فػلالقر ف الكريـ والسنة واإلجماع والقياس واالستحساف والمصػالح المرسػمة والعػرؼ واالستصػحاب
وشرع مف قبمنا ومذىب الصحابة.

 -االسػػتدالؿ النحػػوي :وىػػو مػػا نعنيػػو فػػل دراسػػة النحػػو ومعرفػػة قضػػاياه ويبنػػل عمػػل

السماع والقياس واالستصحاب واإلجماع واالستقراو.
وعمل ىذا فإف االستدالؿ النحوي يعنل استخراج األحكاـ النحويػة أو اسػتخالص القواعػد
بناو عمل مقدمات وشواىد أو نصوص متفؽ عمييا.

أما التعريف اإلجرائي لالستدلل النحوي:
فيمكف استخالصو عقب فحص ودراسة األدبيات التػل عنيػت بػو وبدراسػة قضػاياه وفيمػا
يمل بياف ذلؾ :حيث عرفػو (عمػل الخزاعػل )008 :4668 ،بأنػو وسػيمة مػف الوسػائؿ الذىنيػة
لمذات العاقمة توظفو م توليد معارفيا روانتاج أفكارىا فيػو أحػد أبػرز أدواتيػا المعرفيػة التػل ال
تنفؾ تستعمميا فل شعونيا الحياتية ،ومف ثـ فإف المفيوـ المنطقل لالستدالؿ يعنػى تكػويف أو
تأليؼ بيف مجموعة مف القضايا لموصؿ إلل نتيجة معينة.
ويعرفػػو (خالػػد الشػػناوي )488 :4602 ،بأنػػو وسػػيمة فيػػـ التراكيػػب المغويػػة بعناصػػرىا
الصوغية وىو األسػاس الػذي سػعل إليػو سػيبويو ومػف جػاو بعػده مػف النحػوييف لكشػؼ ماىيػة
وطبيعػة ىػذا التركيػب ومعرفػة وظيفػة عناصػره الصػوغية ،إنطالقػا مػف رعيتػيف لغػويتيفف الرعيػػة
الخاصة التل تعنل بالمبانل بوصفيا األساس فل عممية السبؾ والػتالقح بػيف األلفػاظ ،والرعيػة
العامة التل تعنل بالمعنل ودالالت األلفاظ.
كمػػا يعرفػػو (محمػػد الػػدرويش )082 :4602 ،عمػػل أنػػو رب ػط الػػدرس النحػػوي بالتعميػػؿ
العممل القػائـ عمػل أسػس عمميػة ومنطقيػة ،لمػا ليػذا المػنيج مػف أىميػة فػى وضػوح القاعػدة
النحويػة وسػالمتيا مػف الطعػف فييػا نظػ ار ألف التعميػؿ لػو دور فػل ترسػيا القواعػد النحويػة فػل
ذىػػف المتمقػػل أو السػػام  ،كمػػا أف لػػو دو ارً كبي ػ ار فػػل الترجيحػػات النحويػػة بػػيف ارراو المختمفػػة
والخالفات النحوية فأقوي الترجيحات ما كاف أقوي فل التعميؿ وأسمميا مػا كػاف سػالما مػف الػرد

مف النقد.
وفػػػل ذات السػػػياؽ يعرفػػػو (محمػػػود العػػػامري )804 :4602 ،عمػػػل أنػػػو مبحػػػث واسػػػ
ودقيػػؽ فاالسػػتدالؿ نحػػوي ومنطقػػل وبالغػػل وغيػػر ذلػػؾ وىػػو شػػكؿ بنيػػوى أساس ػى فػػل النحػػو
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وعممية تشكيؿ أساسية جدا فل نظاـ العقؿ اإلنسانل وال غرابة حينئذ أف يكوف االستدالؿ شػكؿ
انتظاـ النظاـ النحوي ،فيكوف النظاـ متشكال بشكؿ أساسى فل أشكالو التكوينية.
ويعرفو (تامر عبد الرحمف )448 :4608 ،عمػل أنػو مػنيج متميػز اعتمػد عميػو النحػاة
فل استنباط قواعد النحو العربل وضبط أحكامػو وتمثػؿ ىػذا المػنيج فيمػا يعػرؼ بأصػوؿ النحػو
وىل أدلة النحو التػل تفرعػت منيػا فروعػو وأصػولو .فأصػوؿ النحػو ىػل تمػؾ القواعػد واألسػس
التل انطمؽ منيا النحػاة فػل تقريػر القواعػد النحويػة مػف المػادة المغويػة التػل جمعيػا المغويػوف
عف العرب  ،فيذه األصوؿ النحوية المستنبطة ليست افتراضات توض أو تثػار ولكنيػا اسػتقراو
وصفل لصيؽ بػالواق االسػتعمالل ومػف ثػـ فػإف االسػتدالؿ النحػوي يعنػل إثبػات الحكػـ النحػوي
بالحجة والتعميؿ.
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يمل:

وبالنظر إلل التعريفات اإلجرائية السابقة لالسػتدالؿ النحػوي يمكػف اسػتخالص مػا

 إف معظـ الدراسات السابقة والبحوث التػل تناولػت مفيػوـ االسػتدالؿ النحػوي قػد عمػدت إلػلدراسػتو مػػف منظػور أكػػاديمل يتعمػػؽ بيػذا المبحػػث فػل دراسػػة النحػػو العربػل وتقعيػػد قواعػػده
وأسسو كما جػاو لػدي النحػاة قػديما وعمػل رأسػيـ سػيبويو واسػتدلت معظػـ الدراسػات إف لػـ
يكػف مجمميػا عمػل أف أئمػة النحػػو القػدامل والمتقػدميف قػد اسػػتعانوا بػو فػل تفنيػد قواعػػدىـ
روارسائيا نظ ار لما لو مف دور ميـ فل ذلؾ.
 إف النحو إذا تجرد وترقل إلل مرتبة العمـ الواصؼ ل شػكاؿ البنيويػة المغويػة وأنػتج معطيػاتمنظمة بنظاـ الحساب الشكمل القل المنطؽ ىناؾ ووافقو ممػا ييسػر عمػل المتعممػيف الفيػـ
روادراؾ العالقات والروابط بيف القواعد والمفاىيـ المدروسة.
 إف عمميػػػة االسػػػتدالؿ النحػػػوي عمميػػػة عقميػػػة منظمػػػة وىادفػػػة غرضػػػيا تحويػػػؿ المعمومػػػاتالنحوية وفقػا لمشػواىد واألدلػة إلػل معطيػات منظمػة وذلػؾ ألف االسػتدالؿ النحػوي يسػتوعب
التقابالت المنطقية جميعا ويرسؿ المقابؿ فل اتجاه مقابمو بنظاـ حركة التدرج االسترسػالية.
حيث يجمعيا شبكة عالقات فى نسؽ نظري واس ذي داللة.
 ال ريب إف عمـ النحو مف أحػوج العمػوـ العقميػة إلػل التمثيػؿ عمييػا ،فمنطمقاتػو الرياضػية أوالفمسفية أو الفقيية عصيبة عمل الناشئة ومف ثـ يضحل التمثيؿ عميو خطػوة أوليػة ميمػة
فل تقريبو ل ذىاف وبموغة حد اإلفياـ.
ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ يمكػػف تعريػػؼ االسػػتدالؿ النحػػوي إجرئيػػا بمػػا يتفػػؽ رواج ػراوات ىػػذا

البحث عمل أنو:

مجموعة مف العمميات العقمية التل يمارسػيا تمميػذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي فػل دراسػتو
لمتراكيب المغوية والقواعػد النحويػة المقػررة عميػو والتػل يػتـ عمػل ضػوئيا فيػـ القاعػدة النحويػة
وتوظيفيػػػا فػػػل مختمػػػؼ السػػػياقات واألنشػػػطة المغويػػػة المسػػػتيدفة مػػػف خػػػالؿ االسػػػتدالؿ عمػػػل
القاعدة النحوية وفقا لممقدمات والشواىد الكمية المقدمة فل التركيب النحوي واألجزاو المندرجػة
تحتػػو ،وكػػذلؾ عمػػؿ االسػػتنتاجات مػػف خػػالؿ البيانػػات والشػواىد النحويػػة المتػػوفرة والكشػػؼ عػػف
العالقػػات النحويػػة والػػربط بػػيف األسػػباب والنتػػائج مػ إدراؾ العالقػػات بػػيف النتػػائج لموصػػوؿ إلػػل
العالقػػات الجديػػدة ومػػف ثػػـ رفػػض أو قبػػوؿ التوجيػػو اإلعرابػػل لمكممػػة أو الجممػػة فػػل التراكيػػب
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المغويػة المختمفػػة وغيرىػػا مػػف الميػػارات الالزمػػة لعمميػػة االسػػتدالؿ والتػػل تكشػػؼ عنيػػا الدراسػػة
الحالية .ويقاس بالدرجة التل يحصؿ عمييا التمميذ فل االختبار المعد لذلؾ.

أما عف أىمية االستدالؿ النحوي فيمكف توضيحيا فل النقاط التالية:

 إف االستدالؿ النحوي يعد خطوة ميمة أو متطمبا رئيسيا لتحقيؽ الفيـف وىذا مػا تسػعل إليػومعظـ التوجيات التربوية الحديثة فػل دراسػة النحػو وقضػاياه ،فمعرفػة المػتعمـ لقواعػد المغػة
دوف فيميا وتطبيقيا ال يحقؽ اليدؼ المرجو منيا.
 لقػػد اسػػتدؿ النحػػاة عمػػل القواعػػد التػػل وضػػعوىا بالسػػماع مػػف القػػر ف الكػػريـ ومػػف الحػػديثالشػػريؼ وأقػواؿ العػػرب والشػػعر ،لػػذا فيػػو يمثػػؿ أداة ميمػػة فػػل تأصػػيؿ قواعػػد المغػػة العربيػػة
وتقعيػػدىا ،وذلػػؾ ألف مسػػائؿ النحػػو العربػػل قػػد قامػػت عمػػل أصػػوؿ ضػػبطت بيػػا القاعػػدة
النحوية ،كما أف النحاة قد أولػوا اىتمامػا بالغػا بالتعميػؿ عنػد تقعيػدىـ القواعػدف حيػث أخػذت
الشواىد الشػعرية الحيػز األكبػر فػل االسػتدالؿ عنػد النحػاة عمػل القاعػدة النحويػة (عبػد ا
اليتاري.)42 :4668 ،
 إف معظـ الدراسػات السػابقة والبحػوث التػل عنيػت بدراسػة االسػتدالؿ النحػوي وأسػاليبو تعكػدعمل أف النحاة يعمدوف إلل ىذا المنيج العقمل الذي يقوـ عمل أسس عمميػة ومنطقيػة فػل
تناوؿ التراكيب المغويػة بعناصػرىا الصػوغية ،فػالنحوي يبػدأ بجمػ المػادة التػل يطمػؽ عمييػا
المسموع ويجري عمييا االستقراو والمالحظة ثػـ يخضػعيا لمتصػنيؼ ،حتػل إذا مػا اسػتقامت
لو األصناؼ (األبواب) واتضحت معالميا بدأ فل إنشاو ىيكػؿ بنيػوي مجػرد يمثػؿ تصػو ارً مػا
لمتفاعؿ بيف الصور المختمفة لمبانل المغة ىذا التفاعؿ الذي أطمػؽ عميػو النحػاة مصػطمحل

التغيير والتأثير (تماـ حساف ،)068-068 :4666 ،و(أيمف زيف.)0222 :4600 ،
 لالستدالؿ النحػوي أىميػة فػل التعميػؿ لمػا جػاو عمػل األصػؿ مػف األحكػاـ والعالمػة اإلعرابيػةوالداللػػة واإلف ػراد والتركيػػب والجػػائز وغيػػر الجػػائز فػػل المغػػة وتعميػػؿ مسػػائؿ الخػػط والكتابػػة
ومسائؿ العمؿ النحوي.
 إف النحػػاة قػػد ثػػروا جانػػب المنطػػؽ فػػل دراسػػة قواعػػد المغػػة فوضػػعوا القاعػػدة بعػػد اسػػتقراوالمادة المغوية ثػـ جػاو االجتيػاد فػل تفسػير األحكػاـ النحويػة وتعميميػا وتوجيييػا فػل ضػوو
قواعد االستدالؿ النحوي وأدواتو.
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 إف أصػػوؿ النحػػو العربػػل بالترتيػػب الػػذي نػػص عميػػو نحاتنػػا عمػػل ضػػوو قواعػػد االسػػتدالؿالنحػػوي تبػػدو فػػل صػػورة منظومػػة متكاممػػة أوليػػا السػػماع الػػذي يمػػدىا بمػػا تحتاجػػو مػػف
مفردات وتراكيب والثانل ىو القياس الذي يحمؿ مف خاللو كالمنا عمل كالميػـ والثالػث ىػو
االستصػحاب الػذي يعػػالج المسػموع المطػػرد فػػل غالػب صػػوره والرابػ ىػو االستحسػػاف الػذي
تكفؿ بعالج الشذوذ فل النحو العربل ثـ اإلجماع.
 إف القياس النحوي يعد مصد ارً مف مصادر النحو وأصال مف أصػولو اسػتطاع أف يقػدـ صػو ارًلممفردات والتراكيب لما يػأت بيػا سػماع عػف العػرب أصػال ،لػذا فيػو يعػد مصػد ارً حقيقيػا مػف
مصادر التقعيػد النحػوي بنػل عميػو أحكػاـ جديػدة ،كمػا اسػتطاع ىػذا القيػاس أف يقػوـ بػدور
خر ىو االجتياد النحوي المتمثؿ فل التفسير بتطبيقاتو المختمفة مف توجيو وتعميػؿ (أيمػف
زيف.)0224 :4600 ،
 إف النحو العربل يمثؿ أحد العموـ االستداللية فل المغة وما يتضمنو مف عمميات عقمية مثػؿاالسػػتقراو واالسػػتنباط واالسػػتنتاج .ومػػف ثػػـ فيػػو يمثػػؿ ىػػدفا يسػػعل إليػػو فػػل دراسػػة النحػػو
العربل وقضاياه.
 لقد اىتـ الفكر النحوي بكػؿ مكونػات المعرفػة وبكػال جانبييػا الموضػوعل والػذاتل وىػذا األمػريعكػػد متانػػة االسػػتدالؿ النحػػوي وتفػػرده العممػػل الػػذي يميػػزه عػػف غيػػره وال سػػيما فػػل ميػػداف
نظرية المعرفة (عمل الخزاعل.)048-048 :4668 ،
 إف الفاحص لكتب النحاة ومنيجيـ وطرائػؽ اسػتدالليـ فػل تأصػيؿ قواعػد النحػو يسػتبيف لػومنيجيػػة منتظمػػة تقػػوـ عمػػل فمسػػفة ليػػا أصػػوؿ وقواعػػد منسػػقة ،فالمتأمػػؿ فػػل كتػػب النحػػاة
عموما يجد أنيـ ال يشيروف بشكؿ صريح وواضح لمدليؿ المعتمد فل تأصػيؿ قواعػد النحػو،
ذلػػؾ أف بعضػػيـ أفػػرد تصػػنيفات متخصصػػة فػػل الكشػػؼ عػػف األصػػوؿ العامػػة التػػل انبن ػت
عمييا قواعدىـ وأحكاميـ .والنحاة بذلؾ يفترضوف أف القاري لكتػبيـ الجامعػة ألبػواب النحػو
قد وعل قبال أصػوليـ العامػة فػل تجريػد القواعػد وأدلػتيـ المعتمػدة فػل ذلػؾ وىػذا أمػر ميػـ
يجب أف يمتفت إليو دارسو النحو (رائد طافش.)24 :4604 ،
 لالسػػتدالؿ النحػػوي أىميتػػو فػػل ربػػط الػػدرس النحػػوي واالختيػػارات النحويػػة بالتعميػػؿ النحػػويالقػػائـ عمػػل أسػػس وقواعػػد عمميػػة ومنطقيػػة ،ومػػا ليػػذه التعمػػيالت مػػف أىميػػة فػػل وضػػوح
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القاعدة وفل ترجيح ارراو عند تعػددىا وتعارضػيا ومػف ثػـ تطبيػؽ التعميػؿ النحػوي فػل فيػـ
واستيعاب القواعد النحوية.
 لػػيس أدؿ عمػػل أىميػػة االسػػتدالؿ النحػػوي مػػف أف مػػنيج االسػػتقراو كػػاف متبعػػا لػػدي النحػػاةالعػػرب فػػل مراحػػؿ الػػدرس النحػػوي المختمفػػة ،فالنحػػاة قػػد انتقمػوا مػػف مرحمػػة اسػػتقرائية إلػػل
مرحمػػة اسػػتقرائية أخػػرى حيػػث لػػـ يكتف ػوا بوصػػؼ المػػادة المغويػػة روانمػػا أتبع ػوا ذلػػؾ بالتحميػػؿ
والتفسير ووض الفػروض واسػتنباط العمػؿ وتجريػد القيػاس وصػياغة القػوانيف وكميػا مراحػؿ
يكمؿ بعضيا بعضا ويسمـ بعضػيا إلػل بعػض وفقػا لممػنيج العممػل الحػديث (مصػطفل عبػد
الدايـ.)482 :4668 ،
 لالستدالؿ النحوي أىمية فل فيـ التراكيب المغوية بعناصرىا الصوغية ومف ثػـ فػإف االىتمػاـبتمػػػؾ التراكيػػػب واسػػػتثمارىا لكشػػػؼ ماىيتيػػػا وطبيعتيػػػا النحويػػػة ومعرفػػػة وظيفػػػة عناصػػػرىا
الصوغية قػد يكػوف ىػدفا ميمػا مػف أىػداؼ تػدريس النحػو العربػل بمراحػؿ التعمػيـ المختمفػة
عمنا نخمص إلل قواعد ثاوية تسيـ فل تيسر القواعد النحوية عمل أبنائنا المتعمميف.
 -إف تدريب المتعمميف عمل عممية االستدالؿ النحوي بآية مف يػات ا

أو بكممػة مػف كمماتػو

الكريمة تمثػؿ الػدليؿ القػاط الػذي ال يمكػف ألحػد أف يتعػرض لػو أو يعتػرض عميػو ،فػالقر ف
الكػػريـ أثبػػت الش ػواىد قػػوة فػػل التقعيػػد النحػػوي وال خػػالؼ بػػيف النحػػوييف فػػل االحتجػػاج بػػو
رواثبػػات أحكػػاميـ النحويػػة ومػػف ثػػـ فػػإف إكسػػاب المتعممػػيف ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي عمػػل
التراكيب والقواعد النحوية المدروسػة فػل ضػوو القػر ف الكػريـ يمثػؿ ىػدفا ميمػا مػف أىػداؼ
تدريس النحو العربل يمكف أف يسيـ فل عالج صعوبات فيـ ىذا الفرع المغوي الميػـ الػذي
تستقيـ بو األلسنة وتصوب بو الكتابات.
 قػػد يسػػتدؿ عمػػل الظػػاىرة النحويػػة الواح ػدة أو المفيػػوـ الواحػػد بػػأكثر مػػف يػػة فػػل الموضػػوعالواحػد وىػػذا مػػف شػأنو تيسػػير الفيػػـ وتػػذليؿ الصػعاب التػػل يجػػدىا الناشػئة فػػل دراسػػتو بمػػا
ينعكس إيجابيا عمل قراوات التالميذ وكتاباتيـ.
مػػف خػػالؿ العػػرض السػػابؽ ألىميػػة االسػػتدالؿ النحػػوي يتضػػح األىميػػة التطبيقيػػة ليػػذا
البحػػث فػػل إكسػػاب تالميػػذ الصػػؼ الثػػانل اإلعػػدادي ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي الالزمػػة لفيػػـ
التراكيب المغويػة المتضػمنة بكتػاب المغػة العربيػة وىػذا مػا تسػتيدفو الدراسػة الحاليػة مػف خػالؿ
توظيؼ إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEفل تحقيؽ ىذا اليدؼ.

 -0األساليب الستدللية التي اعتمد عليها النحاة في تقعيد النحو ودراسة قضاياه:
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لقػػد تعػػددت األسػػاليب االسػػتداللية التػػل اعتمػػد عمييػػا النحػػاة فػػل تأصػػيؿ قواعػػد النحػػو
العربػػل ،وفيمػػا يمػػل عػػػرض ليػػذه األسػػاليب لإلفػػادة منيػػػا فػػل اسػػتخالص الميػػارات الخاصػػػة
باالستدالؿ النحويف تمؾ الميارات الالزمة لدراسة التراكيب المغويػة والقواعػد النحويػة المتضػمنة
بكتاب المغة العربية المقرر عمل تالميذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي ومػف ناحيػة أخػري اسػتخالص
مبادي االستدالؿ النحوي وأصولو وفيما يمل توضيح ليذه األساليب:

أول :السماع
وىو سيد األدلة التل اعتمد عمييا النحاة فل تأصيؿ قواعد النحو العربػل ويشػمؿ القػر ف
الكريـ والحديث الشريؼ وكالـ العرب ،وقد حظل القر ف الكػريـ بنصػيب كبيػر حػيف أقبػؿ النحػاة
عمل إعرابو وتبياف مواق كممو وألفاظػو ألنػو بػو تعػرؼ أكثػر المعػانل وينجمػل اإلشػكاؿ وتظيػر
الفوائد ويعرؼ الخطاب وتصح معرفة حقيقة المراد.
وتجػػدر اإلش ػارة إلػػل أف النحػػوييف قػػد أفػػادوا فػػل كتػػبيـ النظريػػة مػػف الق ػراوات القر نيػػة
باعتبارىا مػف أدلػة التقعيػد النحػوي ،ولمػا كػاف الػنص القر نػل معجػ از ال يسػتطي أحػد أف يحػيط
بجمي ػ مراميػػو وأغراضػػو احتممػػت كثيػػر مػػف ألفاظػػو وجممػػو توجييػػات إعرابيػػة متعػػددة (خالػػد
المميفل.)088-082 :4608 ،
ى ػذا وقػػد تضػػمنت كتػػب إع ػراب القػػر ف ومعانيػػو وتفسػػيره العديػػد مػػف مسػػائؿ االسػػتدالؿ
بالقراوات عمل التوجييات اإلعرابية ومنيا:
االسػػػتدالؿ بػػػالقراوة عمػػػل الموقػػػ اإلعرابػػػل لمكممػػػة ،والجممػػػة ،ونػػػوع الضػػػمير ،ومعنػػػل
الحػػرؼ ونوعػػو أو متعمق ػو وعمػػل تقػػدير المحػػذوؼ وعمػػل الزيػػادة وغيػػر ذلػػؾ مػػف مس ػائؿ تفيػػد
المتعمـ فل دراسة النحو ومعرفة أصولو وقواعده.
ويسػػتفاد مػػف ذلػػؾ ضػػرورة توجي ػو أنظػػار المتعممػػيف إلػػل أف اإلع ػراب فػػرع عمػػل معنػػاه
وكالىما متوقؼ عمػل ارخػر فقػد تحتمػؿ اريػة القر نيػة الواحػدة إذا جػاوت فػل سػياؽ شػاىد أو
مثاؿ قاعدة لغوية معنية أو تتناوؿ مفيوما (نحويا) معينا أكثر مف وجو إعرابل.
وتعكد الدراسات السػابقة والبحػوث التػل أجريػت حػوؿ ىػذا المبحػث أف النػاظر فػل كتػاب
ا

تعالل المتتب لشواىده الصػالحة لقواعػد النحػو العربػل تمثػيال واحتجاجػا وترجيحػا يجػد أننػا

فل حاجة ماسة إلل إعادة صػياغة النحػو العربػل لتكػوف القواعػد النحويػة مػر ة لشػواىد القػر ف
الكػريـ وقراواتػػو وكػذا الصػػحيح مػػف أحاديػث النبػػل محمػد صػػمل ا
شواىد العرب (طارؽ محمود.)468 :4608 ،
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والسػػماع ىػػو األصػػؿ األوؿ مػػف أصػػوؿ النحػػو العربػػل ،وقػػد اىػػتـ عممػػاو المغػػة
قػػػديما وحػػػديثا بػػػوف وذلػػػؾ أل ف المغػػػة أوؿ مػػػا تعتمػػػد فػػػل ضػػػبطيا وجمعيػػػا واسػػػتق راو
أساليبيا عمل ا لسماع ،وقد حظل السماع بمػا لػـ يحػ ظ بػو أصػؿ مػف األصػوؿ النح ويػة
فيو األوؿ والمقدـ فييا وىو الباب األكثر فل المغة ،حتػل إف بعػض المغػة ال يعخػد إال
بػػو وال يمتفػػت إلػػل غيػػره  .ومصػػادر السػػماع التػػل يبنػػل عمييػػا القيػػاس وتقػػرر بيػػا
األحكػػاـ والقواعػػد ثالثػػةف القػػر ف الكػػريـ وق راواتػػو ،والحػػديث النبػػوي الشػػريؼ ،وكػػػال ـ
العػػػرب ال ف صػػػحاو فػػػل عصػػػور اال حتجػػػاج شػػػع را ونثػػػ را (تػػػامر عبػػػد الػػػرحمف: 4608 ،
.) 448
ويأتل الحديث الشريؼ بعد كالـ ا

تعالل فصاحة وبالغػة وبيانػاف لػذا كػاف مػف الواجػب

أف يأتل بعد القر ف الكريـ فػل صػحة االحتجػاج بػو رواقامػة الحجػة فػل عمػوـ العربيػة كميػا فيػو
أفصػػح كػػالـ البشػػر .ثػػـ يػػأتل بعػػد ذلػػؾ كػػالـ العػػرب فيػػو المصػػدر الثالػػث مػػف مصػػادر المػػادة
المغوية التل يحتج بيػا فػل بنػاو النحػو رواقامػة أصػولو ،وقػد اعتمػد النحػاة كػالـ العػرب وجعمػوه
األساس األوؿ فل التقعيد النحوي إلمكػاف إجػراو التحميػؿ المغػوي عميػو دوف تحػرج دينػل يمكػف
أف يدخميـ فيو النص المقدس.
ويقصد بكالـ العرب ما ثبت عف الفصػحاو الموثػوؽ بعػربيتيـ ومػا أثػر عػنيـ شػع ارً كػاف

أو نثرا ،إال أف الشواىد النثرية ىل المعيف الػذي ال ينضػب فػل االستشػياد لكثرتيػا والظفػر بيػا
عند تممس الدليؿ فيل منطؽ العربل فل غدواتو وروحاتو يرسميا متل شػاو وحيػث كػاف وفيمػا
ينبغل ويريد ويدخؿ فييا األمثاؿ السائرة (محمد الطنطاوي.)88 :4662 ،

وقػػد عنػػل النحػػاة والمغويػػوف باألمثػػاؿ ألنيػػا حممػػت تراكيػػب ومفػػردات لغويػػة جعمػػتيـ يولػػوف ليػػا
اىتماما مشيو اًر فجعموىا مػف األدلػة التػل يسػتدؿ بيػا عمػل تقعيػد القاعػدة النحويػة أو التفسػير المغػوي

لممفػػردةف مػػف أجػػؿ ذلػػؾ ارتػػأي بعػػض البػػاحثيف ضػػرورة تقػػديـ األمثػػاؿ عمػػل الشػػعر فػػل االستشػػياد
النحػػوي وذلػػؾ لعػػدة أسػػباب منيػػا ألنيػػا أقػػوي ضػػبطا وأكثػػر حبكػػة وأكثػػر تنػػاقال ،واحتمػػاؿ الخطػػأ فػػل
روايتيا أقؿ مف احتمالو فل الشعر ،ومنيا أف الشػاعر قػد تمزمػو الضػرورة إلػل مخالفػة كػالـ العػرب وال
يجوز ذلؾ م األمثاؿ (عبد القادر السعدي.)028 :4668 ،
ومػف جممػػة مػػا سػػبؽ نسػتنبط أف مصػػادر السػػماع تتنػػوع لتشػمؿ القػػر ف الكػػريـ والحػػديث
النبػػوي الشػػريؼ ومػػا صػػح مػػف كػػالب العػػرب شػػع ار أونث ػ ار وأخي ػ ار تػػأتل األمثػػاؿ العربيػػة  .وقػػد
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استفادت الدراسػة الحاليػة مػف ىػذه المصػادر جميعػا فػل الػدروس النحويػة المصػاغة باسػتخداـ
إستراتيجية األبعاد السداسية .PDEODE

ثانيا :القياس
يعتبر القياس الدليؿ الثػانل مػف حيػث الترتيػب كمػا اتفػؽ عمػل ذلػؾ مػف قبػؿ النحػاة مػف
أدلة النحو بعد السماع ،ويعنػل حمػؿ غيػر المنقػوؿ عمػل المسػموع (المنقػوؿ عػف العػرب) فيػو
تطبيؽ لما جاو بو السماع ويمكف أف يقدـ أحكاما نحوية لػـ يػرد بيػا سػماع مػف قبػؿ ،كمػا أنػو
يشػػػترؾ فػػػل عمميػػػة االجتيػػػاد فػػػل تفسػػػير األحكػػػاـ النحويػػػة وتعميميػػػا وتوجيييػػػا (أيمػػػف زيػػػف،
.)0228 :4600
وليذا يعتبر القياس النحوي مصد ارً مف مصادر النحو وأصػالً مػف أصػولو حيػث اسػتطاع

أف يقدـ صو ارً لممفردات والتراكيب لـ يأت بيا سػماع عػف العػرب أصػال ،لػذا يعػد مصػد ارً حقيقيػا
مف مصادر التقعيد النحػوي بنػل عميػو أحكػاـ جديػدة واسػتطاع بػدوره أف يقػوـ بػدور خػر وىػو

االجتياد النحوي المتمثؿ فل التفسير بتطبيقاتو المختمفة مف توجيو رواعراب وتعميؿ.

وعمػػل ضػػوو ذلػػؾ يمثػػؿ القيػػاس إحػػدي الطرائػػؽ العمميػػة لالسػػتدالؿ المباشػػر وىػػو يعنػػل

باستخداـ الذىف لمقواعد العامػة أو الكميػة المسػمـ بصػحتيا فػل االنتقػاؿ إلػل األجػزاو أو بصػفة
أعػػـ يعنػػل بسػػير الػػذىف مػػف العػػاـ إلػػل الخػػاص أو مػػف الكمػػل إلػػل الجزئػػل (عمػػل الخزاعػػل،
.)046 ،4668
ومف ثـ فإف االستدالؿ القياسل مف أصػح الطرائػؽ االسػتداللية وأفضػميا فالمعػارؼ التػل
تتوالد عف طريقػو أصػح تمػؾ المعػارؼ ألف قيمػة ىػذه المعػارؼ اليقػيف فدرجػة تصػديؽ اإلنسػاف
بيا الجزـ والقط بال جداؿ.
ويحػػػدد (إبػػػراىيـ أنػػػيس )08-08 :4664 ،ثػػػالث دالالت لمصػػػطمح القيػػػاس تتابعػػػت
تاريخيػػا فػػل الظيػػور ،األولػػل :وض ػ األحكػػاـ العامػػة والقواعػػد الشػػاممة لمغػػة العربيػػة والثانيػػة:
استنباط أشياو جديدة فل المغة غير مسموعة قياسا عمل ما قد سم  .والثالثة :القيػاس لمجػرد
المشابية الذي يكثر فل التعميؿ.
وىػػذه المراحػػؿ والػػدالالت الػػثالث ليػػا دورىػػا فػػل تيسػػير تعمػػـ المفػػاىيـ النحويػػة والتراكيػػب
فمعرفة المتعمـ لمقاعدة العامة والتطبيؽ عمييا فل أمثمة وشواىد مماثمة تيسر لو عمميػة الفيػـ
واالسػتيعاب وال تجعمػػو كالببغػػاو الػػذي يػػردد مػػا يسػػم فقػػط دوف فيػػـ ووعػػل ونعنػػل بػػذلؾ حفػػظ
القواعد الصماو المجردة دوف تطبيقيا.
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ويعصؿ لذلؾ أيضا (تماـ حساف )024-024 :4666 ،الذي يعكد عمػى داللتػيف فقػط
لمقياس وىما القياس الذي يعنػل انتحػاو كػالـ العػرب ويػري أف ىػذا النػوع مػف القيػاس ال يكػوف
نح ػوا روانمػػا ىػػو تطبيػػؽ لمنح ػو لػػذلؾ يطمػػؽ عميػػو القيػػاس التطبيقػػل .والمعنػػل الثػػانل لمقيػػاس
ويطمؽ عميو القياس النحوي أو قياس األحكاـ الػذي يعنػل حمػؿ الفػرع عمػل األصػؿ بعمػة .أي
حمؿ غير المنقوؿ عمل المنقوؿ إذا كاف معناه.
ولمقيػػاس أربعػػة أركػػاف تقوميػػا وتػػنظـ سػػيرىا االسػػتداللل( :محمػػد إسػػماعيؿ:4668 ،
.)86
 المقيس عميو :وىو األصؿ. المقيس  :وىو الفرع. والعمة أو الحكـ. والمطمػػوب إثباتػػو عنػػد البػػدو باالسػػتدالؿ القياسػى وىػػو حكػػـ الفػػرع بعػػد أف تثبػػت تمػػؾالعممية عمة استحقاؽ الفرع حكـ األصؿ.
وىذا يعنل أف المعموـ فل القياس ىو األصؿ والفػرع والحكػـ ،والمجيػوؿ ىػو العمػة التػل
تثبػػت حكػػـ األصػػؿ لمفػػرع .ومػػف ىنػػا أصػػبح مػػف قواعػػد النحػػاة أف األصػػؿ ال يعمػػؿ فػػل عمميػػة
االستدالؿ ،فميس لنا أف نسأؿ لـ رف الفاعؿ ولـ تقدـ عميو الفعؿ.
وفل ضوو ذلؾ يجػب تػدريب المتعممػيف فػل دراسػتيـ لقواعػد المغػة العربيػة وخاصػة عمػـ
النحػػو عمػػل توظيػػؼ القواعػػد االسػػتدال لية الالزمػػة لمقيػػاس فػػل مختمػػؼ الػػدروس والموضػػوعات
النحوية المدروسة حتل يتيسر عمييـ فيػـ القاعػدة والتطبيػؽ عمييػا فػل سػياقات مختمفػة وىػذا
ما تسعل إليو الدراسة الحالية.
فاالستدالؿ القياسل شرط ميػـ وضػروري لعمميػة االسػتدالؿ النحػوي مػف خاللػو يكتشػؼ
المجيػػوؿ مػػف المعمػػوـ وعنػػد النظػػر فػػل كػػالـ النحػػاة نجػػد أف لمقيػػاس أصػوالً عنػػدىـ وأوؿ ىػػذه
كثير شػائعا فػل المغػة ولػذلؾ أنكػروا
األصوؿ النظرة الكمية فقد اشترطوا أف يكوف المقيس عميو ا
أف يقاس عمل القميؿ ،وكذلؾ النظرة الكيفيػة وىػذه النظػرة تبحػث فػل طبيعػة المقػيس عميػو مػف
حيث الفصاحة والقدـ ومف حيث وقوعو فل الشعر أو فل النثر (رائد طافش.)22 :4604 ،
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وعمل ضوو ذلؾ يتضح أف النحاة قد اعتمدوا دليؿ السماع فػل تجريػد أحكػاميـ النحويػة
ثـ كاف دليؿ القياس لتثبيت الحكـ وبياف عمتػو وعميػو فقػد أكثػر النحػاة مػف االسػتدالؿ بالقيػاس
فل أثناو تجريدىـ لقواعد النحو وأحكامو.
ومف ثـ فإف القياس ثمػرة مػف ثمػرات االسػتقراو ومرحمػة مػف مراحمػو حيػث إف االسػتقراو
يعنل التتب التاـ أو الكثير لكالـ العػرب وىػو وسػيمة منيجيػة لموصػوؿ إلػل مقاصػدىـ ومػف ثػـ
ينتيل إلل صياغة قوانيف كمية جامعة يستعاف بيا عمػل فيػـ كػالـ العػرب ومحاكاتػو (مصػطفل
عبد العميـ.)448 :4668 ،
ومف ثـ اعتمدت الدراسة الحالية عمل الشواىد والنصوص الواردة عف العػرب شػع ار ونثػ ار
فل توظيؼ اإلستراتيجية المستيدفة تحقيقاً لمبادي القياس النحوي الذي يعنػل بػااللتزاـ الكامػؿ
بالنصوص الواردة عف العرب فل المسائؿ النحوية المختمفة.

ثالثا :استصحاب الحال
وىو مف األدلة المعتبرة فل االستدالؿ النحػوي وقػد ارتػأي بعػض المعاصػريف ترتيبػو بعػد
القياس ولػيس بعػد السػماع ،لمػا لػو مػف دور فػل التقعيػد النحػوي والػذي تمثػؿ فػل التعميػؿ لمػا
جاو عمل األصؿ مف األحكاـ والعالمة اإلعرابية والداللة واإلفراد والتركيب والجػائز وغيػر الجػائز
فػػل المغػػة وتعميػػػؿ مسػػائؿ الخػػػط والكتابػػة ومسػػائؿ العمػػػؿ النحػػوي ودوره فػػػل عمميػػة التوجيػػػو
النحوي.
واالستصحاب ال يقدـ صو ارً لمفردات المغة وتراكيبيا غير التل قدميا السماع روانما يػأتل

لتقرير االجتياد النحوي فيو أصؿ مف أصوؿ االجتياد (أيمف زيف.)0248 :4600 ،

ولعؿ أوؿ تعريؼ لالستصحاب عند عممائنا القدامل مػف وجيػة نظػر المحػدثيف رواف كػاف
بغيػػر ىػػذا المسػػمل ىػػو تعريػؼ ابػػف جنػػل والػػذي بػػوب فػػل كتابػػو الخصػػائص بابػػا سػػماه إق ػرار
األلفػػاظ عمػػل أوضػػاعيا األوؿ مػػا لػػـ يػػدع داع إلػػل التػػرؾ والتحػػوؿ (محمػػد صػػالح:4668 ،
.)228
والمسػػائؿ التػػل اسػػتدؿ فييػػا النحػػاة باألصػػؿ كثيػػرة جػػدا ،ال تحصػػل كقػػوليـ :األصػػؿ فػػل
البناو السكوف إال لموجب تحريؾ واألصؿ فل الحروؼ عدـ الزيادة حتػل يقػوـ دليػؿ عمييػا مػف
االشػػتقاؽ ونحػػوه واألصػػؿ فػػػل األسػػماو الصػػرؼ والتنكيػػر والتػػػذكير وقبػػوؿ اإلضػػافة واإلسػػػناد
(محمد إسماعيؿ.)004 :4668 ،
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وعميو فإنو يمكف اإلقرار بأف استصحاب الحاؿ إنما ىو إبقاو األلفاظ عمل مػا تػدؿ عميػو
ظاىرىا أو الجري فل االستعماؿ عمل ما ىو األصؿ ما لـ يقـ دليؿ عمل تغيير المفػظ عمػل ىػذا
الظاىر أو العدوؿ فل االستعماؿ عف ىذا األصؿ.
فاالستصحاب يمثؿ المرتبة الثالثة مف حيت الترتيب ألدلة النحػو وىػو ال يقػدـ جديػدا بػؿ
ىو إقرار باألحكاـ الثابتة عف طريؽ ما يقدمو مف عمميات التفسير المتمثمة فػل توجيػو وتعميػؿ
األحكاـ النحوية.
ولقػد اسػػتخدـ النحػاة فكػػرة األصػؿ والفػػرع فػل كػػؿ مجػاالت الػػدرس النحػوي وبخاصػػة فػػل
أقسػػاـ الكػػالـ الثالثػػة (االسػػـ ،والفعػػؿ ،والحػػرؼ) فيمػػا يتعمػػؽ بػػاإلعراب والبنػػاو وفيمػػا يتصػػؿ
بالعوامؿ ،فيـ يقرروف أف اإلعػراب أصػؿ فػل األسػماو وأف البنػاو أصػؿ فػل األفعػاؿ والحػروؼ،
إال أف ىناؾ بعض األسماو مبنية وبعػض األفعػاؿ معربػة فعممػوا ذلػؾ بػأف األسػماو المبنيػة إنمػا
بنيت لتضمنيا وشبييا بالحروؼ.
وفيما يتعمػؽ بالعوامػؿ فقػد أقػروا بػأف األصػؿ فػل العمػؿ أف يكػوف ل فعػاؿ والحػروؼ أمػا
األسماو فاألصؿ فييا أال تعمؿ بؿ تكوف معمولة وأما الحروؼ فقرروا فييا نوعيف :األوؿ يعمػؿ
وىو المخػتص الػدخوؿ عمػل األسػماو أو عمػل األفعػاؿ والثػانل ال يعمػؿ وىػو الػذي يػدخؿ عمػل
األسماو واألفعاؿ (عبد الفتاح البجة.)488 – 488 :0888 ،
ونظ ػ ار ألف ىػػذه المفػػاىيـ والموضػػوعات النحويػػة يعالجيػػا كتػػاب المغػػة العربيػػة بالصػػؼ
الثػػانل مػػف المرحمػػة اإلعداديػػة فقػػد عمػػدت الدراسػػة الحاليػػة لالسػػتفادة مػػف ىػػذا الػػدليؿ أال وىػػو
ظاىرة االستصحاب كإحدي األساليب االستداللية التل يعتمػد عمييػا فػل فيػـ موضػوعات النحػو
ودراسػػة قضػػاياه ،ألف مػػف أىػػـ الوظػػائؼ التػػل يقػػوـ بيػػا االستصػػحاب فػػل الفكػػر النحػػوي ىػػل
وظيفػػػة التعميػػػؿ وىػػػذا التعميػػػؿ كمػػػا اعتبػػػره النحػػػاة يمكػػػف أف ندرجػػػو تحػػػت االجتيػػػاد النحػػػوي
المطموب.
فاالستصحاب يقوـ بػدور التعميػؿ لمختمػؼ األحكػاـ النحويػة كمػا جػاو فػل أسػرار العربيػة
كأف يقاؿ مثال :لـ بنل الفعؿ الماضل عمل حركة ولـ كانت الحركة فتحة قيؿ إنما بنػل أوال ألف
األصؿ فل األفعاؿ البناو .فاالستصحاب ىنا عمػؿ الحكػـ النحػوي الػذي يسػتحقو الفعػؿ الماضػل
وىو البناو (فخر قدارة.)488 :0882 ،
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كما أف االستصحاب يقوـ بدور تعميؿ العالمة التل يستحقيا الحكػـ كػأف يعمػؿ مػثال بنػاو
الفعؿ األمر كما جاو فل (محمد باسػؿ )088 :4666 ،حيػث يعمػؿ الشػيا خالػد األزىػري بنػاو
الفعػػؿ األمػػر قػػائالً وأنػػواع البنػػاو أربعػػة ال زائػػد عمييػػا أحػػدىا :السػػكوف وىػػو األصػػؿ لخفتػػو
واستصحابا ل صؿ وىو عدـ الحركة فال يبنل عمييا إال لسبب.

وعمل الرغـ مف أىميػة استصػحاب الحػاؿ إال أنػو إذا تعػارض دليػؿ استصػحاب الحػاؿ
مػ القيػاس أو السػماع فػإف الػذي يػرجح القيػاس والسػماع ،وعمػة ذلػؾ أف األصػؿ المستصػػحب
إنما جرده النحاة فأصبح مف عمميـ ولـ يكف مف عمؿ العربل صػاحب السػميقة الفصػحية ،فػإذا
عارضو السماع فالسػماع أرجػحف ألف مػا يقولػو العربػل أولػل ممػا يجػرده النحػوي ،رواذا عارضػو
القيػػاس فالقيػػاس أرجػػحف ألف القيػػاس رواف كػػاف تجريػػدا فيػػو حمػػؿ عمػػل مػػا قالػػو العربػػل (تمػػاـ
حساف.)464 :4666 ،

ىذا وقد أثبتت دراسة (تامر عبػد الػرحمف )480 :4608 ،أف اإلمػاـ الشػاطبل قػد أكثػر
مف االستعانة باستصحاب الحاؿ أو األصؿ فػل اسػتدالال تو واحتجاجاتػو ل قػواؿ والمػذاىب التػل
يرجحيا ويتبناىا مثؿ ترجيحػو أف العامػؿ فػل المفعػوؿ بػو ىػو الفعػؿ أو مػا أشػبيو وغيرىػا مػف
المسائؿ النحوية.
وقػػد اسػػتفادت الدارسػػة الحاليػػة مػػف بعػػض المباحػػث النحويػػة التػػل عرضػػت فػػل سػػياؽ
استصػػػحاب الحػػػاؿ كأحػػػد األدلػػػة المعتبػػػرة فػػػل االسػػػتدالؿ النحػػػوي فػػػل دراسػػػة بعػػػض المفػػػاىيـ
والقضايا التل عرضنا لبعضيا فل تناولنا ليذا المبحث.

رابعا :اإلجماع
وىو أصؿ مف أصوؿ النحو ومصطمح أصيؿ فل ىػذا العمػـ والمػراد بػو إجمػاع نحػاة أىػؿ
البصػػرة وأىػػؿ الكوفػػة رواجمػػاع العػػرب أيضػػا عمػػل قواعػػد وأمػػور بعينيػػا وكػػؿ ذلػػؾ يعػػد حجػػة مػػف

الحجػػج لمقبػػوؿ أو الػػرفض ،وقػػد اسػػتخدـ ىػػذا الػػدليؿ بعػػض النحػػاة فػػل تػػرجيح بعػػض األق ػواؿ
وارراو مثؿ ابف إياز رحمو ا

(محمد الدرويش.)048-048 :4602 ،

ومػػف ثػػـ فػػإف ربػػط الػػدرس النحػػوي بالتعميػػؿ العممػػل واسػػتيعاب أن ػواع األدلػػة اإلجماليػػة
وأن ػواع العمػػؿ النحويػػة كافػػة يمثػػؿ مبػػدأ ميمػػا مػػف مبػػادي االس ػتدالؿ النحػػوي وقواعػػده ،فميػػذه
القواعد االستداللية أىمية فل ترسيا القواعد النحوية فل ذىف المتمقل وكػؿ ىػذا يعكػس بػدوره
مدي مرونة المغة العربية وال سيما عمـ النحو وقواعده.
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واإلجمػاع يمثػػؿ أصػال مػػف أصػوؿ الفقػػو ،يجمػ األصػوليوف عمػػل حجيتػو ويعدونػػو دلػػيال
مف أدلة الفقػو وتاليػا لمترتيػب فػل السػماع ،وىػو فػل المغػة يطمػؽ عمػل العػزـ واالتفػاؽ (نسػيبة
المواجدة.)4 :4606 ،
وفػػل أصػػوؿ الفقػػو اإلسػػالمل يقصػػد بػػو العػػزـ ومنػػو الحػػديث (ال صػػياـ لمػػف لػػـ يجم ػ
الصياـ مف الميؿ) أي يعزـ وينوي واالتفاؽ ىنا ىو المقصود (محمد شمبل.)084 :0880 ،
وما ييمنا فل ىذا األمر ىو ما يجم عميو النحػاة ومػا يتفػؽ عمػل صػحتو وقبولػو ومػف
ثـ يعخذ بو كأحد األدلة فل االستدالؿ النحوي.
كأف يجم أىؿ العربية أف عمة ىذا الحكػـ كػذا ،كإجمػاعيـ عمػل أف تقػدير الحركػات
فل االسـ المقصور لمتعػذر وفػل المنقػوص لالسػتثقاؿ وكإجمػاع النحػاة عمػل أف اإلعػراب أصػؿ
فل األسماو والبناو أصؿ فل األفعاؿ (تماـ حساف.)468 :4666 ،
فمػػف جممػػة ذلػػؾ يتضػػح أف إجمػػاع العػػرب والنحػػوييف المتقػػدميف حجػػة قاطعػػة ال تجػػوز
مخالفتيا وقد نص الشػاطبل عمػل أف اإلجمػاع إجمػاع أىػؿ البمػديف ويعبػر فػل اتفػاقيـ بعبػارات
عدة متقاربة فيقوؿ مثال:
جائز بإجماع الفريقيف ،ومتفػؽ عميػو بػيف أىػؿ البمػديف  ،وال خػالؼ فيػو بػيف البصػرييف
والكوفييف  ،وباتفاؽ أىؿ العربية ( تامر عبد الرحمف.)482 :4608 ،
وعميػو فػإف اإلجمػاع يعػد أحػد أدلػة النحػو التػل يجػب المصػير إلييػا واإلخػالد إلػل قوليػا
متػػػل مػػػا ظيػػػر لممػػػتعمـ أو الباحػػػث صػػػدؽ دعػػػوي اإلجمػػػاع عمػػػل أال يخػػػالؼ ىػػػذا اإلجمػػػاع
المنصوص وال المقيس عمل المنصوص وىذا ما تحػاوؿ الدراسػة الحاليػة تػدريب التالميػذ عميػو
وقت اختالفيـ فل العديػد مػف المسػائؿ النحويػة التػل قػد تصػعب عمػييـ ومػف ثػـ اسػتخداـ ىػذا
الدليؿ فل تأييد حكـ نحوي أو نفيو.

خامسا :الستقراء
وىػػو أف يػػدرس الػػذىف عػػدة جزئيػػات فيسػػتنبط منيػػا حكمػػا عامػػا واالسػػتدالؿ يكػػوف مػػف
الجػػزو إلػػل الكػػؿ وىػػو عكػػس القيػػاس واالثنػػاف مطموبػػاف فػػل تػػدريس النحػػو العربػػل ودراسػػة
قضاياه.
حيث يقػوؿ (محمػد المكػل )88 :4668 ،إف االسػتقراو ىػو تتبػ الجزئيػات إلثبػات أمػر
كمل وىو مف أدلة النحو اإلجمالية التل يختص بيا عمماو أصوؿ النحو وىو يػأتل فػل المرتبػة
الخامسة.
- 844 -

فاعلية استخدام إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEفى اللغة العربية ......................................

وقد استدؿ ابف إياز كما جاو فػل دراسػة (محمػد الػدرويش )020-026 :4602 ،عػف
الفرؽ بيف السيف وسوؼ حيث قاؿ والفرؽ بيف السيف وسوؼ مف وجييف:
األوؿ :التراخل فل سوؼ أشد منو فل السيف بدليؿ استقراو كالميـ قاؿ تعػالل (وسػوؼ
ػف النػاس َمػا َوال اى قػـ َعػف ققبمَػػتي اـ
س َػيقاو اؿ ُّ
او م َ
السػفَ َي ا
تسػألوف) فطػاؿ األمػد والزمػاف وقػاؿ تعػالل ( َ
التى كانوا عمييا) فتعجؿ القوؿ.
ومػػف ثػػـ فػػإف االسػػتقراو يعػػد أسػػاس المػػنيج العممػػل الحػػديث الػػذي تػػديف لػػو الحضػػارة
اإلنسانية المعاصرة فيو يعنل مالحظة عدد كبير مف الحػاالت رواجػراو التجػارب عمييػا لموصػوؿ
إلل قانوف عاـ ينطبؽ عمييا وعمى غيرىا ما يشبييا (مصطفل عبد العميـ.)408 :4668 ،
ويري البعض أف االستقراو بمثابة خطوة داخميػة لموصػوؿ إلػل القيػاس الػذي ىػو أسػاس
القانوف العممل.
واالسػػتقراو فػػل المغػػة يعنػػل التتب ػ كمػػا جػػاو فػػل أسػػاس البالغػػة (جػػار ا

الزمخشػػري،

 )488 :4666ومف ثـ فاالستقراو ينتيل إلػل صػياغة قػوانيف كميػة جامعػة يسػتعاف بيػا عمػل
فيـ كالـ العرب ومحاكاتو.
وقػػػػد أوضػػػػح (تمػػػػاـ حسػػػػاف )464 :4666 ،أف النحػػػػاة قػػػػد اسػػػػتخدموا نػػػػوعيف مػػػػف
االسػػتقراوف األوؿ وىػػػو االسػػتقراو التػػػاـ مثػػػؿ تقسػػيـ الكػػػالـ أنػػػواع ثالثػػة ،واالسػػػتقراو النػػػاقص
وىوالنوع الثانل مثؿ قوؿ النحاة إف األصؿ أف يقتدـ الفاعؿ عمل المفعػوؿ بػو وكػذلؾ قػوليـ إف
خبر كاد وأخواتيا يأتل جممة فعميػة مضػارع مثػؿ قػوؿ الحػؽ (يكػاد سػنا برقػو يػذىب باألبصػار)
فيذا الحكـ مبنل عمل تتب عدد كبير مف جزئيات جممػة كػاد وأخواتيػا بحيػث يصػمح ىػذا العػدد
أف يستنبط منو قياس وقاعدة عامة.
وفػػل االسػػتقراو النػػاقص يػػتـ تتب ػ ألكثػػر الكػػالـ العربػػل ولػػيس لكػػؿ الكػػالـ العربػػل ،ألف
التتب الكامؿ متعذر م اتساع لغة العرب وكثرة الميجات.
ويمكػػف االسػػتفادة مػػف ىػػذا الػػدليؿ كأحػػد األسػػاليب االسػػتداللية فػػل تػػدريس موضػػوعات
النحػػػو ودراسػػػة قضػػػاياه مثػػػؿ تقسػػػيـ الفعػػػؿ ،وأنػػػواع اإلعػػػراب وغيرىػػػا مػػػف الظػػػواىر المعمومػػػة
باالسػتقراو التػاـ وىػل مػف المعمومػات األساسػية التػػل تػذكر فػل كتػب النحػو التعميميػة وال تقبػػؿ
الجدؿ.

 -3مبادئ الستدلل النحوي وقواعده:
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توجػد مجموعػػة مػػف األسػس التػػل تحكػػـ عمميػة االسػػتدالؿ النحػػوي يمكػف عرضػػيا فيمػػا
يمل:
 إف القػراوات القر نيػة تمثػػؿ أبػرز األدلػػة التػل يجػب أف يسػػتعمميا المعػرب فػػل المفاضػمة بػػيفالتوجييات اإلعرابية المختمفة وتتجمل قيمة ىذه القراوات مف حيػث االسػتدالؿ فػل أنيػا مػف
قبيػؿ تفسػير القػر ف بػالقر ف أو تفسػيره بالسػػنة أو تفسػيره بػأقواؿ الصػحابة رضػل ا

عػػنيـ

والتابعيف (خالد المميفل.)482 :4608 ،
ومف ىنا يجب أف تتنوع الشواىد النحويػة المقدمػة لشػرح القاعػدة النحويػة أو المفيػوـ النحػوي
لتتضمف نصوصا قر نية وأحاديث شريفة وغيرىا مف المصادر المعينة عمل الفيـ.
 االعتناو العناية الكافية بالنصوص القر نية تمثيال واستشػيادا واحتجاجػا حتػل يشػب الناشػئةعمػػل قواعػػد اكتمػػؿ ليػػا دليميػػا مػػف القػػر ف والحػػديث ومػػا صػػحت مػػف كػػالـ العػػرب ،نظػ ار ألف
التمثيؿ أو المثاؿ فػل الػدرس النحػوي ىػو الوسػيمة التػل يمجػأ إلييػا المػتكمـ لتوضػيح فكرتػو
وتطبيقا لصحة قولو بما يحقؽ فيـ المستفيد (طارؽ محمود.)426-428 :4608 ،
لػػػذا كانػػػت الحاجػػػة إلػػػل تطعػػػيـ كػػػؿ درس نحػػػوي بالعديػػػد مػػػف األمثمػػػة الشػػػارحة أو األمثمػػػة
التوضيحية وكذلؾ األمثمة التطبيقية فيل تمثؿ بمثابػة الشػارح والكاشػؼ لمقاعػدة عنػد تعػذر
الفيـ وعند التطبيؽ م االبتعاد قدر اإلمكاف عف األمثمة المصنوعة التل ال طائؿ منيا.
 إذا كاف السماع ىو أصؿ األصوؿ االستداللية فإف مصادره التل يبنػل عمييػا القيػاس وتقػرربيػػا األحكػػاـ والقواعػػد ثالثػػةف القػػر ف الكػػريـ وقراواتػػو  ،والحػػديث النبػػوي الشػػريؼ  ،وكػػالـ
العرب الفصحاو فػل عصػور االحتجػاج شػع ار ونثػرا ،كمػا أف السػماع أصػؿ القيػاس فالقيػاس
إذا وجد السماع بخالفو متروؾ فالمتب ىو السماع والقياس إنما يأتل مف ورائو.
 القيػػاس النحػػوي ىػػو قيػػاس األحكػػاـ وىػػو يعػػد قياسػػا تقعيػػديا يبتكػػر أنماطػػا جديػػدة فػػل ضػػوومعطيػػات القيػػاس االسػػتعمالل الػػذي يقصػػد بػػو قيػػاس األنمػػاط والظػواىر المغويػػة فيػػو قيػػاس
فطري استمزمتو طبيعة نشأة النحو.
 القاعدة فػل النحػو حكػـ مػف أحكػاـ القيػاس يجػب أف يخضػ ليػا كػؿ األمثمػة التػل قيمػػػػػػػػػػػتوالتل سوؼ تقاؿ (تامر عبد الرحمف.)482 :4608 ،
 إف كػػؿ التػػأويالت النحويػػة والتقػػديرات والوجػػوب والجػواز فػػل األصػػؿ وفػػل الخػػروج عنػػو كػػافمػػرده إلػػل قاعػػدة عامػػة ينضػػبط بيػػا النحػػو العربػػل وىػػل قاعػػدة أمػػف المػػبس ولػػزوـ مجيػػل
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الكػػالـ لفائػػدة .وذلػػؾ ألف مسػػائؿ النحػػو العربػػل قامػػت عمػػل أصػػوؿ ضػػبطت بيػػا القاعػػدة
النحوية (عبد ا

اليتاري.)42 :4668 ،

 إف مف أىـ الوظائؼ التل يقوـ بيا االستصحاب فل الفكػر النحػوي ىػو وظيفػة التعميػؿ وىػذاالتعميؿ يدرج تحت االجتيػاد النحػوي وتتنػوع صػور ىػذا التعميػؿ بحيػث تشػمؿ تعميػؿ األحكػاـ
النحويػػة وتعميػػؿ العالمػػة النحويػػة التػػل يسػػتحقيا الحكػػـ النحػػوي وتعميػػؿ صػػور المفػػردات
والتراكيب الجائزة وغير الجائزة (أيمف زيف.)0222 :4600 ،
 ال يستقيـ كؿ استدالؿ ميما كاف نوعو ومحؿ استعمالو مػا لػـ يوجػد فيػو تػالزـ بػيف المعرفػةالمسػػػتنبطة والمعرفػػػة المسػػػتبط منيػػػا ،بػػػيف الفكػػػر المولػػػد والفكػػػر المولػػػد ،بػػػيف المقػػػدمات
والنتػػػائج .وىػػػذا الػػػتالزـ ىػػػو الػػػذي يمػػػنح العمميػػػة االسػػػتداللية صػػػحتيا ويضػػػفل عمييػػػا
المعقولية.
 إف مف قواعد النحاة فل االستدالؿ أف األصؿ ال يعمؿ فميس لنا أف نسأؿ لـ رفػ الفاعػؿ ولػـتقدـ عميو الفعؿ.
 إف العمة فل القياس تعنل أو تساوي التالزـ والتعميؿ ىو تفسير ذلؾ التالزـ. إف القيػػاس النحػػوي وعمميػػة االسػػتنباط تغػػاير القيػػاس األرسػػطل ،ألف األوؿ اعتمػػد فػػل جػػزوكبيػػر مػػف اسػػتداللو عمػػل الػػتالزـ الػػذاتل فػػل حػػيف ظػػؿ القيػػاس األرسػػطل ممتزمػػا بػػالتالزـ
الموضوعل فحسب ،حيث إف االستدالؿ القياسػل النحػوي يضػفل عميػو جانبػا عمميػا محكمػا
تظيػػر ثػػاره فػػل الصػػياغة الدقيقػػة لمقواعػػد النحويػػة والمتانػػة العمميػػة التػػل تميػػز بيػػا النحػػو
العربل (عمل الخزاعل.)048 :4668 ،
 البد مف تحقؽ أربعة أركاف فل عممية القياس النحويف األصؿ المقيس عميو والفرع المقػيسوالعمة الجامعة والحكـ وبدوف األركاف األربعة ال تصح عممية القياس وال تكتمؿ.
 يشترط فل عممية القياس أف يكػوف المقػيس عميػو كثيػ ار شػائعا فػل المغػة ومػف ثػـ فقػد أنكػرالنحاة أف يقاس عمى القميؿ ،كما أف طبيعة المقيس عميو يجػب أف يتسػـ بالفصػاحة والقػدـ
ومف حيث وقوعو فى الشعر أو النثػر فػال يقػاس عمػى األثػر الفصػيح الػذى اسػتوفل شػروط
القدـ (رائد طافش.)22 :4604 ،
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 يشترط فل االستدالؿ التمسؾ بالظػاىر بمعنػل أف األلفػاظ إذا أمكػف حمميػا عمػل ظاىرىػا فػاليجوز العدوؿ بيا عنو ،وال يجوز الخروج مف المتنػاوالت القريبػة مػف غيػر برىػاف وال قرينػة
وكذلؾ التمسؾ بالظاىر واجب ميما أمكف.
 ال يعكد الظاىر بالمضػمر ،ويختمػؼ التقػدير عػف المفػظ إذا عػدؿ بالشػيل عػف الموضػ الػذييستحقو.
 الحمؿ عمل المفظ والمعنل أولل مف الحمؿ عمل المعنل دوف المفظ. ما ال يفتقر إلل تقدير أولل مما يفتقر إلل تقدير. األصؿ فل كؿ حرؼ أف يكوف داال عمل ما وض لو فل األصؿ واألصؿ فػل الكػالـ أف يكػوفعمل لفظو.
 ال يجوز اإلضمار قبؿ الذكر (مصطفل عبد العميـ.)482-482 :4668 ، ال صداـ بيف القاعدة والنص فالقاعدة ما ىل إال قانوف مستنبط مف النصوص. األمثػػاؿ العربيػػة تمثػػؿ مصػػد ارً ميمػػا مػػف مصػػادر التقعيػػد النحػػوي واالسػػتدالؿ عمػػل المسػػائؿالنحويػػة وال يجػػب إىماليػػا فػػل الػػدرس النحػػوي فقػػد عنػػل النحػػاة بيػػا وجعموىػػا مػػف أىػػـ مػػا
يستشػػػيد بػػػو عمػػػل القاعػػػدة النحويػػػة أو التفسػػػير المغػػػوي ل لفػػػاظ (عبػػػد القػػػادر السػػػعدي،
.)004 :4668
 إف بيػػاف القاعػػدة النحويػػة وحكميػػا يجػػب أف يكػػوف مسػػتندا لنمػػوذج فاالسػػتدالؿ بػػاألنموذجالنحوي لو دوره فل بياف المستعمؿ وغير الجائز.
 مف قواعد االستدالؿ النحوي وجوب االستدالؿ فػل مػا كػاف بمنزلػة صػاحبو أولػـ يكػف ىػو أومػػا حمػػؿ عمػػل غيػػره ويكػػوف العمػػؿ وفػػؽ ىػػذه القاعػػدة بالتحديػػد و المقاربػػة بػػيف التراكيػػب
النحوية والنظر بالمحموؿ والمنقوؿ عمل صاحبو.
 االسػػتدالؿ واإلق ػرار النحػػوي بػػاألنموذج التركيب ػى التعميمػػل غيػػر االسػػتعمالل والنظػػر بطرائق ػوالتركيبية بوصفة نمطا ميس ار لمشاىد النحوي (خالد الشناوي.)488 :4602 ،
مف جممة المبادي واألسس التل قدمناىا لالستدالؿ النحوي يقودنػا األمػر إلػل ضػرورة اسػتنباط
الميارات الخاصة بو والالزمة لمقياـ بأساليبو وأدواتػو فػل دراسػة التراكيػب النحويػة والقواعػد
المقػػررة عمػػل التالميػػذ بمػػا يعػػيف عمػػل تحقيػػؽ الفيػػـ واالسػػتيعاب لمختمػػؼ التراكيػػب المغويػػة
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عمنػػا نخمػػص إلػػل توظيػػؼ إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية التػػى قػػد تكسػػب التالميػػذ الميػػارات
الالزمة لتيسير القواعد النحوية المقررة عمييـ.

 -4مهارات الستدلل النحوي الالزمة لتالميذ المرحلة اإلعدادية:
نظ ار ألف معظـ الدراسات السابقة والبحوث التل عنيت بدراسة مفيوـ االسػتدالؿ النحػوي
ودراسة قضاياه وأدواتو جاوت فل إطػار أكػاديمل أصػؿ ليػذا المتغيػر تأصػيال نظريػا مستفيضػا،
فقد حاولت الدراسة الحالية االستفادة مف ىذه الدراسات جميعػا فػل اسػتنباط ميػارات االسػتدال ؿ
النحوي وفقا لطبيعة ىذا المتغير البحثل وكذلؾ خصائص تالميذ المرحمػة اإلعداديػة وطبيعػتيـ.
وفيمػػا يمػػل محاولػػة مػػف قبػػؿ الدراسػػة الحاليػػة لصػػوغ ميػػارات إجرائيػػة سػػموكية قابمػػة لمقيػػاس
والمالحظة يستبيف مػف خالليػا قػدرة تالميػذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي عمػل القيػاـ بيػذه العمميػة
العقمية الالزمة لدراسة النحو العربل وتيسير فيمو تمييدا لعرضيا عمػل السػادة المحكمػيف مػف
المتخصصيف فل مناىج المغات وطرائؽ تدريسػيا وكػذلؾ األكػاديمييف مػف أسػاتذة المغػة العربيػة
و دابيػػا .ىػػذا وقػػد عمػػدت الدراسػػة الحاليػػة إلػػل تقسػػيـ ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي إلػػل خمػػس
ميػػارات رئيسػػة الزمػػة لعمميػػة االسػػتدالؿ ينضػػوي تحػػت كػػؿ ميػػارة منيػػا عػػدة ميػػارات فرعيػػة
يسػػتيدؼ البحػػث الحػػالل تنميتيػػا لػػدي تالميػػذ الصػػؼ الثػػانل اإلعػػدادي باسػػتخداـ إسػػتراتيجية
األبعاد السداسية  PDEODEوفيما يمل بياف ليذه الميارات.

المهارة الرئيسة األولي :الستدلل القياسي وتتضمن المهارات الفرعية التالية:
 -1استخداـ القواعد النحوية الكمية (العامة) لموصوؿ إلل األجزاو.
 -4تحديد أركاف القياس فل التركيب المغوي أو القاعػدة النحويػة (المقػيس عميػو – المقػيس –
العمة – الحكـ).
 -4توظيؼ القواعد االستداللية الالزمة لمقياس مثؿ الذيوع واألصالة.
 -2استنباط أشياو جديدة فل المغة غير مسموعة قياسا عمل ما قد سم .
 -2االستشياد النحوي عمل القاعدة أو الحكـ بشواىد شائعة فل المغة.
 -8االستشياد النحوي عمل القاعدة أو الحكـ بمصادر أصيمة غير مصطنعة.
 -8االستدالؿ عمل القاعدة النحوية مف خالؿ المقدمات والشواىد الكميػة المقدمػة فػل التركيػب
المغوي.
 -8اشتقاؽ إعراب الكممات والجمؿ مف القواعد الكمية المقدمة.
 -8تفسير األحكاـ النحوية المختمفة.
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 -06تفسير الدالالت النحوية ألداة أو لفظة معينة فل سياؽ التركيب المغوي.

المهارة الرئيسة الثانية :الستدلل الستقرائي وتتضمن المهارات الفرعية التالية:
 -1استنباط القواعد واألحكاـ العامة (الكمية) مف األجزاو (النصوص والشواىد النحوية).
 -4صياغة قوانيف كمية جامعة يستعاف بيا عمل فيـ القاعدة النحوية وتوظيفيا.
 -4تعميـ القاعدة أو الحكـ النحوي عمل عدة كممات أو جمؿ يربطيا رابط.
 -2عمؿ استنتاجات مف خالؿ البيانات والشواىد النحوية المتوفرة.
 -2االستدالؿ مف المعطيات النحوية المتاحة إلل استخالص النتائج النحوية المناسبة.
 -8استنباط العمؿ النحوية مف كالـ العرب وبعض الشواىد األصيمة.
 -8التحقؽ مػف صػحة الفػروض النحويػة المطروحػة لمكشػؼ عػف العمػؿ الكامنػة وراو الظػواىر
النحوية المدروسة.
 -8التقسيـ بحصر األوصاؼ المحتمة لتعميؿ الحكـ النحوي.

المهارة الرئيسة الثالثة :الستدلل التعليلي وتتضمن المهارات الفرعية التالية:
 -1تعميؿ العالمة النحوية التل يستحقيا الحكـ النحوي.
 -4تعميؿ األحكاـ النحوية التل تستحقيا الكممة أو المفردة فل التركيب المغوي.
 -4ربط كؿ سبب نحوي بنتيجة.
 -2مالحظة الفروؽ واالختالفات النحوية بيف مفيوميف نحوييف أو أكثر.
 -2تعميؿ العالقة التناسبية القائمة بيف عناصر مفيوـ نحوي وغيره مف المفاىيـ.

المهارة الرئيسة الرابعة :الستدلل التوجيهي وتتضمن المهارة الفرعية التالية:
 -1االستدالؿ ببعض القراوات القر نية فل التوجيو اإلعرابل لمكممة.

 -4االستدالؿ ببعض القراوات القر نية عمل الموق اإلعرابل لمجممة.
 -4االستدالؿ عمل معنل الحرؼ أو نوعو أو متعمقو.
 -2االستدالؿ بالقراوة عمل تقدير محذوؼ.
 -2االستدالؿ بالقراوة عمل نوع الضمير.

 -8الترجيح بيف دليميف نحوييف بمعنل تقديـ أحد الدليميف عمل ارخر.
 -8اختيار الفرض النحوي الصحيح مف بيف مجموعة الفروض.

 -8الوصوؿ ألدلة وشواىد نحوية تعيد أو ترفض التوجيو اإلعرابل لمكممة أو الجممة.
المهارة الرئيسة الخامسة :الستدلل اإلسنادي وتتضمن المهارات الفرعية التالية:
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 -1تحديد عالقة الكممة بمجاوراتيا المباشرة السابقة والالحقة.
 -4تحميؿ العالقات النحوية التل تربط بيف المفردة وغيرىا فل التركيب الواحد.
 -4بناو عالقات تشابو أوتضاد بيف شاىديف أو أكثر.
 -2بنػػاو عالقػػات بػػيف الجمػػؿ والتراكيػػب النحويػػة تقػػوـ عمػػل إحػػاالت تخػػص القواعػػد ووسػػائؿ
الربط.
 -2االستدالؿ بعمة التشبيو بمعنل حمؿ شلو عمل شلو فل الحكـ لوجود عمة جامعة.
 -8االستصحاب بمعنل المالومة بيف شيئيف والمالزمة بينيما.
 -8الكشؼ عف عالقات ونتائج نحوية جديدة.
وفل ضوو الميارات السابقة التل يري الباحث مناسبتيا لتالميذ الصؼ الثػانل اإلعػدادي
ومالزمتيا لعممية االستدالؿ النحوي فل دراسة النحو العربل ومعرفة قضاياه ،قد تـ وضػ ىػذه
الميارات فل شكؿ قائمة تمييدا لعرضيا عمل السػادة المحكمػيف رواقػرار مػدي مناسػبتيا لتالميػذ
الصؼ الثانل اإلعدادي (العينة المستيدفة) ،لتصبح ىذه الميارات فل صورتيا النيائيػة أىػدافا
يسػػعل البحػػث الحػػالل لتنميتيػػا لػػدي التالميػػذ باسػػتخداـ إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية البنائيػػة
.PDEODE

 -5عالقة إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEبالستدلل النحوي:
تتضح العالقة اإلرتباطية بيف متغيرات الدراسة الحالية فيما يمكف تصوره فيما يمل:
 -نظػػػ ار ألف إسػػػتراتيجية األبعػػػاد السداسػػػية  PDEODEتمثػػػؿ إحػػػدي اإلسػػػتراتيجيات

الحديثػػة المنبثقػػة مػػف الفكػػر البنػػائل أو النظريػػة البنائيػػة التػػل القػػت قبػوال واستحسػػانا مػػف قبػػؿ
العديد مف التربوييف لما ليا مف أدوار حقيقة فل تفعيؿ دور المتعمـ فػل بيئػة الصػؼ وتشػجيعو
عمػػل ممارسػػة العمميػػات العقميػػة العميػػا فػػل التفكيػػر بشػػتل أنماطػػو ومجاالتػػوف كانػػت الحاجػػة
لتوظيػػؼ مثػػؿ ىػػذه اإلسػػتراتيجية فػػل تػػدريس النحػػو العربػػل ،ىػػذا الفػػرع الػػذي لػػـ يثػػر جػػدؿ فػػل
تػػدريس أي فػػرع مػػف فػػروع المغػػة العربيػػة ومياراتيػػا ،كمػػا أثيػػر فيػػو ولعػػؿ األمػػر يعػػود ألسػػباب
عديدة تـ ذكرىا مف قبؿ.
 فتدريس النحو يحتاج إلل فيـ القواعد والتراكيب وتفسػير األحكػاـ النحويػة المدروسػةوتفسير الػدالالت النحويػة لمعوامػؿ فػل الجمػؿ المختمفػة ومػف ثػـ التطبيػؽ الػوظيفل الجيػد ليػذه
القواعد فل مختمؼ األنشطة المغويػة التػل يمارسػيا المػتعمـ تحػدثا وكتابػة دوف االقتصػار عمػل
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حفػػظ القواعػػد الصػػماو والعجػػز عػػف تطبيقيػػا حتػػل يشػػعر المػػتعمـ بػػأف م ػا يدرسػػو مػػف قواعػػد
وتراكيب يمكنو أنو يمارسو ومف ثـ يتحقؽ التعمـ ذي المعنل.
 ولمػػا كػػاف االسػػتدالؿ النحػػوي عمػػاد التفكيػػر النحػػوي والتقعيػػد فػػإف مػػا يتضػػمنو مػػفميػػارات فرعيػػة كمػػا سػػبؽ أف عرضػػناىا مػػف قيػػاس واسػػتق ارو وتعميػػؿ وتوجيػػو رواسػػناد يتطمػػب
توظيؼ إستراتيجية تسمح بممارسة ىذه الميارات فل بيئة تعميمية ترغب المتعممػيف فػل دراسػة

النحو وتذلؿ صعابو.
فإسػػػتراتيجية األبعػػػاد السداسػػػية تتضػػػمف العديػػػد مػػػف األنشػػػطة والمراحػػػؿ التػػػل تػػػدف
المتعممػػيف لعمميػػة الػػتعمـ واكتسػػاب الميػػارات ،حيػػث تضػػمف ىػػذه اإلسػػتراتيجية البنائيػػة تفػػاعال
ومشاركة فل جو مملو بالعديػد مػف المثيػرات واألنشػطة المشػوقة كالبحػث واالستقصػاو والتنبػع
والمناقشة والتفسير والمالحظػة وكػؿ ىػذه المراحػؿ تشػكؿ إطػار يسػمح لممػتعمـ باكتسػاب العديػد
مف الميارات مثؿ تمؾ الميارات المستيدفة مف الدراسة الحالية (ميارات االستدالؿ النحوي).
 وبناو عمل ذلؾ تأتل الدراسة الحاليػة كمحاولػة مػف قبػؿ الباحػث لتوظيػؼ إسػتراتيجيةاألبعاد السداسية التل تتميػز بالعديػد مػف المزايػا كمػا أشػرنا مػف قبػؿ لتنميػة ميػارات االسػتدالؿ
النحػوي لػدي تالميػػذ الصػؼ الثػػانل مػف المرحمػػة اإلعداديػة فػػل منػاخ يسػػمح بالمناقشػة وتبػػادؿ
ارراو ويتيح فرصة لمتجريب والمالحظة بما يعدي إلل تحقيؽ التعمـ ذي المعنػل وزيػادة دافعيػة
التالميذ لمتعمـ وفيـ مختمؼ األنشطة النحوية المستخدمة فل ضوو اإلستراتيجيات التل يحػاوؿ
البحث الحالل أف يتبناىا.
 تعتمػػد إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية عمػػل المناقشػػة بػػيف المتعممػػيف فيمػػا بيػػنيـ مػػفناحية وبيف المعمـ وبيػنيـ مػف جيػة أخػري ومػف ثػـ فػإف ىػذه المناقشػة تسػاعدىـ فػل الكشػؼ
عف المغالطات واألخطػاو النحويػة رواعطػاو تفسػيرات مقنعػة ل حكػاـ اإلعرابيػة والتوجيػو المغػوي
الصحيح فل ضػوو المعطيػات واألمثمػة والشػواىد األصػمية غيػر المصػطنعة وغيرىػا مػف ميػارات
االستدالؿ النحوي.
 تقػػوـ إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية عمػػل طػػرح األسػػئمة المثيػػرة لمتفكيػػر والمحفػػزة لػػوبحيث تدعو المتعمميف إلل التساعؿ والتفكير العميؽ بما يطور قدراتيـ عمل االسػتدالؿ النحػوي
بوصػػفو عمميػػة عقميػػة تعتمػػد عمػػل التأمػػؿ العقمػػل وذلػػؾ فػػل ضػػوو بيئػػة تعميميػػة غنيػػة مثيػػرة
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ومشوقة وكذلؾ تييئة المواقؼ االجتماعية والتفاعؿ االجتماعل بيف المتعمميف بما يحفػز القػدرة
عمل االستدالؿ والتعميؿ العممل لمختمؼ التراكيب والقواعد المدروسة.

 -6الدراسات السابقة والبحوث ذات الصلة بالستدلل النحوي وقضاياه:
فيمػػا يمػػل عػػرض ألبػػرز الدراسػػات السػػابقة والبحػػوث التػػل اسػػتيدفت دراسػػة االسػػتدالؿ
النحوي وبحث قضاياه ،لإلفادة منيػا فػل الدراسػة الحاليػة عممػا بأنػو لػـ تجػر دراسػة واحػدة فػل
ميداف التربية – فػل حػدود عمػـ الباحػث – تناولػت ىػذا المتغيػر البحثػل مػف المنظػور التربػوي،
حيث جاوت كؿ الدراسػات فػل إطػار أكػاديمل مسػتفيض دوف التطػرؽ إلجػراوات تنميػة ميػارات
المتعممػػيف االسػػتداللية فػػل دراسػػتيـ لمنحػػو العربػػل ومفاىيمػػو وىػػذا مػػا يتضػػح فيمػػا يمػػل ومػػا
تستيدفو الدراسة الحالية.
حيػػث اسػػتيدفت دراسػػة (عبػػد ا

اليتػػاري )4668 ،تنػػاوؿ االسػػتدالؿ النحػػوي فػػل بػػاب

المبتدأ والخبر حيث اقتصػرت الدراسػة عمػل معرفػة التفكيػر النحػوي لػدي النحػاة المتقػدميف مػف
خالؿ األدلة التػل اسػتعمموىا فػل تنػاوليـ لبػاب المبتػدأ والخبػر وعمػل وجػو الخصػوص القضػايا
الػػثالثف تقػػديـ المبتػػدأ أو الخبػػر ،والحػػذؼ فػػل المبتػػدأ أو الخبػػر ،وتعػػدد الخبػػر ،ولػػـ يػػتـ تنػػاوؿ
ىػػػذه القضػػػايا بحسػػػب ترتيبيػػػا الػػػوارد فػػػل كتػػػب النحػػػاة روانمػػػا تػػػـ تناوليػػػا حسػػػب األدلػػػة التػػػل
استخدميا النحاة لمتدليؿ عمييا وذلؾ فل أدلة ثالثػة ىػل :استصػحاب الحػاؿ والسػماع والقيػاس
وتوصػػمت الدراسػػة إلػػل عػػدة نتػػائج مػػف بينيػػا :أف مسػػائؿ النحػػو العربػػل قامػػت عمػػل أصػػوؿ
ضػػبطت بيػػا القاعػػدة النحويػػة ،كمػػا أف النحػػاة قػػد أول ػوا اىتمامػػا بالغػػا بالتعميػػؿ عنػػد تقعيػػدىـ
القواعد ،كما أف التأويؿ والتقدير أخذ حي از كبي ار فل النحو العربل ،والشػواىد الشػعرية قػد أخػذت
الحيز األكبر فل االستدالؿ عند النحاة عمل القاعدة النحوية.
وفل ذات السياؽ استيدفت دراسة (عمل الخزاعل )4668 ،بيػاف الػتالزـ فػل االسػتدالؿ
النحػػوي وخاصػػة االسػػتدالؿ القياسػػل أنموذجػػا ،حيػػث أكػػدت الدراسػػة عمػػل طبيعػػة الػػتالزـ الػػذي
يربط بيف أجزاو االستدالؿ وقد عرض البحث مفيوـ القيػاس وأىػـ أقسػامو التػل وضػعيا النحػاة
قػػديما وحػػديثا ووجػػد البحػػث أف الػػتالزـ فػػل االسػػتدالؿ القياسػػل كػػاف عمػػل نػػوعيف األوؿ :تػػالزـ
ذاتػػل يعبػػر عػػف درجػػة تصػػديؽ المسػػتدؿ باالسػػتدالؿ ويوجػػد فػػل قيػػاس العمػػة والشػػبة والثػػانل:
تالزـ موضوعل يعبػر عػف االرتبػاط الموضػوعل بػيف المقدمػة والنتيجػة ،وانتيػل البحػث إلػل أف
الػػتالزـ فػػل االسػػتدالؿ ىػػو العمػػة التػػل أخػػذت قػػد ار أكبػػر مػػف حػػديث النحػػاة ودارسػى النحػػو فػػل
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العصر الحديث ،كما أشار البحث إلل وجود التالزـ الذاتل فل االستدالؿ القياسل كاف أحػد أىػـ
األسباب التل ولد الخالؼ بيف النحوييف.
أما دراسة (مصطفل عبد العميـ )4668 ،فقد استيدفت كشؼ الشبيات حوؿ االسػتقراو
النحوي كالقوؿ بأنو كاف استقراو ناقصا وأنو كاف صػوريا وأنػو كػاف فػل البػدايات األولػل لنشػأة
النحػػو ولػػـ يسػػتمر فػػل العصػػور الالحقػػة ،وكػػذلؾ إب ػ ارز القيمػػة العمميػػة ل صػػوؿ النحويػػة مػػف
سماع وقياس وتعميؿ وغيرىػا عػف طريػؽ إظيػار الجانػب االسػتقرائل فييػا ردا عمػل شػبية أنيػا
دخيمػػة عمػػل النحػػو وأنيػػا القيمػػة ليػػا رغػػـ حاجػػة المجػػام المغويػػة اليػػوـ ليػػا فػػل تنميػػة ثروتنػا
المغويػػػة لمواكبػػػة مسػػػتجدات العصػػػر .كمػػػا اسػػػتيدؼ البحػػػث تتبػػػ العناصػػػر المكونػػػة لممػػػنيج
االسػػتقرائل عنػػد النحػػاة وبيػػاف روافػػده التػػل اسػػتمد منيػػا وأسسػػو التػػل قػػاـ عمييػػا  .وقػػد سػػمؾ
البحػػث المػػنيج الوصػػفل التحميمػػل ،حيػػػث أوردت النصػػوص المتعمقػػة بظػػاىرة االسػػتق ارو عنػػػد
النحاة العرب م تحميؿ األفكار واالسػتدالؿ لكػؿ فكػرة والتعػريج عمػل أقػواؿ عممػاو أصػوؿ الفقػو
ووجيػػات النظػػر المغويػػة الحديثػػة وقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػل عػػدة نتػػائج مػػف بينيػػا :أف مػػنيج
االستقراو كاف متبعا لدي النحاة العرب فل مراحؿ دراسة النحو المختمفة ولـ يكػف مقتصػ ار عمػل
العصور األولل ،كما بيف البحث أف النحاة العرب لػـ يكونػوا بعيػديف عػف الواقػ المغػوي كمػا قػد
أشػػي عػػنيـ بػػؿ كػػانوا مػػرتبطيف بػػو أيمػػا ارتبػػاط ،كمػػا أوضػػح البحػػث أنػػو ال صػػداـ بػػيف القاعػػدة
والنص ،كما أف األصوؿ النحوية مف سماع وقياس وتعميؿ وعامؿ ىى جزو مف حقيقة المغة.
كما استيدفت دارسة (عبد القادر السعدي )4668 ،إلقاو الضوو عمل مصػدر ميػـ مػف
مصػػادر التقعيػػد النحػػوي واالسػػتدالؿ عمػػل المسػػائؿ النحويػػة أال وىػػو األمثػػاؿ التػػل نطق ػت بيػػا
العرب ،لما ليا مف تقػديس عنػدىـ ولمػا ليػا مػف أىميػة بالغيػة وفصػاحية ،فيػل تزيػد المنطػؽ
تفخيما وطالوة وتكسوه رونقا وبياو .وقد عنل بيا النحػاة والمغويػوف أيمػا عنايػة فػل دراسػاتيـ
النحوية والمعجمية فجعموىا مف أىـ ما يستشيد بػو عمػل القاعػدة النحويػة أو التفسػير المغػوي
ل لفػػاظ .وقػػد تكػػوف البحػػث مػػف فصػػميف األوؿ لمحػػديث عػػف األمثػػاؿ ومكانتيػػا فػػل االستشػػياد
النحػػػوي والثػػػانل عقػػػد لبيػػػاف بعػػػض المسػػػائؿ والقواعػػػد النحويػػػة التػػػل استشػػػيد ليػػػا باألمثػػػاؿ
وتوصػػمت الدراسػػة إلػػل عػػدة نتػػائج مػػف أبرزىػػا  :عنايػػة النحػػاة والمغػػوييف باألمثػػاؿ ألنيػػا حممػػت
تراكيب ومفردات لغوية جعمتيـ يولوف ليا اىتماما مشيودا فجعموىا مف األدلة التل يسػتدؿ بيػا
عمل تقعيد القاعدة النحوية أو التفسير المغوي لممفردة.
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ودراسػػػة (نسػػػيبة المواجػػػدة )4606 ،التػػػل عنيػػػت بالكشػػػؼ عػػػف جانػػػب مػػػف جوانػػػب
االستدالؿ عند النحوييف والصرفييف العرب وىو السػبر والتقسػيـ ،إذ اعتمػد المغويػوف عمػل ىػذا
الػدليؿ فػػل مسػائؿ النحػػو والصػرؼ .وىػػل دراسػة وصػػفية تحميميػة تناولػػت عمػة السػػبر والتقسػػيـ
عنػػد الفقيػػاو ثػػـ انتقاليػػا إلػػل البيئػػة النحويػػة وتناولػػت الدراسػػة أصػػوؿ النحػػو الثالثػػة السػػماع
واإلجمػػػاع والقيػػػاس ونمػػػاذج تطبيقيػػػة نحويػػػة مػػػف كتػػػاب اإلنصػػػاؼ فػػػل مسػػػائؿ الخػػػالؼ البػػػف
األنبػػاري وكػػذلؾ نمػػاذج تطبيقيػػة صػػرفية مػػف كتػػاب اإليضػػاح فػػل شػػرح المفصػػؿ البػػف الحاجػػب
وتوصػػمت الدراسػػػة إلػػل أف النحػػػوييف والصػػرفييف العػػػرب قػػد اعتمػػػدوا عمػػل االسػػػتدالؿ بالسػػػبر
والتقسيـ وأعدوه دليال فل العديد مف مسائؿ النحو والصرؼ إال أف ىناؾ شػروطا وقواعػد الزمػة
ليم ػا .وتوصػػمت الدراسػػة كػػذلؾ إلػػل أف العمػػة تمثػػؿ الػػركف الثالػػث مػػف أركػػاف القيػػاس وتػػرتبط
ارتباطا وثيقا بالحكـ النحوي وشػروطيا التػأثير والطػرد وأال تتسػـ بالػدور .كمػا توصػمت الدراسػة
إلػػػل أف لمعمػػػة مسػػػالؾ ثمانيػػػة تتمثػػػؿ فػػػل اإلجمػػػاع ،والػػػنص ،واإليمػػػاو ،والسػػػبر والتقسػػػيـ،
والمناسبة ،والطرد ،والشبو ،إلغاو الفوارؽ.
فػػل حػػيف اسػػتيدفت دراسػػة (أيمػػف زيػػف )4600 ،دراسػػة االستصػػحاب بػػيف االسػػتدالؿ
واالجتياد فل الفكػر النحػوي ،حيػث ييػدؼ إلػل إثبػات أف االستصػحاب قػديـ فػل الفكػر النحػوي
رواف لػػـ يسػػتعمؿ بيػػذا االسػػـ إال فػػل زمػػف األنبػػاري ،وكػػذلؾ تأكيػػد الترتيػػب الػػذي وضػػعو النحػػاة
ألصوؿ النحو واالستصحاب يق بعد القياس وليس بعد السماع كما قاؿ بعض المعاصػريف مػف
عممائنػػا ،رواثبػػات أف االستصػػحاب دليػػؿ يتػػردد ب ػيف االعتبػػار والضػػعؼ وتبيػػاف معنػػل االعتبػػار
ومتى يكوف معتب ار ومتل يكوف ضعيفا وبياف وقت اعتماد النحاة عميو عند الخػالؼ وبيػاف دور

االستصػػحاب فػػل التقعيػػد النحػػوي والػػذي تمثػػؿ فػػل التعميػػؿ لمػػا جػػاو عمػػل األصػػؿ مػػف األحكػػاـ
والعالمة اإلعرابية والداللة واإلفراد والتركيب الجائز وغير الجائز فػل المغػة وتعميػؿ مسػائؿ الخػط
والكتابة ومسائؿ العمؿ النحوي وبياف دور االستصحاب فل التوجيو النحوي .وتوصػمت الدراسػة
إلل عدة نتائج منيا إف االستصحاب يعػد أصػال مػف أصػوؿ االجتيػاد النحػوي وىػو دليػؿ معتبػر
مف أدلة الترجيح بيف المسائؿ عند الخالؼ بشرط أال يعترض عميو سماع كثير فل المغة.
ودراسة (رائد طافش )4604 ،التل تناولت منيج النحػاة وطرائػؽ اسػتدالليـ فػل تأصػيؿ
قواعػػد النحػػو وقػػد جػػاو ىػػذا البحػػث ليكشػػؼ عػػف األصػػوؿ والقواعػػد التػػل انتيجيػا النحػػاة وفقػػا
لممنيجيػة المنتظمػػة التػػل تقػػوـ عمػػل فمسػػفة ليػا أصػػوؿ وقواعػػد منسػػقة .واعتمػػد الباحػػث عمػل
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درس النداو نموذجا تطبيقيا ،فقد وجد فيو الباحث درسا تطبيقيا تتراوي فيػو تمػؾ المنيجيػة فػل
شتل أصوليا وقواعدىا .وقد انقسـ البحث إلػل قسػميف :األوؿ النظػري قػدـ فيػو الباحػث دراسػة
نظريػػة ل دلػػة التػػل اعتمػػدىا النحػػاة فػػل تجريػػد القواعػػد واألحكػػاـ النحويػػة وفػػل القسػػـ الثػػانل
التطبيقل تناوؿ الباحث أدلة النحاة :السماع والقياس واستصحاب الحاؿ فػل درس النػداو مبينػا
إفادة كؿ دليؿ منيا فػل اسػتدالؿ النحػاة بػو عمػل أحكػاـ النػداو وطريقػة االسػتدالؿ بيػذه األدلػة
عمل األحكاـ والقواعد األصمية والفرعية فل ىذا البػاب متتبعػا ذلػؾ فػل المصػنفات النحويػة مػف
لػػدف سػػيبويو حتػػل ابػػف عقيػػؿ .وانتيػػل الباحػػث إلػػل عػػدة نتػػائج منيػػا أف السػػماع يعػػد الػػدليؿ
األقوي فل االستدالؿ عمل القواعػد و قػد اعتمػده النحػاة فػل تجريػد أحكػاميـ النحويػة ،ثػـ كػاف
دليؿ القياس لتثبيت الحكـ وبياف عمتو ،أما االسػتدالؿ باستصػحاب الحػاؿ فكػاف نػاد ارً فػل درس

النداو.

كما استيدفت دراسة (محمود الدرويش )4602 ،دراسة قواعد االسػتدالؿ عنػد ابػف إيػاز
البغدادي (ت880:ىػ) واختياراتو التعميمية القائمػة عمػل أدلػة النحػو اإلجماليػة مػف خػالؿ كتابػو
المحصػػوؿ فػػل شػػرح الفصػػوؿ ،شػػرح فصػػوؿ ابػػف معػػط فػػل النحػػو وبيػػاف حرصػػو فػػل اسػػتخداـ
التعميؿ عند وجود أي حكـ نحوي.
وقد اقتضت طبيعة البحث أف يتداخؿ أكثر مف منيج فيو وكاف فػل طميعػة ىػذه المنػاىج
المػػػنيج االسػػػتقرائل التػػػاـ وذلػػػؾ بغيػػػة جمػػػ األدلػػػة النحويػػػة جميعيػػػا وحصػػػر كػػػؿ التعمػػػيالت
واالختيارات التل بنل عمييا ابف إياز البغػدادي أحكامػو ثػـ االعتمػاد أيضػا عمػل مػنيج الوصػؼ
والتحميػػؿ وتوصػػمت الدراسػػة إلػػل عػػدة نتػػائج منيػػا وضػػوح قػػدرة ابػػف إيػػاز البغ ػدادي عمػػل ربػػط
الدرس النحوي بالتعميؿ العممل القائـ عمل أسس عممية ومنطقيػة وقدرتػو عمػل اسػتيعاب أنػواع
األدلة اإلجمالية وأنواع العمؿ النحوية كافة.
ودراسػػػة (خالػػػد الشػػػناوي )4602 ،التػػػل اسػػػتيدفت القػػػراوة التحميميػػػة النحويػػػة لقواعػػػد
االسػػػتدالؿ ونصوصػػػيا فػػػل كتػػػاب سػػػيبويو ت (086ىػػػػ) فػػػل تبيػػػاف القاعػػػدة المغويػػػة وحكميػػػا
النحوي منطمقػا مػف أنمػوذج لغػوي تركيبػى ومػف ثػـ يػأتل إلػل مػا قالػو العػرب أو مػا نقػؿ عػنيـ
واعتمػػدت الدراسػػة عمػػل تحديػػد طػػرؽ االسػػتدالؿ ومػػف ثػػـ تتبػ ذلػػؾ النمػػوذج المغػػوي (نصػػوص
االسػػتدال ؿ) الػػذي اعتمػػده سػػيبويو فػػل عمميػػة التحميػػؿ المغػػوي واسػػتنباط الحكػػـ وقػػد اعتمػػدت
الدراسػػة عمػػل مبػػدأ االختيػػار فػػل ىػػذه الق ػراوة أي انتخػػاب جممػػة مػػف النصػػوص االسػػتعمالية
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وغيرىا التل جاو بيا سيبويو فل كتابو كل يفصح ولػو بالقػدر المحػدود عػف طبيعتيػا التركيبيػة
المحكومػػة بػػالجواز مػػف عدم ػو .وخصػػمت الدارسػػة إلػػل عػػدة نتػػائج منيػػا :إف ىػػذه القػػراوات
التحميميػػة لػػبعض الظػواىر المغويػػة المنتخبػػة مػػف الجػػزو األوؿ لكتػػاب سػػيبويو أوجػػدت شػػيئا مػػف
الفسػػحة لمسػػتعمؿ المغػػة فػػل اسػػتعماؿ مػػا يمكػػف اسػػتعمالو مػػف النصػػوص التػػل وصػػفت بػػالقبح
والشػػذوذ وعػػدـ الج ػواز وىػػذا مػػا أشػػعر الباحػػث فػػل لغػػة العػػرب أنيػػا تجػػنح نحػػو عمػػؿ الثنائيػػة
القواعدية.
أمػػا دراسػػة (خالػػد المميفػػل )4608 ،فقػػد اسػػتيدفت إب ػراز أحػػد األدلػػة التػػل اسػػتخدميا
المعربوف فل تقوية بعض الوجوه اإلعرابية عمى بعض والمفاضمة بينيا ،وذلؾ مػف خػالؿ جمػ
القػراوات التػػل اسػػتدلوا بيػػا ومناقشػػتيا وكػػذلؾ إيضػػاح موقػػؼ المعػػربيف مػػف ىػػذا الػػدليؿ ومػػدي
عنػػايتيـ بػػو كثػػرة وقمػػة م ػ اسػػتظيار قواعػػد التعامػػؿ م ػ الق ػراوات باعتبارىػػا دلػػيال مػػف أدلػػة
التػػرجيح اإلعرابػػل .وقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػل عػػدة نتػػائج مػػف بينيػػا :إف القػراوات القر نيػػة مػػف
أبػػرز األدلػػة التػػل يجػػب أف يسػػتعمميا المعربػػوف فػػل المفاضػػمة بػػيف التوجييػػات اإلعرابيػػة حيػػث
تتجمل قيمة القراوات مف حيث االستدالؿ فل أنيا مف قبيؿ تفسير (القر ف بػالقر ف) ،أو تفسػيره
بالسنة أو تفسيره بأقواؿ الصحابة والتابعيف.
وفػػل ذات السػػياؽ اسػػتيدفت دراسػػة (طػػارؽ محمػػود )4608 ،الدراسػػة النقديػػة لمػػنص
القر نل فل االستدالؿ النحوي :أوضح المسالؾ أنموذجا ليذه الدراسة وقد حاولت الدراسػة رصػد
مظاىر التعامؿ م النص القر نل وجاوت فل ثالثة أنػواعف االعتمػاد عمػل المثػاؿ المصػنوع مػ
وجوده فل النص القر نل ،واالحتجاج بالشعر م وجود الشاىد فػل الػنص القر نػل ،وأخيػ ار تػرؾ
االعتماد عمػل الػنص القر نػل فػل التػرجيح حػاؿ الخػالؼ ،وقػد اعتمػدت الدراسػة عمػل اسػتخراج
نماذج مف المسػائؿ النحويػة التػل تمثػؿ اإلعػراض عػف الشػاىد القر نػل مػف كتػب النحػو خاصػة
أوضح المسػالؾ البػف ىشػاـ بوصػفو مرجعػا رئيسػا لمتػدريس فػل الجامعػات العربيػة عامػة .وقػد
اسػػتعانت الدراسػػة بػػالمنيج النقػػدي التحميمػػل لتحميػػؿ موقػػؼ النحػػاة مػػف الشػػاىد القر نػػل فػػل
دراسػػتيـ لقواعػػد النحػػو العربػػل ولدراسػػة منيجيػػة النحػػاة فػػل احتجػػاجيـ بالشػػاىد القر نػػل عمػػل
قواعػػد العربيػػة .وقػػد توصػػمت الدراسػػة لعػػدة نتػػائج مػػف بينيػػا :أف النحػػاة المعسسػػيف المػػعثريف
تعامموا م النص القر نل عند التمثيؿ عمل القواعد تعػامال يظيػر اسػتغناوىـ بالمثػاؿ المصػنوع
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عف النص القر نل وكذلؾ اعتمدوا عمل شػواىد شػعرية مػ وجػود الشػواىد الدالػة عمػل القواعػد
التل احتجوا ليا بيف أيدييـ.
أمػػا دراسػػة (تػػامر عبػػد الػػرحمف )4608 ،فقػػدعنيت بتقػػديـ صػػورة واضػػحة عػػف أصػػوؿ
االستدالؿ النحوي عند اإلماـ أبل إسحاؽ الشػاطبل (ت886 :ىػػ) فػل كتابػو المقاصػد الشػافية
فل شرح خالصة الكافية وذلؾ فل ضوو تعقيبػو عمػل راو النحػاة الكػوفييف تأييػدا أو معارضػة،
وتب ػدو أىميػػة ىػػذا البحػػث فػػل الكشػػؼ عػػف موقػػؼ أحػػد عبػػاقرة النحػػاة األندلسػػييف مػػف أصػػوؿ
االستدالؿ النحوي التل اعتمػدىا تأييػدا أو معارضػة لمػذاىب النحػاة و رائيػـ مػ إظيػار منيجػو
فل التعامؿ م تمؾ األصػوؿ واالحتجػاج بيػا .وتوصػمت الدراسػة إلػى عػدة نتػائج مػف بينيػا :أف
اإلمػػاـ الشػػاطبل كػػاف فػػل موقفػػو مػػف أحػػد ارراو أو المػػذاىب النحويػػة إنمػػا يصػػدر عػػف الػػدليؿ
الواضح الذي يرد ويدف بو حجة الخصـ فمقد استخدـ األدلة النحوية المعتبرة التل تثبت صػحة
المذىب النحوي الذي يختاره أو بطالنو كالسماع والقيػاس واإلجمػاع واستصػحاب الحػاؿ إال أنػو
كػاف معظمػػا لمسػػماع ومقػػدما لػػو عمػػل غيػػره مػػف األصػػوؿ النحويػػة ومػػف ثػػـ كػػاف اعتمػػاده عميػػو
كثيرا ،محاولة منو لمسير عمل الطريؽ الذي سنتو العرب فل كالميا.
فػػػل حيػػػث اسػػػتيدفت دراسػػػة (عصػػػاـ العصػػػاـ )4608 ،دراسػػػة إحػػػدي قواعػػػد التوجيػػػو
االسػػتداللية الميمػػة وىػػل القاعػػدة القائمػػة بأنػػو إذا دخػػؿ الػػدليؿ االحتمػػاؿ سػػقط بػػو االسػػتدالؿ
ويتتب ػ م ػواطف االسػػتدالؿ بيػػا فػػل مػػدونات النحػػو وأصػػولو لموقػػوؼ عمػػل م ػراد النحػػوييف مػػف
االستدالؿ بيذه القاعدة ،وقػد حػرص الباحػث عمػل جمػ مػا يتعمػؽ بيػذه القاعػدة ممػا صػح لػو
الوقػػوؼ عميػػو مػف محػػاورات النحػػوييف بعضػػيـ بعضػػا ومناقشػػاتيـ فػػل مػػدونات النحػػو وأصػػولو
لمتعرؼ عمل المراد باالحتماؿ وأونواعو وطرقو وضوابط اإلعتداد بػو فػل إسػقاط االسػتدالؿ ،وقػد
توصؿ الباحث مف خالؿ بحثو إلل مجموعة مػف النتػائج منيػا :مػا كػاف مػف االحتمػاالت قويػا
لػػو وجػػو لغػػوي يسػػنده وق ػرائف احتفػػت بػػو تقويػػو ،يسػػقط بػػو االسػػتدالؿ بالػػدليؿ المحتمػػؿ ولػػيس
المراد اإلطالؽ لكؿ احتماؿ ،رواذا تعددت احتماالت الفيـ لدي المتمقل فػإف االحتمػاؿ الػراجح ىػو
المعوؿ عميو فل بناو الحكـ.
ودراسػػة (يحػػل عبابن ػة )4608 ،التػػل اسػػتيدفت دراسػػة إحػػدي ارلي ػات المنطقيػػة التػػل
اسػتعمميا النحوييػوف الػذيف كتبػوا فػل الخػالؼ فػل دراسػاتيـ التراثيػة التػل ارتكػزت عمػل إظيػار
أوجو الخالؼ بيف النحوييف البصرييف والكوفييف ،وكانوا فيو يحاولوف إيقاع الخصػـ فػل الحػرج
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الػػذي يمكػػف أف يوصػػؿ إلػػل التنػػاقض المنطقػػل وقػػد قػػدـ ىػػذا البحػػث شػػيئا عػػف مفيػػوـ الػػدليؿ
المنطمؽ مف القيػاس اإلح ارجػل ،زيػادة عمػل توضػيح أثػر الروايػة فػل ىػذا النػوع مػف االسػتدالؿ
وحاجػػة الدراسػػة إلػػل ىػػذا النػػوع مػػف األدلػػة وغيرىػػا مػػف القضػػايا المتعمقػػة بػػو  .وقػػد توصػػمت
الدراسػػة إلػػل عػػدة نتػػائج مػػف بينيػػا أف دليػػؿ اإلحػراج بالروايػػة وفروعػػو ودليػػؿ التسػػميـ بالقاعػػدة
الكميػػة كانػػا قياسػػيف قػػوييف منطقيػػا رواف كانػػا غيػػر لغػػوييف وال يمكػػف أف نػػركف إلييم ػا فػػل بنػػاو
األحكاـ المغوية ىذا وقد شكؿ القيػاس اإلحراجػل عنصػ ار ميمػا مػف عناصػر االسػتدالؿ الػذي لػـ
يستعمؿ فل إثبات قاعدة مف القواعػد النحويػة أو التقعيػد لظػاىرة مػف الظػواىر المغويػة بػؿ كػاف
مناط االىتماـ بيا يرتكز إلل رد القواعد ونقضيا بالدرجة األولل.
مف جممة الدراسات السابقة والبحوث التل اسػتيدفت دراسػة االسػتدالؿ النحػوي ومعرفػة أصػولو
وقضاياه وضوابطو يمكف الخروج بالممحوظات التالية:
 اتفقت معظـ الدراسػات السػابقة والبحػوث التػل أجريػت حػوؿ االسػتدالؿ النحػوي عمػلأىمية ىذا المتغير البحثػل خاصػة فػل دراسػة النحػو ومعرفػة قضػاياه ولعػؿ األمػر يعػود إلػل أف
عمػػـ النحػػو مػػف أحػػوج العمػػوـ العقميػػة التػػل تحتػػاج إلػػل عمميػػة االسػػتدالؿ رواعمػػاؿ العقػػؿ لفيػػـ
القواعد والتراكيػب النحويػة التػل وضػعيا النحػاة وأرسػوا قواعػدىا ،ومػف ثػـ فػإف اسػتخداـ أدوات

االستدالؿ ووسائمو خطوة أولل ميمة فل تقريب عمـ النحو إلل األذىاف وبموغو حد اإلفياـ.
 اتخػػػذت كػػػؿ الدراسػػػات السػػػابقة والبحػػػوث منحػػػل أكاديميػػػا يتعمػػػؽ بدراسػػػة االسػػػتدالؿالنحوي وفقا لرعي وتوجييات أدبية ونحويػة وصػرفية بوصػفو مصػدر ميػـ مػف مصػادر التقعيػد
النحوي وفقا لما اتفؽ عميو لدي النحاة وما صاغوه مف قواعد وما نظروا إليو مػف أحكػاـ وذلػؾ
السػػتنباط قواعػػد النحػػو العربػػل وضػػبط أحكامػػو وىػػذا مػػا يعػػرؼ بأصػػوؿ النحػػو العربػػل  .وعميػػو
يمكػػف القػػوؿ إف االسػػتدالؿ النحػػوي أحػػد األدوات الميمػػة فػػل إرسػػاو قواعػػد المغػػة العربيػػة تمػػؾ
القواعد واألسس التل انطمػؽ منيػا النحػاة فػل تقريػر القواعػد النحويػة مػف المػادة المغويػة التػل
جمعيػػا المغويػػوف عػػف العػػرب فيػػذه األصػػوؿ النحويػػة المسػػتنبطة فػػل ضػػوو االسػػتدالؿ النحػػوي
ومياراتو ليست افتراضات توض أو تثار ولكنيا استقراو وصػفل لصػيؽ الصػمة بواقػ اسػتعماؿ
النحو وتراكيبو.
 تختمػػؼ الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة والبحػػوث فػػل كونيػػا تتنػػاوؿ متغيػػراالستدالؿ النحػوي  Grammatical Inferenceكمتغيػر تػاب يمثػؿ أحػد أىػـ أدوات التفكيػر
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النحوي المستيدؼ مف دراسة عمـ النحو ومفاىيمو بما يتضمنو مف ميارات رئيسػة وفرعيػة تػـ
استخالصيا مف األدبيات األكاديمية بما يتناسب م الرعية التربوية اإلجرائيػة لمعمػوـ اإلنسػانية
بحيث يتضمف ىذا المتغير البحثل الميارات الرئيسة التالية:
االستدالؿ القياسل ،واالستدالؿ االستقرائل ،واالستدالؿ التعميمػل ،واالسػتدالؿ التػوجييل،
واالستدالؿ اإلسنادي وما تتضمنو مف ميارات فرعية.
 لػػـ تجػػر دراسػػة واحػػدة _ فػػل حػػدود عمػػـ الباحػػث _ اىتمػػت بدراسػػة ى ػذه الميػػاراتومحاولة تدريب التالميذ عمييا فػل دراسػة النحػو العربػل كمحاولػة مػف قبػؿ الباحػث لتػذليؿ ىػذا
العمـ المجرد وتيسير فيـ قضاياه.
 تحػاوؿ ىػذه الدراسػػة أف تقػدـ دلػيال توضػػيحيا لمعممػل المغػة العربيػػة وخاصػة لمعممػػلالمرحمػة اإلعداديػػة لكيفيػػة تػدريس النحػػو العربػػل بػذات المرحمػػة وتػػدريب التالميػذ عمػػل ميػػارات
االستدالؿ النحوي فل دراسة التراكيب المغوية والنحوية لتغيير المنظػور السػائد فػل حفػظ قواعػد
المغة العربية دوف توظيفيا مما يشكؿ عقبػة فػل دراسػة النحػو والشػكوي المسػتمرة مػف صػعوبة
مفاىيمو ،وذلؾ انطالقا مف أىمية ميارات االستدالؿ النحوي بوصفو عماد التفكير النحػوي تمػؾ
الميػػارات الالزمػػة لدراسػػة التراكيػػب المغويػػة والقواعػػد النحويػػة المتضػػمنة بكتػػاب المغػػة العربيػػة
المقررة عمل تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي.

خطوات البحث وإجراءاته:
لإلجابة عف أسئمة البحث الحالل والتحقؽ مف فروضو تـ اتباع اإلجراوات التالية:

أول :لإلجابة عن السؤال األول والذي نصه:
مػػا ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي الالزمػػة لتالميػػذ الصػػؼ الثػػانل اإلعػػدادي فػػل دراسػػتيـ
لمتراكيب المغوية والقواعد النحوية المقررة عمييـ ؟
وقػػد تػػـ تحديػػد ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي الالزمػػة لتالميػػذ الصػػؼ الثػػانل اإلعػػدادي مػػف
خالؿ:
 الد ارسػػػات السػػػابقة والبحػػػوث واألدبيػػػات ذات الصػػػمة بتعمػػػيـ النحػػػو بشػػػكؿ عػػػاـ واالسػػػتدالؿالنحوي وقضاياه عمل وجو الخصوص ومياراتو.
 طبيعة االستدالؿ النحوي مف حيث ماىيتو واألسػاليب االسػتداللية التػل اعتمػد عمييػا النحػاةفل تقعيد النحو ودراسة قضاياه المتمثمة فل السماع والقيػاس واستصػحاب الحػاؿ واإلجمػاع
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واالستقراو وكذلؾ مبادي االستدالؿ وقواعده ومف ثػـ تػـ اسػتخالص مجموعػة مػف الميػارات
الخاصة باالستدالؿ النحوي.
 طبيعة تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي وخصائص نموىـ. بناو قائمة بميارات االستدالؿ النحوي الالزمة لتالميذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي فػل دراسػتيـلمختمػػؼ التراكيػػب المغويػػة والقواعػػد النحويػػة وعرضػػيا عمػػل مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف
المتخصصػػيف أكاديميػػا وتربويػػا مػػف أسػػاتذة منػػاىج المغػػات وطرائػػؽ تدريسػػيا وأسػػاتذة بكميػػة
ارداب تخصػػػػص المغػػػػة العربيػػػػة و دابيػػػػا (ممحػػػػؽ  )0بيػػػػاف بأسػػػػماو السػػػػادة المحكمػػػػيف
وصفاتيـ ،وقد عرضت ىذه القائمة بشكؿ مبدئل عمل السادة المحكميف إلبداو رائيػـ فييػا
مػػف حيػػث مػػدي مناسػػبتيا لتالميػػذ الصػػؼ الثػػانل اإلعػػدادي ومػػدي انتمػػاو كػػؿ ميػػارة فرعيػػة
لمميػػارة الرئيسػػة التػػل تنػػدرج تحتيػػا ،وكػػذلؾ تعػػديؿ أو حػػذؼ أو إعػػادة صػػياغة لمميػػارات
رواضافة ميارات أخري قد تكوف غير مدرجة بالقائمة .وتكونت ىذه القائمػة مػف عػدد خمػس
ميػػارات رئيسػػة ينػػدرج تحتيػػا عػػدد ( )48ميػػارة فرعيػػة ،وقػػد رأي السػػادة المحكمػػوف حػػذؼ

ثمػػاف ميػػارات جػػاوت بالقائمػػة المبدئيػػة (ممحػػؽ رقػػـ  )4قائمػػة ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوى
الالزمة لتالميذ الصؼ الثػانى اإلعػدادى  ،وقػد جػاوت توجييػات السػادة المحكمػيف عمػل أف
بعضػػا مػػف ىػػذه الميػػارات قػػد يكػػوف مكػػر ارً أو متضػػمنا بميػػارات رئيسػػة غيػػر التػػل تنضػػوي
تحتيا وقد قاـ المحكموف بتعديؿ صياغة بعض الميارات وقد قػاـ الباحػث بػإجراو التعػديالت

المطموبػػة والتػػل جػػاوت فػػل صػػالح الدقػػة العمميػػة لصػػوغ الميػػارات اإلجرائيػػة الخاصػػة بيػػذا
المتغير البحثل الذي لـ يتطرؽ إليو باحثوف مف قبػؿ خاصػة فػل الميػداف التربػوي وفقػا لمػا
جػػاو مػػػف راو لمسػػػادة المحكمػػػيف ومػػف ثػػػـ أصػػػبحت القائمػػػة فػػل صػػػورتيا النيائيػػػة تضػػػـ
(ثالثػػيف) ميػػارة مػػف ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي ( )46ميػػارة قسػػمت إلػػل خمػػس ميػػارات
رئيسة ويندرج تحت كؿ ميارة رئيسة عدة ميارات فرعية تمثؿ برمتيا أىػدافا تسػعل الدراسػة
الحالية لتنميتيا لدي تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي باستخداـ إستراتيجية األبعػاد السداسػية
( PDEODEممحػػؽ رقػػػـ  )4قائمػػػة ميػػػارات االسػػتدالؿ النحػػػوي الالزمػػػة لتالميػػػذ الصػػػؼ
الثانل اإلعدادي فل صورتيا النيائية.

ثانيا :لإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه:
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ما متطمبات تدريس التراكيب المغوية والقواعد النحوية المقررة عمى تالميذ الصؼ

الثانى اإلعدادى باستخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODE؟
وقد تم تحديد ىذه المتطمبات من خالل:

 إعادة صياغة محتوى موضوعات النحو المقررة عمى تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادى بكتػابالمغة العربية باستخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية .PDEODE
 تصػػميـ أوراؽ عمػػؿ لمتالميػػذ تتضػػمف أنشػػطة تعميميػػة وتكميفػػات تقويميػػة قائمػػة عمػػى أسػػسإستراتيجية األبعاد السداسية .PDEODE
 إعػػداد دليػػؿ المعمػػـ السػػتخداـ إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية  PDEODEلتنميػػة ميػػاراتاالسػػتدالؿ النحػػوي الالزمػػة لتالميػػذ الصػػؼ الثػػانى اإلعػػدادى فػػل دراسػػتيـ لمتراكيػػب المغويػػة
والقواعد النحويػة المقػررة عمػييـ .وقػد مػرت عمميػة إعػداد المعمػـ بعػدة خطػوات بيانيػا فيمػا
يمل:
 -0االطػػالع عمػػل األدبيػػات والدراسػػات السػػابقة والبحػػوث التػػل اسػػتيدفت توظيػػؼ إسػػتراتيجية
األبعاد السداسية فل تنمية العديد مف المتغيػرات البحثيػة واالسػتفادة منيػا فػل إعػداد الػدليؿ
الحالل ،إال أف الدليؿ الحالل يختمؼ برمتو عػف ىػذه األدلػة حيػث جػاوت الدراسػات السػابقة
والبحػػوث كميػػا بعيػدة عػف تػػدريس المغػػة العربيػػة ومياراتيػػا وفنونيػػا كمػػا سػػبؽ اإلشػػارة إلػػل
ذلؾ ،مما عزز القياـ بيذه الدراسة.
 -4تحديػد اليػػدؼ مػػف الػػدليؿ :حيػث اسػػتيدؼ الػػدليؿ مسػػاعدة معممػل المغػػة العربيػػة بالمرحمػػة
اإلعدادية وخاصة الصؼ الثانل اإلعػدادي فػل تػدريس موضػوعات النحػو المتضػمنة بكتػاب
المغة العربية بذات الصؼ وفقا إلستراتيجية  PDEODEاألبعاد السداسية البنائية.
 -4إعداد مقدمة لمدليؿ :وتضمنت ىذه المقدمة إشارة لممعمـ لتحديد اليدؼ منو ،كما تضػمنت
عرضػػػا لكيفيػػػة تنفيػػػذ إسػػػتراتيجية األبعػػػاد السداسػػػية  PDEODEرواجراواتيػػػا المنيجيػػػة
المتتابعػػة وفقػػا لمػػا اتفػػؽ عميػػو مػػف قبػػؿ المنظػػريف ،ىػػذا باإلضػػافة إلػػل مجموعػػة توجييػػات
روارشػػادات عامػػة لممعمػػـ بشػػأف تحقيػػؽ الفاعميػػة مػػف التػػدريس بيػػذه اإلسػػتراتيجية والمبػػادي

التل يجب أف تراعل فل تخطيط سيناريوىات كؿ درس نحوي.

 -2عػػػػػرض األىػػػػػداؼ العامػػػػػة (الميػػػػػارات المسػػػػػتيدفة) مػػػػػف الػػػػػدروس النحويػػػػػة المصػػػػػاغة
باإلستراتيجية ليسترشد بيا المعمـ أثناو تدريس كؿ درس عمل حدة.
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 -2عرض الخطة الزمنيػة لتػدريس موضػوعات النحػو المتضػمنة بكتػاب التمميػذ وقػد روعػل أف
تكوف عدد ساعات التدريس متساوية لمجموعتل الدراسة التجريبية والضابطة.
 -8التخطيط الجيد لتدريس الموضوعات النحوية المتضمنة بكتاب المغة العربية لمصػؼ الثػانل
اإلعػػدادي باسػػتخداـ إسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية  PDEODEحيػػث تضػػمنت خطػػة كػػؿ
درس تحديد ما يمل:
عنواف الدرس النحوي – األىداؼ التعميمية (نواتج التعمـ) المستيدفة مػف كػؿ درس ونعنػل بيػا
الميارات المستيدفة – األدوات والوسائؿ المعينة فل التدريس – األنشطة المغوية المناسػبة
– خطػػة السػػير فػػل الػػدرس وفقػػا إلسػػتراتيجية األبعػػاد السداسػػية  – PDEODEأسػػاليب
التقويـ المستخدمة لمتأكد مف مدي تحقيؽ األىداؼ المحػددة أي اكتسػاب التالميػذ لمميػارات
وتنميتيا لدييـ وذلؾ عقب كؿ درس.
 -8عػػرض الػػدليؿ بصػػورتو األوليػػة عمػػل مجموعػػة مػػف المحكمػػيف :إلبػػداو رائيػػـ حولػػو وعمػػؿ
التعديالت الالزمو وقد أشارت معظـ ارراو بالجيد المبذوؿ فل الػدليؿ وحاجػة المعممػيف إلػل
توظيفػػو فػػل كػػؿ دروس النحػػو حتػػل نكسػػر حػػاجز الخػػوؼ مػػف ىػػذا الفػػرع الػػذي نشػػأ حولػػو
العديػػد مػػف المفػػاىيـ المغموطػػة والتػػل تسػػبب عػػزوؼ التالميػػذ عػػف دراسػػتو ،إال أف بعػػض
المحكمػػيف قػػد قػػاـ بػػبعض التعػػديالت وذلػػؾ فػػل أىػػداؼ كػػؿ درس مػػف حيػػث الجانػػب الكمػػل
والكيفل لمميارات المستيدفة والمطموب تنميتيا لدي التالميذ .وقد قاـ الباحث بإجراو جميػ
التعديالت الموجية ومف ثـ أصبح الدليؿ فل صورتو النيائية صالحا لالسػتخداـ ممحػؽ رقػـ
( )8دليػػػؿ المعمػػػـ السػػػتخداـ إسػػػتراتيجية األبعػػػاد السداسػػػية فػػػل تنميػػػة ميػػػارات االسػػػتدالؿ
النحوي لدي تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي.
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ثالثا :لإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه:
ما فاعيمة استخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEفل تنميػة ميػارات

االستدالؿ النحوي لدي تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي ؟

وقػػد تػػـ قيػػاس فاعميػػة اإلسػػتراتيجية فػػل تحقيػػؽ األىػػداؼ المسػػتيدفة (تنميػػة ميػػارات
االستدالؿ النحوي لدي تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي) مف خالؿ:
أ -بناو اختبار ميارات االستدالؿ النحوي وضبطو وذلؾ مف خال ؿ الخطوات التالية:
 -0فل ضوو تحديد الميػارات المسػتيدؼ تنميتيػا لػدي تالميػذ الصػؼ الثػانل اإلعػدادي
فػػل ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي تػػـ بنػػاو اختبػػار ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي حيػػث تكػػوف مػػف
صفحة الغالؼ ثـ صفحة التعميمات وما يرجل مػف السػادة المحكمػيف إبػداو ممحوظػاتيـ حولػو،
ثـ صفحة بيانات التالميػذ وتعميمػات االختبػار ،ثػـ أسػئمة االختبػار ،وقػد جػاوت أسػئمة االختبػار
مف فئة االختيار مف متعدد وبمن عددىا ( )86مفردة اختبارية حيث اسػتيدؼ قيػاس كػؿ ميػارة
مف ميارات االستدالؿ النحوي البالن عددىا ( )46ميػارة بمفػرديتف اختبػاريتيف ويتبػ كػؿ مفػرد
أربعة بدائؿ يختار التمميذ منيا إجابة واحػدة ىػل الصػواب ،وقػد تػـ وضػ االختبػار فػل صػورتو
المبدئيػػة ممحػػؽ رقػػـ ( )2اختبػػار ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي لتالميػػذ الصػػؼ الثػػانل اإلعػػدادي
(الصورة المبدئية) تمييدا لعرضو عمل السػادة المحكمػيف لضػبطو ومػف ثػـ وضػعو فػل صػورتو
النيائية.

 -2حساب صدؽ االختبار
تـ التأكد مف صدؽ اختبار ميارات االستدالؿ النحوي وأنو صالح لما وضػ لقياسػو عػف
طريػػؽ عرضػػو عمػػل مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف المتخصصػػيف فػػل المنػػاىج وطرائػػؽ تػػدريس

المغػػات (ممحػػؽ رقػػـ )0بيػػاف بأسػػماو السػػادة المحكمػػيف وصػػفاتيـ ،وذلػػؾ إلبػػداو رائيػػـ حػػوؿ
مفػرادت االختبػار ومػدي مناسػبتو لتالميػذ الصػػؼ الثػانل اإلعػدادي ودقػة الصػياغة المغويػة لكػػؿ
مفردة وبدائؿ اإلجابة.
وقد أبدي المحكموف راوىـ حوؿ االختبار وأشادوا بوضوح مفرداتػو وتعميماتػو ومناسػبة
األسػػئمة لمسػػتوي تالميػػذ الصػػؼ الثػػانل اإلعػػدادي ومناسػػبتو الختبػػار مػػدي تمكػػف التالميػػذ مػػف
ميارات االستدالؿ النحوي المستيدفة ،إال أنو كانت ىناؾ بعض التعديالت حػوؿ صػياغة بعػض
مفردات االختبار ،وقد قاـ الباحث بتعديؿ ىذه الممحوظات.
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 -3التأكد مف صالحية االختبار:
لقػػد تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار ميػػارات االسػػتدالؿ النحػػوي عمػػل عينػػة اسػػتطالعية مػػف تالميػػذ
الصؼ الثانل اإلعػدادي بمدرسػة طمعػت حػرب اإلعداديػة بنػيف بمدينػة بمبػيس التابعػة لمحافظػة
الشرقية ،وذلؾ لحساب الزمف المناسب لالختبار ومعامالت السيولة والصػعوبة لمفرداتػو وكػذلؾ
معامؿ التمييز ومعامؿ الثبات ،وقد بمغت العينة االسػتطالعية التػل طبػؽ عمييػا االختبػار ()46
تمميذا مف تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي.

 -4تمم حساب الزمف المناسب الختبار ميارات االسػتدالؿ النحػوي مػف خػالؿ تحديػد متوسػط
زمف إجابة التالميذ جميعا (صالح عػالـ )040 :4666 ،حيػث تػـ رصػد الػزمف الػذي اسػتغرقو

كؿ تمميذ فل اإلجابة عف االختبار وتـ حسػاب المتوسػط العػاـ لمػزمف المسػتغرؽ فػل إجابػة كػؿ
تمميذ عمل حدة وجد أف الزمف المناسب لالختبار ىو ( )22دقيقة.

 -5حساب معامالت السيولة والصعوبة لمفردات اختبار ميارات االسػتدالؿ النحػوي لتالميػذ

الصؼ الثانل اإلعدادي:

لقد تـ حساب معامؿ السيولة والصػعوبة لمفػردات االختبػار والجػدوؿ التػالل يوضػح قػيـ

تمؾ المعامالت:

جذول رقى ()1
يعايالث انضهىنت وانصعىبت نًفزداث اخخبار يهاراث االصخذالل انُحىي
رقى
يعايم
رقى
يعايم
رقى
يعايم
رقى
انًفزدة
انصعىبت
انًفزدة انصعىبت انًفزدة انصعىبت انًفزدة
46
0,53
31
0,50
16
0,66
1
46
0,60
32
0,66
16
0,62
2
41
0,56
33
0,60
11
0,50
3
41
0,66
34
0,66
11
0,66
4
50
0,60
35
0,50
20
0,60
5
51
0,60
36
0,66
21
0,63
6
52
0,50
36
0,60
22
0,66
6
53
0,66
31
0,60
23
0,56
1
54
0,60
31
0,66
24
0,66
1
55
0,66
40
0,50
25
0,53
10
56
0,50
41
0,60
26
0,60
11
56
0,66
42
0,50
26
0,56
12
51
0,60
43
0,60
21
0,66
13
51
0,60
44
0,66
21
0,60
14
60
0,66
45
0,53
30
0,60
15

يعايم
انصعىبت
0,66
0,62
0,50
0,66
0,60
0,63
0,66
0,56
0,66
0,53
0,60
0,56
0,66
0,60
0,60

مف الجدوؿ السابؽ ي تضح أف جمي مفردات أسئمة اختبار ميارات االستدالؿ النحوي
قد تراوح معامؿ صعوبتيا ما بيف ( )6,8 - 6,2وىذه النسبة أقرتيا الكتب اإلحصائية حيث
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تعد المفردة االختبارية شديدة الصعوبة إذا زاد معامؿ صعوبتيا عف  6,8ومف ثـ يجب حذفيا،
والمفردة االختبارية التل يقؿ معامؿ صعوبتيا عف  6,4فإنيا تعد شديدة السيولة ومف ثـ
يجب حذفيا (فعاد البيل السيد.)848 :4668 :
حيث إف معامؿ الصعوبة (ـ ص)=  – 0معامؿ السيولة (ـ س)
 -8حساب معامالت التمييز لمفردات اختبار ميارات االستدالؿ النحوي لتالميذ الصؼ الثانل
اإلعدادي:
لقد تـ حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار والجدوؿ التالل يوضح قيـ تمؾ
المعامالت
رقى
انًفزدة
1
2
3
4
5
6
6
1
1
10
11
12
13
14
15

جذول رقى ()2
يعايالث انخًييز نًفزداث اخخبار يهاراث االصخذالل انُحىي
رقى
يعايم
رقى
يعايم
رقى
يعايم
انًفزدة
انخًييز
انًفزدة
انخًييز
انًفزدة
انخًييز
46
31
0,25
0,25
16
0,22
46
32
0,24
0,22
16
0,24
41
33
0,25
0,24
11
0,25
41
34
0,22
0,22
11
0,22
50
35
0,24
0,25
20
0,24
51
36
0,24
0,22
21
0,23
52
36
0,25
0,24
22
0,22
53
31
0,22
0,24
23
0,25
54
31
0,24
0,22
24
0,22
55
40
0,22
0,25
25
0,25
56
41
0,25
0,24
26
0,24
56
42
0,22
0,25
26
0,25
51
43
0,24
0,24
21
0,22
51
44
0,24
0,22
21
0,24
60
45
0,22
0,25
30
0,24

يعايم
انخًييز
0,22
0,24
0,25
0,22
0,24
0,23
0,22
0,25
0,22
0,25
0,24
0,25
0,22
0,24
0,24

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف قيـ معامالت تمييز مفردات اختبار ميارات االستدالؿ
النحوي تراوحت ما بيف ( )6,42 - 6,44وىل نسبة مقبولة أي تق جميعيا فل المدي
المقبوؿ لمعامالت التمييز وفقا لما أشارت إليو كتب اإلحصاو ،حيث إف معامؿ التمييز
المناسب يجب أال يقؿ عف  6,4فالمفردة التل يقؿ تمييزىا عف  6,4يشير إلل أنيا تسير فل
االتجاه الخاطل ومف ثـ يجب حذفيا أما المفردة التل يزيد معامؿ تمييزىا عف  6,4فأكثر يدؿ
عمل أنيا مفردة مقبولة.
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 -8حساب ثبات االختبار (اختبار ميارات االستدالؿ النحوي)-:
لقد قاـ الباحث بحساب ثبات اختبار ميارات االستدالؿ النحوي عف طريؽ إعادة تطبيؽ
االختبار عمل نفس تالميذ العينة االستطالعية البالن عددىا ( )46تمميذا مف تالميذ الصؼ
الثانل اإل عدادي بمدرسة طمعت حرب اإلعدادية بنيف بمدينة بمبيس التابعة لمحافظة الشرقية
ولكف بفارؽ زمنل أسبوعيف بيف التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثانل وذلؾ لمتحقؽ مف أف نتائج
االختبار ال تختمؼ باختالؼ زمف التطبيؽ ومف ثـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التطبيؽ
األوؿ و التطبيؽ الثانل الختبار ميارات االستدالؿ النحوي ككؿ ولكؿ ميارة رئيسة عمل حدة
والجدوؿ التالل يوضح النتائج:

و
1
2
3
4
5

جذول رقى ()3
يعايم ارحباط بيزصىٌ بيٍ انخطبيقيٍ األول وانثاَي الخخبار يهاراث االصخذالل انُحىي
ككم وكم يهارة رئيضت عهي حذة
يضخىي انذالنت
يعايم االرحباط
يهاراث االصخذالل انُحىي
دانت عُذ يضخىي 0,01
0,11
االصخذالل انقياصي
دانت عُذ يضخىي 0,01
0,12
االصخذالل االصخقزائي
دانت عُذ يضخىي 0,01
0,11
االصخذالل انخعهيهي
دانت عُذ يضخىي 0,01
0,10
االصخذالل انخىجيهي
دانت عُذ يضخىي 0,01
0,13
االصخذالل اإلصُادي

اخخبار يهاراث االصخذالل انُحىي ككم

0,11

دانت عُذ يضخىي 0,01

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثانل الختبار
ميارات االستدالؿ النحوي قد تراوح ما بيف ( )6,84 - 6,84وىل معامالت ارتباط دالة
إحصائيا عند مستوي  6,60تنـ عف أف االختبار يتمت بدرجة عالية مف الثبات بكؿ مياراتو
الرئيسة الخمس.
 وفل ضوو اإل جراوات السابقة لضبط اختبار ميارات االستدالؿ النحوي لتالميذ الصؼالثانل اإلعدادي قد تـ وض االختبار فل صورتو النيائية القابمة لمتطبيؽ (ممحؽ رقـ )2
الصورة النيائية الختبار ميارات االستدالؿ النحوي لتالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي.
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ب -التجربة الميدانية:
 -1تحديد عينة البحث:
تمثمت عينة البحث الحالل مف تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي بإدارة بمبيس التعميمية
بمدرستل اإلعدادية بنيف ،وحمدي جوىر ،حيث بمن عدد أفراد العينة ( )86تمميذا تـ تقسيميـ
إلل مجموعتيف :تجريبية وضابطة والجدوؿ التالل يوضح عينة البحث وأماكف تواجدىا:
انًجًىعت
انضابطت
انخجزيبيت

جذول رقى ()4
عيُت انبحث يٍ حالييذ انصف انثاَي اإلعذادي
انًذرصت انخي حُخًي إنيها انًجًىعت
عذدها
حًذي جىهز اإلعذاديت بُيٍ ببهبيش
30
اإلعذاديت بُيٍ ببهبيش
30

 -0التطبيق القبلي لختبار مهارات الستدلل النحوي:
لقد تـ تطبيؽ اختبار ميارات االستدالؿ النحوي عمل تالميذ المجموعتيف التجريبية
والضابطة قبميا لموقوؼ عمل مستوي التالميذ فل المجموعتيف وذلؾ فل الميارات المستيدؼ
التدريب عمييا وتنميتيا لدي تالميذ المجموعة التجريبية باستخداـ إستراتيجية األبعاد
السداسية  PDEODEوقد تـ ىذا التطبيؽ فل الفصؿ الدراسل األوؿ مف العاـ الدراسل
4646 – 4608ـ وبعد االنتياو مف التطبيؽ تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخداـ
برنامج  Spssواستخداـ اختبار (ت) وجاوت نتائج التطبيؽ لتعكد عمل عدـ وجود فروؽ بيف
متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية وا لضابطة فل التطبيؽ القبمل الختبار ميارات
االستدالؿ النحوي ،مما يدؿ عمل أف المجموعتيف الضابطة والتجريبية متجانستاف وال توجد
فروؽ بينيما فل الميارات والجدوؿ التالل يوض المتوسطات واإلنحراؼ المعياري وقيمة (ت)
فل التطبيؽ القبمل لتالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة فيما يتعمؽ بكؿ ميارة رئيسة مف

ميارات االستدالؿ النحوي عمل حدة واالختبار ككؿ.
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جذول رقى ()5
انًخىصطاث واإلَحزافاث انًعياريت وقيًت (ث) في انخطبيق انقبهي نخالييذ انًجًىعخيٍ
انخجزيبيت وانضابطت فيًا يخعهق باخخبار يهاراث االصخذالل انُحىي ككم وكم يهارة رئيضت عهي حذة
يضخىي
قيًت
يهاراث االصخذالل انًجًىعت انعذد انًخىصظ اإلَحزاف
و
انذالنت
(ث)
انًعياري
انُحىي
,415
,614 2,101
انضابطت 3,361 30
يجًىع يهاراث
1
غيز دانت
1,156
االصخذالل انقياصي انخجزيبيت 3,651 30
,365
,121
1,46
انضابطت 1,115 30
يجًىع يهاراث
2
غيز دانت
االصخذالل
1,016
انخجزيبيت 2,161 30
االصخقزائي
,445
,661 2,101
انضابطت 3,656 30
يجًىع يهاراث
3
غيز دانت
2,353
االصخذالل انخعهيهي انخجزيبيت 4,142 30
,415
,616 2,342
انضابطت 3,642 30
يجًىع يهاراث
4
غيز دانت
2,161
االصخذالل انخىجيهي انخجزيبيت 4,114 30
,415
,615 2,102
انضابطت 3,362 30
يجًىع يهاراث
5
غيز دانت
1,156
االصخذالل اإلصُادي انخجزيبيت 3,651 30
,362
انضابطت ,111 6,411 16,026 30
انًجًىع انكهي
6
غيز دانت
نًهاراث االصخذالل انخجزيبيت 6,563 16,643 30
انُحىي ككم

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ
المجموعتيف التجريبية والضابطة فل التطبيؽ القبمل الختبار ميارات االستدالؿ النحوي مما
يدؿ عمى تجانس عينة الدراسة (مجموعتى البحث) ومف ثـ فإف ذلؾ يدؿ عمل أنيما عمل
مستوي واحد مف الميارات المستيدفة وذلؾ قبد البدو فل تطبيؽ إستراتيجية األبعاد السداسية
 PDEODEفل تدريس التراكيب المغوية والقواعد المقررة عمييـ.

 -3التدريس لمجموعتي الدراسة:
لقد تـ تدريس مجموعة دروس التراكيب المغوية والقواعد النحوية المقررة عمل تالميذ
الصؼ الثانل اإلعدادي بكتاب المغة العربية الفصؿ الدراسل األوؿ وبيانيا كالتالل:
الوحدة األولل :وتتضمف درسا بعنواف اإلعراب والبناو ويشمؿ عمل موضوعيف :المعرب
والمبنل مف األسماو ،والمعرب والمبنل مف األفعاؿ.
الوحدة الثانية :وتتضمف درسيف :النعت (الصفة) ،والعطؼ.
الوحدة الثالثة :وتتضمف درسيف :الحاؿ غير المفردة ،والتوكيد المفظل والمعنوي.
وتجدر اإلشارة إلل أف ىذه الموضوعات تأتل فل إطار وحدات أكبر تتضمف موضوعات
قرائية ونصوصا أدبية شع ار ونث ار إال أنو تـ االقتصار عمى معالجة الموضوعات النحوية التل
يستيدفيا البحث الحالل باستخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية.
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وقد تـ تدريس ىذه الدروس بمعدؿ حصتيف لكؿ درس واستمر التطبيؽ بالفصؿ
لقاو ( )04حصة والجدوؿ التالل يوضح توزي
الدراسل األوؿ عمل مدار اثنا عشر
ً
موضوعات وعدد الحصص الالزمة لمتدريس باستخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية
: PDEODE
جذول رقى ()6
انخطت انزيُيت نخُفيذ انذروس انُحىيت باصخخذاو إصخزاحيجيت األبعاد انضذاصيت
عذد انحصص
اصى انذرس
و
2
انًعزب وانًبُي يٍ األصًاء
1
2
انًعزب وانًبُي يٍ األفعال
2
2
انُعج (انصفت)
3
2
انعطف
4
2
انحال
5
2
انخىكيذ
6
 12حصت
إجًاني عذد انحصص

وقد تـ تنفيذ ىذه الدروس فل الفصؿ الدراسل األ وؿ مف العاـ الدراسل
4608ـ 4646/ـ وذلؾ لممجموعة التجريبية التل درست ىذه الموضوعات باستخداـ
إ ستراتيجية األبعاد السداسية أما المجموعة الضابطة فقد درست نفس الموضوعات باستخداـ
الطريقة المعتادة دوف التدخؿ بأية معالجات تجريبية.

 -4التطبيق البعدي لختبار مهارات الستدلل النحوي:
بعد التدريس لمجموعتل البحث (التجريبية والضابطة) تـ تطبيؽ اختبار ميارات
االستدالؿ النحوي تطبيقا بعديا لمعرفة الفروؽ اإلحصائية بيف المجموعتيف وداللتيما وقد تـ
ىذا التطبيؽ فل الفصؿ الدراسل األوؿ 4646-4608ـ عمل مدار يوميف وبعد االنتياو مف
التطبيؽ البعدي تـ رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا الستخالص ما أسفرت عنو مف نتائج
وتوصيات ومقترحات.
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نتائج الدارسة وتفسيرها:
يمكف عرض نتائج الدراسة الحالية فل ضوو اختبار فروض البحث الثالثة التالية:

 الفرض األول والذي نصه:يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي  6,60بيف متوسطل درجات تالميذ
المجموعة التجريبية والضابطة فل القياس البعدي الختبار ميارات االستدالؿ النحوي ككؿ
لصالح المجموعة التجريبية.

 والفرض الثاني والذي نصه:توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  6,0بيف متوسطات درجات تالميذ
المجموعة التجريبية والضابطة فل القياس البعدي الختبار ميارات االستدالؿ النحوي فل كؿ
ميارة فرعية عمل حدة لصالح المجموعة التجريبية.
والختبار صحة ىذيف الفرضيف تمت مقارنة نتائج مجموعة الدراسة الضابطة والتجريبية
فل القياس البعدي لالختبار والجدوؿ التالل يوضح النتائج:
جذول رقى ( ) 6
انًخىصطاث واالَحزافاث انًعياريت وقيًت (ث) في انقياس انبعذي نخالييذ انًجًىعخيٍ
انضابطت وانخجزيبيت فيًا يخعهق بًهاراث االصخذالل انُحىي ككم وفي كم يهارة رئيضت عهي حذة
يضخىي انذانت
قيًت
و يهاراث االصخذالل انًجًىعت انعذد انًخىصظ االَحزاف
(ث)
انًعياري
انُحىي
دانت عُذ
66166
1,06
5,23
 1يجًىع يهاراث انضابطت 30
يضخىي 0,01
0,66
االصخذالل انقياصي انخجزيبيت 10,10 30
دانت عُذ
66661
1,05
4,26
 2يجًىع يهاراث انضابطت 30
يضخىي 0,01
االصخذالل
0,65
1,30
انخجزيبيت 30
االصخقزائي
دانت عُذ
66512
1,24
6,10
 3يجًىع يهاراث انضابطت 30
يضخىي 0,01
0,63
االصخذالل انخعهيهي انخجزيبيت 11,46 30
دانت عُذ
66611
0,15
3,63
 4يجًىع يهاراث انضابطت 30
يضخىي 0,01
االصخذالل
0,61
1,46
انخجزيبيت 30
انخىجيهي
دانت عُذ
66611
0,35
3,16
 5يجًىع يهاراث انضابطت 30
يضخىي 0,01
االصخذالل
0,61
1,10
انخجزيبيت 30
اإلصُادي
دانت عُذ
66555
3,33
انضابطت 23,10 30
انًجًىع انكهي
6
يضخىي 0,01
نًهاراث
2,15
انخجزيبيت 46,14 30
االصخذالل انُحىي
ككم

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي  6,60بيف متوسطل
درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة فل القياس البعدي الختبار ميارات االستدالؿ
- 886 -

فاعلية استخدام إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEفى اللغة العربية ......................................

النحوي وذلؾ فيما يتعمؽ بمجموع كؿ ميارة رئيسة عمل حدة والمجموع الكمل لمميارات ككؿ
وىذا ينـ عف التحسف الممحوظ والن مو الحادث فل الميارات الخاصة باالستدالؿ النحوي لدي
تالميذ المجموعة التجريبية التل درست باستخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية عف أقرانيـ
ممف درسوا بالطريقة المعتادة مف تالميذ المجموعة الضابطة التل لـ تتعرض رية معالجات
تجريبية.
وتتفؽ ىذه النتيجة م نتائج العديد مف الدارسات السابقة والبحوث التل استيدفت
توظيؼ إ ستراتيجية األبعاد السداسية البنائية فل تنمية العديد مف المتغيرات البحثية مثؿ
دراسة (تيانل سميماف( ،)4602 ،أحمد خطاب( ،)4608 ،عبد الواحل الكبيسل،)4608 ،
(محمد شحات.)4608 ،
ولعؿ ىذه النتيجة تعود إلل الدور الذي حققتو االستراتيجية فل تدريس موضوعات
ودروس النحو المقدمة فل الدليؿ بما كاف لو المردود اإليجابل فل إكسابيـ العديد مف
الميارات االستداللية فل تناوليـ لمدرس أو الموضوع عبر خطوات اإلستراتيجية الست (التنبع،
والمناقشة ،والتفسي ر ،والمالحظة ،والمناقشة ،والتفسير) ومف ثـ تـ قبوؿ الفرضيف السابقيف.

ولختبار صحة الفرض الثالث والذي نصه:
إلستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEفاعمية فل تنمية ميارات االستدالؿ

النحوي لدي تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي (عينة الدراسة).

قاـ الباحث بحساب حجـ التأثي ر الذي يعد أحد األساليب المباشرة التل تقيس فاعمية
المتغير المستقؿ فل المتغيرات التابعة (عزت عبد الحميد.)488 :4600 ،
والجدوؿ التالل يوضح قيمة حجـ تأثير إستراتيجية األبعاد السداسية فل تنمية ميارات
االستدالؿ النحوي لدي تالميذ (عينة الدراسة).

جدول رقى ()1
حجى حأثيز اإلصخزاحيجيت في حًُيت يهاراث االصخذالل انُحىي نذي حالييذ عيُت انبحث
حجى
يزبع
قيًت
انًخىصظ درجت قيًت (ث)
عذد
انًجًىعاث
2
األثز
إيخا
(ث)
انخالييذ انحضابي انحزيت
4,56 0,135 15,11 6,555
51
23,10
30
انضابطت
كبيز
46,14
30
انخجزيبيت

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة مرب إيتا بمغت ( )6,842وقيمة  dبمغت ()2,28
ونظ ار ألف قيمة ( )dأكبر مف  6,8فيذا يدؿ عمل أف حجـ تأثير إستراتيجية األبعاد السداسية
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كبير فل تنمية ميارات االستدالؿ النحوي لدي تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي (عينة البحث)
ومف ثـ تـ قبوؿ الفرض الثالث مف فروض الدراسة.

تفسير نتائج الدراسة:
لقد أثبتت النتائج والمعالجات اإلحصائي ة السابقة أف إلستراتيجية األبعاد السداسية
فاعمية فل تنمية ميارات االستدالؿ النحوي لدي تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي ولعؿ ىذا
يرج لمعديد مف األسباب والتل يمكف توضيحيا فيما يمل:
 -0الدور الفعاؿ الذي حققتو إستراتيجية األبعاد السداسية فل تدريس القواعد والتراكيب
النحوية المقررة عمل تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي فل الدروس المعالجة باستخداـ ىذه
اإلستراتيجية ف حيث زودت المتعمميف بتعمـ ذي معنل  ،كما أف مشاركتيـ وتفاعميـ م
المعمـ فل تناوؿ الد روس والموضوعات النحوية كسر حاجز تخوفيـ مف دراسة النحو
وشكواىـ مف صعوبتو وتجرد مفاىيمو وىذا ما اتضح لدي المجموعة التجريبية مما ساىـ
فل فيـ ما تعمموه وتذكر المعمومات والمعارؼ النحوية السابقة والبناو عمييا وتوليد
معمومات جديدة وتوظيفيا فل سياقات لغوية متكاممة ومتنوعة.
 -4ساىمت إستراتيجية األبعاد السداسية فل جعؿ المتعمـ ىو المحور األساسل فل الموقؼ
التعميمل بم ا تييعه مف جو يثري موقؼ التعمـ ويدعمو حيث التفاعؿ اإليجابل بيف
المتعمميف فل مجموعتيـ وم أقرانيـ فل مجموعات أخري وم معمميـ مف زاوية أشمؿ
بما ساعد عمل تنظيـ المحتوي المدروس (موضوعات النحو) وىذا عزز بدروه فيـ
وتبسيط المفاىيـ النحوية المدروسة وذلؾ ألف ىذه اإلستراتيجية تقوـ عمل المحتوي المراد
تعممو وما يوجد لدي المتعمميف مف بنل معرفية ومف ثـ فيل تيتـ بكيفية تنظيـ خبرات
المحتوي ومياراتو بالشكؿ الذي يسيـ فل ت سييؿ تمثيؿ المادة المعرفية المراد تعمميا فل
بنل التالميذ المعرفية وتكويف بنل جديدة ترتبط بما يناسبيا مف بنل لدي المتعمميف بما
ساىـ فل تعميؽ الفيـ وسيولة مرونة التناوؿ.
 -4التتاب

المنطقل الذي تسير عمل ضوئو إستراتيجية األبعاد السداسية فل إجراواتيا

المتتالية ساعد فل تنمية ميارات االستدالؿ النحوي لدي التالميذ فيما يدرسونو مف
موضوعات وقضايا خالؼ ما كاف متبعا فل تدريس موضوعات النحو بشكؿ تقميدي ال
يحقؽ اليدؼ مف دراستو.
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أثر إيجابيا فل تنمية
 -2كشؼ نتائج البحث أف إلستراتيجية األبعاد السداسية فاعمية و ا
ميارات االستدال ؿ النحوي لدي تالميذ المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستخداـ ىذه
اإلستراتيجية البنائية عف أقرانيـ فل المجموعة الضابطة الذيف لـ يتعرضوا رية معالجات
تجريبية ،حيث إف إستراتيجية األبعاد السداسية ساىمت فل تقديـ التراكيب والقواعد
النحوية بصورة منظمة فل إطار شيؽ وجذاب يفعؿ دور المتعمميف ويعظـ مف دورىـ فل
الموقؼ التعميمل بما يزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ واكتساب الميارات ،حيث وفرت اإلستراتيجية
بيئة تعميمية تفاعمية استطاع التالميذ بموجبيا القياـ باألنشطة النحوية فل منحل بنائل
ممنيج يزيد مف دافعية التعمـ وىذا ما تفتقر إليو الطرؽ المعيودة فل تدريس موضوعات
النحو ودراسة قضاياه.
 -2اعتمد فل تدريس موضوعات النحو المقررة عمل تالميذ الصؼ الثانل اإلعدادي عمل
توظيؼ األنشطة الفردية والجماعية وتقديـ التغذية الراجعة الفورية م المناقشة والتفسير
والمالحظة والتنبع مف قبؿ المتعمميف بما ساىـ فل تعزيز مواقؼ التعمـ ودعميا.
 -8تنوع أساليب التقويـ وتقديـ التغذية الراجعة والتعزيز والدعـ المناسبيف أدي إلل تحفيز
التالميذ لممارسة ميارات االستدالؿ النحوي فل دراستيـ لمتراكيب النحوية واستخالص
المفاىيـ والقواعد التل تحكـ المساف والبياف وتقومو ومف ثـ انعكس ىذا األمر بشكؿ
مباشر عمل تفكيرىـ النحوي المنظـ وممارسة العمميات العقمية العميا فل تناوؿ المفاىيـ
والموضوعات النحوية المدروسة دوف االقتصار عمل حفظ القواعد النحوية دوف فيميا
رواجادة توظيفيا فل سياقات لغوية وأنشطة قرائية أو كتابية سواو داخؿ الصؼ أو خارجو.

توصيات الدراسة ومقترحاتها:

توصيات الدراسة:
فل ضوو نتائج الدراسة يوصل الباحث بما يمل:
-1

عقد دورات تدريبية لمعممل المغة العربية لتدريبيـ عمل ليات رواجراوات توظيؼ

إستراتيجية األبعاد السداسية فل التدريس وكيفية توظيفيا الكساب المتعمميف ميارات
ومفاىيـ لغوية مستيدفة مف التعمـ المغوي الجيد الذي يقدـ التعمـ ذي المعنل.
 -4ضرورة تضميف قائمة ميارات االستدال ؿ النحوي فل مناىج تعميـ النحو بمراحؿ التعميـ
العاـ والجامعل لما ليا مف دور فل تقعيد النحو العربل وفيـ قضاياه بما يقمؿ مف صعوبة
ىذا الفرع الذي ولطالما اشتكل المتعمموف مف صعوبة فيـ موضوعاتو وعزوفيـ عنو
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ألسباب عديدة منيا الطريقة المتبعة فل تدريس موضوعاتو وتجرد مفاىيمو ،م تدريب
المتعمميف عمل ىذه الميارات فل دراسة مختمؼ التراكيب المغوية والقواعد النحوية
المدروسة.
 -4العمؿ عمل توفير أدوات قياس موضوعية مقننة لقياس مدي توافر ميارات االستدالؿ
النحوي لدي التالميذ والنمو الحادث ليـ باستخداـ معالجات تجريبية قد تحدث ىذا التطوير
المستيدؼ.
 -2تضميف إستراتيجية األبعاد السداسية وغيرىا مف اإلستراتيجيات البنائية الحديثة فل برامج
إعداد معممل المغة العربية لما ليا مف دور فاعؿ فل عمميتل التعميـ والتعمـ.

مقترحات الدراسة:
فل ضوو نتائج الدراسة وتوصياتيا يقترح الباحث إجراو البحوث والدراسات التالية:
 -0فاعمية استخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEفل تنمية التفكير النحوي
لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية وطالب المرحمة الثانوية.
 -4فاعمية استخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEفل تنمية المفاىيـ النحوية
والصرفية لدي طمبة المرحمة الثانوية.
 -4فاعمية استخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEفل عالج التصورات النحوية
البديمة لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية.
 -2فاعمية استخداـ إستراتيجية األبعاد السداسية PDEODEفل تنمية التحصيؿ وخفض
قمؽ تعمـ النحو لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية.
 -2فاعمية برنامج مقترح قائـ عمل إستراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEلتنمية أبعاد
إبداعية مف التحميؿ النحوي لدي الطالب المعمميف شعبة المغة العربية بكميات التربية.
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