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 في جامعة حائل وجهة نظر أساتذتها  النحو منمادة  العربية فيأسباب ضعف طلبة اللغة 

Reasons for the weakness of Arabic language students in grammar from the viewpoint of 

its professors at the University of Hail 
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 الملخص:

في مادة النحو عند طلبة اللغة العربية من وجهة نظر أساتذتها في جامعة حائل،  الضعفلدراسة لمعرفة أسباب تهدف هذه ا

سباب وتشخيصها وتحليلها، ووضع العالج للتخلص من هذه الظاهرة التي تحد من من أجل التعرف على هذه األوذلك 

ارات اللغة العربية تحدثا وكتابة من خالل تقان الطلبة لمهتدريسه للطالب وتركيزه على إفاعلية أداء أستاذ اللغة العربية في 

 .تطبيقهم لما درسوه في مادة النحو في الواقع

 التاليين:السؤالين وستعمل هذه الدراسة على اإلجابة عن 

 ؟ما األسباب التي أدت إلى ضعف الطلبة في مادة النحو من وجهة نظر أساتذتها في جامعة حائل

 ذلك؟ما العالج المقترح لتجاوز 

استبانة تشمل  ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على حائل؛يتكون مجتمع الدراسة من أساتذة اللغة العربية في جامعة 

 النحو.منها أسباب الضعف من وجهة نظر أساتذة اللغة العربية في مادة  بنود يستشفعلى 

واألسباب المتعلقة بالمنهاج، واألسباب  للدراسة،بالجو العام  التي تتعلقوستشمل االستبانة على عدة مجاالت منها األسباب 

 واألهداف.، التدريس، واالمتحاناتالمتعلقة باألستاذ، واألسباب المتعلقة بطرق 
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 .مادة النحو أساتذةيد منه ات لعالج هذا الضعف، أو الحد منه، لكي يستفوفي الختام سيقدم البحث مجموعة من االقتراح 

 مساعدتها ودعمهاممثلة في عمادة البحث العلمي على  ـــ المملكة العربية السعودية ـــ   لجامعة حائل أوجه الشكرأن  أودو

 .0730551رقم هذا البحث ل

 .الطلبة التدريس، طرق النحو، مادة األستاذ، الضعف، أسباب المفتاحية: الكلمات

 

Reasons for the weakness of Arabic language students in grammar from the viewpoint of 

its professors at the University of Hail 

Abstract 

The reason for Arabic language students weakness in Arabic syntax from the point of view 

of university of hail Arabic language instructors. This study aims at finding out the reason of 

Arabic language students weakness in Arabic syntax from the point of view of their 

teachers.it also aims at investigating the reasons for this weakness and suggesting solutions 

efficient for reducing this problem.  

The study aims at answering these questions 

1-what are the reasons for Arabic language students weakness in syntax from the point of 

view of Arabic language instructors at university of hail? 

The population of the study consist of Arabic language instructors at university of hail. To 

achieve the aims of this study a questionnaire for Arabic language instructors will be 

established to find out the reasons for students weakness in Arabic syntax. 

The questionnaire will consist of three parts: 

Students weakness in Arabic syntax because of teaching and learning environment 

Students weakness in Arabic syntax because of curriculum Students weakness in Arabic 

syntax because of teaching teachers and strategies 

Finally the study will suggest some solutions to reduce this weakness. 

I like to thank the University of Hail - Kingdom of Saudi Arabia - represented by the 

Deanship of Scientific Research for its assistance and support for this research, number 

0150337. 

Key words: Students weakness, Arabic syntax, questionnaire-teaching strategies، Students 
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  :المقدمة 

ومن أجل الحفاظ على  الخطأله من أهمية  في صيانة اللسان من  وحديثا لمااهتمت العديد من الدراسات  بتعليم النحو قديما 

ي و ظهور تراجع وضعف في استعمال اللغة اللغة العربية ،وخاصة بعد أن بدأت اللغات األجنبية  تكتسح العالم العرب

ومنها مجال التعليم  حيث أصبح يالحظ ضعف الطلبة في جميع مراحل ،بالشكل الصحيح في جميع المجاالت  العربية 

يثا وعلى استعمال اللغة الفصحى وتوظيف ما يدرسونه في مادة النحو على مستوى اللسان حدالتعليم ومنها الجامعة في 

عند طلبة قسم اللغة العربية ممن تخصصوا في دراسة   امن ذلك أننا نجد هذا الضعف متفشيكى نمستوى القلم كتابة واأل

سباب ذلك ومنها هذه الدراسة  التي جاءت تحت أ حثين إلى القيام بدراسات لمعرفةمما دفع بالكثير من البا ؛اللغة العربية

تذتها "  والتي تهدف إلى عنوان " أسباب ضعف طلبة قسم اللغة العربية في جامعة حائل في مادة النحو  من وجهة نظر أسا

منة آراء  األساتذة في األسباب الكا في مادة النحو  من خالل تحليل  عن أسباب  ضعف طلبة قسم اللغة العربيةالكشف 

للدراسة كأداة   االستبانةي تحد من هذا الضعف  مستخدما  وراء هذا الضعف في مجاالت مختلفة ووضع االقتراحات الت

عرض  خاصة به  والدراسات السابقة له ومن ثم ف بمشكلة البحث وأهميته وأهدافه ، وحدوده والمصطلحات الالتعري بعد 

 .  ضعف الهذ  النتائج الخاصة بأسباب 

 :البحث مشكلة

فكانت نتيجة  هذا التقعيد  وضع  لظواهرها،التقعيد حرص على  باللّغة إذأو غير عربي(  االقديم )عربي اهتم الفكر اللغوي 

على الحفاظ على اللغة العربية بية األوائل حرص علماء اللغة العرو  ، (77، صم2072المتوكل   ) “لها   "نحو خاص

ن من اجيوعلى أدائها السليم .رعليها، وضع نحو يحافظ  فعملوا على ،اللحن فيها وتفشيه خطر انتشار عندما استشعروا

ولهذا فإن تعليم ؛( 31ص ، 7131)الزجاجي  "الحقيقة صوابا غير مبدل وال مغيربكالم على  لى التكلمإ ورائه "الوصول

ومما ال شك  لعالم العربي واالسالمي عموما ،يحظى بأهمية متزايدة لدى الدارسين والمربين في ا وتعلمها اللغة العربية 

 لى أسباب متعددة حضارية واجتماعية ، وعلمية واقتصادية ... إلخلدى القائمين على الميدان يعود إ فيه أن نمو هذا االهتمام

التي  غير أنه شاع بين الناس )عربا وغير عرب ( أن اللغة العربية من اللغات ؛ (743،صم 7116 ،الخليفة الحسون و)

كاإلعالل  يصعب تعلمها، ويرجع الناس السبب في ذلك  إلى ما ينسبوه إلى هذه اللغة من نظم معقدة بما فيها من ظواهر

وغيرها ، ورغم  أننا نجد بعض هذه الظواهر في اللغات األخرى إال أنه ال ترفع فيها اإلعراب واإلبدال ، والحذف، و 

بها دراسة النحو العربي لم تكن أحسن الطرق  تمت، فلماذا ؟ الواقع أن الطريقة التي ضد هذه اللغات األصوات بالشكوى 

النفور منه )تمام لم   ومنهج المعلم؛ مما أدى إلى صعوبة النحو وبالتالي في عملهم بين منهج العاالممكنة، فلقد خلط العلماء 

ضعف الطالب  في مختلف  والتي تجسدت في   جميع  الدول العربيةها تعاني من هذه المشكلةو، م (283م، ص 7114

 لمحاوالت لتجاوزها لكن دون جدوى.رغم كل ا في مادة النحو مراحل التعليميةال
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 من بالرغم بحدة، مطروحة تزال ما النحو اللغة وبخاصة تعلم إشكالية أن العربية غةاللّ تعليمية   مجال في بخاف سلي" إذ  

 األخطاء كثرة  بيّن بوضوح ذلك علىويشهد  ،والباحتين الدارسين من نفر قدمها  التي والتجديد التيسير محاوالت كل

 عملية فاعلية من قطعا ريهد مما جامعيا، أم كان عاما المختلفة التعليم مراحل جميع في المتعلمين بين عهاوشيو النحوية

فهو  األقدمين؛ اصطالح حد على العربية علم يمثل حوالنّ  أنّ  إلى نظرا األول، أساسها  من وتعلمها  العربية غةاللّ  تعليم

ومن  اللغوية، البنية ينتظم الذي ليالهيك النظام بحق فهو  والمعجم، والداللة واألساليب والتراكيب والصيغ األصوات يشمل

من  غة العربية ويبالغ المشتغلون بتعليم الل،(548ص  ، 2019)حداد  ." اللغة  الكتساب ضروري شرط النحو تعلم فإنهنا 

صعوبة النّحو العربي مبالغة تهدم فلسفته الذي يدل في حقيقة أمره على عمق تنظيم اللغة العربية وعلى مستوى رقيّها 

، فالحقيقة أن اللغة العربية بما فيها النحو  ليست صعبة ، (287ص، 2002)عصر، وتحضرها واستقرار أعرافها العقلية

من جهة  ، وإلى الطرق المستخدمة   المتعلمون لها إنما تعود إلى عيوب في منهج النحاة العربوإن الصعوبة التي يصادفها 

من  الشكوىف المتعلمين في اللغة العربية وظاهرة ضعإال أن    ( 286م ، ص 7114في التعليم من جهة أخرى )تمام 

هذا الضعف   الصحف  والمؤتمرات والمجامع بأنّ تنادت حتى ،انتشارا  في البلدان العربية  تزداد  صعوبة  النحو العربي  

وعقيدتها وكيانها وصلتها بتراثها  غة العربية واقعا ومستقبال  يخشى منه على األمة وشخصيتهاأصبح بدرجة يهدد اللّ 

ا دفع  الدول العربية  لتسخير كل امكاناتها في ميدان التعليم  لالهتمام  باللغة ؛ممّ (3ص   ،هـ 7473 )عمار وجذورها "

فلم يُكتف  بتدريس اللغة  لقاعدة التي تدور حولهما اللغة،وخاصة  في مجالي النحو والصرف اللذان هما ا ، العربية 

جميع المراحل التعليمية، وكما   حرصت   الفصيحة ، وإنما رأت أن تكون لغة التعليم في المواد الدراسية  المختلفة  في

على أن  تستقيم على ألسنة المعلمين والتالميذ نطقا وكتابة، وأن يتعمق اإليمان بدورهما الكبير في حفظ التراث الحضاري 

والوجود القومي، وأن تبرز خصائصها وقدراتها على استيعاب العلوم والمعارف اإلنسانية مهما تشعبت واتسعت. )صافي 

واجه مشكالت تربوية  حادة ، لعل من أبرزها تعقيدا وتذبذبا  ، غير أن هذا الميدان ي( حفاظا على كيانها 8م ،ص2001

الحسون تعليم العربية بشكل عام )مسألة  القواعد النحوية وتدريسها ، فقد ظلت هذه المسألة  قضية جدلية  ساخنة  في 

أصبح النحو وقواعده العبء الذي ينوء بحمله طلبة المدارس  ( إذ77م ، 2076، و  شارف 743، ص7116، الخليفة ،و

واألنكى من ذلك  أننا   نرى بعض طلبة  .( ، 701م ص7182والجامعات على السواء ويتذمرون منه )أبو مغلي 

الجامعات في أقسام اللغة العربية وآدابها ال يدركون فصاحة القول :لسانهم يلحن  ومعارفهم اللغوية على المستويات  كلها  

(. وقد تعددت األسباب  لهذا الضعف حسب رأي  الباحثين فمنهم  722م ،ص7118ال تتناسب  وشهادتهم الجامعية )هادي 

أرجعها إلى " صعوبات تتعلق بمادة النحو  في ذاتها  وما يختار منها في المقررات الدراسية ، والتي تبتعد حسب رأيهم  من

انتقائها لم تراع الفروق الجوهرية بين النحو كعلم ، والنحو  كتعليم ، المتعلمين اللغويين ؛ ألن طريقة عن سد حاجيات 

في عرض هذه المادة وكذا نوعية المصادر النحوية المستعملة " ) صاري إضافة إلى عدم جدوى الطرائق المطبقة 

ومنهم من رأى   أن الضعف النحوي يتعلق بتكوين المعلم وإعداده من جهة ، وإلى طرائق التدريس   (.،23، ص2007

 ( .214م ،ص7114تمام  ينفر الطلبة من مادة النحو ) من جهة أخرى ، فجمود طرائق التدريس
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  فاألساتذة،  مازالت قائمة   غة لّ لالصحيح  االستعمال مشكلة أّن  إالّ  من المهتمين   المبذولة  المجهودات الكبيرة ورغم هذه  

مما يتطلب  القيام  ؛ى تمثيلهم   للقواعد النحوية من ضعف األداء اللغوي للطلبة وعدم  قدرتهم عل لم يتوقفوا من الشكوى 

في جميع المراحل التعليمية سعيا للنهوض بلغتنا العربية وتحقيقا  ت واألبحاث  نظرا لظهورها من الدراسا بالمزيد 

من تدني مستوى  بة  في الجامعات ونظرا لما آل إليه حال الطل،(1ص ،م 7114، تعليمها وتعلمها  )السمانألهداف 

التحصيل اللغوي وخاصة في مادة النحو  فحقيق للنحو "في تعليم  اللغة العربية هنا  بوقفة متأنية؛ ألنه بجسد الخلل العام 

 (.707م  ، ص7113خير تجسيد ؛وألّن الناس يعلقون مشكالت العربية عليه . ) الراجحي  

العربية عن باقي الجامعات في الدول  ال يختلف كثيراة النحو بة في جامعة حائل في مادحال ضعف الطلالحقيقة أن و 

 العربي(مادة النحو )التخصص  اهتمام بهذا حائل منجامعة  العربية فيوقسم اللغة  مما أولته كلية اآلداب فبالرغم

تحصيل الطلبة في مقرر النحو في  إجراءات تقويممن خالل  أنه لوحظيكتسبها الطلبة من ورائه، إال  وبالمهارات التي

    الطلبة.مستوى  واضحا في االختبارات الكتابية أن هناك ضعفا

في ضعفا ذ يعاني الطلبة ضعفا عاما فيها إ يسي لهامن خالل تدركأستاذة لهذه المادة الحظت استوقفني هذا الضعف إذ  وقد

 ؛والخطأ في كتابتهمذ ينتشر اللحن في كالمهم إوعند اإلعراب  ،حديثوال كتابة،الالقراءة و درسوه عمليا أثناء توظيف ما

 األسئلة:هذه من خالل طرح  ذلك الضعفسباب في أ الدراسة للبحثهذه  لهذا جاءت

حائل كلية اآلداب جامعة قسم اللغة العربية  في عند طلبة تخصص اللغة العربيةفي مادة النحو  ضعفما أسباب ظاهرة ال

 والنحو؟ أساتذة اللغة وجهة نظر هذه المادة من مستواهم في وتدني

 الضعف؟ ذلك المقترح لتجاوزما العالج 

ة له ــ طرق المسطر ـ األهداف الكتاب(ــ المحتوى ) المتعلم ـــ المعلم ــ الطريقة :الضعف النحوي بمتغيراتما عالقة 

 التقويم؟

 البحث:أدبيات 

  التعريف بالنحو:ـ 

ينحاه ويكون اسما، نحاه ينحوه، و  ظرفا،يكون  والطريق،" القصد  :هو أن: النحوفي لسان العرب  جاء :لغةـ النحو 7

 نحا( هـ: مادة7474 منظور )ابنوانتحاء ونحو العربية منه "  نحوا
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 : ـ النحو اصطالحا2 

بقوله:" إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلم كالم العرب، وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من  عّرفه ابن السراج  

( 53،ص 7.")ابن السراج د.ت  ،  جاستقراء كالم العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة

مهم قوانين لتلك الملككة ُمطردة، شبه الكلياات ويذهب ابن خلدون إلى أن النحو هو استنباط العرب  من مجاري كال،

والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكالم، ويُلحقون األشباه )منها( باألشباه؛ مثل: أن الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، 

وتسمية الموجب لذلك والمبتدأ مرفوع، ثم رأوا تغيُّر الداللة بتغيُّر حركات هذه الكلمات، فاصطلحوا على تسميته إعرابًا، 

التغيُِّر عامالً، وأمثال ذلك، وصارت كلها اصطالحات خاصة بهم، فقيادوها بالكتاب، وجعلوها صناعة لهم مخصوصة، 

 (107م، ص2004 واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو" )ابن خلدون 

 النحو عند التربويين  ـ تعريف

 م (287م ،ص 7184،   )ظافرهو " فن تصحيح كالم العرب كتابة وقراءة " 

 كذلك دراسة حالة االستعمال وهو وعملها فية تقنين للقواعد والتعميمات التي تصف الجمل والكلمات "النحو عملي

" )قاسمي عن األفكار  يتم التعبيرالطرق التي بها  وقائد إلىفهو موجه  الجمل والعبارات، الكلمات في للعالقات بين

 (.454م ، ص2007

" النحو في االصطالح هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم العرب الموصلة إلى معرفة يقول اللبدي:

وهو بهذا التعريف مرادف لعلم العربية وليس قسيما للصرف، وهذا االصطالح للقدماء أما  منها.أحكام أجزائه التي ائتلف 

يم الصرف؛ ولهذا يعرفه المتأخرون بأنه علم يبحث في أواخر اصطالح المتأخرين فهو تخصيص بفن اإلعراب، وجعله قس

 (278_271 هـ، ص 7406 )اللبديالكلم إعرابا وبناء" 

لتحقيق غاية  ورد حد النحو  النحو وسيلة أن في النحويين عن للنحو اللسانيين تعريف يبتعد الـ تعريف النحو عند اللسانين :

( أي أن  208م، ص 2001جهاز لتوليد الجمل النحوية  في اللغة " )مومن  عند تشومسكي في "البنى التركيبية " بأنه

النحو هو الذي يمكن المتكلم من انتاج جمل صحيحة نحويا في اللغة ورأى تشومسكي بأنه " إذا كان النحو ال بد أن يتألف 

يكون قادرا على توليد عدد  من مجموعة من القواعد المحدودة التي تعمل من خالل عدد محدود من المفردات، فال بد أن

 تنشئ التي اآللية هي "تلك فالقواعد النحوية  ترتبط بالملكة اللسانية إذ،  (276م، 2001غير محدود من الجمل.") مومن 

، (  27،ص2072أكلي ،143 ص م 1980إياور، رونالد (السقيمة" المدارج عن وتعدل ما، لسان في السليمة المدارج

 George mounin 1974نحو " هو كل ما يتطلع إلى اإلخبار  أو الدليل على وظيفة الملفوظ ")ويرى جورج مونان أن ال

p157 ،   27م ص2072أكلي). 
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، ثم انتقل تعليم النحو ن الكالم الصحيح السليم من الخطألقد وضع القدماء العرب النحو وقواعده لغير العرب ليتمكنوا م 

، لكن السؤال الذي يتبادر إلى تقويم لسانهم في الحديث والكتابةلفصاحة اللغة، فأصبح بمثابة جهاز ألبنائه ليتمكنوا من 

 ؟ و ما يصطلح عليه بالنحو التعليميفي ميدان التعليم ألنحو وبين النحو الذي يدرس اآلن الذهن هل يوجد فرق بين علم ا

عبده الراجعي إذ ذكر أنه يوجد فرقا جوهريا بين علم  أشار إليه لقد اجتمع علماء اللغة حديثا أنه ثمة فرق بينهما وهذا ما

 )عزل( إلى يلجأ إنما ذلك، يفعل حين وهو اللغة، ألبنية وصفا يقدم علم هو ، فاألولمي( والنحو التعليمي)النحو العل النحو

 باسم إليه يشار له علم نشأ آخر، شيء أما الثني فهو .( و)التجريد()التعميم إطار في ويضعها االستعمال سياق من األبنية

هو(  )كما يأخذه ال لكنّه النحو، علم إليه توصل الذي الوصف من يأخذُ  ،وهو pedagogical  grammarالتعليمي( )النحو

ووضحت  خولة طالب اإلبراهيمي ذلك فقات  : (،  702، 707ص  م،7113 الراجحي،التعليم) ألغراض يطوعه إنّما

نظرية اللغة ال يجب أن يكون معياريا، بل علية أن يكون  موضوعيا يصف أنحاء اللغة وال يفصل فيها "فالنحو العلمي هو 

في أّي منها وأي تأدية على أخرى، إذ إنه يعتمد على كل ما هو موجود في كالم العرب أي ما نطق به العرب فيثبت في 

الخطأ والصواب في  على نموذج لغوي معين للتفرقة بين  أما النحو التعليمي فهو نحو معياري يعتمد على معيار أي، لغتهم

(، وبيّن "أحمد بلحوت استخدامات النحو العلمي والتعليمي  بقوله "إن 203م ،ص7111االبراهيمي ) ."كالم المتعلمين

اكتشاف نظامها االستخدامات المنهجية للنحو العلمي ، تختلف عنها في النحو التعليمي، فالعالم يسعى في دراسته للغة  إلى 

بينما المبرمج للمحتوى يستخدم هذه النتائج  بطرق خاصة  ، ويستخدم  وسائل علمية  موضوعية للوصول إلى النتائج،

(،و النحو التعليمي هو النحو الذي يدرس في مختلف المراحل 747م ص7112قصد تمكين المتعلم من اللغة " ) بلحوت، 

 سة .التعليمية ،وهو المقصود في هذه الدرا

  أهمية النحو:

" وسيلة المسلمون بدراسة النحو كوسيلة للحفاظ على اللغة العربية الفصحى والتحدث بها سليمة فصيحة ،فهو اهتم 

وهو جميعا ، لى العلوم العربية واالسالمية وأداة المشرع والمجتهد، والمدخل إاللغوي وعماد البالغي ، المستعرب وسالح

ديانته،  لإلنسانإذ به تقوم  وأعظمها خطرا، علوم قدراً،فعلم النحو من أجّل ال،( 7ص م،7113حسن الكالم ) تأليفقانون 

دعامة العلوم العربية ،وقانونها األعلى، منه  "(، فهو 45،،صم 7117)ابن العصفور فتتم صالته ، وتصح قراءته "

،ولن تجد علما منها يستقل بنفسه عن النحو أو يستمد العون ،ويستلهم القصد ويرجع إليه في جليل مسائلها وفروع تشريعها 

  ( 2، 7،صم ،7113حسن  .)او يسير بغير نوره وهداه " يستغني عن معونته 

غة العربية  ، والمدخل  إلى دراسة  علومها ، والعلوم االنسانية ، ولعلنا لم نبالغ إذا قلنا : إنه من ميزان اللّ  النحو وبعد 

أثر  رائع  من آثار العقل  العربي  بما فيه من دقة في  جالء لما له من اللغة العربية  األأعظم  الكنوز التي تركها  علماء 

)حسن ديره  ويحق للعرب  أن يفخروا به ذا يحمل المتأمل  فيه على تقوهو  له ،ونشاط في جميع  ما تفرق،المالحظة  

 الكالم يستقيم به ألنه ؛العلوم تلك أساس حوالنّ  أن على :اللسانون عند حديثه عن علوم وقد أكد ابن خلد(،   5صم ، 7113

  .ضروريةومعرفتها  .واألدب والبيان والنّحو اللغة :وهي أربعة (العربي اللسان علم)وأركانه:يقولف الفائدة وتحصل
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 ولواله الخبر، من والمبتدأ المفعول، من الفاعل فيعرف بالداللة المقاصد أصول تتبين به إذ النحو، هو منها يتحصل والذي 

ابن  (اللغة كذلك وليست جملة بالتفاهم اإلخالل جهله وفي اللغة، من أهم النحو علم كان فلذلك ...اإلفادة أصل لجهل

 جمال على يساعد أنه كما معناه وفهم هأدائ وصحة التعبير سالمة يكفل النحوأن  كما،(. 515ص م ، 2004خلدون

 من تظهر سليمة، لغوية عادات الدارسين عند يرسخ أنه إلى باإلضافة العلمي، التفكير وتنمية مهارات وجودته، األسلوب

، والعزوف عنه  يؤدي الى الخلل في ( 28م ،ص2002السليطي، )والعبارات والجمل لأللفاظ االستعمال الصحيح خالل

مقصودة غاية  ودراسته ليست (.287م ، ص7184  ظافر )ابة  وقراءة " فن  تصحيح كالم  العرب كتهو فالكالم والفهم .

لتقويم ألسنة وسيلة  صحيحة بمعنى أنها والكتابة بلغةالتحدث  تعين المتعلمين علىالوسائل التي  وسيلة منهي  لذاتها بل

)  " استخداما صحيحا ليستخدموا اللغة؛ دقة التعبير وسالمة األداءاللحن والخطأ، فهي تعينهم على  وعصمتها من الطلبة

 .بأهمية كبيرة  في ميدان التعليم بجميع مراحله  النحو  لهذا يحظى؛ (730ص،م 2005الوائلي  ، والدليمي

 منها:يوجد العديد من الدراسات في هذا المجال    الدراسات السابقة:  

أجريت هذه الدراسة على  طلبة قسم اللغة العربية  في كلية التربية     م (2002)   حسنالشمري محمد  هادي دراسة 

(  81جامعة واسط، وهدفت إلى معرفة سبب ضعف الطلبة  في مادة النحو العربي  من وجهة نظر الطلبة البالغ عددهم )

كتاب، طرق التدريس ، (  من خالل استبيان تناول  مجاالت مختلفة  منها : المدرس ،ال 3والتدريسين البالغ عددهم )

واالمتحانات ،واألهداف ،وقد توصل الباحث إلى أن  أسباب الضعف تعود إلى  مستوى المدرسين ، وبعد محاضرات 

النحو عن التشويق والحيوية ،إضافة إلى ضعف مستوى الطلبة  في المراحل السابقة واعتماد الطرق التقليدية  في التدريس 

 قترحا العالج لذلك  .مع صعوبة المادة النحوية ، م

أجريت هذه الدراسة  على طلبة تخصص اللغة العربية في الجامعات  م ( :2002)صافي  حسن عبد الرحيم دراسة  

النظامية  بالضفة الغربية ، وهذه الجامعات هي : جامعة القدس، جامعة بيرزيت، جامعة الخليل ، جامعة النجاح ، جامعة 

ريكية  )جنين (، وكلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث برام هللا  ، وهدفت  إلى معرفة  بيت لحم ، جامعة العربية األم

(أستاذا وأستاذة  في  10أسباب الضعف اللغوي لدى  طلبة تخصص اللغة العربية  من وجهة نظر أساتذتها البالغ عددهم )

هاج المستعمل ،  ومجال المدرس، وطرق التدريس،  وبتخطيط مجاالت مختلفة منها  المتعلقة   بالمتعلم والجو العام ،وبالمن

 .  بشكل عاموبكل فروعها بضعف الطلبة في اللغة  ، فهذه الدراسة اهتمت مساق اللغة العربية

إضافة إلى ضعف  بالمدرس،النتائج التالية من أهمها أن نسبة عالية من أسباب الضعف تعلقت  الدراسة إلىوتوصلت 

وقد أوصى  اللغوية،الطلبة  بتنمية مهاراتوعدم اهتمام المساق  الجامعة،لة ما قبل مستوى الطلبة في اللغة العربية في مرح

 وغيرها.، ء المزيد من الدراسات الميدانيةالمختلفة وبإجرا مجاالت الحياةالباحث باستخدام اللغة العربية في 
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تناولت الباحثة تعلم النحو لدى طلبة اللغة العربية وآدابها ـ جامعة سطيف نموذجا  (م 2002) سناء، دراسة بوترعة 

ـوأجريت هذه الدراسة على طلبة  اللغة العربية  للسنة األولى والسنة الثانية  واستهدفت من خاللها  معرفة أسباب ضعف  

للحن والخطأ، وقد اعتمدت في رصد آراء طلبة  في مادة النحو و قصورهم في انتاج خطاب شفوي أو كتابي سليم من ا

المدرسين والطلبة من خالل  استبانتين تحوي كل منها على مجموعة من األسئلة حول مادة النحو لطلبة السنة األولى 

( استاذا حول المتعلم  73( واستبانة أخرى موجهة إلى أساتذة المادة البالغ  عددهم ) 701والسنة الثانية والبالغ عددهم )

لمنهاج وطرق التدريس واألساتذة ،إضافة إلى عنصر المالحظة وذلك بحضورها بعض الدروس النظرية والتطبيقية وا

حظاتها في ذلك ، وقد توصلت في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج منها :عدم رغبة الطلبة  ادة النحو للمرحلتين وتسجيل  ماللم

هم ، ازدحام الصفوف بالطلبة ،عدم استخدام األساتذة للطرق الحديثة في دراسة المادة وتخوفهم منها؛ لصعوبتها في نظر

 في تدريس المادة ، تحول حصة التطبيقات إلى حصة نظرية  للتدوين ...إلخ .

تناول البحث  تعليم مادة النحو  في المرحلة الجامعية  بالجزائر بغية  وضع  م ( 2002) ، عبد القادرشارفدراسة 

أساليب  ووسائل  تربوية تعليمية  مالئمة  وناجحة  ومنهاج علمي تربوي سليم  يعمل على تجاوز  ضعف مستوى الطلبة 

ذ ، الطالب ، وألجل  ذلك  عمل في مادة النحو العربي  بعد تشخيص أسبابها من خالل ثالثة عناصر هي :المنهج ، األستا

الباحث على طرح  بعض األسئلة  على شكل استبانات تخص تعليم  النحو العربي  على مجموعة من األساتذة والطلبة في 

بعض الجامعات الجزائرية ،وتوصل من خالل تحليل نتائج تلك االستبانات  إلى إجماع األساتذة أن سبب الضعف برجع 

 الجامعة ، إضافة إلى عدم اهتمام المتعلمين بالمادة ، وإلى استعمال الطرق التقليدية في التدريس .إلى المرحلة ما قبل 

ماعدا هذه الدراسات في الهدف فكل منها تبحث عن األسباب وراء ضعف الطلبة في مادة النحو  البحث معيجتمع هذا 

واستخدمت كل  فروعها، عام، وبكلعربية بشكل التي هدفت الى معرفة أسباب الضعف في اللغة ال م،2001دراسة صافي 

دراسة عينة الدراسة "األساتذة فقط " مع  البحث فيكما اشترك هذا   الضعف  ذلكأسباب  ألجل تحديدستبانة الدراسات اال

   .واختلف مع باقي الدراسات التي اعتمدت على األساتذة والطلبة معا م،2001 صافي

 البحث:أهمية 

وتنبثق أهمية  .له العالجالضعف وتحديده واقتراح سباب أ للوقوف علىالميدانية  البحوث والدراساتإجراء  هميةتبرز أ 

 يلي: الحالي مماالبحث 

 العربي من اللحن اللسان  صيانة وعلى اللغة العربية كونها لغة مقدسة النحو العربي الذي يعمل على الحفاظ على أهمية -

 دراسته.والشكوى من  نحو،الطلبة في مادة ال سبب ضعف كشف -

 اقتراح الحلول والعالج لذلك الضعف لتجاوزه. -
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هذه الدراسة في مجال تحسين تعليم مادة النحو بعد االطالع على  العربية مناللغة والنحو في قسم اللغة  تذةأسا استفادة - 

 لها.االسباب والعالج المقترح 

البرنامج الخاص بمادة  في تطوير من هذه الدراسة في قسم اللغة العربيةة بتطوير الخطط الدراسية استفادة اللجنة المختص

 النحو. 

بجامعة  إلى موضوع ضعف الطلبة في مادة النحو العربي في كلية اآلداب الباحثة تطرقتعدم وجود دراسة بحسب علم 

 األساتذة.وجهة نظر  حائل من

 :إلىرمي هذا البحث ي :أهداف البحث

 العربي.في مادة النحو في جامعة حائل في قسم اللغة العربية األسباب الحقيقية وراء ضعف الطلبة تشخيص 

 حائل،لذي يعاني منه طلبة اللغة العربية في جامعة ن هذا الضعف اوضع اقتراحات تحد م

 .لتي تعيق فهم الطلبة لمادة النحوتجاوز العقبات ا

 .وعصمتهم من الخطأ ألسنة الطالبتقويم 

 مادة النحو. حائل فيقسم اللغة العربية في جامعة طلبة بلل االهتمام بتحسين الكفاية األدائية

 يتحدد هذا البحث ب:حدود البحث: 

 جامعة حائل  كلية اآلداب قسم اللغة العربية بالمحددات المكانية : أ ـ 

 حائل اآلداب جامعة العربية كليةفي قسم اللغة  النحواللغة و بأساتذةالبحث تحدد هذا  البشرية(:المحددات االنسانية )ب 

 وأستاذة.بلغ عددهم عشرون أستاذا  والذي

 . م2071الدراسي الثاني  الزمانية: الفصلالمحددات ج 

 تحديد المصطلحات:  

فه من إعراٍب وغيره؛ كالتثنية والجمع، والتحقير والتكسير، واإلضافة  :تعريف النحو ْمِت كالم العرب في تصرُّ "انتحاُء سك

والنسب والتركيب، وغير ذلك؛ ليكلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فيكنطق بها وإن لم يكن منهم، وإن 

 (11ص  ،1 ج م، 7132شذا بعضهم عنها، ُردا به إليها" )ابن جني  
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تحتوي على دروس تشمل قواعد  العربية والتيهو المادة المقررة التي يدرسها طلبة قسم اللغة  :ـ التعريف اإلجرائي للنحو 

 تحقيق األهداف الموضوعة لها. بقصدالنحو 

في النحوية  وتطبيق المباحث عدم القدرة على تمثل النظام النحويأي هو القصور في الكفاية النحوية : الضعف النحويـ 

 اللغوية فيالتعبير واألخطاء  النحوية فياألخطاء  في ارتكابويتجلى هذا القصور  ،الكلمات والجمل، والتراكيب اللغوية

عدم قدرة الطالب على استحضار القواعد  بتصرف(، أي، 17ــ 11صم، 2075السيد )اإلعراب. وعدم إجادة  القراءة،

 سليمة.بصورة  الحديث والكتابة عند النحوية وتوظيفها

عمليا أثناء الحديث التي درسوها هو عدم تمكن الطلبة من توظيف القواعد النحوية  النحوي:. التعريف اإلجرائي للضعف 

 اإلعراب وتركيبقدرتهم على  اللحن والخطأ، وعدممن  كتابي سليم شفوي أووالكتابة أي قصورهم على انتاج خطاب 

   عليهم.درسوه في مادة النحو المقررة  فهمهم لماالجمل تركيبا نحويا صحيحا يعكس 

 النتائج:تحليل جراءات البحث وإ

بانة عن لغرض  تحقيق هدف البحث وهو اإل التحليلي وظفت الدراسة المنهج الوصفي :  جراءاتهوإـ منهجية البحث 

ها للوصول إلى اقتراح سيقوم بوصف المشكلة وتحليل أسباب ذ إ العربية في جامعة حائل ةأسباب ضعف طلبة قسم اللغ

وبعد مناقشة أسباب ضعف الطلبة في  تم استعمال   االستبانة  أداة للبحث ولغرض تحقيق  هدف هذا البحث.العالج لها؛

استبانة الباحث  في مع ما جاء  ما طرحوه من آراء  كثيرا  توافق واستشارتهم في ذلك  مادة النحو مع أساتذة اللغة والنحو

إضافة بعض في صيغة بعض فقراتها مع حذف و تغيرات  شملت فيها   إحداث تعديالت  مع محمد حسن   الشمري

حيث تم  فقرة  41فقرة مقارنة باستبانة الباحث التي احتوت على  32وقد احتوت االستبانة بعد التعديل على . الفقرات 

إضافة فقرتين  لمجال الطلبة  وهما :انصراف الطلبة  المتفوقين أكاديميا عن التخصص في اللغة العربية إلى تخصصات 

 واستخدام العامية  أثناء الدرس في مراحل التعليم المختلفة .أخرى ،

بات الطلبة مما يؤدي إلى عدم بإجا التدريسيين"استهزاء حذف فقرة  فقرتين بعدأما في مجال األساتذة فقد تم إضافة 

 أعضاء هيئة التدريس. تنمية أداءوجود دورات خاصة في  وهما: عدمتشجيعهم على القراءة " 

 والمهني.وعدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس بتطوير أدائهم األكاديمي 

 .االستبانة مجاالت فقراتترتيب  المعياري فيواالنحراف  تم حساب المتوسط الحسابي والوزن المئوي وقد 

نالحظ قيمة معامل  ثبات المقياس، ومن خالل الجدول اآلتي تم استخدم أسلوب ألفا كرونباخ لحسابولحساب معامل الثبات 

  ( وهي تشير إلى أن المقياس يتميز بدرجة عالية من الثبات.03155الثبات ألفا كرونباخ للمقياس ككل تساوي )
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 (.00020 – 00200) نأن معامالت الثبات لجميع محاور المقياس كانت مقبولة تتراوح بي (0) كما يبين الجدول 

 : نتائج معامل ألفا كرونباخ(0)الجدول

 عدد األسئلة معامل ألفا كرونباخ المحور

 11 03104 مجال الطلبة

 11 03842 مجال األساتذة

 9 03180 مجال الكتاب النحوي

 6 03172 مجال طرائق التدريس

 7 03818 مجال االمتحانات 

 8 03164 مجال األهداف

 32 03155 المقياس ككل

 

= أؤيد ذلك إلى حد ما، 2 = أؤيد ذلك كثيرا،5والبد من اإلشارة إلى أن الباحثة استخدمت مقياس لتصحيح اإلجابات كاآلتي )

منخفض  2( أقل من 2=6/5=7+2+5) 2وللحكم على مدى توافر السبب أو حدته تم اعتماد نقطة القطع =ال أؤيد ذلك( 7

 فأعلى مرتفع.  2من أكثر و

 :اآلتيالوزن النسبي: لمعرفة درجات كل فقرة من الفقرات وترتيبها بالنسبة إلى الفقرات األخرى وفق القانون 

100 ×
الوسط الحسابي

الدرجة القصوى
=  (723ص  ،7111المشهداني وهرمز،  )         الوزن  النسبي المئوي

االنحراف المعياري والوزن النسبي، من خالل حساب الوسط الحسابي وتحليل أسباب الضعف تم  البحث وتفسيرها:نتائج 

 مجال.من كل المرتفعة  د تم تفسير الثالثة أسباب األولىوق

 ( 1جدول )                                 مجال الطلبة0 -

الر

 قم

التر

 تيب
 السبب

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 %النسبي

حدة 

 السبب

 مرتفعة %93.30 0.523 2.80 .النحو الجتياز االختبار دون فهم معظم الطلبة يحفظون قواعد 1 7

1 2 
بتدائية، )اال ضعف مستوى الطلبة في النحو في المراحل السابقة

 (.والمتوسطة، واإلعدادية
 مرتفعة 90.00% 0.47 2.70

 مرتفعة %90.00 0.571 2.70ورغبتهم في  ،في دراسة اللغة العربيةض الطلبة عدم رغبة بع 3 9
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 لم يقبلوا فيها. أخرى لكنهمدراسة تخصصات  

10 4 
العربية أكاديميا عن التخصص في اللغة  الطلبة المتفوقينانصراف 

 تخصصات أخرى. إلى
 مرتفعة 88.30% 0.671 2.65

 مرتفعة %86.70 0.598 2.60 النحو.الخارجية في مادة  الطلبة للمصادرقلة مطالعات  5 6

 مرتفعة %81.70 0.51 2.45 كثرة أعداد طلبة الصف الواحد. 6 2

3 7 
إهمال الطالب نفسه وضعف تحصيله العلمي بسبب الظروف 

 .واالجتماعية واالقتصاديةالنفسية 
 مرتفعة 80.00% 0.681 2.40

 مرتفعة %78.30 0.587 2.35 المناقشة داخل الصف. الطلبة فيقلة مشاركة  8 8

 مرتفعة %78.30 0.587 2.35 المختلفة.مراحل التعليم  الدرس فيأثناء  استخدام العامية 9 11

 مرتفعة %76.70 0.571 2.30 الصف. للمدرس داخلقلة انتباه الطلبة  10 5

 منخفضة %61.70 0.813 1.85 ازدحام منهج قسم اللغة العربية بدروس غير تخصصية 11 4

  
 

 مرتفعة %82.30 0.304 2.47 المجال األول

 

إلى األقل حدة. حيث نجد  حسابي(( ترتيب األسباب المتعلقة بمجال الطلبة من األكثر حدة )أعلى وسط 1يوضح الجدول )

والوزن النسبي ( 2380-1.85)لعينة تنحصر بين الوسط الحسابي إلجابات أفراد ا الحسابية المتوسطات جميع أن

(، حيث يعبر المتوسط الحسابي األول 03875-03410(، وكما تراوح االنحراف المعياري بين )1535%-67310%)

( )ازدحام منهج قسم اللغة العربية بدروس غير تخصصية( بوسط 4على أن السبب األقل حدة كان السبب  رقم الفقرة )

( )معظم الطلبة يحفظون قواعد النحو الجتياز االختبار 1رقم  الفقرة )(، أما السبب األكثر حدة هو السبب 7383حسابي )

جاءت  متساوية في الوسط الحسابي وكذلك   (1و 7(، كما تبين من الجدول أن الفقرات  )2380دون فهم ( بوسط حسابي )

 (. 77، و8الفقرات )

لمرتبة األولى في ترتيب ا المجال في احيث جاء هذ نتائج الدراسة وجود أسباب عالية في المجال األولأظهرت لقد 

، وهو أعلى متوسط حسابي وهو %82350مقداره ووزن نسبي  2341سط حسابي مقداره ، فقد حصل على متوالمجاالت

 .اب المتعلقة بمجال الطلبة مجتمعةيعبر عن حدة مرتفعة لألسب

بمتوسط حسابي ر دون فهم " على المرتبة األولى قواعد النحو الجتياز االختباحصلت فقرة "معظم الطلبة يحفظون  وقد

توصلت إلى  والتيفي هذا الميدان ،  وهذا ما يتناسب مع  ما ذهبت إليه الدراسات ، %15350قدره ، ووزن نسبي 2380

منهم وكأن ذلك هو المطلوب ستظهارها غيبا حفظ القواعد النحوية  واعند غالبية  الطالب تتمثل   في  الحالة العامة  أن 

امدة، تعتمد على الحفظ عادة جوقد يعود السبب في ذلك إلى األساليب المتبعة في تدريس مادة النحو التي تكون  فقط.

 ،دون فهم الستظهارها في االختبارعمد الطالب إلى حفظ قواعد النحو ، وللحصول على عالمة النجاح يوالتلقين
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يدفعهم على هذا األسلوب من األسئلة  وتعود الطلبةى الجانب النظري فقط أو قد يعود السبب لكون أسئلة االختبار تعتمد عل  

 الفهم.الحفظ دون إلى التركيز على 

لقاعدة النحوية  بعد أهم مشكالت تدريس النحو اعتماده على تحفيظ ا من  أن في دراسته (26 ص،م2003ويرى )جاهمي 

فقط، وليس  ليتخذها فقد أصبح  الهدف  من تدريس القواعد النحوية  أن يحصل  الطالب على عالمة  النجاح  استنباطها 

ألسلوب السليم والتعبير اهي تعلم دة من تعليم اللغة أن الغاية المنشوفي دراسته م ( 2001ورأى )زاوي  ،سالحا نافعا 

الجيد . فأهمية النحو تكمن في توظيفه عمليا من طرف الطلبة وليس الغاية منه حفظه من أجل الحصول عالمة النجاح دون 

ال " ألنهم  حفظها ادة النحو ولجوئهم إلى عدم فهم  الطلبة  لم ذلك أيضا إلى  السبب في قد يرجع واستعمال .فهم وال 

حتى ينتقلون بها   ما يحفظونبأفكارهم وأن أذهانهم تقتحمها فال تتقبلها أو تمازجها، وانما يحفظون منها يستطيعون تذوقها 

ي ،وعليه  فالنحو ضروري ف( 8،صم 7184من مرحلة إلى مرحلة  دراسية ويقضوا بها حاجة  من حاجاتها )الجواري 

ماط عملية  لكن كمثل وأنردها وشاذها ، ظهر قلب ، مطقواعد نظرية تحفظ عن ك م اللغة واكتساب السليقة  ولكن ليستعل

حساني  )ات  في تعليمية اللغ المختصونان المستمر ... وهذا هو االتجاه الحديث الذي يدعو  إليه تكتسب بالتدريس والمر

م  ال جاح في االمتحان وكفى  يجعلهتدرس من أجل الن ، فنظرة  بعض الطلبة لهذه المادة  على أنها ( 20م،ص 2000

 (   20صم 2000حساني ،) يولونها اهتماما كبيرا 

)قبل الجامعة ( المرتبة الثانية في هذا المجال من حيث األسباب وقد احتلت الفقرة "ضعف الطلبة في المراحل السابقة  

 0341وبانحراف معياري   %10ووزن نسبي قدره ، 2310المؤدية إلى ضعف الطلبة في مادة النحو، بمتوسط حسابي 

 اتفاقفي هذا المجال منها دراسة قام بها النصار والتي  أظهرت النتائج فيها  على ا يتوافق مع العديد من الدراسات وهذ،

 عال فيينة الرياض  على أن طالبهم ضعاف فالعربية في المرحلتين المتوسطة والثانوية  في مد من معلمي اللغة 88%

وأن معلمي اللغة  العربية ال يؤدون أدوارهم تجاه معالجة  هذا الضعف والرقي بمستوى  تعليم اللغة  ،اللغة  العربية 

 إلى أن ي اللغة العربية في تلك المراحل إلى ضعف  معلم  (،وقد يرجع السبب1 ص ،2072النصار)العربية كما ينبغي . 

 ص م 2072 النصار و ،م7116 الخليفة،وكثيرا منهم يعوزهم القدرة على التحدث باللغة العربية السليمة )الحسون، 

ساس ضعيف ال لى الجامعة بأي تلك المراحل ،فينتقل  الطالب إضعف مستوى المدرسين ف(.أي أن السبب مرتبط ب76

العربية والمتخصصين فيها على أن بعض مدرسي اللغة العربية جماع من المهتمين باللغة جد شبه إيوويمكن البناء عليه .

،وهناك من يرجعه )الضعف ( إلى  ( 83 ص ،2006طا ع)  يعاني ضعفا في تخصصه، وربما يتركز الضعف في إعداده

" إذ إنعشوائية توزيع موضوعات النحو  في تلك المراحل  فهي غير منظمة  وغير متناسقة وال تتناسب مع كل مستوى 

ت البرنامج إذ إن مفردا ربي غائبة عند واضعي فلسفة المنهج النحو الع لموضوعاتالرؤية الشمولية  ذات   اللغويةلفلسفة ا

  ص ،م2076 شارف ،763 ص م،7111البجة )لكل المراحل التعليمية" وزعت توزيعا عشوائيا على مستويات الدراسة 

75) 

إشكالية ضعف الطلبة في النحو  إلى المرحلة ما قبل  الجامعة  ، وهي   الجزائرفي الجامعة  من أساتذة  %700  ويرجع 

 ، متعلمون إن صلحت فما يعدها  أيسرالمرحلة التي تعد "اللبنة األولى في بناء قاعدة  متينة  يستند إليها ال
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ينتج عنه بالضرورة    ستوى بعض المعلمين وال مباالتهمفتدني م (،703 م ، ص2006وإن فسدت فسد ما بعدها " )حمزة   

ولهذا يعاني أساتذة اللغة العربية في الجامعات (، 78 ص ،م 2076شارف  مشقة كبيرة  للمتعلمين في المراحل الالحقة .)

والمعاهد العليا مما يعانيه طالبهم في مراحل التحصيل الجامعي ذلك أن هؤالء الطالب يحملون إرث الضعف من مراحل 

ادي التي يقوم التدريس فيه إجماال على التلقين والحفظ األمر الذي يتعارض مع المنهج الجامعي في التعليم الثانوي واالعد

في  مقرراتهاوهذا يشير إلى أهمية دور معلمي اللغة العربية  بمختلف (،264 ص م ،2002 عطوي )البحث والتحليل 

ألن التعليم أصال  مراحل متواصلة من ؛مراحل التعليم االعدادي والثانوي في مجال االعداد والتأهيل للدراسات الجامعية 

 .(264  ص م،2002)عطوي الدرس والتحصيل 

تبوأت فقرة " عدم  رغبة بعض الطلبة في دراسة   اللغة العربية  ورغبتهم في دراسة تخصصات أخرى لكنهم لم  وقد

وهذا واقع يعاني  03317وبانحراف معياري   %10نسبي ، ووزن   2310بلوا فيها  " المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  يق

لم يختاروا هذا التخصص عن رغبة وإنما   منه التعليم  في الوطن العربي يشكل عام  وهو راجع  إلى أن بعض الطلبة

  والحقيقة  أن العديد ،(723 ص م ،2005 والحوامدة  عاشور)في التخصصات األخرى وجدوا أنفسهم فيه بعدما رفضوا 

هذا التخصص وإنما وجدوا كل   لجامعية لم تدفعهم الرغبة  إلى في المرحلة اربية من الطلبة الذين يدرسون اللغة الع

 مفتوحا أمامهم بدونإالّ باب  قسم اللغة العربية ولم  يجدوا ،التخصصات تضع شروطا  للدخول إليها وال تتوفر فيهم  

فيها  ، وهناك من قبلوا في تخصصات أخرى لكن بعد دراستهم لها لم يتمكنوا من النجاحشروط فلجأوا  إليه متذمرين 

لى اللغة العربية ليس رغبة فيها وإنما لضمان النجاح فقط ؛ ولهذا يشهد القسم حركة فيلجؤون إلى تغيير التخصص إ

 فصل دراسي . ن التخصصات بداية كلالتحويل بي

 

 ( 2جدول )                                  مجال األساتذة   2 -

الر

 قم

التر

 تيب
 السبب

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

حدة 

 السبب

6 1 
 وسيلة إلجادةوليس  ذاته،تدريس النحو قبل الجامعة على أنه غاية في 

 والحديث.القراءة والكتابة، 
 مرتفعة 83.30% 0.513 2.50

 مرتفعة %81.70 0.605 2.45 الدرس. والتحريرية في أثناءالشفوية  قلة تفعيل األساتذة التطبيقات 2 8

4 3 
بعضها وعدم ربط فروع اللغة  النحو.مادة  النحو علىاقتصار تدريس 

 .ببعض
 مرتفعة 81.70% 0.686 2.45

 مرتفعة %81.70 0.759 2.45 مادة للحفظ وليس للفهم. النحو وكأنه األساتذة يقدمونبعض  4 9

 مرتفعة %80.00 0.754 2.40 والتشويق. عن الحيويةجفاف محاضرة النحو وبعدها  5 3

 مرتفعة %78.30 0.587 2.35إثارة دافعية الطلبة وتشويقهم في  األساتذة فيضعف كفاية بعض   6 2
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 النحو.مادة  

 مرتفعة %78.30 0.745 2.35 أعضاء هيئة التدريس. تنمية أداءعدم وجود دورات خاصة في  7 11

 مرتفعة %76.70 0.571 2.30 الفردية لمستويات الطلبة في مادة النحو. األساتذة الفروقعدم مراعاة  8 7

 مرتفعة %71.70 0.671 2.15 األكاديمي، والعلمي   لبعض مدرسي التخصص. ضعف المستوى 9 1

10 10 
أعضاء هيئة التدريس بتطوير أدائهم األكاديمي عدم اهتمام   

 والمهني.
 مرتفعة 71.70% 0.745 2.15

 مرتفعة %68.30 0.759 2.05 النحو.األساتذة في تدريس  خبرة بعضقلة  11 5

 مرتفعة %77.60 0.422 2.33 المجال الثاني    

نجد أن جميع  ، حيثحدة إلى األقل حدة تذة من األكثر( ترتيب األسباب المتعلقة بمجال األسا2يوضح جدول رقم )

(، كما  8535ــ  6835(، والوزن النسبي ) 2330ـــ  2303) تنحصر بين أفراد العينة  المتوسطات الحسابية إلجابات

(، حيث يعبر المتوسط الحسابي األول  على أن السبب األقل حدة كان  03375ـــ  03131تراوح االنحراف المعياري بين )

(، أما بالنسبة للسبب األكثر حدة  2303النحو "بوسط حسابي) ("قلة خبرة بعض األساتذة في تدريس3الفقرة ) السبب رقم

لحديث، إلجادة القراءة والكتابة وافي ذاته، وليس وسيلة غاية ( "تدريس النحو قبل الجامعة على أنه 1فهو رقم الفقرة )

، 7( ، متساوية ،كذلك األمر بالنسبة للفقرتين   )1، 8،4الفقرات رقم )تبين من الجدول أن (، كما  2330بوسط حسابي )

2.) 

، فقد لثالثةحيث جاء هذا المجال في المرتبة انتائج الدراسة وجود أسباب عالية في المجال الثاني )األساتذة( أظهرت لقد 

ألسباب المتعلقة بهذا عة لوهو يعبر عن حدة مرتف %11366، ووزن نسبي 2355حصل على متوسط حسابي مقداره 

 .المجال

لى عوالكتابة والحديث "في ذاته وليس وسيلة إلجادة القراءة  فقرة " تدريس النحو قبل الجامعة على أنه غايةوقد حصلت 

وقد يرجع السبب في ذلك إلى  .%80350وبوزن نسبي قدره ، 2330متوسط حسابي ب المرتبة األولى في هذا المجال

حو على أن الغاية  منه هي نتج عن تدريس النإذ   ،ت الشفوية والتحريرية على قواعدههتمام بالتطبيقاتدريس النحو دون اال

ين عن القواعد النحوية فقط  منفصلة على تدريب التالميذ على توظيفها في االمالء والقراءة والحديث طلبة عاجز تدريس

وركاكة وضعف في ،مالئية ورداءة في الخط والكتابة اإللى األخطاء النحوية واللغوية والتحدث  بلغة فصيحة إضافة إ

 ،(72م ، ص2072النصار ) .واالستيعابفي الفهم  كالت في القراءة الجهرية وقصورا الصيغ والروابط األسلوبية ومش

في المرحلة  السابقة للجامعة  أصبحت  تقتصر على دراسات  أن عملية إعداد الطلبة والمالحظ من خالل العديد من ال

للغة   األدائيةكفايتهم  الجامعة يدخلها طالب ضعافبالكفاية  األدائية لهذا أصبحت تزويدهم بالمعارف دون االهتمام 

امعة  في الج وال الكتابة وال حتى القراءة ، تجعل األستاذ  ضعيفة تتجلى في كل المستويات، طالب ال يجيدون  الحديث

 يعاني من هذا الضعف.
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طالب  يعجزون عن تصور الجملة الفعلية  إذا استتر فاعلها واالسمية  اذا حذف خبرها والعجز واضح  وظاهر في   

وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن  بعض مدرسي اللغة العربية  في تلك (،21، م 2003) جاهمي لطلبة وقراءتهمكتابات  ا

أو إلى اتباع المعلمين في تلك المراحل التي تسبق الجامعة  (، 83 ص ،2006خصصه )عطا المراحل  يعاني ضعفا في ت

طرائق قديمة  تعتمد على التلقين مما يكسبهم ضعفا يظهر في حديثهم وكتابتهم التي تكثر فيها األخطاء النحوية ،وينتقلون 

وهذا ما أكده الجميلي في دراسته ، ( 1 ص ،م7114إلى المرحلة الجامعية  وهم يفتقرون إلى  المهارة والفعالية )عطية 

لمام  المعلمين بطرائق راءة والكتابة  للتالميذ هي قلة إن  أحد األسباب التي أدت إلى صعوبات تعلم القأإلى فيها الذي أشار 

إضافة إلى أن المناهج في تلك لقديمة التي تعتمد على التلقين .واالعتماد على الطرق ا ( م2004 الجميليالتدريس الحديثة )

المراحل التي سبقت الجامعة  ال تولي اهتماما بتنمية مهارات الطلبة اللغوية وتعويدهم على ممارسة اللغة واستخدام 

مفرداتها وصيغها المكتسبة بشكل فعلي مباشر مما يساعد على تقويم ألسنتهم وتصحيح أقالمهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم 

كما أنه  ال يوجد تنسيق ،( 75ص م،2072النصار )وإثارة الحماسة فيهم لتعلم اللغة  والبراعة فيها .  طابيةوالخالكتابية 

المراحل التعليمية  للحد من هذه الظاهرة  تنسيق كفيل الجامعة وبين تدريسه  فيما سبق من  وتكامل بين  تدريس النحو في

يجب استدراك ذلك  ولهذايئه للمرحلة التي بعدها .اللغة بالتدرج وته  بوضع مناهج متكاملة تعمل على تنمية قدرات الطالب

وأن ال  تدرس القواعد النحوية   على أنها  هدف في حد ذاتها وإنما هي وسيلة  لتقويم القلم واللسان من الخطأ والزلل 

يس النحو تشير إلى أن  فأهداف تدر(،  280ص ،م2000وكذلك تكوين الملكة اللسانية الصحيحة  وتجنب اللحن )مدكور 

عامر  )القواعد النحوية ليست غاية  تقصد لذاتها؛ ولكنها وسيلة  إلى ضبط الكالم وتصحيح األساليب وتقويم اللسان 

 . (744م ص 2000

ط حسابي بمتوسأثناء الدرس " المرتبة الثانية  فية للتطبيقات الشفوية والتحريرية الفقرة "قلة تفعيل األساتذصلت حوقد 

التطبيقات  عن الكثير من  األساتذة   يتغاضى.  03603وبانحراف معياري قدره  ،%87310وبوزن نسبي  ،2343

عتمد لذلك الشفوية  أو التحريرية عند شرحهم للدرس النحوي ؛ ألسباب منها طول المنهاج  ورغبة األستاذ في إنهائه ، فيُ 

للقواعد عاجزون عن تجسيدها في الواقع  نتيجة غلبة  حافظونمالء المعلومات مما نتج عنه طلبة  تلقين وإالو اإللقاءطريقة 

جانب أي ساد  التركيز على الجانب المعرفي والتهاون بالحاضرة وانعدام الجانب التطبيقي .الجانب النظري في الم

ل تعلم النحو هي تلك التي تتعدى حدود على الرغم من أن أفضل  أشكا ( 752 ص م،7161 المعياري الوظيفي )فاخر،

إلى تنمية القدرة على توظيفها وممارستها في الخطاب   وتفكيكهاللمعلومات والقدرة على تحليلها  واالستيعابالحفظ 

والتبليغ، وهيهات أن تنجح دراسة النحو دون تدريب وتطبيق حيث أن اللجوء المستبد من قبل المعلم إلى العرض الصريح 

ف النظري بالقواعد النحوية والتهاون في آن واحد بالعمل الترسيخي المنظم  المستمر الذي يجعل الطالب يدرك والتعري

من دراسة النحو ( يزيد من ضعف الطلبة ومن نفورهم  25ـ 22ص  م 2076شارف ، بنفسه هيئات التركيب ) 

 .واستصعابه
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حين ل اسم مرفوع ولكن حين يكتبون أو فهم يعرفون أن الفاعمازالت قائمة عجز الطالب عن استعمال القواعد ومشكلة   

بسبب قلة التطبيقات الشفوية والتحريرية ، فالطالب لم يتمرن على القاعدة ؛م (2072  العوني)ن ذلك يتحدثون ال يطبقو

 تفى بإلقائها عليه مما نتج عنه ضعفا في الميدان التطبيقي لها .يك وإنما ،النحوية

بمتوسط  مادة النحو وعدم ربط فروع اللغة بعضها ببعض " المرتبة الثالثة" اقتصار تدريس النحو على فقرة وقد تبوأت 

قد يرجع السبب في ذلك إلى أن  التوجه العام  . 03686 ، والنحراف معيار قدره%87310وبوزن نسبي  ،2343حسابي 

لة غير وع اللغة كل منها وحدة دراسية مستقبما في ذلك  علم اللغة  ، فأصبحت  فر إلى التخصص  في دراسة العلوم

إالّ أن سوء ير على الطلبة والتخفيف عليهم السبب في هذا الفصل  أيضا  من باب التيس مرتبطة ببعضها  ، وقد يكون 

لذا أصبحت  مادة النحو تدرس ؛( 722ص م ، 2075)السيد  ت وحدة اللغة  في تلك العملية رسخ الفصل وغاب له  التطبيق

أن التعليم الفعال ال يمكن فيه فصل  النحو  غيراالتجاه السائد  في كل الجامعات ،وهذا هو  عن باقي فروع اللغة، منفصلة

تدريس النحو بهذه ف .إذ ال يمكن تصور غياب التكاملية اللغوية في تدريس مادة النحو اقي المواد الدراسية األخرىعن ب

ينبغي أن يدرس النحو مدمجا مع فروع اللغة  األخرى )االتجاه التكاملي النحو، لذا ثل واحدة من مشكالت تعلم الطريقة  يم

ال فائدة من تدريس قواعد النحو منفصلة  ف ر والمحفوظات؛ ( وأن يكون له دور في فروع اللغة األخرى كالقراءة والتعبي

وحدها ؛ألن اللغة وجدت قبل التقعيد  النحوي في دروس مستقلة ، فتنمية الملكات تكون بالمحاكاة  والتقليد ال بالقواعد  

 والعرب كانوا فصحاء بلغاء من غير دراسة القواعد أو التدريب عليها وإنما كانوا يتحدثون على  السليقة " )ابراهيم

على أنها فصل النحو عن فروع اللغة  يؤدي إلى تفتيتها مما يجعل المتعلم ينظر إلى دروس العربية ف ،( 201ص  ،م7115

وأما ،(16 م، ص 2005الوائليو ،الدليمي )وبالتالي يحفظها منفردة، ويضيع الهدف من تعليمها متناثرة ال رابط بينها،

تدريس قواعد النحو مدمجة  مع الفروع األخرى  فيه العديد من الفوائد حيث تدرس القواعد من خالل نصوص اللغة  

حيث الصوت والمبنى والتركيب والمعنى والبالغة  والداللة وهذه ويدرس النص دراسة  لغوية  من جوانبه المختلفة من 

الطريقة تقوم على أساسين  هما : األساس اللغوي باعتبار اللغة ظاهرة  كلية ال تقبل التجزئة واألساس التربوي وهو أن 

 3ص م،2073  وداعةأصدق أنواع التعلم ما يجعل المتعلم  يتفاعل فيه مع خبرة  كلية  مباشرة   ذات معنى ومغزى  )

ي " ألن تدريسه  يؤدي  إلى تكاملية اللغة ووحدتها ، وهذا يحقق أهداف دراسة قيق ذلك اعتماد "النحو الوظيفويمكن لتح،(

اللغة  بشكل عام  والتي  تتمثل في فهم اللغة المسموعة  وفهم  اللغة المكتوبة والتعبير السليم تحدثا وكتابة  كما أنه دائما 

ن فكل الدراسات  تذهب إلى أ ،(45ص  هـ،7451وبني  سالم،)بن " ظها .القاعدة وتطبيقها  وليس حفهم  يركز على ف

دراسة  اللغة العربية بفروعها  وحدة متكاملة أجدى وأفضل من أسلوب الفصل بين فروعها وأن تنظيم المواد الدراسية 

 يؤدي وأهدافها التي تشترك بعناصر  متشابهة بطريقة  توضح العالقة  بينها من خالل الحقائق والتعميمات بمساعدة الطلبة 

 ، (71 ص م،2006ف المادة . )التميمي للوصول إلى وحدة المعرفة  وتحقيق أهدا
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غة وفروعها إذ من الخطأ أن يكون االهتمام تملي على معلميها أن يحققوا التوازن واالنسجام بين مهارات اللوحدة اللغة ف 

منصبا على جانب واحد فقط على أنه غاية وعلى حساب بقية الجوانب؛ ذلك ألن فروع العربية ترتبط فيما بينها ارتباطا 

 .(722 م، ص2075)السيدنحو تحقيق هدف واحد هو تأمين التواصل اللغوي  جميعا تتجهعضويا وأنها 

 ( 3جدول )                                 مجال الكتاب النحوي  2 -

ترتيب األسباب المتعلقة  بمجال الكتاب النحوي من األكثر حدة ) المتوسط الحسابي (  إلى األقل حدة (  5يوضح  الجدول )

 %60( ، والوزن النسبي ) 2343ــ  7380تنحصر بين ) ابية إلجابات أفراد العينة، حيث نجد أن جميع المتوسطات الحس

 (، %87،10ــ 

الر

 قم

التر

 تيب
 السبب

الوسط 

 الحس

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

الوزن 

 النسبي

حدة 

 السبب

 مرتفعة %81.70 0.686 2.45 للّغة. الكتاب واالستعمال اليوميضعف الصلة بين موضوعات  1 3

5 2 
 عن استعمالابتعاد الشواهد النحوية في الكتاب النحوي المقرر 

 اليومي.اللغة 
 مرتفعة 76.70 0.733 2.30

6 3 
الكتاب النحوي  المخصصة لتدريس مفرداتقلة الساعات 

 المقرر.
 مرتفعة 68.30% 0.759 2.05

8 4 
يتناسب ومستوى  ال النحوي المقررأسلوب عرض الكتاب 

 الصعوبة.الطلبة من حيث 
 مرتفعة 68.30% 0.759 2.05

9 5 
الكتاب النحوي المقرر  موضوعات النحو في الترابط بينعدم 

 على الطلبة
 منخفض 65.00% 0.686 1.95

4 6 
اعتماد كتاب النحو على تقديم قواعد جامدة مستنبطة من المنطق 

 والفلسفة.
 منخفض 65.00% 0.826 1.95

 منخفض %63.30 0.641 1.90 .النحوية )التمرينات(خلو الكتاب النحوي المقرر من التطبيقات  7 2

 منخفض %61.70 0.489 1.85 على الطلبة. النحوي المقررالكتاب  فهم مادةصعوبة   8 1

7 9 
الكتاب النحوي المقرر  النحوية فيكثرة الخالفات واآلراء  

 الراجح.الوقوف على الرأي  الطلبة فيتربك 
 منخفض 60.00% 0.768 1.80

  
 

 مرتفعة %67.80 0.428 2.03 المجال الثالث
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( حيث  يعبر المتوسط الحسابي األول  على أن السبب األقل  03826ـ  03481وكما تراوح االنحراف المعياري بين )  

كثرة الخالفات واآلراء النحوية في الكتاب النحوي المقرر تربك الطلبة  في الوقوف على الراي ""  1حدة  كان رقم الفقرة 

بين  موضوعات  " ضعف الصلة 5السبب رقم الفقرة  ( ، أما السبب األكثر حدة  فهو 7380بوسط حسابي ) "الراجح 

(متساوية في الوسط  8، 6(، كما تبين من الجدول أن الفقرات ) 2،43الكتاب  واالستعمال اليومي للغة  بوسط حسابي )

 (.1، 4الحسابي  ، وكذلك  الفقرات  ) 

خامسة فقد حيث جاء هذا المجال في المرتبة النتائج الدراسة وجود أسباب عالية في المجال الثالث )الكتاب (  أظهرتلقد 

كما  حصلت أربع فقرات في هذا المجال على حدة   %61380، ووزن نسبي 230حصل على متوسط حسابي مقداره  

و  7383بين ) 2بي أقل من ، بينما حصلت باقي الفقرات الخمسة على حدة منخفضة بمتوسط حسا2مرتفعة  أكبر من 

واالستعمال اليومي  للغة "على المرتبة األولى بمتوسط "ضعف الصلة بين موضوعات الكتاب وقد حصلت فقرة  (، 7380

، وقد يعود  السبب في ذلك  إلى اغفال المناهج الخاصة بمادة النحو %87310ووزن نسبي يقدر بـ  2343حسابي 

للموضوعات المعاصرة، والتي لها صلة باالستعمال اليومي للغة  إذ يتم بناء المحتوى بعيدا عن القضايا وعن اللغة 

 مناسبة للعصر بما فيه من تطور معرفي وتقني واجتماعي مما يؤدي الى استغرابها من المتعلم ونفوره منها .ال

ومن المالحظ  أيضا أن المناهج التربوية في األعم األغلب لم تنجز الموضوعات  والمباحث النحوية  في ضوء االستعمال 

الوظيفية  اختيار المباحث التي  يكثر استعمالها وترتيبها  ترتيبا والشيوع  والتواتر في مواقف الحياة  ، ومن المعايير 

تنازليا  في ضوء  الشيوع والتواتر فما  كثر استعماله ووروده  عد وظيفيا  وما قل استخدامه ال يعد وظيفيا بحيث يركز 

السيد )" غة واالقبال عليها على األساسيات واستبعاد المماحكات والتأويالت واالستثناءات التي تنفر المتعلمين من الل

حوية في جميع المراحل التعليمية، النباحث والموضوعات تفتقد في وضع الم تكاد المعاييرغير أن هذه  (701م،ص2075

المتعلم وال تلبي حاجاته، وال كانت الموضوعات ال يتفاعل معها  ذاالعربي وممارسة قواعده إة النحو فال فائدة من تعلم  ماد

لهذا  تعالت األصوات إلى إعادة النظر في المادة النحوية التي تدرس في الجامعات العربية لتخليصها ؛ترضي  اهتماماته 

عنها وللتركيز على  األساسيات التي يحتاج إليها المتعلم في  األبناءمن المماحكات والتأويالت التي أدت إلى عزوف 

اة كالما وقراءة وكتابة ، ويستلزم ذلك الوقوف على المواقف األكثر شيوعا واستخداما في الحياة حتى يتم مواقف الحي

 .(725 م ،ص2075السيد )لمستخدمة في تلك المواقف. التدريب عليها في المناهج والوقوف على الموضوعات النحوية ا

ي عن استعمال اللغة اليومي " على المرتبة الثانية في هذا وقد احتلت فقرة " ابتعاد الشواهد النحوية في الكتاب النحو 

أن أغلب الكتب النحوية  الحديثة  تعتمد إلى وقد يرجع السبب  % 16310، ووزن نسبي  2350المجال بمتوسط حسابي 

و مادة  ال يمكن على الشواهد  واألمثلة القديمة من كتب التراث وال تأتي بأمثلة تحاكي الواقع وكأن المؤلفين برون في النح

أو يمكن أن السبب في ذلك يرجع للنظرة الدونية للغة  النصوص ،تراث الولغة القديمة واعدها إال بالشواهد أن تستقيم ق

أو اللتزامهم بالحدود التي النحوية  أو ال تصلح أن تكون من الشواهد  على القواعد ترقى للشواهد القديمة الحديثة التي ال 

 القدامى فيما يتعلق برفضهم لشواهد المولدين  كونها ال ترقى للفصاحة .وضعها النحاة 
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إن اختيار الشواهد النحوية  التي تمد بصلة للحياة اليومية و تعاصر التطور الذي يحدث في العالم   تكون أكثر اقناعا  

ب تطورات العصر وتطورات للطالب وأكثر تشويقا لهم  وال  تشعرهم  بأن النحو  علم خاص بالتراث غير صالح ليواك

بية  ذات  موضوعات حديثة تواكب من النصوص كشواهد فيها جماليات اللغة  العر مختارات"وضع  ـاللغة وذلك مثال ك

وبما أن  ،( 725 722،725ص م، 2075" )السيد التطور الحاصل في العالم كبنية الستنباط القواعد النحوية وتدريسها 

" أمرا ضروريا لإلقبال على تعلم المادة  فال يعد ى استثارة رغبة المتعلمين  وتشويقهم لدراسته  تعليم مادة النحو  يقوم عل

كأن "تكون  (723 م ،ص2075)السيد تستثار الدافعية إال  إذا كانت النصوص المتخيرة من اختصاصات الدارسين" 

ال أن تكون  عبارات لها صلة بحياة التالميذ، قصة قصيرة، دبية)أبيات من الشعر، حكم من النثر،األمثلة من نصوص أ

لكي يكون لعملية تعليم النحو  مغزى البد أن أي (،731عبد العال دت،ص القواعد ) فر التالميذ وتبغضهم فيأمثلة جافة تن

ف   لهذا يجب ربط اللغة بالحياة  وذلك بتوظي(؛.774،ص م2002 السليطي )بواقعه الذي يعيش فيه ما يربطهيقدم للمتعلم 

نصوص تشتمل شؤونا معاصرة في مضمونها أي قادرة على استيعاب المستجدات الحضارية والتحوالت التقنية  

 ،م2002 )عطوي لغة بالحداثة وتطورها فالزم وحتميالمتسارعة. إن ربط اللغة بالتراث أمر ضروري أما ارتباط ال

 .(231ص

وقد حصلت  الفقرة  " قلة الساعات المخصصة  لتدريس مفردات الكتاب النحوي المقرر " في هذا المجال على المرتبة  ـ

وهذا يعني أن الحجم الساعي المخصص للدرس النحوي يعد  % 68350ووزن نسبي قدره   2303الثالثة بمتوسط حسابي  

مادة ، ويمكن  أن السبب في ذلك يرجع إلى ازدحام المنهج من أسباب ضعف الطلبة  ويمثل صعوبة تحول دون فهمهم لل

يرجع السبب  الوقت  غير كاف إلنهائه، وقد مما يجعل ؛المخصص لدراسة مادة النحو مقارنة بالزمن المخصص لها 

اتذة إلى والعطل التي تتخلل العام الدراسي والتي تقلل من الوقت الذي حدد للمادة ؛ مما يدفع األس،أو غيرها للمناسبات 

الوافي ألن الهم الوحيد للمدرس أو الشرح إلقاء المحاضرات دون التطبيقات  السرعة في التدريس و االعتماد على

إن الحقيقة و ر  في إفهام كل الطلبة للمادة  .نهاء مفردات المقرر، فيؤدي  به إلى التقصي،والمسيطر على تفكيره  حينها هو إ

نوعية الدرس،  باإلضافة إلىأستاذ وطالب  قدرة وكفاءة كل تبقى مرهونة بمدى للمادة التعليميةعن الحجم الساعي  اإلجابة

تحتاج إلى وقت  اآلخر، فهيففي الوقت الذي يتناسب فيه الحجم الساعي مع البعض الدروس يتنافى هذا التوافق مع البعض 

 م2076شارف  )بذلك. يسمح  لها المخصص الحجم الساعي ال استيعابها لكن الطالب علىليتناسب وقدرات  أكثر؛

وينتج عن ذلك تذبذبا عند المعلم فيدفعه ذلك إلى أن  يصب ميل جهده في الموازنة بين الوقت والدرس على  (71ص

في الشرح  إلى الدقة النحو تحتاج طبيعة مادةمن يرى "أن  (، وهناك17هـ ص7451بني و بن سالم . ) حساب التلميذ 

 (243م،ص2002عطوي لوقت المخصص للمادة غير كاف" )وهاتان الميزتان تجعل اوالتوضيح المفصل 
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 (4جدول )                    مجال طرائق التدريس 0 - 

الر

 قم

التر

 تيب
 السبب

الوسط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 حدة السبب

2 1 
قلة اإلمكانات المتوفرة في الكلية لتطبيق طرائق التدريس 

 الحديثة.
 مرتفعة 88.30% 0.671 2.65

 مرتفعة %83.30 0.761 2.50 .الحفظ والتكرارطرائق التدريس المتبعة تعتمد على   2 1

 مرتفعة %80.00 0.598 2.40 اعتماد المدرس طرائق تقليدية في تدريس مادة النحو. 3 5

4 4 
تكوين حافز نحو  تساعد علىالطريقة المتبعة في التدريس ال 

 المادة.تعلم 
 مرتفعة 76.70% 0.657 2.30

3 5 
وفعاليات  المادة بأنشطةإنعدام نظام القاعات المناسبة لتدريس 

 متنوعة
 مرتفعة 73.30% 0.696 2.20

 مرتفعة %68.30 0.686 2.05 قلة استعمال الوسائل التعليمية ووسائل اإليضاح في التدريس. 6 6

 

  %78.30 0.386 2.35 المجال الرابع

(  ترتيب األسباب المتعلقة  بمجال طرائق التدريس من األكثر حدة  إلى األقل حدة ، حيث نجد أن  4يوضح الجدول رقم )

زن النسبي (، والو 2363ــ 2303تنحصر بين المتوسط الحسابي قدره )  حسابية إلجابات أفراد العينة جميع المتوسطات ال

(، حيث يعبر  المتوسط الحسابي  03167ــ  03318وكما تراوح  االنحراف المعياري بين )(، % 88350ـ  % 68350)

( " قلة  استعمال الوسائل التعليمية  ووسائل اإليضاح في 6األول على أن السبب األقل حدة  كان السبب رقم الفقرة  )

" قلة اإلمكانات المتوفرة  في الكلية   2الفقرة ، أما السبب األكثر حدة  هو السبب رقم  2303التدريس "  بوسط حسابي 

لقد  أظهرت نتائج الدراسة وجود أسباب عالية  في المجال و ،2363لتطبيق طرائق التدريس الحديثة " بوسط حسابي 

 .2353الرابع  )طرائق التدريس (  حيث جاء هذا المجال في المرتبة الثانية  إذ حصل على متوسط حسابي مقداره  .

 المتعلقة بمجال طرائق التدريس. مرتفعة لألسباب، وهو يعبر عن حدة %18350ن النسبي والوز

الفقرة "قلة االمكانات المتوفرة في الكلية لتطبيق طرائق التدريس  الحديثة " على المرتبة األولى  في هذا  حصلتلقد 

فرق بين االمكانات المسخرة لتعليم  وجدي أنه الحقيقة و. %88350وبوزن نسبي قدره  2363المجال  بمتوسط حسابي 

ثمة  قصورا  من استعانة  المدرسين "بالتقنيات    هكما أن  ،المسخرة  لتدريس العلوم األخرى باإلمكانات اللغة العربية 

بنائها وأيضا  ثمة بونا شاسعا بين تعليم اللغات األجنبية أل،التربوية في تعليم اللغة  )النحو ( وتعلمها وفي توضيح مناهجها 

وتعليم العربية ألبنائها من حيث  ضآلة  االعتماد على التقنيات الحديثة ووسائل االيضاح المناسبة التي تجذب االنتباه وتشده 

 نحو المحتويات المقدمة،
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 فيقبل على تعلمها في جو من اإلثارة والحماسة وتجدر اإلشارة إلى منطق العصر يقضي القيام بتنمية لغوية شاملة، تأخذ  

طريقة حديثة يتمكن ما يمكنها من ولوج الدرس اللغوي بمن التقنيات الحديثة في عصر المعلومات الذي يتفيأ ظالله، 

ضف إلى ذلك  قلة  الوعي بأهمية  ،( 721ـ  726 م ،ص2075السيد )الدارسون من خاللها من محاكاة اللغة الفصيحة" 

لهذا يجب توفر الوسائل التعليمية ؛تحول دون استخدامها و الدرس الوسائل التعليمية الحديثة  التي  تزيد من فاعلية

 وتدريب األساتذة  وتوعيتهم بأهميتها في ميدان التعليم .(  773ــ  1ص م2003السلطاني)المصاحبة لطرائق التدريس 

،  2330بمتوسط الحسابي  على المرتبة الثانيةبعة تعتمد على الحفظ والتكرار "وقد حصلت الفقرة "طرائق التدريس المت 

في اعتماد هذا األسلوب في التدريس لسهولته ،وألن مثل هذه الطرق    يرجع السبب  ،وقد  %85350بي قدره وبوزن نس

 خرىتوفر الوقت إلنهاء المقرر الخاص بالمادة ،أو لكون المعلم  ال يحسن غيرها  لعدم اطالعه على الطرق التعليم األ

(  5ص م ،2007 تقوم  على العرض المباشر للمعلومات ، )  صاري من عناصر التشويق  اليةطريقة جافة خ .وهي

عدة وهي  طريقة قديمة  ال تستثيرهم لقاء المحاضرة وإمالئها على الطلبة دون تفاعل ، ومطالبتهم بحفظ القاوتتمثل في إ

 (.20 م،ص2076شارف  ، م7187، الجعفري )وال تحفزهم للمناقشة 

 ،1صم، 2073 وداعة) نحو  يخطئ في كتابته خطأ فاحشا "بالتجربة  أن أكثر الطالب حفظا واستظهارا  لقواعد الإذ ثبت 

لى إجميع األحوال سيحولها مع الزمن  ن االستمرار  بطريقة واحدة  والتزامها فيكما أ ( 775 ،صم 2071حمد  و 

ظ والتكرار  الحف فااللتزام بأسلوب   ،(54ص  ،م7115 براهيم) إهذا يسبب السآمة والملل للطالب عقيمة و طريقة شكلية

السماع وعن طريق الرؤية   كطريقة وحيدة لتعليم النحو ال يؤتي ثماره وال يفيد في إجادة اللغة  "فالفرد يتعلم عن طريق

ق التحدث أو القراءة أو الصور  أو نحو ذلك ، ولهذا ينبغي أن تتيح طريقة التدريس الفرص لالنتفاع بكل هده يوعن طر

ال يمكنها بحال من األحوال من  سلوبهذا األي تقوم على الطريقة التعليمية  التف، (  54ص ،م7115براهيم إ )الوسائل 

لهذا يجب  أن " تتحاشى الطريقة اإلمالئية "، اتدفعهم للنفور منه ك عكس ذلدفع الطلبة إلى اإلقبال على المادة بشغف بل 

 الدليمي)التي ال تعود بالنفع على المتعلم، بل تبعث فيه الكسل والتواكل باعتبار التدريس عملية تفاعل بين المدرس وطالبه 

 ( 75ص  م ، 2005 ، والوائلي 

  2340وقد حصلت  الفقرة " اعتماد المدرس  طرائق تقليدية  في تدريس مادة النحو  على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  

والسبب في ذلك  قد يرجع لعدم اطالع المدرسين على طرق التدريس الحديثة  أو لعدم إلمامهم بها  %80ووزن نسبي قدره 

ئق التدريس " أصبحت " عنصرا مهما في الدراسات التربوية تعقد لها ،على الرغم من أن الدراسات تؤكد أن " طرا

المربون قديما وحديثا  هتم إذا ،(562،ص  م2072الزويني  ( ،)25م، ص7115 هيم )ابرا فيها الكتبالبحوث وتؤلف 

بمواالة البحث في  الطرائق التربوية وحديثهم عن هذه الطرائق  يستوعب الجزء األكبر من كتب التربية ومن يتبع تاريخ 

التعليم التربوي يجده محاوالت متصلة  في سبيل الوصول إلى الطريقة الصالحة ،ولعل ذلك يرجع إلى أن الطريقة ركن 

تلميذا يتلقى الدرس وثالثا  ا،فإذا  تصورنا أن العملية  التعليمية تتطلب أوال معلما يلقى الدرس وثاني مهم من أركان التعليم

لم في عالج هذا الدرس. مادة يعالجها المعلم مع التلميذ فإن هناك ركنا رابعا له أهميته  وهو الطريقة التي يملكها المع

، رتبط إلى حد كبير  بنجاح الطريقةتعليم .فنجاح التعليم ي( وهي أساسية في عملية  ال 526،صم 2072)الزويني 
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وتستطيع الطريقة السديدة أن  تعالج كثيرا من فساد المنهج وضعف التلميذ، وصعوبة الكتاب المدرسي وغير ذلك من  

د أثرا وأجل مشكالت التعليم، وإذا كان المدرسون يتفاوتون بمادتهم وشخصياتهم، فإن التفاوت بينهم من حيث الطريقة أبع

 (562ص  م،2072،الزويني  57ص م،7115خطرا.)ابراهيم 

إلى ضعف الطلبة  هي قلة إلمام المعلمين بطرائق التدريس  أن أحد  األسباب التي أدت وتجمع الدراسات في هذا الميدان 

وقلة تطبيق الطرائق ريسية المستعملة للفروق الفردية قلة مراعاة  الطرائق التد وأ(؛ م 2004الجميلي )الحديثة " 

فالمعلم  الذي يظل أسير الكتاب المدرسي والخطط التي أعدها لدروسه في  ،م (2005) الزويبعة    التدريسبة الحديثة 

الخليفة ،وسنوات ماضية   يقل فيه االبداع واالبتكار التي يجب أن تالزم المعلم طول سنوات عمله في المبدان )الحسون 

قائمة أساسا على الحفظ واالستذكار والتلقين وعزل المتعلم  دريس التقليدية الت و الحقيقة إن طرائق (،245ص م ،7116،

تنطلق من كون عقل المتعلم مستودعا فارغا ينبغي ملؤه بالمعرفة بغض النظر عن  لخبرات الواقعية  في التعليم عن ا

)  اللجنة الوطنية  للمناهج  تلقي ال أكثر وال أقلفهو يكتسبها ويستهلك المقررات عن طريق ال ،جدوى حاجته إليها

وهي عكس  726م ،ص 2075الى نفور الطلبة وعدم اقبالهم على التفاعل مع المادة  السيد  ما يؤدي، وهذا (7،ص2006

قدرات الطريقة الحديثة .. التي تجعل من المتعلم مسهما فعاال في بناء معارفه انطالقا من البحث واالكتشافات مما يكسبه 

لغوية شاملة تأخذ من  بتنميةفمنطق العصر يقضي القيام  ،(71م ،ص2076 )شارفومهارات ومعرف فعلية وسلوكية 

التقنيات الحديثة في عصر المعلومات مايمكنها من ولوج الدرس اللغوي بطريقة حديثة، يتمكن الدارسون من خاللها من 

 (721ــ  726 ص م،2075السيد )محاكاة اللغة الفصيحة 

 (5جدول )                   االمتحانات  مجال 5 -

الر

 قم

التر

 تيب
 السبب

الوسط 

الحسا

 بي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

حدة 

 السبب

 مرتفعة %85.00 0.605 2.55 الطلبة.تقويم  التحريرية فياالعتماد على االمتحانات  1 5

7 2 
على  للّغة، وتركيزهاإغفال أسئلة االمتحانات للجانب التطبيقي 

 النظري.الجانب 
 مرتفعة 75.00% 0.786 2.25

6 3 
والتقيد بحرفية اإلجابة النموذجية في  األسئلة،صعوبة 

 .تقويم ودرجةيستحقه من  الطالب ماالتصحيح، وعدم إعطاء 
 مرتفعة 68.30% 0.887 2.05

 منخفض %61.70 0.745 1.85 اللغوية.األسئلة االمتحانية ال تنمي قدرة الطالب  4 4

 منخفض %61.70 0.813 1.85 قلة االهتمام بالفروق الفردية عند وضع األسئلة االمتحانية . 5 1

 منخفض %58.30 0.851 1.75 المادة.متحانية غير شاملة لمحتوى األسئلة ال 6 3

 منخفض %56.70 0.733 1.70 والوضوح. تنقصها الدقةاالمتحانية األسئلة  7 2
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 مرتفعة %66.70 0.592 2 المجال الخامس     

االمتحانات( من األكثر حدة  إلى األقل حدة ، حيث نجد جميع   اب المتعلقة  بمجال )( ترتيب األسب 3يوضح  الجدول )

(   % 83ـ  % 033631( والوزن النسبي ) 2333ـ  7310المتوسطات الحسابية ألفراد العينة في هذا المجال تنحصر بين )

لسبب األقل (،حيث يعبر المتوسط  الحسابي األول  على أن ا 03881ــ  03603وكما تراوح االنحراف المعياري بين )

(  3وضوح " أما السبب األكثر حدة فكان رقم الفقرة )لة االمتحانية تنقصها  الدقة وال( " األسئ 2حدة كان رقم الفقرة )

 .( متساوية في المتوسط الحسابي 4، 7"االعتماد على االمتحانات التحريرية في تقويم الطلبة " ، كما جاءت  الفقرات  )

(، فقد )السادسة  حيث جاء هذا المجال في المرتبةنتائج الدراسة وجود أسباب عالية في المجال الخامس  أظهرتلقد  

فيه على حدة مرتفعة أما  كما حصلت ثالث فقرات ، %66310ووزن نسبي  2300حصل على متوسط حسابي مقداره  

وقد ، ( 7383و  7310ط الحسابي لها  بين)  باقي الفقرات األربعة من هذا المجال فكانت حدتها منخفضة تراوح المتوس

 2333حصلت فقرة" االعتماد على االمتحانات التحريرية في تقويم الطلبة " على المرتبة األولى بمتوسط حسابي   .مقداره 

ية وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن االختبارات التحريرية ال تتطلب وقتا كثيرا مقارنة بالشفاه .%83ووزن نسبي مقداره 

أن  السبب الشمري في بحثه  ويرىألساتذة عليها في تقويم الطلبة ،وخاصة في حالة وجود عدد كبير من الطلبة ،أو لتعود ا

أن الوقت المخصص لتدريس المادة ال يسمح بإجراء االختبارات الشفوية ، ماد االختبارات التحريرية وحدها  إلى في اعت

أغلب  ف ( 780،صم 2005الشمري  ) وكثرة مفردات الكتاب وتفريعاته المتشعبة " وكذلك  كثرة  أعداد الطلبة في القاعة

في تقييم طلبتهم  على االختبارات التحريرية  وهذا ال يمكن أن يكون تقييما شامال ؛   ألنه يفتقر  يعتمدون  مدرسي النحو

مادة النحو هو حصر  أساليب التقويم  في أن من أسباب ضعف الطلبة في  ي لهيتاوقد أكد كفاية النحوية ،إلى تحقيق ال

ويرى الباحث أنه من  يلق نظرة على أساليب التقويم المتبعة  في أي التحريرية  تبارات المقاليةاالختبارات فقط على االخ

المستوى األول من مستويات المعرفة في األعم األغلب ذلك  قياس األداء اللغوي في جامعاتنا العربية  يجد أنها  ال تقيس إالّ 

نها ال تعنى باالختبارات الشفوية في األعم األغلب من رجاع من جهة ، كما أالمستوى المتمثل في الحفظ والتذكر واالست

ة كافة حفظا  وتذاكرا ومن هنا كان البد من تعدد  أساليب التقويم التي تقيس مستويات المعرفم ( ، 7180ي )الهيتجهة  ثانية

وفهما  وتحليال وتطبيقا وتقويما  على أال تقتصر تلك األساليب على قياس الجانب المكتوب من اللغة، وإنما البد من أن 

فاالختبارات التحريرية ال يمكنها أن تكون مقياسا دقيقا ، ( 728 ص م2075السيد لجانب الشفاهي  منها باالهتمام )يحظى ا

النحوية حديثا وكتابة .ولهذا  النحوية للطالب  إذ الكفاية النحوية تتمثل في قدرة الطالب على تجسيد القواعد لتجسيد الكفاية

"التنويع في استخدام أساليب التقويم الموضوعية  واالختبارات المقننة في قياس األداء اللغوي مع عدم  إهمال  فإن 

تعد من أنجع أساليب التقويم التي تعمل على تجاوز ( 755 م ،ص2075 السيدمقال في قياس مهارة التعبير  )اختبارات  ال

 الضعف الذي يعانيه الطلبة في هذه المادة .

 2323نب النظري "بمتوسط حسابي على الجااالمتحانات للجانب التطبيقي للغة، وتركيزها  وقد جاءت الفقرة "اغفال أسئلة

 ،في المرتبة الثانية %13مقداره وبوزن نسبي 
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إلى يدفعهم  ذلك ما وإغفال التطبيقاتتلقين يرجع السبب في ذلك إلى اعتماد األساتذة في المحاضرات على طريقة ال وقد 

 قبل الجامعةما ويمكن لتعود الطلبة في المراحل  فقط،وتعتمد على االستذكار والحفظ للجانب التطبيقي  أسئلة تفتقررح ط

لجانب التطبيقي مما يدفع األساتذة لالستمرار على ذلك المنهج حفاظا على ل التي تفتقرعلى أسئلة االمتحانات النظرية 

 االمتحان. النجاح فيتمكين الطلبة من 

وقد جاءت الفقرة " صعوبات األسئلة ، والتقيد  بحرفية اإلجابة  النموذجية  في التصحيح  وعدم إعطاء الطالب  ما  

قد يرجع  سبب صعوبة  ، %68350ووزن نسبي ) 2303حسابي   بمتوسطفي المرتبة الثالثة  يستحقه  من تقويم ودرجة "

األسئلة في االمتحان  إلى اكتفاء األساتذة  بالجانب النظري  في  المحاضرة  وافتقارها للتطبيقات سواء أكانت شفاهية أم 

يتفاجأ االختبار، أو أنه  ترتب على عدم فهمه استصعاب األسئلة في يتحريرية  مما يجعل الطالب  ال يهضم المادة جيدا ف

التي لم يكن  تعود عليها ،و لم يتدرب ذهنه عليها لقلة التطبيقات في المحاضرة وانعدامها  في أحيان  باألسئلة في االختبار 

كثيرة  ، إضافة إلى تشبت المعلم باإلجابة النموذجية عند التصحيح   وكل خروج عنها  بوجه من الوجوه   باإلشارة اليها   

تعثر الطالب في إيصالها باألسلوب الذي ذكره األستاذ في المحاضرة تعد مرفوضة  و يحرم الطالب من حقه في العالمة   أو

ة  مطابقة كاملة  ألخذ العالمة  مما يهضم حق الطالب في جابة النموذجيوكأن المطلوب هو  مطابقة إجابة الطالب  لإل

  .التقويم 

 ( 6جدول )                      مجال األهداف  2 -

الر

 قم

التر

 تيب
 السبب

الوسط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 حدة السبب

 مرتفعة %88.30 0.587 2.65 قلة وعي الطلبة باألهداف. 1 6

4 2 
تقليدي ال يساعد على تحقيق أهداف  المادة بأسلوبعرض 

 المادة.
 مرتفعة 76.70% 0.801 2.30

 مرتفعة %73.30 0.768 2.20 الطلبة.الناقد لدى  تراعي األهداف تنمية التفكيرال  3 3

 مرتفعة %73.30 0.834 2.20 قلة مراعاة األهداف لحاجات المجتمع. 4 5

 مرتفعة %71.70 0.745 2.15 الطلبة. واضحة عندأهداف تدريس النحو غير   5 7

 مرتفعة %68.30 0.605 2.05 وميولهم.ندرة تلبية األهداف لحاجات الطلبة   6 2

 مرتفعة %66.70 0.725 2 بواقع تدريس المادة. ارتباط األهدافضعف  7 8

 منخفض %61.70 0.745 1.85 الطلبة.األهداف غير مناسبة لمستوى  8 1

 مرتفعة  %72.50 0.449 2.18 المجال السادس 
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أن جميع     األهداف " من األكثر حدة  إلى األقل  حدة ،حيث( ترتيب األسباب المتعلقة بمجال " 6يوضح الجدول  ) 

( % 88350ــ   % 67310(، والوزن النسبي ) 2363ــ  7383المتعلقة بهذا المجال تنحصر بين ) المتوسطات الحسابية 

األقل حدة ( ، حيث يعبر المتوسط الحسابي األول على أن السبب 03854ــ 03381المعياري بين ) االنحرافوكما يتراوح 

( " قلة وعي  6رقم الفقرة )أما السبب األكثر حدة  هو ( " األهداف غير مناسبة  لمستوى  الطلبة " ،  7رقم الفقرة ) وهو

 .( متساوية في المتوسط الحسابي3، 5الطلبة  باألهداف " ،وتبين من الجدول أن الفقرات رقم )

إذ  ،ث جاء في المرتبة )الرابعة( في ترتيب المجاالتالمجال حي ب عالية في هذاأظهرت نتائج الدراسة وجود أسبا لقد

قد حصلت الفقرات السبعة منه على حدة مرتفعة ، و %12330ووزن نسبي   2378داره  حصل على متوسط حسابي مق

 (.7383، أي بمتوسط حسابي ) 2،وفقرة واحدة منه على حدة منخفضة أقل من 

وسط حسابي  مقداره لى متفي  هذا المجال وع على المرتبة األولىباألهداف " فقرة" قلة وعي الطلبة  حصلت الكما  

ه جانب الهتمام األستاذ وتركيزه على الدروس وإغفالوقد يرجع السبب في ذلك  %88350ره ووزن نسبي  قد 2363

 راسات فيما أشارت إليه الد يتوافق مع  وهذاو رغم أهمية إدراك الطالب لها ،األهداف الخاصة والعامة لمادة النحتوضيح 

لم يطلعوا  على أهداف تدريس  أغلبهم أنالطلبة في اللغة العربية  ضعفإلى  أن من أسباب   وصلتالتي ت هذا الميدان 

غير واضحة بالنسبة للطلبة  هداف تدريس النحو العربي ى أن أإل، و ( 703 – 71 صم ،2005ة )الزويبعالمادة  

أهداف مادة النحو  ووعي الطلبة وإدراكهم لها  يؤدي  إلى تعلمها  وحسن اتقانها ، وبالتالي   وضوحف (، م7180 ،ي)الهيت

 .( 45 م ،ص2000رسوخها  وثبانها  في ذهن المتعلم )الشبلي

ت فقرة" عرض المادة بأسلوب تقليدي ال يساعد على تحقيق األهداف " على المرتبة الثانية في هذا المجال وقد حصلـ

على تدريس المادة اتذة وقد يرجع السبب في أن اعتماد األس، % 16310 ووزن نسبي 2350مقداره بي بمتوسط حسا

، وهذا واستصعابهما يجعلهم ينفرون من تعلم النحو ينتج عنه بث السآمة والملل في نفوس الطلبة م أسلوب تقليديالنحوية ب

 ومحادثة.الهدف من دراسة النحو وهو اتقان اللغة واالعتزاز بها وتوظيفها كتابة  ال يخدم

استعمال الطرق  االبتعاد عنن على تدريس اللغة العربية إلى األهداف المرسومة لتعليم النحو في أذهان القائمي ترمي

وسالمة التراكيب  لصحة األسلوبهي وسيلة ا د ذاتها إلى كونهإلى القواعد النحوية على أنها غاية في حالتي تنظر  التقليدية

ومساعدة المتعلم على فهم ما يستمع إليه وصحة القراءة وفهمها وصحة الكتابة  قلم واللسان من االعوجاج والزلل.وتقويم ال

ودقة المالحظة وشحذ عقولهم على التفكير المنظم  صحة الحكموالتعبير السليم شفهيا كان أم كتابيا واكتساب الناشئة 

من خالل األساليب والنصوص التي يتفاعلون معها وتحقيقا لوحدة  تكوين االتجاهاتوغرس بعض المفاهيم والعمل على 

بأسلوب تقليدي  جاف ينسف  غير أن عرض المادة ( 734م ،ص2075السيد  )في تكوين شخصيات الناشئة  اللغة واسهاما

 على أرض الواقع . هذه االهداف تحقيق
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التفكير النقدي لدى الطلبة" على المرتبة الثالثة في هذا المجال بمتوسط حسابي ت فقرة "ال تراعي األهداف تنمية وقد حصلـ 

عربية  عند وقد يرجع السبب في ذلك  إلى عدم االستفادة  من خبرة معلمي اللغة ال ، % 15350ووزن نسبي   2320

األهداف تحليال لمحتوى المادة الدراسية ، وتحويل ذ يتطلب صياغة إـ(22 م ص2003)هادي  تعليمها صياغة أهداف 

األهداف من صياغتها العامة  إلى أهداف سلوكية تمكن الطلبة والمدرسين  من امتالك فكرة واضحة مما يجب عليهم 

من  تنمية التفكير النقدي  عند الطلبة فإنها تجعلراعى األهداف عند صياغتها ( فإذا لم تُ 776 ، صم 7110إنجازه.) مهدي 

عليم اللغة ليس معناه  حشو ذاكرة  المتعلم  بقواعد وضوابط  ثابتة  للغة ،وإنما يجب  أن "فتعملية التعليم عملية جامدة  ،

يهدف إلى وضع  الئحة  يجعل  الطالب يشارك  ويتفاعل  إيجابيا مع المادة  التعليمية ذلك  هو الهدف؛ ألن  تعليم  اللغة ال 

حساني  )مفتوحة  من الكلمات ولكن  الكتسابه  المهرات المناسبة  ليسهم  هو نفسه  في ترقية  العملية التعليمية  وتحسينها 

على دقة التفكير والبحث ألنه من األهداف األساسية لتدريس مادة النحو  هي  تمرين المتعلم  ؛( 704- 705 ص ،م2000

 .ـ(280 م ،ص2000) مدكور  النحو  ال غاية له. ، فاذا أغفل هذا الهدف أصبح تدريسالعقلي  السليم

 :العالجواالقتراح 

 مادة النحو العربي  تطوير تدريس اللغات فيعلم حديث يهتم بتعليم  التطبيقية كونهااستثمار اللسانيات ـ 

 اللغة. عن فروعفصل النحو  المادة وعدمفي تدريس هذه  كثراعتماد الجانب التطبيقي أـ 

وعلى القواعد استعماال وظيفيا  على استعمالالطلبة وتعويد  ؛لى االختبار الشفهيإخصيص جزء من عالمة االختبارات تـ 

 بالفصحى. التحدث

 بالقسم.لاللتحاق مقبولة في مادة النحو  بول في قسم اللغة العربية وكأن تحدد عالمةوضع مقياس للقـ 

والتحقق من تحقيقها بعد كل محاضرة عن طريق التطبيقات  ة الطلبة باألهداف الخاصة بمادة النحو،توعيالحرص على ـ 

 صياغتها.االستفادة من خبرة األساتذة عند  والتحريرية، وضرورةالشفوية 

   .ند التصحيحباإلجابة النموذجية الحرفية عالتنويع في أسئلة االختبارات ومراعاتها لمستوى الطلبة مع عدم التقيد . 

مرحلة  الضعف في فيها لتجاوزعلى أسباب الضعف  النحو والقضاءفي مادة  السابقة للجامعةاالهتمام أكثر بالمراحل ـ 

 المراحل.في تلك لك بعمل دورات تدريبية لتحسين أداء المعلمين ذو الجامعة،

تدريس ميدان  لتوظيفها في الحديثة؛ق التدريس مستجدات المتعلقة بطرائ التعليمية علىكل المراحل  المدرسيين فياطالع ـ 

 العربي.مادة النحو 
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وحتى ال تكون  دراسته،الطلبة في  لتشويق وترغيبحياة المعاصر ال بواقع النحو وكذا الشواهد واألمثلة المتعلقة به ربط.  

 الحياة. بهم فيوما يحيط  ما يدرس فجوة بين

 ذلك. دورات تدريبية فيجنبية وإقامة األ والمستخدمة في تعليم اللغات ن وسائل التعليم الحديثةتمكين األساتذة مـ 

وتنمية يكون هدفها تقويم اللسان تحدثا والقلم كتابة التنسيق بين كل المراحل التعليمية لوضع برامج متكاملة لتعليم النحو ـ 

 المراحل.قدرة الطلبة في اللغة العربية بالتدرج حسب 

 

 المصادر والمراجع 

 القاهرة . ،دار المعارف 7الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية ،ط ،م7115براهيم عبد العليم ابراهيم ا

ة التي يرتكز عليها تعليم النحو والبنى التركيبية رسالة ماجستير غير منشورة، م، النظرية النحوي7111االبراهيمي خولة 

 .الجزائر

 مؤسسة الرسالة، لبنان ،بيروت. عبد الحسين الفتلي   قيقالنحو  تح األصول في  ،ابن السراج

 محمد علي النجار دار الكتب المصرية.  قيقم ،  الخصائص تح7132ابن جني عثمان 

 القاهرة  . دار الفجر، المقدمة ،  م،2004عبد الرحمنابن خلدون 

 بيروت . ،هـ ،لسان العرب ، دار صادر7474جمال الدين ابن منظور 

 عمان .،مجدالوي للنشر والتوزيع ، 2م ،األساليب الحديثة  لتدريس اللغة العربية  ط7182أبو مغلي سميح 

م ، حركة تسيير النحو العربي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة ميلود معمري، تيزي 2072أكلي سورية 

 الجزائر . وزو،

، 7تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق والممارسة المرحلة األساسية طم،  أصول 7111البجة ،عبد الفتاح حسن 

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان 

م ،النحو المدرسي في الجزائر في ضوء نظريات النحو العربي في المرحلة  الثانوية  والطور الثالث 7112بلحوت أحمد   

 الجزائر.من التعليم األساسي رسالة ماجستير 
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ه ،  صعوبات تعلم النحو العربي في الطور المتوسط السنة الرابعة أنموذجا مذكرة  7451بن سالم  عائشة ، وبني أسية  

 تخرج لنيل شهادة الماستر ،  الجزائر.   

، 77جلة اللسان العربي،المجلد م نحو تنسيق افضل للجهود الرامية  إلى تطوير اللغة العربية، م7114تمام حسان  

 . 507ـ  284ص ص  المغرب ،،7ج

 بغداد  .،، المناهج الدراسية مفهومها وفلسفتها المكتبة الوطنية 2006التميمي عواد جاسم محمد 

نسانية  جامعة محمد خضير بسكرة ، واقع تعليم النحو العربي في المرحلة الثانوية ، مجلة العلوم اال2003جاهمي محمد 

 .58ـ  25ص ص  ،، الجزائر1العدد 

صيل الطالب بعد دراسة النحو مدة ثماني سنوات رسالة ماجستير غير م،دراسة تحليلية لنتائج تح7187عفري، الج 

 .،كلية التربية جامعة دمشق،سوريامنشورة 

صعوبات تعليم القراءة  والكتابة  للتالميذ المبتدئين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في  م ،2004  الجميلي  رغد

 العراق . ،محافظة بغداد جامعة بابل  رسالة  ماجستير غير منشورة كلية التربية  األساسية

 سير دراسة ونقد منهجي مطبعة المجمع العراقي بغداد.م ، نحو التي7184الجواري أحمد   

م ـ تعلم النحو بين مدخل الكفاءات  ومقاربة النصوص ـ  مجلة العلوم االنسانية   المجلد )ب ( 2071صالح الدين حداد ،

 . 564ـ  541، ص ص ،  الجزائر32العدد  

 الجزائر  ،وان المطبوعات الجامعيةم، دراسات في اللسانيات  التطبيقية حقل تعليمية اللغات دي2000حساني  أحمد 

 القاهرة. دار المعارف، م، النحو الوافي،7113حسن  عباس ، 

م، طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام، منشورات جامعة عمر 7116حسن جعفر ،والخليفة الحسون جاسم محمد 

 .،ليبيا   المختار

شر والتوزيع، عين ميلة ،دار الهدى للندة المعلمين  على تعليم اللغة قراءة  وتعبير م، المرشد المعين للسا2006حمزة بشير 

 ،الجزائر .

دار الشروق للنشر ،7طم، الطرائق العملية في تدريس اللغة العربية 2005الدليمي   طه حسين  والوائلي سعاد عبد الكريم 

 والتوزيع، ، األردن.

 م ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، دار المعرفة الجامعية .7113الراجحي، عبده 
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 .سوريا ،دمشق .جامعة مطبعة القاسم، الدين بدر ترجمة اللسانيات،، إلى م ،مدخل7180اياوررونالد   

 م ، الطريقة المثلى لتدريس قواعد النحو،  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة .2001زاوي صالح 

 م، علل النحو ،تحقيق مازن مبارك ، القاهرة . 7131الزجاجي 

م ،مشكلة ضعف طلبة أقسام اللغة العربية في االعراب في كليات التربية في بغداد أسبابها وعالجها 2005الزويبعة  رجاء 

 العراق . ،جامعة بغداد كلية التربية للبنات  رسالة ماجستير غير منشورة 

ة االنسانية جامعة بابل في مقرر طرق م ،المشكالت التي تواجه طلبة قسم اللغة العربية كلية التربي2072 الزويني ابتسام 

، 6تدريس اللغة العربية من وجهة نظرهم ـ)األسباب  ، مقترحات العالج ( مجلة كلية التربية االنسانية جامعة بابل العدد 

 .  511 ـــ 562، ص ص العراق

ية في كليات التربية من م، مشكالت استخدام اللغة العربية الفصيحة لدى طلبة أقسام العرب2003السلطاني أحمد حسن 

 جامعة بابل كلية التربية األساسية ،رسالة ماجستير غير منشورة العراق .  التدريسيين،وجهة نظر 

 ،لبنان  اللبنانية، اإلسالمية الدار،1 ط الحديثة، االتجاهات ضوء في العربي النحو تدريس م2002 السليطي ظبية

 ربية والثقافة والعلوم، األردن اللغة العربية  مجلة المنظمة العربية  للتم    مشكالت  تعليم 7114السمان، مروان

 ،دمشق  مطبوعات مجمع اللغة العربية  7م ، النهوض باللغة العربية والتمكين لها ، ط2075السيد محمود أحمد 

(، مجلة جسور المعرفة  م، النحو العربي في المرحلة الجامعية  ـ)المنهج، األستاذـ، الطالب 2076شارف ،عبد القادر 

 .23ـــ6، ص صالجزائر 1، العدد2للتعليمية والدراسات اللغوية واألدبية جامعة شلف  المجلد 

 م،  التعليم الفعال  والتعلم الفعال  دار األمل ،األردن .  2000الشبلي ابراهيم مهدي ،

م  ضعف طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية جامعة واسط في مادة النحو األسباب 2005 حسن  هادي الشمري محمد

 .  278ـ  712ص ص  ،السنة الخامسة، العراق،77االجتماعية عددوالمعالجات الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم 

الجزائر، ص  8عدد  لة التواصلتحليل ونقد، مجم ،واقع المحتوى النحوي في المقررات المدرسية 2007صاري محمد 

 . 30 ـــ 24ص 

م،أسباب الضعف اللغوي عند طلبة نخصص اللغة العربية من وجهة نظر أساتذتها في 2001صافي ،حسن عبد الرحيم

 فلسطين .، الجامعات النظامية بالضفة الغربية رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القدس 
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 ريس في اللغة العربية ، دار المريخ للنشر والتوزيع الرياض.م، التد7184ظافر محمد اسماعيل  وآخرون 

دار المسيرة  ،7طم، أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،2005، و الحوامدة، محمد فؤادعاشور راتب قاسم

 األردن .،للنشر والتوزيع 

والتربية االسالمية  دار الكتب الوطنية منشورات م،  طرائق التدريس الخاصة باللغة العربية 2000عامر فخر الدين 

 ليبيا . ،جامعة الفتح

 ، طرق تدريس اللغة العربية، مكتبة غريب .القاهرة . عبد العال  عبد المنعم سيد

م، االتجاهات الحديثة في تدريس اللغة العربية  في المرحلتين االبتدائبة والثانوية، مركز 2002عصر عبد الباري ،

 ة للكتاب مصر.االسكندري

 21م مشكالت تدريس النحو، المؤتمر السنوي األول تيسير علوم النحو مجمع اللغة العربية بدمشق 2002عطوي  رفيق   

 / سوريا .57/70/ ـالى  / 70/

م، تقويم أداء مدرسي اللغة العربية في تدريس االنشاء والقواعد واالمالء جامعة بغداد كلية 7114عطية   محسن علي 

 ربية أطروحة دكتوراه غير منشورة، العراق  .الت

 .23ـ 3شعبان،ص ص  278ي اللغة العربية مجلة الفيصل العددهـ مظاهر ضعف الطالب ف 7473عمار محمود 

 .wttp/albayou.com.ukم، هل النحو صعب مجلة  البيان االماراتية .)2072العوني احميدة  

 العلم للماليين، القاهرة  .دار  7م،التعلم ونظرياته، ط7161فاخر عاقل 

م، تعليمية النحو ، أعمال  ندوة تيسير  النحو ، منشورات المجلس األعلى  للغة العربية 2007محمد مختار  قاسمي

 ،الجزائر .

 لبنان .، هـ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية بيروت الرسالة 7406اللبدي محمد سمير 

م ، مشروع الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة 2006اللجنة  الوطنية للمناهج المجموعة المتخصصة لمادة اللغة العربية،  

 الثانوي العام والتكنولوجي جدع مشترك آداب، جدع مشترك علوم وتكنولوجيا ، الجزائر . .األولى من التعليم

 .، الرباط،منشورات االختالف7 راسة في التنميط والتطور ـطالمتوكل  أحمد " اللسانيات الوظيفية  المقارنة ـ د 

 ، القاهرة .، دار الفكر العربي 7،طم ، تدريس فنون اللغة العربية  2000مدكور أحمد
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 ، مطبعة التعليم العالي جامعة الموصل ،العراق .7م،االحصاء ط7111المشهداني محمود وأمير حنا هرمز  

جامعة الموصل مطابع وزارة  قاتها التربوية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،م، المناهج وتطبي7110 مهدي محمد

 العراق . التعليم والبحث العلمي،

 الجامعية  الجزائر . المطبوعاتن ، ديوا7النشأة والتطور ط م، اللسانيات 2001مومن أحمد 

 م، أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية ، تونس.7118هادي، نهر 

م  تقويم برنامج إعداد مدرس اللغة العربية في النحو والصرف للمرحلة الثانوية كلية  7180 الهيتي عماد عبد الواحد ،

 التربية جامعة عين الشمس رسالة ماجستير غير منشورة ،مصر.

 م،اتجاهات تدريس النحو في العصر الحديث وطرق التدريس التي تتناسب معها في تدريس2073وداعة مرتضى 

 تايالند. ،الناطقين بغيرها ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية جامعة  قطاني 

4(" George mounin1974 dictionnaire de la linguistique paris edition presse universitaire de la 

france  
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