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 ىػُّْْحسن ا١تلك عثماف،  نعمجاسم علي جاسم كعبد ا١ت
 فهرسة مكتبة ا١تلك فهد الوطنية أثناء النشر

 جاسم، علي جاسم
، دينة ا١تنورةا١ت -.عثماف حسن ا١تلك نعمعبد ا١ت؛  علي جاسم جاسم/   مدخل إٔب علم اللغة التطبيقي.

 ىػُّْْ
 سم ِْ؛  ... ص
 ٖٕٗ-َّٔ-َُ-ُِْْ-ٗ ردمك:

 ، عبدا١تنعم حسن ا١تلك )مؤلف مشارؾ( ب.العنواف .عثمافأ  وحالن -ِعلم اللغة التطبيقي     -ُ
 ُّْْ/ُُٕٖ             ُْٖ ديوم

 
 ُّْْ/ُُٕٖ رقم اإليداع:

 ٖٕٗ-َّٔ-َُ-ُِْْ-ٗردمك: 
 ٚتيع حقوؽ الطبع ٤تفوظة للباحثُت

 الطبعة األكٔب
 ـَُِّ  -ىػ ُّْْ

ـ، ال يسمح إبعادة نشر ىذا الكتاب أك أم جزء منو أبم َُِّ -ىػ ُّْْ© حقوؽ الطبع ٤تفوظة 
شكل من األشكاؿ أك حفظو كنسخو ُب أم نظاـ ميكانيكي أك إلكًتك٘ب ٯتكن من اسًتجاع الكتاب أك ترٚتتو إٔب 

 خرل دكف اٟتصوؿ على إذف خطي مسبق من الناشر.أم لغة أ
 مكتبة ا١تتنيب

AL MOTANABI BOOK SHOP 

 َُٔ، ص. ب: ِّْْٕٖٗفاكس:  َََُّْٖ/ ُُّْٖٓٗشارع ا١تستشفى ا١تركزم، ىاتف:  –الدماـ 
 ا١تملكة العربية السعودية ُُِّْالدماـ 
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بسم هللا الرحمن 
 الرحيم

 

 

 قال تعاىل:

 

 

مت وجهي هلل ومه اتبعه وقم نهذيه أوتىا انكتاب فإن حاجُّىك فقم أسه﴿

 ﴾واألميني ءأسهمتم فإن أسهمىا فقد اهتدوا وإن تىنىا فإمنا عهيل انبالغ واهلل بصري بانعباد
  .َِآؿ عمراف: سورة 
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 إهداء

 
كلطبلب الدراسات العليا ُب  ،هندم ىذا العمل لكافة ا١تختصُت العاملُت ُب ىذا اجملاؿ

كمركاف كرٌّيف  ،جاسم على جاسمكرفيدة كتسنيم ١تختلفة، كما هنديو ألبنائنا حذيفة كخالد ا مٗتصصاهت
 ٢تم ُب حياهتم العلمية، كندعو هللا أف يتقبلو خالصان  ، ليكوف نرباسان عثماف عبد ا١تنعم حسن ا١تلك

لكرٙب صلى من دين ركحي نسدده للوفاء كاٟتب ١تدينة الرسوؿ ا كنرجو أف يكوف بعضان  ،لوجهو الكرٙب
 هللا عليو كسلم.

 
 ادلؤلفان
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 تقديم
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 كبعد، -ملسو هيلع هللا ىلص -اٟتمد  رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على خَت ا١ترسلُت، سيدان دمحم 
ء احتل علم اللغة التطبيقي مكانة عظيمة من بُت علـو اللغة ُب ا١ترحلة اٟتالية، كأخذ العلما

يبحثوف ُب أسسو كمبادئو ك٣تاالتو كغَتىا. كىا ٨تن اليـو نضع بُت أيدم القراء الكراـ كتاابن جامعان 
١تعظم قضاّي ىذا العلم، الذم أخذ ينتشر ُب العآب منذ أكاسط القرف العشرين تقريبان، حيث تناكؿ 

، كُب الباب الثا٘ب تناكؿ الكتاب ُب الباب األكؿ اٟتديث عن نشأة ىذا العلم كأتصيلو قدٯتان كحديثان 
اٟتديث عن النظرّيت اللغوية كالنفسية اليت أتثر هبا ىذا العلم، كتناكؿ الباب الثالث اٟتديث عن 
٣تاالتو عند العلماء العرب القدامى كعلماء اللغة ُب أكراب كأمريكا ُب الوقت الراىن، كما تطرؽ إٔب 

كلعلو يليب حاجات الباحثُت كطبلب  ىذا العلم، اٟتديث عن اختبارات اللغة اليت تعد إحدل ٣تاالت
العلم، كأف يسد ثغرة مهمة ُب ا١تكتبة العربية اليت تفتقر إٔب مثل ىذه ا١تؤلفات القيمة، كإبراز إسهامات 
العلماء العرب القدامى ُب ىذا العلم. كهللا نسأؿ أف ينفع هبذا الكتاب كافة ا١تهتمُت هبذا العلم 

 ك٣تاالتو.
 

 النجران،  عبدهللامان بن الدكتور عث
 اللغة العربية لغري الناطقني هبا، اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورةمعهد تعليم وكيل 
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 مقدمة
ىو الوجو التجرييب لعلم اللغة كأنو تطبيق لنتائج  يعترب بعض ا١تختصُت أف علم اللغة التطبيقي

ُب ٣تاؿ تعلم كتعليم اللغة األكٔب كالثانية، كلكن كبعد النظر إٔب  خر، كيقصره البعض اآلالدراسة اللغوية
أبف علم اللغة التطبيقي ىو علم كسيط بُت علم اللغة كالًتبية، فمن  :مصادره ك٣تاالتو، فيمكن القوؿ

 مصادره: علم اللغة كعلم الًتبية كعلم النفس كعلم االجتماع.
علم اللغة ك التخطيط اللغوم، ك كالتعدد اللغوم، كمن ٣تاالتو: تعليم اللغة األكٔب كالثانية  

علم اللغة التقابلي، ك ا١تعاجم، ك الًتٚتة، ك عبلج أمراض الكبلـ، ك علم اللغة النفسي، ك االجتماعي، 
، كعلم اللغة النصي، كٖتليل ا٠تطاب، كا١تفردات أنظمة الكتابةك علم اللغة اٟتاسويب، كٖتليل األخطاء، ك 

 . كغَتىا الشائعة، كالنحو التعليمي

كنسبة ٟتداثة ىذا العلم كتشاكلو مع علم اللغة كتداخلو مع ٣تاالت علم الًتبية، فقد غاـ 
على البعض التعرؼ على مفهومو كطبيعتو، بل كتبياف تفرده عن ىذه العلـو كىذه اجملاالت، ٦تا حدا 

كليات الًتبية ببعض القائمُت على اٞتامعات العربية يعملوف على تصنيفو ككضعو اترة ضمن أقساـ  
 كاترة أخرل بُت أقساـ كليات اللغة. 

كبرز ُب اآلكنة األخَتة إتاهه عمل على إبراز تفرد ىذا العلم كعلى أتكيد عدـ تبعيتو ألم من 
أقساـ الًتبية كأقساـ اللغة، ابعتبار أنو علم مستقل كلو إطاره ا١تعرُب ا٠تاص بو، كلو منهج ينبع من 

 ٔب نظرية خاصة بو.داخلو، فهو إذف ُب حاجة إ
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ظهور ىذا االٕتاه الذم عمل على كضع ىذا العلم ُب مساره من رغم على الكلكن ك 
عند ٘تثل البعض ٢تذا العلم ابعتباره علم تعلم كتعليم اللغة  الصحيح، إال أف ٙتة مشكلة تربز أحياانن 

كٔب كالثانية، دكف األكٔب كالثانية فحسب، فيقصركف البحث فيو على مشكبلت تعلم كتعليم اللغة األ
غَتىا من مشكبلت الًتٚتة كعلم النص كا١تعاجم كالتخطيط اللغوم كغَتىا من ا١تشكبلت اليت ىي 

 من صميم ٣تاالت علم اللغة التطبيقي ك٣تاالت البحث العلمي فيو. 

علماء اللغة ُب أمريكا كأكراب: أف علم اللغة التطبيقي ىو نتاج حضارهتم اٟتديثة،  زعميك 
كيدَّعوف أف ىذه النظرية ظهرت كأتسست ُب هناية الستينات كبداية  ،ظرية ٖتليل األخطاءكخاصة ن

ستيفن بت  )كأف مؤسسها ىو العآب اللغوم األمريكي الفرنسي األصل:  ،السبعينات من القرف العشرين
يقي ، كلكننا نرل أف علم اللغة التطبُكتاابتو عن ٖتليل األخطاء  ُب (Stephin Pit Corder كوردر

كسيبويو كالكسائي كاٞتاخظ  -رٛتو هللا  -نشأ عند العرب منذ زمن ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم 
 كغَتىم.

 غربُب الىذا العلم بدأ على النقيض من ذلك، يرل البعض ُب الغرب كمن العرب أف ك 
عشرين، ، حيث تتفق أغلب ا١تصادر على أف نشأة ىذا العلم كانت ُب منتصف القرف ال)أمريكا كأكراب(

                                                           

٣تلة الًتاث  ـ. نطرية علم اللغة التقابلي ُب الًتاث العريب.ََُِسم، جاسم علي، كجاسم، زيداف على. جا -1
 .ِِٓ-ُِْ. السنة اٟتادية كالعشركف. ص ْٖ-ّٖالعدداف  العريب.

ـ. نظرية ٖتليل األخطاء ُب الًتاث العريب. ٣تلة ٣تمع اللغة العربية األرد٘ب. العدد ََُِجاسم، جاسم علي.  -
 .َُِ-ُُٓ. الصفحات: ّْ، السنة ٕٗ

- Corder, S, P, The Significance of Learners' Error, IRAL 5: 161-170, 1967. 

- = = = =, Idiosyncratic Dialects and Error Analysis, IRAL 2: 151, 1971. 

- = = = =, Introducing Applied Linguistics, Harmondsworth: Penguin, 1973. 

- = = = =, Error Analysis, In Allen, J, P, B, & Corder, S, P, (eds.), 

Teachniques in Applied Linguistics, Oxford: Oxford University Press, 1974. 

- = = = =, Error Analysis and Interlanguage. Oxford: Oxford University Press, 1981. 
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أف بداّيت ىذا العلم بدأت ابالنسجاـ التاـ الذم حدث ما بُت النموذج الذم ابتكره  ِفَتل )براكف(
 )تشارلز فريز( ُب كتابو ا١تشهور )بنية اللغة( كالتطبيقات اليت قامت على ىذا النموذج.

تو ُب بذا يرل أف علم اللغة التطبيقي قد ظهر بوصفو علمان مستقبلن ذلك ك  ّالراجحي كيؤكد
 -لغة أجنبية  -ـ، كذلك حُت صار موضوعان مستقبلن ُب معهد تعليم اللغة اإل٧تليزية  ُْٔٗالعاـ 

ك)ركبرت الدك(  Charles Friesّتامعة ميتشغاف، ٖتت إشراؼ العا١تُت اللغويُت )تشارلز فريز( 
Robert Ladoقي:، كأف ىذا ا١تعهد أخرج بعدىا ٣تلتو ا١تسماة ٔتجلة علم اللغة التطبي Journal of 

Applied Linguistics :لتؤسس بعدىا مدرسة علم اللغة التطبيقي ،School of Applied 

Linguistics اليت تعترب من أشهر اٞتامعات ٗتصصان ُب ـُٖٓٗ عاـُب بريطانيا، ، ُب جامعة إدنربه ،
 ىذا اجملاؿ، كىي ٖتمل مقرران ٥تتصان هبذا العلم ٭تمل اٝتها. 

إٔب العآب العريب بنشوء فكرة قياـ معهد ا٠ترطـو الدكٕب للغة  قد انتقل حديثان  ككاف ىذا العلم
 .  العربية على يد ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

ترجع فكرة إنشاء ىذا ا١تعهد إٔب أكائل العقد ا٠تامس من القرف العشرين عندما أحست ك 
العربية على أسس علمية حديثة للمواطنُت السودانيُت كزارة ا١تعارؼ السودانية أب٫تية تعليم اللغة 

ا١تتحدثُت بلغات غَت العربية، خاصة كأف السوداف يزخر بلغات يبلغ عددىا ما يقرب من مائة 
ـ( فريقان لغوّين لتحقيق ىذا ُٓٓٗعاـ الكعشرين لغة. كمن ٍب كونت كزارة ا١تعارؼ السودانية )ُب 

ر خليل ٤تمود عساكر )األستاذ ّتامعة القاىرة آنذاؾ( ، كما ا٢تدؼ برائسة ا٠تبَت اللغوم الدكتو 
استقدمت الدكتور "ريتشارد ىابل" )من جامعة جورج كاشنطن( كمستشار فٍت. ٘تخضت جهود 

                                                           

 عبده الراجحي كعلي علي أٛتد شعباف، ترٚتة: .م كتعليم اللغةأسس تعل ـ.ُْٗٗ. بركاف، ىػ دكجبلس - ِ
 .ُْٕص  .دار النهضة العربية للطباعة كالنشر :بَتكت

 .ٖص  .ـَََِ .دار  ا١تعرفة اٞتامعية اإلسكندرية:علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية،  .الراجحي، عبده  -3
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ـ عن إعداد ٣تموعة من كتب تعليم القراءة كالكتابة لؤلطفاؿ ُٓٔٗـ إٔب ُٓٓٗق ُب الفًتة من يالفر 
 . ٘تت كتابة عدد من ىذه اللغات ْتركؼ عربيةكالكبار الناطقُت بلغات أخرل كما 

كبعد ٕتربة دامت ٜتسة عشر عامان أتكد للوزارة أ٫تية اٟتاجة إٔب إنشاء معهد متخصص 
، ابإلضافة إٔب إجراء البحوث لغَت الناطقُت هباإلعداد جيل من ا١تتخصصُت ُب تعليم اللغة العربية 

ا١تعهد. كلقد انتهت الدراسة ٢تذا ا١توضوع ٔتذكرة  كالدراسات ا١تيدانية الىت ٗتدـ الغرض من إنشاء
تقدمت هبا حكومة السوداف إٔب مؤ٘تر كزراء الًتبية العرب )الذم انعقد ُب صنعاء ُب ديسمرب 

 .ـ( تدعو فيها إٔب أ٫تية تضافر اٞتهد العريب إلنشاء ىذا ا١تعهدُِٕٗ
كع يهدؼ إٔب نشر اللغة العربية كافق ا١تؤ٘تركف على اقًتاح السوداف ابعتبار أف مثل ىذا ا١تشر 

على ا١تستويُت اإلقليمى كالعا١تى، خاصة كأف أكثر الدكؿ الىت ٯتكن ٢تا االستفادة منو ىي بلداف 
أفريقيا كآسيا ذات الصلة ابلعآب العرىب كالثقافة اإلسبلمية. كأكصى مؤ٘تر الوزراء العرب ا١تنظمة العربية 

دراؾ كاع تبنت ا١تنظمة ا١تشركع، كأعطتو األكلوية ع ا١تعهد ا١تقًتح. كإبللًتبية كالثقافة كالعلـو بتبٍت مشرك 
 لقيامو. على سائر ا١تشركعات األخرل كرصدت األمواؿ البلزمة

ـ ليشهد بداية تنفيذ ا١تشركع بتكوين ٞتنة من خرباء ا١تنظمة كخرباء كزارة ُّٕٗكجاء عاـ 
براـ اتفاؽ بينها كبُت حكومة يت قامت بدكرىا إبالًتبية السودانية، لوضع تفاصيل ا١تشركع للمنظمة ال

 السوداف أنشئ ٔتوجبو ا١تعهد، كما كضعت القوانُت كاللوائح اإلجرائية اليت ٖتكم ىذه ا١تؤسسة. 
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ـ بدأت الدراسة "ٔتركز ا٠ترطـو إلعداد متخصصُت ُب ُْٕٗكُب ا٠تامس عشر من اكتوبر 
 .ْ"تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

، لغَت الناطقُت هباعدىا انتظمت الببلد العربية ٕتارب نشطة من جهود تعليم اللغة العربية كب
على أسس متبناة من ا١تفهـو الغريب ا١تستند على ٕتارب معاىد تعليم اللغات ُب الوالّيت ا١تتحدة 

ة السعودية كبريطانيا، متجاكزة بذلك التجارب التقليدية اليت عرفتها من قبل، ككاف للمملكة العربي
 كالسوداف دكر الرّيدة ُب تبٍت كتطبيق ىذه ا١تفاىيم.

ُب معهد ا٠ترطـو الدكٕب كمعاىد  لغَت الناطقُت هباف توسعت ٕتربة تعليم اللغة العربية إكما 
تعليم اللغة العربية ّتامعة اإلماـ كجامعة ا١تلك سعود كجامعة أـ القرل كاٞتامعة اإلسبلمية اب١تملكة 

ٔتاليزّي، حىت ظهرت العا١تية كابٞتامعة اإلسبلمية  ،ابلسوداف العا١تية فريقياإكّتامعة  ،وديةالعربية السع
 .لغَت الناطقُت هبااٟتاجة لرفد ا١تكتبة ا١تختصة بعلم اللغة التطبيقي كعلم تعليم العربية 

 كبنشوء أقساـ لعلم اللغة التطبيقي كإلعداد كتدريب ا١تعلمُت ُب ىذا اجملاؿ، ظهرت حاجة
ىوالء ا١تعلمُت كغَتىم من طبلب الدراسات العليا ١تصادر كمراجع تعمل على توفَت ا١تادة العلمية 

 خر ما استجد فيو من معلومات.آكتتبع 
على ا١تختصُت النظر ُب كفاية ما ىو متاح من مراجع كمصادر ُب تلبية ىذه  فكاف لزامان 

 -مقدرة  -من مراجع كمصادر  و متاح فعليان اٟتاجات، كلقد رأل ا١تؤلفاف بعد النظر ُب ٤تتول ما ى
ؾ ما االعمل على ٚتع ما تناكلتو ىذه ا١تراجع كا١تصادر حوؿ مصادر ك٣تاالت ىذا العلم كاستدر 

 استجد فيو ابلقدر الذم يفيء ْتاجة ىوالء الطبلب.

                                                           

، الشبكة ة العربية ُب إعداد معلمي اللغة العربية للناطقُت بغَتىإتربة معهد ا٠ترطـو الدكٕب للغبركة، دمحم زايد،  ْ-
 الدكلية للمعلومات، موقع شبكة صوت العربية.
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لكل مفردات مناىج برامج   -بقدر  -كىا ٫تا اآلف يضعاف بُت أيديهم ىذا الكتاب اٞتامع 
ة ىذين اجستَت كالدكتوراه ُب علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية، راجُت أف يكوان قد لبيا حاجا١ت

 كحاجة البحث العلمي ا١تختص هبذا العلم.الربان٣تُت 
 

 وهللا ادلوفق
 

 ماف كالدكتور جاسم على جاسمثالدكتور عبد ا١تنعم حسن ا١تلك ع ادلؤلفان:
 مية اب١تدينة ا١تنورةاألستاذاف ا١تشاركاف ابٞتامعة اإلسبل

 كعضوا قسم إعداد كتدريب ا١تعلمُت ٔتعهد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

 م3144 -هػ 4545

 ادلدينة ادلنورة.
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 اىببة األًه
 

 ٍقدٍت حٌه عيٌ اىيغت يف اىرتاث
 

 

 ينقسم إٔب ثبلثة فصوؿ:

 : نبذة اترٮتية عن الدراسات اللغوية القدٯتةالفصل األول

 قسم إٔب قسمُت:نيك : علم اللغة )علم اللغة اٟتديث( الفصل الثاين

 أكالن: علم اللغة العاـ/ النظرم

 اثنيان: علم اللغة التطبيقي

 : علم اللغة التطبيقي ُب الًتاث الفصل الثالث
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 الفصل األول

 قدميةلا غويةللا دراساتلا عن اترخيية نبذة
 ابعتباره ،غةللم الديث عن عٟتمن ا -تطبيقي لاغة للم الديث عن عٟتإطار ا كُب - ال بيدَّ 

 يسر١تا تارٮتيلا ؿتناك لمن ا ال بيدَّ ك  ،كتفرع عنو ،حدث اترٮتان ألم العلىذا ا ذم نشأ ُب حضنولم العلا
يرتكز  نهجية١تناحية الكأنو من ا ،أحد مرتكزاتو :ىو ؛تطبيقيلا اللغة ملابعتبار أٌف ع ،ملعلنشأة ىذا ال
 -عاـ لغة اللم الثا٘ب علغة كبفرعو اللم التعريف بعلتارٮتي الا ؿتناك لضي ىذا اكيقت ،ى نظرّيتولع
  .دراسةلذه ا٢تسة بلسلذم يضمن القدر الاب ،نظرملا

 ،فآلادث اٟتمي العلتقدـ الأسباب ا لَّ يواننية كلحضارة اللـو لباحثوف كما ىو معليرجع ا
دقة لمكن تتبعها اب١ت يكن من آبك لبقت ذيت سلهود اٞتابعتبار أٌف ا ،لط٠ت ٬تانبو االكىو رأم 

 ابنيٍت)لعآب ا٢تندم لغوية للهودات اجملعدا ما كرد عن ا ،ا٢ت وابن لنهجية أس١تيت تتخذ من الوصفية الا
Panini) ٓسنسكريتيةلغة اللُب شأف ا . 

ـ قا سان أسا ليشك يوانفلا دبلب ُب غويةللا معرفةلل ؿك ألا ٧تازإلختصوف أٌف ا١تء االىو  د  عً إذ يي 
كأنٌو كُب ، دكانت١تا ظهور لقب ضركرةلاب قد ًب ٧تازإلا كأٌف ىذا، تطبيقيلا غةللا ملمن ع يو جزءلع

 كىذا ،يواننيةلا غةللا كتابةلأّتدم  نظاـ استينبط قد كاف دبلي١تا لقب ٔبك ألا فلألا من مبكر كقت

 دبيةألا هجاتللكا سيكيةبلكلا ثينيةألا( زتكيةألا) هجةلل -يواننية لا ّتديةلؤل أساس ةلٔتنز  كاف نظاـلا

 قد -يواننية لّتدية الؤل غربيةلا يواننيةلا صورةلا من تٍ اشتقَّ  يتلا ركمانيةلا ّتديةلؤلإضافة ، األخرل

 . يـول آبعالا ُب ان انتشار  كثرألا كتابةلا طرؽل بألا ةلٔتنز  أصبح
 ت مقارنةلشك فقد ،مزدكج أثر سنسكريتيةلل غويةللا كركبيُتألا دراسةل كاف"قد لك  

 غةللا ملكع قارف١تا غةللا ملعلنهجي ١تا تطورلا ُب ٔبك ألا ةلرحلكركبية األا غاتللاب سنسكريتيةلا

                                                           

 .ُّٖص  ـ. علم اللغة مقدمة للقارئ العريب. الطبعة الثانية، دار الفكر العريب.ُِٗٗالسعراف، ٤تمود.  - ٓ
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 غومللا ملعلا بًتاث ،سنسكريتيةلا كتاابتلا ُب ؿاتصا ىلكركبيوف عألا أصبح كلذل كإضافة، تارٮتيلا

 كثَت ُب ككاف أتثَته ،نفسو وقتلا ُب ّيهزأت ؼعًتاالا ذم ًبلكا، لمستق لبشك ذم تطورلا ،ند٢تا ُب

  ."ٔان كابقي ان عميق كركيبألا غةللا ملع فركع من
، كأف كل العلـو السابقة ٢تم كذلك  كيرل الباحثاف أف علم اللغة قد رعاه العرب رعاية قصول

. كاألندلسي عباسيُب العصر الكالعربية إٔب اللغات األكربية نيًقلت قاموا بًتٚتتها إٔب اللغة العربية، كمنها 
ك١تا عرؼ العآب عن اللغات السنسكريتية  ،كلوال فضل العرب على العآب الندرست آاثر تلك العلـو

 كالبلتينية كالركمانية أم شيء.
 كتابةلٗتًتع ا أف لقب غةللاب قدماءلا اىتماـ ىلع ليلد دينال يسل ؿاٟتا كن "بطبيعةلك 

 سومريةلكا يفية(لَتكغ٢ت)ا نقوشلُب ا إشارات كلناى. اتاالىتمام كلت ةلحصي تدكينل كتستخدـ

 تشَت توراةلا من تكوينلا سفر ُب لابب برج قصة أف كما. ًتاجملعاجم كا١تا كجود ىلع ؿتد شوريةآلكا

 قرفلا لقب ىاـ غوملنتاج  دينال يسل كنلك  ،اجملتمع وحدةل ةلكوسي واحدةلا غةللا أ٫تية  إدراؾٔبإ

 غةللا قواعدل كتاابن  عشر تاسعلا قرفلُب ا كركبيوفألا ماءلعلا شفتاك قد، فدمبلي١تا رابعلا

 نظاـلا فيو ككصف ،كاضح ديٍت هبدؼ ،رابعلا قرفلا ُب ،ند٢تا ُب( Panini )ابنيٍت فولأ ،سنسكريتيةلا
 معرفة ىلع كتشاؼال ا ىذا كساعد ،غايةلل ان دقيق ان كصف نحوملاك  صرُبلا كتركيبها، غةللا كلتلصوٌب لا

 يتلا قارنة١تا دراساتلل قوية دفعة كأعطى ،األخرلأكركبية -ا٢تندك غاتللاب سنسكريتيةلا ةغللا قةبلع

                                                           

ٚتة: أٛتد عوض. الكويت: سلسلة عآب ا١تعرفة، اجمللس ـ. موجز علم اللغة ُب الغرب. تر ُٕٗٗركبنز، ر. ىػ.  - ٔ
 .ََِص  الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب.
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 ٔبمنهما إ لك يعود  أسرٔبإ ية١تعالا غاتللا تقسيم منها دؼ٢تا كاف يتلا، ك عشر تاسعلا قرفلا ميزت
 . "ٕكاحد لصأ

 دراسةلا عصر ىو كاف عشر تاسعلقرف الا إف :ؿيقا أف غةللا ملع ُب وؼلأ١تا "منو لعلك 

 كنلك . كبَت لبشك مسوغ أمر كىذا ،أكركبية-ندك٢تا غاتللا أخص كبوجو ،غاتلل قارنة١تتارٮتية كالا

 وانبٞتا لك فألك  ،غاتللا ى مقارنةلع تقـو اترٮتية ْتوث وقتلا ىذا لقب ٕتر ٓبأنو  يعٍت ال ىذا

 قد قرفلا ىذا أف ىي ةلأس١تا كنلك  ،عشر تاسعلا قرفلا ؿبلخ هالٕتاى ًب قد غةللم العل األخرل

 كربألا ًتكيزلا أف كما ،قارف١تكا تارٮتيلغة اللا ملعل ديثةٟتا نهجية١تكا نظريةلا فاىيما١تتطور  شهد

من  غَته من أكثر وضوع١تا من انبٞتا ذا٢ت مكرسان  كاف غةللا ملع ُب ميةلعلا قدرةلكا ميةلعلجهود الل
 ؿبذ ما بقدر ذملا (O. Jespersen )يسربسنفإف  ـ ُِِٗ العاـ ُب متأخر كقت كُب ،وانبٞتا
؛ عشر تاسعلا قرفلا مناخ آراء لظ ُب يكتب أف استطاع ؛وصفيلا تزامٍتلا غةللا ملع رعايةلكثَت لا
 . "ٖاترٮتية دراسة ساسألا ُب كاف غةللا ملع أف ؛ان سائد ؿ يزاال كاف ذملا

 -عشرين لكا تاسع عشرلا - خَتينألا قرنُتلا بُت كضوحان  كثرألكا ساسيألا فرؽلا" لعلك 
 و كضعل كاف حىت ،تارٮتيلا غةللا ملع لمقاب ُب وصفيلا غةللا ملعل سريعلنهوض الا ىو كاف

 عشرينلا قرفلا واقف١ت عشر تاسعلقرف الا مواقف تغيَت ُب رئيسيةلا شخصيةلا ككانت ،ٕباٟتا سيادةلا

 عرؼ ذملا ،(Ferdinand de Saussure فرديناند دم سوسَت) سويسرملا غومللا وى مهم ٨تو ىلع

 ُب دراستو بعد ،قارف١تاأكركيب  -ا٢تندك  غةللا ملع ُب مسا٫تة مهمة ؿبلخ من ميلعلا اجملتمع ُب الن أك 
 بنفسو فإف ليلقلا نشر قد سوسَت دم أف كمع ،ددٞتا ُتقواعديلا أعضاء مدرسة مع يبزج(ل)

                                                           

ـ. أضواء على الدراسات اللغوية ا١تعاصرة.  الكويت: سلسة عآب ا١تعرفة، اجمللس الوطٍت ُٕٖٗخرما، انيف.  -ٕ
 .ٖٕص  للثقافة كالفنوف كاآلداب.

 .ِّٕص ـ. ا١ترجع السابق. ُٕٗٗركبنز.  -ٖ
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 ،كجنيف ابريس ُب ميذهبلت ُب بعض ثَتان ك أثرت قد عشرينلا قرفلا لأكائ ُب غةللا ملع ُب ٤تاضراتو
 Cours de عاـلا غةللا ملع ُب ٤تاضرات) ٖتت عنواف ـُُٔٗ العاـ ُب نشركىا محىت إهن

linguistique générale) ٤تاضراهتم كراسات عن بلن نق بنائها إعادة أمكنهم ما بقدر كىذا ،
 سوسَت دم فإف غةللا ملع اتريخ كُب ،سوسَت دم ٓتط ابقية كانت،  معينة كمواد، آخرين ك٤تاضرات

 . "ٗميذهبلت عنو ذكره ما ؿبلخ من كبَت حد ٔبإ كيدرس يعرؼ
غوم حُت للنظاـ الية البلمن اندل ابستق ؿأك ك  ،بنيويةلدراسات الرائد ا ،سوسَتدم كاف ك"

ظاـ غة أبهنا نللكحُت قدـ تصوره عن ا ،ذاهتا" لغة ُب ذاهتا كمن أجللغة أف يدرس "اللم الغاية ع لجع
غوية للعناصر الك كانت الذلك .  كصفهأبغة إللم اليت يسعى علذاتية الاصة كبنيتو ا٠تو قوانينو القائم 

عناصر ُب لقتها بباقي ابلع ؿبلية( عنده تكتسب قيمتها من خلالدلكا ،نحويةلكا ،صرفيةلكا ،صوتيةل)ا
 ،غة من كاقعيتها كماديتهالل٬ترد ا" سوسَتدم إف "ف نظاـلموقعها ُب ا ؿبلأم من خ ،غومللنظاـ الا
 . "َُواستعمالمة كشركط لتك١تذكات الغة من الل٬ترد اك 

و كاف يرل حىت إن ،بدأ١تتمسك هبذا الا ؿغويُت من أبرز من حاك للد كمن تبعو من الومفيلكيعٌد ب
 ٯتكن كصفو ضمن نظاـ ال ذملعنصر النو األغوية؛ للدراسات العٌت ىي أضعف نقطة ُب ا١تأف دراسة ا

 . ُُيت كاف يتبٌناىالا نفسلم الوكية ُب علسلنظرية المبادئ ا ق ٤تكم معتمدان لمغ
يقوؿ غاليم:  أما ا١تدرسة التوليدية التحويلية، فلها تصور ٥تتلف عن ا١تدرسة البنيوية؛ حيث

 ان كنو اكتسب تصور لك  ،يةلتحويليدية التو لنظرية الُب ا ان غوم قائمللنظاـ الية البلابستق ؿقو لكبقي ا"
غوية أف للنظرية الكأصبح غاية ا ،عنو ؿغة غَت مفصو للٔتستخدـ ا ان كثيق ان ارتباط ان ذ أصبح مرتبطإ ،ان يدجد

                                                           

 .ِٕٖص  ـ. ا١ترجع السابق.ُٕٗٗركبنز.  - ٗ

 الطبعة األكٔب، الدار البيضاء: دار توبقاؿ للنشر. .ـ. مدخل للسانيات سوسَتُٕٖٗمبارؾ، حنوف.  - َُ
 .ِٖص

11  - Bloomfield, L. 1963. Language. Winston Holt, Rinehart, New york. P139-157. 
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 ٓبيت لصحيحة الا لمٞت يعد من االغة من فهم كإنتاج ما لليت ٘تٌكن ابن الغوية اللقدرة التصف ا
غوية نظرية للنظرية اليو فإف الكع ،بشرملدماغ الغوية موجودة ُب اللقدرة الىذه ال. يسمعها من قب

وؾ لسلكشف عن كاقع ذىٍت يكمن ٖتت الما دامت ترتبط اب مةلكلذه ا٢تتقٍت لعٌت ا١تذىنية اب
 . "ُِيلفعلا

وجودة ُب ذىن ١تغوية اللقدرة النو يرل األ .عند تشومسكي بلن مستق ان غة بقيت نظامللكن الك "
يت تتحكم ُب لغوية اللغَت ا األخرل كوانت١تن اع بلن مستق دماغلن مكوانت ام مكوانن  لم ٘تثلتك١تا
. كشف عنهال أبغوية إللنظرية اليت هتدؼ الاصة ا٠تميزة كقوانينو ا١تو بنيتو الك  ،عرفة١تتذكر كالدراؾ كاإلا

اص ٠تكفق نظامها ا لجهزة تعمألذم يتكوف من ٣تموعة من البشرم السم اٞتبشرم يشبو الدماغ الفا
ى ليت علكوانت ا١تفهو يتكوف من ٣تموعة من ا ،بعضلبعضها انوطة هبا ُب تناغم مع ١تككظائفها ا

 . "ُّية خاصة هبالكفق آ لبعض تعملها مع بعضها التفاع الرغم من أف
نظاـ لا بنية ليت تشكلعامة البادئ ا١ت اكتشاؼ أبسعى إتغوية للاتشومسكي نظرية إف  

ال ٯتكن بادئ ١تكىذه ا ،بشرمال دماغلنهاية نظاـ إدراكي خاص موجود ُب الذم ىو ُب الا ،غومللا
ية ُب لبلستقالاب ؿقو ل٬تيب ٔتا يعكس ا ٍب ؛شأفلُب ىذا ا ؿو يتساءإن ،تشومسكي اىاكما ير تعميمها  

بادئ ١تمكن تعميم ىذه ا١تعما إذا كاف من ا ؿنسأ "كٯتكننا حينئذ أف :ؿيقو حيث  ؛غومللنظاـ الا
تفسَتم ُب لنجاح المن ا ان ر ما ٭تقق قد لدخ١تإذا كاف ٯتكن  عما ؿأك أف نسأ ،ت أخرلالى حالع

بحث لصور من النسبة لاب موحيان  غرض ذاتو بوصفو ٪توذجان لاب لقألى الع نسانية أف يفيإلغة اللة الحا
 أم أهنا ُب نواح ، ٯتكن تعميمهاالبادئ ١تاص أف ا٠تكن اعتقادم الك . األخرلت الاجملا شبيهة ُب

                                                           

لبحث الدالٕب العريب. جامعة دمحم اٟتسن الثا٘ب امدية، شعبة اللغة أتصيل اـ. ُٕٗٗ-ُٔٗٗدمحم. غاليم،  - 12
 .ُٔص  ، رسالة دكتوراه غَت منشورة.لسانيات -العربية كآداهبا 

13- Taylor, J. R. 1995. Linguistics Categorization: Prototypes in Linguistic Theory. 

Oxford, Oxford University  Press. 
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شياء لؤلنسبة لاب قيقةٟتُب ا موحيان  لدخ١تمكن أف يكوف ا١تكإف كاف من ا ،غةللكة الحاٝتة خاصة ٔت
 . "ُْاألخرل
 كازدىرت ،االىتماـك  عنايةلمن ا قسط أكرب قرآفلا غةل ابعتبارىا عربيةلا غةللا عربلا ٔبأك  قدلك 

 يتلا طوطاتا١تخ طريق عن دراساتلا كلت من كثَتلنا الككص، ان كبَت  ان ازدىار  عندىم غويةللا ـولعلا
 دراسةلكاب انحية من أرسطو ٔتنطق عربلا أتثر كقد، اضرٟتا عصرلا حىت يمةلقاء سبلا ا٢ت قيض

غة للا طبيعة ؿحو  ان قائم كاف ذملا ؿدٞتا ُب شاركوا مالف، ُٓأخرل انحية من سكندريةإلا غويةللا
 توقيفيةلا نظريةلا عن دافع١تموقف ا، جرم٢تا رابعلا قرفلا ُب ُٔفارس ابن :لمث بعضهم فاٗتذ، كنشأهتا

  كرٯتة:لا يةآلا معٌت بظاىر كلذ ىلعا مستشهدن 

مُيَّيَب حٌَُّ عَسَضَيٌُ عَيَى املاَلئِنَتِ فَقَبهَ أَّْبِؤًُِّ بِأَظََْبءِ ىَؤُالَءِ إُِْ مُنْتٌُ  األمسبءًَعَيٌََّ آدًََ ﴿

 ﴾ُٕصَبدِقٍِِْ
  ه:ثناؤ  لج ولك قو لذ ليلكد. عرب توقيفلغة الو: إف لظاىرة بقو ليشرح ابن فارس ىذه ا

                                                           

ـ. آليات التصنيف اللغوم بُت علم اللغة ا١تعرُب كالنحو العريٌب. ٣تلة جامعة ََِْيفة إبراىيم. النجار، لط -ُْ
 .ِٓ-ُص  (.ُ، اآلداب )ُٕا١تلك سعود، ٣تلد:

 ـ. فقو اللغة ُب الكتب العربية. ال طبعة، بَتكت: دار النهضة العربية للطباعة كالنشر.ُٕٗٗالراجحي، عبده.  -ُٓ
 .ُِص 
ـ. الصاحيب ُب فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن ُٕٗٗاٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكرّي.  ابن فارس، أيب -ُٔ

 العرب ُب كبلمها. علق عليو ككضع حواشيو: أٛتد حسن بسج، الطبعة األكٔب، بَتكت: دار الكتب العلمية.
 .ُّص

 .ُّالبقرة: سورة  -ُٕ
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 . ﴾ُٖمُيَّيَب حٌَُّ عَسَضَيٌُ عَيَى املاَلئِنَتِ األمسبءًَعَيٌََّ آدًََ  ﴿

 ناس من:ليت يتعارفها الكىي ىذه ا ،هالك  األٝتاءمو ل: عؿيقو  -هنع هللا يضر  -فكاف ابن عباس 
ك ما لُب ذ يولذم نذىب إلكا. مم كغَتىاألك من الكأشباه ذ ،كٛتار ،لكجب ،لكسه ،كأرض ،دابة

. "ٍبيَّ عىرىضىهين َّ أىك عىرىضىهىا" :ؿقاليو لك كما تذىب إلكاف ذ ول: لقائ ؿفإف قا ،ه عن ابن عباسذكران
عرب لـ ابلكناية ُب كلف موضوع األئكة؛ بل١تا أك ،عياف بٍت آدـألك لم أف ذل: "عىرىضىهيٍم" عي ؿما قالف

 . أك "عرضهٌن" ،: "عرضها"ليعق الا ١تك  ،: "عرضهم"لا يعق١ت ؿأف يقا

كوهنا  : "فقوم ُب نفسي اعتقادؿك؛ حيث يقو لرأم كذل ىذا أبإ ُٗكيذىب ابن جٍت
 . كأهنا كحي" ، سبحانوتوقيفان من هللا

 :ؿحيث يقو َِفاجي٠تفمنهم: ا ؛ح كتواضعبلذين يركف أهنا اصطلكأما ا

 ٔبتوقيفو تعا فألك لكإ٪تا أكجب ذ ،يس بتوقيفلك  ،غات مواضعةللا لصحيح أف أصل"كا
نو إف أل قصده ٔبضطرار إالا ٔبكإ٪تا افتقر إ ،كليف ٯتنع من ذلتكل قصده كأبضطرار إالا ٔبيفتقر إ

 مسمى ٔبـ إشارة إبلكلو اقًتف هبذا الك  ،بعض سميات دكف١تم أنو قد أراد بعض ال يعٓبمان بلأحدث ك
من بعض ك بعضنا لم ذلكإ٪تا يع ،يولشارة إإلما توجهت ا ٔبـ إبلكلم توجو ال نعالان أل ،دكف غَته

                                                           

 .ُّسورة البقرة: - ُٖ

ٖتقيق: دمحم علي النجار، اٞتزء األكؿ، بَتكت: دار الكتاب  .ا٠تصائص ـ.ُِٓٗابن جٍت، أيب الفتح عثماف.  -ُٗ
 . ْٕص .ُالعريب. ج

ـ. سر الفصاحة. الطبعة األكٔب، بَتكت: ُِٖٗا٠تفاجي، أبو دمحم عبدهللا بن دمحم بن سعيد بن سناف اٟتليب.  -َِ
 .ْٗ-ْٖص دار الكتب العلمية.
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أك  ،ونوللأك  ،جسملل اإلسم لم هبا ىل يعاليو لشار إ١تشارة ّتهة اإلكٗتصص ا ، قصدهٔبضطرار إالاب
طابقة ١ت ،منا مرادهلع ، هبأبقدٙب تعالكخاطبنا ا ،واضعة بيننا١تكأما إذا تقدمت ا ،ولمن أحوا كلغَت ذل
توقيف يفهم لعن ا غةلتقدـ ل ،ٔبنو تعاغات أف يكوف توقيفان مللا لكقد ٬توز فيما يعد  أص ،غةللك الت

 :ٔبو تعالم قو لعلا لأى لكقد ٛت ،قصود١تهبا ا

مواضعة تقدمت  ىلع. ﴾ُِمُيَّيَب حٌَُّ عَسَضَيٌُ عَيَى املاَلئِنَتِ األمسبءًَعَيٌََّ آدًََ  ﴿ 
مو لكع ،غةللك الى تلع ٔب تعافة ٦تن خاطبو هللالغة سالى لئكة عبل١تـ كبُت ابلسليو البُت آدـ ع

الذم عرض  ِِسيوطيلاالتفاصيل انظر  زيد من١تك .  يفهم عنو عٌز اٝتو"ٓبغة ل تقدـ الو لك  ،األٝتاء
 . ُب ىذه ا١تسألة فريقُت إبسهابلحجج ا

 ثا٘بلا قرفلا- ـ سيبويوقدٌ  فقد ،غةللا بقواعد قليتع ما أما ،عامةلا ْتاثألا انحية من ىذا

 ان مرجع أصبح ذملكا ،ابابلكت عركؼ١تا ُب كتابو غايةلل كبَتة خدمة - دمبلي١تا ثامنلا أم جرم٢تا
 عربيةلا غةلل دراستو ُب سيبويو اٗتذه ذملا نهج١تا أفالرغم من  ىلكع .ُتغويللا من بعده أتى ن١ت

 دراساتلكا منطق أرسطو أثر أف الإ، سابقان  يولإ شار١تا ابنيٍت شبيو ٔتنهج معظمو ُب منهج كصفي

 غةللا قواعدل كصفو ُب ليلتعلكا قياسلا طريقيتلسيبويو  استعماؿ ُب كاضح سابقةلا غريقيةإلا غويةللا

، لقب من ركمافلكا غريقإلا نحويوفلا فيها كقع يتلا نهجية١تا خطاءألا ُب نفس كقع أنو كما. عربيةلا
 ىلع طرأ ما على الرغم من أفقركف  ثةبلبث تقدر عربيةلا غةللامن  فةل٥تت لمراح بدراستو لمش الن أك  فهو

                                                           

 .ُّسورة البقرة: ُِ
ـ. ا١تزىر ُب علـو اللغة كأنواعها. شرحو كضبطو كصححو كعنوف ُٖٔٗؿ الدين. السيوطي، عبد الرٛتن جبل -ِِ

 .َِ-ٖ، صُج بَتكت: ا١تكتبة العصرية. -موضوعاتو كعلق حواشيو: دمحم أٛتد جاد ا١تؤب بك كغَته. صيدا 
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 قواعد ا٢ت ك٬تد عربية جات٢ت يصف عدة أف ؿحاك  نوأ كما قبةٟتا كلت ؿبلخ تغيَت من غةللا

 .مشًتكة
 مصطلح علم اللغة عند العرب

قصود منو ١تتأخرين ككاف ا١تامُت لس١تاغويُت للغة" عند بعض اللم الح "علمصطـ خدً استي 
النحوم ُب البحر ايط  و حيافأبقد ذكر لك . هتاالالفاظ مصنفة ُب موضوعات مع ْتث دلألدراسة ا

 . "ملكلمفردات ا ؿو لغة عنده ىو دراسة "مدللم الكموضوع ع ،غةللم الح علمصط مثبلن 
. فقد ٖتدث ُب عٌت١تعن ىذا ا ِّدكفلغة عند ابن خللم الح علمصط استخداـف ل ٮتتالك 

يعٍت: بياف  غةللم العأف ك  مقدمتو عن علـو اللساف العريب؛ كىي: اللغة كالنحو كالبياف كاألدب.
 بن أٛتد ليل٠تاكاف سابقي اٟتلبًة ُب ذلك ك  .ا١توضوعات اللغوية )األلفاظ( كحفظها ابلكتاب كالتدكين

غة كاف يعٍت عند أيب حياف كابن للم الح علىذا أف مصط لكيوضح ك كتاب العُت... الذم ألف
  .ُب معاجم ككتب فردات كتصنيفها١تدراسة ا :دكف كغَتىملخ

ق هبا من لغوية كما يتعللـو العلل -ىػ َُٗا١تتوَب سنة  -طاش كربل زاده ف كيقـو تصني
انب ٞتركبات" من ا١ت"ا ؿفردات" من جانب كما يتناك ١ت"ا ؿتمييز بُت ما يتناك لى أساس الدراسات ع

 .ِْاآلخر

                                                           

 لطبعةا .كاُب الواحد عبد علي: ٖتقيق .دمحم بن الرٛتن عبد خلدكف، ابن .اتريخ ال .خلدكف ابن مقدمة  -ِّ
 ،.  كللمزيد انظرُِٖٔ-ُِْٔ، ص ّج .كالنشر للطبع مصر هنضة دار :القاىرة الثالثة،

 .كما بعدىا ّّص  ـ. ا١ترجع السابق.ُٕٗٗالراجحي.  -

. مفتاح السعادة ـ. ََِِطاش كربل زاده، أٛتد بن مصطفى.  - ِْ كمصباح السيادة ُب موضوعات العلـو
 .ٗٗص علمية. اجمللد األكؿ، الطبعة الثالثة، بَتكت: دار الكتب ال
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م ٥تارج لع :ا٢تأك  ،ت ٜتسان ال٣تا ؿفردات تتناك ١تأف دراسة ا ِٓطاش كربل زادهذكر  كقد
م لع)ديث ٟتعصر اليو ُب الق علا يط١تة لتسمية ٤تددة شام ؿح أك لصط١تعد ىذا اكي. ركؼٟتا

 ٓبمن جاء بعد٫تا ك  سيبويوك  ليل٠تعريب فإف الًتاث الصوتية قدٯتة ُب الدراسة الفإذا كانت ا. (األصوات
ـو أف ٮتصص لعللُب تصنيفو  ؿكحاك طاش كربل زاده  أف جاء ٔبة إلا تسمية خاصة كشام٢تيضعوا 

كهبذا  ،غومللبحث الت اال٣تا ؿم أك لعلىذا ا لكجع ،ركؼٟتم ٥تارج اليها علق علفأط. دراسةلاىذه 
 ركؼٟتم ٥تارج الع ؿيتناك ك . قركفبدثوف بعده غويوف الليو المع ما تعارؼ عطاش كربل زاده اتفق 
 عربلع اطبا  ا ْتسب ما يقتضيو٢تعارضة لكصفاهتا ا - كيفية ككمية  -ركؼ ٟتتصحيح ٥تارج ا "معرفة

م ٥تارج لكاف ع١تزاده  طاش كربلكيتضح من ٖتديد . تشريح"لم الطبيعي كعلم العلكيستمد من ا
قة بلعلكيعد فهمو  لب ،األصواتم لع ٫تيةألعميق لغوم إدراكو اللبحث الت اال٣تا ؿركؼ ُب أك ٟتا
 . دهكثَتين ٦تن جاءكا بعلعصره ك لسابقان  تشريحلم الطبيعي كبعلم العلصوٌب ابلبحث الا

غة" للم الع" :زاده لطاش كرب فردات عند ١تدراسة اركؼ تضم ٟتم ٥تارج ال جانب عٔبكإ 
 أيضان  كما يضم ،زئية"ٞتا عا٘ب١تى الة علالدللوضع لفردات كىيئاهتا من حيث ا١تا جواىر" ُب كيبحث

 ،اص"٠تعاـ كالنوعي كالشخصي كالا ٔبوضع كتقسيمو إليبحث ُب "تفسَت االذم وضع" لم ال"ع
  :كموضوعو ،شتقاؽالم الع :أيضان كيضم  ،فاظلألا ا٢تيت كضعت لت االالدلك دراسة القصود بذ١تاك 

 . "صرؼلم الع :فردات١تت دراسة االكآخر ٣تا ،بعض م بعضها عنلكلكيفية خركج ا

م لكع ،األصواتم لع لما يقابطاش كربل زاده فردات عند ١تدراسة ا ؿتتناك  ؛ى ىذالعبناءن ك 
طاش كربل زاده ها لة فقد جعلمٞتأما بنية ا. ديثٟتغة اللم الت عالُب ٣تا ،ةلالدلم الكع ،مةلكلبنية ا

بديع لبياف كالعا٘ب كا١تنحو كالركبات عنده ا١تكتضم دراسة ا ،ركبات١تبحث ُب الل ؿك ألوضوع ا١تا

                                                           

 .ُِٕ-ُِٓ، ََُص ـ. ا١ترجع السابق. ََِِطاش كربل زاده.  - ِٓ
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 نحو ُب إطارلم الدبية مع عألدراسات الىذه اطاش كربل زاده ك ضم لكبذ ؛ِْٔبإقواُب لعركض كالكا
 . كاحد

بحث ُب لت االى ٣تالفة علاترٮتية ٥تت لقت ُب مراحلطيت أي لتسميات الكىكذا تنوعت ا 
 . غومللبحث المن اتريخ ا حات جزءان لصط١تذا تعترب ىذه الك  ،غةللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ُّٖص ـ. ا١ترجع السابق. ََِِطاش كربل زاده.  -ِٔ



 

 
 

24 

 الفصل الثاين

 
 

 
 علم اللغة )علم اللغة احلديث( 
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25 

 / النظريعاملغة اللم العأواًل: 

، يشتمل على Modern Linguistics( أك علم اللغة اٟتديث (Linguisticsعلم اللغة 
 فرعُت أساسيُت ٫تا:

  :علم اللغة العاـ/ النظرمGeneral/ Theoretical Linguistics . 

  :علم اللغة التطبيقيLinguistics Applied . 

أىم فركع علم اللغة، كيعرؼ أبنٌو: "دراسة نظرية  -علم اللغة العاـ/ النظرم  -يعد البعض 
كصفية ٖتليلية، قائمة على أسس علمية كمناىج عامة، كىو يسعى إٔب تطبيقها على دراسة اللغات 

 ". ِٕٚتيعان، بصرؼ النظر عن فصائلها كتصنيفاهتا العائلية، للخركج بنظرية لغوية عامة

مع كوف ا١تقصود ىو علم اللغة العاـ أك النظرم،  -٣تردان  -يطلق أحياان اسم علم اللغة ك   
الذم يشمل ميادين منها: علم اللغة التارٮتي، كعلم اللغة ا١تقارف، كعلم اللغة الوصفي، كعلم اللغة 

لم كظائف ، بشقيو النطقي، كالسمعي الفيزّيئي، كعPhoneticsاٞتغراُب، كفقو اللغة، كعلم األصوات 
الصرؼ، كعلم النحو، كعلم الداللة، كعلم ا١تعاجم، كعلم  كعلمPhonology األصوات/الفونولوجيا:

 اللغة التداكٕب. 

ل كاُب     البحوث اللغوية اليت تندرج ٖتت ىذا العلم تفصيبلن دقيقان ٯتكن تلخيصها ُب  ِٖكيفصًٌ
 اآلٌب:

                                                           

طرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل. الطبعة األكٔب،  َـََِِالعصيلي، عبد العزيز إبراىيم.  ِٕ-
 .ُّص  بن سعود اإلسبلمية.الرّيض: جامعة اإلماـ دمحم
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ؿ األكٔب اليت ظهر فيها التعبَت، كاألدكار اليت البحوث ا١تتعلقة بنشأة اللغة اإلنسانية، كاألشكا  -1
 اجتازىا حىت كصل إٔب مرحلة األصوات ذات الدالالت الوضعية. 

البحوث ا١تتعلقة ْتياة اللغة، كما يطرأ عليها من غٌت كفقر، كسعة كضيق، كعظمة كضعة،   -2
لغات كما تتعرض لو من االنقساـ كالتشتت إٔب ٢تجات، كمن ٍب ٖتوؿ ىذه اللهجات إٔب 

 مستقلة، كعوامل ٖتو٢تا من لغة مستخدمة إٔب لغة معجمية. 

دراسة األصوات اليت تتألف منها اللغة، كبياف أقسامها كفصائلها، كخواص كل قسم   -3
ك٥تارجو، كما تعتمد عليو من أعضاء النطق، ككل ما يتعلق بذلك من عملييت النطق 

 لفونتيك(. كالسماع، كيعرؼ العلم ا١تختص بذلك بعلم األصوات )ا

ا أداة للتعبَت عما ٬توؿ اب٠تاطر. )كيعترب حيث إهندراسة اللغة من حيث داللتها، أم من   -4
علمي األصوات كالداللة، من أكثر فركع علم اللغة دقة كنضجان(. كلقد استقل علم الداللة 

 ليصبح علمان قائمان بذاتو مشتمبلن على:
كاختبلفها ُب لغة ما  البحث ُب معا٘ب الكلمات، كمصادر ىذه ا١تعا٘ب . أ

ابختبلؼ العصور، كابختبلؼ األمم الناطقة هبا، كموت بعض معا٘ب الكلمة 
 كنشأة معا٘ب جديدة. 

البحث ُب القواعد ا١تتصلة ابشتقاؽ الكلمات كتصريفها كتغَت أبنيتها، كيطلق  . ب
 أم علم البنية.  ،Morphologiesعلى ىذا النوع من الدراسة: ا١تورفولوجيا 

أقساـ الكلمات: تقسيمها إٔب اسم كفعل كحرؼ، كأنواع كل قسم، البحث ُب  . ت
ككظيفتو ُب الداللة، كُب أجزاء اٞتملة كترتيبها، كيطلق على ىذا النوع من 

                                                                                                                                                                   

-ٔص كاُب، علي عبد الواحد. ب.ت. علم اللغة. الطبعة التاسعة، القاىرة: دار هنضة مصر للطبع كالنشر.  - ِٖ
ُّ. 
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النحو أك القواعد، كمنو جانب اترٮتي:  Syntaxesالبحث اسم: علم الًتاكيب 
، كجانب يدرس تنظيم تراكيب اللغة دراسة اترٮتية كٖتليلية، للتعرؼ عليها

 تطبيقي: يقـو ّتمعها كتنظيمها حىت يسهل تعلمها. 

البحث ُب أساليب اللغة كاختبلفها ابختبلؼ فنوهنا: الشعر، كالنثر، كا٠تطابة،  . ث
 كاادثة، كالكتابة، كا١تسرح، كما إٔب ذلك. 

ُب األصوؿ  مثبلن البحث ُب األصوؿ اليت جاءت منها الكلمات ُب لغة ما، أبف نبحث   -5
ة كالبلتينية اليت ا٨تدرت منها كل كلمة فرنسية، كيطلق على ىذا العلم، اسم: )علم اإلغريقي

 . Etymologiesأصوؿ الكلمات( )االيتيمولوجيا( 

، كأثر اجملتمع جتماعية: كىي ترمي إٔب بياف العبلقة بُت اللغة كاٟتياة االاجتماعيةْتوث   -6
٥تتلف الظواىر اللغوية، كيطلق على ىذا كحضارتو كنظمو كاترٮتو كتركيبو كبيئتو اٞتغرافية ُب 

  .Sociolinguisticsي جتماعالقسم من علم اللغة اسم علم اللغة اال

ْتوث نفسية: تدرس العبلقة بُت الظواىر اللغوية كالظواىر النفسية ٔتختلف أنواعها؛ من   -7
م اللغة تفكَت كخياؿ كتذكر ككجداف كنزكع، كما إٔب ذلك، كٝتي العلم الذم يعٌت بذلك، بعل

  .Psycholinguisticsالنفسي 

 ،ولكيتخذىا موضوعان  ،غةللذم يبحث ُب الم العلا أبنويعرؼ عبد التواب: علم اللغة: "ك 
غة للم القارنة )ع١تتارٮتي( كالغة اللم التارٮتية )علكا وصفي(لغة اللم الوصفية )علنواحي الفيدرسها من ا
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كيدرس  ،غاتللا أك بُت ٣تموعة من ىذه ،فةلخت١تغات اللكائنة بُت القات ابلعلكما يدرس ا ،قارف(١تا
  ."ِٗي(جتماعالغة اللم الفة )علخت١تا جتماعيةالنظم القاهتا اببلكع ،تعددة١تيبها الغة كأساللكظائف ا

يستوم ُب ىذا  ،اضرٟتاضي كا١تنساف ُب الئلغوم للنشاط الا لغة ىو كللم ال"موضوع عكأف  
ن أك جودة ٟتصحة أك لدكف اعتبار  ،ديثةٟتقدٯتة كاليتة كا١تية كاٟتغات اللتحضر كا١تبدائي كالنساف اإلا

 ."َّكلأك رداءة أك غَت ذ

ًتكيبية لية الشكلا غوية ُب أبعادىاللظاىرة الذم يدرس الم العل"اكيعرفو عبابنة كالزعيب أبنو: 
 . "ُّوظيفيةلكُب أبعادىا ا

  نشأته

كأنو  ،كصفية ميةلغة دراسة عللم يدرس اذلم العلغة ىو اللم الختصُت أف ع١تبعض ا ديع
ى يد لع ،دمبلي١تعشر ا تاسعلقرف الكقد " ظهر ُب أكراب ُب أكاخر ا ،ديثةٟتغوية اللـو العلا لأص

ككاف  ،ـ(ُُّٗػ  ُٕٖٓ Ferdinand de Saussure فرديناند دم سوسَتسويسرم )لغوم اللا
نحو ليت كانت هتتم ابلقبة اٟتك الأكراب ُب تسائدة ُب لا يديةلتقلغوية اللناىج ا١تى الظهوره ثورة ع

 . "ِّغةللسفي كفقو الفلا
                                                           

ـ. ا١تدخل إٔب علم اللغة كمناىج البحث اللغوم. الطبعة الثالثة، القاىرة: مكتبة ُٕٗٗعبد التواب، رمضاف.  ِٗ-
 .ٕص  ا٠تا٧تي.

 .ٕص  ـ. ا١ترجع السابق.ُٕٗٗاب. عبد التو  - َّ
مقدمات كتطبيقات. ال طبعة، األردف، إربد:  -ـ. علم اللغة ا١تعاصر ََِٓعبابنة، ٭تِت، كالزعيب، آمنة.  - ُّ

 .ُُص  دار الكتاب الثقاُب.
 .ُِص  ا١ترجع السابق. َـََِِالعصيلي.  -ِّ
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كمن خبلؿ ىذا التعريف بعلم اللغة نستطيع القوؿ: أبف علم اللغة نشأ عند العرب منذ القركف 
 ،مثبلن ا١تزىر ُب علـو اللغة  كأ، ّّا٠تصائص كأا٢تجرية األكٔب. كا١تتتبع لكتاب الصاحيب ُب فقو اللغة، 

 .كدراسةن  ان كأكفوىا ْتث ضوعات ىذا العلم قد تطرؽ إليها العلماء العرب ُب مصنفاهتم٬تد أف مو 

 فقه اللغة وعلم اللغة

أصواهتا،  أبنو: "العلم الذم يعٌت بدراسة قضاّي اللغة؛ من حيث فقه اللغة ّْيعرؼ اٟتمد
ما يطرأ عليها من ك  كمفرداهتا، كتراكيبها، كُب خصائصها الصوتية، كالصرفية، كالنحوية، كالداللية،

كما تواجهو من مشكبلت إٔب غَت  تغيَتات، كما ينشأ من ٢تجات، كما يثار حوؿ العربية من قضاّي،
"فييعٌت بدراسة النصوص اللغوية القدٯتة، كاللغات  :علم اللغةأما  ذلك ٦تا ٬ترم كيدكر ُب فلكو..."

 كالنتاج األديب كاللغوم". البائدة، كيهتم ابلًتاث، كالتاريخ،

 

 

 

 

 

                                                           

 .صدر السابقا١تا٠تصائص. . ـُِٓٗ. جٍت ابن - ّّ

ـ. فقو اللغة: مفهومو، موضوعاتو، قضاّيه. الطبعة األكٔب، الرّيض: دار ابن ََِٓبن ابراىيم. اٟتمد، دمحم  -ّْ
 .ُِ-َِ، ُٗخزٯتة. ص 
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 تطبيقيلغة اللم العاثنياً: 

يت لهود اٞتا ؿبلمن خ ؛غويةلمية ليو من كشوؼ علإ لتوصلم بتطبيق ما ًب العليهتم ىذا ا
كىو  ؛غةللم التطبيقي من علانب اٞتا :ىو ؛بعبارة أخرلك  ،نظرملغة اللم الماء ُب سياؽ علعليقـو هبا ا
ى لفهـو ع١تكيقتصر ىذا ا ،دراساتول الن هتما ٣تابلككيتخذ منهما كمن مش ،يملتعلم كالتعلييت الٮتدـ عم

 . غاتلليم الم كتعلتع ؿ٣تا

  نشأته

كيرل  ،عشرينلقرف الُب منتصف اكانت م  لعلىذا ا ةنشأى أف لصادر ع١تب التتفق أغ
ذم ابتكره لنموذج الا ذم حدث ما بُتلتاـ النسجاـ االم بدأت ابلعلأف بداّيت ىذا ا :ّٓبراكف

ى ىذا ليت قامت علتطبيقات الغة كاللبنية ا :شهور١تُب كتابو ا( Charles C. Friesفريز سي ز لتشار )
 لمٞتقسم فيها ا ،اانت٠تء الى ملنحو تعتمد علا تدريسلفريز طريقة تشارلز سي إذ قدـ  ،نموذجلا

واضع ١تٖتددىا ا ؛اانت٠تى عدد من ال٪تط منهما ع لك ليشتم ٪تطُت أساسيُت ٔبإ اإل٧تليزية
 بقسم معُت ؤلخانة منها ٯتكن أف ٘ت لكك ،واحدلنمط الكأخرل ُب ا خانة لقائمة بُت كلا قاتبلعلكا

 ىلع ،ظرؼلكا لفعلصفة كالكا اإلسمىي:  ؛رئيسيةلربعة األقساـ األكىذه ا ،وظيفيةلا ماتلكلمن ا
 ،كابطر لكا ،نفيلا كأدكات ،ساعدة١تا ؿفعاألكا ،دكاتألى ما تعرفو ابلوظيفية علمات الكلا لحُت تشتم
كضعان  -ستينيات لمسينيات كا٠تا ٔتجيء –تطبيقات لحيث اكتسبت ىذه ا ،ر كغَتىاٞتكحركؼ ا

نظرية لحيث عدت ا ،يدملتو لغة اللم الك بعلبعد ذ غوية إثر ظهور ما عرؼللثورة ال أف قامت أب٦تيزان إ
 . تطبيقللة ليدية قابلتو لا

                                                           

ـ. أسس تعلم اللغة كتعليمها. ترٚتة: عبده الراجحي كعلي علي أٛتد شعباف. ال ُْٗٗبركاف، ىػ. دكجبلس.  -ّٓ
 .ُْٕص طبعة، بَتكت: دار النهضة العربية للطباعة كالنشر. 
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ُب العاـ  بوصفو علمان مستقبلن بذاتوفَتل أف علم اللغة التطبيقي قد ظهر  ّٔأما الراجحي
ّتامعة  -لغة أجنبية - اإل٧تليزيةـ، كذلك حُت صار موضوعان مستقبلن ُب معهد تعليم اللغة  ُْٔٗ

ك ركبرت الدك  Charles C. Friesميتشغاف، ٖتت إشراؼ العا١تُت اللغويُت )تشارلز سي فريز 
Robert Ladoٔتجلة علم اللغة التطبيقي: سماة(، كأف ىذا ا١تعهد أخرج بعدىا ٣تلتو ا١ت Journal of 

Applied Linguistics،  :لتؤسس بعدىا مدرسة علم اللغة التطبيقيSchool of Applied 

Linguistics ـ، اليت تعترب من أشهر اٞتامعات ٗتصصان ُب ىذا اجملاؿ، ُٖٓٗإدنربه عاـ  ُب جامعة
 مقرران ٥تتصان هبذا العلم ٭تمل اٝتها.  كىي ٖتمل

ىم آابء ىذا  نرل أف اللغويُت العرب القدامىما فيما ٮتص اشتغاؿ العرب كا١تسلمُت بو، "أ
كالتفصيل منذ القرف الثا٘ب  موضوعات ىذا العلم ابلدراسة كالبحث تناكلوالقد  ،كركاده العلم ْتق

 ا٢تجرم تقريبان. 

، كعلم اللغة غويةلاألخطاء الاللغة التقابلي، ك  علم كمن ا١توضوعات اليت تناكلوىا مايلي:
من  كغَت ذلكي، كالًتٚتة، كا١تفردات الشائعة، كالنحو التعليمي، جتماعكعلم اللغة االالنفسي، 

 ’العامة ما تلحن فيو‘ :ىو كتاب ٖتليل األخطاء؛ . كأكؿ كتاب ظهر ُب ٣تاؿّٕا١توضوعات
                                                           

 .ٖص ـ. علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية. ال طبعة، مصر: دار  ا١تعرفة اٞتامعية.َََِالراجحي، عبده.  - ّٔ
٣تلة الًتاث  ـ. نطرية علم اللغة التقابلي ُب الًتاث العريب.ََُِجاسم، جاسم علي، كجاسم، زيداف على.  - ّٕ

 .ِِٓ-ُِْ. السنة اٟتادية كالعشركف. ص ْٖ-ّٖالعدداف  العريب.
علم اللغة النفسي عند قدامى اللغويُت العرب. ٣تلة العربية للناطقُت بغَتىا. . )أ( ـََِٗجاسم، جاسم علي.  -

 .ٓٗ-ِٗالعدد السابع، السنة السادسة. الصفحات 
أتثَت ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم كاٞترجا٘ب ُب نظرية تشومسكي. ٣تلة الًتاث . )ب( ـََِٗجاسم، جاسم علي.  -
 .ِٖ-ٗٔص  .، السنة التاسعة كالعشركفُُٔالعدد  .عريبال
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 .طبيقية ُب اللغة العربيةالت . كييعد ىذا الكتاب ابكورة األعماؿ اللغويةّٖىػُٖٗللكسائي، ا١تتوَب سنة 
 كوردر): لصألفرنسي المريكي األا غوملل آبعالا ذا العلم ىو:مؤسس ىليس كما يقاؿ أبف ك 

Corder
 . "خطاءألا ليلُب كتاابتو عن ٖت( ّٗ

 موضوعه   

ثانية أك لكا ٔبك ألا :غات بشقيهالليم التع ُب خيصولتطبيقي ٯتكن تلغة اللم الموضوع ع
كالتخطيط اللغوم(،  : )التعدد اللغوم،يجتماعالغة اللم الع ثل:م ؛قضاّيو إليكتضاؼ  .جنبيةألا

                                                                                                                                                                   

ـ. نظرية ٖتليل األخطاء ُب الًتاث العريب. ٣تلة ٣تمع اللغة العربية األرد٘ب. العدد ََُِجاسم، جاسم علي.  -
 .َُِ-ُُٓ. الصفحات: ّْ، السنة ٕٗ
 ٨تاة ُب كأثرىا كا١تسلمُت العرب النحاة عند التقدير نظريةـ. ََُِجاسم، جاسم علي، كجاسم زيداف علي.  -

 العدد الثالث، اجمللد  القصيم، جامعة كاإلنسانية، العربية العلـو ٣تلة. العريب النحو ٣تدد تشومسكي ا١تعاصرين الغرب
 .ُٖ-ُالصفحات. ـََُِ. األكؿ

لمي اٞتاحظ عآب اللغة التطبيقي. ْتث ٦توؿ )٥تطوط( من قبل عمادة البحث العـ. َُُِجاسم، جاسم علي.  -
 ُب اٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة.

حققها كقدـ ٢تا كصنع فهارسها:  .ما تلحن فيو العامة ـ.ُِٖٗ. الكسائي، أبو اٟتسن علي بن ٛتزة - ّٖ
 مكتبة ا٠تا٧تي ابلقاىرة كدار الرفاعي.الرّيض: الطبعة األكٔب،  .رمضاف عبد التواب

39  - Corder, S, P. 1967. The Significance of Learners' Error, IRAL 5: 161-170. 

- = = = =. 1971. Idiosyncratic Dialects and Error Analysis, IRAL 2: 151. 

- = = = =. 1973. Introducing Applied Linguistics, Harmondsworth: Penguin. 

- = = = =.1974. Error Analysis, In Allen, J, P, B, & Corder, S, P, (eds.), Teachniques 

in Applied Linguistics, Oxford: Oxford University Press. 

- = = = =. 1981. Error Analysis and Interlanguage. Oxford: Oxford University Press. 
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غة للم الكع ،يلتقابلغة اللم الكع ،عاجم١تكا ،ًتٚتةلكا ،(ـبلكلج أمراض ابلع: )نفسيلغة اللم الكع
 . َْ، كغَت ذلككتابةلاسيب كأنظمة اٟتا

 ؿاجملهبذا ا ُتلشتغ١تف كثَتان من ا أالإ ،تطبيقيلغة اللم اليت يعٌت هبا علا ـولعلكمع كثرة ىذه ا
 ،برز فيوألثانية ىو الجنبية كاألغات الليم التع ؿكأف ٣تا ،توغات ىو أبرز اىتمامالليم التع ؿيركف أف ٣تا

جنبية ألغة الليم التعلمية لعلدراسة ال تسميتو ابٔبيدعوف إ اإلسمتسميتو هبذا لعارضُت ١تبعض ا حىت إف
 . (Spolskyسكي ليو )سبو لذم دعا إلا ،يميلتعلغة اللم الكع ،(Wilkinsكنز لك )كمنهم 

غة للم الع بعض من صميم اختصاصليت يعدىا الـو العلب ال أٌف أغٔبإ ُْراجحيلكيشَت ا
غة للم الكع Sociolinguistics يجتماعالغة اللم الك علكمن ذ ،يةلبلستقال أبقد إتهت إ ،تطبيقيلا
  .Psycholinguisticsنفسي لا

 أهدافه

تطبيق لأكاف ا سواء ،غةللتطبيقي من الانب اٞتتطبيقي يعٌت ابلغة اللم الأف ع ِْيلعصيلرل اي
جنبية ألغات اللا اكتسابى لع خاص لكيركز بشك - ليلكىو ق -ك لأـ غَت ذ ،بلغالكىو ا ،يمان لتع

 ،ة هبارتبط١تـو العلغة كابللقة اببلعلت ذات ابلشك١تكما يعٌت بدراسة ا ،يمهالمها كتعليب تعلكأسا

                                                           

ن الطبعة األكٔب، الرّيض: جامعة اإلماـ دمحم ب .علم اللغة النفسيـ. ََِٔ. العصيلي، عبدالعزيز بن ابراىيم - َْ
 .ُٖص .سعود اإلسبلمية، عمادة البحث العلمي

 .ٗص ـ. ا١ترجع السابق.َََِالراجحي.  - ُْ
 .ُْ ـ. ا١ترجع السابق. صََِِالعصيلي.  ِْ-
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 ،عاجم١تصناعة ا غة:للقة اببلعلت ذات ابلشك١تة الكمن أمث ،تبلشك١تذه ا٢تية لعم ؿو لكيبحث عن ح
 عبلج النطق.ك  ،ًتٚتةلاك 

  األخرىوم لعلاب يعلم اللغة التطبيقة قالع

ُب مصدر   يوجدالخَت ألكىذا ا ،ّْشكلة تعليم اللغة١ت لعن حيبحث علم اللغة التطبيقي 
 -ْ ،يجتماعالغة اللم الع -ّ ،نفسيلغة اللم الع -ِ ،غةللم الع -ُىي: ؛رصاد١تكىذه ا ،كاحد

 . ًتبيةلم الع

 غة:للم الع  -ُ

 تطبيقيلغة اللم العلنظرم لا لقاب١تغة اللم اليس عل. 
 غةللظواىر الغوية ككصف لغة كفق نظرية للذم يدرس الم العلإنو ا . 
 هتاذاهتا كُب ذالغة لليدرس ا ،غة ذك طابع ٕتريدمللم الع. 
 ت رّيضيةال معادٔبكانتهى إ ،غة عن سياقهاللا ؿكعز  ،تعميمل أبتجريد أدل إلا. 
 غة ُب للكدكر ا ،غومللا كتسابال نساف: اإلة ابلتص١تقضاّي الكثَت من الغة يبعد اللم الع

 . تمعجملا
 يوليس ٔتا ينبغي أف يكوف عليو ك لشيء ٔتا ىو عل: ايس معيارّين لغة كصفي ك للم الع. 
 بعض(لعريب ٨تو معيارم )حسب النحو الا. 

                                                           

الزىرا٘ب، متعب عبد هللا سعد هللا. عبلقة علم اللغة العاـ  بعلم اللغة التطبيقي كعلم اللغة النفسي كعلم اللغة  ّْ-
  القرل، الشبكة الدكلية العنكبوتية للمعلومات. ا١توقع:االجتماعي، موقع جامعة أـ 

http://uqu.edu.sa/page/ar/29348 
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 ى لموسة عل١تظواىر التدرس اك  .بنيويةلنظرية ال: اىلو ألا  نظريتُت:ٔبغة تفرع إللم الع
. قاعدةل أبادة إ١تبنيوية استقرائية: من ٚتع الاك  .ستجابةالثَت كا١توكي: الأساس س

 رأيو:كىي ُب  ،)صاحبها نـو تشومسكي( يةلتحويليدية التو لنظرية ال: اثانيةلاك

  نسافلئل ٔبك ألصيصة ا٠تىي ا لب ،نسافإلغة أكرب نشاط يقـو بو اللا. 
  يت لنساف اإلكامنة ُب القدرات الصيصة عن طريق ا٠ت طبيعة ىذه أبإ ؿوصو ل٬تب ا

 . سطحلى التظهر ع
  م(لتكلى الك قدرة فطرية علنساف ٯتإلغوية )اللكفاية الدراسة ا. 
  ناسلكفاية كاحدة عند ٚتيع الا. 
  غوية(لليات الكلغات تتشابو )اللا. 
  إبداع ليست ٣ترد استجابة بلغة للا. 
  لمٞتو من ال هناية الى إنتاج ما لكنها قادرة علغة تتكوف من قواعد ٤تدكدة للا. 
  غةللتحقق من ا١تانب اٞتداء: أم األثانية الدرجة الأيٌب ُب ا. 
  سطحيةلبنية العميقة كالبنية الا . 
  تقعيدلغة ٍب تبدأ ُب اللعن طبيعة ا ية تبدأ بنظريةلعق يةلاليدية استدلتو لا . 
  بنيوملتيار اللعاكس ١تٕتاه االيدية تسَت ُب التو لصة: ابل٠تا . 

 نفسيلغة اللم الع -3

 غومللداء األكا ،غومللا كتسابال ساسياف ٫تا: األك٤توراه ا ،فردللغوم للوؾ السلو ال٣تا، 
  .نسافإلعرفية عند ا١تنظمة األٕتمعهما ا

 عاصر١تم العلغوم من أىم قضاّي اللا كتسابال ا . 
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 ان ة كُب زمن قصَت جدلطفو لغوم ٭تدث ُب اللا كتسابال ا . 
 نسانية(إلفطرة الغة )اللم اكتساهبُب طريقة  ؿطفاأليتشابو ا . 
 لطفلغوم عند اللا كتسابال قُت التلبوين( أل يوجد ٗتطيط مسبق )عند اال . 
 غة؟للرض حُت يتع لطفل" الماذا ٭تدث "داخ . 
 لطفلدل الوجي لبيو لتطور الغوم كاللا كتسابال قة بُت ابلىناؾ ع . 
 يتم . استقرائي :لو ألا :لطفلغوم عند اللا كتسابال ىناؾ إتاىاف ُب تفسَت ظاىرة ا

غة( للتجريب )ٗتزين المن ا لينتق لطفلأم أف ا ،قواعد منهالص ابلظواىر كاستخلٕتميع ا
نظرية فطرية عن  لطفلدل التوجد  :ٕبال: استدثاينلا. متعميلتجريد كالتصنيف فال أبإ
ٍب يشرع ُب  ،أم أهنا جاىزة مسبقان  ،تتكوف من مفهومات موركثة ،غة مًتسخة فيوللا

 . غةلو من لى ما يتعرض لتطبيقها ع

  ملتعلاك ،ةلطفو ل٭تدث ُب ا :كتسابال ا، غةللم الغة كتعللا اكتسابىناؾ فرؽ بُت: 
  .ة متأخرةلُب مرح٭تدث 

 كما  غتو؟لفرد لنساف اإلنفسي: كيف يؤدم الغة اللم العلثا٘ب لا ؿاجملداء فهو األأما ا
 ى ضربُت:لكىو ع ك؟ليت تكمن كراء ذليات العملا

 .كتابةلـ أك ابلكلغة: اللنساف اإلأم حُت ينتج ا ،لأداء إنتاجي أك نشط أك فاع -ُ
 . غة أك يقرأىاللا نسافإلا لكىو حُت يستقب ،يبلسلداء األأك ا ،ٕبأداء استقبا -ِ

غة لنساف إلا لضبط عندما يستقبلغة: ماذا ٭تدث ابلل االستقبإبداء أل أبيـو إلم يتوجو العليكاد ا -
 لآخر ٯتث نظرّين  ديو ٥تزكانن ل أـ أف ،(لديو )أصوات كمفردات كٚتلى قوائم ٥تزكنة ليراجعها ع لما ؟ ى

  ة؟غويلليات العملى أساسها الية عامة ٬ترم علقواعد ك
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يت أدت لا نفسيةلا لعواملبحث عن الية مع الخطاء: إنتاجية كاستقباألداء دراسة األضمن ا ليدخ -
 .  ارتكاهبأبإ

يدرسو من  كىو ،نسافإلغوم عند اللوؾ السليدرس ا مان لتطبيقي علغة اللم الىكذا سيكوف ع -
غوم عند للوؾ السلأف ا ْتجة :يةلكعق ،نسافإلغوم عند اللوؾ السلأم مراقبة ا :وكيةلس ؛كجهتُت

 . فهمولفًتاضات الكثَت من الك٬تب كضع ا ،ان نساف أكثر تعقيدإلا

 يتجتماعالغة اللم الع -4

غوم بُت ل لتفاع غوية حُت يكوف ىناؾللظاىرة الأم دراسة ا ،تمعاجملغة ظاىرة تتحقق ُب للا
كفق  ،وظائفلكار كادألكتتوزع فيو ا ،ـبلكلغوم ٭تدث فيو الكموقف  ،لقألى الم كمستمع علمتك

 م:لعلغة من كجهة نظر ىذا الليم الة بتعلصلوثيقة الوانب اٞتكمن ا. تمعجملا ليها داخلقواعد متعارؼ ع

ميز ١تغة ىي اللفا .ؿفعاألكردكد ا ؿفعاألعادات كاليد كالتقالقصود هبا أنظمة ا١تكا ،ثقافةلغة كاللا .ُ
 . غَتىمل ـبنائها أألسواء  ،تمعجمليات اغة يراعي خصوصلليم الإف تع. تمعجملىم عن ثقافة األا

غة للشأف ُب الكما ىو ا ،ثقافاتلغوم مع تعدد اللتفاؽ االقصود بو ا١تمي: كابلكلتمع اجملا .ِ
مر نفسو يسرم ألكا ،ثقافاتلمع تنوع ُب ا ؿدك لعديد من اللرٝتية لغة الليت تعد الا اإل٧تليزية

 .عربيةلتمعات اجملى الع
 ،اصة٠ت٣تتمع بطريقتو ا ليت يطبقها كلفة الخت١تا ؿتصاالأبنواع ا اـاالىتم: ؿتصاالغة كاللا .ّ

 . غةلليم الى تعلك علكدراسة أتثَت ذ
قاـ ١تقصود بو مراعاة ا١تكا ،٤تددة اجتماعيةغة حدث ٬ترم كفق ضوابط للمية: ابلكلحداث األا .ْ

 ؿ. مقاـ مقا لكلف ،مُتلتك١تتخاطب بُت الية الذم تتم فيو عملا
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كىناؾ كظائف  ،مي تؤدم كظيفة معينةبلكلدث اٟتا ليت ٕترم داخلة الرسالية: اغو للوظائف الا .ٓ
وظائف لكمنها ا ،تمعجملهنا تعرب عن نظاـ ثقاُب خاص ابأل ،غةل لعامة كأخرل خاصة بك

تحية لغة الكما أف . بعضلفة عن بعضها الة كىي ٥تتلامجملغ كابلبإلة كالحاإلتوجيو كالتية: اآلا
 .  آخرٔبتمع إف من ٣تلشكر ٗتتلكا

منهما  لك  لكداخ ،فصحىلهجة كاللا لمث ،غاتللبُت ا ختبلؼالقصود بو ا١تغوم: كاللتنوع الا .ٔ
 . يت توظف فيهالة ايهن١تحاهتا الغات مهنية ٖتدد مصطل

 رتبيةلم الع -5

   مو ؟لًٌ غة ؟ ككيف نعللم من الًٌ ٫تا: ماذا نع ،ُتلسؤا نجابة عإلًتبية الم ال عٔبيتو 
  طريقةلق ابلثا٘ب يتعلكا ،تولق ابليتع ؿك ألا ؿسؤالا . 
  نفسي ُب لغة اللا ملكع ،يجتماعالغة اللم الكع ،غةللم اله عاليتو  ؿك ألا ؿسؤالواب عن اٞتا

  .وانبٞتبعض ا
  نفسيلغة اللم الكُب بعض جوانبو ع ،ًتبيةلم اله عالثا٘ب فيتو لا ؿسؤالواب عن اٞتأما ا . 

  :ؿاجملق هبذا اليت تتعلمور األمن ا

o وكيلس منهج ؛و منهجافلكيتناك  ،كتسابال خَت أيٌب بعد األكىذا ا ،ملتعلنظرية ا: 
فطرم لانب اٞتى اليركز ع :يلكمنهج عق - بيئةلأم من ا - ملتعلى بداية اليركز ع

 ،ديولفطرية لغوية اللفًتاضات االية تقـو بتحقيق النساف مزكد آإلأم أف ا ،غةللُب ا
قة بل عالك  ...ى( أٛترةلحياان خاطئة: أٛتر )يؤنث عفيقـو بقياسات قد تكوف أ
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عادات ل ترسيخ أبإ :وكيلسلٕتاه االيهدؼ ا. غةللم الارجية ُب تع٠تا لعواملل
 . فطريةلغوية اللقدرات ال تقوية أبإ :٘ببلعقلٕتاه االبينما يهدؼ ا ،غويةللا
o غة للا ــ أألغة اللاسواء  ،مُتلتع١تغوية بُت اللفركؽ الم: يدرس التع١تخصائص ا

 ،عرفية١تقدرة الكا ،ملتعللستعداد الكا ،عمرلخص ُب: الفركؽ تتلكىذه ا ،جنبيةألا
 . ملتعل أبيت ٖتفزه إلا عيتوكداف ،ملتع١تكشخصية ا ،غة أجنبية أك أكثرلكمعرفة 

o كىو ما يعرؼ  ،مُتلتع١تكخصائص ا ،قرر١تأىداؼ ا ليمية: مثلتعلات اجراءإلا
 . جرائيإلا لدخ١تاب
o لمث ،ىداؼأليت ٖتددىا الهارات ا١تدؼ منها تطوير ا٢تيمية: التعلا لسائو لا: 

 . ، إْبنًتنتإلكا ،اسوبٟتكا ،غويةللا لعام١تكا ،فازلتلكا ،ذّيع١تا

  عاملنظري/ الغة اللم الوععلم اللغة التطبيقي  فرؽ بنيلا

عتبار أف ىناؾ اب ،تطبيقيلغة اللم الغة كعللم الدقيق ما بُت ع لعدـ كجود فاص ْْيرل براكف
تطبيقي منها: لغة اللم البعض من صميم اىتمامات علُب دراسة موضوعات يعٌدىا ا ان كبَت   نظرّين  ان قدر 

م نفس لكع ،ٔبك ألغة اللا اكتسابك  ،هجاتللكا ،ةلالدلكا ،غومللغَت ا ؿتصاالكا ،األصواتدراسة 
ابعتبار أهنما ٮتدماف  ،ية بينهمالتبادلقة ابلعل أبك يشَت إلكىو بذ ،ثانيةلغة اللا اكتسابك  ،غةللا

يم لتطبيقي كتعلغة اللم الفهومي ع١ت Corder  ٘تييز كوردرٔبإ أيضان  كيشَت بركاف.. .بعضلبعضهما ا
تطبيقي لغة اللم الفع ،فهومُت١تربيطانيُت ما بُت الدل الفهـو ١تًتادؼ ُب ال أبحيث يشَت إ، غاتللا

كها ليسته لنظرّيت بل يضع االتطبيقي لغة الل آب فإٌف عإبتالكاب ،غاتلليم اليعٍت عندىم أك يرادؼ تع
 . تطبيق مشكوؾ فيهالى اليت تتأىب علنظرية الكأٌف ا ،كيستخدمها

                                                           

 .ُّٕص ـ. أسس تعلم اللغة كتعليمها. ا١ترجع السابق. ُْٗٗبركاف.  -ْْ
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  يعلم اللغة التطبيق مصادر

 :لفيما تشم لتشم ،نظريةلا ـولعلة من التطبيقي مبادئو كأساسياتو من ٚتلغة اللم اليستقي ع
م لع :ْٓيلعصيليها الكيضيف إ ،كأىم مصادره  ،ًتبيةلام لعك  ،نفسيلا غةللم الكع ،عاـلغة اللم الع
غة للا ملكع، Anthropologyثقافات لبشرية كتنوع الجناس األم دراسة الكع ،جتماعالم الكع ،نفسلا
 . يملتعل كتقنيات إبآلاسب اٟتم الكع ،وماتلع١تم الكع ،Ethno linguistics عرقيلا -ثٍت إلا

 علم اللغةك  ،نفسيلغة اللم الكع ،عاـلغة اللم ال عٔبفيشَتاف إ ْٔدمعريف كنقشبن أما   
 .تطبيقيلغة اللم المصادر ع ابعتبارىا أىم ،ًتبيةلم الكع ،جتماعالم الكع ،نفسلم الكع ،يجتماعالا

 ،عاـلغة اللم العلتطبيقي لوجو التطبيقي ىو الغة اللم الأبف ع لقائلفهـو ا١تنفي الة منهما لكُب ٤تاك 
 مثبلن يس لكأنو  ،ومان عدةلتطبيقي يتضمن علغة اللم ال"كيعٍت ىذا أٌف ع ما:٢تف فكرهتما ىذه بقو يفسرا

 فرع من فركع ٔبنظر إلخَتة ابألفكرة الكتتضح ىذه ا ،عاـ كنظرّيتولغة اللم البادئ ع١ت٣ترد تطبيق 
٭تتاج  ،غةللح طبيعة ايضان ألعاـ لغة اللم ال عٔبفرع إلثانية: فكما ٭تتاج ىذا الغة اللىو تدريس ا ،ملعلا
بياف دكر ل ،يجتماعالغة اللم الكع ،جتماعالم ال عٔبكإ ،غةللم البياف كيفية تعلنفسي لغة اللم ال عٔبإ
م هبا ليت يتعلكيفية ال أبنظر إلتمكن من الل ،نفسلم الكع ،ًتبيةلة اسفلف ٔبكإ ،تمعجملغة ُب اللا
 . "غة ذاهتالل تدريس أبكإ ،بلطالا

 

 
                                                           

 .ُْص  .ـ. ا١ترجع السابقََِِ .العصيلي -ْٓ
ي. الطبعة األكٔب، جدة: دار القبلة ـ. مقدمة ُب علم اللغة التطبيقُِٗٗعريف، دمحم خضر كنقشبندم، أنور.  -ْٔ

 .ِْصللثقافة اإلسبلمية كدار خضر للطباعة كالنشر كالتوزيع. 
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 حاتلصطادل

 : فرع من علم اللغة يهتم بتعليم كتعلم اللغة األجنبية.علم اللغة التطبيقي

اللغة عند األطفاؿ بوجو خاص  اكتسابىو العلم الذم يعٌت بدراسة  علم اللغة النفسي:
كما  أك غَتىا، اجتماعيةكالكبار بوجو عاـ، كالعوامل ا١تؤثرة ُب ذلك بيولوجية كانت أك نفسية أك 

عيوب النطق أمراض ك اللغات األجنبية كالعوامل ا١تؤثرة ُب ذلك، كما يعٌت بدراسة  يبحث ُب تعلم
 .ك من القضاّيذلكغَت  كالكبلـ

كيعٌت بتأثَت اجملتمع على اللغة كاللغة على اجملتمع، كما يدرس  ي:تجتماععلم اللغة اال
ات كإحيائها كابلتخطيط بدراسة موت اللغ أيضان  اللهجات اللغوية ا١تختلفة، كاالزدكاج اللغوم كيهتم

اللغوم الذم يعاِب قضاّي لغوية مهمة مثل تقرير نظاـ الكتابة ُب األمة، كاختيار اللغة الرٝتية للدكلة، 
 .كغَت ذلك من األمور كأساليب اافظة عليها كتطويرىا، كما يهتم ابلسياسة اللغوية للدكلة

غة لتطوير ا١تادة اللغوية للحاسوب كىو الفرع الذم يهتم بدراسة الل علم اللغة احلاسويب:
كاالستفادة من اٟتاسوب ُب الدراسات اللغوية، كمن أبرز ٣تاالت ىذا العلم الًتٚتة الفورية اآللية 

 كٗتزين ا١تعلومات كاستعادهتا من ذاكرة اٞتهاز اٟتاسويب.

م الوسيط، مثل: ا١تعج ؛كيهتم ابألمور ا١تتعلقة إبعداد ا١تعاجم أحادية اللغة صناعة ادلعاتجم:
عريب، أك  –إنكليزم أك إنكليزم  –) عريب مثل:  ؛العُت، لساف العرب، ٥تتار الصحاح، كثنائية اللغة

إنكليزم( ٔتا  –إ١تا٘ب  –فرنسي  –أك متعدده اللغات؛ مثل ) عريب  عريب ( –أ١تا٘ب، أك أ١تا٘ب  –عريب 
 تقن.ُب ذلك ا١تواد اللغوية ٚتعها كترتيبها كتنظيمها كعرضها بشكل م
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كنفسية كعملية  اجتماعيةيهتم بكل ما لو صلة بتعليم اللغات من أمور تربوية ك  تعليم اللغات:
 ٔتا ُب ذلك الوسائل التعليمية كطرائق التعليم ا١تختلفة كالتقنيات اٟتديثة كاالٕتاىات ا١تتعددة.

جنبية، كتطوير كيهتم بتصميم اختبارات اللغة القومية أك اللغة األ تصميم االختبارات اللغوية:
أساليبها لتحسُت نوعية االختبارات من حيث ٤تتول ا١تادة كالناحية العلمية للوصوؿ هبا إٔب درجة 

 .٦ْٕتكنة من الصدؽ كالثبات كالتمييز كسهولة النطق

ىو كصف عاـ ١تا يقدـ ُب مقرر ما أك ٣تموعة مقررات، كأسلوب  (Curriculum) ادلنهج
نبغي أف يشتمل ا١تنهج على األىداؼ، كاتول، كاألنشطة، كا١تصادر، يك  تنفيذىا، كمتابعة تطويرىا.

كُب اجملتمع من  ،اليت ٗتطط للتبلميذ داخل ا١تدرسة كخارجها ؛ككسائل التقوٙب ٞتميع ا٠تربات التعليمية
 .خبلؿ التوجيهات ا١تدرسية، كالربامج ا١تتعلقة هبا

اط اللغوية سواء أكانت مقررات فهو ٣تموعة من النق (Syllabus) الربانمج التعليمي 
أك كل ىذه  -ْب إلغوية، أـ قواعد ٨توية، أـ كظائف معينة، أـ ٥تتارات للقراءة أك الكتابة أك اٟتديث، 

 أم ىو جزء من ا١تنهج كلكنو ال يشمل عملية تقوٙب ا١تنهج  ،ىو كصف ٠تطةك ، أ؟النقاط معان 

  .ىو تغٌَت ُب السلوؾ ا١تكتسب :التعلم

ُب السلوؾ ا١تكتسب. كأنو تيسَت التعلم كتوجيهو  دؼ إٔب إحداث ىذا التغيَتيه التعليم
 ك٘تكُت ا١تتعلم منو، كهتيئة األجواء لو.

                                                           

-ُٖـ. علم النفس اللغوم. دمشق: منشورات جامعة دمشق. ص ُٔٗٗ -ُٓٗٗالسيد، ٤تمود أٛتد.  -ْٕ
ُٗ. 
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 كتساببينما يتم التعلم للغة األجنبية أك الثانية، كاال  -األـ  -: يكوف للغة األكٔب كتساباال 
ملية منظمة داخل حجرات الدراسة، ع التعلم يكوف من كُب داخل البيئة بصورة تلقائية، بينما يكوف

ات تنظيمية منضبطة تكوف مبلزمة لعملية أخرل تسبقها أك إجراءكلعل عملية التعلم كما يصاحبها من 
و للغتو األـ ٢تذا االنضباط أك لتلك اكتسابتبلزمها، ىي عملية التعليم، بينما ال ٭تتاج الطفل ُب 

 اإلجرائية. 
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 الفصل الثالث 

 *لغة التطبيقي يف الرتاث العريبعلم ال
موسوعاهتم  علم اللغة التطبيقي ُب عن ٖتدثوا قدامىلا عربلا غويُتللا فأ ْٖيرل جاسم

تعليم : مثبلن كمن ا١توضوعات اليت تناكلوىا ابلبحث كالدراسة  ،العلمية القيمة منذ اثٍت عشر قرانن تقريبان 
ي، كالًتٚتة، جتماعاللغة النفسي، كعلم اللغة اال علمك ، (كٖتليل األخطاء ،التحليل التقابلياللغات )

 كفيما يلي نوجز ىذه ا١توضوعات:غَتىا من ا١توضوعات. كا١تفردات الشائعة، كالنحو التعليمي، ك 

 تعليم اللغات -4

مكتسبات القرف  كٓب يكن من ،إف موضوع تعليم اللغات كاف معركفان منذ العصر اٞتاىلي
شجَّع الرسوؿ  ،كُب العصر اإلسبلمي ،العصر اٞتاىلي ُب مى اللغة الثانيةمىٍن تػىعىلَّ  كيًجدى  كلقد ،العشرين

كخاصة السرّينية كالعربية، كذلك عندما أمر زيد بن اثبت بتعلمها  ملسو هيلع هللا ىلص ىذه الظاىرة كأمر بتعلم اللغات
 . تعلمها ُب سبعة عشر يومان لقد ك 

اليهود كتب اللغة لقد ترجم ك  ،لغات ْتقكالعصر العباسي فريد من نوعو، فهو عصر تعلم ال
 ُب العصر األندلسي. األخرلالعربية إٔب لغتهم كاللغات األكربية 

                                                           

 * للمزيد انظر الباب الثالث/ الفصل األكؿ من ىذا الكتاب.

 .ُِٓ-ِِْص ا١ترجع السابق.ـ. ََُِجاسم كجاسم.  -ْٖ

 .َُِ-ُُٓـ. ا١ترجع السابق. ص: ََُِجاسم.  -
 .ٓٗ-ِٗ. ص ا١ترجع السابق .)أ( ـََِٗجاسم.  -
 ـ. ا١ترجع السابق.َُُِجاسم.  -
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 )التحليل التقابلي( علم اللغة التقابلي -أ

الفرع من علم  كانت ىي األساس لنشوء ىذالؤلصوات عند غَت العرب   ْٗة اٞتاحظدراسإف 
يشرح أسس ىذا العلم، مثل: توصيف ا١تشكلة، كالل كنة، غة ُب عبلجو ١تشكلة الل ث هفقد كجدان .اللغة

كعبلكة على ذلك، فقد ٖتدث . كبياف األسباب، كشرحها، كذكر طريقة العبلج ا١تناسبة ٢تا، كغَتىا
عن مسألة انفراد العرب  ُٓالسيوطي ٖتدثكما  ،عن مسألة اطراد اإلبداؿ ُب الفارسية َٓسيبويو

  .التطبيقي اللغة علم ميداف ُب كبَتنا تقدمنا تعترب من القضاّي اليت كغَت ذلك ،اب٢تمز ُب عرض الكبلـ
 األخطاء حتليل -ب

ف أ: "ِٓىذا السياؽ يذكر جاسم ٧تد أف اللغويُت العرب كانوا أساتذة ىذا العلم، كُب
ٓب ك  ،. كٓب يسبقهم إليها أحد من قبلىاكآابء هتاكأساتذاللغويُت العرب القدامى كانوا ركاد ىذه النظرية 

دـ الدراسات العربية منذ القرف يكن ىذا ا١توضوع جديدان ُب الدراسات اللغوية اٟتديثة، بل إنو قدٙب قً 
لقد ٚتعوا ا١تادة اللغوية كحددكا األخطاء كصنفوىا ككصفوىا كشرحوىا كقدموا ٢تا ك  ..الثا٘ب للهجرة.

لعرب القدامى كانوا ىم كإف اللغويُت ا ،التطبيق العملي الذم يساعد على تعلمها بيسر كسهولة
. كٓب يتأثركا بغَتىم من اللغويُت ُب ىذا ا١تيداف. كُب ىذا الصدد يقوؿ 53السباقُت إٔب ىذا العلم اللسا٘ب

                                                           

ـ. البياف كالتبيُت. ٖتقيق: عبد السبلـ دمحم ىاركف. الطبعة السابعة، ُٖٗٗاٞتاحظ، أبو عثماف عمرك بن ْتر.  ْٗ-
 .ُٕ-ّْص ،ُجبة ا٠تا٧تي ابلقاىرة. القاىرة: مكت

، بَتكت: عآب . الطبعة الثالثةٖتقيق كشرح عبد السبلـ دمحم ىاركف ـ. الكتاب.ُّٖٗعثماف بن قنرب.  سيبويو، -َٓ
 .َّٓص، 4. جالكتب

 .ِّٖص ،ُجصدر السابق. ـ. ا١تُٖٔٗالسيوطي.  -ُٓ

 .ُُِ-ُُٓ. صا١ترجع السابقـ. ََُِجاسم.  - ِٓ
53

-  Anwar, M, S. 1983. The Legitimate Fathers of Speech Errors, In Versteegh, C, 
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54ركبينز)
Robinsالقدامى طوركا نظرهتم ا٠تاصة ُب نظامهم  (: "إنو من ا١تؤكد أف اللغويُت العرب

 غتهم أبدان كما ىو اٟتاؿ ُب النحو البلتيٍت".اللغوم، كٓب يطبقوا النظاـ اللغوم اليوان٘ب على ل

 علم اللغة النفسي -3

يقوؿ  ،أيضان كُب ميداف علم اللغة النفسي، ٧تد أف العلماء العرب القدامى ىم ركاد ىذا العلم 
ف اللغويُت العرب القدامى، ْتثوا موضوعات علم اللغة النفسي بشكل دقيق كأصيل. كمن "إ :ٓٓجاسم

اللغة، كلغة اٟتيواانت،  اكتسابالفكر كاللغة، كاللغة توقيف أـ اصطبلح، ك : مثبلن ىذه ا١توضوعات 
أسباهبا، كعبلجها. كلقد كانت آراء العلماء العرب ذكر ك  :كلغة اإلشارات كالرموز، كأمراض الكبلـ

مؤثرة جدان ُب آراء علماء اللغة ادثُت، الذين ٖتدثوا عن ىذا ا١توضوع ا١تهم. كلقد أجرل الغربيوف 
تجارب كالبحوث؛ كأكدكا ما قالو العلماء العرب؛ من دكف أف ينسبوا ىذه ا١تعلومات إليهم. فعلى ال

اللغة ما ىي إال تكرار ١تا قالو علماء العربية القدامى، كإف ىذا العلم ٓب  اكتسابسبيل ا١تثاؿ؛ نظرّيت 
ا١تعاصرين كغَتىم من  يكن جديدان عليهم، أك أنو كليد القرف العشرين، كما يرل بعض العلماء العرب

                                                                                                                                                                   

H, M, et al, The History of Linguistics in the Near East, Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company. 

- Fromkin, V, A. 1988. Grammatical Aspects of Speech Errors. In Newmeyer, F, J, 

(ed.), Linguistics: The Cambridge Survey 2: 117-138. The Cambridge University 

Press. 

54
- Robins, R, H. 1990. A Short History of Linguistics, London: Longman. p111. 

-Fromkin, V, A. 1973. (ed), Speech Errors as Linguistic Evidence, The Hague: 

Mouton. 

 .ٓٗ-ِٗ. صا١ترجع السابق. )أ( ـََِٗجاسم.  - ٓٓ



 

 
 

47 

األجانب. كإف علماء اللغة ُب الغرب ساركا على منواؿ العرب ُب ىذا ا١تيداف؛ كإف ٓب يشَتكا صراحة 
كلذلك  ،إٔب تلك اٞتهود اللغوية العربية القدٯتة، أك يذكركهنم بشيء من ىذا، كىذا ىو ديدهنم عادة

ا اللغويُت الغربيُت إٔب دراسة ىذه ا١توضوعات ٭تق لنا أف نقوؿ: إف اللغويُت العرب القدامى ٓب يسبقو 
اللغوية النفسية فحسب، بل ككاف أتثَتىم كاضحان ُب آرائهم كأفكارىم عن اللغة. كبذلك فقد حازكا 

 . "قصب السبق ُب ىذا اجملاؿ؛ ككانوا ركاد ىذا العلم ببل منازع

 يتجتماععلم اللغة اال -4

 صبلت كالعبلئق اليت تربط بُت اللغة: "يبحث ُب الفهو 56يجتماععلم اللغة االكأما 
اليت يؤثر فيها اجملتمع  جتماعيةكاجملتمع. كبعبارة أكضح يقـو ىذا العلم بدراسة األسباب كالعوامل اال

 على شكل اللغة ككظيفتها...".

كمن موضوعات ىذا العلم: الصمت، كاللهجات، كالتخطيط اللغوم، كالسياسة اللغوية  
 ىو الصمت. ؛م عاٞتو اٞتاحظ ُب بعض مؤلفاتوكغَتىا. أما ا١توضوع الذ

 : مدح كذـ. كذمو أكثر من مدحو. 57كالصمت لو كجهاف

                                                           

ك  ،مراجعة كتدقيق: جاسم، زيد عليـ. دراسة ُب علم اللغة االجتماعي.  ُّٗٗجاسم، زيداف علي.  -ٔٓ
 ص: ش. الطبعة األكٔب، كواال ١تبور: بوستاؾ أننارا.جاسم، جاسم علي. 

ن كتب اٞتاحظ اختيار ـ. رسائل اٞتاحظ. الفصوؿ ا١تختارة مَََِاٞتاحظ، أبو عثماف عمرك بن ْتر.   -ٕٓ
. اإلماـ عبيد هللا بن حساف، شرحو كعلق عليو: عيوف السود، دمحم ابسل، الطبعة األكٔب، بَتكت: دار الكتب العلمية

 كما بعدىا. ُٕٕ، ص ْج 
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؛ ىي: أف الصمت  من فضائلو. ك يبُت اٞتاحظ أف للصمت فضيلة خاصة كليست عامةك 
سبب للسبلمة، كأف السكوت من ذىب، كالصمت منجاة من النار، كما أنو أٚتل من الكبلـ ُب غَت 

 الصمت، ألف هللا 58كلقد ذـ اٞتاحظ عاة للتػَّثػىب ت ُب األمور، كتػىبػىي نها قبل الكبلـ عنها.كقتو، كىو مد
لذلك فضَّل الكبلـ عليو، ألف ك البشر ابلكبلـ للتعبَت عن حاجاهتم كرغباهتم. أمر سبحانو كتعأب 

مت، كأف أرسل األنبياء ابلكبلـ ال ابلص -سبحانو كتعأب  -الكبلـ نفعو عاـ كخاص. كأف هللا 
 أما الصمت فهو سبب طارئ.  ؛ٝتة البشر الكبلـ ىو

 ،ٟتديثاب 59الثعاليب القد تناك٢تاللهجات، ك  أيضان ي جتماعمن موضوعات علم اللغة االك 
  :حيث يقوؿ

الكشكشة لبٍت ٘تيم: ما الذم جاء بش؟ أم بك، الكسكسة ُب لغة بكر، كىي إٟتاقهم "
ٍكرىٍمتيًكس، أم أكرمتًك، كالعنعنة ُب لغة ٘تيم، كىي إبدا٢تيم لكاؼ ا١تؤنث سينان عند الوقف، كقولك: أى 

. اللخلخانية تعرض ُب لغات أعراب  ؛ أم أىنَّكى ذاًىبه العُتى من ا٢تمزة كقو٢تم: ظىنػىٍنتي عىنَّكى ذاىبه
انًيَّةي تػىٍعرً   ،الشٍَّحًر كعيمىاف ،  كقو٢تم: مىشىا هللا كىافى، يريدكف ما شىاءى هللا كاف، الط ٍمطيمى ضي ُب لغة ًٛتٍَتى

 ".كقو٢تم: طاب اٍمهىوىاءي، يريدكف: طىابى ا٢تىوىاءي 

                                                                                                                                                                   

 كما بعدىا. ُْٗ، ص ُـ. البياف كالتبيُت. جُٖٗٗاٞتاحظ.  -
 .ِّٕ-ِِٕ، صُ، جـ. ا١تصدر السابقُٖٗٗاٞتاحظ.  -58
ٖتقيق فائز دمحم، مراجعػة  .فقو اللغة كسر العربيةـ. ُّٗٗ .أبو منصور عبد ا١تلك بن دمحم بن اٝتاعيلعاليب، الث -59

 .ُُُص دار الكتاب العريب.بَتكت: ، . الطبعة األكٔبإميل بديع يعقوب
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 الرتمجة -5

كمناىجها كأساليبها  تعد إحدل فركع علم اللغة التطبيقي، ٢تا نظرّيهتاأما الًتٚتة: فهي 
األمم. كىي مصدر غٍت كفريد  كتشكل جزءان ىامان من التفاعل الثقاُب بُت ،61كأدكاهتا ا٠تاصة هبا

كف، كما ٭تسوف بو. على الرغم ٦تا اآلخر يعرفو  ها ١تعرفة مااستخداملومات لبٍت البشر. كيتحتم للمع
كغَت ذلك من ا١تشاكل اليت تصادؼ ا١تًتجم أثناء  ،كالصعوبة يعًتيها من النقص كالتناقض كالغموض

 .61اىتمامان ابلغان  عملو. كلقد اىتم العرب هبا

 ادلفردات الشائعة -6

عبده  قوؿالشائعة، ٓب تكن جديدة ُب علم اللغة التطبيقي، كما يا١تفردات إف ظاىرة 
خبلؿ حديثو عن  ها مننلقد ٖتدث عك  ،اٞتاحظ رائدىاكاف ظاىرة قدٯتة   يبل ى ،62ـُٕٗٗ

توظيف ُب تفيد مصممي ا١تناىج التعليمية  ا١تفردات الشائعةكإف دراسة  ،مشكلة الل ثغة كالل كنة

                                                           

رٛتن. ـ. علم اللغة التطبيقي. ترٚتة الشميمرم، يوسف بن عبد الََِٖالشميمرم. نقبلن عن: كوؾ، قام.  - َٔ
 الرّيض: جامعة ا١تلك سعود، النشر العلمي كا١تطابع. ص:ز.

61- Jassem, Z.A.& Jassem, J.A. 1995. Translating scientific Terms: An Arabic 

example and case study. Proceedings 5
th

 international conference on translation 

"Theme: translation in the global perspective" 21-23 November. P.13. 
ـ. ا١تفردات الشائعة ُب اللغة العربية. الرّيض: مطبوعات جامعة الرّيض. ص:ب ُٕٗٗعبده، داكد عطية.  - 62

 كما بعدىا.
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ا من قبل اكتساهبألف ٢تا أثران ٛتيدان ُب سرعة تعلم اللغة ك  ؛قررات الدراسيةالكلمات األكثر تداكالن ُب ا١ت
 :63لقد بُتَّ اٞتاحظ أسس ىذا العلم بقولوك ا١تتعلمُت. 

ذلك أبف أتخذ  "... يػيٍزعىم أف ىذه اٟتركؼى أكثر تىردادان من غَتىا، كاٟتاجة إليها أشٌد. كاعتىربٍ 
ناس كرسائلهم؛ فإنَّك مىت حىصَّلتى على ٚتيع حركفها، ًعدَّة رسائلى كعدة خطب من ٚتلة خطب ال

 اٟتاجة إليها أشٌد". كعدٍدت كل شكل على ًحدىة، علمت أف ىذه اٟتركؼى 

 النحو التعليمي   -7

شرحها  للناطقُت ابلعربية كبغَتىا مسألة قدٯتة، وتيسَت تدريس، فإف النحو التعليميأما 
الطالب كحاجتو، كتسهيل ا١تادة العلمية  نٌ لى أ٫تية مراعاة سً أكد علقد . ك ُب مؤلفاتو اٞتاحظ كبيَّنها

كالبعد عن غريب النحو كمسائلو ا٠تبلفية، اليت تزيده صعوبة كتعقيدان؛ من غَت فائدة  ،ا١تقدمة إليو
 .ْٔتذكر ٢تؤالء ا١تتعلمُت الذين يػيٍقًبليوف على تعلم اللغة

آراء ىامة ُب ىذا ا١توضوع؛ حيث الذم يعد من علماء اللسانيات  دكفلبن خلقد كانت الك 
. اليس إل اجتماع ٓبى أنو عالإهنم يعرفونو ع لب ،ناسلكثَت من ا  هي ري دٍ قى  لدكف ٬تهلفابن خسدم: ١تايقوؿ 

ة من لى ٚتلع ؿيت تدلثرية الستطرادات االمن ا قدمة ٥تزكانن ١تسانيُت من ٬تد ُب اللكن ىناؾ من الك 

                                                           

 )اٟتركؼ ىي: ر، م، ؿ، أ(. .ِِ، صُج ـ. البياف كالتبُت. ا١تصدر السابق.ُٖٗٗاٞتاحظ.  - 63
 ،كللمزيد انظر .ُّ، صّ. جا١تصدر السابقـ. َََِاٞتاحظ.  - ْٔ

- Jassem, J.A. 2000. Study on second language learners of Arabic an error analysis 

approach. 1st edition, Kuala Lumpur: A.S.Noordeen. pp350-1. 
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تطبيقي عند لسا٘ب اللكا سا٘بللبحث اليو الإ لأ٫تية عما توص ل تقاليت لًتبوية السانية اللفكار األا
  .ٓٔغربيُتلا

ت القو ١تف ىذه اأك  ،ت تربوية مهمةالعرب مقو للشأف أف لىذا ا ؿدراسات حو لترل بعض اك 
ًتبوية لراء اآل كثَت من أبعرب كانوا سباقُت إلديثة ابعتبار أف اٟتًتبوية النظرّيت الٯتكن أف تضاىي ا

عريب ُب ىذا لًتاث الكجة بُت ااز ١تا ؿبلعصر من خلذا ا٢تة ٟتمكاف صوغ نظرية تربوية صاإلأنو ابك  ،دثةا
دارس ١ت أف أبإ ٕٔصت بعضهالكما خ ،ٔٔدثة فيوغربية الًتبوية البادئ ا١تسس كاألكبُت ا ؿاجملا

عربية ليم التعلذت مناىج يت اٗتي ليمية التعلكتب الا ؿبلمن خ ،عربيةليم الا إسهاـ كاضح ُب تع٢تكاف 
ث مستوّيت بلى ثلت قد أسست منهجان يقـو عالاك ا كأف بعض ،نحولككضعت كتب بغرض تيسَت ا

 :ٕبتالنحو الى الع

كيصفو أبنو بعيد عن  ،ىػّٕٖزبيدم تللنحو( لواضح ُب الو كتاب )البتدائي: كٯتثالستول ا١تا  -ُ
 . قياسلنحو كالا

ة لعلصدر يقدـ ا١تكىو ْتسب ا ،ىػِّٗبن جٍت تالمع( لل)او كتاب لتوسط: كٯتث١تستول ا١تا  -ِ
 . نضجلكأنو يريد مراعاة ا ،حيافألُب بعض ا

                                                           

ار التونسية ـ. التفكَت اللسا٘ب ُب اٟتضارة العربية. الطبعة الثانية، تونس: الدُِٖٗا١تسدم، عبد السبلـ.  -ٓٔ
 . ِّٕ - َِٖص  للكتاب.

ـ. ا١تقوالت الًتبوية ُب الًتاث العريب. معهد ا٠ترطـو الدكٕب للغة العربية. رسالة ُِٖٗعلي، إبراىيم علي.  -ٔٔ
 ماجستَت غَت منشورة.

طـو ـ. ٕتربة العرب األكائل ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. معهد ا٠تر ُٖٗٗشريف، عاصم دمحم.  -ٕٔ
 رسالة ماجستَت غَت منشورة. الدكٕب للغة العربية.
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 . فًتاضاتالسة كايقألكا للعلو ابئبلو كتاب سيبويو ابعتبار امتلكٯتث :تخصصُت١تمستول ا  -ّ

اء نظرية مقدران ُب بن عريب شوطان لًتبوم الفكر اليؤكد مضي ا ،دكفلبن خالرأّين  ٖٔةلكيورد حتام
غريب لفكر اليها اليت بٌت علراء اآلى سبقهم ُب إيراد كثَت من الكيؤكد ع ،هالغَت أىلعربية لغة الليم التعل

ى لك علعربية كذلم الى تعلع ساعدة١تاابعتبار أف من شأهنا  لدكف يقرر عدة عواملفابن خ ،أطركحاتو
 :ٕبتالنحو الا

  لو ألا لعاملا

تكرار ُب مواقف لا ك٬تب أف يتم ،غة كفهم تراكيبها كمفرداهتاللا اكتسابتكرار كىو مهم ُب لا
 أصبح من دكف النتائج كإلكا قاتبلعللدراؾ إلفهم كالى الكأف يبٌت ع ،كُب مواقف حيوية ،طبيعية

كن لوكي ك لتكرار مبدأ سل)مبدأ ا. ديدةٞتا واقف١تى مواجهة ال تساعد صاحبها عالية لفهم مهارةن آلا
 . وكيُت(لسلا فهم ٘تيزه عنللنا دكف ىلإشارة ابن خ

 
 

  ثاينلا لعاملا

                                                           

. الشبكة العنكبوتية الدكلية للمعلومات. نظرّيت اكتساب اللغة الثانية كتطبيقاهتا الًتبوية .حتاملة، موسى رشيدٖٔ- 
 :وقع. ا١تُِٕ-ُِٔص 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:630r3sUkT0oJ:www.majma.org.jo/m

ajma/res/data/mag/69/m69_4.doc 

 كانظر أيضان: 
 .كما بعدىا ِْ. صا١ترجع السابق. )أ( ـََِٗجاسم.  -
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فصيحة لا غةللك الط أبصحاب تبلختالطبيعية أم البيئة الىي ا ،غة مالم لتعلة ٟتصالبيئة الا
ساف أصحاب لكب ،طبيعيلذىب ا١تساف الدكف ىنا يتحدث بل)ككأف ابن خ. سافللحىت يستقيم ا

 Marinaيو )لمن مارينا برت كىايدم دك  لو رأم كذم يعرب عنلغة الليم ال ُب تعٕبتصاالذىب ا١تا

Burt and Heidy Dulay,1977تقـو  لطفليت يعيش فيها الا جتماعيةالبيئة ال ترّيف أف اُتتلل( ا
 .غةللم البدكرو مهمٌو ُب تع

 ثلثالا لعاملا

ًتاث لى الع العتمادغة ابللدكف أخذ الك اشًتط ابن خلذل ،غةللعاجم يفسد األط اببلختالا
ًتبوية لراء اآلرأم من ال)يعترب ىذا ا. فصحاءلعرب الغة ككاف يقصد اللا لط أبىبلختالغوم كاللا
كىو  -غة ُب بيئتها للم التع -غة اثنية لم لتع ؿاٟتغة ُب ىذه اللم الكيعترب تع ،يـوليت يعتد هبا الهمة ا١تا

دكف ٯتضي لقصد ابن خكإف كاف م ،شركطو لكلك  -غة أجنبية ل -مها ُب غَت بيئتها لف عن تعلٮتت
 . ضر(ٟتا لغة أىلبادية بزعم فساد ل أبمُت إلتع١تحيث كاف يبعث اب ،كل أكثر من ذٔبإ

 رابعلا لعاملا

ى ما كعاه كحفظو لع االعتمادة لٍب أتٌب مرح ،غةللم القتباس ُب بداّيت تعاليد كالتقلكجوب ا
 . و ُب مواقف جديدةاستعمالك 

و دكر مهم لتكرار لفظ "اٟتتكرار كاليت تعتمد مبدأم الوكية السلدرسة ا١تك مع مبادئ القارف ذ
 . ستجابةالك الطبيعي كينتج عن ذلثَت ا١تشرطي ابلثَت ا١تحيث يرتبط ا ،شرطيلم التعلُب حدكث ا

 Pattern"" ٪تاطألتطبيقي ما يسمى بتمارين الا ؿاجمليو ُب التكرار بٍت علاكاة أك اإف ا

Drills غةلليم الدؼ منها تع٢تككاف ا".  
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 ميالسإلرتاث العربية يف الغة الليم الطرائق تع

درسة فكرية ١ت ،ى أسس كمبادئ نظريةلزعم أبنو توجد طريقة معينة قامت كبنيت عل ٯتكننا اال
تبُت ُب طرائق تها ك ١تزعم بوجود مذاىب عربية متوارثة تتضح معالكن ٯتكن الك  .مية كاحدةبلعربية أك إس

 ،ميبلسإل آبعاليت انتشرت ُب الا ،عربيةليم الف كتعآقر لٖتفيظ ا خبلكمُب كتاتيب ك عربية لغة الليم التع
 أف عبد هللا :ٗٔسحارم كتورد دراسة ،سودافلد إفريقيا كمنها ابلعريب كبلغرب ا١تد ابلكٓتاصة ُب مصر كب

و لناء جيبألقرآف ليم اليصف طريقة تع -قرآف ليم التخصص ُب شرح كتع١تعربية كال آبكىو عا -طيب لا
 ،قصَتةلة كالطويلركؼ ٌٍب حركاهتا اٟتقن ال يالن قرآف أك لميذ الفت ...ٌب: "آلنحو الى الصغاران ع او حينما كان
كتابة لء كابلمإلٌٍب طور ا ،قُتلتلمع ا لمٍ رَّ لى الك عل( ٌٍب يكتب ذ ...ماعي )ٞتيقاع اإلًتٖب كالُب أنواع ا

يت تبدأ لكا ،ؿسنغالد ابلقرآف ببليم التبعة ُب تع١تت اطوا٠ت أبتشَت إ :َٕدراسة ساٌبإف ك" ك لبعد ذ
 ،تكررة١تتمارين المفيدة عن طريق ا لكيفية تكوين ٚتلدارسُت لٍب إرشاد ا ،جائية٢تّتدية األبتحفيظ ا

يم لطة تع٠تصدر مشابو ١تكىو ْتسب ا ،ؿطوالقصار كالسور التحفظيهم الركؼ ٟتٔتخارج ا لة تتصلكمرح
ى ل٫تشكوريب ع بلكميم ٓتلتعلخطة ا لكتتمرح ،سودافل٫تشكوريب بشرقي ا بلكمكرٙب ٓتلقرآف الا
 : ٕبتالنسق الا

ٌٍب يبدأ  ،يردد ميذ ٍبٌ لتليستمع ا ،رؼٟتاسم ا ٍب ينطق ،رضألى الرؼ عٟتم بكتابة الع١تيبدأ ا  -1
 . ركؼ ٚتيعهاٟتمو كىكذا حىت ٭تفظ الداٌ معلرؼ مقٟتبرسم ا

                                                           

ـ. طرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا قدٯتان: العصر العباسي ََِٕسحارم، أسامة بن دمحم طاىر.  -ٗٔ
 ة.٪توذجان. معهد ا٠ترطـو الدكٕب للغة العربية. رسالة ماجستَت غَت منشور 

 .ُّص، ٕساٌب، مهدم. دارات ٖتفيظ القرآف الكرٙب ُب السنغاؿ. ٣تلة دراسات إفريقية. العدد - َٕ
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متبينان  ،...ركؼ ببعضها ىجائيان ػ أبتثج/ حخد/ٟتا لكص ىلدارس علة يتدرب الرح١تُب ىذه ا  -2
 . قًتافالككجهات ا ،يصح اقًتانو منهاالاقًتانو كما  ما يصح

 . قصَتة ككتابتها كقراءهتالركات اٟتم الك تعل٬ترم بعد ذ  -3

 ،دٌ ١تف الأب باء مقركانن لدارس بصوت الكيبدأ ا ،د كقراءاهتا١تة كتابة حركؼ الك مرحلأتٌب بعد ذ  -4
 . واكلٍبٌ ا ،ياءلٍبٌ ا

 . ٌد: اب/يب/بو١تة كتابة حركؼ الٍبٌ مرح  -5

 . كسراتف  -بو  ،-فتحتاف  -تنوين: ابن لة كتابة المرح  -6

مسبوقان هبمزةو كمن  رؼ مشٌددان كمنوانن ٟتم الع١تكيكتب ا ،تنوينلشٌدد مصحوابن اب١ترؼ اٟتة المرح  -7
 . ضمتافشد  "أب  " ،شد فتحتاف "أاٌبن "دارسوف لفو يردد الخ

  ٔبٌٍب يرتقى هبم إ (ل:)آىػ( )قؿمات: مثالكلدارسُت بعض الى الم علع١تي الًتاكيب: ٯتلة المرح  -8
ٌٍب  ،توسطة١تٌٍب ا ،قصَتةلا لمٞتا ٔبٌٍب إ، ماسي٠ترابعي كال أب( ٍب إؿمات أكرب )كاف( )طالك
زئية ٞتطريقة الدئ اك سارت مبالى ذلكع. قرآفلفاظ الى ألك علمعتمدان ُب ذ ،ةلطويلركبة أك ا١تا

 ل. كل أبزء إٞتمن ا

قاىا مباشرةن من لكىو يت ،فاٖتةلبكتابة سورة ا الن دارس أك لوح: كيبدأ اللى الكتابة علة المرح
ى ىذا لتسميع كيستمر علفظ كاٟتٌٍب ا ،خطاءألة تصحيح الٍب أتٌب مرح ،مةلك،  مةن لمو كلمع
 . بقرةلحفظ سورة ا حىتنسق لا

واضع ١تكىذه ا ،فةلواف ٥تتلوحو أبلة زين لما مٌر ٔترحلكك -مواضع  - لراحدارس ٓتمس ملٯتٌر ا  -9
دف لاثنية من  -ة لدكرة حفظ كام -تبدأ ختمة ل ، يكن( ك)تبارؾ( ك)قد ٝتع( ك )يس(ٓبىي )
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يق بعظمة لافظ تكرٯتان يٟتا ـك تبدأ دكرة جديدة كيكر لناس, كحُت ينتهي من ذل أببقرة إلا
 . ُٕناسبة١تا

 لكىو ٯتث ،غرب١تكا سوداف كمصرلد ابلبب منتشران  ؿمازا - بلكم٠تا - كتاتيبلنظاـ ا ـو أفلكمع
 . شأفلمي ُب ىذا ابلسإلعريب كالًتاث الا ،حقيقيان  بلن ٘تثي

حظ بلي ،ذكرلفة السابلكم ٠تاعربية ُب لغة الليم الطرائق كمناىج تعلمن كصفو  ا كرد١تناظر لكا
ىي  نحولى ىذا العربية علغة الليم أصوات الطريقة تع ؿكما تزا ،هانفسية فيلًتبوية كالسس الؤل ٘تكينان 

يت جاءت هبا لا ستجدات١تخذ ابألك يكوف مع الكن ذلك  ،درسلف ُب قاعات اآلكنفعان ا ان كثر أتثَت ألا
ـ كمقارنتها ألغة اللأصوات ا ية كتبُتلتقابلدراسات الخذ ابألمن ضركرة ا ،ديثةٟتغوية اللدراسات الا

كدراسة صفات ك٥تارج  ،ـألغة اللا غائبة ُبلا األصواتت بلج مشكبلدؼ كع٢تغة اللأبصوات ا
 .ِٕدؼ٢تغة الليم أصوات التع يةلُب عم صغرللا ثنائياتلٔتبدأ ا لعملكا ،األصوات

  علم اللغة التطبيقي تالأهم رلا 

غات ىو لليم الكنو يعترب أف ميداف تعلك  ،تطبيقيلغة اللم العكثَتة لت  ال٣تا ّٕيلعصيلا ذكري
ذم يندرج ٖتتو عدد لا ،جنبيةألغات الليم الكٓتاصة ميداف تع ،تطبيقي كأبرزىالغة اللم الع نأىم ميادي

                                                           

ـ. تعليم القرآف الكرٙب كاللغة العربية ٓتبلكم ٫تشكوريب. معهد ا٠ترطـو ُّٗٗالصاُب، سيد أٛتد اببكر.  -ُٕ
 . ّٔ، َٔص  الدكٕب للغة العربية.رسالة ماجستَت غَت منشورة.

الطبعة الثانية، كواال ١تبور: إيو إيس . ُب طرؽ تعليم اللغة العربية لؤلجانبـ. ََُِ. جاسم علي ،جاسم - ِٕ
 نوردين. انظر الفصلُت ا٠تامس كالسادس.

 .ِّ-ُٖص  .ا١ترجع السابقـ. ََِٔ. العصيلي -ّٕ
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واد ١تكإعداد ا ،كتبليف الكأت ،قررات١تكا ،ناىج١تكإعداد ا ،غاتللمنها: طرائق تدريس ا ،فركعلمن ا
 . خطاءألا ليلكٖت ،يلتقابلا ليلتحلكا ،غةللك٥تتربات ا ،غةللات ااختبار ك  ،يميةلتعلا

 ك٣تاالت علم اللغة التطبيقي ْتسب العصيلي، ىي على النحو التإب:

 -٥ْتتربات اللغة.  -ّ ات اللغة.اختبار  -ِ .ةاألـ كالثانية أك األجنبي :تعليم اللغات -ُ
 -ٖي. جتماععلم اللغة اال -ٕعلم اللغة األحيائي.  -ٔعلم اللغة العصيب.  -ٓ. علم اللغة النفسي

 -ُِعلم الًتٚتة.  -ُُ صناعة ا١تعاجم. -َُعلم اللغة اإلحصائي.  -ٗ م اللغة اآلٕب/اٟتاسويب.عل
ٖتليل  -ُٔعلم األساليب.  -ُٓاللغة التعليمي.  علم -ُْ. عبلج النطق -٤ُّتو األمية. 

. كىو Phonology :األصواتعلم  -ُٗالتخطيط اللغوم.  -ُٖالسياسة اللغوية.  -ُٕا٠تطاب. 
الذم ال يعدك أتسيسوي  linguisticsقدٙب. جديد: ألنو كاحد من فركع علم اللسانيات  علم جديد

مطلعى ىذا القرف على يد اللغوم السويسرم فرديناند دم سوسَت. كقدٙبه: ألنو كاحد من العلـو اليت 
ى تقـو عليها كل لغة، فاللغة أصوات تتألف منها كلمات تنظم ُب ٚتل فتؤدم معا٘ب شىٌت، أك ىي عل

". كاللغة: "كبلـ لو معٌت" كما يعرفها ْٕحد تعبَت ابن جٍت: "أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم
اٞتاحظ: "ىو آلة اللفظ، كاٞتوىر الذم يقـو بو يعرفو الدكتور جاسم علي جاسم. كالصوت كما 

وران إال بظهور التقطيع، كبو يوجد التأليف، كلن تكوف حركات اللساف لفظان كال كبلمان موزكانن كال منث
 ". ٕٓالصوت. كال تكوف اٟتركؼ كبلمان إال ابلتقطيع كالتأليف

                                                           

 .ّّ، صُجسابق، ا١تصدر الا٠تصائص، ابن جٍت.  - ْٕ

 .ٕٗ، صُابق، ج. ا١تصدر السالبياف كالتبيُتاٞتاحظ.  - ٕٓ
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 ي،تطبيقلغة اللم العليدم لتقلا لقٟتثانية الغة اللفيعترباف تدريس ا ٕٔأما عريف كنقشبندم
تو إبضافة الكنهما يوسعاف ٣تالك  ،هتمالتطبيقيوف ُب معظم حالغويوف اللبو ا لنو ما ينشغألك لكذ

 ،ؿتصاالا لككسائ ،فازّيألكا ،غاتللكٗتطيط ا ،غةللثنائية الًتبية الكا ،صملكتربية ا ،ٔبك ألاغة للتدريس ا
 .وبلسألم الكع ،نصوصلل ٕبالدلا لتمثيلقتها اببلًتٚتة كعلكا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ِٔص . ا١ترجع السابقـ. ُِٗٗ عريف كنقشبندم. -ٕٔ
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 اىببة اىخبًّ
 نفعٍتىغٌٌت ًاىينظسٌبث اىاٍدازض 

 

 

 ويتضمن ثال ثة فصول

 ادلدرسة السلوكية الفصل األول:

 مبادئ تعلم وتعليم اللغات وفقاً للمدرسة السلوكية لثاين:الفصل ا

 ادلدرسة ادلعرفية: الفصل الثالث
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 ولالفصل األ

 ادلدرسة السلوكية

 نشوء ادلدرسة السلوكية

 اكتسابعن  حيث يقوؿ ،77القدٙب ابن فارسالعريب ًتاث اللغوم الالنظرية السلوكية ُب ٯتثل   
غةي اعتيادان كالصيب العريٌب يسمع أبويو كغَت٫تا، فهو أيخذ اللغة عنهم اللغة األـ عند األطفاؿ: "تؤخذ الل

كتؤخذ تلق نان من ملٌقن، كتؤخذ ٝتاعان من الركاة الثقات ذكم الصدؽ كاألمانة،  ،على مر األكقات
 كيػيتَّقى ا١تظنوف". 

: "فا١تتكلم من العرب حُت كانت ملكة اللغة حيث يقوؿ ،78ىذا الرأمابن خلدكف  ؤكدكي
كما   ،العربية موجودة فيهم يسمع كبلـ أىل جيلو كأساليبهم ُب ٥تاطباهتم ككيفية تعبَتىم عن مقاصدىم

ا١تفردات ُب معانيها، فيلقنها أكالن، ٍب يسمع الًتاكيب بعدىا فيلقنها كذلك، ٍب  استعماؿيسمع الصيب 
إٔب أف يصَت ذلك و يتكرر، استعمالال يزاؿ ٝتاعهم لذلك يتجدد ُب كل ٟتظة كمن كل متكلم، ك 

ملكة كصفة راسخة، كيكوف كأحدىم. ىكذا تصَتت األلسن كاللغات من جيل إٔب جيل كتعلمها 
 العجم كاألطفاؿ". 

 79يقوؿ العصيلي ،أيضان  ىذا الرأمؤيد النظرية السلوكية ُب علم اللغة النفسي اٟتديث تإف 
اللغة األـ ىو أف  اكتسابظرية ُب : "... فإف ا١تبدأ األساس الذم اعتمدت عليو ىذه النمبينان ذلك

                                                           

 . ّْص در السابق.صا١تابن فارس.  -77

 كما بعدىا.  ُِٖٕ، صّج ابن خلدكف. ال اتريخ. ا١تصدر السابق. -78

 .ِْٖصـ. ا١ترجع السابق. ََِٔالعصيلي.  -79
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الطفل يولد كعقلو صفحة بيضاء، خالية من ا١تعلومات اللغوية، كأف البيئة اليت ينشأ فيها تسطر ُب 
ىذه الصفحة ما تشاء، سواء أكانت بيئة طبعية كالوالدين كاإلخواف كاألقراف، أـ بيئة تعليمية تربوية  

. كيرل أصحاب ىذه النظرية أف الطفل يكتسب اللغة 81ىجكا١تدرسة ٔتا فيها من معلمُت كبرامج كمنا
ابلسماع كالتلقُت كالتدريب كا١تراف، كيعتمد على التقليد اعتمادان كليان، كقد يلجأ إٔب القياس أحياانن، 

يعدؿ من سلوكو اللغوم،  –حُت الوقوع فيها  –كيؤمنوف أبف تصويب ايطُت بو ألخطائو اللغوية 
 ".81ة سليمة صحيحةلغ اكتسابكيقوده إٔب 

ابن فارس كابن خلدكف؛  كل من  تأثر برأممرأم ىذه النظرية السلوكية اٟتديثة أف يتضح لنا 
 من أف اللغة تكتسب ابلسماع كالتلقُت كالتمرين كااكاة.

، نشأت من الوظائفية Behaviorism: "أف السلوكية يرل (Hilgrad ِٖ)ىلغاردكلكن 
Functionalism، كما يرل أف السلوكية من حيث ىي مدرسة   .ا تعيشاف جنبان إٔب جنبكأهنما ما زالت

 أمريكي عاش ُب الفًتة من ي، كىو سيكولوج"B Watson. Jسيكولوجية يعزل أتسيسها إٔب "كاطسن 
السلوؾ: مقدمة للسيكولوجيا "ـ، كتاابن بعنواف: ُُْٗـ، كقد نشر ُب العاـ ُٖٓٗـ إٔب ُٖٕٖ

انتقد فيو قانوف  ،" Behavior: An Introduction to Comparative Psychologyنةا١تقار 
، "Frequency"القوؿ بقانوف الًتدد أك الذبذبة " ك Law of Effect"" ا١تختص ابألثر ك"ثورندي

كما يرل أف "كاطسن" ىو الزعيم األكرب ٢تذه ا١تدرسة، مع كضع   ."Recency"كاٟتداثة أك اٞتدة 

                                                           

80- Skinner, B. F. 1957.Verbal Behavior, New York: Appleton Century Crofts. 

P:40-55.  

ظرّيت التعلم: دراسة مقارنة. ترٚتة: علي حسُت حجاج كعطية نىػ. َُْْغازدا، جورج ككورسيٍت، رٯتوند.  -81
 .ُْٕص  ٤تمود ىنا. الكويت: عآب ا١تعرفة.

 .َّٖص ـ. الًتبية ا١تتجددة. الطبعة الثانية، بَتكت: دار الكتاب اللبنا٘ب. َُٕٗغالب، حنا.  - ِٖ
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 ،"Skinner 1930تلميذه، ك"سكنر  "Guthrieجثرم "، ك"Singer 1911اعتبار جملهودات "سنغر 
كمبادئ  ،"Definitions""كلكن الذم صاغ السلوكية ُب نظرية منظمة بتعاريف  كٯتضى قائبلن:

كقضاّي غَت ذاتية اٞتبلء، لكن ٯتكن  ،Postulatesمسلم هبا من دكف برىاف  تأساسيةو، أك افًتاضا
من  متداككاف صوغو ٢تا تدر٬تيان  ،"Clark L. Hull: "ىل ، فهوTheoremsإثباهتا ٔتقدمات مقبولة 

، كقد عاش "ىل" ُب الفًتة ُّٓٗـ، كظهرت الصيغة ا١تنظمة الرٝتية ٢تا ُب العاـ ُُٓٗ إٔبـ ُُٓٗ
لرجع ا١تقركف ابا١تسمى " ،" Pavlov ـ، ككاف قد أتثر كثَتان بكتاب "ابفلوؼُِٓٗـ إٔب ُْٖٖمن 

، ليباشر بعده ُُِٕٗب العاـ  اإل٧تليزية، كالذم صدر ابللغة "Conditioned Reflexes)ا١تقًتف( 
 سلسلة من الدراسات النظرية كالتجريبية اليت ألفت معان نظاـ السلوكية". 

كلقد عٌرؼ السلوكيوف األكائل السلوؾ أبنو: "استجاابت معينة تصدر عن العضبلت أك 
وف ٚتيعان على أف السلوكية ٬تب أف تبٌت على الغدد، أم أنو: أفعاؿ عضلية أك غددية معينة. كىم يتفق

كإفرازات غدديةو، كنتائج بيئية  ،دراسة كل ما ٯتكن مراقبتو من مؤثراتو طبيعيةو، كحركاتو عضليةو 
 . "ّٖحاصلة

كاعتبارىا  ،Introspection –التأمل الباطٍت  –كىم ُب ذلك يؤكدكف على نبذ ا١تراقبة الذاتية   
ل التجارب ا١تخربية اليت ٬تركهنا على اٟتيواانت، كعلى األطفاؿ، ك٬تاىركف عملية غَت علمية، ُب مقاب

 أبف السلوؾ اٟتيوا٘ب كاإلنسا٘ب ُب ٣تملو شبيو ابلفعل اآلٕب. 

 

 

                                                           

 .َّٗصـ. ا١ترجع السابق. َُٕٗغالب.  - ّٖ



 

 
 

63 

 ملتعللوكي لسلا تفسريلا

وؾ لسلك إبرجاع الكذ ،وؾلسلم السفة على إرساء دعائم فلانب عٞتماء ُب ىذا العلا لعم
م لتعلية الوا دراسة عملكتناك  ،ت كجدانية عندهالية أك حالوراثة عقليس لك  ،كائنللبيئي لتاريخ الل

م عادات لأـ تع ،مان معرفيان لسواء كاف تع ،م مهما كانت درجة تعقيدهلتعلأف ا" :كىي ،مة أساسيةلٔتس
 ،تتم ٖتت ضوء شركطك  ،تتكوف عن طريق رابط بُت مثَت كاستجابة ، ٮترج عن كونو مادةال ،وكيةلس
وكية كإف بدأكا من لسلماء الكن علك . "جرائيإلشًتاط االا"أك  "تعزيزلا"أك  "شرطيلقًتاف االا" :لمث

ساسية ألبادئ ا١تشركط كالُب اك  ،ملتعلية الشيء ُب تفسَت عملفوف بعض ال أهنم ٮتتالإ ،مةلس١تىذه ا
 ".ْٖيةلعملتحقيق أكرب عائد من ىذه الواجب توافرىا لا

ٖتت شركط  لعم١تُب ا ،يواانتٟتى الٕتارهبم ع جراءإب ،تأخركف١توكية السلماء القد اىتم علك "
 ،مارسة١تكشركط ا ،دافعيةلشركط ا لمث ،ساسيةألدرسة ا١تتتفق كشركط كمبادئ ا ،ٕتريبية إجرائية

ك لانتهوا من ذك  ،بدقة تجريبيةلاك  ميةلعلا حظةبل١تكما طبقوا طريقة ا ،يمي نفسولتعلوقف ا١تكظركؼ ا
جهد  لكأق ،أبكرب عائد ،ملتعلية الحىت تتحقق أىداؼ عم ،شركط ٬تب توافرىاك  ص قوانُتبلابستخ

 . "ٖٓملتع١تم كالع١تمن ا

 

 

                                                           

 توجيهية. القاىرة: مكتبة األ٧تلو ا١تصرية. ص –تفسَتية  –ـ. التعلم: دراسة نفسية ُِٗٗالغريب، رمزية.   - ْٖ
ُٗ – َِ. 
 .َِص ـ. ا١ترجع السابق. ُِٗٗالغريب.   - ٖٓ
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 ملتعلا مبادئ وكية يف صياغةلسلنظرية الدور ا

دراسة شأانن من لمدعُت أبٌف ىذه ا ،ميةلم دراسة علتعلمن درس ا ؿأك  فوجيو لسيكو ل"كاف ا
 برين"ك ،"ُٖٖٓ (Ebbinghaus) إبنغهوس" :ؿركاد أمثاسنة ابحثُت لى ألقد كرد ىذا علك  ،شؤكهنم
Bryan"، ىارتر"ك Harter ُٖٕٗكثورندي"ك ،"ُٖٗٗكThorndike ُٖٖٖٗٔ." 

 – ُٖٖٓ Herman Ebbinghous إبنغهوسىرماف "ا٘ب ١تألا يوجلسيكو لاالعآب قد قاـ لك 
ككجد  ،عٌت١تية من الا٠تا قاطع١توائح الكُب استظهار ، ذاكرةلا لى فعلمية علعلٕتاربو ا جراءإب "َُٗٗ

نسياف لكأف ا ،ستظهارىاالـز لبلتكرير الازداد زّيدة كربل عدد مرات ا ،وائحللت ىذه الما طالأنو ك
بٍت ١تا ختبارالأك ا ،متحافالبوضع ا ـ،ُٕٖٗ عاـالُب  قد قاـلك  .بسرعة قصول ل٭تص ملتعلبعد ا

ذاكرة كتاب مشهور لو ُب موضوع الا أف كم  (Completion Test)فراغ لء الأك م ،تتميملى مبدأ الع
 . ـُُُّٗب سنة  اإل٧تليزية ٔبكترجم إ ،ُٖٖٓنشر ُب سنة  "Memoryذاكرة ل"ا :بعنواف

غرافية لتلغة اللتدقيق ُب الاب N. Harter"ىارتر "ك W. L. Bryan"برين "من  لك قد قاـلك "
وجيا لو وجيا كسيكلو يراسات ُب فس"د :ٖتت عنواف ،ميةلعلا ،نتائج أْتاثهما ،ُٕٖٗ العاـ كنشرا ُب

رتبو من  اكتساب ،غرافيةلتلغة الل آخر ٖتت عنواف " دراسات ُب االن كما نشرا مقا. غرافية"لتلغة اللا
 . "ٕٖعاداتلا

وجيا لو مية ُب سيكلعلقد عرؼ بدراساتو كأْتاثو الف "Edward L. Thorndike ك"ثورنديأما 
 ،فان لعشرين مؤ لى الفات ما يربو علؤ ١تو من الك . برزألزعيمها ايت يعد  لًتابط الوجيا الو كسيك ،يوافٟتا

                                                           

 .ِٓٗص ـ. ا١ترجع السابق.َُٕٗغالب.  -ٖٔ
 .ِٕٗ - ِٔٗصـ. ا١ترجع السابق. َُٕٗغالب.  - ٕٖ
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ث بلذم جاء ُب ثلكيعد  كتابو ا. وجيُت آخرينلٔتساعدة سيكو  اآلخربعض لكا ،بعضها كضعو منفردان 
عاـ ل ُب االن قد ظهر أك لك  ،أ٫تها "Educational Psychology"ًتبوية" لوجيا الو سيكلدات بعنواف "ال٣ت

وجي كىو ُب لو سيكلخصو ىذا بشرح نظامو القد قاـ ُب ملك  ،ـُُْٗخصو ُب لـ ٍب نشر مَُّٗ
 . "ٖٖذركة شهرتو

ى لكبدأ أتثَت أْتاثو ع ،ـُْٕٖعاـ لمريكية ُب األتحدة ا١تّيت االو لد ادكارد ثورنديك ُب الك 
م لتعلْتاثو ُب نظرية األيدية لتقلصورة الكظهرت ا ،عشرينلقرف الع الظهور منذ مطلم ُب التعلموضوع ا
قانونُت لذم حدد فيو مبادئ الًتبوم النفس الم العندما نشر كتابو ع ،ـُُْٗكـ ُُُّٗب عامي 

يت كضعها ُب ضوء أْتاثو لبادئ ا١تكىي ا -ثر ألتدريب كقانوف الا قانوف -رتباط النظرية الُت يلك ألا
 . حصائيةإلتجريبية كالا

ك لكذ ،تبلشك١تا لشاىدة كح١تى الساس عألبحث فقد كانت تقـو ُب الأما طريقتو ُب ا
 :ٖٕٗبتالنحو الى الع

 . رب من مكاف ٭تبس فيو٢تة الكمحاك   ،ما ةلمشك لب حليواف ُب موقف يتطٟتنساف أك اإلضع ا -ُ

 . فيواٟتنساف أك اإلب توجهات ارتٌ  -ِ

 . حيوافللٕتنب إحداث صدمة خفيفة  :لمث ،صحيحة من بُت خيارات متعددةلستجابة االاخًت ا -ّ

 . يوافٟتساف أك انإلوؾ الراقب س -ْ

 . "وؾ ُب صورة كمية )رقمية(لسلىذا ا لسج -ٓ

                                                           

 .ِٓٗص ـ. ا١ترجع السابق. َُٕٗغالب.  - ٖٖ
ـ. نظرّيت التعلم كتطبيقاهتا الًتبوية. الطبعة األكٔب، عماف: الدار العلمية الدكلية َََِعبد ا٢تادم، جودت.  -ٖٗ

 .ُٕ صكدار الثقافة للنشر كالتوزيع. 
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 ىي: ؛لث مراحبلثل كثورنديلمي لعلفكر التطور ا لمراح َٗماد٢تكيقٌسم عبد ا  

رتباط الى عرض افًتاض اليت اقتصر فيها عل: اـَُّٗ لة ما قبل: مرحىلو ألة الرحدلا  
 . تدريبلثر كاألم كفق قانو٘ب التعلكتفسَت ا

فيها  ؿكعد ،تدريبليت دحض فيها قانوف الا :ـ َُّٗة ما بعد عاـلمرح ثانية:لا ةلرحدلا  
  .بشرملم التعلتفسَت الكأضاؼ قوانُت اثنوية  ،ثرألمن قانوف ا

 . تشتتلنتشار كاالكاندل فيها ابفًتاضي ا ـ: ُّّٗمن بعد عاـ  بدأت ثة:لثالة الرحدلا  

 رتباطية:الأهم قوانني ثورنديك ا

 طأ ٠تة كالاك م ابلتعلقانوف ا -ُ
أك   ،طأ٠تة كالاك م ابلتعلنساف ىو اإليواف كاٟتدل الكضح ألم التعلا ل"يرل ثورنديك أف شك

ص لتخليو اليتحتم ع ،لم ٔتوقف مشكلتع١تحيث يواجو ا ،ربطلكا ختيارالم ابلتعلكما ٝتاه فيما بعد اب
ناسبة من عدد من ١تجابة استالا اختيارك عن طريق لكذ ،ى طعاـلع ؿصو ٟتة المشك :لمث ؛منو

ٍب أجرل  ،قططلى النوع ٕترل عل من ىذا أبك ألقد كانت ٕتارب ثورنديك الك  ،مكنة١تستجاابت االا
 لو قفل ،كضعت ُب قفص ،قطة جائعةلنموذجية كانت لتجربة الأف ا الإ ،قردةلسمك كالى الو عبٕتار 

انفتح ابب  ،سٌقاطةلٖتريك اقطة لفإذا أحسنت ا ،حاجز لى شكل ىو عبارة عن )سٌقاطة( عٕبآ
 . "بةلعلوجود خارج ا١تطعاـ الى القطة علا لتحصلكخرجت  ،سٌقاطةلا

                                                           

 .ّٕصـ. ا١ترجع السابق. َََِعبد ا٢تادم.  -ََُ
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أف تتمكن من ٖتريك  لقب ؿتجو لواء كا١تربشة كا٠تبكثرة ا  تتميز دكمان ٔبك ألت االاك كا
كن لك  ،تكرارلمع ا لكنو يقلنسبيان ك  لستجابة طويالقطة ُب ىذه الذم تستغرقو الوقت الكا ،سقاطةلا

خركج من لل لٟتا ؼ تعر القطة ل أف أبذم يشَت إلتدرج ىو الكىذا ا ،بصورة بطيئة كغَت مناسبة
غَت  ستجاابتالص من التخلكا ،صحيحةلستجاابت غَت االمو عن طريق استبقاء الكنها تتعل ،مأزقها

 ...ت استجابة جربت غَتىا حىت ٧تحتلما فشلكك ،فةلبعد أف جربت استجاابت ٥تت ،صحيحةلا
 . قفصلباب ٔتجرد كضعها ُب النهاية أف تفتح القطة ُب التجربة مرات كافية أمكن الما تكررت الكك

  ثرألقانوف ا -ِ

ى أف أم ارتباط بُت موقف كاستجابة يزداد إذا ما لكينص ع ،يةلك ألكىو أىم قوانُت ثورنديك ا
طيب لثر األارة أخرل فإف اكبعب ،ة ضيقلكيضعف إذا ما صاحبتو أك أعقبتو حا ،ة إشباعلصاحبتو حا

 . يضعفها ءسيًٌ لثر األكما أف ا ،رتباطالا ا٢تبلأم ٭تدث خ ،عصبيةلسارات ا١تيقوم كيعزز ا

  تدريبلقانوف ا -ّ

 قانوف:لذا ا٢تيفرؽ ثورنديك بُت مظهرين 

كىو أف  :ؿ٫تاإلقانوف اك  ،مارسة١ترتباطات تقول عن طريق اال: كىو أف استعماؿالقانوف ا"
 ."91ا٢تت تضعف عن طريق عدـ ٦تارستها كإب٫تارتباطاالا

كوف لك لكذ ،يها أمر ضركرملم يركن إلوغ نظرية تعلأٌف ب" :ددٞتباحثوف الا ءالرأل ىؤ قد لك  
تشعب ١تكا ،كثَتلبشرم الوؾ السلكإذا كاف إدراؾ ا ،ملنساف ىو نتيجة تعإلوؾ الكرب من سألانب اٞتا

                                                           

 .ّٕص. ا١ترجع السابق. ـَََِعبد ا٢تادم.  - ُٗ
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يب لساألبادئ ينبغي أف ٮتتص اب١ترجح أف بعض ىذه األفإنو من ا ،ةليل٬تب أف يتم ٔتوجب مبادئ ق
 . "92ملتعليت يتم هبا الا

ة لوجية منز لسيكو لم ُب أنظمتهم التعلوف الوجيا ينز لو سيكلماء الفإف ٙتة عدد من ع كلذ ىلكع
 .مركزية

تعددة ١توجية الو سيكلم التعلُب نظرّيت ا كتدقيقو  بعد ٖتققو  - (Hilgard)غارد لى لقد جعلك "
نظرّيت  :٫تا تُتَت نظرّيت ُب طائفتُت كبلىذه ا - فاتلؤ ١تكبعد نشر عدد كبَت من ا ،ةلت طويسنوال
  ".ّٗعرفافلتبصر كالستجابة كنظرّيت االؤثر كا١تا

 التبصر كالعرفاف تكنظرّي Stimulus-Response Theories :ستجابةالؤثر كا١تنظرّيت ا -

 فطائفتالكتتمايز ا .لىك  ،كسكنر ،رمثجك ، كثورندي :فة كنظرّيتلى مذاىب ٥تتلع تلاشتم"
وسائط لمنها ما ٮتتص بطبيعة ا ،من عدة اعتبارات كجيهة ملتعلتقدمتاف ُب موضوع ا١تا

"Intermediaries" األخرلهة ٞتستجاابت من االكطرؼ ا ،ؤثرات من جهة١تقائمة بُت طرؼ الا .
بينما ىي ُب مفهـو  ،"Peripheral"وسائط ىامشية لستجابة تعترب ىذه االؤثر كا١تفطائفة نظرّيت ا

  .ملتعلم من التع١تك ما ٮتتص بطبيعة ما يكتسبو الكمن ذ .مركزية :تبصريةلنظرّيت الا

 عرفية١تا بنيةألى أساس مفهـو الثانية تعرفو علفإٌف ا ،عاداتل ٔتفهـو أبك ألطائفة الفبينما تفسره ا
"Cognitive Structures" تمايز بُت ىاتُت لكرب ُب األعتبار االا لعلك  ،دراؾإلكا تبصرلى القائمة علا
 ٔبك ألطائفة الفأتباع ا ،ملمن تع لى ما ٭تصلم هبا علتع١تا ليت ٭تصلطريقة الىو ُب طبيعة ا ،طائفتُتلا

                                                           

 .ِٔٗص ـ. ا١ترجع السابق. َُٕٗغالب.  - ِٗ 

 .ِٕٗص ـ. ا١ترجع السابق. َُٕٗغالب.  - ّٗ
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تبصر لا"ى كوهنا لثانية علبينما يصر أصحاب ا" Trial and Error طأ٠تتجربة كالطريقة ا" :يؤكدكف أهنا
  ."Insight in Problem Solvingت بلشك١تا لْت

نظرّيت لكا ،جرائيةإلوظيفة النظرّيت الا :٫تا ؛ طائفتُتٔبإ ستجابةالثَت كا١ت"كتنقسم نظرّيت ا
 :"ْٕٗبتالنحو الى الىي ع ،طائفة منهما ٓتصائص لتميز كتك  ،رتباطيةالا

 يةتجرائإلوظيفية الا تنظرايلا :الً أو 

ية ُب علم اللغة النفسي اٟتديث أف ٬تب علينا قبل اٟتديث عن النظرّيت الوظيفية اإلجرائ
 .العلمية القيمة نها عند اللغويُت العرب القدامى، ككيف انقشوىا ُب مؤلفاهتمبيًٌ ن

 عند قدامى اللغويني العرب النظرية الوظيفية -أ

تبحث النظرية الوظيفية ُب علم اللغة النفسي اٟتديث عن اٞتوانب ا١تعرفية اٟتقيقية؛ كالذاكرة، 
الفكر، كالعاطفة، كا١تعٌت، كغَتىا من اٞتوانب اليت تتكامل لتكوف ا١تعٌت كالوظيفة اللغوية، كاإلدراؾ، ك 

 .95كٖتقق ا٢تدؼ اٟتقيقي من الكبلـ كىو التواصل

ىذه النظرية، كمبادئها، كأسسها ُب  خبلؿ ىذه التوطئة، ٔتقدكران أف نتلمس جذكر نمك 
 حيث يقوؿ:  ؛96لنظمالًتاث العريب، من خبلؿ حديث اٞترجا٘ب عن نظرية ا

                                                           

 .ََّ صـ. ا١ترجع السابق. َُٕٗغالب.  - ْٗ
 . ِٓٓص .ا١ترجع السابق. -ـََِٔالعصيلي.  -ٓٗ
 كما بعدىا. ْٔا١ترجع السابق. ص . ـ )أ(ََِٗ. جاسم -

دمحم  بن عبد الرٛتن بن دمحم. ال اتريخ. دالئل اإلعجاز. قرأه كعلق عليو: أبو فهر ٤تموداٞترجا٘ب، عبد القاىر  -ٔٗ
 . ْٔ-ّْص شاكر. ال طبعة، القاىرة: مكتبة ا٠تا٧تي للطباعة كالنشر كالتوزيع. 
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 معٌت ٢تذه العبارات كسائر ما ٬ترم ٣تراىا، ٦تا ييفرد فيو اللفظي ابلنعت "كمن ا١تعلـو أاٌل 
كالصفة، كيينسب فيو الفضلي كا١تًزيَّةي إليو دكف ا١تعٌت غَت كصف الكبلـ ْتسن الداللة ك٘تامها فيما لو  

 التأليف، كقبل أف تصَت إٔب الصورة اليت هبا كانت داللة... فينبغي أف يينظر إٔب الكلمة قبل دخو٢تا ُب
ًلمي إخباران كأمران كهنيان كاستخباران كتعجبان، كتػيؤىدًٌمى ُب اٞتملة معٌتن من ا١تعا٘ب اليت ال سبيل إٔب  يكوف الكى
إفادهتا إال بضم كلمة إٔب كلمة، كبناء لفظة على لفظة، ىل يتصور أف يكوف بُت اللفظتُت تفاضل ُب 

حىت تكوف ىذه أدىؿَّ على معناىا الذم كيضعت لو من صاحبتها على ما ىي مىوسومة بو... الدًٌاللة 
، إال كىو يعترب مكاهنا من النظم، كحيسنى مبلئمًة معناىا ’ىذه اللفظة فصيحةه ‘كىل ٕتد أحدان يقوؿ: 

ٌردةه، كال ١تعا٘ب جاراهتا، كفضل مؤانستها ألخواهتا؟... كإف األلفاظ ال تتفاضل من حيث ىي ألفاظ ٣ت
ًلمه مفردةه، كأف الفضيلة كًخبلفىها، ُب مبلءمة معٌت اللفظة ١تعٌت اليت تليها، كما أشبو  من حيث ىي كى

 ذلك، ٦تا ال تعل ق لو بصريح اللفظ". انتهى. 

 من خبلؿ ىذا النص نستطيع أف نقرر أبف اٞترجا٘ب يركز على أمرين اثنُت: 

النظم حيث يقوؿ: ال معٌت ٢تذه العبارات كسائر ما ٬ترم أك٢تما: ا١تعٌت الذم يقـو عليو مدار 
ىي للمعا٘ب كليست لؤللفاظ كالعبارات اجملردة من  ان .. دكف ا١تعٌت. فاأل٫تية إذ.٣تراىا ٦تا ييفرد فيو اللفظي 

 ا١تعا٘ب. 

حيث يقوؿ: "فينبغي أف يينظر إٔب الكلمة  ،كاثنيهما: الًتكيز على العملية التواصلية ُب الكبلـ
.. حىت تكوف ىذه أدىؿَّ على معناىا الذم كيضعت لو من صاحبتها على ما .ل دخو٢تا ُب التأليفقب

 ىي مىوسومة بو". 

فالنظرية الوظيفية ُب علم اللغة النفسي اٟتديث تيوٕب ا١تعٌت كالوظائف االتصالية للغة أ٫تية  
 اللغة. اكتسابكبَتة ُب 
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عرفة قواعد النحو كقوانينو كمناىجو فحسب، يبُت لنا ىنا، أف النظم ال يعٍت م97فاٞترجا٘ب
 كإ٪تا ىو معرفة معا٘ب النحو كأحكامو. 

اٞترجا٘ب على تشومسكي ُب عرضو لنظرية فوؽ ت لنا من خبلؿ ىذه األمثلة كالشركح بدكي
النظم، كاليت تعٍت معرفة معا٘ب النحو كأحكامو، بينما يعدىا تشومسكي معرفة قواعد اللغة )النحو( 

 .ٖٗعليها اسم الكفايةفقط كيطلق 

؛ كركجرز حينما انتقدا تشومسكي ُب تعريف الكفاية رتشاردزرأم اٞترجا٘ب ما قالو يعزز ك 
ا بطريقة صحيحة لغوّين كمقبولة استعما٢ت: "إف الكفاية تعٍت ا١تعرفة بقواعد اللغة كالقدرة على حيث قاال

 ".99يان اجتماع

غة، اليت ىي مطابقة الكبلـ ١تقتضى ابلفصاحة كالببل 111كعبلكة على ذلك اىتم اٞترجا٘ب
اٟتاؿ؛ حيث يقوؿ: "الفصاحة كالببلغة كسائر ما ٬ترم ُب طريقهما أكصاؼه راجعة إٔب ا١تعا٘ب، كإٔب 

                                                           

 .ُْٓص . .  ال اتريخ. ا١تصدر السابقاٞترجا٘ب -97

 .ُٖ-ُص .ـ. ا١ترجع السابقََُِجاسم.  - ٖٗ
 كمابعدىا. ٗٔص ا١ترجع السابق.ب(. ـ )ََِٗجاسم.  -

ـ. مذاىب كطرائق ُب تعليم اللغات كصف كٖتليل. ترٚتة: ٤تمود َُٗٗرتشاردز، جاؾ كركجرز، ثيودكر.  -ٗٗ
  .ُّٕ-ُِْص  اٝتاعيل صيٍت كعبد الرٛتن العبداف كعمر الصديق عبدهللا. الرّيض: دار عآب الكتب.

إف ىدؼ تدريس اللغة ىو ٖتقيق الكفاية لدل الطبلب ُب أم  ىامرٕب:يقوؿ  الكفاية اللغويةكللمزيد عن تعريف  -
فالكفاية ُب اللغة الثانية ىي تلك ا١تعرفة اليت ٘تكن ا١تتحدث من فهم اللغة كاستخدامها بدقة كطبلقة  .لغة اثنية

  كبكيفٌية مبلئمة ٞتميع األغراض االتصالية ُب األكضاع الثقافية ا١تناسبة.
:الدكتور راشد بن رٚتةت .النظرية التكاملية ُب تدريس اللغات كنتائجها العمليةىػ. ُُْٓىامرٕب، ىكًت.  -

 .ٕٓكِٕص .عبدالرٛتن الدكيش
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ما ييدىؿ  عليو ابأللفاظ... كقو٢تم: "ال يستحق الكبلـ اسم الببلغة حىت يسابق معناه لفظو، كلفظيو 
فهذا ، معناه إٔب قلبك" كأنو: "يدخل ُب األيذف ببل إذف" معناه، كال يكوف لفظو أسبق إٔب ٝتعك من

يرجع إٔب داللة ا١تعٌت على ا١تعٌت... كأف من شرط الببلغة أف يكوف ا١تعٌت األكؿ الذم ٕتعلو دليبلن 
على ا١تعٌت الثا٘ب ككسيطان بينك كبينو، متمكنان ُب ًداللتو، مستقبلن بوساطتو، يىٍسًفري بينك كبينو أحسن 

كيشَت لك إليو أبُت إشارة، حىت ٮتيل إليك أنك فهمتو من حاؽًٌ اللفظ، كذلك لقلة الكيلفة ًسفارة، 
فيو عليك، كسيرعة كصولو إليك... كإف الفصاحة ال تكوف ُب أفراد الكلمات، كأهنا إ٪تا تكوف فيها إذا 

بعضها ببعض، يكوف ُب "ضمًٌ بعضها إٔب بعض"، كتعليق  أيضان ضيمَّ بعضيها إٔب بعض... كأف ا١تعٌت 
كجعلي بعضها بسبب من بعض، ال أف يينطىق بعضها ُب أثر بعض، من غَت أف يكوف فيما بينها تعل ق، 

 كيعلمي كذلك ضركرةن إذا فٌكر أف التعل ق يكوف فيما بُت معانيها، ال فيما بُت أىنٍػفيسها". 

١تعا٘ب، : "إف اللغات ملكات ُب اللساف للعبارة عن اوقولذلك ب 111كد ابن خلدكفأك 
كجودهتا كقصورىا ْتسب ٘تاـ ا١تلكة أك نقصاهنا. كليس ذلك ابلنظر إٔب ا١تفردات كإ٪تا ىو ابلنظر إٔب 
الًتاكيب. فإذا حصلت ا١تلكة التامة ُب تركيب األلفاظ ا١تفردة للتعبَت هبا عن ا١تعا٘ب ا١تقصودة، كمراعاة 

حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع، التأليف الذم يطبق الكبلـ على مقتضى اٟتاؿ، بلغ ا١تتكلم 
 كىذا ىو معٌت الببلغة".

                                                                                                                                                                   

 .ْٔٔك ؛ ِٖٔ-ِٕٔك ؛ ِٗٓص  . الاتريخ. ا١تصدر السابق.اٞترجا٘ب -111
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. كرأل أف النظم صنعة يستعاف 112عن مسألة الفكر كعبلقتو ابلنظم أيضان كٖتدث اٞترجا٘ب 
: "إف الفكر ال يتعلق ٔتعا٘ب الكلم ا١تفردة اجملردة من معا٘ب أيضان عليها ابلفكرة كيستخرج ابلركية. كقاؿ 

 ا على كجو ال يتأتى معو تقدير معا٘ب النحو كتوخيها فيها...". النحو، كمنطوقان هب

ىذا ابختصار عن رأم اٞترجا٘ب ُب النظرية الوظيفية. كفيما يلي نبُت جوانبها ُب علم اللغة 
 النفسي اٟتديث.

: "ُب أف الوظيفة اليت يؤديها الكبلـ الذم 113اللغة كتسابيتلخص تفسَت الوظيفيُت ال 
ف معُت ىو ا١تعٌت اٟتقيقي ١تا يقوؿ، ال ا١تعٌت الذم يفسره الوالداف، كال البنية يصدره الطفل ُب موق

ُب نظر ىؤالء  –الشكلية الظاىرة فقط، كىذا ا١تعٌت ٮتتلف حسب مقصود الطفل ا١تتكلم. فاألطفاؿ 
 - يتكلموف األبنية العميقة اليت ٘تثل ا١تعا٘ب كالوظائف، ال األبنية السطحية للمفردات كالًتاكيب –

اللغة  اكتسابكأف اٞتانب الدالٕب ىو الذم ٭تدد مسار  ،- اب١تعٌت ال ابللفظ االىتماـٔتعٌت آخر 
كليس اٞتانب البنائي. فالنمو الوظيفي ٖتدده القدرات اإلدراكية كاالتصالية اليت ترتبط إبطار فطرم 

علومات كترتبط إبطار فطرم معرُب، أما النمو البنائي الشكلي فتحدده القدرات اإلدراكية اليت تعاِب ا١ت
 تركييب، كأف ما يعرؼ األطفاؿ ىو الذم ٭تدد ما يتعلمونو من الكبلـ كالفهم. 

كقد تبُت للباحثُت فيما بعد أف الطبيعة الوظيفية للغة تتجاكز الفكر ا١تعرُب كبنية الذاكرة، كأف 
كتملة، ُب أثناء تعلم الطفل طبيعة النظاـ السلوكي التبادٕب ٬ترم بُت لغة الطفل النامية، كلغة الكبار ا١ت

ابلوظائف التواصلية للغة؛ فتطلب ىذا  االىتماـاٟتياة كتكيفو مع ٣تتمعو. كقد أدت ىذه النظرة إٔب 
بدراسة ىذه الوظائف كٖتديدىا. فاىتم الباحثوف بتحديد ما يعرفو األطفاؿ، كما يتعلمونو من  االىتماـ

                                                           

 كما بعدىا. ُْٓص ،، كللمزيد انظرَُْ؛ ُٓص  ر السابق.. الاتريخ. ا١تصداٞترجا٘ب -َُِ
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اٞتملة كعبلقات اٞتمل ببعضها، كطبيعة التفاعل بُت ا١تتحدث ين، كما يعرفونو عن ترابط أجزاء اآلخر 
كالسامع، كمفاتيح اٟتوار، ك٨تو ذلك من الوظائف االتصالية". )كىذا ما عناه اٞترجا٘ب ابلببلغة 

 كالفصاحة؛ انظر أعبله(.

 كدكسوف( ما ملخصو: إف ىاٯتز كىاليدام ك 114كُب ىذا ا٠تصوص، يقوؿ: )رتشاردز كركجرز
اليت اندل بو تشومسكي كا١تقصورة على معرفة قواعد اللغة، فهي   -ا ُب الكفاية اللغوية كغَتىم توسعو 

إٔب الكفاية التواصلية؛ اليت تعٍت ا١تعرفة أبصوؿ الكبلـ، كمراعاة طبيعة  -كفاية ٨توية فقط ُب نظرىم 
ة ك٨تو ا١تخاطبُت، مع القدرة على تنويع الكبلـ حسب مقتضى اٟتاؿ، من طلب كاعتذار كشكر كدعو 

ا١تعرفة بقواعد اللغة كقوانينها  كمفرداهتا. فهذه الكفاية إذف تعٍتذلك، إضافة إٔب ا١تعرفة بقواعد اللغة 
 يان. اجتماعا بطريقة صحيحة لغوّين كمقبولة استعما٢تالصرفية كالنحوية، مع القدرة على 

بشكل  115٘بمن خبلؿ عرض ىذه اآلراء عن النظرية الوظيفية كجدان تفسَتىا عند اٞترجا
ٔتعا٘ب الكلم، كتوخي معا٘ب  االىتماـ. كذلك من خبلؿ حديثو عن النظم؛ كالذم يعٍت كجلي كاضح

اللغة  استعماؿالنحو فيو، كمعرفة أحكامو كفركقو ككجوىو، كالعمل بقوانينو كأصولو، كالقدرة على 
بينو كمطابقتو  ابلوظائف االتصالية للغة، كترابط الكبلـ فيما االىتماـبشكل صحيح كمقبوؿ. ك 

 . أيضان ١تقتضى اٟتاؿ، كعبلقة الفكر ابللغة 

كىذا ما عنتو النظرية الوظيفية اٟتديثة من أف ا٢تدؼ اٟتقيقي للكبلـ ىو التواصل. كأف 
ا بطريقة استعما٢تالكفاية ليست معرفة قواعد اللغة )النحو(، كإ٪تا ىي معرفة قواعد اللغة كالقدرة على 

 يان.جتماعاصحيحة لغوّين كمقبولة 
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فنظرية النظم عند اٞترجا٘ب تبحث ُب ا١تعٌت بشكل أساسي كتوليو أ٫تية كربل ُب اٞتملة، كأف 
كىذا ما عناه تشومسكي ابلبنية العميقة اليت ىي األساس ُب اٞتملة، كأف البنية  ،كمفسرلو اللفظ تبع 

 .116السطحية ىي ا١تًتٚتة ٢تا على صيغة األلفاظ الظاىرة

عند  "الكفاية"" عند اٞترجا٘ب كيقابلو مصطلح النظم" ؛ مثل:مصطلحاتك٢تذا فإننا ٧تد 
عند تشومسكي،  "البنية العميقة"عند اٞترجا٘ب كيقابلو مصطلح  "ا١تعٌت"تشومسكي، كمصطلح 

 عند تشومسكي. "السطحية البنية" يقابلو مصطلحك عند اٞترجا٘ب  "اللفظ"كمصطلح 

 احلديثة يةالوظيفية اإلتجرائ تالنظراي -ب

ف ُب كثَت من لكىي ٗتت ،وكيةلسلنظرّيت الوظيفية ٪تطان من أ٪تاط النظرّيت الا لتشك"
 ،قاتبلعليس ٣ترد نظر ل ،نظريةلىذه ا أصحابم عند لتعلفتفسَت ا ،رتباطيةالنظرّيت العن ا ،اهكجوى

 الىي ك  ،عرفية١توانب اٞت بعض أبإ -ك لّتانب ذ -كإ٪تا نظر  ،ستجابةالثَت كا١تأك ارتباطات بُت ا
جزء  لتخيلتفكَت كالكإ٪تا ترل ُب ا -ضة وكية السلك شأف الشأهنا ُب ذ -ية لعقلحداث األتستبعد ا

 بيئةلجرائي يؤثر ُب اإلاوؾ لسلأبف ا ؿهنا تقو أل -إجرائية  -ح ليها مصطلق علكأط، وؾلسلمن أنواع ا
نظرّيت ُب ىذا لبرز اأكمن ، ك أبخرلبطريقة أ بيئة نفسهالإنو يغَت ُب ا لب ،ٓبعاليو تغَت ُب الكيًتتب ع

  مايلي: ؿاجملا

 

                                                           

سية كتعليم اللغة العربية. الرّيض: مطابع ـ. النظرّيت اللغوية كالنفُٗٗٗالعصيلي، عبد العزيز بن ابراىيم.  -116
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 أواًل: النظرايت الوظيفية

 :"Functional Theories سكنر" :ػ  لتجرائية إلنظرية الا -أ

 ثَتات:١تيت ٖتدثها الستجاابت االُت من اعكفيها ٯتيز سكنر بُت نو "

 . (لبصلا لدموع ُب مقابلا) ،ثَت ٤تدد١ت ليت ٖتدث كرد فعلستجاابت االا -ُ
اسم  "سكنر"يها لق عليت يطلكا ،ثَت غَت ٤تدد١ت ليت ٖتدث كرد فعلستجاابت االا -ِ

ركوب  لمث. يس عن طريق مثَتاهتالك  ،بيئةليت تعرؼ عن طريق آاثرىا ُب الكا، اتجراءإلا
 . (وكان إجرائيان غَت مرتبط ٔتثَت ٤تددلابعتباره س) شي١تأك ا ،سيارةلا

ستجاابت الفا ،(Reinforcement)تعزيز( ل)ا :آخر ىو مفهومان إجرائيان  "سكنر" ـكما يقد
ستجاابت الأم أهنا تعزز ا) ستجاابتال زّيدة أبٯتكن أف تؤدم إ ،نتائج بدكرىالكا ، نتائجٔبتؤدم إ

 قـو ابستجاابت أكثريو ل٬تع ،طعاـلعزز بزّيدة ا١تفأر الوؾ الفس، ( تناقصهأبأك تؤدم إ) ،(ٔبك ألا
 ،فأر سيتوقفلفإف ا ،(ةكهرابئيصدمة  ) رك تقدٙب معزز منفٌ لم عن ذأما إذا ٧ت ،(رافعةلضغط ا)
 . (عقابلر أبنو انفٌ ١تتعزيز الكيعرؼ سكنر ا)

فراد ألفاستجاابت ا، ستجاابت(ال)٘تايز ا :ما يعرؼ ابسم :فهو "سكنر"ث عند لثالفهـو ا١تا أما
 ،ةل حدكث استجابة ٦تاثٔبيؤدم إ ،كتعزيز استجابة ما ،عامةلكإف تشاهبت ُب صورهتا ا ،متمايزة بطبيعتها

 ٯتكن كضعها ُب ٣تموعة الفة لخت١تستجاابت االكا ، حدٌو مأبكن إلك  ،عززة١ت أبك ألستجابة البلية لات
 . َُٕوؾلسللة سول صورة عامة لاٟتن يكوف عندان ُب ىذه النو أل ،دكف ٘تييز ،كاحدة

                                                           

ـ. اللغات األجنبية تعليمها كتعلمها. الكويت: سلسلة عآب ا١تعرفة. ُٖٖٗخرما، انيف كاٟتجاج، علي.  - َُٕ
 .ٖٓص. ُِٔالعدد 
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 :"له"ػ لاف  حلنظرية اب/ 

 :ى افًتاضلتو ىذه عالكقد قامت ٤تاك  ،ملتعلية العم تفسَتلة لامكضع نظرية ك "لى" ؿكفيها حاك   
 ،ا٢تة ُب ٣تالشام نظرية عامةلكتعترب ىذه ا .يست استبصاران مفاجئان لك  ،ةمتزايد ،ية متدرجةلم عملتعلأف ا

ثَت ١ت٪توذج ا عكما أهنا تتوافق م .عقدة١تواقف ا١تبسيطة حىت الواقف ا١تتطوير مبادئ من المصممة 
ذم لتطبيقي الاتأكيد لرّيضية أكثر من الصيغ الى الاعتمد ع "لى"كن لك  ،"ك"ثورنديجابة عند ستالكا

 . ر"كسكن ثورنديك" من لك  اتبعو

رابط بُت لسر اٞتٯتكن اعتبارىا ا لب (يةتلتشٞتا)عرفية ١تمدرسة اللقرب ألنظرية الا هكٯتكن اعتبار ىذ 
 . ملتعللفسرة ١تفة الخت١تنظرّيت الا

 ملتعللفسرة دلا "له" مفاهيم

  Habit :"عادةلا" -4

 ،تدريج عن طريق تكوين رابطة شرطيةلتتكوف اب ،عادة اكتسابية لم ىو عملتعلأف ا" ":لى" يعتقد
 ،ساسية عندهألوكية السلوحدة الذا فإف ال ،"كتشبع فيو حاجة ما، يٟتكائن الترضي ا ،كاستجابةو  بُت مثَتو 

 . Habit Strength عادةلقوة ا :ىي

 Drive :"اف حلا" -3

بطريقة  ،يطة بوبيئة المع ا وجيان لي بيو ٟتكائن التكيف ا ؿبلم ٭تدث من خلتعلأف ا "ل"ى يرل
كىو  ،االىتماـٔتا يستحقو من  لقاب يالعيش لاجة يعٍت أٌف ىذا اٟتكائن ابلاكشعور  ،عيشل٘تكنو من ا

كائن يبدأ ُب لوافز فإف اٟتعند ظهور ىذه ا( ك ؿتبو لكا ،عطشلكا ،وعٞتا: )منها ،ةلية أبمثلك ألوافز اٟتؼ ايعرٌ 
تكيف بينو كبُت ل ٭تدث إبتالابك  ،كائن يتم تعزيزىاليت يقـو الا ؿعماألكا (وافزٟتذه ا٢تستجابة الا) ،لعملا
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ينبغي ( غاتللمعرفة ا) :لمث ينتج عن حاجات" وجيلبيو لا" غَت تكيفلكىناؾ نوع آخر من ا ،بيئةلا
 . َُٖزىا تعزيٕبتالكاب ،إشباعها

يم لُب تعا وجيُتلسيكو لاكأتباعو  كثورندي ؼ"تطر  :ولوظائفية بقو لكا ةًتابطيلبُت ا َُٗبلغا كيفرؽ
تكيف لعادة كالكا غريزةلنساف ابإلوؾ الس للتع ةوجيلبسيكو كاكتفوا  ،ذكاءلم أنكركا احىت إهن ،ًتابطيةلا
كٯتضي  ."ءبلٞتكا ،داثةٟتكا، ستعماؿالكا ،ؿ٫تاإلكا ،رتكرالكا ،ديًتدلكا :يةل مبادئ آٔباستنادان إ ،بيئيلا

ربط بُت لا ووؾ ىلسلأصناؼ ا لكل ساسألأبف ا :ةلقائلنظرية الىي ا ،وجيالو سيكلًتابطية ُب ال"كا :بلن قائ
 :ذىب ىو١تكصاحب ىذا ا .ا٢ت كتثبيت ركابطلاذه ٢ت اكتسابية لمعم لتعلكأف ا .أك استجابة كرجعو  مؤثرو 

 . "اص٠تم التعلكمنو نشأت عقيدة ا ،كثورندي

كقد سعت  ،رتقاءالنشوء كالعن مذىب ا ،ا٢ترئيسي لافز اٟتصدر ا ،فهي كجهة نظر "وظائفيةلا"أما 
 ،ميةلعلا ادراساهتلموضوعان  ،(كعناصر بنائها ،٤تتوّيهتا ليلٖت يسلك ) ،وعيلكا ،شعورل كظائف أبإ

تحريكات لكا ،وجيةلفسيو لكيفيات الكا ،بيئيةلا لعواملكا ،ملتعلية التدقيق ُب عملى الكساعدت أْتاثها ع
 ؿ. م فعال تعٔبيت تؤدم إلا ،نفسيةلا

وؾ بتغيَتات دائمة نسبيان عند لسلا ا٢تبليت ٯتر من خلية العملأبنو ا :ملتعل مفهـو أبإ "لىى "يشَت ك 
 . ؤثر جراحي أك مرضي أك إعاقي١تيت ٖتدث نتيجة لتغيَتات الك المستبعدان بذ ،يملسلكائن الا

كقد  ،ـُّْٗعاـ لُب ا ،ملتعلنظريتو ُب التفسَت  ؿكأك  ،"وؾلسلمبادئ ا"كتابو   "لىى "شر قد نلك 
 كاقًتح نظامان قياسيان  ،يلوسيلكا ،سيكيبلكلا طشًتاالا ،عتبارالخذ بعُت األى النظرية علقامت ىذه ا

                                                           

 .ٗٓ-ٖٓصـ. ا١ترجع السابق. ُٖٖٗخرما كحجاج.  - َُٖ
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ى لع "لىى "شره ذم نلا ،ثر(ألى قانوف )الع االعتمادُب  ،"كيد"ثورنيت أتثرت أبْتاث لا ،فسَت نظريتوتل
ية متدرجة لم عملتعلا" :فًتاض أبفالى النظرية علكقامت ا ،دكافعلخفض ا ؿبلمن خ لأساس أنو يعم

 . "يست استبصاران مفاجئان لك  ،متزايدة

يت لستجاابت االفا ،يٟتكائن اللبقاء ليت تضمن الا يةلآلتتضمن ا :ملتعلية الفإٌف عم "لىى "كعند 
ك تزيد لكبذ ،كائنللوكي لسلرصيد المن ا ، يتجزأال ان صبح جزءت ،نسجةألتنجح ُب خفض حاجات ا

  ."َُُبيئةلمع ا ناجحلفرص تكيفو ا

 رتباطيةالنظرايت ال: ااثنياً 

 ليت أجركىا داخلتجارب الى أساس الع ذين كضعوا نظرّيهتملا - خربيُت١تنفس الماء الها علكٯتث
وؾ لسل دراسة أبحيث إتهوا منها إ ،تيواانٟتى ال تتم عٔبك ألككانت معظم ٕتارهبم ا - ختربات١تا
كىي  ،ك"ايستس"، ك"جثرم"، ك"كاطسن"، وؼ"لمن "ابف لأداء ك ،رتباطيةالنظرّيت الكتضم ا. نسا٘بإلا
نبو ١تيستثار مع بدء ا ءالوؾ عند ىؤ لسلكا ،(S-R)ستجابة الثَت كا١ترتباطات بُت االى اليت تؤكد علا
ثَتات ١توجودة بُت ا١تركابط الوؾ ابلسلكيتحدد ا ،ساخن( س شيء١تارجي )٠تأك ا ،وع(ٞتي )الداخلا

وؾ لسلو الذم ينالتعزيز الى البناء ع، عادات كتستقرلكتنشأ ا ،عاداتلك بتكوين الستجاابت كيعرؼ ذالكا
  .عُت١تا

عداد إلتعرضت  ،قوانُت متعددة ،قدٯتةلوكية السلدرسة ا١تتفرعة عن ا١تدارس ا١تا ءمالص علكاستخ 
ى لقوانُت علبادئ كا١تكقد ًٌب تطبيق ىذه ا .يدٞتم التعلكشركط ا ت قوانُتلكما تناك  ،م كتدعيمولتعلموقف ا
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درسية من ١تناىج ا١تى البادئ ع١تقوانُت كالكظهر أثر ىذه ا. تمعجملكا ،نادملكا ،درسة١تُب ا نسا٘بإلم التعلا
  .فةلخت١تشخصية الاى تقوٙب جوانب لدرسي كع١تا لتحصيلى تقوٙب الطريقة كعلتول كاحيث ا

 فظيللم التعللوكي لسلتفسري الا

-ـُٖٖٓ (Ebbinghaus) إبنجهوسى يد "لعشرين علقرف الع الُب مط ُُُٕتاهالبدأ ىذا ا
 "ثنائيلرتباط االا"ك ،"لسلتسلا"ك طريقيت لفردات مستخدمان ُب ذ١تم التع ةبدراسذم قاـ لا –" ـَُٗٗ

تفسَت لُب إطار ا (عٌت١تعدٯتة ا)قاطع ١تبدراسة حفظ ىذه ا "لكما قاـ " ى،  ا٢ت معٌت الم مقاطع لُب تع
ُب  ،تنتج عن طريق تكوين رابط بُت مثَت كاستجابة ، عادةالم ما ىو إلتعلى ضوء أف الكع ،ملتعللوكي لسلا

 . ملمتعلل إ٬تايبدكف أف يكوف ىناؾ دكر  ،ظركؼ معينة

يس لمفهـو  ،عٌت١تمفهـو ا" :ضهم أبفٌ بع ؿكقا ،رمزملم التعلعٌت ُب ا١توكيوف مفهـو السلأنكر ا 
كضٌم ىذا  ،دراسيلعٌت ا١تكا ،دراسيلا لتحصيللتفسَت  ا٬تادقد جهدكا ُب لك  ،يس ىناؾ ما يربرهلك  ،و معٌتل
 وكيةلسلماء الفقاد فريق من ع . عدة مدارس اثنويةٔبكاحدة منهما إ لتنقسم ك ،تُتَت ٕتاه مدرستُت كبالا

رموز لى البٍت ع١تم التعلكا ،غةللكاىتموا بدراسة ا ،درسة١تكا لفصلُب ا رمزملام لتعلكْتث ا دراسةلإتاىان 
ى لم رمزم علتع لذم بٌت كلفريق الوف الكىم ٯتث .وكيةلسلمدرسة الل ساسيةألبادئ ا١تمع تطبيق ا ،غويةللا
 ،رقوكاستخدموا بعض ط ،"إبنجهوس"قد بدأكا بدراسة منهج لك  ،يت ٖتكمولقوانُت الى الكع ،رتباطالا

د لبوسفي"ك Coffer" "كوفرك Mandler"ر لماند" :كمنهم ،ملتعلذا ا٢ت لخارجُت بتصور أفض
Bousfield" كغَتىم . 
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 نفسيلغة اللم البنيوية ونشوء علوكية والسلتوافق بني الا

غة ٔتفهـو كطريقة للتا مع ال ظهرت حركتاف جديداتف متشاهبتاف تعامٕباٟتقرف الا ل أكائُب 
 . ُُِاضي١تا كاف ٬ترم ُب ا١ت لكانتا رد فع  أبهنما ؿقو لكٯتكن ا ،اضي١تفة عن ال٥تت

كصف أبنو عظيم  ،جمٟتعندما صدر كتيب صغَت ا ،ابك درستُت ُب أكر ١تكظهرت أقدـ ىاتُت ا
 اللغة علم ُب "٤تاضرات :" بعنواففرديناند دم سوسَتستاذ جامعي سويسرم ىو "ألقيمة لفائدة كالا

ذين ٚتعوا لميذه ابلت ثنُت منا ى يدلكقد نشر بعد كفاتو ع ،ـُُٔٗ العاـك ُب لككاف ذ "العاـ
 . كتابل٤تاضراتو كنشركىا ُب ىذا ا

غة كاف أ٫تهم للماء الحق عدد من عالفقد ظهر كُب كقت  ،مريكيةألتحدة ا١تّيت االو لأما ُب ا
ذم لا "سكنر"ٍب . ديثةٟتا ةمريكيألا بنيويةلدرسة ا١تا ذم يعترب أابلا "بلومفيلد"كأبعدىم أثران "سابَت" ٍب 

ية لعملى النظرية علكساىم مسا٫تة رئيسة ُب تطبيق ا ،نفسلم الغة كعللم المع بُت عٞت٘تيز اب
ز" ك "ىاريس" ك ل"كي ؿأمثا ،فةليمية بطرؽ ٥تتلتعلنظرية الماء طوركا ُب الء عالكتبع ىؤ . يميةلتعلا

نظرية ُب لدراسات الكامتد أثر ا ،تطبيقيُتلادك" من الفريز" ك"تشارلز سي ك "  ،نظريُتل"ابيك" من ا
 . سبعينات منولتطبيقية ُب الدراسات الاضي بينما امتد أثر ا١تقرف المسينات من ا٠تأكاخر ا

ا رفضتها حيث إهنمن  ،يديةلتقلقواعد الى الية علماء ثورة فعلعلء االىؤ  ؿقد اعتربت أعمالك 
درسة ١تيو الت إل نتائج أبعد ٦تا توصٔبت إلكتوص ،ا٢تفان ٘تامان لكاٗتذت منهجان ٥تا ،رفضان قاطعان 

 . يديةلتقلا

 ،ةليدية عميقة كشاملتقلقواعد الكبُت ا ،ناشئةلدرسة ا١تؼ بُت ىذه ابل٠تقد كانت أكجو الك 
م لوكية ُب علسلدرسة ا١تديدة من اٞتغوية اللدرسة ا١تإذ اٗتذت ا. قة بُت منهجيهمابل تبق أم عٓبْتيث 
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ديث ٟتواس مقدمة اٟتحظتو اببلذم ٯتكن ملظاىرم الغوم اللوؾ السلى المركزة ع. ا٢تنفس مرتكزان لا
كتوبة ُب ١تغة اللكاضعة ا .ساسألكا ؿك ألىم كاألظهر ا١تكمعتربة أنو ا ،حظتهابلشفوم كظاىرة ٯتكن ملا

 غةللقواعد الات قدٯتة استخداميت كانت تعتمد ليدية التقلدرسة ا١تمن ا عكسلى الع ،ولية لدرجة ات
تفاىم لكا لتواصلغة اليت ىي لكا ،شفوملديث اٟتغة الة لمهم ،ا٢تكتوبة أساسان ١تغة اللّتانب اعتمادىا ا

ا ٭تدث فيها من ١تتفتة لكغَت م. وجودة بينهما١تفركؽ الغَت عابئة اب. تمعجملباشر بُت أفراد ا١تيومي الا
 ،غةللصوتية لنواحي الدرسة ا١تات ىذه لك فقد أ٫تل جانب ذٔبإ. ُُّةلالدلى مستول التطور كتغَت ع

صائص ٠تكغَتىا من ا ،وقفلأك ا ،تنغيملأك ا ،نربلأك ا ،فردة١تا األصواتم تبد أم اىتماـ بدراسة لف
بينما أدل اىتمامها . سامعل أبا إإيصا٢تم لتك١تيت يقصد الة الرسالى اليت تنعكس علغة اللصوتية لا

 . تنقيطلكا ،ًتقيملكا تهجئةلكا ،ط٠تى خصائصها من حيث الًتكيز عل أبكتابة إلاب

 أٌف الإ ،هبا االىتماـك  األصواتيديُت قد قاـ بدراسة لتقلغويُت اللأبف بعض ا ؿقو لكإذا جاز ا
كما  ،من حيث ٥تارجها كطريقة نطقها ،عاـ لغوية بشكللا األصواتبوصف  االىتماـك ا٨تصر ُب لذ

غوية أك بسائر قواعد للت االالدلأك ا ،عا٘ب١تك ابلذ لقة كبلبعيدان عن ع ،أك مهموسة إذا كانت ٣تهورة
 . األخرلغة للا

صرؼ لا ىلينصب ع -غةللعند توصيف ا -درسة ١تغويُت كىذه اللء االكاف تركيز ىؤ  قدلك 
ُب  ؿفعاألكتصريف ا ،فةلخت١تعرابية اإلت االاٟتُب ا األٝتاءتعريف ل ؿطوالصفحات الإبفراد ا ،نحولكا

ك من لكما شابو ذ لتفضيلا ؿكأفعا ،معٞتفراد كاإلكا ،تأنيثلتذكَت كالاب االىتماـكُب  ،فةلخت١تا ا٢تأشكا
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فة من كظائف كمعافو ىي أساس لخت١تا ؿشكاأليو ىذه الع ؿدكف أم اىتماـ ٔتا تد ،صرفيةلمور األا
 . ُُْغومللا ستخداـالا

ذم لا ،ظهارستالوب الدارسُت أسل اعتماد أبإ ،شركحلغراؽ ُب اإلتعقيد كالقد أدل ىذا الك 
قدرة لمع غياب ا ،نحويةلادة ا١ت من ابلن ذين ٭تفظوف كمان ىائلمُت التع١ت ظهور نوع من أبأدل بدكره إ

نهجية ١تشركح كثَتان ما تبتعد عن الكما أف ىذه ا. غومللا ؿتصالبل طبيعيةلواقف ا١تها ُب ااستخدامى لع
يت لضة اغوية اللسس األأخرل ما يشبو ا كأحياانن  ،يةلالإذ تعتمد أحياانن أسسان منطقية د .وصفيةلا

ى من يقـو لع ؿذم يدلا اإلسم :أبنو لفاعللك تعريفهم لكمن ذ ،غوم نفسوللًتكيب الى التعتمد ع
قتو بلى علع ؿضمَت كتدلأك ا اإلسميت تسبق لمة الكلداة أك األا :ر أبنوٞترؼ اٟتأك تعريفهم  ،لفعلاب

 . ـبلٔتا سبقو من ك

غوية للادة ا١تحيث كانوا ٬تمعوف ا ،ُُٓنطوقة١تغة اللاب بنيويُتلااىتماـ  - ايةبدلكمنذ ا -كضح 
 أف ٔبمات إلفأجزاء ك ،ماتلفك ،لفأشباه ٚت ،ل ٚتٔبى تقسيمها إلوف علناس ٍب يعملمن أفواه ا

 ك ُبليبدأكا بعد ذ. لغة ٚتيعهاللكمن ٍب ا ،ـبلكليف التأل ٔبك ألبنات اللابعتبارىا ا األصوات ٔبوا إليص
ىذا ك . ْبإ…  لمٞتف التؤ لمات لكلكا ،ماتلكلف التؤ ل األصواتيت تتجمع هبا لطرائق الاكتشاؼ ا
الذين ٚتعوا ا١تادة اللغوية من أفواه العرب الفصحاء، ٍب قاموا  ،القدامى يةعلماء اللغة العرب ما قاـ بو

 بتقعيد القواعد كإقامة اللساف.

غة للمهتمان بوصف ا - ُب العصر اٟتديث درسة١تذه ا٢ت ؿك ألرائد الا -قد بدأ دم سوسَت لك 
 لمي شامل كصف دقيق عٔبإ لتوصلسعيان كراء ا ،غوية دكف سواىاللعايَت ا١تى الاعتمادان ع ،هالمن داخ
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مية لعلية كالشمو لكاضعان منهجان يتسم اب ،كما يتفرع عنها من بيٌت فرعية ،ساسيةألغة اللًتكيب أك بنية ال
 . كصحة نتائجو -و استخدام ؿُب حا -معايَته دقيقة مع كضوح كثبات لا

 ،يديةلتقلدرسة ا١تٗتبط منهجية ا لعايَت ُب مقاب١تبنيوم ٝتة ثبات النهج ا١تك الفاكتسب بذ
 ال -اضر ٟتوقت الىي ا ،ية ُب فًتة ٤تددةلفعلديث اٟتغة ال -ية ٟتغة اللى الًتكيز عل ٘تيزه ابٔبإضافة إ

 . زمنليها الا عكتب كقد عفلغةو ىي ُب بطن الى لع

ٙتة "فإٌف  ،عقودلى مٌر الدرسة ع١تتو ىذه الذم بذلعظيم الهد اٞتا الرغم من أفى لكن كعل
ما قامت بو ىذه  لتهم يرفضوف كلاضي جع١تقرف الات من ايستينلغة ُب اللماء الثغرات استباهنا ع

يت قامت كردة لا درسة١تتوجو ىذه الجاءت نتيجة حتمية  كىي عيوب كثغرات. درسة من دراسات١تا
 . 116قدماء كما صاحبها من فوضىلغويُت اللا ؿى نتائج أعمالع لفع

أم  استخداـرئيس من لدؼ ا٢تذم ىو الا -عٌت ١تدراسة الدثوف ٕتنبهم يهم القد حسب علك 
تعبَت للستخدمة ١تة الوسيل االإما ىو غة للظاىر لا لشكلكٔتا أف ا ،لشكلى دراسة الكتركيزىم ع -غة ل

ذم لا ،همل حدكث نقص كبركز سطحية ُب عمٔبإذلك أدل . اإيصا٢تم ُب لتك١تيت يرغب العا٘ب ا١تعن ا
 ٓبذم لكا ،ليو من ٚتليد ٚتيع ما ٭تتاج إلنساف من تو إليت ٘تكن القواعد البحث عن الة الجانب ٤تاك 

 . غةلليت تتكوف منها الرئيسة الا لجملل ان يتعد أف يكوف أتطَت 

من كذلك ، ا١تعٌت اىتمامان ابلغان قضية  دثوف ُب ىذه القضية، حيث أىكٔبى ا اٞترجا٘ب سبق كلقد
  )انظر النظرية الوظيفية عند قدامى اللغويُت العرب أعبله(. عن نظرية النظم وخبلؿ حديث
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يت لنظرية الكىي ا -ى منهجيتهم لنفس كاضحان علم الوكية ُب علسلنظرية الكيبدك أتثَت ا
ى لسواء ع ،غويةلل٪تاط األطر أك األفافًتضوا أف كضع ا -غة لل لطفلا كتسابال اعتمدكىا أساسان 

خاصة بعد أف  ،غةللة عن الكاملصورة العطاء اإلكفاية لفيو ا ،ةلمٞتى مستول المة أك علكلمستول ا
ثَت ١تعن طريق ا األخرلعادات لا كتسابغة شبيو ابللا اكتسابأبٌف  ":ةلقائلأتى سكنر بنظريتو ا

 اليها ما ىي إلغة إلليت قسموا الب القوال٪تاط أك األا كأطر ألاتلك كا أف أتراك . تعزيزلستجابة كاالكا
 تعزيزلكا ،اكاةكا ستماعالاب األخرلكاحدة بعد  لطفليكتسبها ا غومللوؾ السلعادات أك الأجزاء من ا

ساس ألأكا ىذا ىو افقد ر  ،جنبيةألغات الليم الكٔتا أهنم كانوا مهتمُت بتع.  أف يتقنهأبإ ،تكرارلكا
شفوية لسمعية الطريقة العركفة ابسم ا١تك طريقتهم الى ذلكبنوا ع ،ملتع١تى الغة عللتبسيط اليم لسلا

"Audio-Lingual Method" 117زمنلة من ال فًتة طويٓبعاليت سادت الا . 

نظرم لدرسة ُب توجههم ا١تذم كقع فيو أصحاب ىذه الطأ ا٠تء مدل ابلف ّتآلا تضحاك 
وا لفقد تعام ،غومللى توجههم الثر عألا أكرب ا٢تيت كاف لا كاكتساهبقة ابلتع١تكفرضيتهم ا ،غةللا ليلتحل

فكر أك لا اب٢تقة بل عال ،ية موضوعيةلخترب بطريقة عم١تها ُب اليلٯتكن ٖت ،يةئايغة ككأهنا مواد كيمللمع ا
نطوقة دكف اىتماـ  ١تغة اللى الزىم عيهم تركيلكما أخذ ع. هبا لعقلقة ابل اتمان عالن وا إ٫تالكأ٫ت. عٌت١تا

غات للمي المن متع لذم جعلا ،تكرارلى مبدأ ال اعتمادىم عٔبإضافة إ ،كتابةلقراءة كالكاؼو اب
كيعجزكف عجزان كاضحان  ،يت ٝتعوىا ُب سياؽ صحيحلا لمٞتيكرركف ا ؛جنبية يبدكف ككأهنم ببغاكاتألا

 . فةلخت١تياتية اٟتناسبات ا١تسياقات أك الايها ُب ليت ٭تتاجوف إلا لمٞتيد الق أك تو لعن خ

قوية لقتهما ابلك بسبب علكذ ،يس غريبان لغة للم النفس كعلم البُت ع ظحو ل١تتوازم الاإف "
. وؾلسلى نوع معُت من الغة عللم المع تركيز ع ،نسا٘بإلوؾ السلا ؿ٫تا يتناك بلفك ،دقيقلكارتباطهما ا
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بصمات  ،رلكجورج م ز أكسجودلسكنر كتشار . ؼ. ب :ؿأمثا ،غةللماء الكقد تركت ٣تموعة من ع
فرديناند دم  :من لذم كضحت فيو بصمات كلقدر البنفس ا ،غةللم الع ى نظرّيتلكاضحة كقوية ع

 ."118نفسيلفكر الى السوسَت كبنجامُت ككرؼ كنـو تشومسكي ع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ـ. مبادئ تعلم كتعليم اللغة. ترٚتة: إبراىيم بن ٛتد القعيد كعيد بن عبد هللا ُْٗٗبراكف، ىػ. دكجبلس.  -ُُٖ
 .ِْص  الشمرم. الرّيض: مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج.
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 الفصل الثاين

 وفقاً للمدرسة السلوكية غاتلليم التعم و لتع مبادئ

 اتغللا ملتعل يوكلسلتفسري الا

ت الىو ما ٯتكن كصفو أبنو ٣ترد ٤تاك  لب ،غةللم الوكيُت نظرية خاصة بتعلسلعند ا د توجال"
 ،نفسيلج ابلعلميادين ا لمث ،األخرليادين ١تبقية ا لك مثلو ُب ذلمث ،غةللم التطبيقية ُب ميداف تع

م لتعلكأم نوع من أنواع ا ،غةللم الُت تع يوجد عندىم فرؽ بالك  .هٍت١ترشاد اإلكا ،ذكاءلكقياس ا
أكثر من كوف أف  ،نسافإلا لداخ معقدة يةلداخ يةلأك عم ،ى أم موىبةلوف عل يعو الىم ك  .األخرل

يت أتٌب لا ،ستجابةالا ؿبلحظتو من خبلٯتكن م ،م عندىملتعلى الع ليلدلكا .ملتعالى لنساف قادر عإلا
 .ملتعليت يتم فيها الظركؼ الكا ،ملتع١تيت يسمعها الا ،غويةللادة ا١تم عندىم ٤تكـو ابلتعلكا ،اثَت م١تية لات

ُب  ختبلؼالك يكوف الكبذ ،موف بطريقة متشاهبةلفإهنم سيتع ،شاهبةتظركؼ ملناس لكإذا ما أخضع ا
أكثر من  ،باشرة١تكا ،نيةآلا لعواملى الك يؤكدكف علكىم مع ذ ،تجربةلُب ا ختبلؼال ةجينت ،ملتعلا
كىذا  ،ضور مثَتٟتإ٪تا ىي نتيجة  ،ملتع١تينطقها ا ،جزئية منها لكك ،غويةلعبارة  لفك .سابقةلتجارب الا
 من الإ  يتمال ؿاٟتم ُب ىذه التعلكا ،(يان لداخ) أك يكوف ضمنيان  ،وقف١تإما أف يكوف حاضران ُب ا ،ثَت١تا

 ؿكُب حا. فةلعزيز طرائق ٥تتتلذا ا٢تك  ،(ملتع١تأك ا ،لطفلصادرة من الستجابة االتعزيز ا)تعزيز لا ؿبلخ
كعدـ  سيئةلستجاابت االا ؿ كجب إ٫تإبتالكاب ،مهال يتم تعالفإنو  ،ستجابةالعدـ تعزيز ىذه ا

 . "ُُٗتعزيزىا
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 بد من أف تكوف منتجةالكىي  ،ستجابةالتكرار ا٬تب  ، يكفيالتعزيز كحده لأتا أف ك 
 . استماع ٣ترد فهم ك ال ،نشطةك 

استنادان  ،شافهة١توار كاٟتغة الى لفَتكزكف ع ،كتابةلـ يسبق ابلكلأٌف اوكيوف ٔتفهـو لسلكيعتد ا"
 ـبلكلم الكأف تع .كتابةليس الك  ،ـبلكلعن طريق ا ،ؿنز ١تـ ُب األغة الم ليبدأ ُب تع لطفلى أف الع

 لشكلم اليعٍت تع ،غةللم الكحقيقة أٌف تع ،عٌت١توكيوف تنمية السلا لكأ٫ت ،كتابة بسنواتلم اليسبق تع
غوم للخزكف ا١تكجزء أساسي من ا ،مةلكلتفكَت ُب معٌت الا إذ إف ،عنوم١تكمضمونو ا ،غومللا
ىو  ،قيقي عندهٟتعٌت ا١تفا ،وكي ضركريةلسل آبعال ٬تدىا اال ،يةلعق ،يعٍت إقامة بٌت ذىنية ،ملمتكلل

 لب ،رد مثَت كاحدى ٣تل عالتعرؼ لى الكقدرتو ع ،ثَت ما١تصحيحة لستجابة االى إعطاء الم علتع١تقدرة ا
هم ١تشيء الكىي ا ،ولناسبة ١تستجابة االىي ا ،واحدةلعبارة الأك ا مةلكلتكوف ا ،ى ٣تموعة مثَتاتلع

أـ  لما قي لقد فهم ك لطفلأك إذا كاف ا ،(لقي)ما  تقصي معٌتن ليست ىناؾ حاجة لك  ،ملتعلُب ا
 . "َُِال

 ىلو ألغة اللا كتسابال وكي لسلتفسري الا

يبدأكف إبخراج بعض  ،رضاعةلفهم ُب فًتة ا ،ؿطفاألعند ا ؿتصالبلعجيبة لدرة اقللننتبو ٚتيعان 
كعندما يشرفوف  ،فظيةللكغَت ا ،فظيةللا لرسائلكثَت من الا ؿكاستقبا ؿكإبرسا ،بكاءلكاب ،األصوات

يت يسمعوهنا من لعبارات الكا ،ماتلكليد التقل ،تالاك يقوموف ببعض ا ،ٔبك ألسنة الى هناية الع
مات قد لكلتقريبان تكوف ىذه ا ،ثامن عشرلشهر الكُب ا ،ٔبك ألماهتم الكىنا يبدأكف نطق ك ،م٢تحو 

متُت لتتكوف من ك ، قصَتةن بلن ةن ٚتلمشك ،بعضلكازدادت كبدأت تظهر ٣تتمعة مع بعضها ا ،تضاعفت
  .اف(ى ٨تو: )اباب دكلع Telegraphic utterancesغرافية: لتلفاظ الألاب"كتعرؼ  ،ماتلث كبلأك ث
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لذلك غوم فتتسع للوؾ السلة من المقادير ىائ استيعابُب سن الثالثة  ؿطفاألايستطيع ك 
فة من ل٥تت ؿديهم بصفة مستمرة أشكالكتتعزز . ديثٟتغوية بسبب ٘تكنهم من ٦تارسة اللمقدرهتم ا

 ٔبوف إلصكعندما ي ،يةلتصاالمهارهتم ا لكتصق ،فردات١تكما تزداد معرفتهم اب ،عقد١تا مغو للبناء الا
نجزة ١تة الرح١تعرفة كيفية تفسَت ىذه ا١تك . غةلل جتماعيةالوظائف الى معرفة ابلدراسة يصبحوف علسن ا

ة لرح١تراشد لشخص الا ؿ كصو ٔبإ ،دةالو لعند ا قطع(١ت )عدٯتة أبك ألعفوية الصرخات البدءان من ا
وغ ىذا لكيفية كبلىذه ا ٬تادإل ،وكيةلسلنظرية الكمنها ا غةللا اكتسابتتصدل نظرّيت  ،غةللإتقاف ا

و كتساعده ليت تؤىلكا - نسافإلدل الوجودة ١تا عجيبةلقدرة الا ىذه ْتقيقة االىتماـ بدأقد لك  ،تفسَتلا
بحث لكيعود اتريخ ا. مبكران كمنذ عدة قركف -  من حياتؤبك ألسنوات الـ ُب األغة اللا اكتسابى لع
 ش"دم تر  ا٘ب١تألسوؼ الفيلا -ف عندما دكٌ  ،من عشرثالقرف ال أكاخر أبإ ؿاجملمي ُب ىذا العلا

 .صغَتلبنو االغوية للكا نفسيةلتطورات الاب لفيما يتص حظاتوبلم -"Dietrich Tiedemann اتيدماف
قيقية ٟتبداية الكن الك  ،ؿاجملك أم تقدـ يذكر ُب ىذا الذلية لتالنصف القرف كال تشهد فًتة آبكإف 

غة ل ليلباحثوف ُب ٖتلحيث بدأ ا ،اضي١تقرف الثا٘ب من النصف الُب امية كانت لعلبحوث اللادة ٞتا
نساف من إليت ٘تكن الغوية اللنفسية كالية العملكتشاؼ طبيعة اال ة لُب ٤تاك  ،بطريقة منظمة لطفلا
ات كبَتة ُب ىذا إ٧تاز اضية ًٌب ٖتقيق ١تعقود الا ؿبلكخ .ؿتصاالعقد من ا١تنظاـ التحكم ُب ىذا الا
ككجود أمور  ،غات معينةل اكتسابككصف  ،غةللعرفية ١تيدية كالتو لنماذج الق ابلفيما يتع خاصة ؿاجملا

ماء لعك  ،غويُتلليـو عدد كبَت من الكيوجد ا .غةللم اكتساهبُب طرؽ  ،بشرلعامة مشًتكة بُت بٍت ا
 . ُُِٔبك ألغة اللا كتسابال وجية لفسيو لكا جتماعيةالنفسية كالغوية كاللوانب اٞتيدرسوف ا ذينلا نفسلا

من  بلن ك ،غةلل لطفلا اكتساب ؿمية ُب ٣تالعلبحوث المن ا ،خَتةألوجة ا١تكقد قادت ىذه ا
 قارانت بُت١تا لكعم ،بحوثل دراسة نتائج ىذه أبإ ،جنبيةألغات اللا ستدري ك٥تتصي ميلمع
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كأسس  ئى مبادلاعتمادان ع ،تدريسليب الكأسا كتربير بعض طرؽ لب ،ثانيةلكا ٔبك ألغة اللا اكتساب
 . ٔبك ألغة اللم التع

، ان بوصفها نظامان معقد غةللى اعتبار أف ال عال ،ظاىرلغوم اللنشاط الوكيوف مع السلا لتعامك 
ى أساس أف لع لب ،هغوم أحد مظاىر للوؾ السلية كخارجية يعٌد الداخ لتتحكم فيو عدة عوام

ذا فقد ل (خصوصيتهامن  على الرغم) ،مولأك تع ،وؾ آخرلأم س اكتسابف عن ل ٮتتالا اكتساهب
 ٓبكيعٌد عا .يمهالكتع مهالكتع غةللا اكتسابى لع وكيةلسلقوانُت ال تطبيق أبإ إتهت ٣تموعة منهم

 :ـ بعنوافُُُٔٗب العاـ  خاصة بعد إصداره كتاب ،وكيُتلسلء االأبرز ىؤ  ،"سكنر"وكي لسلنفس الا
م لكإتاىاتو ُب تع فيو أىم آرائوذم أبرز لا ،"Behavior Modification, 1961وؾ لسلا لتعدي"
 . عاداتلوؾ كالسلا لكُب تعدي ،عرفية١تربات ا٠تا

 ابعتباره تكوين ٔبك ألغتو الل لطفلا اكتساب ٔبإ وكيوفلسلنظر ا ؛فهملى أساس ىذا الكع
ذم ليب السلتعزيز الأك ا ،يطُت بوكمن ا ،ديولقاه من كالذم يتل ا٬تايبإلتعزيز الى اليعتمد ع ،عادات

 . اطئة٠تجاابت اإلا استبعاد ٔبعمد إي

يات لعملكعدـ إٯتاهنم أب٫تية ا ىماستبعادك  ،ظاىرلغوم اللوؾ السلى الوكيُت علسلتركيز ا لعلك 
وف لك يهملكىم بذ ،عرفيُت١تبينهم كبُت ا فارقةن  مةن بلىو ٦تا يعد  ع ،غةللم اليت ٕترم أثناء تعلا ،عقدة١تا
 . غومللداء األى النشاطهم ع كاركز ك  ،عرفيوف١تهبا ا ؿيت قالغوية اللكفاية الا

  (Verbal Behavior يفظللوؾ السلم الع) :م جديد ىولتأسيس علت "سكنر" القامت ٤تاك 

يت رأل أف لا، ميةبلكلوكية السلا لسائ١تة اٞتم ٔتعالعليهتم ىذا الك  ،وكيةلسلـو العليكوف فرعان من ال
 تغَتات١تكبتحديد ا ،فظيللوؾ السللوظيفي لا ليلتحلكما اىتم اب ،ت عنهالغوية قد غفللدراسات الا
 . تنبؤ هبالكا فظيةللستجاابت االبقصد ٖتديد ا ،هالكقاـ بوصف تفاع ،وؾلسلُب ىذا ا يت تتحكملا
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كيتم  ،طأ٠تة كالاك عن طريق ا ،فردلدل التنمو  ،عبارة عن مهارة "سكنر"غة عند للفا
ستجاابت ال زّيدة أبتعزيز يؤدم بدكره إلكىذا ا ،جاابتستلبل ٬تايبإلتعزيز التدعيمها عن طريق ا

كيتم  ،اكتنطفئ منه ،اطئة٠تستجاابت االكما تتناقص ا ،ٔبك ألستجاابت االيت تعزز الا ،صحيحةلا
 مأك تشجيعه ،ولدين مكافأة عينية لوالعن طريق تقدٙب ا ،لطفلفظي عند اللوؾ السلل ٬تايبإلتعزيز الا
ثة بل ثٔبكيشَت سكنر إ ،بكرة من عمره١تا لراح١تة خاصة ُب الغوية مقبو لفاظ لفظ أبلما تلك ،و معنوّين ل

 :ٕبتالنحو الى الىي ع ،ستجاابتالطرؽ يتم هبا تشجيع تكرار ىذه ا

 . ول٤تاكاة صوت يقـو بو أشخاص من حو " -ُ
 . ديولٔتعٌت  األصواتفًتتبط ىذه  ،يهالع ل٭تص تعبَت عن حاجةو للإصداره أصوااتن عشوائية  -ِ
 . "ُِِتكرر موقف سابق ،أك مواقف سابقةو  ،شياءو ألاكاة قيامو إبعادة ا -ّ

كيعرؼ قوانينها  –بصورة عفوية  – لطفليت يكتسبها الغة اللى الغويوف عللق الكيط"
غة للا أك ،Mother tongueـ ألغة اللا ،ـ كإنتاجوبلكلُب فهم ا Pragmaticsية لتداك لكا جتماعيةالا
يهم عرقيان أك لذين ينتسب إلا ،كقومو ،ديولغة كالغة للسواء أكانت ىذه ا ،First language ٔبك ألا

 . "ُِّكل تكن كذٓبـ أ ،دينيان أك ثقافيان 

كمن حيث   ،غةللمن حيث طبيعة ا ،ىذه كتسابال ية العملُب تفسَتىا  وكيةلسلدرسة ا١تف الكٗتت   
 . عرفية١تدرسة ا١تيمها عن الكتع مهالكتع ااكتساهبكيفية 

قائم بُت  ،آخر اختبلؼ ،نفسيتُتلا درستُت١تقائم بُت ىاتُت الا ختبلؼالىذا ا لقابكي
ية لتحويلا يديةلتو لنظرية الكا ،Structural Theoryبنيوية لنظرية الا :غويتُت ٫تالمدرستُت 

                                                           

ـ. قضاّي ألسنية تطبيقية: دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية. بَتكت: ُِٗٗزكرّي، ميشاؿ.  -ُِِ
 .ٕٔ للمبليُت. صدار العلم 
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Transformational Generative Theory ، نفسية لدارس ا١تبُت ا لتقاء كتواصلقد حدث الك
ك ما حدث لكمن ذ ،شًتؾ١تم ا٢تمن حيث ا ،غويةللدارس ا١تكا ،غةلليم الم كتعلكتع ابكتسة ابلشتغ١تا

 ،"ـُْٗٗ-ـُٕٖٖ Leonard Bloomfield ليوانرد بلومفيلدبنيوم "لغة الل آبتقاء بُت عالمن ا
مها يلكتع ،غةلل أبنظرة إلُب ا ,ـ"ُِٗٗ-ـَُْٗ B. F Skinner سكنر. ؼب. "نفسا٘بل آبعالكا

يدية لتو لنظرية اليتو مع بركز البلذم عرؼ استقلا ،نفسيلغة اللم الك تباشَت نشوء علتبدأ بذل ،مهالكتع
ستينيات لك ُب الكذ، "ـُِٖٗ Noam Chomsky تشومسكي "نـو مريكيألؤسسها ا١تية لتحويلا

 .ُِْقرفلمن ىذا ا

نفسية لة كاغويللفاىيم ا١تنسفت كثَتان من ا ،ت ثورةدَّ كنظرّيت عي  آراء "تشومسكي" قد خرجلك 
 ،غةللم البنيوية ُب علنظرية الى أساس من اليت كانت تقـو علا ،يديةلتقلفاىيم ا١تك التمنها ، سائدةلا

 . نفسلم الوكية ُب علسلنظرية الكا

داء ألبُت ا "ـُُٔٗ Ferdinand de Sassier فرديناند دم سوسَت" بنيومل آبعالا كقد فرؽ" 
 عرُب١تنفسي ال آبعالذم يسميو الكا ،"سكنر"حظو الذم لا ،ـ"بلكلا Parole: "ذم يسميولكا غومللا

ح لشبيو ٔتصطلح الصط١تاكىو ، "Languageغة للا"كبُت  ،"Performance داءألاب" تشومسكي
 ."ُِٓيديةلتو لدرسة ا١تى دراستو الذم تركز علا ،"Competenceقدرة لا"

درسة ١تنهج ا١ت ه موازو اإت ،قدرةللر نظلا ؿكإ٫تا ،ُِٔداءألدراسة البنيوية لدرسة ا١تكيعٌد توجو ا"
يت تصاحب لا ،عقدة١تية الداخليات العملا ؿكإ٫تا ،ظاىرلوؾ السللنظر لُب ا -نفسية لا -وكية لسلا

من دراسة  نظرةلا ليت قامت بًتكيز كٖتويلا ،يديةلتو لدرسة ا١تا لمن قب ضكىو توجو انتق. وؾلسلىذا ا
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 Surfaceسطحية لبنية الا -همة بُت ١تفركؽ الى الظرة تركز ع نٔبإ، (غةللظاىرة لصورة الا) "داءألا"

level عميقة لبنية الكا ،حظتها خارجيان بليت ٯتكن ملغة اللDeep structure في ٠تستول ا١تيت ىي الكا
 . ُِٕسطحلى الشاىد ع١تغوم اللداء األد الذم يو لا - فكارألكا معا٘بلل

يت ٯتكن فهمها لك الأم ت)ظاىرة لستجاابت االى البنيويُت عل كاُتوكيلسلقد أدل تركيز الك 
 "كةلم" ،Consciousness "كعي" :لفاىيم مث١تبعض ا استبعاد ٔبإ (كتقوٯتها ،هالكتسجي ،ٔتوضوعية

Intuition، "يةلمفاىيم عق" Mentalist ك لكذ ،بنيوملا وصفيلكا ،وكيلسلدرس الخارج نطاؽ ا
 :لمث ؛ى مفاىيملعرفية ع١توكية السلا نماذجلكاقتصرت ا ،حظتهابلى ملقدرة علبسبب عدـ ا

 . Classical and operant conditioning:جرائيإليدم كالتقلشراط اإلا -

  .Instrumental learning :غراض ٤تددةألم لتعلا -

 .Discrimination learning :األصواتم ٘تييز لتع -

 نجابة عإلكا ،وصفلى الوم عبنيلغة الل آبكنظَته عا ،وكيلسلنفس ال آبكما اقتصر اىتماـ عا
وؾ ُب ظركؼ لسلذا ا٢ت ،وضوعية١تدراسة الاى لتقـو عك  ،نسا٘بإلوؾ السلا ؿحو  ،ة تبدأ بػ )ماذا(لأسئ

 ا(ماذ) ؿيديُت حو لتو لعرفيُت كنظرائهم ا١تنفس الماء الع لاىتماـ من قب لُب مقاب .تحكم هباليتم ا
 . "دىماحان عنٟتكثر إألمر األكىو ا ،(اذا١ت)ٍب  ،نفسها

  غةللا كتسابال وكي لسلتفسري الانقد 
 اكتسابكيفية   ؿذم يتناك لا ،وكيلسلتفسَت اللماء عن كجهة نظر مغايرة لعلمن ا عرب كثَت

وكية عن كجهة لسليبدك موقفان متطرفان ما تعرب بو ا" :م٢تفهم صراحة بقو لكانتقد بعضهم ىذا ا ،غةللا
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ولدكف "صفحة بيضاء" بعقل ال ٭تمل أم شيء عن ي ؿطفاألإف ا" :ؿإذ تقو  ،وضوع١تنظرىا ٕتاه ىذا ا
٦تا العآب كال عن اللغة، كمن ٍب فإف البيئة ىي اليت تشكلهم كتصوغهم بوسائل متنوعة من التعزيز". 

بيئة ىي لكأف ا ،غةللأك عن ا ،ٓبعالأك مفاىيم سابقة عن ا ،ديو فطرية أية معارؼليس ل لطفليعٍت أف ا
 . ..تعزيزلشرطي كالم التعلعن طريق ا ،ببطءو  لطفلا ليت تشكلا

فطرية معينة، تنتظم ميوالن دكف ٔتعرفة ليو  ؿطفاألف اإ" :ؿثا٘ب فيقو لتطرؼ ا١توقف ا١تأما ا
إدراكان لطبيعة اللغة كالعآب، كمن ٍب فإهنم يسلكوف ُب بيئاهتم بتطوير ىذه  أيضان كإتاىات عامة كتنتظم 

 . "ُِٖا١تعرفة صدكران عن إرادهتم ىم
كصرفوا  ،غةللوكيوف السلا ؿتناك  ،لتكام١تنسا٘ب اإلوؾ السلغة جزء مهم من اللعتبار أف اكاب

 .تصورل تنسجم مع ىذا أبك ألغة اللا كتسابال نظرّيت  لتشكي لهد ُب سبيٞتكثَت من الا

 ،حظةبل١تستجاابت االكا ،غومللوؾ السلدركة من ا١توانب اٞتى الع ،وكيلسلذىب ا١تكقد ركز ا
 ،ؿفعالغوم اللوؾ السل أبإ ،وكيلسلغوم الل آبعالكنظر ا ،نالحداث من حو ألقتها اببلة كعارجي٠تأك ا

أك  ،يصبح عادةن  ،ستجاابت عندما يعززالكأف بعض ىذه ا ،ؤثر١تى اعتبار أنو استجاابت صحيحة لع
كىذا  ،يزىايت ًب تعز لغوية اللستجاابت االينتج ا لطفلك فإف الى ذلكبناء ع ،أك شرطيان  ،أمران متكرران 
من أف الرغم ى لكع ،غةللو كفهمو استيعابيت تعرب عن لكا ،يت ينتجهالستجاابت االى الينطبق ع

نظرة ل ٮترج عن نطاؽ االمر أل أف االإ حظبل١تا ؿاجمل من ابلن يلتعترب أرفع ق ،فهملاك  ستيعاباليات العم
ذه ٢تصحيحة لستجابة االعبارة عن طريق الأك يفهم ا ،م كيف يستوعبلشخص يتعلفا ،وكيةلسلا
 . ُِٗوليت من حو لا لفعليو من جراء ردكد الع لذم ٭تصلتعزيز الكعن طريق ا ،عبارةلا
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شراط إلم بواسطة التعلعامة عن النظريتو الامتدادان  ،غومللوؾ السلكتعترب نظرية سكنر ُب ا
 ليرس ،ة إنساف(لاٟت)كىو ُب ىذه ا Organismي ٟتكائن الأٌف ا جرائيإلا شراطإلابكيقصد  ،جرائيإلا

ٯتكن  جراءإلكىذا ا ،ضركرة أم مؤثر خارجيلو ابليس ل ،ة أك عبارة(ل)ٚت إجراءأك  استجابةن  لأك يوص
ية إ٬تابأك استجاابت  ،لردكد فع :كلى ذلة علمثألكمن ا، تعزيزلمو( عن طريق اليو )تعلافظة عا
أريد  "want milk :إل٧تليزيةة انقصة ابلٚت لطف ؿفإذا قا، خرآلفظية من شخص لأك غَت  ،فظيةل

كنفس  ،اتإجراءكبعد عدة  ،ًٌب تعزيزه جراءإلفإف ىذا ا ،يبان لدين إبعطائو حلوالكقاـ أحد ا ،لبنان"
وؾ لسلاب ،تكرارلأك ا ،جراءإليتحكم عدد مرات ا "سكنر"كمن كجهة نظر . شراطإليتم ا ،تعزيزلا
افظة  أبية فسوؼ تؤدم إإ٬تابتكرار لل لفعلنتائج كردكد الكعندما تكوف ا. وؾ آخرلغوم كأم سللا
 لفعلكعندما تكوف نتائج كردكد ا. غومللوؾ السل كثرة حدكث ىذا أبك إليو كزّيدتو كقد يؤدم ذلع
 ٔبفإٌف ىذا يؤدم إ ،ناسب١تتعزيز الا ا٢ت يتوفر ٓبأك  ،عقابلى شيء من الأك تنطوم ع ،بيةلتكرار سلل

 . َُّكإهنائو ٘تامان  لوؾ بلسلإضعاؼ ا

ـو "ن ول يت كجههالك الى رأسها تلنتقادات كعالكثَت من الل ُُّكقد تعرض سكنر
عركة بُت ١تك التبدأ بذل،  نقدّين بلن يلغوم ٖتللوؾ السلكتاب ا  للذم حلا -ـُٗٓٗ - "تشومسكي

٪توذج سكنر "ى إمكانية لذين يوافقوف علا نفسلماء الجدان من ع ليلقل اال يوجد إاليـو لكا ،درستُت١تا
تجريدية لطبيعة الأك ا ،ؿطفاألدل الغوم للتطور الأك ا ،غةللا اكتسابى لقدرة علتفسَت ال ،"غومللا
 . معٌتللة لأك تقدٙب ٪توذج نظرية مقبو  ،غةلل

طركحات لنفس بعض الماء البعض ع لوكية أدخلسلنظرية التوسيع قاعدة الة لكُب ٤تاك 
عركفة ١تا "ػوؼلابف"يت طورت من نظرية لكا ،"Mediation Theoryتوسط لنظرية ا"ك لكمن ذ ،نظاميةلا
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 :ٕبتالنحو الى العٌت ع١تك يفسر الكٔتوجب ذ، "Contiguity Theoryمتداد الكا ،ؿتصاالبنظرية ا"
ز لتشار ) ىٝتكقد  ،تثَت نفسها "Mediating Responseنتج عنو استجابة كسيطة تغوم للثَت ا١تا"

 Representational توسطلية البعم"ذاتية لاثرة اإلية من العملىذه ا -ـُٕٓٗ، ـُّٓٗ- (أكسجود

Mediation Process"، كقد استهدفت فكرة  ،لعقلا لتتم ُب داخ ،كغَت كاضحة ،ية خفيةلكىي عم
كنها ُب لك  ،وكيةلسلمدرسة اللصُت لخ١تيرضي غركر ا ،غومللتجريد الل تقدٙب تفسَتو  ،يلتمثيلتوسط الا
نظرية  ؿ تزاالك  ،وكيلخرجت بقناع س ،عرفية١تفاىيم ا١تى اليست أكثر من نظرية تعتمد علواقع لا
 ،غةللتجريدية لطبيعة الا :لمث ؛غةللا ؿو ت حالتساؤ لجابة عن كثَت من اإلى التوسط غَت قادرة علا

 . عباراتلفاظ أك الألعٌت كا١تبُت ا لتكاملكا

أخرل ة لٔتحاك  ،"ـُْٔٗ Jenkins and Palermoرمو لبي ك زن"جنكمن  لك قد قاـلك "
ربط بُت لى الة علاك كقد ركزت ا ،وكيةلسلدرسة ا١تإطار ا ؿبلمن خ ،ٔبك ألغة اللا اكتسابدراسة ل

عًتاؼ أبف المع ا ،لطفلغة الق بلتوسط فيما يتعلكبُت نظرّيت ا ،يدملتو لغة اللم المفاىيم مدرسة ع
 . "ُِّةلكاملفنية غَت التفسَتات ال يعدك بعض االما قدماه 

أك  ،ثَت١تم الأك يتع ،غويةللا بٍتلاقواعد أك لب من اليكتسب قوا لطفلأف ا" :فباحثالكقد زعم ا
اكاة ضركرّيف يد كالتقلكمن ٍب فإٌف ا ،ةى حدلب علقا ليت ٯتكن كضعها ُب كلا ،رادفة١تاستجابة الا

ريدية تجلطبيعة الُب تفسَت ا أيضان ت لنظرية فشلكن ىذه الك ، "ستجابةالثَت كا١تقة بُت ابلعلنشاء اإل
ك ل تستطع كذٓبك  ،نظريةليها الت عليت اشتملتعميم الية العمل تقدـ تفسَتان مرضيان الكما أهنا . غةلل

قد أكضح لك . غويةللعبارات الكإنتاج ا استيعابى لع لطفلواضحة ُب قدرة الدة اٞتبداع كاإلتفسَت ا
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ٚتيع  اكتسابابية من انحية حس لطفلى الع لأنو يستحي "ـُٖٔٗ David McNeil لديفيد مكني"
 . "ُّّنظريةليت تضمنتها ىذه الب القوالا

أبٌف  :ةلقائلفكرة الا ؿحو  ، نتيجة عكسيةٔبإ "S. Ervin-1961ت"سوزاف إيرفن لكقد توص
 ؿقواألبعض ا لعندما قامت بتسجي) ،ٍب يقـو بًتديدىا بطريقة منظمة ،كبارلا ؿ٭تاكي أقوا لطفلا
 تظهر أم ارتقاء ال ،كبارلا ؿقواألعفوية لا ؿطفاألف ٤تاكاة اكجدت أ ،ؿطفاألموعة من اجمل ،عفويةلا

ك ليتناسب ذلفردات ١تكعدد ا ،لمٞتا ؿىو اختصار طو  ،ونولما يفع لفك ،فان لونو سلعما كانوا يقو 
 يؤثراف ال ،ذاهتماُب حد  ،تكرارلاكاة كاأف ا" :ٔبدراسة إلصت من ىذه الكخ. (غويةللمع قدراهتم ا

 . "ُّْحوظلم لبشكغة للا اكتسابُب 

بُت  ،ـُٖٔٗ عاـ Belligqi جيليلكبي Gazden فكجازد Brownبراكف  :من لكقارف ك"  
 الذم لا ؿطفاألحديث اكبُت ، دينلوالستحساف من االمات ابلذم تعقبو علا ؿطفاألـ ابلصحة ك

ي ى ،ستحساف أك عدموالبناء اعليها يت كاف يتم لسس األ أف أب إبلكتوص ،يعقبو أم استحساف
أم مدل كاقعية  ،واقعلـ كابلكلتساؽ بُت االى مدل الكنها تقـو علك  ،ؽبلطإلى الغوية علأسس غَت 

ضور سيكوف عدـ استحساف معٌت ىذه ٟتا ل"أان انئم" فإٌف رٌد فع :لطفلا ؿإذا قا مثبلن ف. ةلمٞتا
 . "ُّٓغوّين لمع كوهنا صحيحة  ،واقعلعدـ اتساقو مع العبارة لا
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 تجنبيةألغة اللم اليم وتعلتعلوكي لسلفهوم ادلا

 ،ثانيةلية ا١تعالرب اٟتكمنذ ا ،ثانيةلأك ا جنبيةألا ةغللا ملكتع يملتطورات ُب تعلا مجاءت معظ
ى لع ،جنبيةألغات الليم الكركزت طرائق تع ،وؾلسلا ؿأشكامن  لغة ىي شكللى أساس أٌف المبنية ع
ية لية آلساس عمألىو ُب ا ،غةللام لإف تع" :بعضهم ؿكقا ،عاداتلكتربية ا ،هارات١تتنمية ا

كربل ُب لقيقة اٟتأبف ا :"ؿقو لا ٔبإ كفكمضى آخر  ،"غوية(للعادات )الٗتتص بتكوين ا ،"ميكانيكية"
مارسات ١تا ل٦تا أدخ ،"عادات كأدائهالُب تكوين ا لت ببلشك١تا ل تكمن ُب حالغات للم التع
 ،دراجاتلركوب ا لمث، ياتيةٟتهارات ا١تا ملبتع ليت تتصلك الُب مقارنة بت ،غاتللم الاصة بتع٠تا

 . "ُّٔكغَته

فاىيم ١تيدة الك  ،جنبية منها بصفة خاصةألكا ،غات بصفة عامةللم التعلنظرة ل أتت ىذه آبك 
نظرّيت لى الردان ع ساسأليت قامت ُب الا ةوصفيلا غويةللنظرّيت الكإ٪تا جاءت متزامنة مع ا ،وكيةلسلا
سائد ُب لصرؼ الكا نحولى الع مستندةن  ،يديةلتقلغوية اللنظرّيت النت افبينما كا ،يديةلتقلغوية اللا
غوم للنظرم الٕتاه االنشأ ا ،ديثةٟتغات اللتقـو بوصف ا الك  ،(يواننيةلكا ،تينيةلبلا)قدٯتة لغات اللا
من حيث  ،يةٟتغة اللى كصف الع ،عاصرة١تا "وجيةلنثركبو ألا"دراسات لمتأثران بدكره اب ،وصفيلا

ك ابعتبار أف لكذ ، كبَتان الن كتوبة إ٫تا١تغة الل ابلن مهم ،نطوقة١تغة اللى المركزان ع ،ظاىريةلكبنيتها ا ،تركيبها
 ةوصفيلابنيوية لنظرية الكا ،نفسلم الوكية ُب علسلنظرية الكىكذا فإف ا ،ؿك ألقاـ ا١تغة نظاـ صوٌب ُب اللا

 . غة قد سارات ُب إتاه كاحدللم الُب ع

 

 
                                                           

 .ُٕ ـ. ا١ترجع السابق. صََِِقاسم.  -ُّٔ
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 تجنبيةألات اغلليم التعلوكية لسلبادئ ادلأهم ا

 :ٕبتالنحو الى البادئ ع١ت( ىذه إَُٗ) اسًتفص ٠ت"

م عند لتعليو الذم يقـو علبدأ ا١تكىو ا ،اكاةكا يدلتقلمبدأ ا: تكرارلكا تمرينلمبدأ ا -ُ
 ."كىذا ما قالو ابن فارس كابن خلدكف، انظر أعبله"ؿ. طفاألا

 . {لمٞتٍب ا ،ماتلكلفا الن أك  ،ةلمنفص األصواتم لتدرج }تعلمبدأ ا -ِ
يبدأ  لطفلم عند التعلابعتبار أف ا ،هارات١تى ما عداه من الع ستماعاالمبدأ تقدٙب  -ّ

وب تقدٙب لك يكوف أسلى ذلكع ،كلذليان لديث اتٟتيأٌب ال ،فهملٍب ا ،ستماعالاب
  .جنبيةألغة الليم العند تع هارات١تا

وابن منو ُب ىذه ليس مطلك  ،مليتكك  يستمع لطفلفا ،كتابةلكا قراءةلأتخَت مهارٌب ا -ْ
٫تا  ،كتابةلكا قراءةلابعتبار أف ا، كليس ٔتقدكره ذلإذ )ة أف يقرأ أك يكتب لرح١تا

يم لعند تع ،هارات١تك يتم ترتيب الى ذلكع ،(غومللتطور المتقدمتاف من ا تافلمرح
 . كتابةلقراءة كالى الع ،ديثٟتكا ستماعاالجنبية ْتيث يقدـ ألغة اللا

استنادان ) ،صرؼلكا نحولتقدٙب قواعد ال ،نظمة١تا ؿشكاألا استخداـضركرة ليس ابل -ٓ
 . (ؿشكاألم ىذه اليو تعلزامان علـ دكف أف يكوف ألاغة لم ليتع لطفل أف أبإ

 ٕبتالكاب ،ـألغتو الل لطفلم الية تعلُب عم كسيطان  ل تدخالا إذ إهن ،ًتٚتةلل لي١تعدـ ا -ٔ
 ."ُّٕجنبيةألغة اللاعند تقدٙب مادة  ،نا هبال حاجة ال

 

                                                           

: جامعة إفريقيا ََِِحسُت، ٥تتار الطاىر.  -ُّٕ ـ. مناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية لؤلجانب. ا٠ترطـو
 .ُْْدكتوراه غَت منشورة. ص العا١تية، أطركحة
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 يف مفهوم الكتاب ادلدرسي يالدور السلوك
تعتمد الطريقة السمعية الشفهية اعتمادان كليان على ا١تواد التعليمية ا١تقررة ُب ا١تنهج سواء "

ىا كفقان لقوانُت كضوابط معينة، فا١تفردات كالعبارات اختيار أكانت مسموعة أـ مكتوبة، كىي مواد يتم 
ا من عناصر اللغة، ينبغي أف تكوف شائعة االستعماؿ، كتقدٯتها يتدرج هبا من حيث كالًتاكيب كغَتى

 ،درجات الشيوع كالصعوبة كالتعقيد، فا١تعلـو ٍب اجملهوؿ، كالسهل ٍب الصعب، كالبسيط قبل ا١تعقد
كيتم كىكذا. كتبٌت مواد القراءة مرتبة كفق ترتيب األ٪تاط اللغوية اليت تقدـ من خبل٢تا قواعد اللغة، 

، ٍب ستماعالتدرب عليها أبساليب ٤تددة، ككل عنصر من ىذه العناصر ينبغي أف يفهم ُب مرحلة اال
يستعمل ُب مرحلة الكبلـ، ٍب يقرأ فيفهم معناه قبل أف يستخدـ ُب الكتابة. كيرمز ىذا الًتتيب إٔب 

ُب نظر  –أك على ترتيبو  أ٫تية ا١تواد التعليمية ُب ىذه الطريقة، كيعترب ا٠تركج على الكتاب ا١تقرر،
قطعان للتسلسل، كإحداث فجوة ُب البناء، قد تؤدم الهنياره من  –أصحاب ىذه الطريقة 

 . "ُّٖأساسو

كابلنظر إٔب أ٫تية ا١تواد التعليمية عند تبٍت الطريقة السمعية الشفهية ُب أم برانمج من برامج 
أساسيان من مكوانت ا١تنهج، كىو إحدل  الكتاب التعليمي يعترب عنصران  تعليم اللغات األجنبية، فإف

ركائزه األساسية ُب أم مرحلة تعليمية، فمن خبلؿ ٤تتواه اللغوم كالثقاُب تتحقق األىداؼ اليت يراد 
 للمنهج من أنشطة كغَتىا.  األخرلٖتقيقها من العملية التعليمية، مضافان إليو ا١تكوانت 

  

 

                                                           

 .َُْ -َُّ صـ. ا١ترجع السابق. ََِِالعصيلي.  - ُّٖ
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 ومصاحباتهية لتعليم اللغة األتجنب مفهوم الكتاب ادلدرسي

يقوؿ:  ؛ حيثتعريفان عن القاٝتي ١تفهـو الكتاب ا١تدرسي ُّٗكالغإب عبد هللايورد كل من 
"إف مصطلح الكتاب ا١تدرسي ٮتتلف عن ا١تعٌت الشائع ا١تألوؼ ُب ا١تصطلح، فالكتاب ا١تدرسي 

مارين يتألف ال من مادتو األساسية فحسب، بل كذلك من ا١تواد ا١تساعدة كا١تعجم، ككتاب الت
 كمرشد ا١تعلم".  االختباراتالتحريرية ككتاب التمارين الصوتية، ككتب ا١تطالعة ا١تتدرجة، ككتاب 

يقوؿ فيو: "إف الكتاب ا١تدرسي ىو الكتاب األساس  تعريفان آخر لطعيمة افكما يورد
كتقدـ كما يصحبو من مواد تعليمية مساعدة، تؤلف من قبل ا١تتخصصُت ُب الًتبية كاللغة،  ،للطالب

للدارسُت لتحقيق أىداؼ معينة ُب مقرر معُت، ُب مرحلة معينة بل ُب صف دراسي معُت كُب زمن 
 . "٤َُْتدد

 :ُُْيرل الباحثاف أف الكتاب ا١تدرسي يشتمل على اآلٌبك    

  .كتاب الطالب األساسي 
  .مرشد ا١تعلم 
  .كراسة التدريبات 
 .كتاب القراءة اإلضاُب 

 
                                                           

ـ. أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربية. ُُٗٗعبد هللا، عبد اٟتميد كالغإب، انصر عبد هللا.  -ُّٗ
 .ٗص  الرّيض: دار الغإب للطبع كالنشر كالتوزيع.

 .ٕص  رجع السابق.ـ. ا١تُُٗٗعبد هللا كالغإب.  -َُْ
 .ُّ-ُِ ـ. ا١ترجع السابق. صُُٗٗعبد هللا كالغإب.  -ُُْ
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 كتاب الطالبأواًل:  

 إجراءمادتو العلمية ك  استيعاباب األساس الذم يوزع على الدارسُت بغرض الكت ىو
 ُب ا١تدة الزمنية ا١تقررة لو. ، كيتوقع منو أف ٭تقق أىدافو اللغوية كالًتبوية كالثقافية، النهائي فيو ختباراال

أك ، أك شعرم، كىو يشتمل على عدد من الدركس أك الوحدات، كيصاغ ُب قالب نثرم
 منها ٚتيعان، كيستند أتليفو على أسس لغوية كتربوية كنفسية كثقافية. حوارم، أك 

كفق سن  للموضوعاتآخر، كما ُب أسلوب عرضو  ٔبإكىو ٮتتلف من مستول تعليمي 
كمدل خربتو السابقة ابللغة. كىو ٮتتلف )إٚتاالن( ُب مقركئيتو من حيث ، كعمره العقلي، الدارس

 . كيب كفق األىداؼ ا١تهارية اللغوية اليت ألف من أجلهاالسهولة كالصعوبة للمفردات كالًتا 

 مرشد ادلعلماثنياً: 

كتاب الطالب بطريقة سليمة   استخداـكىو الكتاب الذم يزكد ا١تعلم كيرشده كيعينو على 
 :ُِْكمفيدة، كىو يبُت اآلٌب

 الطريقة اليت ألف عليها الكتاب، كا١تبادئ اليت استند عليها التأليف.  -ُ
 ليمي ا١توضوع لو الكتاب. ا١تستول التع -ِ
 نوع الدارسُت ا١توجو إليهم الكتاب.  -ّ
 ا١تهارات كالقدرات كا١تيوؿ كاالٕتاىات اليت يسعى إٔب غرسها كتنميتها لدل الدارسُت.  -ْ
 طريقة التدريس ا١تناسبة.  -ٓ

                                                           

 .ُُص  ـ. ا١ترجع السابق.ُُٗٗعبد هللا كالغإب.  - ُِْ
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 ا١تفردات كالًتاكيب على الوجو ا١تطلوب.  استخداـكيفية  -ٔ
 ابلشرح كالتوضيح مع أمثلة إضافية.  تقدٙب ٪تاذج كاملة من دركس كتاب الطالب -ٕ
 تقدٙب ٪تاذج من التدريبات اإلضافية.  -ٖ
 تزكيده اب١تراجع اليت ٯتكن أف يعود إليها ا١تعلم بنفسو أك يرشد الطبلب ابلرجوع إليها.  -ٗ

 تزكيده أبساليب التقوٙب.  -َُ
 كيستهدم الباحثاف برأم طعيمة حوؿ خصائص مرشد ا١تعلم، أكرداىا على النحو التإب:

 نو مرشد لكتاب معُت، كال يصلح ألف يكوف مرشدان ألم كتاب آخر ُب نفس اجملاؿ. إ -ُ
 ال يغٍت عن ا١تعلم، بل لو حدكد يتحرؾ فيها.  -ِ
ات العملية جراءتغلب عليو الصفة التطبيقية، أم أنو ٭توم ٣تموعة من األساليب كاإل -ّ

 البلزمة لتنفيذ دركس معينة. 

 كراسة التدريباتاثلثاً:  
أبهنا: " عبارة عن ٣تموعة من التدريبات اللغوية ا٢تادفة، كا١ترتبطة  ُّْالغإببد هللا ك عيعرفها 

ٔتادة الكتاب األساسي للطالب مع إضافة بعض التدريبات اليت يتوقع أف يسأؿ فيها الطبلب، كىي 
 يطلب من الطبلب حلها كمراجعتها مع ا١تعلم ُب الفصل.  ،ٖتتوم على أسئلة متنوعة ا٢تدؼ

دؼ إٔب إعطاء مزيد من الفرص لتدريب الطبلب على ٖتسُت كتنمية مهاراهتم اللغوية. كىي هت
كتعزيز مفرداهتم كتراكيبهم اللغوية اليت ًٌب تعليمها ُب الدركس السابقة. كينبغي أف تزكد ىذه الكراسة 

 بتعليمات ْتيث تشتمل على:

 
                                                           

 . ُِ- ُُص  ـ. ا١ترجع السابق.ُُٗٗعبد هللا كالغإب.  -ُّْ
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 بياف ا٢تدؼ منها.  -ُ
 ها. استخدامكيفية  -ِ
 ُت الكتاب ا١تدرسي. بياف العبلقة بينها كب -ّ

كالتدريبات إما أف تكوف ٖتريرية )مكتوبة( كإما أف تكوف منطوقة )شفهية(، كالشفهية تعُت 
  ."على ٖتقيق التمارين الصوتية ُب ٥تترب اللغة كغَته

 كتاب القراءة اإلضايفرابعاً:  

تمل يسًتشداف ىنا بتعريف طعيمة حوؿ ىذا الكتاب يقوؿ فيو: ىو الكتاب الذم يش ك٫تا
على نص أك ٣تموعة من النصوص ا١تتدرجة ُب صعوبتها، سواء من حيث ا١تفردات أك الًتاكيب أك 
اتول العلمي كالثقاُب، كيستهدؼ ىذا النوع من الكتب تدريب ا١تتخرجُت ُب برامج تعليم العربية 

 إلسبلمية. على االستمرار ُب تنمية مهاراهتم اللغوية كزّيدة معلوماهتم عن الثقافة العربية ا
كما يهدؼ ىذا الكتاب إٔب تثبيت ا١تفردات كالًتاكيب اليت تعلمها الدارسوف، ابإلضافة إٔب   

 تنمية قدراهتم على االستقبلؿ ُب التحصيل ألنو يعطي الدافع الستمرار التعلم الذاٌب كالتثقيف العاـ. 

يبو اللغوية من حيث كينبغي ُب ىذا الكتاب التدرج ُب مادتو العلمية، كُب مفرداتو كتراك
السهولة كالصعوبة كالتبسيط كالتعقيد، كما ينبغي أف يتناكؿ مهارات اللغة تناكالن منطقيان، مركزان على 

 فالكتابة.  ،ٍب القراءة ،ٍب اٟتديث ،ستماعا١تهارات األربع، ابدائن ابال

خاص ٔتستول  يشَتاف إٔب تفريق طعيمة بُت نوعُت من كتب القراءة اإلضافية، أحد٫تا"كما   
 خاص ٔتدل االرتباط ابلكتاب ا١تدرسي.  اآلخرالدارسُت الذين تؤلف ٢تم ىذه الكتب، ك 
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 كمن حيث الدارسُت فهناؾ نوع مبسط جدان للمبتدئُت الذين أكملوا بران٣تان كاحدان من برامج
من ا١تستول  اللغة العربية، كىناؾ نوع للقراءة ا١توسعة، كيعٌد ىذا النوع للدارس الذم انتهى تعليم

  ا١تتقدـ ُب تعليم العربية، كىو ال ٮتضع لقيود كثَتة مثل تلك اليت ٗتضع ٢تا كتب القراءة ا١تبسطة.

 :ُْْأما النوع الثا٘ب ا١ترتبط بكتاب مدرسي فيمكن أف يتنوع إٔب نوعُت ٫تا

 مرتبط بكتاب مدرسي معُت.   - أ
شاركة، كتعدد أنواع الدارسُت، ال يرتبط بكتاب مدرسي معُت، كيهػدؼ إٔب توسيع دائرة ا١ت -ب

 ابإلضافة إٔب تزكيدىم أب٪تاط لغوية كثقافية كاسعة. 
كألف الطريقة السمعية الشفهية قد أثرت أتثَتان كبَتان ُب برامج تعليم اللغة العربية القائمة اآلف، 

ئدة ُب ىذا الرا -كألهنا مازالت تسيطر على ىذه الربامج إذا كاف ذلك ُب ا١تملكة العربية السعودية 
 بل بيدَّ ف - اب١تقارنة مع غَته حديث التجربة -أك ُب معهد اللغة العربية ّتامعة إفريقيا العا١تية  -اجملاؿ 

من أف ٨تيط اب٠تطة البلزمة إلعداد الكتاب ، لنا إذا أردان اقتفاء أثر ىذه الطريقة على ىذه الربامج
ُب  "كالغإب"عبد هللا اصر ا١تكونة لو كفقان ١تا أكرده ا١تدرسي كفقان للمفاىيم كالتصورات اليت تعٌرؼ العن

 تعريفهما ٢تذه العناصر.

 كٯتكن أف نضيف األمور التالية اليت ينبغي أف يشتمل الكتاب عليها؛ كىي: 

 الوسائل السمعية والبصرية -أ
كيقصد هبا الوسائل ا١تعينة على فهم مادة الكتاب األساسي من أشرطة تسجيلية كأفبلـ، 

.ك٪تا  ْب. كىي هتدؼ إٔب:إ. .ذج توضيحية، كشرائح، كصور، كرسـو

                                                           

 .َُص  ـ. ا١ترجع السابق.ُُٗٗعبد هللا كالغإب.  - ُْْ
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 ستماعتدريب الدارسُت على النطق السليم للمفردات كالًتاكيب اللغوية، كذلك عن طريق اال -ُ
 إليها ك٤تاكلة تقليدىا. 

 توضيح مدلوؿ ا١تفردات كالًتاكيب، من خبلؿ الصور كالرسـو كالنماذج.  -ِ
 ات من خبلؿ األفبلـ كاللوحات. توضيح ا١تعٌت العاـ للجمل كالفقر  -ّ
 من خبلؿ الصور كاألفبلـ. ، ٤تسوسةو  ُب صورةو ، تقريب ا١تعٌت اجملرد -ْ

كينبغي ٢تذه الوسائل أف تتنوع بتنوع ا١تادة العلمية للكتاب، ْتيث يكوف منها ما يعُت على 
 فهم اٞتانب الصوٌب أك اٞتانب الثقاُب أك غَته. 

 ادلعجم -ب

أك ، أك أضدادىا، معانيها ٔتفرداهتا كموضحةو ، مشركحةو  لغويةو  رداتو كىو كتاب يشتمل على مف
،  توضح معانيها. كىو شرح مبسط يناسب العمر العقلي للدارس من خبلؿ إدخا٢تا ُب سياقات كٚتل

كما يناسب خلفيتو الثقافية، كما ينبغي لو أف يشتمل على األلفاظ كا١تفردات الواردة ُب الكتاب 
 األساسي للطالب. 

كفق ذكر ا١تفردات الواردة ُب الكتاب األساسي، ككفق ترتيب ، كيفضل ترتيب ىذه ا١تعاجم  
، كبياف مدل عبلقتو ابلكتاب األساسي، كما ينبغي تزكيده بطريقة للكشف عن الكلمة،  الدركس

 كتوضيح األسس اليت ًٌب هبا تبويب كلماتو. 

كبسهولة مبلحظة آاثر الطريقة السمعية ٯتكن ، كا١تفاىيم الدائرة حو٢تا، كبقراءة ىذه العناصر
الشفوية، على ىذه ا١تفاىيم، ككأ٪تا ىي تتحدث عن الكتاب ا١تدرسي ا٠تاص هبذه الطريقة )السمعية 

 الشفهية(. 
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 ادلوضوعية االختباراتتدريبات و اليف  يالدور السلوك

ء ا١تواد اللغوية اىتمت الطريقة السمعية الشفهية بقواعد اللغة، فدفعها ىذا االىتماـ إٔب بنا
الطريقة "ك"، طريقة الشرح ا١تباشر"كلكنها ٕتنبت ُب تقدٯتها ، ا١تقررة على أساس ىذه القواعد

أ٪تاط "ُب شكل ، أبساليب غَت مباشرة، فكاف أف قدمتها من خبلؿ نصوص كحوارات"، االستنباطية
 . ُْٓ، ْتيث ٯتثل كل ٪تط قاعدة معينة(Language patterns) "لغوية

بتدريبات "قامت فكرة ما عرؼ "، بتعزيز االستجاابت" :اس ا١تبدأ السلوكي القائلكعلى أس
، ككاف الغرض من ذلك الوصوؿ اب١تتعلم إٔب القياس، حيث يكوف "Pattern practice/drillsاأل٪تاط 

قياسان على األ٪تاط اليت حفظها، كتدرب عليها، كاليت ، كعبارات جديدةو  كتكوين ٚتل ُب مقدكره صنع
 يستطيع أف ٯتؤلىا ابتػول الذم يناسبها.  ،ولت إٔب قوالب اثبتة ُب ذاكرتوٖت

كىي تدكر حوؿ  - أف تدريبات األ٪تاط ىي قواـ الطريقة السمعية الشفهية :كيرل العصيلي  
الفعل  :إذا كاف موضوع الدرس مثبلن لذلك ك يضرب  - ىدؼ الدرس، كتعزز اٟتوار أك النص األساس

كيكوف ىذا ، تدكر حوؿ ٖتويل الفعل ا١تضارع إٔب ماضو ، فإف تدريبات األ٪تاط كلها : "مثبلن ي ضاا١ت
الدارسُت لدرس الفعل ا١تضارع". مضيفان: أبف تدريبات األ٪تاط أنواع منها: تدريبات  استيعاببعد 

كأف ٖتت كل نوع منها أقساـ … التبديل، كتدريبات التحويل، كتدريبات الربط، كتدريبات التوسعة 
 . "ُْٔعية، يتم التدرب عليها مرحليان كفق خطوات متدرجةفر 

                                                           

 .ََُ – ٗٗص  .ـ. ا١ترجع السابقََِِالعصيلي.  -ُْٓ
 .َُٕ – َُٔ ص ـ. ا١ترجع السابق.ََِِالعصيلي.  -ُْٔ
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تلعب دكرىا ُب إكساب ، أف التدريبات اللغوية ا١تكثفة :ُْٕكالناقة كما يرل كل من طعمية
كالنطق  ستماعمهارات اال :تثبت، صوتيةو  كأهنا تتنوع ما بُت تدريباتو ، الدارسُت ما يرجى من مهارات

 فمنها: ؛تتنوع من حيث الشكل أيضان ات القراءة كالكتابة، كأهنا مهار  :تثبت، كالكبلـ، إٔب مكتوبةو 

 تدريبات التكرار: " -ُ
، اٞتيد من قبل ا١تتعلم ١تعلمو ستماعبتدريبات اإلعادة كالًتديد، كتقـو على اال أيضان كتعرؼ 

يبات ٍب الًتديد. كيعٌد ىذا النوع نوعان من أنواع التدر ، ستماعأك ١تادة مسجلة، حيث يوجو الطالب لبل
كىو يقـو على مبدأ التكرار اآلٕب لبلستجابة، كالذم ىو أحد ا١تبادئ األساسية للمدرسة ، النمطية

 السلوكية. 

 :Substitution Drillsتدريبات االستبداؿ:  -ِ
بعض  جراءإب، من ضمن التدريبات اآللية، كيقـو ا١تتعلم ُب ىذا النوع من التدريبات أيضان ىي 

أك ، أك ا١تادة ا١تسجلة، بناءن على ما يقدـ لو من مثَتات من قبل ا١تعلم، لًتكيبأك ا التغيَتات ُب البنية
 أك مادة ٤تسوسة. ، أك عن طريق صورة، الكتاب

على ٨تو ، كدكر ا١تتعلم ُب ىذه التدريبات القياـ بسلوؾ منتظم بناء على ىذه ا١تثَتات
 استبداؿ ا١تفردة األخَتة ُب اٞتملة التالية:

 . (األرض(، )السرير(، )ا١تقعد)الكرسيجلس الطالب على 

                                                           

ـ. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا: الكتاب األساسي. ُْٖٗطعيمة، رشدم أٛتد كالناقة، كامل ٤تمود.  -ُْٕ
 .ِٖص اٞتزء األكؿ، مرشد ا١تعلم.  مكة ا١تكرمة: كحدة البحوث كا١تناىج، جامعة أـ القرل.
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فيتم ، إٔب سيطرة ا١تتعلم على النمط اللغوم على ٨تو تلقائي، كهتدؼ ىذه التدريبات اآللية  
كما يقوؿ )سكنر(: " العادة"عن طريق القياس ا١تطابق لؤل٪تاط. ك جديدةو  عادةو  اكتسابأك  تعلم

كاالستجابة إما أف تكوف ". "كالتعزيز الستجابةكا من خبلؿ ا١تثَت، عن طريق التكرار "ٯتكن تعلمها
 . "يان أك غَت مقبولة فتقابل بتعزيز سليب يؤدم إٔب انطفائهاإ٬تابمقبولة فتعزز تعزيزان 

 :اكمثا٢ت :Transformation Drillsتدريبات التحويل:  -ّ
.  مع تغيَت ما، مبتدائن ابلكلمة ا١تعطاة، ٍب أعد كتابتها، اقرأ اٞتملة التالية جيدان  -  يلـز

 . الكلمة )اٟتجاج (. "انتهى اٟتجاج من أداء فريضة اٟتج"

 -، حيث جرل تغيَت ُب بنية الكلمة "اٟتجاج انتهوا من أداء فريضة اٟتج"كتكوف اإلجابة: 
 كشكلو ُب اٞتملة الفعلية. ، ةياإلٝتكىذا ٦تا يوضح الفرؽ بُت شكل الفعل ُب اٞتملة  - الفعلىي 

التدريب ا٢ترمي "، ك"Question formationتكوين األسئلة  تدريبات"كيضاؼ إٔب ذلك 
Pyramid Drills "تدريبات التعرؼ "كRecognition"تدريبات التكملة "، كCompletion"  إٔب

 . "كغَتىا…  "Closeتدريبات التتمة "

على الرغم من أف التشابو ا١توجود بينهما ُب ، االختباراتك  كيفرؽ الباحثوف بُت التدريبات
فبينما تعترب التدريبات . الغاّيتك  ُب األىداؼ، ات ا١توجودة بينهماختبلفاط األسئلة، كذلك لبلأ٪ت

كالتأكد من بلوغو األىداؼ ، هتدؼ إٔب تقوٙب ىذا التعلم االختباراتجزءان من عملية التعلم، فإف 
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 :الباحثوف كمنهمالسلوكية اليت ىي غايتو، كللوقوؼ على ىذه الفركؽ نستعرض بعضان ٦تا قاؿ بو ىؤالء 
 ، كذلك على النحو التإب:ُْٖطعيمة

إٔب تقرير  االختباراتهتدؼ التدريبات إٔب تثبيت ما اكتسبو ا١تتعلم من مهارات، بينما هتدؼ  -ُ
 بعد أف تدرب. ، مستول ما تعلمو الطالب

 . ختبارليس من ا١تطلوب ُب التدريب إصدار حكم، بينما يعد  اٟتكم شرطان من شركط اال -ِ
 عملية حكمية.  ختبارب عملية تعليمية أساسان، بينما االالتدري -ّ
 ختباربينما عند اال، على ا١تمارسة اٞتيدة من الطالب للمهارة اللغوية، يقتصر األمر ُب التدريب -ْ

 إٔب إعطاء درجة. 
ُب الوقت الذم ال يعد  ، الطالب ٭تتذيويقدـ ا١تعلم أثناء التدريب النموذج الذم ٬تب أف  -ٓ

 . ختبارُب اال النموذج شرطان 
 ما ًٌب تقدٯتو سابقان.  ختبارا يغطي االمأيٌب التدريب عادة بعد تقدٙب ٤تتول لغوم جديد، بين -ٔ
كما )نطاؽ ا١تهارة الواحدة،  ختباريركز التدريب عادة على مهارة لغوية كاحدة، بينما يتعدل اال -ٕ

  .(الذم يقيس عدة مهارات ُب كقت كاحد، التكاملي ختبارىو اٟتاؿ ُب اال
 ة:يكما قسم ىؤالء الباحثوف التدريبات اللغوية إٔب ثبلثة أنواع رئيس

 Mechanical Drillsالتدريبات اآللية )النمطية(:  -ُ

كتتطلب طريقة كاحدة ُب ، اليت أتٌب على ىيئة كاحدة، كتعرؼ أبهنا ٣تموعة من التمرينات
، كا٢تدؼ منها ىو مساعدة ا١تتعلم، تعلمكيتم من خبل٢تا التحكم التاـ ُب استجابة ا١ت، االستجابة ٢تا

                                                           

ىػ. تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو. الرابط: ا١تنظمة َُُْأٛتد. طعيمة، رشدم  -ُْٖ
 .ِِٕص  اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، ا٢تبلؿ العربية للطباعة كالنشر.
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كالتدرب على النطق السليم للغة. كىي تشيع ُب ٣تاؿ  ،على السيطرة كالتمكن من الًتاكيب اللغوية
تعليم الًتاكيب اللغوية، كتعمل على التحكم التاـ ُب استجابة ا١تتعلم دكف االىتماـ بعملية الفهم، لذا 

كٔب لعملية التعليم خاصة كأهنا ال ٖتتاج كبَت جهد من ا١تتعلم، فهي عادة ما تستخدـ ُب ا١تراحل األ
ُب عرض ا٠تصائص الصوتية للغة ا١تنشودة، كما يستخدـ اٟتوار نوعان منها ، كتفيد تدريبات اإلعادة

 "اإلعادة" :ُب ٘تكُت الدارس من اإل١تاـ ٓتصائص اللغة األجنبية. كتعٌد تدريبات، لبلوغ غايتو
 . االستبداؿنب تدريبات اطيبان للتدريبات اآللية ّت ٪توذجان "، الًتديد"ك

 الطريقة السمعية"اليت عرفت هبا "، تدريبات اآلليةلل" :كلقد كجو نقد عنيف ُب الفًتة األخَتة
 Realاللغة ُب ا١تواقف اٟتية  استخداـك٦تلة كمضجرة، كال تقود ا١تتعلم إٔب ، أهنا رتيبة ا:، منه"الشفوية

communication situations ىذا النوع من التدريبات استخداـ، كلكن التجارب دلت على أ٫تية ،
حل األكٔب من تعليم اللغة ا٢تدؼ، حيث تساعد ا١تتعلم على التمكن من البنية اللغوية، اكٓتاصة ُب ا١تر 

األخذ إٔب ُب ىذا اجملاؿ  "التوجو اٟتديث"، كيرل Basical structuresكالًتاكيب األساسية ُب اللغة 
 ". كعدـ االقتصار على نوع كاحد منها، التدريبات استخداـُب  ، كالتنوعبدأ التوليفٔت

 التدريبات االتصالية -3

أٌف الوظيفة األساسية للغة ىي ٖتقق االتصاؿ ٔتعناه الشامل، كأف ا٢تدؼ من  فاالتصاليو يعترب 
الكفاية النحوية، ككفاية ا٠تطاب، تعلم اللغة ىو بناء الكفاية االتصالية لدل ا١تتعلم ّتوانبها األربعة: 

، ُب ضوء ا١تفهـو الشامل لبلتصاؿ، كأف مبلحظة ةسًتاتيجياال، كالكفاية جتماعيةكالكفاية اللغوية اال
سلوؾ ا١تتعلم أك التحكم ُب العوامل ا٠تارجية ايطة بو، من بيئة كمعلمُت كمناىج تعليمية، ال تكفي 

للغة ليس سلوكان شكليان آليان، كإ٪تا ىو ٣تموعة من العمليات كحدىا لبناء ىذه الكفاية. كأف تعلم ا
، مع ا١تؤثرات ا٠تارجية، جتماعيةالعقلية ا١تعرفية ا١تعقدة، اليت تتداخل فيها العوامل اللغوية كالنفسية كاال
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من بناء أساس لغوم إبداعي لدل  ال بيدَّ كأنو ، كأف السلوؾ ا٠تارجي للمتعلم أحد ٝتاهتا الظاىرة فقط
يان، مع االىتماـ ابلقواعد اجتماع١تتعلم، ينطلق منو إٔب توليد عبارات كتراكيب صحيحة لغوّين، كمقبولة ا

كغَت مباشرة أحياانن أخرل. ، للغة، كتقدٯتها أبساليب مباشرة أحياانن  البنائيالوظيفية، بوصفها ا٢تيكل 
كإف  ، ٤تاكالت الطبلب االتصالية بتشجيعكذلك اللغوية بدالن من الدقة الشكلية،  ةابلطبلقكاالىتماـ 

كأساس االتصاؿ، من ، أك خاطئة. كاالىتماـ اب١تعٌت الذم ىو ىدؼ العملية التعليمية كانت متعثرة
ٯتثل ثقافة  ثغَت إغفاؿ للشكل اللغوم. كتعليم اللغة عن طريق ا١تواقف اٟتقيقية أبسلوب طبيعي حي

 يان دقيقان، كاالبتعاد عن تقدٙب ا١تواقف التقليديةاللغة ا٢تدؼ، بعد ٖتليل ىذه ا١تواقف ٖتليبلن عمل
 . ُْٗ، كٓتاصة الطريقة السمعية الشفويةاألخرلا١تتبعة ُب الطرائق  ا١تصنوعة

بينهم كبُت أصحاب الطريقة السمعية الشفوية ُب نوع التدريبات  ختبلؼكمن ىنا جاء اال"
ل كا١توقف، فاختلفت االستجابة عند ا١تتعلم اللغوية، فتجاكزكا شكلية التدريبات النمطية كاىتموا ابتو 

كأصبحت غَت متوقعة على غَت ما ىو عليو األمر ُب التدريبات اآللية. كأصبح التدريب عندىم يرتبط 
أك ظاىرة لغوية خاصة، كأصبح ا١تتعلم أكثر حرية ُب ، ي معُت ال ببناء ٚتلة معينةاجتماعٔتوقف 
م عند ٦تارستو للتدريب، يستخدـ لغة أكثر حيوية ُب موقف عباراتو، لكنو مقيد بوجود ا١تعل اختيار
 ."َُٓي حقيقياجتماع

 

 

                                                           

 .ُّٖ-ُِْـ. ا١ترجع السابق. ص َُٗٗرتشاردز كركجرز.  -ُْٗ
 .ِِٗ – ِِٖ ص ىػ. ا١ترجع السابق.َُُْطعيمة، رشدم أٛتد.  -َُٓ
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 التدريب ادلعنوي -4

 :ُُٓم التدريبات اللغوية إٔب ثبلثة أنواع على النحو التإبز يقسم راجي رم  

دؼ إٔب مساعدة الدارسُت هت يتتدريبات ميكانيكية: كيقصد هبا ذلك النوع من التدريبات ال - أ
حل األكٔب اهارات اللغوية، سواء أكانت أصوااتن أـ مفردات أـ تراكيب، خاصة ُب ا١تر على إتقاف ا١ت

 من تعليم اللغة. 
، دؼ إٔب تقدٙب ا١تساعدة البلزمةهت يتال ذلك النوع من التدريبات االتدريبات ا١تعنوية: كيقصد هب - ب

أك القواعد كتثبيتها ُب  ،أك الكتابة، كالتفاصيل ا١تتعلقة بتعلم األصوات، لربط الكثَت من اٞتزئيات
 ذاكرة الطالب. 

التدريبات االتصالية: كيسميها اب١تمارسات االتصالية، فًتكز على استعماؿ اللغة للتعبَت الشفوم  - ت
 كالكتايب. 

 

 تجنبيةألغة الليم التع يف برامج وكيةلسلم التعليم والتعلا بادئدل يتطبيقلدور الا

السلوكية ُب برامج تعليم اللغة األجنبية ٯتكن توضيحها ىناؾ عدة أدكار ١تبادئ التعليم كالتعلم 
 :ُِٓفيما يلي

                                                           

  .َِّص  ىػ. ا١ترجع السابق.َُُْطعيمة، رشدم أٛتد.  ُُٓ-
 .كما بعدىا ُْٓ ـ. ا١ترجع السابق. صََِِحسُت.  - ُِٓ
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جنبية ألغة الليم التعلساسي ألا لدخ١تا ،ـبلكليم الوكيوف من تعلسلا لجع :غةلليم التعل لدخ١تا -ُ
غة للكأف ا ،ساسألنطوقة ىي ا١تغة اللمعتربين أف ا ،كتابةليم ال أتخَت تعٔبكعمدكا إ ،ُب برا٣تهم

 . هالتمثيلة لاك كتوبة ىي ٤ت١تا

 ،يملتعلية النشاط أثناء عملذم يقـو ٔتعظم الكىو ا ،يان إ٬تاب٬تب أف يكوف دكره  :ملتع١تدكر ا -ِ
كإدارة  ،غويةللنماذج الكعرض ا ،توجيولى الكمقصوران ع ،م يكوف ٤تدكدان لع١ت فإف دكر إبتالكاب

ما  كإعادة ُب تكرار ينحصرم لمتعلل ٬تايبإلدكر الىذا ا أف ىلًتكيز علمع ا ،صفلا لداخ لعملا
 . يلجهد عق ؿدكف بذ ،يةليو من تدريبات آليعرض ع

 ،أك أم مهارة أخرل ،غةللنساف اإلم هبا اليت يتعلطريقة ال يوجد فرؽ بُت اال :ملتعلطريقة ا -ّ
ظاىر ١تى الًتكيز عليو الع لب ،ية معقدةليات داخلأم عم ؿم ُب بذلمتعلل حاجة الك لذلك 
 ٔبوكي ينظر إلسل آبعالكا. مسهالأك ي ،يت يراىالحظات ابل١تتحرؾ ُب إطار الاك  ،ملتعللارجية ٠تا
ستجاابت عندما الكأف ىذه ا ،ؤثر١تى اعتبار أنو استجاابت صحيحة لع ،ؿفعالغوم اللوؾ السلا

يت ًب لغوية اللستجاابت االا لطفلك ينتج الكبذ. أك أمران متكرران أك شرطيان  ،تعزز تصبح عادة
 . تعزيزىا

موف لتع١تفإذا كاجو ا ،يت ٬ترم فيهالواقف ا١توكيُت ٤تكـو ابلسلم عند التعلا :يميلتعلوقف ا١تا -ْ
وقف دائمان موضع ١تكمن ىنا كاف ا ،ةلصدرت عنهم إجاابت متماث ،أك مثَتان كاحدان  ،موقفان كاحدان 

غة للا ا كجدت١تثَتات ١ت كجود االو لف ،غةللباشر ُب إنتاج ا١تسبب الفهو ا ،وكيلسلاىتماـ ا
مُت لتع١تات بُت اختبلفلبل أ٫تية بلف ،ملتعلية الساسي ُب عمألعنصر الثَت ىو ا١تكٔتا أٌف ا ،نفسها

كيرجع  ،وكيلسلم عند التعلا ُب ا٢ت دكر الفردية لفركؽ ال فإٌف إبتالكاب ،مثَتللذين يستجيبوف لا
تساكم ُب ل فإف إبتالكاب ،سابقةلخربات الل ،مُتلتع١تشخاص األات بُت اختبلفالوكيوف السلا

 . عند مواجهة موقفو كاحدو  ،يعطي استجابة متشاهبة ،أك عدـ كجود خربة سابقة ،كجود
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 عن الن بد ،وظيفيةلطبيعة الذات ا ،يةلآل٪تاط األوكيوف بتدريبات السلاستعاض ا :نحوليم التع -ٓ
 . يديةلتقليم التعلسائدة ُب طرائق الا حاتيضان ألكا شركحليب الأسا

م لمتع لك يفعلككذ ،ولـ ٔتحاكاة من حو ألغتو الم ليبدأ تع لطفلا :ملتعلمادة ا وب عرضلأس -ٔ
يت يتم لنماذج الٔتحاكاة ا ،خاصة ٔبك ألو الفهو يقـو ُب مراح ،دراسةلجنبية ُب غرفة األغة اللا

 . صوٌب لتسجي ؿبلأك من خ ،ملع١تا ليو من قبلعرضها ع
 ،وبة كحدىالط١تستجابة االْتيث تستدعي ا ،متصميل٤تكمة ا ،عدادإلتدريبات: كتكوف جيدة الا -ٕ

 الكمن ىنا  ،يس غَتلم ٬تد أمامو استجابة كاحدة لتع١تفا ،ختيارالواف الوف من أل تسمح أبم الك 
 اختبارى لع ـ يقو ال تدريباتلدكر ىذه الوكي لسلفهم الكا. طأ٠تدكث اٟت ؿيكوف ىناؾ احتما

دؼ منها أف تساعده ُب ٢تا لب ،طأ٠تاب أك اصو لاب ،ى استجابتولكم عٟتكا ،ملتع١تومات المع
 . فةلخت١تغة كأ٪تاطها اللى أبنية السيطرة علا

ذم لم التعليقاس مستول ال ،غويةللات اختبار لبلوكيوف أ٫تية كربل لسلغوية: يضع اللا االختبارات -ٖ
 . ملتع١تحققو ا

 ،ستجابة مباشرةاليعقب ا ،تعزيز فورّين لوكيوف أف يكوف السلرأل ا"غة: للربمج ك٥تتربات ا١تيم التعلا -ٗ
 ،خترب١تُب ا كدقيقو  ؿفٌعا لبشك ،فورملتعزيز القد ًٌب تطبيق فكرة الك  .كمفيدان  حىت يكوف مثمران 

 :ُّٓىي ؛ثة عناصربلى ثلعادة ع لتسجيلا لحيث يشتم
 . وؾلسلذم يستدعي الكىو ا، ةلسج١تادة ا١تأك كاضع ا ،ملع١تكيكوف بواسطة ا :ثَت١تا -أ 

 . ثَت١تيت يستدعيها الكىي ا، ملتع١تكتصدر عن ا :ةستجابالا -ب 

 ،ستجابةالى ٖتديد صحة الذم يساعد علكىو ا ،ملع١تبواسطة ا :فورملتعزيز الا -ج 
صدار إلم كقتان كافيان لتع١تٍب ٯتنح ا ،الن ثَت أيٌب أك ١تفا ،لستقب١تأك كبتها ُب ا ،ى تكرارىالكيشجع ع

                                                           

 .ُْٕ ـ. ا١ترجع السابق. صََِِحسُت.  -ُّٓ



 

 
 

116 

نموذج ل يسمع آبم لتع١تف األإما  ،ملتعلطأ أثناء ا٠تقد ٭تدث اك  ،تعزيزلك مباشرة الي ذليل ،استجابتو
أك ىو  ،ستجابةالثَت كا١تقة بُت ابلعلىو ا :وكيُتلسلعٌت عند ا١تكا .قياسلنو أخطأ األأك  ،جيدان 

 ميلعلنهج ا١تنظر فيو ابلٯتكن ا ،يس مظهران خارجيان لعٌت ١تمعتربين أف ا. مثَتللطابقة ١تستجابة االا
 ،Analogyقياس لا :وكيُت عن طريقلسلم عند التعلك٭تدث ا. طبيعيةلـو العلستخدـ ُب ا١تا وضوعي١تا

ًتاكيب لم الى تعلكمن ىنا جاء تركيزىم ع .غةللم الو دكر كبَت ُب تعليس لف :Analysis ليلتحلأما ا
غوية لغ  صئبنساف استنادان إإلكيف أف ا :فيديو لتو لايوف لتحويلقياس يفسر الكاب. نحوية كظيفيان لا

 .يولا حده تنتهي إ٢تيس لك  ، يسمعها قط ُب حياتوٓب ،ف صيغان ليستطيع أف يؤ  ،بلن ٝتعها فع ،معدكدة

 تجنبيةألة اغللناء مناهج وطرؽ تدريس اب  

ىو كصف  (Curriculum)نهج ١ت"فا :يميلتعلربانمج النهج كا١تبُت ااٟتجاج يفرؽ خرما ك 
يمي لتعلربانمج الأما ا. كمتابعة تطويرىا ،وب تنفيذىالكأس ،ا يقدـ ُب مقرر ما أك ٣تموعة مقررات١تعاـ 

(Syllabus) أـ كظائف  ،أـ قواعد ٨توية ،غويةلغوية سواء أكانت مقررات للنقاط الفهو ٣تموعة من ا
 ؿبقو  فك٫تا يعتٌدا ؟نقاط معان لىذه ا لأك ك - ْبإ ،ديثٟتكتابة أك القراءة أك اللأـ ٥تتارات  ،معينة
 ٯتكن العنية( ١تد ابلبليها عادة )ُب أدبيات الق علربامج كما يطلناىج أك ا١تان من اإف كثَت : )بَتد(

 ،عرض فقطلوب الٗتتص أبس ،تدريسلطرائق الإهنا توجيهات  لب ،ؿحواألمن ا ؿاعتبارىا مناىج ْتا
طان بُت طرائق لواضح أف ىناؾ خلكمن ا .صفلا لم داخلع١ت توجيو أبكتكوف مصممة ْتيث هتدؼ إ

  .ُْٓيمية )ماذا ندرس(؟لتعلواد ا١تدريس )كيف ندرس( كاتلا
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 وكيةلسلبادئ ادلوفق ا تجنبيةألغة الليم الأسس ومكوانت منهج تع

 األسس:  - أ
كما ذكرىا خرما  منهج تعليم اللغة األجنبية اليت ٭تتوم عليهاسس األ٧تمل فيما يلي أىم 

 :ُٓٓكاٟتجاج

ىداؼ ألكا ،غة أجنبية بعينهال اختياريت ٖتدد لىي ا :ةلدك ليت تتبناىا الغوية اللًتبوية السياسة الا -ُ
 . كل ٖتقيقها من ذٔبيت ترمي إلا

 . ستهدفة١تجنبية األغة الليت ٖتظى هبا الية الدك لكا جتماعيةالكانة ا١تا -ِ
 لكىي ٘تث. فةلخت١تم التعلنظرّيت ا لكتشم :نهج١تيها بناء اليت يستند علمية العلنظرّيت الا -ّ

كٖتديد  ،يميةل كحدات تعٔبكتقسيمو إ ،ولنهج أبكم١تية بناء ال ٖتكم عميتلسياسة السفة أك الفلا
 ،طريقةلا اختيارساس ُب ألا لكما أهنا تشك ،يمهاليت يراد تعلغوية اللهارات ا١توؾ كالسلا

كأسس كإتاىات تدريب  ،ناسبة١تًتبوية التقنيات اليمية كالتعلواد ا١تكا ،يميةلتعليب الساألكا
 . مة كأثنائهاد٠تا لمُت قبلع١تا

يت تًتجم لوضوعات ا١تا اختيارك  ،يميةلنهج ك٤تتواه كتنظيم مفرداتو ُب كحدات تع١تمادة ا اختيار -ْ
كىو أمر مرتبط  ،غويةلك٦تارسات كتدريبات  ، مهاـ كنشاطاتٔبفردات إ١تك الا ت٢تبلمن خ

 لمُت ُب كلتع١تكْتاجات ا ،جنبية بوجو عاـألغة الليم السابقة كخصوصان أىداؼ تعلا لعواملاب
 اختيارة كاف لسنوات طويلك  .تبعة١تطريقة الكاب ،تاح١توقت الكاب ،دراسي أك مقرر دراسي لفص

ة ل مرحٔبإ ل أف كصٔبكنو تدرج إلك  ،فردات١تغوية كاللقواعد الى أساس الادة كتدرجها يقـو ع١تا
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ياة ٟتا ٦تا ٬ترم ُب امادهت اختيار ٔبيت تعمد إلية التواصلطريقة الى أسس الع ختيارالاب االىتماـ
 . و ٘تامان لة لْتيث تكوف ٦تث

ذم يقـو لساس األ أبتنسيق فيما بينها: إضافة إلفة كالخت١تنهج ا١تبُت عناصر ا لتكاملمراعاة ا -ٓ
فإٌف  ،جنبيةألغة اللتزايدة ُب ا١تدارسُت كقدراهتم الادة كفق حاجات ا١تكتنظيم كترتيب ا اختيارى لع

ة لرح١تة فيو انبعة من المرح لنهج أف تكوف ك١تمن أىم أسس بناء ا ًتبية يعتربكف أفلا ؿرجا
 ٔبرأسي يقـو إ لية كفق تكاملة اتل مرحٔب إالن تقويها كتعززىا كصو  لب. ة عنهالغَت منفص سابقةلا

دراسي  لفص لُب ك األخرلواد ١تواحدة كبينها كبُت الادة ا١تأفقي يربط ما بُت فرع ا لجانبو تكام
 . ما أمكن

ك لكيتم ذ .ساسيةألمنهج ٔتكوانتو اللادة ٞتستمرة كا١تتطوير التقوٙب كالتابعة كا١تيات الاة عممراع -ٔ
ُت ُب تطبيق لعاملدرسُت كغَتىم من ا١تة ُب آراء التمث١تراجعة التغذية الاب االىتماـعن طريق 

ك لكتوظيف ذ. تطبيقلا ؿبليت تربز من خلا يات٬تابإلبيات كالسلفادة منها ُب معرفة اإلكا ،نهج١تا
م كاستعدادىم كمقدار ٢تكميو  ،ببلطلاجات اٟتفة لخت١تنهج كمكوانتو ا١تءمة ابلعرفة مدل م١ت

 . إفادهتم منو

 :كوانتادل -ب
 ،درسي١تكتاب البينهما كبُت ا لب ،دراسيلربانمج النهج كا١تما بُت ا طلحدث خقد ل

ُب ذىن حىت  الدرس ك ١تذىن ا  ُبال ، تكن ىناؾ طريقة تدريس كاضحةٓبك  ،بلطالكخصوصان كتاب ا
 . ُٔٓناىج١ت٥تططي ا

 :جنبيةألغات الليم التعليت تيعد لكتب الاهبا اتسمت من أبرز العيوب أك السلبيات اليت ك 
ناطقُت هبا ل أبكما أهنا أقرب ُب توجهها إ  -زماف كمكاف  لكلة ٟتٔتعٌت أهنا صا - ؿشمو لعمومية كالا
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كأصبح  ،منهج أسسو كمكوانتوللصورة ٘تامان كأصبح لفت الفقد اخت كحاليان . ناطقُت هبال غَت أبمنها إ
 . دلب لكلددة يمية التعلكضاع األقتضيات ا١تك  ،تغَتة١تحاجات اللبناؤه ٮتضع 

 :ؿذم يقو لا اإل٧تليزيةغة لليم النهج تع١ت "ركبرتسوف"ىنا بتعريف خرما كاٟتجاج  كيسًتشد
ميع ٞتتقوٙب لا لككسائ ،صادر١تكا ،نشطةألكا ،تولكا ،ىداؼألى النهج ع١تا ل"ينبغي أف يشتم

توجيهات لا ؿبلتمع من خجملكُب ا ،درسة كخارجها١تا لميذ داخبلتلليت ٗتطط لا ؛يميةلتعلربات ا٠تا
كنو لنهج ك ١تأم ىو جزء من ا ،طة٠تفهو كصف  :دراسيلربانمج الأما ا ،قة هبالتع١تربامج الكا ،درسية١تا

 . "ُٕٓنهج١تية تقوٙب العم ل يشمال

 مستول جيد من ٔبإ ؿوصو ل"إٌف ا :ُتلقائ ،ىداؼألنهج بداية اب١تفاف مكوانت الؤ ١تا ؿكيتناك 
 إذا كجدت أىداؼ صر٭تة ال يتأتى ىذا إالك  ،م نظاـ تربومألرئيس لدؼ ا٢تم ىو التعلأك ا لتحصيلا

 . ككاضحة ك٤تددة

 :اآلخرى لمنها ع لك  يعتمد ،ثة مستوّيتبل ثٔبتنقسم إ جنبيةألغات الليم الكأىداؼ تع

 عامةلهداؼ األا :الً أو 
يت لعامة الًتبوية الىداؼ الؤلانعكاسان  ليت ٘تثلجنبية األغات الليم التعلعامة لىداؼ األكىي ا

 أىداؼ ٤تددة ٔبإ ؿٖتو  ،تمعجملسفة الف ليت ٘تثلتصورات الفاىيم كا١تكىي ٣تموعة ا ،ةلدك لتتبناىا ا
 . ُٖٓحقيقهايمي بتلتعلنظاـ التـز ال يٓبعا١تا
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 هاراتدلأهداؼ ا :اثنياً 
 ،ديثٟتكا ،قراءةلكا ،ستماعاال :ىي ؛ أربع مهاراتٔبغوية إللهارات ا١تى تقسيم العادة علجرت ا

 : فئتُت ٫تأبهارات إ١تى تقسيم ىذه الكع .ُٗٓكتابةلكا
 . قراءةلكا ستماعاالكىي  :ستيعابالمهارات ا - أ

 . كتابةلتحدث كالكىي ا :نتاجإلمهارات ا - ب

 :ما٢تبقو  ،غة أجنبيةل اإل٧تليزيةغة للهارات ُب ا١تيم الك )تريتشر( عن أىداؼ تع عرٌب )ىوكاط( كقد 
 :ىي ؛ثة عناكين رئيسةبلساسية ٖتت ثألىداؼ األخيص ىذه ال" ٯتكن ت

 . اإل٧تليزيةغة لليم التقدٙب خربة كاسعة كمنوعة ُب تع -ُ
 . نفسلثقة ابلاناسب ك ١تعٌت ا١تى القائم علغة( اللداء )ىذه األتشجيع ا -ِ
 . غةللهبا ىذه ا ليت تعملطريقة الل لتنمية فهم متكام -ّ

 وكيةلسلهداؼ األا :ثاً لاث
 إحداث ىذا ٔبيم يهدؼ إلتعلك فإف الذلك  ،كتسب(١توؾ )السلىو تغٌَت ُب ا :ملتعلمفهـو ا

( كزملكقد قسم )ب ،تغيَتلا  ؿاجملكا ،عرُب١تا ؿاجملا :ت ىيالثة ٣تابل ثٔبوكية إلسلىداؼ األؤه ابلـو
 . نفس حركيلركي أك اٟتا ؿاجملكا ،وجدا٘بلا

ى لأصغر ع ؿ حقو ٔبثة إبلثلت االاجملجنبية ٬ترم تقسيم ىذه األغات اللم اليم كتعلتع كُب"
 ،ًتكيبلكا ،تنظيملكا ،تقديرلكا ،ستجابةالكا ،االستقباؿك  ،تقوٙبلكا ليلتحلكا ،فهملاك  ،عرفة١تا :٨تو

غوية للهارات ا١تمهارة من ا لصغرل ٖتت كلا ؿقو ٟتكتندرج ىذه ا. شياءألواقف ٕتاه ا١تكإظهار ا
 . تالاجملمن ىذه ا لاصة بك٠تيمية التعلنشطة األهاـ أك ا١تا لحق لٖتت ك كتندرج ،ربعألا

                                                           

 .َِّ-ََِص ـ. ا١ترجع السابق. ُٖٖٗخرما كحجاج.  - ُٗٓ
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 :ٌبآلك ابلذلاٟتجاج خرما ك  لكٯتث"

 :عرُب١تا ؿاجملكنبدأ اب ،قراءةلكا ستماعاال مهارٌب الن أنخذ أك 

 :عرفة ىي١تا لرتُت ُب حقها١تإف أىداؼ ىاتُت ا -ُ
 . تهجئةلقواعد كقواعد الكا األصواتى لتعرؼ علا -
 . تنقيطلمات ابلى علتعرؼ علا -

 :إهنا ؿقو لفهم حيث ٯتكن الا لٍب أىدافهما ُب حق -ِ
 . مةلكلعا٘ب من نطق كقراءة ا١تفهم ا -
 . غويةللقواعد الة الالفهم د -

فهم لا لكتابة فإنو ُب حقلديث كاٟترٌب اٖتت مها ؿقو ٟتإذا أخذان جانبان من ىذه ا اأم -ّ
 :ىداؼأليكوف من ا
 . حوار معُت ؿة حو لسئألجابة شفوّين أك ٖتريرّين عن اإلا -
 . يها ُب حوار معُتلرد علة أك السئألكضع ا -

من  لحق لكك ؿ٣تا لوكية ٖتت كلسلىداؼ األٚتيع ا لأف يتم تفعي ٔبك إلكٯتكن متابعة ذ
 . ملتعليم كالتعلية القة بعمبلعلذات ا ؿقو ٟتا

  تجنبيةألغة الليم التعل دراسيلربانمج الا
بد من ال ،ىداؼألتحقيق ىذه الك  ،يميةل مهاـ تعٔبوكية كتتم ترٚتتها إلسلىداؼ األترسم ا

 . منهجللرئيسة لكوانت ا١تاث٘ب ا لكىو ٯتث ،كلذلكجود برانمج دراسي يتخذ مرجعان كفهرسان 
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 ؿ"ما زا :َُٔؿيقو  "دفلجانيس ّي"ػ لدراسي بتعريف لمج اربانلك٫تا يستعيناف ُب تعريف ا
تدريس أكثر من لتفكَت ُب طريقة الى المعتادين بصورة عامة ع ،غة اثنيةل اإل٧تليزيةغة للمدرسو ا

أمور   ؿدمة ُب نقاشات حو ٠تدرسوف أثناء ا١تفكثَتان ما يشًتؾ ا. دراسيلربانمج التفكَت ُب تصميم الا
 ،يميلوب تعلًتٚتة كأسلأك ما إذا كانوا يستخدموف ا ،غويةلل٪تاط األى الع تدريبلكيفية ا  لكثَتة مث

درسُت غَت مستعدين ١تء االكن ىؤ لك  ،ؿمجهو للبٍت ١تينبغي تقدٙب صيغة ا لراح١تة من الكُب أم مرح
فهمها طة ُب ٠تكىذه ا .ثانيةلغة الليم الربانمج دراسي من برامج تعلة لعداد خطة شامإلبصورة عامة 

مو لب أف يتعلطالى الكع ،درس أف يدرسو١تى الذم ينبغي علدراسي الربانمج اليعرؼ اب ما يى
كغَتىا{  ،ًتبويةلتقنيات الكا ،تدريسليب الكطرائق كأسا ،يميةلتعلواد ا١تتاحة }ا١تا لوسائلا ستخداـاب

 . "رجوة١تىداؼ الؤل الن كصو 

حىت  ،يت ينبغي تدريسهالا ،غويةللغوية كغَت اللعناصر الة من الكىي خطة يشبهاهنا بقائمة طوي
طة أك ٠تكيتم إعداد ىذه ا. مُتلصف ما أك ٣تموعة متعلم برانمج دراسي ليم كتعلإنو جرل تع :ؿيقا

 . ُُٔية أك غَتىالختارة بنيوية كانت أك اتصا١تتدريس الطريقة القائمة كفقان لىذه ا

 أتجنبية لغةً بوصفها  يةوتعلم اللغة العرب تعليم ودورها التطبيقي يف ادلدرسة السلوكية

من ا١تعلـو أف اٞتهود ا١تبذكلة ُب تعليم كتعلم اللغة العربية لغة أكٔب، قد بدأت مع بداية نشوء 
أك ٗتتلف، لكن  األخرلمع البداّيت ا١تختلفة ُب شأف اللغات  كقد تتفق ىذه البداّيت، ىذه اللغة
قد بدأت مع مهبط الوحي، كمع ، لغة العربيةلبلىتماـ بشأف ال أف البداّيت العلمية اٞتادة ؛من الثابت

، إٔب و، ككضع النقط على أحرفتومركران بكتاب، ﴾...اقرأ﴿تلقينو للنيب ملسو هيلع هللا ىلص استفتاحان بقولو الكرٙب: 
                                                           

 .َِّصـ. ا١ترجع السابق. ُٖٖٗخرما كحجاج.  - َُٔ
 .َِْ-َِّ ـ. ا١ترجع السابق. صُٖٖٗخرما كحجاج.  - ُُٔ
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كمنعان لتأثرىا بلغات األمم  - خوؼ تفشي اللحن - ُب ٚتع اللغة من مصادرىا، علماء اللغة جهود
إٔب ، ك (الكوفة، كالبصرة، كبغداد، كاألندلس)ُب إٔب ظهور ا١تدارس النحوية،  ،الداخلة ُب اإلسبلـ

لئلسبلـ  خدمةن ، العلـو ن، كغَتىا مالعركض، كعلم ا١تعاجمالببلغة كعلـو اٟتديث، كعلم ـ و ظهور عل
 إٔب تعلمها، حىت يتسٌت ٢تم حفظ القرآف، كقراءة كتب ٓب تكن العربية لغتهم األكٔب كلعلومو، ىرع قـو

كاإلسبلـ، ككاف  جعلتهم من أبرز علماء اللغة، كالتوحيد، فبلغوا ُب تعلمهم ٢تا مرتبةن ، كالعقيدة، الفقو
الذم نقل كتاب }كليلة كدمنة{ " ع"ابن ا١تقف :منهم على سبيل ا١تثاؿ من عمل على الًتٚتة، مثل

 عن الفارسية إٔب العربية. 

توسع ا٠تبلفة  كمتوسعة مع اثنية بداية جادةن  قد بدأت ا١تبلمح األكٔب لتعلم العربية، لغةن ك 
ك٤تاطة  دافعية تكاملية معززةن  فكانت الدافعية إٔب تعلمها، كدخوؿ الناس ُب دين هللا أفواجان  اإلسبلمية

إذا مات ابن "ما يعزز ىذا االٕتاه ، - ملسو هيلع هللا ىلص -كقد كاف ُب أحاديث النيب ، كمكللة ابلقدسية، ؼابلشر 
 ، كاف منها العلم الذم ينتفع بو، كىو العلم ا١ترتبط بدراسة القرآف"عملو إال من ثبلثآدـ انقطع 

 . (كٕتويد ا١تعرفة هبا كما دراسة ذلك إال بتعلم العربية)كبدراسة الشريعة اإلسبلمية،  كعلومو

ُب  مةن منتظ موضوعيةن  بدايةن ، كتعلم اللغة العربية، لغة اثنية ُب تعليم كلقد بدأت اٞتهود العلمية
 . ُِٔ، بعمر ال يتجاكز الثبلثة عقودا٢تجرم القرف الرابع عشر ناألخَت مالعقد 

كطرقها ا٠تاصة ُب تعليم اللغة العربية  قد انتهجت مذاىبها كإذا كانت ا١تدارس اإلسبلمية األكٔب
أكثر ُب ٣تاؿ كبوضوح ، أك اثنية، فإف اٞتهود اٟتديثة ُب ىذا اجملاؿ ما تزاؿ تتبع ا١تنهج الغريب لغة أكٔب

 Foreign"، حيث ىو اآلف فرعه من ميداف تعليم اللغات األجنبية اثنيةن  تعليم اللغة العربية لغةن 

Language Education" أبرز الفركع التطبيقية لعلم اللغة اٟتديث ،"Modern Linguistics ،"
                                                           

 .َِٔص .ا١ترجع السابقىػ. ُِِْالعصيلي.  -ُِٔ
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ستمدة من نتائج الدراسات كتعتمد ىذه اٞتهود اعتمادان أساسيان على معطيات تعليم اللغات الغربية ا١ت
 . ُّٔكتطبيقاهتا الًتبوية "Psycholinguistic studies"اللغوية النفسية 

كالذم يعٌد تعليم  - "Applied linguistics"كلقد كانت البداية اٟتقيقية لعلم اللغة التطبيقي 
أحد فرعي علم كىو ٯتثل  ،ُب أكائل النصف الثا٘ب من القرف العشرين - اللغات األجنبية أبرز فركعو

أما الفرع  ،"Modern linguistics"الذم يطلق عليو أحياانن: علم اللغة اٟتديث  "Linguistics"اللغة 
 General"أك علم اللغة العاـ  "Theoretical linguistics"الثا٘ب فهو علم اللغة النظرم 

linguistics"
ُْٔ . 

 ُب ميداف تعليم اللغات األجنبية ائدةىي الس البنيوية ك١تٌا كانت تطبيقات ا١تدرسة السلوكية"
كما تزاؿ، حيث  قد أتثرت هبذه التطبيقات لتعليم اللغة العربية لؤلجانب حينها، فإف البداّيت اٟتديثة

ُب ٥تتلف ، أساسان لربا٣تها التعليمية"، الشفوم ١تدخل السمعي"ابُب أخذىا ، يبدك األثر جليان 
  ة.كمدارسها ٔتختلف الدكؿ العربي، معاىدىا

عن ، كمدارس لغوية نفسية، ٗتتلف ُب نظرهتا لطبيعة اللغة كعلى الرغم من ظهور إتاىات
، ككيفية تعليم اللغات األجنبية كٖتليل كىي نظرة أدت إٔب تغَت ُب أساليب دراسة -النظرة السلوكية 

اؿ تعليم اللغة كٓتاصة ُب ٣ت، كالطرائق اٟتديثة ُب تعليم اللغات األجنبية، حيث برز عدد من ا١تداخل
ٓب يستفد  ، أف تعليم اللغة العربية٧تد  - االتصإبلغَت الناطقُت هبا، كا١تدخل ا١تعرُب، كا١تدخل  اإل٧تليزية

 . ُٓٔكثَتان من ىذه االٕتاىات اٟتديثة

                                                           

 .ُّص .ا١ترجع السابقىػ. ُِِْالعصيلي.  -ُّٔ
 .ُْص  .ا١ترجع السابقىػ. ُِِْالعصيلي.  -ُْٔ
 .َِٔص .ا١ترجع السابقىػ. ُِِْالعصيلي.  -ُٓٔ
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ما ىو منها ما ىو منهجي، ك  :منها؛ إٔب أمورو  عدـ ىذه االستفادة ُٔٔكيرجع العصيلي
 لها على النحو التإب:ز عدة مشكبلت فصَّ اقتصادم، كىو ٦تا تسبب ُب برك 

 :من حيث ا٠تطط كا١تناىج كا١تقررات -ُ
اليت جاءت هبا  على األسس لؤلجانب ُب ٣تاؿ تعليم اللغة العربية اعتماد اٞتهود العربية

ُب  من تطبيقات تربوية، على الرغم من أف التجارب الغربية، كما انبثق عنها البنيوية ا١تدرسة السلوكية
قد كصلت إٔب أف االستمرار ُب تطبيق األسس ، اؿ كاليت بدأت ٔتثل ما بدأت بو اٞتهود العربيةىذا اجمل
 ال ٭تقق األىداؼ ا١تنشودة.  ُب ٣تاؿ تعليم اللغات األجنبية، السابقة

كالذين كاف ٢تم فضل ، عند كثَت من البنيويُت العرب كما أف مفهـو علم اللغة التطبيقي
مازاؿ يقف عند مفهـو العلماء الغربيُت، كالذم كاف سائدان ُب ، م اللغة العربيةُب برامج تعلي، الرّيدة

 Linguistic“كىو مفهـو انقص، كأقرب إٔب التطبيقات اللغوية ، ا٠تمسينيات من القرف ا١تاضي

applications”  منو إٔب علم اللغة التطبيقي"Applied linguistics"سيطرة  عن ، كىو ما أسفر
أبرز ا١تداخل التطبيقية آلراء ىذه ) "Aural-oral, approach"البصرم الشفوم  يا١تدخل السمع

ُب إعداد ا٠تطط، ككضع ا١تناىج، كأتليف (، لغَت الناطقُت هبا ا١تدرسة على برامج تعليم اللغة العربية
 . الكتب

ة عن اليت يعتقد أهنا انٕت، كاف اىتماـ ا١تنهج موجهان إٔب ا١تشكبلت اللغوية،  كنتيجة لذلك
و اللغة ا٢تدؼ، حيث لوحظت زّيدة ُب الساعات ا١تخصصة اكتسابُب ، تدخل أنظمة ا١تتعلم األـ

اليت يعتقد أهنا ، كالتدريب ا١تمل على نطق األصوات، كا١تبالغة ُب تدريبات األ٪تاط، للمرحلة الشفوية
ات ا١تصنوعة، اليت يعتقد أهنا ابٟتوار  الكتاب ا١تقرر ءى لً تبٍت الكفاية اللغوية بطريقة غَت مباشرة، كما مي 

                                                           

 .ِِٕ – ُِٔص  .ا١ترجع السابقىػ. ُِِْالعصيلي.  -ُٔٔ
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كالكتب معظم اٞتوانب األساسية ُب اللغة،   كا١تقررات ٘تثل ا١تواقف الطبيعية للغة، كغابت عن ا١تناىج
 كاٞتوانب االتصالية اٟتقيقية للغة. ، كاٞتوانب الوظيفية، كاٞتوانب ا١تعرفية

كتقدٯتها، ٓب ينب على  ج كترتيبهاُب ىذه ا١تناى كالعناصر اللغوية البلزمة ا١تواد اختياركما أٌف 
ليس ٢تا عبلقة  كاأل٫تية، بل ٖتكمت فيو عوامل أخرل كالتدرج من حيث الشيوع سليمةو  أسس علميةو 

 ا١توضوعي.  العملي ختيارابال

رجع ذلك إٔب نقص الدراسات كالبحوث التطبيقية ُب اللغة العربية، اليت ٘تد  القائمُت و يكى
 د اللغوية البلزمة. على ىذه ا١تناىج اب١توا

 :من حيث طرائق التدريس -ِ
ُب  كأف ىذه الرابطة تقول ،كالكتاب ا١تقرر ترتبط اب١تنهج أف طريقة التدريس: "يرل العصيليك 

كأف ىذا ىو كاقع ، ىو ا١تادة اللغوية الوحيدة اليت ٘تثل ا١تنهج الربامج اليت يكوف فيها الكتاب ا١تقرر
كضعت على  منذ، اليت ٓب تتغَت تغَتان حقيقيان ، لغَت الناطقُت هباربية الكثَت من برامج تعليم اللغة الع

إابف سيطرتو على ميداف تعليم اللغات األجنبية، كابلتإب "، الشفوم، ا١تدخل السمعي"كمفاىيم  أسس
اليت ٘تثل ىذا ا١تدخل، ىي األساس بل ىي الطريقة  "الشفوية الطريقة السمعية" فمن الطبيعي أف تكوف

 كأنشطتها.  ااهتإجراءك ّتميع تطبيقاهتا ، ا١تتبعة ُب التدريس ةالوحيد

مقررات  مادامت ٤تتوّيت، ال ٯتكن التخلص من سيطرهتا(، "على حٌد تعبَته)كىي طريقة 
كىو يوجز ". ، قد اختَتت كنظمت على أساسهاكتراكيبو  كصيغو  من مفرداتو  :تعليم اللغة العربية

  :ُب امشكبلهت

 ١تعلم:من حيث إعداد ا"أ/ 
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الذم ، على علم اللغة التطبيقي لغَت الناطقُت هبا من قبل معلمي اللغة العربية الكلي االعتماد
كآراؤه، فيها ما ٯتكن تطبيقو على ٣تاالت  كإتاىاتو ُب الغرب كنظرّيتو ميدانو تعليم اللغات األجنبية

 تاج لبعض التعديبلت. تعليم اللغة العربية، كما ال ٯتكن تطبيقو، أك يصعب تطبيقو أك ما ٭ت

ٌي اللغة، فمعظمهم ال يستطيع قراءة يأحادلغَت الناطقُت هبا  إف غالبية معلمي اللغة العربيةب/ 
لغة ىذا العلم، كيعتمدكف  اإل٧تليزيةابللغات األجنبية، كٓتاصة اللغة  ما يكتب حوؿ ىذه ا١توضوعات

 على قراءة ما كتب أك ترجم للعربية. 

كآراء ُب إعداد  كمقاالت كتب  :ىو ؛عن اللغات األجنبية اللغة العربية ل إٔبقً إف ما ني ج/ 
من ، كأساليب التقوٙب، كليس دراسات علمية مفصلة، ا١تناىج، كأتليف الكتب، كطرائق التدريس

ٯتكنو ، فإف ا١تطلع عليها، كٖتليلها، فهي كإف كانت مًتٚتةن ، كنتائجها، حيث ٚتع ا١تادة العلمية
 ".ُٕٔكيرفض ماعدا ذلك، كاالستفادة منها، حىت يطبق ما ٯتكن تطبيقوك٘تحيصها ، نقدىا

مثل ، من ٛتلة الشهادات ُب ٣تاالت أخرل كآداهبا التحاؽ غَت ا١تتخصصُت ُب اللغة العربيةد/ 
 بربامج تعليم اللغة العربية. ، اإل٧تليزيةكاللغة ، كالًتبية، جتماعيةكالعلـو اال، العلـو الشرعية

ُب ٣تاالت ، كا١تعاىد العليا ابٞتامعات عند خر٬تي أقساـ اللغة العربية نقص التأىيلىػ/ 
من حيث الكفاية ، كلضعف بعضهم ُب ا١تعرفة ابللغة، ٗتصصهم، لضيقو ُب كقت الربانمج الدراسي

 كالصرفية.  كالنقص ُب ا١تعلومات النحوية، اللغوية

                                                           

ا١تنقولة عن اإل٧تليزية خاصة كتابو "  "، ٤تمود اٝتاعيلصيٍت"كل من: ة لبعض اٞتهود العلمي رجعيستثٌت ا١ت* -ُٕٔ
خاصة كتابو " دليل عمل ُب إعداد ا١تواد  "، رشدم أٛتدطعيمة"التقابل اللغوم كٖتليل األخطاء "، كما نقلو 

 ة لربامج تعليم اللغة العربية ".التعليمي



 

 
 

128 

اليت تقدـ ُب  - سية كالًتبوية كا١تنهجيةالنف - كما أف ا١تقررات كا١تواد اللغوية التطبيقية كغَتىا
ٓب يعهدىا ا١تلتحقوف هبذه ، ، ىي معلومات جديدةلغَت الناطقُت هبا برامج أتىيل معلمي اللغة العربية

بكليات اآلداب ٦تا يؤدم إٔب حدكث عجز ما ، خاصة الذين ٗترجوا ُب أقساـ اللغة العربية، الربامج
 أداء كظيفتو.  ينعكس بدكره على، ُب كفاّيت ا١تعلم

لغَت  ُب ٣تاؿ إعداد معلمي اللغة العربية، عدـ الًتابط بُت بعض ا١تواد ا١تقدمة للدارسُتك/ 
كتباين ، القائمُت على أمر ىذه الربامج ٗتصصات األساتذة اختبلؼالناطقُت هبا ارتباطان مباشران، ك 

 ب الدارسُت. كمناىجهم ُب البحث العلمي، ٮتلق نوعان من اإلرابؾ للطبل، مشارهبم

لغَت  كالتطبيق ُب كثَت من برامج إعداد معلمي اللغة العربية كجود فجوة كبَتة بُت النظريةز/ 
كآراء لغوية كنفسيػة كتربوية  مواد :من الناطقُت هبا، ٦تا يقلل من االستفادة ٦تا يقدـ ُب ىذه الربامج

مج، أك ما يعرؼ ابلًتبية العملية، يعا٘ب فممارسة التدريس أثناء الربان. كمنهجية، أثناء الدراسة كبعدىا
كذلك لقلة ما ىو موجود من ىذه ا١تؤسسات ، أك ا١تدارس الصاٟتة لتنفيذه من نقص ُب ا١تعاىد

 ا١تتخصصة. 

 قد تواجو ا١تعلم بعد ٗترجو، عندما ال ٬تد فرصة لبلجتهاد كما أف صعوابت ُب التطبيق
 الكتب ا١تقررة دكف تدخل منو. ك  نتيجة اإلصرار على تدريس ا١تواد، كالتطوير

من خر٬تي معهد  ا١تهنية الوظيفية: كترتبط ا١تشكلة ىنا بعدـ إاتحة الفرصة للمتخصصُتح/ 
ُب معهد تعليم اللغة العربية ّتامعة اإلماـ  ا٠ترطـو الدكٕب للغة العربية، كقسم أتىيل معلمي اللغة العربية

على عناصر من غَت  االعتماديق ما تعلموه، مع دمحم بن سعود اإلسبلمية، ١تمارسة مهنتهم كتطب
 ا١تتخصصُت ُب ىذا اجملاؿ. 
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لغَت الناطقُت  كا٠تربات لدل معلمي اللغة العربية كا١تعارؼ التدريبات أثناء ا٠تدمة: تقادـ ا١تعلوماتط/ 
 . كا٠تربات كا١تعارؼ لتجديد ىذه ا١تعلومات(، غَت متوفرة اآلف)فرصة  ا٬تادهبا، تقتضي ابلضركرة 

 التنسيق ُب ميادين البحث: على الرغم من أف تشابو معاىد أتىيل معلمي اللغة العربيةم/ 
كالشهادات اليت ٘تنحها، فإهنا ، كشركط القبوؿ، كا١تقررات، كا١تناىج، لغَت الناطقُت هبا، ُب ا٠تطط

كال توجد  ،ميةتفتقد التنسيق فيما بينها ُب ميادين البحث العلمي كتبادؿ ا٠تربات، كالزّيرات العل
٘تنع التكرار، كتيسر إمكانية االستفادة منها ُب ٚتيع ىذه  قاعدة معلومات أك قائمة ابلبحوث ا١تنجزة

 كا١تعاىد.  ا١تراكز
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ث يقوؿ: إف اإلنساف ؛ حي168ابن خلدكف ُب الًتاث اللغوم العريب القدٙب ىذه ا١تدرسة ٯتثل
كقد ميز هللا تعأب اإلنساف عن اٟتيواف ابلفكر. كىذا الفكر إ٪تا ٭تصل  ،جاىل ابلذات عآب ابلكسب

لو بعد كماؿ اٟتيوانية فيو. كيبدأ من التمييز. فهو قبل التمييز خلو من العلم ابٞتملة، معدكد من 
ا١تضغة، كما حصل لو بعد ذلك فهو ٔتا جعل اٟتيواانت، الحق ٔتبدئو ُب التكوين من النطفة كالعلقة ك 

ًَجَعَوَ ىَنٌُُ ﴿هللا لو من مدارؾ اٟتس كاألفئدة اليت ىي الفكر. قاؿ تعأب ُب االمتناف علينا: "

. فهو ُب اٟتالة األكٔب قبل التمييز ىيوٕب فقط ٞتهلو ّتميع ا١تعارؼ، ﴾169اىعََّْعَ ًَاألَبْصَبزَ ًَاألَفْئِدَةَ
لعلم الذم يكتسبو آالتو، فتكمل ذاتو اإلنسانية ُب كجودىا. كانظر إٔب قولو ٍب تستكمل صورتو اب

اِقْسَأ بِبظٌِْ زَبِّلَ اىَّرِي خَيَقَ؛ خَيَقَ اإلِّْعَبَُ ٍِِْ عَيَقٍ؛ اِقْسَأ ًَزَبُّلَ األَمْسًَُ؛ اىَّرِي عَيٌََّ ﴿تعأب: 

بو من العلم مآب يكن حاصبلن لو بعد أف كاف . أم أكس﴾171بِبىقَيٌَِ؛ عَيٌََّ اإلِّْعَبَُ ٍَبىٌَْ ٌَعْيٌَْ
علقة كمضغة. فقد كشفت لنا طبيعتيو كذاتيو ما ىو عليو من اٞتهل الذاٌب كالعلم الكسيب، كأشارت إليو 
اآلية الكرٯتة تقرر فيو االمتناف عليو أبكؿ مراتب كجوده كىي اإلنسانية كحالتاىا الفطرية كالكسبية ُب 

 .أكؿ التنزيل كمبدأ الوحي

فالنظرية ا١تعرفية الفطرية ُب علم اللغة النفسي اٟتديث اليت يتزعمها تشومسكي ترل رأم ابن 
ا فطرة اكتساهبخلدكف كأتخذ بو؛ كىو أف اللغة فطرة خاصة ابإلنساف دكف غَته من ا١تخلوقات، كأف 

ب لغة ىذه كقدرة عقلية مغركسة فيو منذ كالدتو، كأف أم طفل يولد ُب بيئة بشرية معينة سوؼ يكتس
ي، مآب يكن اإلنساف مصاابن جتماعالبيئة اليت يعيش فيها، بغض النظر عن مستواه التعليمي كاال
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ليست  -هبذا ا١تفهـو  -أبمراض أك عاىات عقلية ٘تنعو من تلقي اللغة أك فهمها أك استعما٢تا. كاللغة 
 كإ٪تا -كما يعتقد السلوكيوف   -سلوكان يكتسب ابلتقليد كالتلقُت كالتعليم كا١تراف كا١تمارسة كحسب 

 .171ىي فطرة عقلية معرفية 

ُب ىذا اجملاؿ: "إف جزءان من القدرة على تعلم اللغة فطرم، كُب الوقت  172ف اٟتمدا٘بيضيك 
 اكتسابنفسو البد كأف اللغة متعلمة. كيف نوفق بُت ىاتُت ا١تقولتُت: اللغة فطرية كاللغة متعلمة؟ إف 

نمائية لدل اٟتيواانت كافة، يتضمن تعليمان ٮتضع بشدة لشركط بيولوجية اللغة شأنو شأف العمليات ال
 تسَتًٌ النمو ُب مسارات ٤تددة تقررىا ميوؿ كمؤىبلت كقدرات معينة ٭تملها الفرد كراثيان. 

من الواضح أف الطفل العريب ال يتكلم العربية ابلفطرة، كال الطفل الربتغإب يتكلم الربتغالية 
 أف نتعلم اللغة اليت نتحدث هبا". انتهى. ابلفطرة. كعلينا 

ي الذم جتماعف اإلنساف يتعلم اللغة كيكتسبها بعد الوالدة من خبلؿ ايط كالوسط االأأم 
 يعيش فيو، ٔتا زكده هللا من أجهزة النطق كالكبلـ.

اللغة؛ حيث تقوؿ: إف اللغة تكتسب  اكتسابىذا الرأم ُب حديثها عن  173كتؤكد عطية
كينشأ كيتعلم اللغة بعيدان عنهما  ،مثبلن أثر للوراثة فيها: فإف أم طفل يولد من أبوين عربيُت  كتتعلم، ال

                                                           

  ،كما بعدىا. كانظر أيضان  ُِٓص .السابق عا١ترجـ. ََِٔالعصيلي.  -171
 . ُٖص .السابق عا١ترجـ. ُٗٗٗالعصيلي.  -

ـ. علم نفس اللغة من منظور معرُب. الطبعة الثانية، عماف: دار ا١تسَتة للنشر ََِٕاٟتمدا٘ب، موفق.  -172
 . ُٖٔ-ُٖٓص  بع.كالتوزيع كالط

 .ِٔص  ـ. علم النفس اللغوم. الطبعة األكٔب، القاىرة: مكتبة اإل٧تلو مصرية.ُٕٓٗعطية، نواؿ دمحم.  -173
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، أك أ١تانية، فإنو حتمان ينطق لغة ىاتُت البيئتُت اللتُت نشأ فيهما مثبلن ُب بيئة أخرل كلتكن فرنسية 
 بطبلقة كاضحة ككأنو كلد من أبوين أجنبيُت فعبلن.

ًَاهللُ أَخْسَجَنٌُ ٍِِ بُطٌُُِ ﴿بعد الوالدة, ككما قاؿ تعأب:  اللغة إذف أيٌب اكتسابف

. ﴾174أٍَُّيَبتِنٌُ ال تَعْيٌَََُُ شٍَْئبً ًَجَعَوَ ىَنٌُُ اىعََّْعَ ًَاألَبْصَبزَ ًَاألَفْئِدَةَ ىَعَيَّنٌُ تَشْنُسًَُُ
، كأكجد فيكم أخرجكم من أرحاـ أمهاتكم أطفاالن ال تعلموف شيئان  -سبحانو كتعأب  -أم أف هللا 

كسائل العلم كاإلدراؾ؛ كىي السمع كالبصر كالقلوب، لتؤمنوا اب عن يقُت كعلم اتـ. كتشكركه على 
 .175نعمائو ابستعماؿ كل عضو من أعضائكم فيما خلق لو من خَت

"كذلك  قوؿ:؛ حيث يأبف التعليم كسيب ك٭تصل للمرء بعد الوالدة 176كلقد أكد ابن خلدكف
كالتفنن فيو كاالستيبلء عليو إ٪تا ىو ْتصوؿ ملىكىة ُب اإلحاطة ٔتبادئو كقواعده  أف اٟتذؽ ُب العلم

كن اٟتذؽ ُب ذلك كالوقوؼ على مسائلو كاستنباط فركعو من أصولو. كما ٓب ٖتصل ىذه ا١تلكة ٓب ي
د كىذه ا١تلكة ىي غَت الفهم كالوعي، ألان ٧تد فهم ا١تسألة الواحدة من الفن الواح ،ا١تتناكؿ حاصبلن 

ككعيها مشًتكان بُت من شدا ُب ذلك الفن كبُت من ىو مبتدئ فيو، كبُت العامي الذم ٓب ٭تصل علمان 
كبُت العآب النحرير. كا١تلكة إ٪تا ىي للعآب أك الشادم ُب الفنوف دكف سوا٫تا. فدؿ على أف ىذه ا١تلكة 

الدماغ من الفكر كغَته  غَت الفهم كالوعي. كا١تلكات كلها جسمانية سواء كانت ُب البدف أك ُب 
 كاٟتساب. كاٞتسمانيات كلها ٤تسوسة؛ فتفتقر إٔب التعليم".

                                                           

 .ٖٕ :سورة النحل -174

بَتكت: دار  ،ـ. ا١توسوعة القرآنية ا١تيسرة. الطبعة الثالثة، دمشق: دار الفكرََِْ، كآخركف. بوالزحيلي، كى -175
 .ِٕٔص الفكر ا١تعاصر.
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نستنتج من ىذه النظرية ا١تعرفية الفطرية اٟتديثة، أف ما جاءت بو من أفكار ُب ىذا ا١تضمار 
:"... اللغة ملكة لسانية ُب نظم الكبلـ ٘تكنت 177إ٪تا يعتمد على آراء ابن خلدكف حيث يقوؿ

ت ُب ابدئ األمر أهنا ًجًبلَّة كطبع. كىذه ا١تلكة إ٪تا ٖتصل ٔتمارسة كبلـ العرب كتكرره كرسخت فظهر 
على السمع كالتفطن ٠تواص تركيبو. كمثالو لو فرضنا صبيان من صبياهنم نشأ كريبى ُب جيلهم فإنو يتعلم 

ًكمي شأف اإلعراب كالببلغة فيها حىت تستوٕب على غايتها؛ كليس من العل م القانو٘ب ُب شيء، لغتهم ك٭تي
كإ٪تا ىو ْتصوؿ ىذه ا١تلكة ُب لسانو كنطقو. ككذلك ٖتصل ىذه ا١تلكة ١تن بعد ذلك اٞتيل ْتفظ  
ل ا١تلكة كيصَت كواحد ٦تن نشأ ُب جيلهم  كبلمهم كأشعارىم كخطبهم كا١تداكمة على ذلك ْتيث ٭تيىصًٌ

 كرىيبى بُت أجيا٢تم. كالقوانُت ٔتعزؿ عن ىذا". 

كف أف يقوؿ: إف ملكة اللغة عند اإلنساف ليست كراثية أك طبيعية، كلكنها ٖتتاج يريد ابن خلد
إٔب ٦تارسة كتدريب كحفظ لكبلـ أىل اللغة حىت يصبح الناطق هبا كأنو كاحد منهم. كىذا ما اندل بو 

ا فطرة كقدرة عقلية مغركسة فيو منذ اكتساهبتشومسكي من أف اللغة فطرة خاصة ابإلنساف، كأف 
 ة.الوالد

 نشوء ادلدرسة ادلعرفية يف الغرب
٬تمع كثَت من الباحثُت على أٌف ا١تدرسة ا١تعرفية الثانية، قامت كرد فعل ١تا اندت بو ا١تدرسة 

 السلوكية من تركيز على السلوؾ الظاىر، كتغييب للعمليات العقلية اليت تقف كراء ىذا السلوؾ. 

١تعرفية، للمدرسة السلوكية اترٮتيان، إاٌل أف كعلى الرغم من أف كجود شواىد على سبق ا١تدرسة ا
عدـ االنضباط، كغياب ا١توضوعية اللذين صاحبا ا١ترحلة األكٔب من ظهور ىذه ا١تدرسة، أدّي إٔب بركز 
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كنشوء التيار السلوكي ا١تنضبط، القائم على التجريبية، كدراسة السلوؾ الظاىر، بعيدان عن التهوٙب، 
 نية اللذين صاحبا اٟتقبة األكٔب ٢تذه ا١تدرسة. كاإلغراؽ ُب ا٠تياؿ كالوجدا

"يؤرخ لظهور ا١تدرسة ا١تعرفية الثانية } التالية للمدرسة السلوكية{ كاليت يعترب كل من 
، أىم دعاهتا ُب )الستينيات( من القرف ا١تاضي. "Lunenburg لينينربج ك Chomsky"تشومسكي 

ُت ألشكاؿ لغوية غَت مكتملة، كلغة انقصة مليئة حيث ٓب يعد ينظر إٔب ا١تتعلمُت ابعتبارىم منتج
، كتسابابألخطاء، بل ابعتبار أهنم ٥تلوقات ذكية كمبدعة، تتعلم ُب ضوء مراحل منظمة من اال 

كتتفاعل مع البيئة اللغوية تفاعبلن خبلقان، عند مواجهتها لؤلشكاؿ كالوظائف اللغوية ُب مضامُت 
طأ، كاختبار الفرضيات، كابعتبار أهنم ينجحوف ببطء ُب بناء ىادفة، بعملية متدرجة من ااكلة كا٠ت

 ". ُٖٕنظاـ لغوم متغَت، يزداد قرابن من النظاـ اللغوم الذم يتعلمو ا١تتحدثوف األصليوف

أفكار تشومسكي، أىم دعاة ىذه ا١تدرسة ُب أف اللغة )كليست اللغات(  ُٕٗكيلخص براكف
االستجاابت ا٠تارجية ا١تبلحظة، أك عن طريق اٟتشد ليس ُب اإلمكاف دراستها عن طريق ا١تؤثرات، ك 

ليس مهتمان  Generative Linguistاللغوم، لكمٌو ىائل من ا١تعلومات، كأف )اللغوم التوليدم( 
مهتم ابلتوصل إٔب مستول  أيضان بوصف اللغة، أك التوصل إٔب مستول من الدقة الوصفية فقط، كلكنو 

ة. كىذا يعٍت: مبادئ أساسية مقننة، ٔتعزؿ عن لغة ْتٌد ذاهتا، من الدقة )التفسَتية( ُب دراسة اللغ
 كسائل كصفية دقيقة للحكم على قواعد اللغة كدراستها.  ا٬تادنستطيع من خبل٢تا 

 بُت البنائية )قرينة السلوكية( كالتحويلية )ا١تعرفية( حوؿ اللغة: ختبلؼأكجو االتفاؽ كاال

                                                           

 .ُّٓص . ا١ترجع السابقـ. ََِِحسُت.  -ُٖٕ
 .ِٗـ. أسس تعلم اللغة كتعليمها. ا١ترجع السابق. ص ُْٗٗبراكف.  -ُٕٗ
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 :َُٖنقطتُتيرل العريب أف: النظريتُت اتفقتا ُب   

صل اللغات ٚتيعان، كىو يسبق الكتابة ُب كل اللغات من أأكالن: اعتبار أف الكبلـ ا١تنطوؽ ىو 
 حيث اتريخ النشأة. 

اثنيان: أف لكل لغة نظامان شامبلن متكامبلن، ٬تعل ا١تتحدث قادران على التعبَت عن أم فكرة 
 تراكده. 

 :ُُُٖب )ست نقاط( على النحو التإب أما أكجو ا٠تبلؼ الواضحة بُت النظريتُت، فيحددىا

عادات لغوية عن طريق ااكاة كالتقليد  اكتسابالتباين ُب مفهـو تفسَت التعلم ما بُت ) .ُ
ما بُت )الفكرة ا١تعرفية القائلة: أبٌف القدرات اللغوية ىي قدرات ذىنية، ٘تٌكن ك كالتعزيز( 

 اعد معينة(. ا١تتحدث كالسامع من حل مشكبلت االتصاؿ عن طريق تطبيق قو 
أتكيد البنائية على كجود فركؽ بُت اللغات، قابلو التحويليوف ببياف كجود عناصرو مشًتكةو   .ِ

 كثَتةو، بُت لغات العآب، من ذلك: 
  كيساعد على ابتكارىا. ،يوضح معا٘ب العبارات ،أف لكل لغة نظاـ صوٌب ك٨توم صرُب - أ

كأنٌو من ا١تمكن  لغات ٚتيعان.كأٌف مفهـو الفاعل، كالصفة، كالفعل، لو مقابل ُب ال - ب
 ة، كالعبارة الفعلية كنموذج للبناء األساسي ُب كل اللغات ياإلٝتالعبارة  استخداـ

ُب  اختبلؼبُت اللغات ال يكوف على مستول البناء األساسي، بل ىو  ختبلؼكأف اال - ت
ء الظاىر ا١تقارانت بُت اللغات على مستول البنا جراءقواعد الصياغة. كاىتماـ البنائية إب

                                                           

تعلم اللغات اٟتية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيق. الطبعة األكٔب،  ـ.ُُٖٗالعريب، صبلح الدين عبد اجمليد.  -َُٖ
 .ّّص بَتكت: مكتبة لبناف. 

 . ُٓصـ. ا١ترجع السابق. ُُٖٗالعريب.  -ُُٖ



 

 
 

136 

ا١تبالغة ُب ا١تفارقات بُت اللغات. كاليت اعتربىا  جراءىو الذم أدل إٔب ا١تبالغة إب
 التحويليوف فركقان سطحية ال ترقى إٔب مستول العوامل ا١تشًتكة اليت أ٫تلها البنائيوف. 

قاؿ البنائيوف أبف اللغات كلها تتغَت كتتطور، بينما قصر ا١تعرفيوف ىذا األمر على مستول  .ّ
البناء الظاىرم، كقالوا أبٌف األساسيات تبقى كما ىي، فهي األصل الذم تصاغ منو كل 

 التطورات اٞتديدة للغة. 
رفض التحويليوف اعتبار الفركؽ الفردية بُت ا١تتحدثُت ضمن اختصاص عآب اللغوّيت، كذلك  .ْ

هم أٌف العتمادىا على عوامل نفسية كحضارية كببلغية يتناك٢تا البحث اللغوم. ففي رأي
مع كل ا١تتحدثُت أك غالبيتهم على صحتها،  اللغوّيت ٗتتص ابلقواعد الصرفية النحوية اليت ٬تي
ْتيث تصلح لبلتصاؿ بُت اللغة دكف عائق، أك مشكبلت ُب الفهم كالتعبَت، كاالبتكار 

 اللغوم. 
ستخبلص اىتماـ البنائيُت ابلشكل، كالبناء الظاىرم للتعبَت اللغوم، كالعمل على ٖتليلو كا .ٓ

ا١تعا٘ب عن طريقو. قابلو اىتماـ من جانب التحويليُت، ابلعمليات اليت تسبق ىذا ا١تظهر 
ا٠تارجي، ففي رأيهم أف ا١تعٌت ا١تقصود بعبارةو لغويةو ما، ٯتكن تفسَته عن طريق ٖتليل الكفاءة 

 . اللغوية للمتحدث، كالقواعد اليت استخدمها ُب الوصوؿ إٔب التعبَت اسوس الظاىرم
 ات بُت ا١تدرستُت كاف حوؿ مفهـو النظرية اللغوية كأسلوب التحليل اللغوم. ختبلفكأىم اال .ٔ

لقد رأل االبتكاريوف التحويليوف أف البحث اللغوم ال ٬توز أف يتقيد أبساليب البحث ا١تتبعة 
، تنطبق على ُب العلـو الطبيعية، على ٨تو مبلحظة الظواىر، كتبويبها، كاالنتهاء منها إٔب قواعد عامة

مطلقُت يد الباحث اللغوم ُب الوصوؿ إٔب  –نفس ا١تظاىر ا١تتكررة إلثبات صحة الفرض أك خطئو 
نظريتو، دكف اتباع طريقة ٤تددة، كدكف اإلفصاح عن ىذه الطريقة، كإ٪تا يكوف ٫تو، ما إذا كانت 

كمضى بعض الباحثُت إٔب أف: قواعد ىذه النظرية تنطبق على ا١تظاىر اللغوية اليت تناك٢تا أكالن أـ ال، 
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اللغة ظاىرة مقصورة على اإلنساف كحده، فبل ٬توز أف ٗتضع لنفس األساليب اليت تتبع ُب فحص 
 عينات الصخر، أك العائبلت النباتية كإٔب ما غَت ذلك". 

كينبو العريب إٔب: كجود فارؽ بُت النظرية ا١تعرفية كالنظرّيت اٟتسية السلوكية، يتمثل ُب تصرؼ  
ية كاختيار كإسهاـ ُب العملية الًتبوية، كإٔب سيطرة دكافعو كقدراتو على ا١توقف التعليمي ٬تاب١تتعلم إبا

من اختيار للمثَتات إٔب إ٘تاـ عملية التعلم، بعكس ما قالت بو السلوكية اٟتسية، من كجود ١تثَت كأتثَت 
 ه.لعملييت الثواب كالعقاب أك التعزيز ا٠تارجي على عملية التعلم ىذ

كما يشرح مفهـو علماء النفس اللغويُت لعملية استيعاب اللغة أصليةن كانت أـ أجنبيةن بقولو:  
"إنو ال ٮتتلف كثَتان عن النظرية الذىنية العقبلنية ُب اٞتوىر، كإف كاف ينصب على التطبيق اللغوم ٢تا 

يمس ديز كغَت٫تا: أف ابلدرجة األكٔب". مضيفان: "فيفًتض ىؤالء العلماء كمنهم: نـو تشومسكي كج
تعلم اللغات استعداد فطرم عند اإلنساف، يولد معو، كينمو كينضج ُب السنوات األكٔب من حياتو، 
كيساعده على استيعاب اللغة، كفهمها، كاالتصاؿ عن طريقها. كىذا العامل الوراثي مقصور على 

 ". ُِٖاإلنساف كحده، ال يشاركو فيو أم حيواف آخر
 اء يركف: أٌف تيسَت استيعاب اللغة يتٌم عرب ا١تراحل التالية:كما أف ىؤالء العلم

أكالن: ُب عقل اإلنساف جهاز يشبو شاشة الرادار، يستجيب فقط للموجات اللغوية، كيستقبلها 
 language acquisitionكينظمها كيربط بينها، كيسمى ىذا اٞتهاز: "مركز استيعاب اللغات 

device". 

ىو ا١تختص  -١تركز ىذه ا١توجات كيقـو بتنظيمها يرسلها إٔب مركز آخر اثنيان: بعد أف يستقبل ا
، أك القدرات اللغوية كيقـو ىذا ا١تركز الثا٘ب بصياغة "linguistic competence -"ابلكفاية اللغوية

                                                           

 .ُٓص ـ. ا١ترجع السابق. ُُٖٗالعريب.  -ُِٖ
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القواعد اللغوية للعبارات اليت يستقبلها مركز استيعاب اللغات، كيربط بينها كبُت معانيها، كينتهي إٔب 
صيلة من الكفاءة اللغوية. يستخدـ ا١تتعلم كفاءتو اللغوية، ُب إنتاج عبارات كٚتل ابللغة اليت ح

ككثَتان ما تكوف ىذه  -حسب القواعد اليت كصل إليها  -تعلمها، كاليت تعرب عن حاجاتو كرغباتو 
 . العبارات اليت )ابتكرىا( جديدة ٘تامان عليو كعلى غَته، ٓب يسبق لو ٝتاعها أك نطقها

 ىنا إٔب: "التعارض ما بُت ا١تعرفية ُب فكرهتا ىذه، كما بُت السلوكية اليت تقوؿ: أبف ريبكيشَت الع
الطفل يولد كذىنو صفحة بيضاء، كأف اللغة ليست سول عادات يكتسبها اإلنساف من )بيئتو( عن 

 يرل ا١تعرفيوف أف طريق اٟتفظ كالتكرار كااكاة مع ربط كل قيد لغوم ابالستجابة ا١تبلئمة لو. حُت
 ". ُّٖدكر البيئة يقتصر ُب ا١تساعدة على حسن األداء

كتعلم اللغتُت األكٔب كالثانية، قدـ ا١تعرفيوف ٚتلةن  اكتسابكُب سبيل دحض اآلراء السلوكية حوؿ 
أثَت من ا١تفاىيم كاآلراء اليت كجدكا فيها تفسَتان ١تبادئهم، حوؿ دكر العمليات العقلية كمراحل النمو ُب الت

 اللغة األكٔب كتعلم الثانية من انحييت الكم كالكيف. على النحو التإب: اكتسابعلى عملييت 

 أكالن/ أ٪تاط ا١تقارنة كالتقابل: 

اللغة األكٔب كتعلم اللغة  اكتسابنوعان من ا١تعاٞتة ا١تركزة ١توضوع ا١تقارنة بُت  ُْٖيقًتح براكف
الفركؽ بُت  -ا١تقارنة  إجراءعند  -أف أنخذ بعُت االعتبارأدٗب ا١تستوّيت ٬تب كيرل أنو على الثانية، 

األطفاؿ كالكبار، )فاألمر ال يتعلق بعقد مقارنة بُت كضعُت من التعلم اللغوم فحسب(، )فتعريف 
الطفل نفسو ينطبق على من كاف عمره ثبلث سنوات كمن كاف عمره تسع سنوات، مع كجود 

عندما يتعلق األمر أبطفاؿ من  ان ة كاالنفعالية بينهما(، )إذات ا١تعرفيختبلفمؤشرات على كثَت من اال
                                                           

 .ِٔص ـ. ا١ترجع السابق. ُُٖٗالعريب.  - ُّٖ
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أعمار ٥تتلفة، فإف ذلك ٦تا يستوجب اٟتذر(. كىو يقدـ لذلك ثبلثة أنواع من ا١تقارانت، أكردىا على 
   النحو التإب:

 النوع األكؿ من ا١تقارنة: كيكوف العامل الضابط فيو ىو العمر، مع التحكم ابلعامل اللغوم.  -أ

 ات بُت األطفاؿ كالكبار. ختبلفالنوع الثا٘ب: كيكوف التحكم فيو ابال -ب

 النوع الثالث: كفيو يتم التحكم ّتميع ا١تتغَتات.  -ج

 اللغة وتعلمها اكتسابالفرؽ ما بني 

ال يفرؽ الكثَت من ا١تختصُت ُب ٣تاؿ تعليم اللغات األجنبية كالثانية كٓتاصة اللغة العربية بُت  
يكوف للغة األكٔب  كتسابٯتيز بينهما، ابعتبار أف اال  اآلخر، إال أف البعض اكتسابمصطلحي تعلم ك 

يكوف من كُب داخل البيئة بصورة  كتساببينما يتم التعلم للغة األجنبية أك الثانية، كاال  -األـ  -
ا من تلقائية، بينما يكوف التعلم عملية منظمة داخل حجرات الدراسة، كلعل عملية التعلم كما يصاحبه

ات تنظيمية منضبطة تكوف مبلزمة لعملية أخرل تسبقها أك تبلزمها، ىي عملية التعليم، بينما ال إجراء
 و للغتو األـ ٢تذا االنضباط أك لتلك اإلجرائية. اكتساب٭تتاج الطفل ُب 

 

 مكوانت تعريف التعلم على النحو التإب: ُٖٓك٭تلل براكف

  أك اٟتصوؿ على شيء.  كتسابالتعلم ىو اال 

  .التعلم ىو االحتفاظ ٔتعلومات أك ٔتهارة ما 
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141 

  .كاالحتفاظ يتضمن أنظمة االختزاف كالذاكرة كالتنظيم ا١تعرُب 

 الواعي على األحداث اليت تقع داخل اٞتهاز العضوم أك ٬تايبيشتمل على الًتكيز اإل 
 خارجو. 

  لكنو معرض للنسياف.  -نسبيان  -التعلم مستمر 

 مارسة، كقد تكوف ٦تارسة معززة. يتضمن التعلم شيئان من ا١ت 

  .التعلم تغَت ُب السلوؾ 

كيعرؼ التعليم بقولو: أما التعليم فبل ٯتكن تعريفو منعزالن عن التعلم، ذلك أف ا١تتطلبات 
العملية للتعليم ال تتحقق إال بوضوح نظرّيت التعلم، كعلى ذلك يعرؼ التعليم أبنو تيسَت التعلم 

 و، كهتيئة األجواء لو. كتوجيهو ك٘تكُت ا١تتعلم من

 التفسري النظري لصعوابت التعلم الناشئة عن أتثري اللغة األم

اليت تناكلت قضية صعوابت تعلم اللغة الناشئة  ُٖٔلنظرّيت كاآلراءا بعض الدراسات تربز إف 
بينما كتعلم اللغتُت األكٔب كالثانية،  اكتسابعن أتثَت اللغة األـ، حيث ترل بعضها تطابقان بُت عملييت 

ىذه بُت على حقيقة عدـ التماثل كالتطابق  الدراسات ىذه كجود أم أتثَتو، كتؤكد بعض اآلخر ينفي
 على النحو التإب: كىي اآلراء كالنظرّيت 

                                                           

 .ْٖ-ُٖـ. صُٖٖٗخرما كحجاج.   -ُٖٔ
 . / ِ / َِ، اتريخ: ُِٕٗالعدد:  -اٟتوار ا١تتمدف  .تعلم اللغات األجنبيةـ. ََِٖ .كعد العسكرم، -

 ع:موق .الشبكة الدكلية العنكبوتية للمعلومات
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اللغة األـ كتعلم اللغة األجنبية  اكتسابإف  ،نظرية التطابق: يرل أصحاب ىذه النظرية أواًل:
كأف أتباع ىذه  .ىناؾ أم أتثَت للغة األـ ُب تعلم اللغة األجنبية كأنٌو ليس ،عمليتاف متطابقتاف أصبلن 

  .اإلنساف للغتو األـ كتعلمو اللغة األجنبية اكتسابالنظرية يساككف بُت 

، ألٌف ىناؾ فرقان كبَتان من الناحية النفسية عسكرمكىذا الرأم تنقصو الدقة العلمية ْتسب ال
 البالغ، كبُت اللغة اليت يتحدثها اجملتمع الذم ينتمي إليو متعلم كاللغوية بُت الطالب البالغ كالطالب غَت

 كاللغة اليت ىي غريبة عليو ُب أنظمتها كُب ٤تتواىا.  ،اللغة

الرأم القائل بوجود أتثَتات ىو الرأم األقرب إٔب الصواب، كأنو أكثر قبوالن  عسكرمكتعترب ال 
إذ ثبت أٌف ىناؾ أتثَتان  ،التحليل اللغوم ا١تقارفلدل كثَت من الباحثُت الذين أسهموا ُب كضع إطار 

يتضح ُب ٚتلة من األخطاء اليت يقع فيها متعلمو اللغة  ،سلبيان للغة األـ على تعلم اللغة األجنبية
 .ُٕٖاٞتاحظ منذ القرف الثالث ا٢تجرم أيضان األجنبية من الكبار أك الراشدين. كىذا ما أكده 

التقابل اللغوم: ظهرت ىذه النظرية إٔب الواقع ردان على النظرية  نظرية التباين اللغوم أك اثنياً:
اللغة األجنبية أك الثانية يتحدد بصورة كبَتة بفعل األ٪تاط اللغوية ا٠تاصة  اكتسابإذ ترل إف  ،السابقة

ابللغة األـ، كأف الًتاكيب اللغوية اليت تشبو الًتاكيب ا١توجودة ُب اللغة األـ ٯتكن تعلمها بسهولة 
فأهنا تشكل عقبة  :األخرلأما الًتاكيب  ،(Positive Transfer ٬تايبتسمى ىذه العملية )النقل اإلك 

كىي تسبب حدكث  ؛(Negative Transferُب طريق تعلم اللغة األجنبية كتسمى )النقل السليب 
 . ُٖٖاألخطاء ُب تعلم اللغة األجنبية نتيجة التداخل بُت اللغتُت

                                                           

 .ِٓ ، صُج ا١تصدر السابق. اٞتاحظ. البياف كالتبيُت. - 187
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يم اللغات األجنبية منذ ظهورىا ُب القرف ا١تاضي، كعدت منهجان كقد سادت ىذه النظرية تعل
( Ladoمن مناىج الدراسة كالتحليل اللغوم القائم على أساس )علم اللغة التقابلي( كقد كضع )الدك 

وصفها اللغة ا١تتعلمة كاإلسبانية بوصفها اللغة األـ كقد بٌت بأكؿ عملية للتقابل اللغوم بُت اإلنكليزية 
 ذه على الفرضيات اآلتية:نظريتو ى

مفتاح السهولة كالصعوبة ُب تعلم اللغة األجنبية يكمن ُب ا١توازنة بُت اللغة األـ كاللغة  -أ 
ا١تتعلمة أك األجنبية، أم أف الصعوابت اليت تواجو متعلم اللغة األجنبية تنتج من عملية 

 التداخل بُت اللغة األـ كاللغة ا١تتعلمة. 

التعليمية فعالية ىي ا١تواد اليت تقـو على أساس من الدراسة الوصفية إف أكثر ا١تواد  -ب 
العلمية للغة ا١تراد تعلمها، أم ٯتكن تقليل أثر التداخل بُت اللغتُت عند تقدٙب ا١تادة العلمية 

 ابإلفادة من علم اللغة التقابلي. 

ات التقابلية، كيكوف ٯتكن التنبؤ ابلصعوابت ُب تعلم اللغة األجنبية ابإلفادة من الدراس -ج 
بُت اللغة األـ كاللغة ا١تتعلمة أك األجنبية  ختبلؼا١تدرس الذم يقف على أكجو التشابو كاال

اب١تشكبلت اٟتقيقية اليت يواجهها الطالب، أقدر على مواجهتها كاٗتاذ الوسائل الكفيلة 
 بعبلجها. 

 لثغة، حيث يقوؿ:ُب ْتثو عن اٟتركؼ اليت تدخلها ال ىذا اٞتانبر اٞتاحظ ذككلقد 
 :ُٖٗطلق أبو رمادة امرأتو حُت كجدىا لثغاء، كخاؼ أف ٕتيئو بولد ألثغ. فقاؿ
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ػٍوًشػيًٌ كا١تػصبَّػغً    لىػثغػاء تػأتػي ًْتًػيػىٍفس ألثػغً 
ى
يسي ُب ا١ت  ٘تى

 اٟتًيػىٍفس: الولد القصَت الصغَت.
 ألثغان. نان ابتنجب اللثغاء سا١ترأة تنبأ أبو رمادة أبف الزكاج من 

نظرية ٖتليل األخطاء: ُب أكاخر الستينيات كبداية السبعينيات من القرف ا١تاضي  لثاً:اث
ظهر إتاه مضاد لنظرية التباين اللغوم، كأنصار ىذا االٕتاه يركف أف األخطاء اليت يقع فيها 

ية؛ الدارسوف، ال تكوف دائمان نتيجة الفركؽ بُت اللغة األجنبية كاللغة األـ أم لغة الدارس األصل
كأف األخطاء ا١تتنبأ هبا ٬تب أف تقـو كيربىن  ،ألف ما يتنبأ بو التقابل اللغوم ىو ٣ترد تنبؤ

عليها ابلعمل ا١تيدا٘ب، الذم ىو منوط بدراسة أخطاء الدارسُت الفعلية. كقد أظهرت التجارب 
ها ما % ( من األخطاء اٟتقيقية، اليت منَٔ-َٓأف ُب مقدكر التقابل اللغوم أف يتنبأ بنحو )

٭تدث بسبب كجود عوامل غَت لغوية مثل طريقة التدريس، كصبلحية ا١تواد التدريسية كطبيعة 
 . َُٗاللغة ا١تتعلمة كأىداؼ الطبلب كسنهم

هتتم ىذه النظرية ابلعبلقة بُت التعلم التلقائي كالتعلم ا١توجو  :نظرية اٞتهاز الضابط رابعاً:
 تعليم اللغة األجنبية.كيرل أصحاب ىذه النظرية أف ىناؾ طريقتُت ل

الطريقة األكٔب: اكتساب اللغة ال شعورّين من خبلؿ ا١تواقف التواصلية اٟتقيقية ا٢تادفة 
ألغراض اٟتياة الطبيعية؛ لذلك يركز أصحاب ىذه الطريقة على األثر الذم  هاالستخدام

اللغوية سيحدثو استخداـ اللغة ُب ا١توقف التواصلي بوجو عاـ ال يهتموف بدقة الًتاكيب 
الشخص الذم يرغب ُب تعلم لغة أجنبية معينة عليو أف يعيش بُت أصحاب  إذ إفا١تستخدـ، 

الطريقة الثانية: تعلم اللغة إرادّين،  اللغة األصليُت كمن خبلؿ ىذه ا١تعايشة يتعلم اللغة.
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غَت كأصحاب ىذه الطريقة يركف أف الطالب عليو أف يتمكن من قواعد اللغة األجنبية أكالن من 
عد أف بف التواصل اللغوم سيكوف ٖتصيل حاصل إأف يعَت اىتمامان كبَتان للتواصل ا١تباشر، بل 

يتمكن الطالب من السيطرة على قواعد اللغة األجنبية كبذلك يكوف ىذا النوع من التعلم 
ب شراؼ ا١تدرس كيتأثر اٞتهد الذم يبذلو الطالكسيلة للتعلم التواصلي الذم ينشأ ُب ا١تدرسة إب
 ُب ضبط اللغة كتصحيح أخطائو إذا لـز ذلك.

تؤكد ىذه النظرية أف لكل طالب من الطلبة لغة أجنبية  :نظرية اللغة ا١ترحلية خامساً:
كتسمى اللغة االنتقالية أك  ،خاصة بو تسبق الوصوؿ إٔب التمكن الكامل من اللغة األجنبية

وظيفة نفسها ُب اللغة األجنبية، بل ا١ترحلية. كظيفة كل كلمة ككل تركيب لغوم فيها ليست ال
إف ٢تا مقاصد أخرل عند الطالب تتعلق هبدفو من تعلم اللغة األجنبية، سواء أكانت اللغة 
ابلنسبة إليو أداة تواصلية ُب اٟتياة أـ لغرض التدريب على اللغة من أجل الوصوؿ إٔب ا١تزيد من 

نتقالية من لى أهنا سلسلة من العمليات االا عالتعلم، كأف عملية تعلم اللغة األجنبية ينظر إليه
 مرحلة إٔب أخرل تقرب الطالب من اللغة األجنبية. 

كمن خبلؿ ىذه النظرية ظهر منهج يدعو إٔب تعليم اللغة األجنبية ألغراض ٤تدكدة أك 
خاصة. يتلخص ُب تعليم اللغة على ا١تهارات اللغوية اليت ٭تتاج إليها الطالب فعبلن ألغراض 

 ."كادٯتية أك مهنية، مثل تعليم اللغة اإلنكليزية بقصد دراسة ىندسة الطَتاف ُب أمريكا٤تددة أ
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 ينقسم إىل الفصلني التاليني:

 علم اللغة التطبيقي رلاالت :ولالفصل األ

 االختباراتالتقومي و  الفصل الثاين:

 الفصل األول

 للغة التطبيقيرلاالت علم ا

 متهيد

فرعان من علم اللغة، ابعتباره يهدؼ إٔب كضع النظرّيت اللغوية  ُُٗيعد علم اللغة التطبيقي
كمن ىذه اجملاالت: تعليم اللغة األجنبية، كتعليم القراءة،  ،موضع التطبيق ُب بعض اجملاالت العلمية

لح علم اللغة التطبيقي مرادؼ لتعليم كقاؿ كوردر: إف مصط ،كالتعبَت، كالفنوف اللغوية ُب اللغة األـ
اللغات ُب بريطانيا. كإف عآب اللغة التطبيقي اليضع النظرّيت بل يستهلكها كيستخدمها... كمن ٍب 

ي، جتماعأصبح علم اللغة النظرم يركز على ا١توضوعات اليت هتتم بعلم اللغة النفسي، كعلم اللغة اال
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كيتجو علم اللغة ٨تو  ،نطقة كسط بُت النظرية كالتطبيقك٫تا اآلف يعداف ٣تالُت تطبيقيُت، كُب م
 اجملاالت العلمية كتطبيق النتائج النظرية، كأف النظرّيت اليت تتأىب على التطبيق نظرية مشكوؾ فيها. 

 

 

 

 

 ت علم اللغة التطبيقي مايلي:كمن ٣تاال

 تعليم اللغاتأواًل: 

 ادلقدمة

 لقرفا  بداية منذ كالتنوع ابلتعدد أخذت يسالتدر  طرائق نإ... " :192خرما كاٟتجاج يقوؿ 

 الزدّيد نظران  ،ألجنبيةا اللغات تعلم إٔب اٟتاجة ُب ستمرا١ت التزايد منها ،كثَتة أسباب نتيجة اٟتإب
 معركفة تكن ٓب اليت ا١تختلفة اللغات كدراسة لتعلم اٟتاجة أيضان  كمنها ،األرض شعوبُت ب االتصاؿ

 ".تلتو اليت كالعقود اٟتإب القرف بداية ُب كخصوصان  ،األنثركبولوجية دراساتال لنا قدمتها كاليت ،سابقان 
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 تفقنال  لكننام كدراسة اللغات ٓب تكن معركفة ُب السابق، ك أف تعل  على يؤكداف إهنما 
فنجد ُب شعر امرئ  .م اللغات كدراستها كاف معركفان منذ العصر اٞتاىليؤكد أبف تعل  ن، ك ُّٗهمامع

لفاظ الركمية مثل السجنجل كغَتىا... ككذلك ٧تد ُب شعر األعشى بعض األلفاظ القيس بعض األ
 :العظلم كاألرندج، حيث يقوؿ :مثل ؛الفارسية

 أرندج إسكاؼ ٮتالط عظلما   يو دّيبوذ تشربل ٖتتولع

 .الدّيبوذ: ثوب ينسج على نَتين. أرندج: جلد أسود. عظلم: نوع من الشجر ٮتضب بو

كىو شاعر جاىلي معركؼ، قد تعلم  ،إف عدم بن زيد العبادم" :194األصبها٘بقوؿ كي
اب، حىت إذا الكتابة كالكبلـ ابلفارسية، كيقوؿ: فلما ٖترؾ عدم بن زيد، كأيفع طرحو أبوه ُب الكيتَّ 

ىٍرزيابف مع ابنو )شاىاف مىٍرٍد( إٔب كيتاب الفارسية، فكاف ٮتتلف مع ابنو، كيتعلم الكتابة 
حذىؽى أرسلو ا١ت

 ".كقاؿ الشعر ،كأفصحهم ابلعربية ،ابلفارسية، حىت خرج من أفهم الناس هبا كالكبلـ

بتعلم لغة السرّيف:  ،أمر زيد بن اثبت - ملسو هيلع هللا ىلص -٧تد أف الرسوؿ العريب  ،كُب العصر اإلسبلمي
قاؿ ٕب رسوؿ هللا ": قاؿ زيد بن اثبت. 195بتعلم لغة السرّيف - ملسو هيلع هللا ىلص -ريكم عن زيد أنو أمره الرسوؿ 

                                                           

 .ُِٓ-ِِْص .ا١ترجع السابق ـ.ََُِجاسم كجاسم.  - ُّٗ
، ِج للطباعة كالنشر. ؿأبو الفرج. األغا٘ب. مصور عن طبعة دار الكتب، مؤسسة ٚتااألصبها٘ب،  - ُْٗ

 .َُُص
 .ُِٖص  ،ٓج الفاىرة.  .مسند اإلماـ أٛتد. ىػُُّّابن حنبل، أٛتد.  - ُٓٗ
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ًسن السرّينية أهنا أتتيٍت كتب. قاؿ: قلت: ال. قاؿ: فتػىعىلٍَّمها- ملسو هيلع هللا ىلص - فتعىلَّمىها ُب سبعة عشر  ،: ٖتي
 ".يومان 

فقد فتح ا١تأموف دار اٟتكمة، ككاف فيها قسم  ؛كأما العصر العباسي فهو غٍت عن التعريف
 ،قد تعلم لغة الفرس كا٢تنود ؛مثبلن ك٧تد ابن ا١تقفع  .األخرلاللغات اللغة العربية ك  من كإٔب ؛للًتٚتة

 .كترجم الكثَت من قصصهم كآداهبم

ا، العلمية هباألدبية ك فوا كتبهم اللغوية ك اللغة العربية كألَّ  تعلم اليهودكُب العصر األندلسي 
للغات كاف معركفان منذ م اأف تعل  على تؤكد  ةدلفهذه األ ،196األخرلكنقلوىا إٔب اللغات األكربية 

 .كليس كليد القرف اٟتإب ،القدٙب

كلقد اىتم اٞتاحظ ٔتسألة تعليم اللغة كتعٌلمها ألىلها كلغَتىم. كىنا نراه يؤكد على أ٫تية تعلم 
ألهنا تػيبػىُتًٌ حاجة الفرد إٔب غَته ُب اجملتمع الذم يعيش فيو،  غة، كنطقها نطقان صحيحان كسليمان،الل

 :197حيث يقوؿ يستطيع أف يتعامل مع من حولو، ال كبدكف اللغة

"... كنفع الكبلـ يػىعيٌم كٮتىيٌص، كالر كاة ٓب ترك سكوت الصامتُت،كما ركت كبلـ الناطقُت، 
: "ترؾ اٟتركة - رٛتو هللا -كابلكبلـ أرسلى هللا أنبياءه ال ابلصمت... كما قاؿ عمر بن ا٠تطاب 

                                                           

 .َٓ-ْٔـ. دركس اللغة العربية. بَتكت: عآب الكتب. صُِٖٗكماؿ، رْتي.   - ُٔٗ
 .ِّٕ-ِِٕ، صُبياف كالتبيُت. ا١تصدر السابق. جـ. الُٖٗٗاٞتاحظ.  - ُٕٗ
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كأيةي جارحةو منعىتها  ،خواطريه، كتبلدت نفسيو، كفسدى ًحس و عيٍقلىةه. كإذا ترؾ اإلنساف القوؿى ماتت
 اٟتركة، كٓب ٘ترهنا على االعتماؿ، أصاهبا من التعق د على حساب ذلك ا١تنع".

كما نراه يهتم ٔتسألة تعليم اللغة الثانية كتعٌلمها، كيذكر بعض من كاف ٬تيد أكثر من لغة ُب 
األيسوارٌم، كاف من أعاجيب الدنيا، كانت فصاحتو : إف موسى بن سيَّار 198زمانو، حيث يقوؿ

ابلفارسية ُب كزف فصاحتو ابلعربية، ككاف ٬تلس ُب ٣تلسو ا١تشهور بو، فتقعد العربى عن ٯتينو، كالفيرس 
رىا ٢تم  وًٌؿ كجهو إٔب الفرس فيفسًٌ عن يساره، فيقرأ اآلية من كتاب هللا كيفسرىا للعرب ابلعربية، ٍب ٭تي

ييدرل أبم لساف ىو أىبُتي. كاللغتاف إذا التقتا ُب اللساف الواحد أدخلت كل  كاحدة ابلفارسية، فبل 
 منهما الضيمى على صاحبتها، إالٌ ما ذكران من لساف موسى بن سيَّار األسوارٌم".

من خبلؿ ىذه النصوص كالشواىد، نرل أف تعليم اللغات كاف معركفان عند القدامى، ال كما 
 .امثاؿ خرما كاٟتجاج كغَت٫تيرل بعض العلماء من أ

 كلقد تفرع عن تعليم اللغات علم اللغة التقابلي كٖتليل األخطاء: 

  (التحليل التقابلي)علم اللغة التقابلي  - أ

 نشأة ال -

( ـُْٔٗ-ـُْٓٗعشرين )لقرف المن ا ؿك ألنصف الي ُب أكاخر التقابلا ليلتحلنشأ ا
يمها لا كتعاكتساهبيب لغات كأسالل طبيعة أبرة إنظلبنيوية ُب الوكية السلٕتاىات االى المعتمدان ع

                                                           

 .368، صُا١تصدر السابق. جاٞتاحظ.  - ُٖٗ
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غات لليم الوكيُت ُب تعلسلا بنيويُتلراء اآلتطبيقي ليداف ا١تي التقابلا ليلتحلا لكقد شك. مهالكتع
 . جنبيةألا

 النظرية -

ف أاليت ترل  ُٗٗيرتكز علم اللغة التقابلي على نظرية التباين اللغوم أك التقابل اللغوم
نبية أك الثانية يتحدد بصورة كبَتة بفعل األ٪تاط اللغوية ا٠تاصة ابللغة األـ، كأف اكتساب اللغة األج

الًتاكيب اللغوية اليت تشبو الًتاكيب ا١توجودة ُب اللغة األـ ٯتكن تعلمها بسهولة كتسمى ىذه العملية 
لم اللغة هنا تشكل عقبة ُب طريق تعإف األخرل( أما الًتاكيب Positive Transfer ٬تايب)النقل اإل

( كىي تسبب حدكث األخطاء ُب تعلم اللغة Negative Transferاألجنبية كتسمى )النقل السليب 
 األجنبية نتيجة التداخل بُت اللغتُت. 

كقد سادت ىذه النظرية تعليم اللغات األجنبية منذ ظهورىا ُب القرف ا١تاضي، كعدت منهجان 
كقد كضع )الدك  ،أساس )علم اللغة التقابلي( من مناىج الدراسة كالتحليل اللغوم القائم على

Lado وصفها اللغة ا١تتعلمة كاإلسبانية بوصفها اللغة األـب( أكؿ عملية للتقابل اللغوم بُت اإلنكليزية، 
 كقد بٌت نظريتو ىذه على الفرضيات اآلتية:

األـ كاللغة  أ ػ مفتاح السهولة كالصعوبة ُب تعلم اللغة األجنبية يكمن ُب ا١توازنة بُت اللغة
ا١تتعلمة أك األجنبية، أم أف الصعوابت اليت تواجو متعلم اللغة األجنبية تنتج من عملية 

 التداخل بُت اللغة األـ كاللغة ا١تتعلمة. 
                                                           

، الشبكة  َِ/  ِ/  ََِٖ - ُِٕٗالعدد:  -اٟتوار ا١تتمدف ،  كعد، تعلم اللغات األجنبية العسكرم، ُٗٗ-
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125435  الدكلية العنكبوتية للمعلومات، موقع

file:///D:/show.art.asp.htm
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ب ػ إف أكثر ا١تواد التعليمية فعالية ىي ا١تواد اليت تقـو على أساس من الدراسة الوصفية 
تقليل أثر التداخل بُت اللغتُت عند تقدٙب ا١تادة العلمية  العلمية للغة ا١تراد تعلمها، أم ٯتكن

 ابإلفادة من علم اللغة التقابلي. 

ج ػ ٯتكن التنبؤ ابلصعوابت ُب تعلم اللغة األجنبية ابإلفادة من الدراسات التقابلية، كيكوف 
جنبية ا١تدرس الذم يقف على أكجو التشابو كاالختبلؼ بُت اللغة األـ كاللغة ا١تتعلمة أك األ

اب١تشكبلت اٟتقيقية اليت يواجهها الطالب، أقدر على مواجهتها كاٗتاذ الوسائل الكفيلة 
 بعبلجها. 

، عندما تنبأ أبو رمادة؛ ١تا طلق زكجتو اللثغاء، كخاؼ ىذه ا١تشكلة ََِانقش اٞتاحظكقد 
 تنجب لو كلدان ألثغان.

 ادلفهوم وادلصطلح -

يقارف فيها الباحث بُت لغتُت غالبان ال تنتمياف إٔب إجراء دراسة  :يقصد ابلتحليل التقابلي 
أسرة لغوية كاحدة، حيث يقارف الباحث بُت اللغتُت مبينان عناصر التماثل كالتشابو كاالختبلؼ ليعرؼ 

 أكجو التماثل كاالختبلؼ. 

كيفعل الباحث ذلك للتنبؤ مسبقان ابلصعوابت اليت يقابلها الدارسوف عندما يتعلموف لغة  
درسوا اللغات فوجدكىا تتباين على مستول البنية اللغوية،  ةأك أجنبية، ك٨تن نعلم أف علماء البنيوياثنية 

كجاء أنصارىم ُب تعليم اللغات فقالوا: ماداـ األمر كذلك فإف األفضل أف ٧ترم ٖتليبلن بُت لغتُت 
                                                           

 .ٕٓ، ص ُـ. البياف كالتبيُت. ا١تصدر السابق. جُٖٗٗاحظ. اٞت ََِ-
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فعلى سبيل ا١تثاؿ:  ،لموفألف ذلك سيساعدان ُب التنبؤ مسبقان ابلصعوابت اليت يواجهها ا١تتع ،٥تتلفتُت
، فأصحاب التحليل التقابلي يقولوف: األفضل أف يكوف ىناؾ اإل٧تليزيةالتقابل بُت اللغتُت العربية ك 

ألف ىذا ٯتكننا من التنبؤ مسبقان  ،كصف علمي للغتُت ٍب ٧ترم مقابلة على ا١تستوّيت ا١تختلفة
ُت اللغتُت ا١تتقابلتُت كلما ازدادت ابلصعوابت، كىم يفًتضوف أنو كلما زادت درجة االختبلؼ ب

 صعوبة التعلم. 

 pre)ابلتحليل القبلي  أيضان كيسمى ىذا النوع من التحليل ابلتحليل التقابلي، كيسمى 

analysis)،  ألنو يقدـ تصوران افًتاضيان للصعوابت اليت ٭تتمل أف تقابل ا١تتعلمُت عند تعلم اللغة
رم مقابلتها ابللغة األـ للمتعلم ال تنتمي إٔب نفس األسرة اللغوية ا٢تدؼ، كغالبان ما تكوف اللغة اليت ٕت

 اليت تنتمي ٢تا اللغة األـ. 

 رلاالته -

من أىم مباحث التحليل التقابلي خدمة ألىداؼ تعليم اللغة العربية، التقابل الصوٌب ما بُت 
 تعرؼ ا١تشكبلت اليت حيث يساعد ذلك ُب -ا١تراد تعلمها  -كاللغة ا٢تدؼ  -األـ  -اللغتُت األكٔب 

من حيث عدـ كجود أصوات ما ُب لغتو،  -العربية أك غَتىا  -ستقابل دارس اللغة األجنبية أك الثانية 
كما ُب إبداؿ صوت   ،أصوات بديلة عنها ٬تاد٦تا يولد صعوبة عنده ُب نطقها أك يولد ٤تاكلة منو ال

 العُت بصوت ا٢تمزة عند الشعوب األفريقية. 
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ً )جاسم كجاسمكترل دراسة   أف -أحد فركع علم اللغة  -( حوؿ علم اللغة التقابلي َُِلػ
 دراسات اللغة، فنجد علم من الفرع ىذا لنشوء ىي األساس كانت القدماء العرب دراسات
 اللغة علم أك التطبيقي اللغة علم ميداف ُب كبَتنا تقدمنا تعترب كالسيوطي كغَتىم كاٞتاحظ سيبويو

 :العلم، مثل ىذا أسس يشرح اللثغة ١تشكلة عبلجو ُب اٞتاحظ الدراسة أفٌ فقد كجدت . التقابلي
 ... ٢تا، كغَتىا ا١تناسبة العبلج طريقة األسباب، كشرحها، كذكر توصيف ا١تشكلة، كبياف

 
 

 هأهداف -

 :ٕبتالنحو الى الثة أىداؼ ىي عبلي ُب ثلتقابلا ليلتحلأىداؼ ا َِِراجحيل٭تدد ا

 . غاتللبُت ا تشابولكا ختبلؼالفحص أكجو ا .ُ

 . تبلشك١تة تفسَت ىذه الغة أجنبية ك٤تاك ليم ليت تنشأ عند تعلت ابلشك١تتنبوء ابلا .ِ

 . جنبيةألغة الليم التعلسهاـ ُب تطوير مواد دراسية إلا .ّ

 وسطى(ل)ا يةلرحدلغة اللخطاء واألا ليلحتنظرية  - ب
  متهيد -

يات من القرف ا١تاضي ُب أكاخر الستينيات كبداية السبعينظهر : َِّنظرية ٖتليل األخطاء
إتاه مضاد لنظرية التباين اللغوم، كأنصار ىذا االٕتاه يركف أف األخطاء اليت يقع فيها الدارسوف، 

                                                           

 .ُِٓ-ِِْ. صـ. ا١ترجع السابقََُِجاسم كجاسم.  -َُِ

 .ْٕصـ. علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية. َََِالراجحي، عبده،   َِِ-
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ال تكوف دائمان نتيجة الفركؽ بُت اللغة األجنبية كاللغة األـ أم لغة الدارس األصلية؛ ألف ما يتنبأ بو 
نبأ هبا ٬تب أف تقـو كيربىن عليها ابلعمل ا١تيدا٘ب، كأف األخطاء ا١تت ،التقابل اللغوم ىو ٣ترد تنبؤ

الذم ىو منوط بدراسة أخطاء الدارسُت الفعلية. كقد أظهرت التجارب أف ُب مقدكر التقابل 
% ( من األخطاء اٟتقيقية اليت منها ما ٭تدث بسبب كجود َٔ-َٓاللغوم أف يتنبأ بنحو )

واد التدريسية كطبيعة اللغة ا١تتعلمة كأىداؼ عوامل غَت لغوية مثل طريقة التدريس، كصبلحية ا١ت
 ". َِْالطبلب كسنهم
(، اليت Contrastive Analysisظهرت ىذه النظرية لتعارض نظرية التحليل التقابلي )"لقد 

كآخرين  (كوردر)ترل أف سبب األخطاء، ىو: التدخل، كالنقل من اللغة األـ إٔب اللغة ا٢تدؼ. لكن 
ا: "إف سبب األخطاء ليس التدخل من اللغة األـ فحسب، بل ىناؾ عارضوا ىذا االٕتاه؛ كقالو 

أسباب أخرل داخل اللغة ا٢تدؼ، كىذه األسباب تطورية. مثل: أسلوب التعليم، كالدراسة، كالتعود، 
كالنمو اللغوم، كطبيعة اللغة ا١تدركسة، كالتعميم، كالسهولة، كالتجنب، كاالفًتاض ا٠تاطئ، كغَتىا.  

ا أثرىا فيما يواجو الدارسوف من مشكبلت. كذلك بغض النظر عن أكجو التشابو كل ىذه العوامل ٢ت
 . "َِٓكاالختبلؼ بُت لغة الدارسُت، كاللغة الثانية اليت يتعلموهنا ُب غالب األحياف

 خطاءألتعريف ا -

                                                                                                                                                                   

، الشبكة  َِ/  ِ/  ََِٖ - ُِٕٗالعدد:  -اٟتوار ا١تتمدف ،  جنبيةكعد، تعلم اللغات األ العسكرم،  -َِّ
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125435 :الدكلية العنكبوتية للمعلومات، موقع

  . ا١ترجع السابق.العسكرم -َِْ
 .َُِ-ُُٓـ. ا١ترجع السابق. ص ََُِجاسم.  -

 .ُِٓ-ِِْص  ـ. ا١ترجع السابق.ََُِكجاسم.  جاسم -َِٓ

file:///D:/show.art.asp.htm
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ساف: للة الكيقصد بز . طأ٠تكا ،طلغلكا ،سافللة ال: أف ىناؾ فرقان بُت ز َِٔمُتألذكر صيٍت كا
م لتك١تنإتة عن إتياف الط: ىي ابلغألكيقصد اب. كلم كما شابو ذلتك١تنإتة من تردد الخطاء األا

 . موقفللـ غَت مناسب بلبك
كبار ُب ليت يستخدمها النحوية القواعد الىو: "ا٨تراؼ عن ا َِٕعند براكف خطاءألاتعريف ك 

 . ـ"ألغتهم ال

 ات حتليل األخطاءإتجراء -

طوات ٠تكىذه ا ،َِٖى ست خطواتلتطبيقية علغوية اللخطاء ُب ْتوثهم األو الليعتمد ٤ت
 ي:لا فيما ي٢تٯتكن إٚتا

 ػمػادةلجػمػع ا -ُ

 ػخػطػألتػحػديػد ا -ِ

 ػخػطػألتػصػنػيػف ا -ّ

 ػخػطػألكصػف ا -ْ

 ػخػطػألشػػػرح ا -ٓ

                                                           

ـ. التقابل اللغوم كٖتليل األخطاء. ُِٖٗصيٍت، ٤تمود إٝتاعيل، كاألمُت، إسحاؽ دمحم: )تعريب كٖترير(.  َِٔ-
 .َُْص  .عمادة شؤكف ا١تكتبات -جامعة ا١تلك سعود  :الطبعة األكٔب، الرّيض

 .َِْص  .سابقالرجع ا١ت .تعليمهاأسس تعلم اللغة ك  ـ.ُْٗٗ. بركاف َِٕ-

 .َُِ-ُُٓـ. ا١ترجع السابق. ص ََُِجاسم.  - َِٖ
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 يلػعػمػلتػطبػيػق الا -ٔ

  ػادةدل: تجػمػع االً أو 

كعدد  ،)الشفوية كالكتابية( غويةللادة ا١تع اككيفية ٚت ،بحثلق ٔتنهجية الطوة تتع٠تكىذه ا
كغَتىا من  كا١تنهج ا١تتبع ُب ذلك، كا١توضوعات اليت يناقشوهنا ُب البحث، ،(مُتلتع١تاالعينة )

 . َِٗفيدة١تومات الع١تا

  طأخلاثنياً: حتديد ا

كما يظن بعض  ،لسهلمر األيست ابلخطاء ألية ٖتديد ال: إف عمَُِخطاءألو الل٤ت ؿيقو 
 ،يت يىبحثي فيهالغة اللان اب١تأف يكوف عا خطاءألا ليلباحث ُب ٖتلى الك ٬تب علذلك  ،غةللاماء لع

 كضع خط ٖتتكتقـو ىذه ا٠تطوة على  ،طأ٠تكييصٌوب ا ،صوابل ٮتيىٌطئ االكي ل ،كيىٍدريسيهىا جيدان 
 . ى كرقة أخرللكتب عتي ك األخطاء مع ٕتي أك أف  ،الكلمات ا٠تاطئة

 طأخلتصنيف ا: اً ثلاث

طأ ٭تدد ٠تا لكأف ٧تع ،من ٤تلل األخطاء مركنة كبَتة ُُِخطاءألية تصنيف العم تطلبت
 . يهاليت ٬تب أف ينضم إلفئةى الا

 ،صوتيةلكا ،صرفيةلكا ،نحويةلخطاء األ: الفة مثل٥تت عامةفئات خطاء ٖتت ألصنف اتك 
 ،كغَتىا ،زئيةٞتكا ،يةلكلخطاء األكا ،ئيةبلمإلكا ،عجمية١تكا ،طاب(٠تا ليلوبية )ٖتلسألكا ،غيةبلبلكا

                                                           

 .َُِ-ُُٓـ. ا١ترجع السابق. ص ََُِجاسم.  -َِٗ
210- Jassem, J, A. 2000. Op.cit. P:55. 

211  - Jassem, J, A. 2000. Op.cit. P:56. 
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كذلك؛   فئات فرعيةتقسم إٔب والفئات العامة . واحد ُب فئتُت أك أكثرلطأ ا٠تكٯتكن أف ييصنف ا
: األخطاء النحوية تصنف إٔب أخطاء فرعية: استخداـ ا١تاضي بدالن من ا١تضارع، أك استخداـ مثبلن 

 كىكذا... اإلسما١تضارع بدالن من ا١تضارع، استخداـ ا١تاضي بدالن من 

  طأخلوصف ا رابعاً:

. ًتتيبلكسوء ا ،ؿبداإلكا ،ضافةإلكا ،ذؼٟتكىي: ا ،ُِِخطاءألوصف الأربع فػئات ىناؾ 
 . ةلمٞتمة أك أكثر من الأك ك ،مةلكلذؼ: أف ٨تذؼ حرفان أك أكثر من اٟتكيػيٍقصىدي اب

 . ةلمٞت أبمة أك أكثر إلمة؛ أك كلكل أبضافة ىي أف نضيف حرفان أك أكثر إإلكتعٍت ا

 . مة مكاف أخرللحرفان مكاف آخر؛ أك ك ؿىو أف نبد ؿبداإلكيعٍت ا

تأخَت لتقدٙب كالك ابلكذ ،ةلمٞتمة خطأن ُب الكلًتتيب فيعٍت أف تيرتبى حركؼ الكأما سوء ا
 . كغَتىا

 خطاءألخامساً: شرح ا

ك لذلك . غوية نفسية ابمتيازلية لبينما شرحها عم ،غوية صرفةلية لخطاء عمألإف كصف ا 
. ستطاع١ت قدر االن قو عا سببان م٢تأف ٧تد  ؿك٨تاك  ،خطاءألاذا ككيف كقعت ا١تينا أف نشرح ىنا ل٬تب ع

نهائي لدؼ ا٢تية صعبة جدان كأهنا الخطاء ىي عمأل"إف شرح ا ُِّكوردر:  ؿصدد يقو لكُب ىذا ا
  . خطاء"ألا ليلخَت من ٖتألكا

                                                           

212- Jassem, J, A. 2000. Op.cit. Pp:56-7. 

213- Corder, 1981:24;  Jassem, J, A. 2000. Op.cit. Pp:57-9. 
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ا  - رئيسةل مظاهٌنا أبإ خطاءألخطاء ىنا: أف نعزك ىذه األكيػيٍقصىدي بشرح ا أم أف نػيبػىٌُتى أسباهبى
)األسباب بلطاليت يكتسبها الثانية الغة اللأىـٍ بسبب ا ،ـألغة اللىي بسبب ا لى - كلما أمكن ذ

ا كذكريىاالتطورية( ، جتماعية، مثل األسباب اللغوية، كاال؟ أـ أف ىناؾ أسباابن أخرل ٯتكن بياهني
 كالنفسية كالعضوية كغَتىا.

 

 

 يلعملتطبيق الادساً: اس

كاثنيهما تربوم  ،غوم كىو ما سبق بيانو آنفان لما ٢ت: أك ُِْخطاء ىدفُت اثنُتألا ليلتحلإف  
ا إف ٢تبد من استئصاالخطاء ألكىذه ا .خطاءألا ليلنهائي من ٖتلخَت كاألدؼ ا٢تىو اك . كتطبيقي
 . جها بطرؽ شىتبلأمكن كع

غة للضبط الك لكذ ،ءبلمإلهجاء كاللعامة لد اقواعلاالعلماء العرب القدامى  قد بػىُتَّ ل
 . متها حديثان ككتابةبلكس

 علم اللغة النفسياثنياً: 

  تعريفه -

يهتم بدراسة اللغة كاكتساهبا كاستعما٢تا ك  ،من فركع علم اللغة التطبيقي فرع علم اللغة النفسي
ا أفصح تشومسكي عندم، ُب ا٠تمسينات من القرف ا١تاضي ذا العلمكبدأ االىتماـ هب ،كفهمها

                                                           

 .َُِ-ُُٓـ. ا١ترجع السابق. ص ََُِجاسم.  -ُِْ
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Chomsky  عن آرائو النقدية حوؿ طبيعة اللغة ككظيفتها كأساليب اكتساهبا كمنهج دراستها كٖتليلها
 البنيويةا١تدرستُت: ككذلك من خبلؿ ىجومو على  ،ُُِٓب كتابو ا١تشهور: األبنية النحوية

 . ُِٔكالسلوكية

لعبلقة بُت السلوؾ اللغوم فرع من فركع علم اللغة، يدرس اأبنو:  ُِٕديفيد كريستاؿ  يعرفوك 
 كالعمليات النفسية اليت ييعتقد أهنا تفسر ذلك السلوؾ. 

أبنو: علم يدرس اآلليات العقلية اليت يستطيع اإلنساف بواسطتها  ُِٖكعرفو آلن جارهناـ
 استعماؿ اللغة؛ هبدؼ الوصوؿ إٔب نظرية مفهومة تفسر إنتاج اللغة كاستعما٢تا.

نو: العلم الذم يهتم ابلكشف عن العمليات النفسية اليت أب ُِٗكتعرفو جُت بَتكو جليسوف
 تقود اإلنساف إٔب اكتساب اللغة كاستعما٢تا.

 علم اللغة النفسيموضوعات  -

                                                           
215 Chomsky, N. Syntactic Structures. The Hague: Mouton, 1957. 

216- Chomsky, N. 1959. "Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior", Language, 

35. 

217 - Crystal, D. 1991. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 3rd   edition, 

Oxford: Basil Blackwell Ltd. p.284. 

218 - Garnham, A. 1992. Psycholinguistics: Central Topics. New York: Routledge. 

P.1. 

219 - Gleason, J. and Ratner, N. 1993. "An introduction to Psycholinguistics: What 

Do Language Users Know". In J, Gleason. and Ratner, N. (Eds.), Psycholinguistics.  

New York: Harcourt Brace College Pulishers. P.3. 
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: اكتساب اللغة، كلغة اٟتيواانت، ؛ منهاَِِكثَتة  موضوعات ُب علم اللغة النفسييبحث 
لذكاء الصناعي، كالعمليات النفسية ، كاكلغة اإلشارات كالرموز، كأمراض الكبلـ، كأسباهبا، كعبلجها

 .كغَتىا اليت ٖتدث أثناء القراءة، كالعمليات التواصلية

ظاىرة اكتساب اللغة )األـ اٟتديث عن معظم ىذه األمور كخاصة: تناكؿ اٞتاحظ لقد 
الكبَت ال يستطيع أف يكتسب اللغة الثانية بشكل صحيح إف قاؿ ك  ،كاألجنبية( عند األطفاؿ كالكبار

ى لنا أتثَت اللغة األـ ُب اكتساب كتعل   ،حاكؿ ذلكمهما  م اللغة األجنبية أك الثانية ُب ا١تراحل كبػىُتَّ
وىا درٌبكيف أف العرب ك  ،ٖتدث عن تعليم اٟتيواانتكما  ،ا١تتأخرة من العمر عند ا١تتعلمُت األجانب

 أخَتان انقشك  ،كذلك لرموزكا دبيةاألغة اإلشارة كما شرح ل ،أيضان رٌكضوىا؛ كعلموىا الكبلـ كاللغة ك 
، اجتماعيةأمراض الكبلـ: كالًعيًٌ كاٟتىصىر، كالل ثغة كغَتىا؛ كأسباب ىذه األمراض: من لغوية نفسية، ك 

كعضوية؛ كطرؽ عبلجها: ابلتدريب كالتمرين كااكاة كغَتىا من طرؽ انفعة، كاقتفى أثره علماء اللغة 
 ُب العصر اٟتديث. 

 نفسيالقراءة وعلم اللغة ال

حُت  ُب كتاابت اللغويُت منذ منتصف القرف العشرين ُِِظهر االىتماـ بعلم النفس القرائي
ٖتدث بلومفيلد عن القراءة، ككصفها أبهنا عملية فك الرموز ا١تكتوبة، كذلك كفقان لنظرتو العامة لطبيعة 

ٍب جاء تشومسكي  سلوكية آلية، كمن اللغة بوصفها أبنية شكلية، كتفسَته الكتساهبا على أنو عملية
                                                           

 .ـ. ا١ترجع السابقََِٗجاسم.  -َِِ
 .كما بعدىا ّّٕـ. ا١ترجع السابق. ص ََِٔالعصيلي.  -ُِِ
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كأتباعو، كرأكا أف القراءة عملية لغوية نفسية معرفية، كأف الطفل يكتسب القراءة ابلتفكَت كالتحليل 
كفرض الفركض كاختبارىا معتمدان على كفايتو اللغوية الكامنة؛ كعلى الدخل اللغوم بنوعيو ا١تنطوؽ 

 كا١تكتوب. 

كىي: ٪تاذج القراءة اٞتزئية  ،اللغة النفسي كىناؾ ثبلثة ٪تاذج لتفسَت القراءة على ضوء علم
 اٟترفية، ك٪تاذج القراءة الكلية، ك٪تاذج القراءة التفاعلية.

٪تاذج القراءة اٞتزئية اٟترفية: أم ٪توذج القراءة من األدٗب إٔب األعلى. كيقصد  - أ
كتتفق ىذه النماذج على أف  ،ابألدٗب النص ا١تكتوب، أما األعلى فيقصد بو ا١تعٌت

 ئ يعتمد على النص ا١تكتوب اعتمادان كليان بطريقة قراءتو للنص كفهمو ١تعناه.القار 

٪تاذج القراءة الكلية: كٗتتلف عن ٪تاذج القراءة اٞتزئية اٟترفية، لذا ٝتيت بنماذج  - ب
كتتفق  ،القراءة من األعلى إٔب األدٗب، أم قراءة ا١تعٌت قبل قراءة النص قراءة حرفية

كإ٪تا  ،ئ ال يعتمد على النص ا١تكتوب اعتمادان كليان ىذه النماذج على أف القار 
 ينطلق من ا١تعٌت الذم ُب ذىنو ليفهم ىذا النص.

النماذج التفاعلية: ظهرت النماذج التفاعلية لئلجابة عن عبلقة ا١تفردات ا١تعجمية  - ت
 بفهم ا١تقركء. 
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يت ٯتثلها كعلى الرغم من أف ىذه النماذج تؤكد على أف ا١تراحل العليا من القراءة ال
ا١تعٌت تؤثر على ا١تراحل الدنيا اليت ٯتثلها النص، فإهنا تعًتؼ أبف الفهم يعتمد على النص 

 نفسو.

 

 

 

 يتجتماعاللغة اال علماثلثاً: 

 يتجتماعتعريف علم اللغة اال -

 : "يبحث ُب الصبلت كالعبلئق اليت تربط بُت اللغة كاجملتمع. 222يجتماعإف علم اللغة اال

اليت يؤثر فيها اجملتمع  جتماعيةـ ىذا العلم بدراسة األسباب كالعوامل االكبعبارة أكضح يقو 
 على شكل اللغة ككظيفتها. 

اللهجات ُب اللغة الواحدة، كمسألة تغٌَتىا  اختبلؼكمن أبرز موضوعات ىذا العلم، ىو: 
لناس فيما بينهم؟ فلماذا ٮتتلف كبلـ ا ،ها كموهتا كفنائها كانداثرىا أك تشعبها كتفرعهااختبلفك٘تاسها ك 

                                                           

اجعة كتدقيق: جاسم، زيد علي؛ ك مر ـ. دراسة ُب علم اللغة االجتماعي.  ُّٗٗجاسم، زيداف علي.  - ِِِ
 ص: ش. الطبعة األكٔب، كواال ١تبور: بوستاؾ أننارا.جاسم، جاسم علي. 
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١تاذا يتحدث الكبار على ٨تو ٮتتلف عن الصغار؟ ك١تاذا ٮتتلف حديث النساء عن الرجاؿ؟ ك١تاذا 
يتغَت كبلـ الناس ُب لندف عن كبلمهم ُب كاشنطن؟ أك ُب الشاـ عن بَتكت؟ أك ُب القاىرة عن بغداد؟ 

البالغُت؟ فما ىو دكر العمر كاٞتنس  ك١تاذا ٮتتلف كبلـ األطفاؿ عن ا١تراىقُت كىؤالء عن الراشدين أك
اللهجات أك اللغات كتغٌَتىا كٖتو٢تا؟ فكل  اختبلؼكالطبقة كالقبيلة كالطائفة كا١تنطقة أك اإلقليم ُب 

ىذه قوانُت عامة تنطبق على كافة لغات األرض كألسنتهم من عرب عجم، كأبيض كأسود كأٛتر اْب. 
 مبلكية أـ ّيابنية، اْب". أم سواء كانت اللغة إنكليزية أـ عربية أـ

 

 يتجتماعموضوعات علم اللغة اال -

. أما 223من موضوعات ىذا العلم الصمت، كالتخطيط اللغوم، كالسياسة اللغوية كغَتىا
 ا١توضوع الذم عاٞتو اٞتاحظ ُب بعض مؤلفاتو ىو الصمت.

 الصمت -4

عن:  ُب إحدل ٤تاضراتو -ٖتدث األستاذ الدكتور زيداف علي جاسم عن موضوع الصمت 
حيث  -ـُّٗٗعلم اللغة االجتماعي، لطبلب ا١تاجستَت ُب اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ٔتاليزّي ُب عاـ 

قاؿ: إف الصمت ىو أحد موضوعات علم اللغة االجتماعي، الذم بدأ األكربيوف يهتموف بو مؤخران ُب 

                                                           

 الفبلم، دمحم ابن صاّب بن ابراىيم ترٚتة. للمجتمع االجتماعي اللغة علمـ. َََِ. رالف فاسولد، - ِِّ
 .كا١تطابع العلمي النشر - سعود ا١تلك جامعة: لرّيضا
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ُب عيوف األخبار. ك٢تذا ا١توضوع  أْتاثهم، بينما ٧تد ىذا ا١توضوع قد ْتثو اٞتاحظ قدٯتان كتبعو ابن قتيبة
دراسات كثَتة ُب علم اللغة األكريب، ابتدأت تقريبان من النصف األكؿ من القرف العشرين، ككاف األستاذ 
الدكتور زيداف علي جاسم قد دىرىس ىذا ا١توضوع ُب جامعة دمشق، عندما كاف طالبان ُب السنة الثالثة، 

(. English Cultureـ، كذلك ُب مقرر الثقافة اإلنكليزية )ُٕٔٗة ُب قسم اللغة اإلنكليزية كآداهبا سن
ـ، تسمى كصف ُٔٔٗ( Dell Hymesكىنالك نظرية ُب علم اللغة االجتماعي أسسها ديل ىاٯتز )

(. كمن ٚتلة موضوعاهتا: الصمت، كأحد The Ethnography of Speakingالكبلـ البشرم )
ادثة بُت البشر. كىذه النظرية مبسوطة ُب كافة ا١تؤلفات جوانب التواصل أك التخاطب الكبلمي أك ا

 .(224)حوؿ علم اللغة االجتماعي ٔتعناه الواسع ٔتا فيو ٖتليل ا٠تطاب

: الصمت كبلـ أك كالكبلـ؛ إذ يقـو ببعض كظائفو، كقد ٮتضع (225)كيعرفو عبد العزيز بقولو
عظم االىتماـ بو كظاىرة من ظواىر  فعلو لقواعد ٭تددىا العرؼ ُب كل ٣تتمع. كُب السنوات األخَتة

التفاعل االجتماعي. كتبُت للباحثُت أف لو كظائف حوارية ابلغة التعقيد عرب الثقافات، كُب نطاؽ 
 الثقافة الواحدة.

                                                           

224- Coulthard, M. 1977. An Introduction to Discourse Analysis. New editition, 

London: Longman. Pp 55-85. 

- Gal, S. 1991. Between speech and silence: the problematics of research on 

language and gender. In Gender at the cross roads of knowledge: feminist 

anthropology in the postmodern era. Edited : Micaela di Leonardo. University of 

California press, pp 175-203. 

- Rodriguez, D. 2011. Silence and speech: meaning of silence for students of color 

in predomintly white classrooms. International Review of Qualitative Research, 4 

(1), pp 111-140. 

 .ُُٔص  ـ. علم اللغة االجتماعي. القاىرة: مكتبة اآلداب.ََِٗعبد العزيز، دمحم حسن.  -ِِٓ
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كالصمت لو كجهاف: مدح كذـ. كذمو أكثر من مدحو. كىنا يلخص اٞتاحظ ىذا ا١توضوع 
 فيما يلي:

 

 

 مدح الصمت - أ

فضيلة خاصة كليست عامة، كذلك عندما جاءتو رسالة من صديق  يبُت اٞتاحظ أف للصمت
 : 226لو يذكر فيها قائبلن 

"قد قرأت كتابك فيما كصفت من فضيلة الصمت، كشرحت من مناقب السكوت، ك٠تصت 
من كضوح أسباهبما، كأٛتدت من منفعة عاقبتهما كجريت ُب ٣ترل فنوف األقاكيل فيهما، كذكرت 

لكبلـ ُب مواطن كثَتة، كإف كاف صواابن، كألفيت السكوت أٛتد من أنك كجدت الصمت أفضل من ا
كزعمت أف اللساف من مسالك ا٠تنا )الفحش(، كاٞتالب على  ،ا١تنطق ُب مواضع ٚتة، كإف كاف حقان 

 صاحبو الببل".

                                                           

 .ُٖٕ-ُٕٕ، صْجـ. رسائل اٞتاحظ. َََِاٞتاحظ.  - 226
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يعًتؼ اٞتاحظ أبف للصمت كجوىان انفعة، كمناقب ٛتيدة ُب مواطن كثَتة كمواضع ٚتة. 
: أف أعرابيان "كاف ٬تالس الشَّعيبَّ فيطيل الصَّمت، فسيئل عن 227 أيضان  متكيذكر من فضائل الص

 ’.أٝتع فأعلم، كأسكت فأسلم‘طوؿ صمتو فقاؿ: 

 قاؿ أبو العتاىية:ك 

 من منطق ُب غَت حينو   كالصمت أٚتل ي ابلفىت

 أغلى كأشرؼي من قرينو     كل  امرئو ُب نفسو

 ". 228الناسى على مناخرىم ُب انر جهنم إال حصائد ألسنتهم : "كىل ييكب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كقاؿ 

 ،ككانوا أيمركف ابلتبُت  كالتىثب ت، كابلتحرز من زىلىل الكبلـ، كمن زىلىل الرأم، كمن الرأم الدَّبىرمًٌ 
 كالرأم الدَّبىرم  ىو الذم يىعًرض من الصواب بعد ميضيًٌ الرأم األكؿ كفىوًت استدراكو.

: - رٛتو هللا -ككاف يقوؿ  ،’تفقَّهيوا قبل أف تسيودكا‘اؿ عمر بن ا٠تطاب: كقاؿ األحنف: ق
 ’.السؤدد مع السَّواد‘

                                                           

 .ُٕٗ-ُْٗ، صُجـ. البياف كالتبيُت. ُٖٗٗاٞتاحظ،  - 227
، رقم ْٓٔ، ص ُْ، جْالباب . بَتكت: دار الكتب العلمية.ا١تعجم الكبَتىػ. ُِْٖالطربا٘ب.  - 228

 .َُْٓٔاٟتديث:
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من فضائل الصمت اليت ذكرىا اٞتاحظ ىنا ىي: أف الصمت سبب للسبلمة، كأف السكوت  
ُب  من ذىب، كالصمت منجاة من النار، كما أنو أٚتل من الكبلـ ُب غَت كقتو، كىو مدعاة للتػَّثػىب ت

 األمور، كتػىبػىي نها قبل الكبلـ عنها.

 ذم الصمت - ب

كٖتداىم ابلقرآف  ،لقد أمر هللا سبحانو كتعأب البشر ابلكبلـ للتعبَت عن حاجاهتم كرغباهتم

ونو أمنا يف األرض مه شجزة أقهمٌ وانبحزُ ميدُّه مه بعده : ﴿229الكرٙب كأنو معجز ليس لو هناية. قاؿ تعأب

﴾. أم لوصارت ٚتيع األشجار أقبلمان للكتابة، كالبحر ث كهمج اهلل إن اهلل عزيز حكيمسبعتُ أحبزٍ ما وَفِدَ

فكتبت هبا كلمات هللا عز كجل ا١تشتملة على أمره  عده سبعة أْتر أخرل، كلها حربان،الزخَّار كمن ب
 كعلمو، لنفدى ماء البحر، كٓب تنفذ كلمات هللا كمعلوماتو.

 -كأف هللا  ،ألف الكبلـ نفعو عاـ كخاص ؛كبلـ عليولذلك ذـ اٞتاحظ الصمت كفضَّل ال
أما الصمت فهو  ،أرسل األنبياء ابلكبلـ ال ابلصمت، كأف الكبلـ ىو ٝتة البشر -سبحانو كتعأب 

 :231سبب طارئ. حيث يقوؿ

"... كنفع الكبلـ يػىعيٌم كٮتىيٌص، كالر كاة ٓب ترك سكوت الصامتُت،كما ركت كبلـ الناطقُت، 
 لى هللا أنبياءه ال ابلصمت...كابلكبلـ أرس

                                                           

 .ِٕسورة لقماف: - ِِٗ
 .ِّٕ-ِِٕ، صُ، جـ. البياف كالتبيُت. ا١تصدر السابقُٖٗٗاٞتاحظ.  -231
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كأيةي جارحةو منعىتها اٟتركة، كٓب ٘ترهنا على االعتماؿ، أصاهبا من التعق د على حساب ذلك ‘
 ".231’اليػىٍفضيض هللاي فاؾ؟‘كٓبى قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص للنابغة اٞتعدم:  ،ا١تنع

 :232يلخص اٞتاحظ تفضيل الكبلـ كمدحو ُب رسائلو حيث يقوؿ

"إ٘ب كجدت فضيلة الكبلـ ابىرة، كمنقبة ا١تنطق ظاىرة، ُب ًخبلؿو كثَتة، كًخصاؿو معركفة. 
كمنها: أنك ال تستطيع العبارة عن  ،منها: أنك ال تؤدم شكر هللا كال تقدر على إظهاره إال ابلكبلـ

إال أف مع أ٘ب ٓب أنكر فضيلة الصمت، كٓب أىجن ذكره  ،حاجاتك كاإلابنة عن مآربك إال ابللساف
فضلو خاص دكف عاـ، كفضل الكبلـ خاص كعاـ، كأف االثنُت إذا اشتمل عليهما فضل كاف حظهما 

كمن أكثر  ،أكثر، كنصيبهما أكفر من الواحد. كلعلو أف يكوف بكلمة كاحدة ٧تاة خلق، كخبلص أمة
كذلك  ما يذكر للساكت من الفضل، كيوصف لو من ا١تنقبة أف يقاؿ للساكت ليتوقى بو عن اإلٍب،

فضل خاص دكف عاـ. كٓب نر الصمت؛ أسعدؾ هللا؛ أٛتد ُب موضع إال ككاف الكبلـ فيو أٛتد، 
كقد ذكر هللا هلالج لج ُب قصة  ،لتسارع الناس إٔب تفضيل الكبلـ، لظهور علتو، ككضوح جليتو، كمغبة نفعو

انوا أأوج فعهج ىذا قإبراىيم عليو السبلـ، حُت كسر األصناـ كجعلها جذاذان، فقاؿ حكاية عنهم: ﴿

فكاف كبلمو سببان لنجاتو،  ،233﴾بآهلتنا يا إبزاىيم * قال بم فعهو كبريىم ىذا فاسؤنوىم إن كاووا ينطقون

ألنو عليو السبلـ لو  ؛كعلة ٠تبلصو، ككاف كبلمو عند ذلك أٛتد من صمت غَته ُب مثل ذلك ا١توضع
                                                           

 .َْٕٓ، رقم اٟتديث:ِٖٔ، ص ُْ، جِالبابا١تصدر السابق. ا١تعجم الكبَت. ىػ. ُِْٖالطربا٘ب.  - ُِّ
 .َُٖ-ُٕٗ، صْ. جقـ. رسائل اٞتاحظ. ا١تصدر السابَََِاٞتاحظ.  - ِِّ
 .ّٔ-ِٔسورة األنبياء: - 233
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٪تا تكلم ألنو رأل أف الكبلـ أفضل، كأف سكت عند سؤا٢تم إّيه ٓب يكن سكوتو إال عن بصر كعلم، كإ
 من تكلم فأىٍحسىن قدر أف يسكت فييٍحًسن، كليس من سكت فأىٍحسىن قدر أف يتكلم فييٍحًسن". 

يشدًٌد اٞتاحظ ىنا على أ٫تية الكبلـ كالنطق بو، كأنو أفضل لئلنساف من الصمت، ألنك  
ك، كلقد كاف الكبلـ سببان لنجاة ابراىيم ابلكبلـ كاللساف تؤدم شكر هللا، كتعرب عن حاجاتك كأماني

 عليو السبلـ من الكفار.

كينبًٌو اٞتاحظ على أف الكبلـ أفضل من الصمت، ك٭ترص على أال يهمل ا١ترء قر٭تتو، كٮتلد 
 .234للهوينا، كتستبد بو سوء العادة عن الكبلـ

الصمت خاصة تبُتَّ لنا: أف فضيلة الكبلـ عامة كخاصة، بينما فضيلة  من خبلؿ ما تقدـ 
ألنو يعرب عن حاجات اإلنساف، كرغباتو، كمشاعره، كشكره  ، كأف الكبلـ أفضل من الصمت؛فقط

 لآلخرين، كغَت ذلك من ا١تناقب اٟتميدة للكبلـ اليت ىي األصل ُب اٟتياة اإلنسانية.

 التخطيط اللغوي -3

التنويعات اللغوية أك ُب التخطيط اللغوم ىو: كل اٞتهود الواعية الرامية إٔب التأثَت ُب بنية 
إنشاء قواعد اإلمبلء، كٖتديث الربامج كتوحيدىا، أك  مايلي: ىذه اٞتهود عليو ملتش٦تا تك  .كظيفتها

                                                           

 .َُِ-ََِ، ص ُ، جـ. البياف كالتبيُت. ا١تصدر السابقُٖٗٗاٞتاحظ.  - ِّْ
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كغَت ذلك  توزيع الوظائف بُت اللغات ُب اجملتمعات ا١تتعددة اللغات كإسناد كظائف إٔب لغات بعينها
 .235من األمور

يعٍت أف البدائل اللغوية متوافرة ىذا ك ظ عليها أك هتجر، إف اللغات ٗتتلف كتتغَت ك٭تافبديهيان 
من استخداـ لغة أك ٢تجة أك أسلوب كاحد ُب ٣تاؿ خاص  ا١تتحدثوف فقد يتحوؿ للمتحدثُت دائمان.

نقل لغة من لغات اجملتمع  ،كقد يرفض ٣تتمع كبلمي ما ،إٔب استخداـ غَتىا ُب ٣تاالت أخرل
  .ا يؤدم إٔب زكا٢تا كموهتا على األقل ضمن ذلك اجملتمعالتقليدية إٔب األجياؿ القادمة ٦ت

تيار بعض إف كجود البدائل يفتح إمكانية القوؿ: إنو ابإلمكاف التأثَت على ا١تتحدثُت الخ
٤تاكلة القياـ ٔتثل ىذه التأثَتات  :ىو ؛كا٢تدؼ من كراء التخطيط اللغوم البدائل بدالن من غَتىا،

 نفسو كثَتان ىو:كالسؤاؿ الذم يطرح  .236ا١تدركة

 ؟ وكيف؟يقوم ابلتخطيط من - أ

 .ي أف ننظر إٔب من يقـو بتخطيط اللغة ككيف يتم التنفيذمن البديه

                                                           

. ا١تغربية السياسة اللغوية كتعلم اللغة. ترٚتة: دمحم خطايب. ٣تلة عبلماتـ. ََِِجيمس. أ.  ،طوليفسن - ِّٓ
 .ٓٔ، ص ُٕالعدد 

ة االجتماعي للمجتمع. ترٚتة: ابراىيم بن صاّب بن دمحم الفبلم. ـ. علم اللغَََِفاسولد، رالف.  - ِّٔ
 .ّْٔ؛ ّْٕص  .كا١تطابع العلمي النشر - سعود ا١تلك جامعةالرّيض: 
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م : أبنو ٯتكن ألنستطيع القوؿ"من يقـو بتخطيط اللغة؟"  :األكؿ السؤاؿ نئلجابة عل
ى تتمتع بوضع ٯتكنها من ٗتطيط ذلك علاليت اٟتكومات ككذلك  ،العمل شخص أف يقـو بذلك

( خاصة فيما يتعلق ابلقرارات اليت تؤثر على نطاؽ كاسع )كلكن ليس ابلضركرة أف تكوف األكثر ٧تاحان 
  .اللغة

 :237قدـ جَتنود القائمة ا١تختصرة التالية لعوامل ٗتطيط اللغة إضافة إٔب اٟتكوماتكلقد 

رة اليت أعدت ة ُب سنغافو ر الوكاالت الوطنية غَت اٟتكومية على سبيل ا١تثاؿ، غرفة التجا -ُ 
 عن أسلوب اللغة للمراسبلت التجارية بلغة ا١تاالم. لغة ككتيبان اختبارات كأصدرت 

مثل شركة شل اليت تقدـ ٣تموعة ا١تصطلحات ا٠تاصة  ،الوكاالت غَت الوطنية كغَت اٟتكومية -ِ 
 وظفُت.كتؤثر على تطور اللغة ُب خطط التدريب كإعداد ا١ت -الم اابلبًتكؿ ُب ماليزّي بلغة ا١ت

 .كظيفة تنقيح كمراجعة الصحف اليومية -ّ

  .أك حىت ا٠تطيب ا١تتحدث ،ا١تؤلف ا١تستقل، أك كاتب الرسائل -ْ

 كيف: - ب

ٔتراحل التخطيط كالتنفيذ لعملية  اٞتواب كيف ٗتطط اللغة؟ يتعلق  :ن سؤاؿجابة عكلئل
 :238كىي كما يلي ؛خطوات خاصة هبذه العمليةأربع يوجز ركبُت  .ٗتطيط أكرب

                                                           

 .ْْٕ-ْْٔـ. ا١ترجع السابق. ص َََِ. نقبلن عن: فاسولد. ُٗ-ُٖـ: ُّٕٗجَتنود،  - ِّٕ
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٬تب أف تتوافر ىناؾ كمية كبَتة من ا١تعلومات عن خلفية ا١توضوع قبل أف يتخذ  :تقصي اٟتقائق -ُ
  .أم قرار ٗتطيطي بشأف ذلك

ك٩تتار الوسائل )  ،"٭تدد ا١تخطط األىداؼ ،ىنا تتخذ القرارات الفعلية :التخطيط -ِ
 .ات( كيتنبأ ابصلة"سًتاتيجياال

 .تنفذ قرارات التخطيط :التنفيذ -ّ

ىو  عادة النظاـ التعليميف .ُب ىذه ا١ترحلة يكتشف ا١تخطط مدل ٧تاح تنفيذ ا٠تطة :ردكد الفعل -ْ
إذا اختَتت لغة ما لتكوف  .األداة الرئيسية اليت تستخدمها اٟتكومات ُب تنفيذ قرارات ٗتطيط اللغة

أك  ،الطبلب ُب ا١تدرسة فيمكن للحكومة أف أتمر بتعليمها كمادة دراسية لكل ،)الرٝتية( اللغة القومية
كٯتكن للحكومة أيضان أف تدرس ا١تفردات اللغوية  ،أف أتمر أبف تكوف كسيلة تعليم لتدريس مواد أخرل

تحدث الب ا١تدارس من منع طبل -ُب بعض اٟتاالت القصول  - ها كذلكٯتكنك  ،اجملازة ُب لغة ما
الكفاءة ُب لغة معينة   - أحياانن  -ٟتكومات بعض اكقد تتطلب  .للغات غَت ا١تعتمدة ُب ا١تدارساب

كلكي  ،لتقدـ االقتصادم كاالجتماعي للفردل ان دعم ميةوظائف اٟتكو كشرط أساسي للعمل ُب ال
ستخدمها ُب اٟتوارات ت افإهن ؛تشجع اٟتكومات لغة ما على أف تكوف مستعملة كمتداكلة بُت الناس

للغة اليت تستخدـ ُب اجملاؿ كما أف ا .كتكتب هبا نصوص القانوف كالواثئق اٟتكومية ،التشريعية
إذا كانت اٟتكومة ك  .أتثَت عميق كخاصة ُب دكلة تتميز ابلتجنيد اإللزامي العسكرم٢تا العسكرم 

                                                                                                                                                                   

 .ْْٖ-ْْٕع السابق. ص ـ. ا١ترجَََِ. نقبلن عن: فاسولد. َِِ-ُِٖـ: ُُٕٗركبُت.  - ِّٖ
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فيمكنها تنظيم اللغة اليت ٗتتارىا لتكوف ا١تستخدمة ُب كسائل اإلعبلـ ا١ترئية  ،تتمتع ابلسيطرة الكافية
 كا١تطبوعة.  كا١تسموعة

ُب كسائل ما التأثَت على استخداـ لغة  الكافية فيمكنها اليت ال ٘تتلك السيطرة ٟتكوماتأما ا
أما  ،اليت تفضلها ةمن خبلؿ تقدٙب إعاانت أك إعفاءات ضريبية عند استخداـ اللغ ا١تختلفةاإلعبلـ 

نية هفاٞتمعيات ا١ت ،كسائل كثَتة ٖتت تصرفهافإهنا ال ٘تتلك ككاالت ٗتطيط اللغة غَت اٟتكومية 
ك١تؤلفي الكتب اإلرشادية  ،ستطيع أف تصدر قوائم اب١تصطلحات الرٝتية ككتيبات إرشادية ألعضائهات

ُب القواعد كاالستخداـ أتثَت على استخداـ اللغة إٔب حد أنو يرجع إٔب أعما٢تم للبحث عن اٞتوانب 
استخداـ ُب م كفٌعاؿ جوىر أتثَت ا١توىوبُت كالنابغُت كا١تتميزين كلؤلفراد  ،الصحيحة ُب استخداـ اللغة

كصانع  ،ا١تتميز ، كالناثركالكاتب ا١تسرحي النابغة، كالقاص العبقرم، كالشاعر ،فالركائي ا١توىوب ،اللغة
فإهنم ٬تربكف اٞتمهور ا١تتلقي  ،إذا قاموا إبصدار أعماؿ بلغة ما ،األفبلـ السينمائية ذك السمعة اٞتيدة

فاعلية سيكوف لو ىذا األسلوب  ،ا ُب معرفة ىذه األعماؿخاصة إذا رغبو  ،تلك اللغةكتعلم على تعليم 
 إذا قامت ٣تموعة من الفنانُت ا١توىوبُت إبتباع ىذا النوع من ا١تمارسة.أكثر 

 يف التخطيط اللغوي؟ معيار القبولما هو  - ت

 ؛مع حالة اللغة ذاهتا يتعامبلف ظاىرّين  ا، اثناف منهثبلثة معايَت لتخطيط اللغة 239اقًتح ىوجن
أم مقدرة الًتاكيب  ؛الكفايةا١تعيار الثالث ىو: ك  ،كاالستخداـ أك سهولة التعلمالفعالية  :ك٫تا ؛ذاهتا

كالذم يسميو  ،ا١تعيار الثالث يرتبط ابلوضع االجتماعي للغةك  ،اللغوية على نقل ا١تعلومة ابلدقة ا١تطلوبة
                                                           

 .ْٓٓ-ْْٓـ. ا١ترجع السابق. ص َََِ. نقبلن عن: فاسولد. ّٔ-ُٔب: ُٔٔٗىوجن.  - ِّٗ
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رب لغوم سواء أكاف إف اللغة أك أم ضكىو األكثر أ٫تية من بُت ا١تعايَت الثبلثة.  "القبوؿ"ىوجن 
 فأم نوع من ا١تمارسة اللغوية ا٠تاضعة لعملية التخطيط ٬تب أ ـقائمة من ا١تفردات ا١توافق عليها أ

 الذين كإف الذين يستحقوف التقليد ُب اجملتمع ىم "القيادة" .يقبلها أعضاء اجملتمع الذم ٮتطط فيو
للقيادة الختيار لغة التعاكف الضمٍت  وملغلا٧تاح التخطيط ٢تذا يتطلب ة. ك ويللغاتنتشر استخداماهتم 
 .الرٝتي معينة ُب االستخداـ

 

 

 السياسة اللغوية -4

كذلك لتميز بُت اللغات  ،"ىي ذلك التخطيط الذم تضعو اٟتكومات": 241السياسة اللغوية
ُب اٟتقوؽ كالواجبات  بُت أفراد ىذه اللغات قيفر تللك ، ُب اجملتمع السائدة كا١تهيمنة على غَتىا

 .االمتيازات كغَتىاك 

كالسياسة اللغوية كما يرل طوليفسن، تسعى إلخضاع اللغة للمقتضيات ا١تؤسسية كأساس 
للتمييز بُت اجملموعات االجتماعية )الطبقات(، أم أف السياسة اللغوية آلية ١توضعة اللغة ُب البنية 

اسية كالثركات االجتماعية بشكل ٬تعل اللغة ٖتدد من ستفتح ُب كجهو أبواب السلطة السي

                                                           

السياسة اللغوية كتعلم اللغة. ترٚتة: دمحم خطايب. ٣تلة عبلمات. العدد ـ. ََِِجيمس. أ.  ،طوليفسن - َِْ
 .ٓٔ، ص ُٕ
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االقتصادية، كتعد السياسة اللغوية آلية بوساطتها تضع اجملموعات السائدة أسس ا٢تيمنة ُب استعماؿ 
 اللغة.

للسياسة اللغوية أف ىناؾ عبلقة دينامية بُت العبلقات االجتماعية الضمٍت ىذا التصور يعٍت 
ياسات اللغوية االستغبللية، أم ابلسياسات كالسياسة اللغوية، كتقًتف األنظمة االجتماعية الًتاتبية ابلس

اليت ٘تنح االمتياز للمجموعات اليت تتحدث لغة بعينها، كتتجلى السياسات االستغبللية للعياف ُب 
كُب فرض القيود على االزدكاجية  ،اليت تفرض اٟترماف على الطلبة ا١تنتمُت لؤلقليات ،األنظمة التعليمية

 ن.اللغوية بُت السائدين كا١تسودي

نضرب مثاالن على السياسة اللغوية من ماليزّي، حيث يتكوف اجملتمع من ثبلث فئات أك 
. كلكل فئة من الفئات الثبلثة 241أجناس؛ كىم ا١تبليو )السكاف األصليوف ١تاليزّي( كالصينيوف كا٢تنود

ة، كالصينيوف يتكلموف لغة خاصة بو؛ فا١تبليو لغتهم ا١تبليوية )أك اللغة ا١تاليزية( كىي اللغة الرٝتية للدكل
 ،ابإلضافة إٔب اللغة اإلنكليزية اليت تعد لغة اثنية ُب ماليزّي ،لغة ا١تندرين، كا٢تنود يتكلموف اللغة التاميلية

أف   ،اُب االتصاالت كالكمبيوتر كغَت٫تالتجارية كالصناعية ا٠تاصة الكربل الشركات بعض  عندما تريدف

                                                           

)ا١تسلموف  لعمل ُب ماليزّي بعد أف رفض ا١تبليويوفىؤالء الصينيوف كا٢تنود جلبهم االستعمار الربيطا٘ب ل - ُِْ
العمل مع ا١تستعمر ْتجة أنو كافر، حىت إنو كاف إذا صافح الربيطا٘ب ا١تبليوم، فإف ا١تبليوم يغسل يديو  ا١تاليزيوف(

ع سبع مرات إحداىن ابلًتاب! أضف إٔب ذلك، إف ا١تستعمر الربيطا٘ب ٓب أيت ابلصينيُت ا١تسلمُت كي يتعايشوا م
أبناء دينهم، كلكنو جلب إليهم الصينيوف البوذيوف الذم يعبدكف األصناـ كاألكاثف كغَت ذلك. كما أنو ٓب أيت اب٢تنود 
ا١تسلمُت، كإ٪تا جلب إليهم ا٢تنود التاميل ا٢تندكس الذم يعبدكف البقر كاألصناـ كذلك، لكي ال تصبح ماليزّي دكلة 

 للغات كالثقافات، كليسهل تفكيكها كخلق ا١تشاكل فيها!%، كليجعلها متعددة األدّيف كاََُمسلمة 
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  ،إلقصاء بعض اٞتنسيات كذلك ،ا٠تاصة للتعيُت شركطفإهنا تتطلب بعض ال ،توظف شخصان ما
، أف ٬تيد اللغة ا١تبليوية )ا١تاليزية( -شركط: أبُت ىذه ال كمن ،من ىذه الوظائف كا١تبليوم كا٢تندم

 . الشركط منكغَتىا ا١تندرين، لغة أف ٬تيد  -، جأف ٬تيد اللغة اإلنكليزية -ب

كالذم ال ٬تيد الذم ىو ابن البلد األصلي،  ،كٔبإقصاء للمبليوم )ا١تاليزم( ابلدرجة األ ذافه
 لغة ا١تندرين اليت يتكلم هبا الصينيوف.

 

 

 التػرتجػمػػةرابعاً: 

 ادلقدمة -4

تعد الًتٚتة إحدل فركع علم اللغة التطبيقي، ٢تا نظرّيهتا كمناىجها كأساليبها كأدكاهتا ا٠تاصة 
كىي مصدر غٍت كفريد للمعلومات لبٍت  .كتشكل جزءان ىامان من التفاعل الثقاُب بُت األمم. 242هبا

على الرغم ٦تا يعًتيها من النقص  ،كف، كما ٭تسوف بواآلخر ها ١تعرفة ما يعرفو استخدامكيتحتم . البشر
كلقد اىتم . كالتناقض كالغموض كالصعوبة كغَت ذلك من ا١تشاكل اليت تصادؼ ا١تًتجم أثناء عملو

                                                           

ـ. علم اللغة التطبيقي. ترٚتة الشميمرم، يوسف بن عبد ََِٖالشميمرم. نقبلن عن: كوؾ، قام.  - ِِْ
 الرٛتن. الرّيض: جامعة ا١تلك سعود، النشر العلمي كا١تطابع. ص:ز.
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 ,Jassem, & Jassem 243ص يقوؿ )جاسم كجاسمالعرب هبا اىتمامان ابلغان؛ كُب ىذا ا٠تصو 

كلقد أمر  ،(:إف "الًتٚتة العلمية موضوع عزيز اٞتانب عند العرب، سواء أكانوا حكامان أـ علماء1995
كلقد كاف العرب  ...زيد بن اثبت بتعلم لغة اليهود، فتعلمها ُب سبعة عشر يومان  - ملسو هيلع هللا ىلص -النيب 

 . "تاب ذىبان، بعد أف يقـو بًتٚتتو، كذلك إاٌبف ا٠تبلفة العباسيةيدفعوف للمًتجم كزف الك

. لقد ْتث اٞتاحظ ىذا ا١توضوع ُب مؤلفاتو القيًٌمة، كبُتَّ أهنا مهمة صعبة كشاقة على ا١تًتجم
كىنا يناقش اٞتاحظ صعوبة ترٚتة الشعر . خاصة إذا كاف ا١تًتجم يًتجم من لغة ندر من ٗتصص فيها

كأهنا ضركرية البد  ،مبيًٌنان من خبل٢تا خصائص كشركط ا١تًتجم، كذاكران مزاّيىا كمثالبهاكالقرآف الكرٙب، 
 . منها ُب الصناعات كغَتىا، على الرغم ٦تا يعًتيها من ا١تشاكل

 صعوبة ترمجة الشعر -3

ألنو يفقد كزنو  ،األخرليقر اٞتاحظ بصعوبة ترٚتة الشعر، كأنو ال ٯتكن ترٚتتو إٔب اللغات 
 :244كيؤكد اٞتاحظ ىذا بقولو ،معناه، كىو ليس كالنثر الذم ٯتكن ترٚتتو كنقلوكإيقاعو ك 

                                                           

243- Jassem, Z.A.& Jassem, J.A. 1995. Translating scientific Terms: An Arabic 

example and case study. Proceedings 5th international conference on translation 

"Theme: translation in the global perspective" 21-23 November. Pp.13. 

 .ِِِ، صِجمللد. أسد الغابة ُب معرفة الصحابة. بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب. اىػُّٕٕابن األثَت.  -
ـ. اٟتيواف. كضع حواشيو: عيوف السود، دمحم ابسل. الطبعة ََِّاٞتاحظ، أبو عثماف عمرك بن ْتر.  - ِْْ

 كما بعدىا. ّٓ، صُج الثانية،  بَتكت: دار الكتب العلمية.
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"كالشعر ال يستطاع أف يًتجم، كال ٬توز عليو النقل، كمىت حوًٌؿ تقطَّع نظميو كبطلى كزنيو، 
 . كذىب حسنيو كسقطى موضعي التعجب، ال كالكبلـ ا١تنثور"

اف خفية، ككناّيت بليغة، كتشبيهات صعوبة ترٚتة الشعر؛ ألف فيو معباٞتاحظ ىنا  قريي 
فمىت تيرًٚتىت ذىبت كل ىذه الصور الفنية القيًٌمة منو، كأصبح الشعر ال فائدة . بليغة، كصور بديعة

اكؿ جاىدان لن يكوف أبدان مثل الشاعر أك ا١تؤلف الذم نظم كل ىذا، عا١تان حألف ا١تًتجم مهما  ؛منو
 :245حيث يقوؿ. ١تخارج، كغَتىا من األمور الدقيقة ُب اللغةاب١تعا٘ب، كتصاريف األلفاظ، كأتكيبلت ا

اف ال يؤدم أبدان ما قاؿ اٟتكيمي،  ٚتي "ٍب قاؿ بعضي مىن ينصر الشعر ك٭توطو ك٭تتج  لو: إف الًتَّ
على خصائص معانية، كحقائق مذاىبو كدقائق اختصاراتو، كخفيَّات حدكده، كال يقدر أف يوفًٌيها 

يها، كيقـو ٔتا يلزـي الوكيلى ك٬تب على اٞتىرًٌم، ككيف يقدر على أدائها حقوقها، كيؤدم األمانة ف
 استعماؿكتسليم معانيها، كاإلخبار عنها على حقها كصدقها، إال أف يكوف ُب العلم ٔتعانيها، ك 

 . " ...تصاريف ألفاظها، كأتكيبلت ٥تارجها، كمثل مؤًٌلف الكتاب ككاضعو

مهمة عسَتة، ألهنا تتضمن معاف خفية، كدقائق بليغة،  اٞتاحظ ىنا؛ أبف ترٚتة الشعرعًتؼ ي
ال يقدر عليها إال من كاف ضليعان ابللغتُت، كأٗب يكوف ىذا؟! كيؤيد ىذا القوؿ ُب العصر اٟتديث 

 جتماعيةأف مقدرة الًتٚتة على التغلب على اٟتواجز التارٮتية كالثقافية اال ..." :246نيوبرت كشريف

                                                           

 .ْٓ- ّٓ، صُجـ. اٟتيواف. ََِّاٞتاحظ.   - ِْٓ
٤تي الدين. الطبعة ٛتيدم، لـو النص. ترٚتة: الًتٚتة كعـ. ََِٖنيوبرت، ألربت، كشريف، غريغورم.  - ِْٔ

 .ّّالثانية، الرّيض: جامعة ا١تلك سعود، النشر العلمي كا١تطابع. ص
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كُب ىذه اٟتاالت تكوف ا١تواقف . ىناؾ نصوص مكافئة ُب اللغة ا٢تدؼفبل توجد  ...مقدرة ٤تدكدة
 . الًتٚتية غَت منسجمة بعضها مع بعض )بُت النص ا١تصدر كالنص ا٢تدؼ("

ان  -4 مجم  شرائط الرتر

 لعمل ا١تًتجم؛ منها: يذكر اٞتاحظ ٚتلة من الشركط

 . معرفتو ابللغة ا١تنقولة كا١تنقوؿ إليها معرفة اتمة -ْ

 . ًتٚتُت الذين ينقلوف من لغة إٔب أخرل لكي يشد بعضهم إزر بعضكثرة عدد ا١ت -ٓ

ألف إنشاء األلفاظ أىوف من . معرفتو إبصبلح سقطات الكبلـ، كإسقاط الناسخُت للكتب -ٔ
 . إصبلح كلمة سقطت من الكتاب

ال ٯتكن ترٚتة كبلـ هللا عز كجل ترٚتة حرفية، كإ٪تا تنقل معانيو كتقٌرب إٔب أذىاف  -ٕ
 . 247الناس

كأف ا٠تطأ ُب . أف ترٚتة كبلـ هللا عز كجل ترٚتة حرفية مهمة مستحيلة 248اٞتاحظرل كي
 . ، خاصة إذا كاف ا١تًتجم غَت كفؤ ٢تذه العمليةاألخرلالعلـو  الدين أضرَّ من ا٠تطأ ُب

                                                           

 .ْٓ، صُجـ. اٟتيواف. ََِّاٞتاحظ.  - ِْٕ
 .ٓٓ-ْٓ، صُجـ. اٟتيواف. ا١تصدر السابق. ََِّاٞتاحظ.  - ِْٖ
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فقد نيًقل ما قالت  ...: "249كيقوؿ القلقشندم عن صعوبة نقل القرآف كترٚتتو ما ملخصو
فة إٔب العربية، كٓب يقدر أحد من األمم على نقل القرآف إٔب لغتو، لكماؿ لغة حكماء العجم كالفبلس

على أف الكثَت من الناس حاكلوا ذلك فىعسير عليهم نقليو، كتعذَّرت عليهم ترٚتتو؛ بل ٓب يىصلوا  ،العرب
 . إٔب ترٚتة البسملة إال بنقل بعيد"

يت ٬تب أف ٭تاكؿ ا١تًتجم ُب الدرجة ال ..." :251حيث يقوؿ أيضان كيدعم كوؾ ىذا الرأم 
إطارىا االلتزاـ ٔتا يقاؿ أك التدخل ٞتعل تدفق النص اٞتديد أكثر سبلسة أك ٖتقيق نفس األثر مثل 

كما أف الًتٚتة اٟترفية )كلمة بكلمة( تعد مستحيلة  ،ىذا األمر ليس سهبلن ابلتأكيد ،األصل ا١تًتجم
مر جليان عند ترٚتة حىت أكثر العبارات مباشرة يتضح ىذا األ ،إذا كاف ا٢تدؼ ىو ترٚتة ذات معٌت

 . كبُت لغتُت متشاهبتُت"

ُب إحدل ٤تاضراتو ُب  -كيقوؿ األستاذ الدكتور زيداف علي جاسم عن ترٚتة القرآف الكرٙب:
البد من إشراؾ كل من أساتذة الشريعة كاللغة العربية  -ـُْٗٗاٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ٔتاليزّي عاـ 

، لكي يقوموا بًتٚتة القرآف الكرٙبكالعلـو ك  ألف لكل علم من العلـو  ؛الطب كا٢تندسة كغَتىا من العلـو
 . مصطلحاتو كمفاىيمو ا٠تاصة بو، يعرفها أىل التخصص الذين ىم أدرل هبا

ك٬تب على ا١تًتجم أف  ،يؤكد اٞتاحظ على أف الًتٚتة عملية صعبة للغاية كلكنها حتميةك 
كأف يكوف عا١تان اب١تعا٘ب كاألفكار كالعادات  ،كل من اللغتُت اليت يًتجم منها كإليهايكوف عا١تان ككفؤان ُب  

                                                           

 .ُْٗ، ص ُدار الكتب ا١تصرية. ج ـ. صبح األعشى. القاىرة:ُِِٗالقلقشندم، أبو العباس أٛتد.  - ِْٗ
 كما بعدىا. ٖٔص .ا١ترجع السابق ـ.ََِٖ. كوؾ  - َِٓ
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كأف  ،كأف يكوف عارفان إبصبلح سقطات الكبلـ من النصوص اليت يقـو بًتٚتتها. كالتقاليد كغَت ذلك
 ، حد ماكلكن الًتٚتة ا١تعنوية مقبولة إٔب ،ترٚتة القرآف الكرٙب كالشعر ترٚتة حرفية مستحيلة كصعبة

ال يستطيع أف  أيضان كأف ا١تًتجم  ،كما أف الًتٚتة ليس ٢تا قواعد مضمونة ١تعرفة ٧تاحها من عدمو
 . يضمن ترٚتة جيدة بشكل مضبوط كدقيق جدان كذلك

 ادلفردات الشائعةخامساً: 

ها ُب ٣تاؿ تعليم استخدامُب بداية القرف العشرين ظاىرة الكلمات الشائعة ك  أخذت تظهر
: "إف 251حيث يقوؿ عبده ُب ىذا الشأف. ٢تا العلماء، كأعدكا ٢تا القوائم ا٠تاصة مهدكقد  ،اللغة

بقوائم ا١تفردات  االىتماـكلقد ظهر . الكلمات الشائعة ىي من موضوعات ىذا العصر اٟتديث
ككاف  ،(Fries 1950كغَتىا من اللغات العا١تية منذ أكائل ىذا القرف )فريز  اإل٧تليزيةالشائعة ُب اللغة 

( اليت نشرت ُب الوالّيت ا١تتحدة عاـ Thorndike 1921من أشهر ىذه القوائم: قائمة )ثورندايك 
(، ٍب ظهرت َُْٗكلقد ظهرت ُب اللغة العربية قوائم كثَتة كانت أكالىا: قائمة )بريل عاـ . ُُِٗ

. ـُّٓٗكظهرت بعد ذلك قائمة عاقل عاـ . ( بعد ذلك ْتوإب عشر سنواتBaileyقائمة )بيلي 
كلقد أحصوا الكلمات من الصحف . (Landau 1959ظهرت قائمة )النداك  ُٗٓٗ العاـكُب 

مصر كفلسطُت كسورية كالسعودية )اليومية كالنثر كالكتب التعليمية ُب كل من الدكؿ العربية التالية: 
قوائم ا١تفردات  كإٔب جانب. ككانت ا١توضوعات متنوعة ككثَتة ُب ىذا اجملاؿ (،كاألردف كلبناف كالعراؽ

                                                           

ـ. ا١تفردات الشائعة ُب اللغة العربية. الرّيض: مطبوعات جامعة الرّيض. ص:ب ُٕٗٗعبده، داكد عطية.  - ُِٓ
 كما بعدىا.
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الشائعة اليت أحصيت من ا١تواد ا١تكتوبة، ظهرت قوائم مفردات لغة األطفاؿ اليت استقيت من لغة 
كقد كاف ا٢تدؼ األساسي من دراسة لغة األطفاؿ معرفة ا١تفردات الشائعة فيها؛  ،األطفاؿ اكية

ة، كاٟتكم على كتب األطفاؿ لبلستفادة من ذلك ُب ٖتسُت الكتب ا١تدرسية، كمواد القراءة اإلضافي
 . "ـُّٕٗكمن ىذه القوائم قائمة رضواف، كقائمة اٟتسوف كىرمز  ،ا١تستعملة

كأنو أكؿ من ْتث فيو كبُتَّ أ٫تيتو،  ،ُب علم اللغة التطبيقي ا اجملاؿاٞتاحظ رائد ىذلقد كاف 
علم اللغة، كما يرل عبده  كأف ىذا ا١توضوع ٓب يكن جديدان البتة ُب ،كأكاله اىتمامان كبَتان ُب دراستو

 . ـُٕٗٗ

 :252لقد بُتَّ اٞتاحظ أسس ىذا العلم بقولو

كاعتىربٍ ذلك أبف أتخذ . يػيٍزعىم أف ىذه اٟتركؼى أكثر تىردادان من غَتىا، كاٟتاجة إليها أشدٌ  ..."
ًعدَّة رسائلى كعدة خطب من ٚتلة خطب الناس كرسائلهم؛ فإنَّك مىت حىصَّلتى على ٚتيع حركفها، 

 . اٟتاجة إليها أشٌد" عدٍدت كل شكل على ًحدىة، علمت أف ىذه اٟتركؼى ك 

من خبلؿ ىذا النص تبُتَّ لنا أ٫تية دراسة ىذه الظاىرة ُب علم اللغة التطبيقي، إلفادة 
ألهنا ٕتعل  ،كاٟتركؼ ُب ا١تقررات الدراسية لتعليمية؛ على تضمُت ىذه الكلماتمصممي ا١تناىج ا
 . كأهنا أىثٍػبىتي ُب ذىنو ،ساعد الطالب على حفظ الكلمات كتذكرىاكت ،التعلم أسهل كأسرع

                                                           

 ر، م، ؿ، أ(.)اٟتركؼ ىي:  .ِِ، صُج ـ. البياف كالتبُت. ا١تصدر السابق.ُٖٗٗاٞتاحظ.  - ِِٓ
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كقاـ بتقسيمها إٔب ثبلثة أقساـ: كثَتة  ،أيضان عن اٟتركؼ الشائعة  253كلقد ٖتدث ابن منظور
كمتوسطة الًتدد، كىي: ر، ع، ؼ، ت، ب، ؾ، د، س، ؽ، . الًتدد، كىي: أ، ؿ، ـ، ىػ، ك، م، ف

 . غ، ط، ز، ث، خ، ض، ش، ص، ذ كقليلة الًتدد، كىي: ظ،. ح، ج

ا عند العرب "كىي استعما٢تٖتدث عن اٟتركؼ الشائعة اليت يكثر  254ككذلك السيوطي
، كاستنتج أف حرؼ البلـ األصواتشيوع  لىدراسة ع 255كلقد أجرل ا٠توٕب. األلف كالواك كا٢تمزة"

اجملهورة أشيع  صواتاألمن حيث مكاف النطق ىي اللثوية، كأف  األصواتأشيع الصوامت، كأف أشيع 
 . ككلما كاف نطق الصوت أسهل، ازداد شيوعو ُب معظم اٟتاالت ،من ا١تهموسة

الشائعة ُب معظم لغات العآب تكتسب  األصوات: أف 256كُب ىذا ا٠تصوص يقوؿ العصيلي
ية بُت إ٬تابف ىناؾ عبلقة أقبل غَت الشائعة أك قليلة الشيوع، مهما كانت لغة الطفل أك بيئتو، أم 

كتبُت لبعض الباحثُت  ...و ُب مرحلة مبكرة ُب لغة معينةاكتسابرجة شيوع الصوت ُب لغات العآب، ك د
شيوعان ُب اللغات، كأهنا  األصواتأكثر  ...األنفية األصواتأف الصوامت األمامية ا١تهموسة، ك 

                                                           

 كانظر أيضان:  ابن منظور. ب. ت. معجم لساف العرب. القاىرة: ا١تطبعة األمَتية ببوالؽ. ص:س. - ِّٓ
 خياط، يوسف كمرعشلي، ندٙب. ب.ت. لساف العرب ايط. بَتكت: دار لساف العرب.  -

حو كضبطو كصححو ا١تزىر ُب علـو اللغة كأنواعها. شر ـ. ُٖٔٗ عبد الرٛتن جبلؿ الدين.السيوطي،  - ِْٓ
 .  ُٓٗ، صُبَتكت: ا١تكتبة العصرية. ج-صيدا .كعنوف موضوعاتو كعلق حواشيو دمحم أٛتد جاد ا١تؤب بك كغَته

ـ. األصوات اللغوية النظاـ الصوٌب للغة العربية. عماف: دار الفبلح للنشر َُٗٗا٠توٕب، دمحم علي.  - ِٓٓ
 .ُٔٓ-ُُْص  كالتوزيع.
 .ِِٖ-ِِٔص ا١ترجع السابق. للغة النفسي.علم اـ. ََِٔالعصيلي.  - ِٔٓ
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النفجارية تكتسب ُب مرحلة مبكرة، كأف الصوامت االنفجارية ا٠تلفية )الطبقية( أقل شيوعان من ا
  ...األمامية

الرـك  استعماؿ: "كلكل لغةو حركؼه تدكر ُب أكثر كبلمها كنحو أيضان  257كيقوؿ اٞتاحظ
 . اٞترامقة للعُت" استعماؿك . للسُت

كعندما تكوف ا١تفردات الشائعة، مًتابطة كمتبلٛتة كسهلة ا١تخارج كمنسجمة مع بعضها 
 . كل لساف، ككأهنا حرؼ كاحد  بعضان غَت متنافرة فيما بينها؛ فإهنا تسَت على

كمن شركط شيوع الكلمات كاٟتركؼ: أف تكوف متفقة، كمتآلفة، كمتبلٛتة، كسهلة، كخفيفة  
 :258كيعرب اٞتاحظ عن ىذا بقولو ،على اللساف ال متنافرة

" فأما ُب اقًتاف اٟتركؼ: فإف اٞتيم ال تقارف الظاء، كال القاؼ، كال الطاء، كال الغُت، بتقدٙب 
كىذا ابب  . كالزام ال تقارف الظاء، كال السُت، كال الضاد، كال الذاؿ، بتقدٙب كال بتأخَت. أخَتكال بت
رىل". كبَت  . كقد يكتفي بذكر القليل حىت ييستىدؿ  بو على الغاية اليت إليها ٬تي

ُب  ختبلؼكلذلك ٧تد اال ،كالبيئة ٢تا أثر كبَت ُب شيوع ا١تفردات كاٟتركؼ، ُب بلد دكف غَته 
 . لفاظ عند أىل الكوفة كالبصرة كالشاـ كمصر كغَتىا من األمصاراأل

 : 259كمن أسباب شيوع الكلمات كاٟتركؼ مايلي
                                                           

 .ْٔ، صُج ـ. البياف كالتبيُت. ا١تصدر السابق.ُٖٗٗاٞتاحظ.  - ِٕٓ
 .ٗٔ، صُج ـ. البياف كالتبيُت. ا١تصدر السابق.ُٖٗٗاٞتاحظ.  - ِٖٓ
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 . ا أكثر من غَتىااستعما٢تاستخفاؼ الناس لبعض األلفاظ ك  -ٖ

 . العامة من الناس ألقل اللغتُت ُب أصل اللغة استعماؿ -ٗ

 . لغةالل ثغة من أسباب شيوع ا١تفردات األقل فصاحة ُب ال -َُ

 قاؿ قطرب: أنشد٘ب ضرار بن عمرك قوؿ الشاعر ُب كاصل بن عطاء:

 كجانب الراء حىت احتاؿ للشعر    ك٬تعل الرب قمحان ُب تصرفو

 اذ ابلغيث إشفاقان من ا١تطرػػػػػػػػػػػػػػػػػػفع    كٓب يطق مطران كالقوؿ يعجلو

حيث يقوؿ: "فإف الكلمة  ،عن الًتاكيب الشائعة ُب اللغة العربية أيضان ٖتدث  261كالسيوطي
من حرؼ إٔب حرؼ ال يبلئمو قيرابن أك بيعدان، فإف كانت الكلمة ثبلثية  االنتقاؿٗتف  كتػىثٍػقيل ْتسب 

 ما ا٨تدر فيو من األعلى إٔب استعماالن فاعلم أف أحسن ىذه الًتاكيب كأكثرىا  ...فًتاكيبها اثنا عشر
إٔب األدٗب إٔب األعلى، ٍب من األعلى إٔب األدٗب إٔب الوسط إٔب األدٗب، ٍب ما انتقل فيو من األكسط 

انتقل فيو من األدٗب إٔب األكسط إٔب األعلى، كما انتيقل فيو من األكسط إٔب األعلى  اكأما م. األكسط
، كإف كاف القياس يقتضي أف يكوف أرجىحىهما ما انتقل فيو من ستعماؿإٔب األدٗب فهما ًسيَّاف ُب اال

 ما انتقل فيو من األدٗب إٔب األعلى إٔب استعماالن كأقل اٞتميع . إٔب األدٗب األكسط إٔب األعلى
 . األكسط"

                                                                                                                                                                   

 .ِِ-َِ، صُج ـ. البياف كالتبيُت. ا١تصدر السابق.ُٖٗٗاٞتاحظ.  - ِٗٓ
 .ِّٗ-ِّٖ، ُجصدر السابق. ا١تـ. ُٖٔٗ .السيوطي - َِٔ
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. كاٟتركؼ اليت يكثر دكراهنا على ألسنة الناس؛ ىي: ب، س، ـ، ا، ؿ، ىػ، ر، ح، ف، م
 ر٘ب ُب ىذا ا١تقاـ أف أيثًٍبتى ما جاء٘ب ُب رسالة على الربيد اإللكًتك٘ب؛ مفادىا كما يلي:ذكًٌ كيي 

 ىناؾ عشرة حركؼ من أصل ٙتانية كعشرين حرفان ابللغة العربية،"
  كىي: ،مستحيل أف ٕتد اٝتا إلنساف عريب اليوجد بو أحد ىذه اٟتركؼ

 "ب، س، م، ا، ل، هػ، ر، ح، ن، ي"

دققوا فيها . اٟتركؼ جىرًٌبيوا كمهما حاكلتم لن ٕتدكا أبدان أم اسم عريب ال٭تتوم على أحد ىذه
 ٟتركؼ تكوف ٚتلة:قليبلن ٕتدكف ا

 ﴿بسمميحرلا نمحرلا هللا ﴾

 . فسبحاف هللا العظيم الذم أعجز البشر حىت ابٟتركؼ"

كىنا أكد أف أشَت إٔب أف معهد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ُب اٞتامعة اإلسبلمية   
ذي أف ييٍطلىبى من الطبلب أف يكتبوا اب١تدينة ا١تنورة إذا أراد أف يػيؤىلًٌفى كتبان لتعليم العربية للطبلب؛ ٭تيىبَّ 

ٍب يكتبوف اٟتوارات أك ا١تقاالت عن  ،عناكين ا١توضوعات كاٟتوارات اليت يرغبوف اٟتديث عنها أكالن 
من أجل التعرؼ  ،ىذه ا١توضوعات اليت اختاركىا عن بلداهنم كمشاعرىم كعاداهتم كأفراحهم كغَتىا

كذلك إبعادة  ،بعد ذلك تػيوىظَّف ُب ا١تناىج اليت تػيعىد  ٢تم ٍب. على الكلمات الشائعة كا١تستعملة عندىم
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كتبان لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ُب   ناهي عندما أىلَّفٍ ناكىذا ما فػىعىلٍ  ،صياغتها بلغة فصحى مبينة
 . - ك اٟتمد -كقد القت ركاجنا كبَتان ُب أكساط الطبلب . (261)ماليزّي

 يالنحو التعليمسادساً: 

القرف العشرين موضوع تيسَت النحو ألبنائو كلغَتىم، كتسهيلو كتبسيطو كٗتليصو هناية ُب  ظهر 
فأخذ علماء اللغة ُب القرف . كما تزيده ىذه الشوائب إال تعقيدان كصعوبة ،من شوائبو، كعويصو

 ،وؿالعشرين يركجوف ١توضوع تيسَت النحو كتسهيل قواعده، لكي يتيسر فهمها للطبلب بشكل مقب

                                                           

سلسلة تعليم العربية لرّيض  ـ.ََِّجاسم، جاسم علي كالعيد، أمَتة عبيد ك جاسم، زيداف علي.  - ُِٔ
الكتاب الثا٘ب: الكتابة كالتدريبات على  ،ِّأجزاء. الكتاب األكؿ: اٟتركؼ العربية،  الصفحات  ْاألطفاؿ: 

الكتاب الرابع: األلواف العربية،  ،ِّربية، الصفحات الكتاب الثالث: األرقاـ الع ،ِّاٟتركؼ العربية، الصفحات 
 . كواال ١تبور:أراس ميقا.ِّالصفحات 

. سلسلة تعليم اللغة العربية لؤلجانب ُب ـََِِكالعيد، أمَتة عبيد ك جاسم، زيداف علي.  جاسم، جاسم علي -
 ٕٔ :ص/ مهارة الكتابة ٕٔ :القراءةص/ مهارة  ّٗ :أجزاء ) كتاب اٟتركؼ ا٢تجائية العربية ْا١ترحلة االبتدائية. 

 ص(.كواال ١تبور: إيرٕب لَتنر ببليكيشنز. َٔ :ص/ كتاب اٟتساب
. اادثة العربية ا١تعاصرة للناطقُت ـُٗٗٗكالعيد، أمَتة عبيد ك جاسم، زيداف علي.  جاسم، جاسم علي -

 .ُِٕابال٧تليزية.الطبعة الثانية. كواال ١تبور: إيو. إيس. نوردين. الصفحات 
. تعليم اادثة العربية ا١تعاصرة لغَت ـُٖٗٗكالعيد، أمَتة عبيد ك جاسم، زيداف علي.  جاسم، جاسم علي -

 . ٖٓ/ْٔجزءاف. كواال ١تبور: إ. س. نوردين. الصفحات  ِالناطقُت هبا، ا١تستول ا١تتوسط. الطبعة األكٔب. 
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حيث يقوؿ ُب إحدل رسائلو عن  ،بينما ٧تد اٞتاحظ كاف سىبَّاقان ١تعاٞتة ىذا ا١توضوع منذ القدٙب
 :262رّيضة الصيب

"كأما النحو فبل تشغل قلبو منو إال بقدر ما يؤديو إٔب السبلمة من فاحش اللحن، كمن 
د على ذلك فهو كما زا ،مقدار جهل العواـ ُب كتاب إف كتبو، كشعر إف أنشده، كشيء إف كصفو

مشغلة عما ىو أكٔب بو، كمذىل عما ىو أرد  )أنفع لو( عليو منو من ركاية ا١تثل كالشاىد، كا٠ترب 
 . كعويص النحو ال ٬ترم ُب ا١تعامبلت كال يضطر إليو شيء" ...الصادؽ، كالتعبَت البارع

النحو، لكي  أف ا١تتعلم الصغَت أك ا١تبتدئ ٭تتاج إٔب مسائل يسَتة ُب :يؤكد لنا اٞتاحظ
كأف نبتعد عن ا١تسائل ا٠تبلفية ُب  ،يصحح لغتو، كتكوف تراكيبو سليمة كخالية من ا٠تطأ كاللحن

 . النحو اليت ٖتتمل غَت كجو من كجوه اإلعراب

٢تذا ا١توضوع، كلقد سار علماء اللغة ُب القرف العشرين على ىدم اٞتاحظ، فراحوا يركجوف 
على الطبلب، ليسًتشدكا بو ُب فهم ما يسمعونو كيقرأكنو،  كيكتبوف النحو بطريقة سهلة يسَتة

كيستعينوف بو ُب اٟتديث كالكتابة؛ بعيدين عن عويص النحو، كغامضو، ككثرة ا١تصطلحات، كالشركح 
ف القواعد العربية اليت يتعلمها الصغار كالكبار ىي نفسها على حد سواء، ال فرؽ إك . 263النظرية

                                                           

 ،كللمزيد انظر .ُّ، صّفصل ُب رّيضة الصيب. ج .رسائل اٞتاحظ ـ.َََِ. اٞتاحظ - ِِٔ
- Jassem, J.A. 2000. Op.cit. pp350-1. 

ـ. القواعد العربية ا١تيسرة. ُّٖٗصيٍت، ٤تمود اٝتاعيل، ك السيد، إبراىيم يوسف، ك الشيخ، دمحم الرفاعي.  - ِّٔ
 . الطبعة األكٔب، جامعة ا١تلك سعود: عمادة شؤكف ا١تكتبات. ص: ك

 .ُُٖليمها. ص . أسس تعلم اللغة كتعُْٗٗبراكف.  -
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ال كما ىو اٟتاؿ ُب النحو اإل٧تليزم الذم يعلم القواعد أبكجو  .بينهما كل حسب فهمو كمستواه
كُب ىذا اجملاؿ نذكر ما قالو عريف  ،حسب نوعية الربانمج الذم يلتحق فيو الطالب ،متباينة كمتغايرة

 :264كنقشبندم

"أما تيسَت النحو العريب فيعٍت تقدٙب نفس القواعد النحوية الًتاثية أبساليب جديدة متطورة 
. كما يعٍت غربلة النحو من بعض األبواب اليت قد ال تكوف مهمة للغاية ُب اٟتاضر ،ديثةكطرؽ ح

كمن ا١تعلـو أف النحو العريب ييدرَّس اليـو بطرؽ قد تكوف متشاهبة لكل دارسي العربية، سواء كانوا من 
كسواء  . كسواء كانوا متخصصُت ُب العربية أك متخصصُت ُب أم علم آخر ،أىلها أكمن غَت أىلها

 . كانوا كباران أك صغاران 

فهناؾ حقل . تدرس أبكجو متباينة للغاية حسب طبيعة دارسيها مثبلن  اإل٧تليزيةبينما ٧تد أف 
: لغة اإل٧تليزيةكحقل آخر يسمى: تدريس  ،ENLألىلها  اإل٧تليزيةيسمى: تدريس اللغة 

ككل حقل من ىذه  ،ESP كتدريسها ألغراض ٤تدكدة: ،ESLكتدريسها لغة اثنية:  ،EFLأجنبية:
كال . ُب مادتو النحوية كطرقو كأساليبو كأىدافو كمضمونو األخرلاٟتقوؿ ٮتتلف جذرّين عن اٟتقوؿ 

كيصبح بعد ذلك من كاجب اللغويُت من أجل التجديد ُب  ،يوجد مثل ذلك ُب تدريس النحو العريب
كمهم لدارسي العربية كل فئة  ما ىو مناسب منو اختيارالنحو، أف يسعوا إٔب غربلة النحو العريب ك 

 . حسب احتياجاهتا كقدراهتا ابإلطار الًتاثي للنحو العريب"

                                                           

ـ. مقدمة ُب علم اللغة التطبيقي. بَتكت: دار خضر، كجدة: ُِٗٗعريف، دمحم خضر، كنقشبندم، أنور. - ِْٔ
 .ُّٓ-ُّْدار القبلة للثقافة اإلسبلمية. ص
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يؤكد عريف كنقشبندم على تدريس موضوعات النحو العريب كما جاءت عند أىل  
االختصاص؛ بطريقة حديثة كأساليب جديدة كمتطورة، بعيدة عن غريب النحو، كشواذه، كا١تسائل 

، للكبار كالصغار على حد األخرلالعرب كغَتىم، ٦تن يريد تعلم لغة الضاد كالعلـو ا٠تبلفية فيو ألبناء 
؛ اليت تعلم القواعد أبساليب متباينة كمتغايرة، حسب طبيعة الربانمج اإل٧تليزيةكذلك خبلفان للغة  ،سواء

 . الذم يلتحق فيو الطالب

 

 

 

 

 اسويبحلغة اللم الع -8

 متهيد

ٯتكن كبدقة كصف تلك األجهزة ُب ك ، 265ذ كالدهتا ابألرقاـارتبطت اٟتواسيب اآللية من 
األكٔب أبهنا آالت حاسبة، كللمرء أف يتخيل تنفيذ نظاـ للًتٚتة اآللية بواسطة آلة حاسبة  بداّيهتا

                                                           

مذكرة ألقاىا على طلبة ا١تاجستَت ُب علم اللغة التطبيقي، . علم اللغة اٟتاسويب ىػ.ُِّْاٞتربم، سعد.  - ِٓٔ
 ،كللمزيد انظر .ماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، الرّيصّتامعة اإل

 علي، نبيل. ال اتريخ. اللغة العربية كاٟتاسوب. تقدٙب أسامة ا٠توٕب. -
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كأكؿ ما يعٍت ذلك ىو معاٞتة مواد لغوية بوسائل غَت لغوية، كعلى سبيل ا١تثاؿ،  .٤تدكدة القدرات
(( َُُ)كيساكم ابلنظاـ الثنائي كىو ما يتعامل بو اٟتاسوب ) ٓالعشرم  فقد نتفق على أف الرقم

( ٯتثل اٟترؼ )ز(، َُُ)كيساكم ابلثنائي  ٔنتفق على أف ىذا الرقم ٯتثل اٟترؼ )د( كالرقم العشرم 
)زيد( ابستخداـ  اإلسم( ٯتثل اٟترؼ )م(، كبذلك نستطيع أف نرمز ُُُ)كيساكم ابلثنائي  ٕكالرقم 
 ، كىذا يعٍت من كجهة نظر اآللة أهنا تتعامل مع أرقاـ ٣تردة، كلو طلب من ىذه اآللةٓ، ٕ ،ٔاألرقاـ 

أف ترتب قائمة أٝتاء مرمزة رقميان ترتيبان ىجائيان فسوؼ تتم عملية الفرز على أساس كوهنا أرقاـ؛ الرقم 
لتنازٕب، فمن كجهة األصغر يسبق الرقم األكرب ُب حالة الًتتيب التصاعدم كالعكس ُب حالة الًتتيب ا

 . نظر اآللة ليس ىناؾ زيد أك عمرك كإ٪تا أرقاـ ٣تردة )جامدة(

 -ن اإلنساف كبعد ٕتاكز مرحلة البداّيت األكٔب كالتطور ا١تتسارع ُب لغات الرب٣تة كالذم مكَّ  
 من التخاطب مع اآللة أبكامر قريبة جدان من التعابَت اللغوية اليت يستخدمها بٍت -بفضل من هللا 

اإلنساف، حيث أصبح ابإلمكاف اٟتديث عن ٘تثيل الكلمات كاٞتمل بعد أف ٕتاكز األمر ٘تثيل 
األرقاـ، كلكن العبلقة ابألرقاـ ال ٯتكن التخلص منها بسهولة مهما تعددت اٟتيل، بل إف ذلك 
ا١تنحى قد كسم التطبيقات األكٔب عند استخداـ اٟتاسوب ُب خدمة اللغة، ككمثاؿ على ذلك ظهرت 

كاليت هتدؼ إٔب نسبة نص ما  ،ظهرت بعض التطبيقات برامج إحصاء تردد الكلمات ُب نص ما، بل
االستفادة من  ؛عندما يكوف ىناؾ شك ُب صدؽ نسبتو إليو، كا١تنطلق ُب ذلك ،إٔب كاتب معُت

. كظهور ذلك النص ٤تل التساؤؿ ،ُب كتاابت كاتب ما ،أك ٚتل ،إحصاءات ٤تددة كًتدد كلمات
بل  ،كاألمكنة ،ٔتا ُب ذلك فهارس األعبلـ ،النصوص ةت التطبيقات ُب ىذه ا١ترحلة فهرسكما طال
كإف اعتربت  -كالذم نعرفو اليـو أف ما تقدـ من تطبيقات  ،كاإلشارات ا١تهمة ُب نص ما كا١تواضيع
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أبهنا  كإ٪تا تعرؼ ،إال إهنا ال تعد كذلك ُب منظوران اٟتاضر -سابقان من ضمن اللسانيات اٟتاسوبية 
تطبيقات حسابية على مواد لغوية، ذلك ألف علم اللغة اٟتاسويب أصبح لو اىتماـ اب١تعاٞتة اللغوية 

كلو بنسبة  -اضة لبلستفادة من ذلك ُب تطبيقات تزاكج بُت اللغة كاآللة كٖتاكي الذكاء اإلنسا٘ب 

خلقُ السموات ياته ومه آ﴿ُب التعامل مع اللغة، كصدؽ ا١تؤب عز كجل حُت يقوؿ:  -متدنية 

 . ﴾266اختالف ألسنتكم وألواوكم، إن يف ذلك آليات للعاملنيواألرض و

كاف نقطة  الذم  ،الًتٚتة اآللية ىو:أماـ لسانيات اٟتاسوب  ي الكبَتالتطبيقالتحدم ف إ 
فقد اىتم اٞتيش األمريكي كأجهزة االستخبارات العا١تية ُب بداية الستينات من القرف  ،267البداية

الرغم من ضخامة التمويل ٢تذا ا١تشركع كاٟتماس على بلدم ا١تاضي بتمويل مشركع للًتٚتة اآللية، ك ا١تي
ف النتائج األكٔب جاءت ٥تيبة لآلماؿ، لقد كاف الًتكيز كقتذاؾ على النصوص أالذم صاحبو إال 

 اقتصرت على كاليت ،٦تا أثر سلبان على ا١تشركع ك٥ترجاتو ،كأغفل دكر ا١تعٌت كقضاّي اللبس ،اجملردة
 ،كىي نتائج ال ٯتكن أف يرضى عنها أكلئك الذين بنوا طموحات أكرب ،الًتٚتة على مستول الكلمة

ُب منتصف الستينيات من القرف ف ٘تويل ذلك ا١تشركع كقً أي . أثبت الواقع أهنا من ضركب ا٠تياؿك 
ال نبعد ُب القوؿ إذا ، ك ـُٔٔٗتقرير عن األكادٯتية الوطنية للعلـو ُب العاـ  كصدر ،ا١تيبلدم ا١تاضي

كصرؼ أنظار الكثَتين عن النظر ُب إمكانية الًتٚتة  ،: إف ىذا التقرير قد كأد الوليد ُب مهده268قلنا
                                                           

ِٔٔ -  :  .ِِسورة الرـك
 ا١ترجع السابق. ىػ.ُِّْاٞتربم.  - ِٕٔ
 ا١ترجع السابق. ىػ.ُِّْاٞتربم.  - ِٖٔ
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جدت فيهما متغَتات كثَتة كأعادت اآلماؿ القدٯتة  ،لينتظر الباحثوف عقدين من الزماف ،اآللية
 . كالطموحات السابقة

انيات اٟتاسب يعود إٔب تغَت النظرة للحواسيب من أجهزة كلعل العامل األكرب ُب تقدٙب لس
مثل:  ؛معاٞتة رقمية إٔب أجهزة ٘تثيل للبياانت بعامة، كابلنظر إٔب أف لغات الرب٣تة من ا١تستول العإب

فقد كانت اٟتاجة تدعو إٔب كجود  ،تدفع اب١تستخدـ إٔب التفكَت بطريقة رّيضية )رقمية( ،لغة فورتراف
 ،ـُُٕٗكُب السياؽ التارٮتي ٢تذا العلم الوليد ظهر ُب العاـ  ان من تلك القيود،لغات أكثر ٖترر 

يستطيع اإلجابة عن بعض األسئلة ُب  ،برانمج كتب بلغة لسب )كىي من لغات الذكاء الصناعي(
دليل على  (، ككاف ىذا الربانمجshrdluنطاؽ ٤تدد ابستخداـ مستول ٤تدكد من التحليل اللغوم )

 . خداـ تقنية اٟتاسب اآلٕب ُب التحليل اللغوم مىت ما توفرت لغات الرب٣تة ا١تناسبةإمكانية است

اعتماد األسلوب التسلسلي  يكا١تشكلة اليت تبلـز لغات الرب٣تة ا١تعتادة )ا١تستول العإب( ى 
ح ابب التفصيلي ُب إعطاء التعليمات اليت تقود إٔب التنفيذ، كاستنادان إٔب ىذا ا١تنطق، فإف األمر بفت

بتحديد إتاه  مثبلن ٭تتاج إٔب سلسلة من األكامر تبدأ  ،كالذم يفهمو اإلنساف بعبارة كاحدة ،مثبلن 
كال شك  ،حىت تكتمل ا١تهمة ،كخطوات فتحو مفصلة تفصيبلن ٦تبلن  ،كمن ٍب ا١تسافة إٔب الباب ،الباب

حياانن يطلق عليها اللغات ُب أف ىذا األسلوب الرب٣تي ا١تمل ال يناسب معاٞتة اللغات الطبيعية )كأ
كىي ٓتبلؼ . إْب ...كالفرنسية كالصينية اإل٧تليزيةكالعربية ك   الفطرية كيقصد هبا اللغات اإلنسانية

 ،كابسكاؿ ،لغة سيمثل:  ،لغات بر٣تة اٟتاسب اآلٕب :اللغات الصناعية كاليت ىي ُب سياقنا ىذا تعٍت
كالذم يهدؼ إٔب ٤تاكاة  ،الذكاء الصناعي ثأْتا (، كقد جاء اٟتل عن طريقإْب ...ككوبوؿ ،كفورتراف
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قدرات اإلنساف ابستخداـ اآللة )اٟتاسوب(، كذلك عن طريق تطوير لغات بر٣تة ال تلتـز ابألسلوب 
 ،لى بر٣تة القواعد كا١تبادئ ك٘تكُت ا١تستخدـ من إجراء ا١تقارانتعمد تكإ٪تا تع ،التسلسلي الصاـر

كاليت ٘تكن ا١تستخدـ من توصيف  ،أك لغات بر٣تة ا١تنطقلغة لسب  ، مثل:كاستخبلص النتائج
لغة  :كذلك مثل ،مشكلتو بصورة منطقية مع الًتكيز على ما ىو مطلوب بدالن من توصيف طريقة اٟتل

اؿ أماـ كإاتحة اجمل ،عد، كىذا ا١تنحى ٭تاكي ا١تفهـو اإلنسا٘ب لتعلم اللغة عن طريق كصف القوا(بركلغ)
 . القواعدالتوليد ابستخداـ تلك 

 تعريف علم اللغة احلاسويب

 Naturalكمعاٞتة اللغة الطبيعية   Computational Linguisticsييعرَّؼ علم اللغة اٟتاسويب

Language Processing  أبهنما: دراسة اٞتوانب اٟتاسوبية للغة كا١تشاكل الشائعة اليت تواجو ا١تعاٞتة
ضان أبنو: علم دراسة أنظمة اٟتاسوب لغرض فهم كتىوليد اٟتاسوبية للغة ا١تكتوبة كا١تنطوقة. كيعرؼ أي

  .ِٗٔاللغة الطبيعية

                                                           

ا١توقع ، alnajem@alnajem.comيد اإللكًتك٘ب: الرب الناجم، صبلح. علم اللغة اٟتاسويب. ٥تطوط.  -ِٗٔ
 .www.alnajem.comنًتنت: على اإل

 ،كللمزيد انظر .ا١ترجع السابقىػ. ُِّْاٞتربم.  -
- Al-najem, Salah. 1995.Chart parsing using Feature Structure. Master Dissertation. 
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- Martin, James & Daniel Jurafsky. 2000. Speech & language processing:  An 

introduction to natural language processing computational linguistics and speech 

recognition .NJ printice hall. 
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كذلك  ،كيعرفو اٞتربم أبنو: ذلك العلم الذم يزاكج بُت علم اللغة كعلم اٟتاسب اآلٕب
 للوصوؿ إٔب أنظمة آلية ٖتاكي قدرات اإلنساف ُب استخداـ لغتو الطبيعية. 

 وب(علم اللغة احلاسويب )لسانيات احلاسأهداؼ 

إٔب ٤تاكاة النهج الفطرم ُب انتقاؿ ا١تعلومات من ا١تتحدث   271يهدؼ علم اللغة اٟتاسويب 
ن من استخداـ اٟتواسيب، كمثل ىذا عن طريق بناء بر٣تيات ٘تكًٌ  ،كمصدر إٔب السامع كمستوعب

 ا٢تدؼ العاـ يتطلب اآلٌب:

 مع توصيف ىذه اآللية  ،يعيةبناء نظرية لغوية توضح اآللية اليت تنتقل هبا ا١تعلومات بصورة طب
 . كإمكانية تنفيذىا حاسوبيان  ،رّيضيان 

 تفاعل بصورة مقبولة لكي تذلك، مكن أما  ،توصيف ا١تنظومة اللغوية من صرؼ ك٨تو كداللة
 . ُب إطار النظرية اللغوية

   ٬تعلها قابلة للتنفيذ كاالنتهاء إٔب ٥ترجات  كيالوصوؿ إٔب مستول من الدقة ُب التوصيف
 . ةمقبول

                                                                                                                                                                   

- Sheiber , Stuart M. 1986. An Introduction to unification-based approaches to  

grammar. CSLI Lecture notes no.4 Stanford CSLI. 

- O'Grady, William, Michael Dobrovlsky, and Francis Katamba. 

1996.Contemporary Linguistics: An Introduction. London: Longman. 

 ا١ترجع السابق. ىػ.ُِّْاٞتربم.  - َِٕ
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ة األكٔب كلكنها كيظهر ٦تا تقدـ، أف معاٞتة اللغات الطبيعية ليست مشكلة ىندسية ابلدرج
 تنطلق من اللغة.

 هندسة اللغة

، كمع تطور فهمنا آللية 271إف بناء أنظمة معاٞتة اللغات الطبيعية ليس ابألمر اليسَت
تلك األنظمة، كابلنظر إٔب استيعاب العقل البشرم للغة سوؼ تكوف قدراتنا أكرب ُب تصميم كتنفيذ 

تعدد ا١تعارؼ ا١ترتبطة بعلم اللغة كتنوع مصادرىا )كالنحو كالصرؼ كالداللة... إْب(، فإف التحدم 
يكمن ُب كضع تلك ا١تعارؼ ُب إطار تكاملي ٭تقق ا٢تدؼ، كىذا ا١تنحى التكاملي يعد ٝتة للنظم 

اللغوية، كىذا ما حصل فعبلن، كاصطلح عليو ُب ا٢تندسية، كاليت قد نستفيد منها ُب بناء أنظمة ا١تعاٞتة 
 عرؼ أىل االختصاص هبندسة اللغة. 

كمن االٕتاىات ا٢تندسية ُب بناء النظم اليت ًب تبٍت تصميم النظم اللغوية عن طريق ٕتزئة 
فمثبلن قد يقسم النظاـ اللغوم إٔب  ،هبدؼ التبسيط ؛كالفصل بينها فصبلن تعسفيان  ،النظاـ إٔب كحدات

ت، تستقل كل منها بوظيفة معينة، كوحدة الصرؼ، ككحدة النحو، ككحدة الداللة، كاألمل كحدا
معقود على أف يساعد ىذا ا١تنحى ُب حصر ا١تشكلة ٤تل البحث ُب أضيق نطاؽ ٦تكن، كالنظر ُب 
تكاملها مع غَتىا من الوحدات مىت ما ًب استقصاء كافة أبعادىا كتطوير النظرّيت اليت تعاِب 

 ا. جزئياهت

                                                           

 ا١ترجع السابق. ىػ.ُِّْاٞتربم.  - ُِٕ
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يتضمن بناء ٪توذج رّيضي  ؛كىناؾ إتاه آخر يستمد مفاىيمو أيضان من االٕتاه ا٢تندسي
كيبلحظ أف األْتاث اليت  فيو. كاالنطبلؽ من ىذا النظاـ ا١تبسط لبناء النظاـ ا١ترغوب ،مبسط للنظاـ

ظمة معاٞتة تطاؿ أنظمة اللسانيات اٟتاسوبية تتبٌت كبل االٕتاىُت آنفي الذكر ُب تطوير كتقوٙب أن
 اللغات الطبيعية.

 تطبيقات علم اللغة احلاسويب

 :ِِٕىناؾ ثبلثة أصناؼ من التطبيقات ٘تثل ركيزة ُب تطور علم اللغة اٟتاسويب

 

                                                 الرتمجة اإللكرتونية -أ

بَتة كإدراؾ قليل للصعوابت بدأ العمل ُب الًتٚتة اإللكًتكنية ُب أكاخر ا٠تمسينات آماؿ ك
العقبات اليت كاجهت الًتٚتة اإللكًتكنية حفَّزت العمل ُب كل من  كلكن ،اليت تتضمنها ىذه العملية

كمع  ،قليل النجاحكاف  ولكنك ككاف العمل األكثر ُب أكائل الٌسٌتينات,  ،علم اللغة كعلم اللغة اٟتاسويب
دة عالية ال ٯتكن أف يتم دكف عمل مكثف من أجل إدراؾ أبف ٖتقيق ترٚتة آلية بشكل كامل كّتو 

                                                           

 الناجم. ا١ترجع السابق. -ِِٕ
- Al-najem. 1995. Op. Cit. 

- Martin & Daniel. 2000. Op. Cit. 

- Sheiber. 1986. Op. Cit. 

- O'Grady, et. al. 1996. Op. Cit. 
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ُب علم اللغة اٟتاسويب مشاريع كبَتة  يوجد حاليان ك  .إٔب تقليص التمويلىذا بدكره أدل  ،"فهم النص"
 . ُب الوالّيت ا١تتحدة جدان  ةقليل كلكنهاُب أكركاب كالياابف موجهة ٨تو الًتٚتة اإللكًتكنية 

    ادلعلومات اسرتتجاع -ب

ثَت من ا١تعلومات اليت نستعملها ُب شكل لغة طبيعية )كيتيب, ٣تبلت, تقارير(. كإف أحد تظهر ك
التطبيقات ا٢تامة ذات العبلقة بعلم اللغة اٟتاسويب؛ ىو: االسًتجاع اآلٕب للمعلومات من نصوص اللغة 

من ٣تموعة  حيث ينتزع النظاـ النص ذا العبلقة ،الطبيعية، كذلك استجابة إٔب تفسَت يدخلو ا١تستخدـ
  كيقـو بعرض النص لئلجابة عن االستفسار مباشرة. ،من النصوص

 األنظمة التفاعلية -ج

 ،تبدك اللغة الطبيعية النمط األكثر سهولة لبلتصاؿ ابألنظمة التفاعلية )مثل: قواعد البياانت
 كتطبيقات اٟتاسوب ا١ترتبطة ابللغة اإلنسانية(, خصوصان لغَت ا١تتخصصُت ُب اٟتاسوب. 

 كلعلم اللغة اٟتاسويب عدة فوائد على مستول التفاعل بُت اإلنساف كاٟتاسوب؛ كمنها: 

كًٌن ىذا العلم ا١تستخدمُت من إدخاؿ مدخبلهتم  إٔب أنظمة اٟتاسوب بشكل  inputsأكالن: ٯتي
 دكف اٟتاجة إٔب استخداـ لغة مصطنعة خاصة.  ،أكثر سهولة ٨توّين كدالليان 

كتسمح للنظاـ  ،ية ألنظمة اٟتاسوب اليت تسمح ابلتحاكر مع اإلنسافاثنيان: الطبيعة التفاعل
لكي يكوف قاببلن لبلستخداـ، حىت كلو كانت ا١تدخبلت مرفوضة لسبب أك آلخر. فالنظاـ ا١تبٍت على 
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تطبيقات علم اللغة اٟتاسويب ٯتكنو القياـ ابلتصحيح اآلٕب للمدخبلت أك طلب تصحيح ا١تدخبلت 
حيث ٯتكن ٢تذا النظاـ أف  ،ُب حاؿ عدـ قدرتو على القياـ ابلتصحيح التلقائي ا٠تاطئة من ا١تستخدـ

 ٖتقيق ٧تاح ملحوظ ُب ىذا اجملاؿ على ًب ،يقوؿ للمستخدـ "أرجو إعادة صياغة ىذه اٞتملة"
  ،, حيث بدأ استخداـ ىذه األنظمة كأنظمة ٕتارية فعلية كليست أنظمة ٕتريبيةاإل٧تليزيةمستول اللغة 

ر إ٧تازات علم اللغة اٟتاسويب منذ أكائل السبعينات مرتبطة ابألنظمة التفاعلية اليت تسمح كانت أكث
 .بتفاعل اإلنساف كاٟتاسوب بلغة طبيعية

ابإلضافة إٔب ىذه الدكافع ا٢تندسية ا١تهتمة ابلتطبيقات العملية، كاليت دفعت إٔب البحث ُب 
ثية علمية مستقلة عن أم أىداؼ تطبيقية معينة. علم اللغة اٟتاسويب, كاف ألكثر الباحثُت أىدافان ْت

أحد الوظائف األساسية لعلم اللغة اٟتاسويب؛ ىو: اختبار القواعد النحوية ا١تقًتحة من قبل اللغويُت 
النظريُت. بسبب تعقيد ىذه القواعد )كالقواعد التحويلية(, صار من ا١تهاـ: استخداـ اٟتاسوب 

ُب ىذا السياؽ أيضان  -كًب  ،من القواعد بشكل صحيح أـ ال للتحقق من مدل عمل ٣تموعة مقًتحة
فحص قواعد فريدماف التحويلية ابستخداـ نظاـ قاـ بتوليد اٞتمل ٔتوجب قواعد ٖتويلية مقًتحة؛  -

 لكي يتمكن اللغويوف من التأكد من أف تلك القواعد قامت بتوليد كل اٞتمل الصحيحة ٨توّين. 

علم اللغة النظرم منصبان على بناء القواعد اليت ٯتكن اختبارىا كعلى أية حاؿ ٓب يكن اىتماـ 
 حاسوبيان, كىذا ىو السبب ُب االستعماؿ ادكد للحاسوب كأداة اختبار للنظرّيت اللغوية.

اللغويُت  -لتطوير األنظمة التفاعلية الكاملة  -كمن الناحية األخرل أجربت اٟتاجة 
 ،نت قد استيكًشفت بشكل انقص من قبل العلـو التقليديةاٟتاسوبيُت على تطوير ٣تاالت ْتث كا
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كما حاكؿ بعض اللغويُت اٟتاسوبيُت   ،كمنها: النماذج اإلجرائية للعمليات النفسية لفهم اللغة كاإلدراؾ
كذلك الستغبلؿ العمليات النفسية ٞتعل اٟتاسوب  ،النظر إٔب عملية الفهم اآلٕب للغة بشكل عاـ

 ٝتات األداء البشرم.  قادران على ٤تاكاة بعض 

عادة ما يتم أخذ األىداؼ ا٢تندسية كاألىداؼ العلمية بشكل متواز. كإف اٟتاجة إٔب ألنظمة 
العملية قد تؤدم إٔب البحث ُب فهم العمليات اللغوية. كىذا يؤدم ابلتإب إٔب إنتاج أنظمة أفضل 

, ٯتكن أف يتم التفريق بُت األنظمة ١تعاٞتة اللغة الطبيعية. كُب بعض اجملاالت, مثل التحليل النحوم
 ا١تصممة للتجارب ا٠تاصة بعلم النفس كتلك ا٠تاصة بتطبيقات عملية معينة. 

 كيف يتم بناء تطبيقات علم اللغة احلاسويب وأنظمة معاجلة اللغة الطبيعية؟  

 ُب -يتمثل التحدم الرئيس  ،ِّٕيعترب بناء نظاـ ١تعاٞتة اللغة الطبيعية مهمة صعبة كمعقدة
 -الذم يواجو تصميم ىذه األنظمة ُب دمج العديد من األنواع ا١تختلفة للمعرفة  -الوقت اٟتإب 

كاستخدامها عمليان ُب معاٞتة اللغة. ُب ىذا  -ا١تعرفة النحوية, ا١تعرفة الداللية, معرفة الكبلـ )النص( 
عامة اليت ٯتكن أف اجملاؿ، كما ىو اٟتاؿ عند بناء أم نظاـ حاسويب, ىنالك بعض التقنيات ال

 نستعملها لتسهيل عملنا. إحدل ىذه التقنيات؛ ىي:

                                                           

 الناجم. ا١ترجع السابق. -ِّٕ
- Al-najem. 1995. Op. Cit. 

- Martin & Daniel. 2000. Op. Cit. 

- Sheiber. 1986. Op. Cit. 

- O'Grady, et. al. 1996. Op. Cit. 
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تقسيم ا١تشكلة  ،، كىي تقسيم نظامنا إٔب مكوانت مستقلة نسبيان modularityالنمذجة  -أ
بشكل مستقل, كبذلك التغمران ا١تهمة  sub-problemsيسمح لنا ٔتهاٚتة ا١تشاكل الفرعية األصغر 

ًب تصميم ا١تكوانت بعناية, فسوؼ ٧تد أف ذلك التقسيم يقلل ليس فقط من  اليت أمامنا ٘تامان إذا ما
 حجم األقساـ ا١تفردة بل من حجم النظاـ اٟتاسويب أبكملو.                      

التقنية األخرل ا١تستخدمة لتبسيط األنظمة ا١تعقدة ىي استخداـ النماذج الصورية  -ب
formal modelsالتصميم, كالتعديل, كالفهم.  . الربامج الكبَتة صعبة 

إف قدرتنا على تصميم نظاـ انجح تزداد إذا استطعنا تصميم ٪توذج ٣ترد بسيط نسبيان، كمن ٍب 
إف استعماؿ ٪توذج بسيط سيزيد فرص فهم عملنا  ،تطوير نظامنا لكي يكوف تطبيقان لذلك النموذج

ية ُب تطوير اٟتقل العلمي الذم نعمل ٬تابكابلتإب يسمح لنا اب١تسا٫تة اإل ،من قبل الباحثُت اآلخرين
 فيو.

 

 

 أتج اء أنظمة معاجلة اللغة الطبيعية 

    والتوليد التحليل -أ
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تتطلب أكثر أنظمة معاٞتة اللغة الطبيعية توفر القدرة على ٖتليل كتوليد اللغة الطبيعية. يعترب 
ي يكوف نظاـ اللغة الطبيعية انجحان, لك ،التحليل ا١تكوًٌف األكثر حسمان ُب األنظمة العملية التطبيقية

٬تب أف يكوف قادران على معرفة كٖتليل الكثَت من العبارات كالصيغ  اليت تعرب عن األمر نفسو أك 
 ا١تعلومة. 

 من انحية أخرل يكفي ىذا النظاـ أف يكوف قادران على توليد صيغة كاحدة من ىذه الصيغ. 

كاستخداـ ا١تعارؼ ا١تتيسرة  ،نص لغوم مقبوؿاالنطبلؽ من ىو : ِْٕكبعبارة أخرل، التحليل
كتتعدل ذلك إٔب  ،للوصوؿ إٔب كحدات ٖتليلية تطاؿ البناء كالًتكيب على مستول اٞتملة كا١تفردة

  .ٖتليل ا١تعٌت كالعناصر ا١تؤثرة ُب ذلك كلو

 ،فهو عملية عكسية تنطلق من تلك الوحدات التحليلية للوصوؿ إٔب نص مقبوؿ :أما التوليد
 شك ُب أف التحليل ىو العملية األصعب كيستأثر بنصيب األسد من اىتماـ لغوّيت اٟتاسوب.  كال

 

 

 حتليل اجلمل وحتليل النص  -ب

                                                           

 ىػ. ا١ترجع السابق.ُِّْاٞتربم.  -ِْٕ
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يينظر إٔب ٖتليل اٞتمل على أنو معاٞتة ٞتمل فردية كليس ٖتديدان لبنية الكبلـ )النص( ككل. 
 الكبلـ. كُب كثَت من التطبيقات البسيطة أم ٖتليل لبنية الكبلـ يتطلب ٖتليبلن ١تعٌت اٞتمل ا١تفردة ُب

حىت كلو كانت  ،ال يكوف التحليل الكامل للكبلـ )النص( ضركرّين، حيث ٯتكن أف تفهم اٞتملة
اٞتملة تشَت إٔب ٚتل مذكورة سابقان ُب سياؽ الكبلـ. التحليل الكامل لسياؽ الكبلـ يعترب من أصعب 

 ا١تهاـ اليت تواجو علم اللغة اٟتاسويب. 

زكد بقصة تركم  من أمثلة ٖتليل اٞتمل على اٟتاسوب ما ذكره خطايب؛ من أف حاسوابن ك 
أدانه(  ِحادثة سَت، ٍب طرحت عليو أسئلة يقتضي بعضها القياـ بنشاط استدالٕب )السؤاؿ رقم:

. فمعٌت ىذا أنو جرح جرحان خفيفان  ،كعوِب ُب ا١تستشفى كٓب ٭تتفظ بو ،أنو إذا جرح شخص ما :نتيجتو
 ل النص التإب:أتم

. اصطدمت السيارة بشجرة. توُب ا١تسافر، ٗٔ"يـو اٞتمعة مساء زاغت سيارة عن الطريق
سنة، صرح الطبيب الفاحص داان ببلنشار أبنو مات تٌوان، فرانك  ِٕرجل من نييوًجرزم. ديفيد ىيل، 

ة إسعاؼ ، السائق، نيقل إٔب مستشفى ميلفورد بواسطة سيار ّٗٓسنة، شارع فوكسوف  ِّميلر، 
 فبلنكاف. عوِب ٍب غادر ا١تستشفى. 

 : ىل مات أحد؟ُالسؤاؿ 
 : نعم، مات ديفيد ىل. ُاٞتواب
 : ىل جرح أحد؟ِالسؤاؿ 
 : نعم، جرح فرانك ميلر جرحان خفيفان". ِاٞتواب 
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ٓب ييشر ُب النص صراحة إٔب أف فرانك ميلر أصيب ُب اٟتادثة، فكيف توصل اٟتاسوب إٔب 
اٟتاسوب استعمل ٣تموعة فرعية من معرفتو للعآب ا١تطبقة على جزء النص الذم  ىذا؟ اٞتواب ىو أف

كاجهو. كبناء عليو يذىب شانك إٔب "أننا نفعل نفس الشيء، كأف ٖتليل اٟتاسوب ا١تؤسس على 
 ".275التوقع ييقدـ نظرية قابلة للتطبيق حوؿ كيفية معاٞتة اإلنساف للغة الطبيعة

 الداليلوالتحليل  التحليل النحوي -ج

كيتطلب ىذا األمر ترٚتة اٞتمل  ،ا٢تدؼ العاـ من ٖتليل اٞتمل ىو: ٖتديد معٌت اٞتملة
ا١تدخلة إٔب اٟتاسوب بلغة طبيعية إٔب ٚتل ٖتمل داللة بسيطة ابستخداـ ما يعرؼ اب١تنطق الرمزم 

formal semantics،  ها كذلك ٯتكن ترٚتة اٞتمل ا١تدخلة إٔب لغة مصطنعة خاصة ٯتكن أف يفهم
ا٠تاصة أبنظمة إدارة قواعد البياانت(. ُب أكثر األنظمة, إف أكؿ خطوة  SQLاٟتاسوب )مثل لغة 

 ،٢تذه الًتٚتة ا٠تاصة ابلداللة ىي التحليل النحوم. كالتحليل النحوم: ىو عملية ٖتديد بنية اٞتملة
 كىذه ا٠تطوة ىي أكؿ خطوة قاـ بتنفيذىا علماء اللغة اٟتاسوبيوف. 

 :276إٔب ما يلي يل النحومالتحلكيهدؼ 

التعرؼ على الوحدات البنائية للمدخبلت )مثل الفعل كالفاعل كا١تفعوؿ، كالسمات   -ُ
 النحوية للفعل من حيث التعدم كاللزـك ك٨توه(. 

                                                           

 .ٔٔ-ٓٔا١ترجع السابق. ص . ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمِْْبراكف كيوؿ. ٖتليل ا٠تطاب. ص  -  ِٕٓ

 ا١ترجع السابق. ىػ.ُِّْاٞتربم.  - ِٕٔ
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التمهيد لبلرتباط الدالٕب عن طريق ٕتميع كحدات بنائية متماثلة ٖتت كحدات عامة ٢تا  -ِ
 كالبناء للمجهوؿ ك٨توه. عبلقة اب١تعٌت، مثل البناء للمعلـو 

كمثل ىذا االشتقاؽ النحوم يقود إٔب ما يعرؼ ُب لسانيات اٟتاسوب بشجرة التحليل 
 ( حيث ٯتكن رسم الشجرة التالية للمثاؿ أعبله:parse treeالنحوم )

 اٞتملة                     
 

 اٝتية                               فعلية       
 

 مركبة                  بسيطة                                     
              

 الزمة    متعدية                                    
  

 فعل            فاعل                مفعوؿ
 

 أكل         دمحم                  التفاحة      

)التحليل ويب شامل أف يستفيد من تكامل الفرعُت ألم نظاـ لغوم حاس ال بيدَّ  كا٠تبلصة:
كالتحليل بدكره ٯتكن ٕتزئتو إٔب  ،لكي يقـو اب١تهمة اليت صمم من أجلها ،اللغوم كالتوليد اللغوم(

كما أف ٖتليل اٞتملة ينقسم إٔب ٖتليل ٨توم   ،ٖتليل على مستول النص كآخر على مستول اٞتملة
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كيلخص الشكل التإب النظرة اليت تقدـ كصفها مع اإلشارة  ،)داخبلن ُب ذلك الصرؼ( كٖتليل دالٕب
 :277إٔب أف ىناؾ تقسيمات أخرل غَت ما ذكر

 اللسانيات اٟتاسوبية                       

 توليد اللغة     ٖتليل اللغة                                

 ٖتليل النص      ليل اٞتملة         ٖت

 التحليل الدالٕب       النحوم    التحليل         

 بناء اجلملة 

ككيف تيكىوَّف اٞتمل من كلمات.  ،ىو العلم الذم يدرس بنية )تركيبة( اٞتملة :علم بناء اٞتملة
ىو نظاـ مكوف من قوانُت كفئات يتم عن طريقها تكوين اٞتمل ا١تختلفة ُب اللغة  كبتعبَت آخر:

 .ِٖٕاإلنسانية

 الفئات النحوية

                                                           

 ا١ترجع السابق. ىػ.ُِّْاٞتربم، سعد.  - ِٕٕ
 الناجم. ا١ترجع السابق. -ِٖٕ

- Al-najem. 1995. Op. Cit. 

- Martin & Daniel. 2000. Op. Cit. 

- Sheiber. 1986. Op. Cit. 

- O'Grady, et. al. 1996. Op. Cit. 
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أف الكلمات ُب كل اللغات اإلنسانية ٯتكن تقسيمها  :مفادىات العآب ُب حقيقة تشًتؾ لغا
 :منها ؛ىذا التقسيم ٤تكـو أبكثر من عامل ،الفئات النحوية :يطلق عليها اسم ،كتصنيفها إٔب فئات

نوع السوابق كاللواحق اليت أتٌب معها, أك الكلمات اليت أتٌب مع ك  ؛نوع ا١تعٌت الذم تعطيو الكلمة
 لي:يا ممن الفئات النحوية األساسية ك  ،لكلمة ُب اٞتملةا

 مثل:  كلد, دمحم, زيد, شجرة Nounاسم 

تىبى  Verbفعل   مثل:  أكىلى, كى

 مثل:  كبَت, صغَت Adjectiveصفة 

 مثل:  حزينان, ضاحكان  Adverbحاؿ 

 مثل:  ُب, إٔب, على Prepositionحرؼ جر 

 a, an, the, thisمثل:  اؿ, ىذا,  Determinerأداة ٖتديد 

 مثل:  ك, أك Conjunctionرابط 

 too, very, كثَت, مثل:  جدان  Degree wordدرجة 

كما ىي   ؛أنو ٯتكن أف تنتمي الكلمة الواحدة إٔب أكثر من فئة ٨توية :و إليو ىويبنما ٬تب التك 
 أك فعبلن:  "طىلىب" حيث ٯتكن أف أتٌب اٝتان  :اٟتاؿ ُب كلمة
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 )فعل(طىلىبى الولد الطعاـ 

 بي زيد مرفوض )اسم(لى طى 

 Phrase Structureبنية العبارة 

 ال تتم صياغة اٞتملة عن طريق كلمات تلي بعضها بعضان دكف ترابط بينها. 

إف اٞتمل ُب الواقع ٢تا تصميم تركييب شجرم تنتظم فيو الكلمات لتيكىوًٌف كحدات أكرب كأكرب 
 ،ييكىوًٌف مركبان  اإلسم. Phrasesأك عبارات  بشكل تصاعدم. ىذه الوحدات األكرب تسمى مركبات

منفردان أك مع كلمات أخرل.  اإلسم. ُب ىذا ا١تركب إما أف أيٌب noun phraseمركبان اٝتيان  :يسمى
. ُب ىذا ا١تركب إما أف أيٌب الفعل منفردان أك مع verb phraseفعليان  ، يسمى: مركبان الفعل ييكىوًٌف مركبان 

مع كلمات أخرل. فعلى سبيل  prepositional phraseر ييكىوًٌف مركب جر مركبات أخرل. حرؼ اٞت
 "الولد" :"كلد" ييكىوًٌانف مركبان اٝتيان ىو اإلسما١تثاؿ:  أداة التحديد "اؿ" + 

 ."كلَّمى الولد" :ييكىوًٌانف مركبان فعليان  ،"الولد" ياإلٝت"كلَّمى" + ا١تركب  :الفعل

 ."اٟتديقة" ييكىوًٌانف مركب جر "ُب اٟتديقة" ياإلٝت"ُب" + ا١تركب  :حرؼ اٞتر

ٯتكن أف ييكىوًٌف مركبان اٝتيان لوحده )أٝتاء العىلىم تيكىوًٌف مركبات اٝتية دكف  ،"زيد" :اإلسم
اٟتاجة لكلمات أخرل أتٌب معها(. الفعل البلـز "انـ" ٯتكن أف ييكىوًٌف مركبان فعليان لوحده أيضان 
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دكف اٟتاجة لكلمات  ،تيكىوًٌف مركبات -عاؿ اليت ال ٖتتاج إٔب مفعوؿ بوكىي األف -)األفعاؿ البلزمة 
 أخرل أتٌب معها(.

معٌت ىذا أف الوحدات األصغر )الكلمات( كوَّنت كحدات أكرب كىي ا١تركبات )أك 
 العبارات(. ٯتكن ٘تثيل ا١تركبات بشكل ٥تطط شجرم حسب الشكل التإب: 
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 قوانني بنية العبارة
لنا أف نتأكد من أف اللغة تضع أجزاء ا١تركبات )العبارات( ابلًتتيب الصحيح كيف ٯتكن 

كبطريقة سليمة؟ يتم ترتيب أجزاء ا١تركبات ابستخداـ طريقة منتظمة تعرؼ ابسم قوانُت بنية العبارة 
Phrase Structure Rules. 

 تكتب القوانُت حسب التإب:
 جانب أٯتن          جانب أيسر

ىو مركب, كاٞتانب األيسر يتكوف من مركبات أك مزيج من مركبات كفئات اٞتزء األٯتن 
٨توية, أك فئات ٨توية فقط. السهم يعٍت أف ا١تركب ا١توجود على اٞتانب األٯتن يتكوف من اٞتزء أك 

 األجزاء ا١توجودة على اٞتانب األيسر من القانوف. فعلى سبيل ا١تثاؿ, القانوف التإب: 
 أداة ٖتديد  ك اسم مركب اٝتي         

 يتكوف من أداة ٖتديد يليها اسم. القانوف التإب:  ياإلٝتا١تركب يقوؿ: إف 
 مركب فعلي          فعل كمركب اٝتي   ك)مركب جر(
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اختيارم. القانوف  :كمركب جر ،ا١تركب الفعلي يتكوف من: فعل يليو مركب اٝتييقوؿ: إف 
 ف اٞتملة الكاملة: التإب ىو القانوف الرئيسي الذم ييكىوًٌ 

 اٞتملة          مركب اٝتي   كمركب فعلي
يقوؿ ىذا القانوف: إف اٞتملة تتكوف من مركب اٝتي يليو مركب فعلي. كلكن ىل تولد ىذه 
القوانُت كحدىا اٞتمل ا١تختلفة؟ يوجد ُب الواقع, إٔب جانب تلك القوانُت ما يعرؼ اب١تعجم 

Lexiconوية ككلمات تنتمي إليها. األسطر التالية ٘تثل معجمان مصغران: . كا١تعجم يتكوف من فئات ٨ت 
 اسم:  كلد, تفاحة, كتاب, حديقة, مدرسة, بيت, طالب, رجل

 فعل:  رأل, أكل, انـ
 أداة ٖتديد:  الػػػػػ

 اسم علم:  زيد, علي, دمحم
:  مات, انـ  فعل الـز

 
 كىكذا فعن طريق القوانُت التالية: 

 ب اٝتي    كمركب فعلياٞتملة           مرك
 أداة ٖتديد كاسم          ياإلٝتا١تركب 
 اسم علم          ياإلٝتا١تركب 

 ا١تركب الفعلي          فعل  كمركب اٝتي  ك )مركب جر(
 ا١تركب الفعلي          فعل الـز  ك)مركب جر(

 مركب اٞتر         حرؼ جر   كمركب اٝتي
 منها:  ،ه, نستطيع أف نكوف ٚتبلن عديدةكعن طريق ا١تعجم السابق ذكر 
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 الولد أكل التفاحة
 الطالب قرأ الكتاب

 الرجل مات
 الولد قرأ الكتاب ُب اٟتديقة

 زيد رأل الولد ُب ا١تدرسة
 دمحم رأل زيدان 

كاآلف كيف ٯتكن لنا أف ٪تثل اٞتمل اليت كوانىا ابستخداـ القوانُت بصرّين. ٯتكن لنا أف ٪تثلها 
ط الشجرم. ٚتلة "أكل الولد التفاحة ُب اٟتديقة" ٯتكن ٘تثيلها حسب الشكل ابستخداـ ا١تخط

 التإب:
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 القوانني التحويلية: 
كمن  ،ىنالك عدد من اٞتمل اليت ال ٯتكن أف تصاغ ابستخداـ قوانُت تركيب اٞتملة السابقة

لة اليت تيستخدـ الحتواء أمثلة تلك اٞتمل: اٞتملة الفعلية " أكل الولد التفاحة". نتكلم اآلف عن الوسي
 مثل ىذه الظواىر.

إذا نظران إٔب ٚتلة: "أكل الولد التفاحة". سنرل أف الفعل ُب ا١تركب الفعلي "أكل التفاحة" 
األكؿ. ٔتعٌت آخر, ٚتلة "الولد أكل التفاحة" اليت ًب  ياإلٝتقد جاء ُب بداية اٞتملة قبل ا١تركب 

 تكوينها عن طريق القانوف: 
 مركب اٝتي  كمركب فعلي     اٞتملة    

قد تغَت ترتيبها. إذا نظران إٔب القانوف، سنبلحظ أف الفعل كىو جزء من ا١تركب الفعلي، جاء 
األكؿ فما الذم يفسر ذلك؟ ما  ياإلٝتكا١تفًتض أف أيٌب قبل ا١تركب  ،األكؿ ياإلٝتبعد ا١تركب 

 حدث ىو التإب: 
 ريق القانوف: أكالن:  ًب تكوين ٚتلة بشكل اعتيادم عن ط

 اٞتملة         مركب اٝتي  كمركب فعلي
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 األكؿ. ياإلٝتالحظ أف الفعل ُب ا١تركب الفعلي جاء بعد ا١تركب 

اثنيان:  ًب تطبيق قانوف من نوع خاص يقـو بتحريك جزء من أجزاء ا١تركب من مكاف إٔب 
ة. ياإلٝتملة الفعلية من اٞتملة آخر. ٯتكن أف يعترب ىذا القانوف أنو القانوف ا١تسؤكؿ عن صياغة اٞت

الذم  ياإلٝتىذا القانوف يقـو بتحريك الفعل من مكانو ُب بداية ا١تركب الفعلي إٔب ٯتُت ا١تركب 
 بدأت بو اٞتملة األصلية. ٯتكن ٘تثيل ىذا التحريك حسب الشكل التإب: 

 التفاحةأكل الولد           

فعل. كيبُت ا٠تط ا١تكاف الذم كاف فيو. القوانُت يبُت السهم ا١تكاف الذم انتقل إليو ال
قوانُت ٖتوؿ اٞتمل اليت ٨تصل عليها من القوانُت التوليدية إٔب ٚتل أخرل عادة عن  :ىي ان التحويلية إذ

 طريق تغيَت أماكن بعض مكوانهتا أك عن طريق اٟتذؼ. 
يغة قوانُت بنية القانوف التحويلي يصاغ ابستخداـ صيغة متعارؼ عليها تشبو إٔب حد ما ص

القانوف السابق الذم غَت مكاف الفعل إٔب  ،العبارة. إال أننا لن نتحدث عن تفاصيل ىذه القوانُت
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ة. ىنالك قوانُت ياإلٝتبداية اٞتملة ٯتكن اعتباره القانوف ا١تسؤكؿ عن صياغة اٞتملة الفعلية من اٞتملة 
ك٦تا ٕتدر  ، للمعلـو ٚتلة ا١تبٍت للمجهوؿمثل ٖتويل ٚتلة ا١تبٍت ،ٖتويلية أخرل تقـو بعمليات أخرل

 اإلشارة إليو ىنا أنو ٯتكن تطبيق أكثر من قانوف ٖتويلي على اٞتملة الواحدة.
 السمات والقيم

حاكلت كثَت من العلـو على مدل مئات السنُت, تفسَت سلوؾ الًتاكيب الكبَتة على أساس 
اثة على أساس ر , ًب تفسَت الو مثبلن حياء أهنا نتاج أحداث أك مكوانت أكلية أصغر. ففي علم األ

. كُب الفيزّيء أيضان، ًب ٖتليل ا١تواد إٔب ذرات، DNAاٞتينات, كًب تفسَت اٞتينات على أساس الػ 
كمن ٍب انتقل ىذا االٕتاه من التحليل إٔب ا١تكوانت األصغر إٔب علم اللغة  ،كالذرات إٔب جزيئات

ي ا١تكوانت التحليلية اليت يتم ٖتليل الكلمات كاٞتمل . أم ما يعرؼ ابلسمات، اليت ىِٕٗاٟتاسويب
  إليها.

 

 :Feature Structureبنية السمات 

معركفة ُب ٣تاؿ علـو   data structureاستخداـ السمات مبٍت على استخداـ بنية بياانت
كبنية السمات: ىي ٣تموعة من أزكاج,   .Feature Structure اٟتاسوب؛ تعرؼ ابسم: بنية السمات

 atomicمقابلة ٢تذه السمة. السمات: ىي رموز ذرية  valueكقيمة   featureل زكج ٭توم ٝتة ك

                                                           

 الناجم. ا١ترجع السابق. -ِٕٗ
- Al-najem. 1995. Op. Cit. 

- Martin & Daniel. 2000. Op. Cit. 

- Sheiber. 1986. Op. Cit. 

- O'Grady, et. al. 1996. Op. Cit. 
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symbols وعة منتهية مغَت قابلة للتحليل أك التجزئة تؤخذ من ٣تfinite set  :من السمات. القيمة
ل أك بنية ٝتات مركبة أخرل. يتم ٘تثيل بنية السمات ابستخداـ شك ،ٯتكن أف تكوف رمزان ذرّين 

كيطلق عليها ، attribute value matrixكتعرؼ ابسم مصفوفة السمات كالقيم  matrixا١تصفوفة 
 : AVM اختصاران مصطلح:

Feature 1  Value1 

Feature 2  Value2 

. 

. 

. 

Featuren  Valuen 

 ىنالك ٝتات ترتبط ابلفعل؛ ،كمنها اللغة العربية ،لنأخذ اآلف مثاالن من اللغة، ُب كل اللغات
: )مذكر، كمؤنث(؛ كالشخص Gender)مفرد، كمثٌت، كٚتع(؛ كاٞتنس : Numberمنها: ٝتة العدد 

Person :)لتمثيل ٝتة العدد على شكل بنية ٝتات, سنستخدـ الرمز  ، )متكلم، ك٥تاطب، كغائب
Number، كسنستخدـ القيم:  ،للداللة على اسم: ٝتة العددSG  ،وللداللة على ا١تفردDU  للداللة

 ،للداللة على اسم: ٝتة الشخص ،Personللداللة على اٞتمع. كسنستخدـ الرمز  PLوا١تثٌت،  على
كما   ،للداللة على الغائب ّللداللة على ا١تخاطب، ك ِللداللة على ا١تتكلم، ك ُكسنستخدـ القيم:
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للداللة على ا١تذكر، ك   MASكسنستخدـ القيم:  ،للداللة على اٞتنس ،Gender سنستخدـ الرمز
FEM َِٖ٘تثل بنية السمات التالية ٝتة العدد كقيمتها مفرد ،للداللة على ا١تؤنث: 

                                 [ Number SG ] 

 بينما ٘تثل بنية السمات التالية ٝتات اٞتنس كالشخص: 

Gender        Fem 

                                                                  Person         3 

ٯتكن جعل السمات الثبلث ُب بنية ما كاحدة، كجعل بنية السمات الواحدة ىذه قيمة لسمة 
كما ىو معركؼ، ٬تب أف يتوافق الفعل مع الفاعل ُب   ،Agreementجديدة؛ كىي ٝتة: التوافق 

  العدد كالشخص كاٞتنس. كما ٬تب أف يتوافق ا١تبتدأ كا٠ترب ُب العدد كاٞتنس أيضان.

إف كضع السمات ا٠تاصة ابلتوافق ُب بنية ٝتات كاحدة ييسهًٌل من عملية فحص مدل 
التوافق بُت الفعل كالفاعل كا١تبتدأ كا٠ترب، كغَت ذلك من الظواىر اللغوية اليت ٖتتاج إٔب توافق ُب 

, ٯتكن فحص مدل التساكم ُب ٝتيت مثبلن ُب حالة الفعل كالفاعل  ،السمات بُت مكونُت أك أكثر
                                                           

 الناجم. ا١ترجع السابق. -َِٖ
 :MAS، مذكر PL: Plural، ٚتع DU: Dual، مثٌت SG: Singular* االختصارات التالية تعٍت: مفرد 

Masculine مؤنث ،FEM: Feminine فئة ،CAT: Category فئة فرعية ،SubCaT: Subcategory ،
، العبارة الفعلية: V: Verb، الفعل: Third 3الغائب  ّ، Second 2ا١تخاطب  ِ، First 1ا١تتكلم  ُاألرقاـ: 

VP: Verb Phrase،  :العبارة اإلٝتيةNP: Noun Phrase، :)عبارة شبو اٞتملة )اٞتار كاجملركرPP: 

Prepositional Phrase ا٢تجاء ،Orth: Orthography. 
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 Agreementالعدد كالشخص بُت الفعل كالفاعل عن طريق فحص مدل التوافق بُت ٝتيت التوافق 
ُب كل من الفعل كالفاعل,  Agreementكإذا ٓب تتساك ٝتتا ا١توافقة  ،ا٠تاصتُت بكل من الفعل كالفاعل

 أبنية كما سنبلحظ الحقان ُب حديثنا عن عملية االٖتاد بُت  ،فمعٌت ىذا أف ىنالك خطأ ُب اٞتملة
ك٬تب أف تتذكَّر أف القيمة ٯتكن أف تكوف رمزان ذرّين أك بنية ٝتات أخرل، كىذا يسهل  ،السمات

 عملية دمج ٣تموعة من السمات كقيمها ُب كحدة كاحدة لتسهيل معاٞتتها: 

 Number          SG 

                                      Agreement Gender        FEM 

 Person        3 

إضافة إٔب ىذه السمات, ىنالك ٝتة الفئة النحوية )مثل: فعل, اسم( يرمز السم ٝتة الفئة 
، ٘تثل بنية السمات التالية بنية السمات اليت Vكيرمز للقيمة "فعل" ابلرمز  ،CATالنحوية ابلرمز 

 أىكىلىتٍ  تقابل الفعل:

CAT                 V 

                                                          Number         SG 

                               Agreement         Gender          FEM 

                                                          Person           3 

( مسند إٔب ا١تفرد CAT Vىي فعل ) "أىكىلىتٍ "إف كلمة  :ببساطة, تقوؿ بنية السمات ىذه
(Number SG )ا١تؤنث (Gender FEM )الغائب (Person 3). 
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 بنية السمات التالية ٘تثل بنية السمات اليت تقابل الفعل "أىكلنى".

        CAT    V 

         Number PL 

   Agreement Gender            FEM 

                  Person            3 

 السمات التالية فتمثل الفعل "أكلوا": أما بنية

     CAT     V 

 Number    PL 

                                       Agreement          Gender      MAS 

 Person      3 

ىذا يعٍت أف بنية السمات تسمح لنا  ،Personٓب تتغَت، ككذلك ٝتة  CATالحظ أف ٝتة 
بُت الكلمات كاٞتمل. فأبنية السمات الثبلث السابقة، تقوؿ: إف الكلمات بتمثيل السمات ا١تشًتكة 

كما أف البنية األكٔب   الشخص الغائب.تدؿ على  أفعالأكلت، كأكلن، كأكلوا، تشًتؾ ُب أهنا: 
 .ادلؤنث الغائبيدالف على فعالن كالثانية تقوالف: إف الفعلُت: أكلت كأكلن يشًتكاف ُب أهنما 

سمح لنا أبنية السمات ابقتساـ القيم من قبل ٣تموعة من السمات. ُب ىذا إضافة إٔب ذلك ت
-Value Coابستخداـ رمز مشاركة القيم  ،ٯتكن لسمتُت أك أكثر أف يقتسما نفس القيمة ؛السياؽ
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indexing، على سبيل ا١تثاؿ  ،كالذم يرمز لو عادة برقم داخل مربع يربط بُت ٝتتُت ٢تما نفس القيمة
 :aنفس القيمة كىي  gك  fات ا١تصطنعة التالية, ٘تلك السمتاف ُب بنية السم

          f             a 

   g 

 Feature Pathمسار السمات 

مسار السمات: ىو قائمة من السمات موجودة ُب بنية للسمات. كىذه القائمة من 
 على سبيل ا١تثاؿ ُب بنية السمات التالية: ،السمات تؤدم إٔب قيمة معينة

                         CAT                     V 

                                                            Number       PL 

                                    Agreement        Gender        MAS 

                                                               Person       3 

 <Agreement Number>ٯتكننا أف نقوؿ: إف ا١تسار التإب: 

 PLيؤدم إٔب القيمة: 

 <Agreement Person>أما ا١تسار التإب: 

 3فهو يؤدم إٔب القيمة: 

 <Cat>بينما يؤدم ا١تسار التإب: 

1 

1 
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N
u
m

b
er

 

 Vإٔب القيمة: 

آخر،  graphic representationساعد مفهـو مسار السمات على استخداـ ٘تثيل بصرم 
، Directed Acyclic Graphثل: بنية السمات. كىو ٘تثيل يعرؼ ابسم: الرسم ا١توجو غَت الدائرم ٯت

. ىذا الرسم ا١تستخدـ بشكل كاسع ُب ٣تاؿ علم اٟتاسوب DAGكيعرب عنو اختصاران ٔتصطلح 
Computer Science سوؼ يستخدـ الحقان ١تعاٞتة أبنية السمات حاسوبيان. فتمثيل أبنية السمات ،

شكل مصفوفات يعترب مفيدان لتمثيل ٤تتوّيت البنية بشكل كاضح، إال أف ىذا الشكل غَت كاؼ  ُب
اليت  arcsكللتعامل مع أبنية السمات حاسوبيان. ُب الرسم ا١توجو غَت الدائرم ٖتمل األسهم  ،للمعاٞتة

سبيل ا١تثاؿ على  ،بنقطة أخرل أٝتاء السمات. أما النقاط فتحمل قيم السمات  تقـو بربط كل نقطة
 بنية السمات التالية: 

 

                                                        Gender       MAS 

 Number      SG 

 Person    3 

 

 ٯتثلها الرسم ا١توجو التإب:

 

  



 

 
 

223 

N
u
m

b
er

 
A
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re
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en

t
 

  Person                   Gender   

                                                                            3              SG                 MAS 

 atomicالسمات ا١تذكورة أعبله, كانت كل قيمة عبارة عن قيمة ذرية غَت مركبة  بنيةُب 

value.  لذلك فكل نقطةnode  ُب الرسم كانت ٖتمل قيمة ذرية غَت مركبة(3,SG,MAS) .  ٯتكن
ا١توجو غَت الدائرم لتمثيل السمات اليت ٖتمل قيمان مركبة غَت ذرية )كما ذكران كذلك استخداـ الرسم 

سابقان, القيمة ا١تركبة ىي تلك اليت تكوف عبارة عن بنية ٝتات(. على سبيل ا١تثاؿ, بنية السمات 
  التالية: 

                                                                           Number      SG 

                                      Agreement           Gender       MAS 

                                   Person       3 

 

 

 

 ٯتثلها الرسم ا١توجو التإب: 
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f  h
 g  

a  b 

       Person    Gender 

 

           3                SG           MAS 

، ٗترج منها Agreementحظ أف النقطة الرمادية كاليت ٘تثل قيمة مركبة غَت ذرية للسمة ال
. ىذه السمات (Person, Number, Gender)ثبلثة أسهم؛ ٯتثل كل سهم منها ٝتة منفصلة 

 .Agreementا١تنفصلة ٘تثل بنية ٝتات ىي قيمة السمة: 

يل السمات ا١تشًتكة داخل بنية ٯتكن كذلك استخداـ الرسم ا١توجو غَت الدائرم لتمث
 reentrantالسمات. يطلق على بنية السمات اليت ٖتمل ٝتات مشًتكة اسم بنية السمات ا١تتداخلة 

feature structure.  :على سبيل ا١تثاؿ, ٯتكن ٘تثيل بنية السمات ا١تتداخلة التالية 

f                   a 

g  

                                                                     h                   b 

 ابستخداـ الرسم ا١توجو غَت الدائرم التإب: 

 

 

1 

1 
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. يتم ٘تثيل ىذا االشًتاؾ aتشًتكاف ُب أف ٢تما نفس القيمة ىي  gك  fالحظ أف السمتُت 
 .aحدة ىي اللذين يلتقياف ُب نقطة كا gك  fُب الرسم ا١توجو عن طريق السهمُت 

كاآلف كيف ٯتكن لنا أف نعرب عن الرسم الدائرم ا١توجو بشكل ٯتكًٌن اٟتاسوب من فهمو. 
ُب ىذا األسلوب يتم التعبَت عن السمات  ،لعمل ذلك يتم استخداـ أسلوب خاص من ا١تعادالت

features  ُب الرسم ا١توجو ابستخداـ مساراتpaths، لك ٯتكن أف ٭توم ا١تسار اسم سهم )أعٍت بذ
( أك أف ٭توم سلسلة من أٝتاء أسهم )أٝتاء ٝتات(. يتم الوصوؿ إٔب قيمة السهم featureاسم ٝتة 
أك سلسلة األسهم )السمات( عن طريق ا١تركر على ا١تسار الذم ٭توم ىذا السهم  ، )السمة(

ليُت بُت القوسُت التا paths)السمة(، أك ٭توم سلسلة من األسهم )السمات(. تتم كتابة ا١تسارات 
أما قيمة ا١تسار فتشكل الناحية اليمٌت من ا١تعادلة.  ،. يشكل ا١تسار الناحية اليسرل من ا١تعادلة<>

 كىكذا ٯتكن ٘تثيل بنية السمات التالية: 

CAT    V 

                                                            Number        SG 

                                 Agreement          Gender         MAS 

                                                            Person          3 

 

 

 التإب:   DAGاليت يعرب عنها الرسم ا١توجو 
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Cat                 Agreement 

 

          

V 

 

v 

V 

 

 

  

           Person    Gender 

 

           3         SG    MAS 

 عادالت التالية: عن طريق ا١ت

<Cat> = V 

<Agreement Person> = 3 

<Agreement Number> = SG 

<Agreement Gender> = MAS 

 ٯتكن كذلك, عن طريق ا١تعادالت السابقة, ٘تثيل بنية السمات ا١تتداخلة: 

 f a 

                                                              g  

                                                                    h                    b 

 

 

<f> = a  

<g> = <f> 

1 

1 
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<h> =b 

  :Feature Structure Unification احتاد أبنية السمات

 :ُِٖنتناكؿ اآلف أمثلة أكثر تركيبان على عملية االٖتاد

         Agreement    1            Number      SG 

             Person      3 

        Subject   Agreement         1     

 

 Subject                           Agreement      Person       3 

                  Number       SG   

 

       Agreement          1    Number           SG 

  =       Person      3 

      Subject   Agreement           1  

 

تعٍت: "الفاعل". كسنتحدث عنها ابلتفصيل الحقان. إذا الحظنا مسار  Subjectٝتة 
ُب بنية السمات األكٔب فسنجد نفس ا١تسار موجودان ُب البنية  <subject agreement>السمات 

                                                           

 الناجم. ا١ترجع السابق. -ُِٖ
- Al-najem. 1995. Op. Cit. 

- Martin & Daniel. 2000. Op. Cit. 

- Sheiber. 1986. Op. Cit. 

- O'Grady, et. al. 1996. Op. Cit. 
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الثانية. كإذا تتبعنا قيمة ا١تسار ُب البنية األكٔب عن طريق تتبع مربع االشًتاؾ، فسنجد أف قيمة 
ُب  <agreement subject>ُب البنية األكٔب ىي نفس قيمة ا١تسار <agreement subject>ا١تسار

 هذه القيمة هي: ،البنية الثانية

                Number      SG 

                                                                                 Person       3 

ا١توجود ُب البنية األكٔب كا١تسار  <agreement subject>مة بُت ا١تسارىذا التوافق ُب القي
<subject agreement> ا١توجود ُب البنية الثانية يسمح لنا بتطبيق االٖتاد بنجاح بُت البنيتُت. 

كىذه  <agreement>كيعرب عنها ا١تسار  agreement : التوافقالحظ أف البنية األكٔب ٘تلك ٝتة
كجود ٝتة أك مسار ٝتات ُب بنية كعدـ كجوده ُب البنية الثانية ال  ،السمة غَت موجودة ُب البنية الثانية

يؤثر على ٧تاح عملية االٖتاد حيث يتم نقل ىذه السمة )ىذا ا١تسار( إٔب بنية السمات النإتة عن 
فقط تكمن ُب أف قيمتها مشًتكة فائدة ىذه السمة ا١توجودة ُب بنية السمات األكٔب  ،عملية االٖتاد

ا١توجود ُب نفس البنية )البنية األكٔب(. انتبو إٔب أف ا١تسار  <agreement subject>مع قيمة ا١تسار 
<agreement>  ا١توجود ُب بداية البنية األكٔب ليست لو عبلقة اب١تسار<agreement subject>  ُب

 .البنية نفسها. فا١تساراف ٥تتلفاف

 

 بُت تطبيق عملية االٖتاد على أبنية السمات ا١تركبة ا١تتداخلة ىو؛ ا١تثاؿ التإب: مثاؿ آخر ي

          Agreement    1 
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Subject  Agreement        1 

 

Subject                Agreement      Person             3 

                                                    Number          SG 

 

       Agreement  1 

 =     

       Subject   Agreement     1           Person      3 

                                                                                 Number    SG                                                                                                                                                         

ُب بنية السمات األكٔب مع ا١تسار  <agreement subject>ىنا ًب اٖتاد ا١تسار 
<agreement subject > ُب بنية السمات الثانية. الحظ أف قيمة ا١تسار<agreement subject> 

كمربع  ُب بنية السمات األكٔب تعترب غَت ٤تددة، كذلك ألف قيمة ا١تسار تؤخذ من مربع االشًتاؾ     
 ،ُب نفس البنية كاليت بدكرىا تستخدـ نفس مربع االشًتاؾ agreementاالشًتاؾ يرجعنا إٔب السمة 

شًتاؾ. لذلك فإف قيمة كإذا نظران إٔب السمات األكٔب فسنجد أنو ال توجد أم قيمة مرتبطة ٔتربع اال
ُب ىذه البنية  <agreement subject>ُب بنية السمات األكٔب كقيمة ا١تسار  agreementالسمة 

كٔتا  ،تعترباف قيمتُت غَت ٤تددتُت كذلك ألهنما ال يرجعاننا عن طريق مربع االشًتاؾ إٔب أم قيمة ٤تددة
ات األكٔب تعترب قيمة غَت ٤تددة، ُب بنية السم <agreement subjectأف قيمة مسار السمات >

ُب بنية السمات األكٔب سوؼ يتحد مع نفس  <agreement subject>فإف ىذا يعٍت أف ا١تسار 

4 
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ا١تسار ُب بنية السمات الثانية بنجاح؛ كذلك بسبب عدـ كجود تعارض ُب قيم ا١تسارين ُب البنيتُت 
ُب الثانية فهي ليست ٤تددة، كالقيمة غَت اددة )قيمة ا١تسار ُب البنية األكٔب ٤تددة، أما قيمة ا١تسار 

ا١توجودة ُب البنية األكٔب  agreementكما ىو اٟتاؿ ُب ا١تثاؿ السابق، السمة   ، تتحد مع أم قيمة(
 لن تؤثر على ٧تاح عملية االٖتاد، ألف ىذه السمة موجودة فقط ُب بنية السمات األكٔب.

اؾ ظهرت ُب بنية السمات اليت نتجت عن عملية الحظ ىنا أف فائدة استخداـ مربع االشًت 
 <agreement>اليت يعرب عنها ا١تسار  agreementاالٖتاد. ُب ىذه البنية، ًب اكتساب قيمة السمة 

 agreement>بقيمة ا١تسار  <agreement>عن طريق مربع االشًتاؾ الذم يربط قيمة ا١تسار 

subject.> 

 

 

 

 

 

أبنية السمات اليت تشًتؾ ُب قيم معينة كأبنية السمات اليت ٖتمل  يبُت ا١تثاؿ التإب الفرؽ بُت
 قيمان متطابقة:

Agreement                 Number      SG  
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Subject                      Agreement        Number     SG 

 

Subject                         Agreement      Person          3 

                                                             Number           SG         

 

Agreement            Number    SG      

 

=       Subject            Agreement                   Person     3 

     Number    SG 

كقيمة ا١تسار  <agreement subject> أف قيمة ا١تسار ٯتكنك أف تبلحظ ُب البنية األكٔب
<agreement> اٖتاد السمة  ،متطابقتاف إال أف القيمتُت ليستا مشًتكتُتsubject  ُب البنية األكٔب مع

من البنية الثانية إٔب البنية النإتة عن  Person :ُب البنية الثانية أدل إٔب إضافة ٝتة subjectالسمة 
 <agreement>أنو ليس ىنالك مربع اشًتاؾ ُب بنية السمات األكٔب يربط ا١تسار كٔتا  ،االٖتاد

 فلذلك ٓب يتم إضافة أم مربع اشًتاؾ إٔب البنية النإتة. <agreement subject>اب١تسار 

 

 أخَتان، لنأخذ ىذا ا١تثاؿ الذم ٯتثل عدـ ٧تاح عملية االٖتاد: 

 

Agreement  1              Number           SG   
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                                     Person            3  

 Subject       1  Agreement         

  

       Agreement      Number         SG   

                                     Person           3  

       Subject   Agreement              Person     3 

             Number   PL 

 .Failsيفشل االٖتاد 

 number>ُب البنيتُت تتحداف إال أف قيمة ا١تسار  agreementىنا نبلحظ أف ٝتة 

agreement subject> .ُب البنيتُت ٥تتلفتاف، كىذا يؤدم إٔب فشل االٖتاد بُت السمتُت 

السمات تنتج لنا بنية ٝتات جديدة أعم من  كىكذا نرل أف عملية اٖتاد بنيتُت من أبنية
 البنيتُت األصليتُت أك مطابقة للمعلومات ا١توجودة ُب إحدل البنيتُت األصليتُت.

 

 

   Subcategorization Frames أطر الفئات
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اليت ٖتتاجها  ،الفئات النحوية الفئة النحوية أك أك ،ا١تكمبلت ىي ا١تكمل أك :أطر الفئات
 ( ليكتمل معناىا. اإلسم )كالفعل أكفئة ٨توية معينة 

كيقـو إبكماؿ معٌت رأس ذلك ا١تركب  ،مركب أيٌب كجزء من مركب آخر ىو :ا١تكمل
 : ِِٖعلى سبيل ا١تثاؿ ُب ا١تركب الفعلي .اآلخر

 "أكل التفاحة"

ركب جاء كجزء من مركب ا١ت ذاىجاء  ،"التفاحة" :ياإلٝتىنالك مكمل كاحد كىو ا١تركب 
 :كىو ؛كىذا ا١تكمل جاء ليكمل معٌت رأس ا١تركب الفعلي ."أكل التفاحة" :الفعلي ا١تركب كىو ؛آخر

أم أف   Subcategorization Frameالفعل "أكل". يطلق على ىذا ا١تكمل مصطلح إطار فئات 
. أطر الفئات ابلنسبة لؤلفعاؿ ىي NP٭تتاج إٔب أطار فئات من النوع مركب اٝتي  ،"أكل" :الفعل

إال أف أطر  ،مركبات اٞتر كالظركؼ اليت أتٌب بعد الفعلعلى كىي أيضان تشتمل  ،ؿمفعوالت األفعا
 األفعاؿ ال تشمل الفاعل. ففي ا١تركب الفعلي التإب:

 "أكل التفاحة ُب اٟتديقة"

                                                           

 الناجم. ا١ترجع السابق. -ِِٖ
- Al-najem. 1995. Op. Cit. 

- Martin & Daniel. 2000. Op. Cit. 

- Sheiber. 1986. Op. Cit. 

- O'Grady, et. al. 1996. Op. Cit. 
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كمركب  ،"التفاحة"  NPياإلسما١تركب  :ك٫تا ؛ىنالك إطاراف من أطر الفئات )مكمبلف(
ٖتتاج  مثبلن ت ٗتتلف ُب اللغة من فئة ٨توية إٔب أخرل. فهنالك أفعاؿ "ُب اٟتديقة". ا١تكمبل  PPالجز

حركؼ اٞتر أيضان ١تكمل ٖتتاج ك (. رأل )رأل زيدان  :الفعل ؛م إطار فئات كاحد( مثلأ١تكمل كاحد )
)منح  ،منح ،أعطى :كاحد فقط )ُب اٟتديقة(. بينما ىنالك أفعاؿ ٖتتاج ألكثر من مكمل كالفعل

 (. الولد كتاابن 

تعرؼ اآلف على أطر الفئات ا٠تاصة ابألفعاؿ العربية. فيما يلي بعض أطر الفئات ا١توجودة نل
 ُب اللغة العربية تقابلها أمثلة لؤلفعاؿ اليت ٘تثل ىذه األطر )ا١تكمبلت(:

 أمثلة لؤلفعاؿ اليت ٖتتاجها                   إطار أك أطر الفئات

 كل, قرأمركب اٝتي                           أ

 مركب اٝتي, مركب اٝتي             منح, أعطى        

 لى رسى مركب اٝتي, مركب جر               أى         

من  .كحركؼ اٞتر األٝتاء :مثل ؛ىنالك أطر فئات خاصة بفئات ٨توية أخرل غَت األفعاؿ
 أمثلة ىذه األطر:

 ة, ُب, منمركب اٝتي                            ابن, كزارة, جامع

 رساؿ, ٖتريرإمركب اٝتي, مركب جر                تقدٙب, 
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إضافة إٔب أطر الفئات اليت أتٌب على شكل مكمبلت, ىنالك أطر فئات أتٌب على شكل 
كليس على شكل مكمبلت )أم مركبات(. فعلى سبيل ا١تثاؿ, أداة التحديد "اؿ" ٖتتاج  ،فئات ٨توية

كال ٖتتاج إٔب مركب اٝتي كما يقوؿ لنا قانوف  ،كي يكتمل معناىا  ، Nاسم :إٔب إطار فئات من النوع
 :Nominal ياإلٝتا١تكوف 

         Nominal       (Det ) N 

اآلف قد يتساءؿ الطالب, كيف ٯتكن لنا أف نعرب عن أطر الفئات بطريقة ٯتكن للحاسوب  
سمة ىي قيمة ذرية ٘تثل ال . قيمة ىذهSubcat :فهمها. لتحقيق ذلك نستخدـ ٝتة جديدة كىي ٝتة

ٯتكن تقسيم األفعاؿ إٔب  ،أية فئة ٨توية. على سبيل ا١تثاؿ أك اإلسم نوع أطر الفئات ا٠تاص ابلفعل أك
ٯتلك  ،"يقدـ" على سبيل ا١تثاؿ مفالفعل ا١تتعد ،إٔب نوع أطر الفئات ا٠تاصة بكل فعل استنادان  ،أنواع

 إضافة إٔب ٝتات أخرل: ،السمات التالية

V                 يقدـ  

<V Head Agreement Number> = SG 

<V Head Subcat> = Trans 

جاءت كجزء من   Subcatالحظ أف ٝتة  ،أم متعدم  Transitiveتعٍت   Transالقيمة 
 :ُب ىذا القانوف ا١تعجمي ىي عبلمة تبُت لقوانُت بنية العبارة أف الفعل  Subcatسمة. Headٝتة 

من انحية أخرل, ٯتلك  ،ٔتركب اٝتي كاحد )أم أنو متعد ١تفعوؿ كاحد( ٌب متبوعان ٬تب أف أي "،يقدـ"
 السمات التالية إضافة إٔب ٝتات أخرل: ،"انـ" :الفعل البلـز
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V            انـ 

>V Head Agreement Number> = SG 

<V Head Subcat> = Intrans 

 .أم الـز Intransitive تعٍت   Intrans القيمة 

 ٯتلك السمات التالية إضافة إٔب ٝتات أخرل: فهو ،إٔب مفعولُت م"منح" ا١تتعد :لفعلاأما 

V                   منح 

<V head Agreement Number> = SG 

<V head subcat> = Ditrans 

 أم متعد إٔب مفعولُت.  Ditransitiveتعٍت   Ditransالقيمة 

ىذا التعديل سيجعل  ،تتبلءـ معهالبارة نفسها لقوانُت بنية الع تتطلب تعديبلن  السمةىذه 
 القوانُت تكتب حسب الشكل التإب:

VP            V 

<VP Head> = <V Head> 

<V Head Subcat> = Intrans 

VP               V NP 

<VP Head> = <V Head> 

<V Head Subcat> = Trans 
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VP              V NP NP 

<VP Head> = <V Head> 

<V Head Subcat> = Ditrans 

 ا١تعادلة التالية:

<VP Head> = <V Head>  

ا٠تاصة  Headا٠تاصة بو من ٝتات  Headيكتسب ٝتات   VPليفعالإف ا١تركب  :تقوؿ
. أم ٤تاكلة الستخداـ فعل ال تتوافق Subcat :ُب كل قانوف ٖتدد قيمة ٝتة :ابلفعل. ا١تعادلة الثانية

ُب  Subcat :لسمة ا١توجودة ُب القانوف سوؼ تفشل. ألف قيمة ٝتةا٠تاصة بو مع ا Subcat :ٝتة
 ُب القانوف ا١تعجمي ا٠تاص ابلفعل. Subcat :قانوف بنية العبارة سوؼ تفشل ُب االٖتاد مع قيمة ٝتة

 ،ىذه الطريقة تتطلب منا صياغة قانوف منفصل لكل نوع من أنواع ا١تركبات الفعلية ُب اللغة
كىي طريقة استخداـ  ،ىنالك طريقة أخرل أفضل ،العشرات من القوانُت كىي عملية تتطلب صياغة

كللتعبَت أيضان عن ترتيب ىذه  ،أبنية السمات للتعبَت مباشرة عن األطر اليت ٖتتاجها الفئة النحوية
كلكن ابستخداـ ٝتات  ،"يقدـ" :القانوف الذم يعرب عن الفعل األطر. القانوف ا١تعجمي التإب ىو

 كللتعبَت عن ترتيب ىذه األطر: ،عن األطر اليت ٭تتاجها الفعل خاصة للتعبَت
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 V                                             يقدـ     

<V Head Agreement Number> = SG 

<V Head Subcat First Cat> = NP 

<V Head Subcat Second> = End 

 ا١تعادلة التالية:

<V Head Subcat First Cat> = NP 

أم مركب اٝتي. أما  NPإف الفعل "يقدـ" ٭تتاج إٔب إطار كاحد كفئة ىذا اإلطار ىي  :تقوؿ
 ا١تعادلة:

<V Head Subcat Second> = End 

. يعرب عن NPال ٭تتاج إٔب أم إطار آخر بعد اإلطار األكؿ  ،"يقدـ"إف الفعل  :فهي تقوؿ
 ذىا ا١تسار:كتعٍت "هناية" اليت أيخ Endىذه اٟتقيقة عن طريق القيمة 

<V Head Subcat Second> 

 ٭تتاج إٔب إطار كاحد من أطر الفئات. ،ف الفعل "يقدـ"إ :تقوؿ ىذه ا١تعادلة آخرٔتعٌت 

 القانوف ا١تعجمي للفعل "انـ" سوؼ يصبح اآلف:
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V             انـ 

<V Head Agreement Number> = SG 

<V Head Subcat First> = End 

 مي للفعل "منح" سوؼ يصبح اآلف:أما القانوف ا١تعج

V               منح   

 <V Head Agreement Number> = SG 

<V Head Subcat First Cat> = NP 

 <V Head Subcat Second Cat> = NP 

<V Head Subcat Third> = End 

 ا١تعادلة التالية:         

<V Head Subcat Third> = End 

 .NPكالثا٘ب  NP٭تتاج إٔب أم إطار آخر بعد اإلطار األكؿ ال  ،إف الفعل "منح" :تقوؿ

اآلف ٬تب أف نقـو بتغيَت قانوف بنية العبارة ليتناسب مع القوانُت ا١تعجمية اٞتديدة. قانوف 
 بنية العبارة اٞتديد ىو:
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VP        V NP 

<VP Head> = <V Head> 

<V Head Subcat First Cat> = <NP Cat> 

<V Head Subcat Second> = End 

 السطر الثالث من ىذا القانوف:

<V Head Subcat First Cat> = <NP Cat> 

٬تب أف تتوافق مع فئة  ،ف فئة العنصر األكؿ ُب قائمة أطر الفئات ا٠تاصة ابلفعلإ :يقوؿ
 ا١تعادلة: .NPياإلٝتكىو ا١تركب  ،الفعل مباشرة العنصر الذم يتلو

<V Head Subcat Second> = End 

 فقط من أطر الفئات.  ان كاحد أيخذ إطاران  Vإف الفعل  :ؿتقو 

ليكتمل معناىا. كليس إٔب  VPبعض األفعاؿ اليت ٖتتاج إٔب مركب فعلي ىنالك نذكر ىنا أف 
 . مؤكالن  من ىذه األفعاؿ اليت يكوف مفعو٢تا مصدران  .NP اٝتيمركب 

 "أف".  :مثل ؛ْترؼ مصدرم الفعل الذم يكوف مسبوقان  ىو :ا١تصدر ا١تؤكؿ

 :من أمثلة ىذه األفعاؿ الفعل "يريد" كما ُب ٚتلة ،مضارعان  ما يكوف فعبلن  ىذا الفعل غالبان 
 "الولد يريد أف أيكل":
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V              يريد 

<V Head Agreement Number> = SG 

<V Head Subcat First Cat> = VP 

<V Head Subcat First Form> = Infinitive 

<V Head Subcat Second> = End 

 :فهذا القانوف يقوؿ ،"مؤكالن  "مصدران  :تعٍت  Infinitiveكالقيمة ،الصيغة :تعٍت  Formالسمة
ىي   Formا١تفعوؿكصيغة ىذا   VPفعليىي مركب  ،Catو فئتف الفعل "يريد" ٭تتاج إٔب مفعوؿ بو إ

 . Infintiveمؤكؿمصدر 

ت اليت ٭تتاجها الفعل ليكتمل معناه. قد يسأؿ القارئ اآلف, رأينا كيف نعرب عن أطر الفئا
لكن كيف ٯتكن لنا أف ٪تثل الفاعل الذم  ،ىذه األطر ٘تثل مفعوالت الفعل كما أيٌب بعد ا١تفعوالت

اليت تكوف قيمتها   Subjectالفاعليتم ٘تثيل الفاعل الذم ٭تتاجو الفعل ابستخداـ ٝتة  ،٭تتاجو الفعل
كال  مؤكالن  ٯتكن أف أيٌب فاعلو مصدران  ،"٬تب" :الفعل ؛١تثاؿالفاعل الذم ٭تتاجو الفعل. فعلى سبيل ا

( كما ُب قولنا )٬تب أف تذىب(. القانوف ا١تعجمي الذم ٯتثل يكوف لو مفعوؿ )أم يكوف الفعل الزمان 
 ىذه اٟتالة ىو:
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V                 ٬تب 

<V Head Agreement Number> = SG 

<V Head Subject Cat> = VP 

<V Head Subject Form> = Infinitive 

<V Head Subject First> = End  

 :يعرب عن أطر فئات ،أف الفعل الواحد ٯتكن أف يكوف لو أكثر من قانوف ؛٬تب أف نبُت ىنا
 ،للفعل البلـز :أحد٫تا ؛لذلك ٬تب أف يكوف لو قانوانف ،متعدّين  أك ٯتكن أف أيٌب الزمان  ،مثبلن "أكل" 
.للمتعدم. القانو  :كاآلخر  ف ا١تعجمي التإب يعرب عن الفعل البلـز

V           أكل 

<V Head Agreement Number> = SG 

<V Head Subcat First> = End 

 عدم:تكالقانوف ا١تعجمي التإب يعرب عن الفعل ا١ت

V            أكل 

<V Head Agreement Number> = SG 

<V Head Subcat First Cat> = NP 

<V Head Subcat Second> = End 



 

 
 

243 

 :اإلسماٟتاؿ ُب األفعاؿ, فإف الفئات النحوية األخرل تكوف ٢تا أطر للفئات. ف ككما ىو
 قد ٭تتاج إٔب ٚتلة اٝتية بعده تكمل معناه كما ُب قولنا: ،مثبلن "ظاىر" 

 أف االمتحاف صعب" "كاف ظاىران 

 :كما ُب قولنا؛  كقد ٭تتاج أيضان إٔب مركب جر تتلوه ٚتلة

 من األسئلة أف االمتحاف صعب" ان "كاف ظاىر 

٭تتاج إٔب مركب  مثبلن فحرؼ اٞتر "ُب"  ،اٟتركؼ أيضان  ٖتتاج إٔب فئات معينة ليكتمل معناىا
القانوف التإب ٯتثل حرؼ اٞتر  ،اجملركر اإلسم ىو ياإلٝتبعده ليكتمل معناه. ىذا ا١تركب  NPاٝتي 
 "ُب":

P           ُب  

<P Orth> = ُب 

<P Head Subcat First Cat> = NP 

<P Head Subcat Second> = End 

 ؛أم حرؼ. الحظ ُب ىذا القانوف أننا استخدمنا ٝتة جديدة Prepositionيعٍت  P الرمز
. ىذه السمة تبُت طريقة كتابة الفئة النحوية )ا٢تجاء/اإلمبلء( Orthographyكتقابل  ،Orth :ىيك 

 اليت يعرب عنها القانوف ا١تعجمي.
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 حلاسوب يف تعليم اللغة العربيةافوائد 

 متهيد

 خاصة لقد دخلت اللغة العربية إٔب ٥تتلف ميادين التعليم عامة كالتعليم اإللكًتك٘ب
فًتاضية لتعٌلم اللغة العربية، كتنمية ا١تهارات اللغوية األربعة االبيئة الٔتثابة كالذم يعد  ،283(اإلنًتنت)

كتقويتها من خبلؿ ما تقدمو اإلنًتنت من خدمات ٯتكن )االستماع كاادثة كالقراءة كالكتابة(، 
توظيفها من قبل متعلم اللغة لتحسُت لغتو، كتتيح فرصة ٦تارسة مهاراهتا بشكل أك آخر مع أىل اللغة 

كمن ىذه ا٠تدمات اليت توفر البيئة االفًتاضية "الربيد اإللكًتك٘ب، كالقوائم الربيدية، كاٟتوار  ،أنفسهم
فتحتوم اإلنًتنت على نصوص عربية كأصوات . اٞتماعات اإلخبارية، كالويب" كغَتىاعلى اإلنًتنت، ك 

و اللغة ممتعلمعلمو ك كي تكوف البيئة العربية االفًتاضية اليت يفتقر إليها لكصور كفيديو ٦تا يؤىلها 
 . يبأجنالعربية من غَت الناطقُت هبا ُب بلد 

نية قالوسائل الت كتعد  عملية التعليم كالتعلم، أثر مهم ُبلو  اٟتديثة نيةقإف ظهور الوسائل الت
. لة ١تا تتمتع هبا من عناصر، مثل: التشويق، كاإلاثرة، كتبسيط ا١تادة العلمية كغَتىاعاكسائل تعليمية ف

كتعتمد ىذه العناصر على ما ٢تذه الوسائل من مواصفات ك٦تيزات، فهي تقدـ مصادر التعلم 
 . ورة كاٟتركة، كمن أىم ىذه الوسائل التكنولوجية شبكة اإلنًتنتكىي النص كالصوت كالص ،األساسية

                                                           

ـ. البيئة االفًتاضية لتعلم اللغة العربية. ماليزّي: جامعة العلـو اإلسبلمية، ََِٕاٝتاعيل، سيوين بنت علي.  -َِٔ
 ٥تطوط.
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بل ىي  ،ففي عصر العو١تة الذم نعيش فيو أصبحت اإلنًتنت كسيلة مهمة ُب ٣تاؿ االتصاؿ
كمن ىذا ا١تنطلق  ،ُب ىذا اجملاؿ، فقد استطاعت أف ٖتٌوؿ العآب إٔب قرية صغَتةعلمية تقنية ثورة 

٣تاؿ التجارة كاألعماؿ، ككذلك ٘تت ٤تاكلة توظيف خدماهتا ُب ٣تاؿ استفاد الكثَتكف منها ُب 
التعليم، حىت كصل األمر إٔب كجود جامعات على اإلنًتنت ٘تنح شهادات عا١تية لطبلهبا، فأصبح 

 . ياهتاإ٬تابالتعليم عن بعد إحدل أىم 

 لي:كللحاسوب فوائد عظيمة كجليلة ُب تعليم اللغة العربية، كمن ىذه الفوائد ماي

استخدام الشبكة العادلية للمعلومات الفضائية أو ما يسمى بػ:)اإلنرتنت( ودورها يف  -
 تعّلم اللغة العربية

اسب ا١تنتشرة ُب آالؼ األماكن ُب العآب كمتصلة و ٣تموعة ىائلة من اٟت :إف اإلنًتنت ىي
تخداـ اإلنًتنت لبلتصاؿ كٯتكن اس ،ُب ىذا العصر كتعد اإلنًتنت تطوران مذىبلن . ببعضها بطرؽ ٥تتلفة

ين ُب ربوع العآب، كقراءة ٥تتلف اٞترائد كاجملبلت كا١تقاالت العلمية كالكتب، كيستطيع اآلخر مع 
 . ِْٖا١تستخدـ ا١تشاركة ُب ا١تناقشات كاٟتوارات ُب داخل اجملموعات حوؿ أم موضوع

ستخدامو ُب ا " كتوسعinternet" اإل٧تليزية مندخل مصطلح "إنًتنت" إٔب اللغة العربية 
كمصطلح "إنًتنت . سواء ُب اٞترائد كاجملبلت أك الكتب العلمية كالثقافية كغَت٫تا ،النصوص العربية

internet "للمصطلح اإل٧تليزم "ختصار اInternational Network "كيطلق عليو "الشبكة العا١تية ،"
                                                           

284 - Perry, Jim & Schneider. 1999. The Internet. Cambridge: Course Technology. 

P A-3. 
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ل سهٌ تالربيد اإللكًتك٘ب، ك وفر اليت تصطلح على شبكة حاسوب عا١تي، ا١تيطلق ك  ،ِٖٓأك "اإلنًتنت"
 . ِٖٔحصوؿ عامة الناس على ا١تعلومات حوؿ موضوعات ثقافية أك علمية أك اقتصادية أك غَتىا

، كاٟتوار على اإلنًتنت e-mailإف خدمات اإلنًتنت تقع ُب ٣تاالت منها: الربيد اإللكًتك٘ب 
Internet Relay Chat كالقوائم الربيدية ،mailing listsماعات اإلخبارية ، كخدمات اٞت

newsgroupكجوفر ، Gopherالبيت/ النسيج العنكبوٌب العا١تي الواسع( ، كالويب( World Wide 

Web (WWW or W3) كبركتوكوؿ نقل ا١تلفات ،file transfer protocol،  ًشبكة  لًنتيكت(
telnet االتصاالت(

ِٖٕ
 . 

مع شيء من  اأف يستخدمهمن  كن أم شخص٘ت اكمن أىم ا١تزاّي اليت تتمتع هبا اإلنًتنت أهن
عن أهنا  فضبلن . فبل ٖتتاج إٔب أخذ دكرات للتعٌرؼ على كيفية استخدامها ،ا١تعرفة كقليل من الوقت

تقٌلص الكثَت من الوقت، فإذا أراد شخص البحث عن معلومة من ا١تعلومات، فما ىي إال ثواف حىت 
 . لوب٭تصل على قائمة ٤تتوية على كلمة البحث، بعد كتابة ا١تط

                                                           

مصر:  .ا١توسوعة العربية ١تصطلحات علـو ا١تكتبات كا١تعلومات كاٟتاسبات ـ.ََُِ .الشامي كحسب هللا - ِٖٓ
 .ُّْٓ، ص ِج .ا١تكتبة األكادٯتية

 Americanالوالّيت ا١تتحدة األمريكية:  .موسوعة مصطلحات اٟتاسوبـ. ُْٗٗ .لٛتاد ، علم ا٢تد -

Global Publishing.  ِْٓص. 
286  - Pearsall, Judy: The New Oxford Dictionary of English, (New York: Oxford 

University Press, 2001), P. 954-955. 

 .ُّٔٓ-ُّٓٓ، ص ِج ـ. ا١ترجع السابق.ََُِ .الشامي كحسب هللا ِٕٖ
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إف اإلنًتنت ٘تكن أجهزة اٟتاسوب ُب العآب لبلتصاؿ من خبلؿ النصوص كالصور كالفيديو 
كاليت توفر أدكات مهمة أماـ معلمي  (ا١تلتميدّي ما يسمى بػً: )الوسائط ا١تتعددة االستخدامات أكك

كىي توفر ُب ا تقدـ إحدل األدكات األساسية ُب تعٌلم اللغة، حيث إهناللغة األجنبية كمتعلميها، 
عن أف تعٌلم االتصاؿ  فضبلن الوقت نفسو أدكات مهمة للوصوؿ إٔب مصادر عديدة عرب الشبكة، 

ين مهم لتسهيل التفاعل الدكٕب، كتقدـ اإلنًتنت كذلك بعض اٟتلوؿ لتعٌلم ا١تهارات اللغوية آلخر اب
د فيو ٗتصص مواقعها، ُب كقت يزدا بكفاءة ككفقان لقدرات ا١تستخدـ، كما أف تكلفتها تقل تدر٬تيان 

 . ِٖٖكتعد أداة ٪توذجية للتعٌلم التفاعلي عن بعد

 الشبكة العادلية للمعلومات الفضائيةفوائد  -

ُب عدة ٣تاالت؛ منها: ا٠تدمات، كا١تهارات اللغوية،  ة ١تستخدميهاكثَت  فوائدتقدـ اإلنًتنت 
 ا٠تدمات: كتقنية الكتب اإللكًتكنية. كفيما يلي عرض موجز ٢تذه

 : يف رلال اخلدماتأوالً 

 ٯتكننا أف نستخدـ اإلنًتنت ُب اجملاالت التالية؛ كىي:

 

                                                           

التعليم كا١تعلوماتية: دكر اإلنًتنت ُب إعداد ا٠ترجيُت كتدريس اللغات، ـ. ََِٔ .إبراىيم، أبو السعود ِٖٖ
http://www.guide2edu.com/vb/showthread.php?t=597#goto_threadtools  اتريخ النشر

 . ََِٕ/ٓ/ُ، اتريخ الزّيرة ََِٔ/ٓ/ُِ

http://www.guide2edu.com/vb/showthread.php?t=597#goto_threadtools
http://www.guide2edu.com/vb/showthread.php?t=597#goto_threadtools
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 electronic mailالربيد اإللكرتوين  -أ

يطلق مصطلح "الربيد اإللكًتك٘ب" بصورة عامة على نظاـ تبادؿ الرسائل بواسطة شبكة 
شكل رسالة خاصة، كٯتكن للربيد اإللكًتك٘ب أف يكوف بُت شخصُت فقط على  ،اتصاالت إلكًتكنية

كٯتكن ٢تذا النوع من الربيد أف يكوف خاصنا يتم تبادلو داخل شبكة . أك من شخص إٔب عدة أشخاص
مقفلة أك عامنا يتوافر عن طريق خدمات معلومات على ا٠تط، أك خدمات الربيد اإللكًتك٘ب، كال 

ا٢تا، كمن ٍبىٌ يقـو النظاـ ٭تتاج إٔب كجود الشخص الستبلـ الرسالة، إذ ٯتكن ٗتزين الرسالة بعد إرس
 . ِٖٗإبعبلـ ا١تستلم بوجودىا، حيث ٯتكن مراجعتها ُب كقت الحق

 شكل من أشكاؿ االتصاؿ، كىو من أكثر أنواع االتصاؿ شيوعان  :إف الربيد اإللكًتك٘ب ىو
على اإلنًتنت، كيعد االستخداـ األساسي للكثَتين على اإلنًتنت، حىت أصبح أغلبيتهم يركف أف 

 . َِٗنت ما ىي إال طريق إلكًتك٘ب سريع ينقل الرسائل اإللكًتكنيةاإلنًت 

أداة مهمة لتبادؿ ا١تعلومات كاألفكار بُت األستاذ كطبلبو سواء  :إف الربيد اإللكًتك٘ب ىو
بشكل فردم أك ٚتاعي، كٯتكن للطبلب طرح األسئلة كاٟتصوؿ على األجوبة، كتلقي التكليفات 

                                                           

 .ّْْص  .موسوعة مصطلحات اٟتاسوب .ٛتاد، علم ا٢تدل - ِٖٗ

290 - Schneider, Gary P. & Evans, Jessica. 2004. The Internet. USA: Thomson: 

course Technology, 5th ed, web 106.  
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عن أنو ٯتكنهم تعٌلم  فضبلن اٟتصوؿ على تقارير ا١تتابعة كالتقييم، خبللو من كإرسا٢تا، كيستطيعوف 
 . ُِٗاللغات عن بعد

 conferencesادلؤمترات  -ب

حيث يتصل ا١تشاركوف خبلؿ  teleconferencesإف ىذا ا١تصطلح ىو ٥تتصر للمؤ٘تر ا٢تاتفي 
، أم لفيديوابكقد يتعدل ذلك ليكوف االتصاؿ . ِِٗخط ا٢تاتف على اإلنًتنت ابلصوت أك الكتابة

 . ابلصوت كالصورة كاٟتركة

اسم  - ُب بعض األحياف -كيطلق عليو  ،قد تكوف ا١تؤ٘ترات من االتصاالت البل متزامنةك 
كيقدـ ىذه الوسيلة طريقة اتصالية بُت الشخص الواحد . لوحة النشرات أك نوادم أك منتدّيت

ا على لوحة النشرات ُب مكاف كٯتكن للمستخدـ إلرساؿ رسالة ألم شخص كي يقرأى ،كاجملموعة
كيستطيع الذين يقوموف بقراءة تلك الرسالة الرد عليها، ْتيث تكوف االستجابة عامة أك  ،عاـ

 . ِّٗخاصة

 

 
                                                           

  . ا١ترجع السابق.ََِٕ .إبراىيم، أبو السعود - ُِٗ

292 - Gray, Deborah & Edmonds, Graham. 2002. Internet Dictionary, London: 

Dorling Kindersley Limited. P 76.   

293 - Lever-Duffy, Judy. 2003. Teaching and learning with Technology, USA: 

Pearson Education, Inc. P221. 
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  internet rely chat  احلوار على اإلنرتنت -ت

كٯتكن أف يكوف اٟتوار شفهيان أك ٖتريرّين، كيتم خبلؿ  ،تقدـ اإلنًتنت خدمة اٟتوار خبل٢تا
٠تدمة تبادؿ اآلراء مع مستخدمي اإلنًتنت ُب أم بقعة من بقاع العآب، كيكوف االتصاؿ مباشران، ىذه ا

٦تا ٮتتلف مع الربيد اإللكًتك٘ب، حيث ينتظر ا١ترسل كصوؿ الرسالة كاإلجابة عليها، كقد تستغرؽ يومان 
يو كجود كبل أك عدة أّيـ، غَت أف اٟتوار على اإلنًتنت ال يستغرؽ ىذا الوقت ألنو يشًتط ف

 . ا١تستخدمُت على اإلنًتنت كقت اٟتوار

تقدـ فرصة للتفاعل بُت مستخدمُت أك أكثر لئلنًتنت ُب كقت  اإلنًتنتإف اٟتوار على 
كيقـو ا١تتحاكر بكتابة  ،كا١تكاف االفًتاضي الذم يلتقي فيو ا١تتحاكركف يسمى بػ"حجرة الدردشة". معُت

 . ِْٗو، ْتيث تظهر بصورة علنية ُب حجرة الدردشةكإرسا٢تا ل رسالتو إٔب الطرؼ الثا٘ب

 mailing listsالقوائم الربيدية  -ث

إف القوائم الربيدية شكل آخر من أشكاؿ االتصاؿ البل متزامن، تبعث ىذه الوسيلة الرسائل 
آليان إٔب ا١توجودة أٝتاؤىم ُب القائمة، كتصل ىذه الرسائل إٔب العنواف الربيدم لكل شخص موجود ُب 

كىناؾ العديد من القوائم الًتبوية ا١تتوفرة للًتبويُت، ىذه  ،قائمة الربيدية مثلها مثل أية رسالة إلكًتكنيةال
كتشمل كذلك  ،ِٓٗالقوائم تعرض أفكاران للتعليم، كخطط الدركس، كتقدـ مواقع مفيدة ُب ىذا اجملاؿ

                                                           

294 - Lever-Duffy, Judy. 2003. Op.cit. P223. 

 .ِِِص  .ا١ترجع السابق. ََِٕ. إبراىيم، أبو السعود  - ِٓٗ 
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ر ا١تستجدات بصورة منتظمة من قائمة من ا١تشًتكُت ُب الربيد اإللكًتك٘ب الذين يستلموف األخبار كآخ
 . ِٔٗشركة معينة

كيوجد العديد من القوائم الربيدية ا١تتاحة على اإلنًتنت كا١تهتمة ابللغة كبعضها توزع 
ا١تعلومات ا١تتعلقة أبشكاؿ استخداـ التكنولوجيا ُب تعليم اللغة كبعضها يوفر خدمة ا١تشاركة ُب 

تخصص ُب اللغة، كيناقش موضوعات ٤تددة كمتنوعة كبعضها م الفصوؿ كتبادؿ الربيد بُت عدة دكؿ،
كيهتم ٔتناقشة منهجية تعٌلم اللغة كاالبتكارات اإلرشادية كتعزيز كفاءة الطلبة  ،من جوانب اللغة

 . ِٕٗالتعليمية، كىي أداة مهمة لتطوير مهارات مدرس اللغة كخاصة ُب ا١تناطق ا١تنعزلة جغرافيان 

 newsgroupرلموعات األخبار  -ج

كىي . حدل خدمات اإلنًتنت اليت ٯتكن الوصوؿ إليها كاستخدامها كاالستفادة منهاىي إ
عبارة عن ٣تموعات من ا١تناقشات اٞتماعية كا١تنتدّيت كا١تقاالت كالرسائل العامة حوؿ موضوعات 

مثل اٟتاسب كا٢تواّيت كالعلـو البحتة كاألعماؿ التجارية، كغَتىا ٦تا يدفع هبا األفراد  ،٥تتلفة
كاألعضاء ُب ىذه ا١تنتدّيت يرسلوف  ،ِٖٗماعات كا١تؤسسات إٔب الشبكة ٔتثابة كسيلة للنشركاٞت

                                                           

296  - Gray  & Edmonds. Internet Dictionary. Op.cit. P 239. 

  . ا١ترجع السابق.ََِٕ .لسعودإبراىيم، أبو ا -ِٕٗ

ص  .القاىرة: دار الفكر العريبالطبعة األكٔب،  .تكنولوجيا التعليم كالتعٌلم. ُٖٗٗ .البغدادم، دمحم رضا -ِٖٗ
ِّّ. 
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الرسائل ليقـو اٞتميع بقراءهتا، كيرد بعض منهم من خبلؿ إرساؿ رسالة إٔب الربيد اإللكًتك٘ب إٔب 
 .ِٗٗشخص معُت أك ٞتميع ا١تشاركُت ُب ا١تنتدل

 FTPبرتوكول نقل ادللفات  -ح

ييستخدـ . يستخدـ ُب نقل ا١تلفات بُت أجهزة اٟتاسوب ا١تتصلة ابإلنًتنت إف ىذا الربانمج
 ،ىذا الربانمج عند ٖتميل ا١تلفات إٔب اٟتاسوب الشخصي أك من اٟتاسوب الشخصي إٔب اإلنًتنت

من قبل اٟتكومة أك اٞتامعة، حيث  كتوجد مواقع نقل ا١تلفات على اإلنًتنت، كمعظمها يكوف متوفران 
غَت أف بعض  ،واقع على النصوص كالصور كالصوت كالفيديو لبلستخداـ الشخصيٖتتوم ىذه ا١ت

 .ََّا١تواقع ٖتتاج إٔب إدخاؿ كلمة السر من قبل ا١تستخدـ ليقـو بعملية نقل ا١تلفات

 world wide web ويت العادلي الواسعبب )البيت/النسيج العنكالوي -خ

كيعٌد خادمنا ٭تتوم  Website ب()موقع الوي كيشَت مصطلح "كيب" عادة إٔب الويب سايت
كملفات أخرل متوفرة على شبكة اإلنًتنت طواؿ أربع كعشرين  Webpageعلى الصفحة الرئيسة 

كىي ٣تموعة من ا١تستندات كا١تلفات كالنصوص كقواعد البياانت اليت يقـو على خدمتها  ،َُّساعة

                                                           

299  - Gray  & Edmonds. Internet Dictionary. Op.cit. P 278. 

300  - Lever-Duffy: Teaching and learning with Technology. Op.cit. P225. 

301- Freedman, Alan. 2001. Computer Desktop Encyclopedia, (USA: Osborne/ The 

McGraw- Hill Companies, 9th ed.. p1060. 
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ا أك عدة ٣تا الت موضوعية مرتبطة ارتباطنا تشعبينا الكمبيوتر ا٠تادـ للويب الذم قد ٮتدـ ٣تاالن كاحدن
 . َِّفيما بينها

تستخدـ النص كالصور كاألصوات، كتوفر معظم ا١تواقع  ،فهي فئة جزئية من مواقع اإلنًتنت
ُب الوقت الراىن لدل معظم  مان اكىذه ا٠تدمة ىي األكثر استخد ،َّّركابط ٔتوضوعات مرتبطة هبا

كات كا١تؤسسات صفحات إعبلنية كثقافية كعلمية ا١تستخدمُت لشبكة اإلنًتنت، كتعرض كل الشر 
كقد ساعد الويب على أف تكوف مصادر اإلنًتنت سهلة ا١تناؿ، فيستطيع الذين ال . َّْكترفيهية

 .َّٓٯتلكوف خربة ُب اٟتاسوب الوصوؿ إٔب تلك ا١تصادر بكل سهولة كيسر

 ادلهارات اللغويةاثنياً: يف رلال 

ا توفر الوسط الذم ٯتكن للشخص أف يعرب عن ث إهنحيإف اإلنًتنت كسيلة اتصاؿ مثالية، 
بصورة خاصة ُب اكتساب  كىذا بدكره ٬تعل اإلنًتنت مفيدةن  ،يناآلخر أفكاره كيقـو ابلتفاكض مع 

                                                           

  .ِِٖٕ، ص ّمج رجع السابق.ا١ت. ََُِ .الشامي كحسب هللا -َِّ
. لرّيض: دار ا١تريخا .معجم اٟتاسب اآلٕب ـ.ََِّ.سركر، سركر علي إبراىيم كالعزاز، عبدهللا بن سليماف - َّّ

 .ِْٖ ص

 .ِّْص  . ا١ترجع السابق.ُٖٗٗ .البغدادم - َّْ

305 -  Schneider & Evans: The Internet, web 4.  
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ألف الغاية من تعلم أم لغة جديدة ىي أف يكوف ا١تتعلم قادران على التعبَت عن أفكاره،  ؛اللغة الثانية
 . َّٔكفهم أفكار غَته بنجاح

اإلنًتنت إبمكانياهتا من الوسائط ا١تتعددة كالركابط ا١ترجعية كعرض ا١تادة بعدة أشكاؿ  تعد
من نصوص كصور كتسجيبلت صوتية كلقطات مرئية كعوآب إخراجية كبرامج متميزة لتعلم اللغة ُب بيئة 

 . َّٕتعليمية مثَتة كجذابة

االستماع، كاادثة،  :مثل ؛فةإف استخداـ بيئة اإلنًتنت توفر الفرص ١تمارسة ا١تهارات ا١تختل
كذلك من خبلؿ . عن أهنا تعزز ا١تنافسة االتصالية بُت متعلمي اللغة األجنبية فضبلن كالقراءة، كالكتابة، 

ين بصيغ ٥تتلفة، كالتحقيق ُب ا١تعلومات كالتأكد من مدل اآلخر توفَت الفرص لتبادؿ ا١تعلومات مع 
 . َّٖمصداقيتها

يلة فاعلة ١تتعلم اللغة العربية ُب دكلة أجنبية ١تمارستها، كتنمية كعلى ىذا تكوف اإلنًتنت كس
مهاراهتا ا١تختلفة، كٯتكنو ٖتسُت قدرتو على االتصاؿ هبا، ألهنا كسيلة اتصاؿ تفاعلية، كىذه ا١تيزة 

 . ٕتعلها كسيلة مبلئمة ١تمارسة اللغة من خبل٢تا

                                                           

306 - Chun, Dorothy M. & Plass, Jan L. 2000. Networked multimedia environments 

for second language acquisition, in Network-based Language Teaching: Concepts 

and Practice. UK: Cambridge University Press. P153. 

  . ا١ترجع السابق.ََِٕ.إبراىيم، أبو السعود -َّٕ

308- Chun, D. M. & Plass J. L. 2000. Op.cit. P.157. 
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لغة الثانية حيث تساعد على التمكن من إف ىذه البيئة االفًتاضية هتيأ بيئة تعليمية ١تتعلم ال
اللغة اٞتديدة، فالربيد اإللكًتك٘ب، ك٣تموعات األخبار، كالويب كغَتىا، تساىم بشكل فاعل ُب تنمية 

كفيما يلي عرض لكيفية ٦تارسة اللغة . ا١تهارات اللغوية، كٖتسُت القدرة االتصالية ١تتعلم اللغة العربية
ع عن طريق ا١تواقع العربية على اإلنًتنت، كٯتكن الوصوؿ إٔب ىذه ا١تواقع العربية كتنمية مهاراهتا األرب

 عن طريق "دليل ا١تواقع العربية" كمنها:

http://www. raddadi. com/ و     http://www. ouon. com/   و  

http://www. arabic2000. com/alinks. html و    http://www. 3u3u. com/ 

 . للمواقع العربية اليت ٯتكن االستفادة منها كغَت ذلك من ا١تواقع اليت تقدـ دليبلن 

 مهارة االستماع

بيئة افًتاضية ١تمارسة مهارة االستماع، كذلك عن طريق االستماع إٔب القصص  توفر اإلنًتنت
عن نشرات األخبار كالرسائل  فضبلن . الصوتية، كا٠تطب كااضرات كا١تقاببلت كالربامج اإلذاعية

كل ذلك ٯتكن االستماع إليو عن طريق ا١تواقع العربية كاإلسبلمية على . الصوتية كاألانشيد العربية
 . ًتنتاإلن

 http://www. aljazeera. net             :كمن ا١تواقع اليت تقدـ نشرات األخبار

 كتقدـ مواقع أخرل ٤تاضرات كأانشيد كمنها:

http://www. almoslm. org/inshad/  و   http://enshad. alroqi. com/  و 

http://www.raddadi.com/
http://www.ouon.com/
http://www.ouon.com/
http://www.arabic2000.com/alinks.html
http://www.3u3u.com/
http://www.3u3u.com/
http://www.aljazeera.ne/
http://www.almoslm.org/inshad/
http://enshad.alroqi.com/
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 http://www. islamcvoice. com  

 . ذلك من ا١تواقع الكثَتة كغَت

 مهارة اادثة

ئل الصوتية، كالتحدث ُب يستطيع متعلم اللغة العربية أف ٯتارس اادثة هبا عن طريق تسجيل الرسا
عن تبادؿ ا١تناقشات ُب الندكات  فضبلن حجرات )الدردشة(، ككذلك ا١تشاركة ُب اٟتوارات الشفوية، 

كقد تكوف ا١تشاركة ُب تلك اٟتوارات كا١تناقشات ابلصوت فقط أك . اإللكًتكنية كا١تنتدّيت العربية
 كمن ىذه ا١تواقع: . ابلصورة كالصوت معان 

http://www. drdsh. com/ و  http://www. chatsouria. com/ و 

http://www. al-hamasat. com/ و  http://www. shegawi. com/   و 

http://ldap. maktoob. com/newSkype/pages/index 

 . األخرلذلك من ا١تواقع  غَتك   

 مهارة القراءة

قد تكوف مهارة القراءة من أكثر ا١تهارات استخدامان على اإلنًتنت، كذلك لنسبة النصوص 
ف اإلنًتنت كسيلة نصية، كٯتكن تنمية مهارة الكتابة خبلؿ إ :ا٢تائلة ا١تتوفرة على اإلنًتنت حىت قيل

قراءة الرسائل العربية ُب الربيد اإللكًتك٘ب، كقراءة ا١تقاالت، كاألخبار كالواثئق ا١توجودة على صفحات 
 كمن ىذه ا١تواقع:. ا١تواقع العربية أك اٞترائد العربية اليومية

http://www.islamcvoice.com/
http://www.islamcvoice.com/
http://www.drdsh.com/
http://www.chatsouria.com/
http://www.chatsouria.com/
http://www.al-hamasat.com/
http://www.shegawi.com/
http://www.shegawi.com/
http://ldap.maktoob.com/newSkype/pages/index_wa.php
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http://www. islamonline. net/Arabic/    و  http://www. aljazeera. net و 

http://www. alarabiya. net /   /http://news. bbc. co. uk/hi/arabic/news  و   

كلكثَت من اٞترائد العربية حضور يومي على اإلنًتنت كأبعداد  ،األخرلمن ا١تواقع  كغَت ذلك
 كمن ىذه اٞترائد:. جديدة، ٖتمل األخبار السياسية كاالقتصادية كالثقافية كالرّيضية

 http://www. ahram. org. eg  و  /  http://www. alkhaleej. ae      و   

 http://alrai. dot. jo   http://www. okaz. com    و       

 مهارة الكتابة 

إف ١تستخدـ اإلنًتنت القدرة على ٦تارسة الكتابة بصيغ متعددة كأشكاؿ متنوعة، فيمكن أف 
يستفيد متعلم اللغة العربية من أجل ٖتسُت أسلوب كتابتو كتنميتها من كتابة الرسائل اإللكًتكنية، 

ن إبداء اآلراء، كملء االستمارات، كٖترير النصوص، عبلكة ع فضبلن كتسجيل ا١تبلحظات كالتعليقات، 
عن كجود  فضبلن كىناؾ مواقع كثَتة توفر خدمة الربيد اإللكًتك٘ب، . على ا١تشاركة ُب اٟتوارات التحريرية

 مواقع خاصة بو، كمن ذلك:

http://wwwvip. mail. everyone. net/email  

 http://www. alnebras. com و    http://www. almarefa. net         كمن ا١تنتدّيت العربية:

 . ةلعنكبوتيامن ا١تنتدّيت كا١تواقع الكثَتة ا١تتوفرة على الشبكة  ذلك كغَت 

 

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
http://www.aljazeera.net/
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/
http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
http://alrai.dot.jo/
http://alrai.dot.jo/
http://www.okaz.com/
http://www.okaz.com/
http://wwwvip.mail.everyone.net/email
http://www.almarefa.net/
http://www.alnebras.com/


 

 
 

258 

 الكتاب اإللكرتوين تقنية اثلثاً:  

إحدل التقنيات الواعدة ُب عآب تقنية ا١تعلومات  e-booksاإللكًتكنية  َّٗتعترب تقنية الكتب
Information Technology (IT) . فالكتاب اإللكًتك٘ب ىو ملف رقمي ٭توم النص الكامل لكتاب

 . ما

حيث ، األخرلُب الظهور عن مثيلو ُب اللغات  ىذا كٓب يتأخر الكتاب العريب اإللكًتك٘ب كثَتان 
للكتاب اإللكًتك٘ب صور ك . كاحد تقنية الكتب اإللكًتكنية ظهرت داعمة للغات متعددة ُب آف إف

، أك على شكل ملف CDsمتعددة، فيمكن إنتاجو بشكل مستقل كيوزع على األقراص ا١تضغوطة 
كلكل صورة مذكورة خدمات  ،ات اإلنًتنتآخر، أك على صفحإٔب قائم بذاتو ٯتكن نقلو من جهاز 

 . قد ال تتوفر ُب غَتىا

، من أ٫تها: قلة كلفة إنتاجو، َُّيتميز الكتاب اإللكًتك٘ب عن الكتاب ا١تطبوع ٔتزاّي عديدةك 
سهولة البحث بطرائق ك سهولة النقل كالتحميل من اإلنًتنت، ك سهولة إنتاجو من قبل األفراد، ك 

                                                           

ْتث مقدـ لندكة حوؿ عناصر  ـ. الكتاب العريب اإللكًتك٘ب: ما لو كما عليو.ََِٕزكي، أٛتد دمحم.  - َّٗ
، (IIUM)اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ٔتاليزّي ، CELPAD لية التعليمية كاإلبداع الفكرم ُب ظل ثورة ا١تعلوماتالعم

 . amzeki@iiu.edu.my. الربيد اإللكًتك٘ب: ََِٕحزيراف  ٗ-ٖ
 ـ. ا١ترجع السابق. ََِٕزكي، أٛتد دمحم.  - َُّ

ـ. األدب العريب ك قيم عصر ا١تعلومات: من ا١تنظور العريب. ندكة األدب ا١تقارف ك ََِٓبدر دمحم. األنصارم،  -
 . ََِٓ/ِ/ٖ-ٔدكره ُب تقارب الشعوب، جامعة حلب. حلب، سورّي، 

mailto:amzeki@iiu.edu.my
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خاصية ك سهولة إنتاج التقارير كا٠تبلصات كالفهارس، ك ؿ إٔب ا١تعلومة، أبواب متعددة للوصو ك متعددة، 
إمكانية القص كاللصق كالتذييل كإبراز النص، كٯتكن تغيَت ك ، Hyperlinkربط ا١تواضيع ا١تًتابطة 

التصميم )من حجم للخط كألواف كغَتىا( ليناسب أذكاؽ القراء كغَت ذلك من ا١تزاّي غَت ا١تتوفرة ُب 
 . طبوعالكتاب ا١ت

   :أما ما يؤخذ على الكتاب اإللكًتك٘ب فيتلخص ُب أمور

ما يتعلق ْتقوؽ الطبع كالتوزيع كاليت يتلخص اٞتداؿ فيها حوؿ سبل اٟتفاظ منها  - أ
  .على جهد ا١تؤلف

كمنها سهولة االنتحاؿ كالنقل من الكتاب اإللكًتك٘ب من قبل الطلبة ُب أداء  - ب
  .ا١تثاؿ كظائفهم ا١تدرسية كاٞتامعية على سبيل

كمنها كثرة أخطائها ا١تطبعية، كمدل موثوقية اتول الذم قد يسهل اخًتاقو  - ت
 . كٖتريفو

 

                                                                                                                                                                   

 .http://wwwمنشورات اٖتاد ا١تصارؼ العربية.  ،ثورة ا١تعلومات كتقنية ا١تعلوماتـ. ََُِعرب، يونس.  -

arablaw. org/Electronic%20World1. htm 
 http://www. alwaraq. netموقع الوراؽ 

 http://www. almeshkat. net/books/index. phpمكتبة ا١تشكاة اإلسبلمية 
 http://www. arabicebook. comا١تكتبة العربية اإللكًتكنية 

http://www.arablaw.org/Electronic%20World1.htm
http://www.arablaw.org/Electronic%20World1.htm
http://www.arablaw.org/Electronic%20World1.htm
http://www.alwaraq.net/
http://www.almeshkat.net/books/index.php
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 اخلامتة

 :311نستنتج ٦تا سبق النقاط اآلتية

إف اإلنًتنت ثورة ُب ٣تاؿ االتصاؿ العا١تي، فأصبحت اٟتدكد اٞتغرافية ال معٌت ٢تا ُب ظل شبكة  -
كقد ٘تت االستفادة من اإلنًتنت ُب ٣تاالت  ،تقيدىااإلنًتنت، كا١تعلومات أصبحت ببل حدكد 

عدة منها االتصاؿ التعليمي، كالربيد اإللكًتك٘ب، كاٟتوار على اإلنًتنت، كالويب كغَتىا، ٦تا 
 تسٌهل التفاعل بُت ا١تستخدمُت ٢تا، كٕتعل التعليم تفاعليان. 

تية، كالصور كالفيديو، كما أهنا ٖتتوم على كم ىائل من النصوص العربية، كالتسجيبلت الصو  -
٦تا يؤىلها لكي تكوف بيئة افًتاضية ١تمارسة اللغة العربية بصورة يومية، كٖتسُت ا١تهارات اللغوية 

 األربعة )االستماع، كاادثة، كالقراءة، كالكتابة(. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ـ. ا١ترجع السابق.ََِٕاٝتاعيل، سيوين بنت علي.  - ُُّ
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 طابخلا ليلحتعلم اللغة النصي و  -9

 اللغة النصي علم -أ

 هيدمت

نشأ ُب النصف الثا٘ب من الستينات كالنصف األكؿ من  ،رُب جديدعلم اللغة النصي فرع مع  
 . 312السبعينات للقرف ا١تاضي، كبعد ذلك الوقت بدأ يزدىر ازدىاران عظيمان 

أبنية النص كصياغاهتا، مع إحاطتو ابلعبلقات االتصالية كاالجتماعية كالنفسية  ُب كىو يبحث
ز تضافر العلـو و ٬تك  ،غة النصي كنقطة انطبلقوك٬تب أف يظل النص ىدؼ البحث ُب علم الل. العامة

األساس ا١تبدئي األصلي ُب علم النص، كىي ا١تهمة ىو ف النص نفسو دكف مبالغة؛ ألُب معاٞتة النص 
 . 313األساسية لعلم اللغة النصي على اإلطبلؽ

صفات التوظيف  أيضان علم اللغة النصي ال يدرس أبنية النص فقط، بل يدرس لذلك فإف ك 
إٔب "ٕتاكز اٟتدكد" ابٕتاه علم االتصاؿ، إٔب حد التسوية بُت  ولوحظ ميلكلقد إب للنصوص، االتص

فعلم اللغة النصي هبذا ا١تفهـو يطمح إٔب دراسة كل ظواىر االتصاؿ  ،علم اللغة النصي كعلم االتصاؿ
"٣تموع اإلشارات كيقوؿ كا١تاير ُب تعريفو ١تفهـو النص أبنو: . ٚتيعان كشرائطها بوصفها ٣تاالن للبحث

                                                           

دخل إٔب علم اللغة النصي. ترٚتة: فاّب بن شبيب ـ. مُٗٗٗ .من، فولفجانج ىاينو ك فيهفيجر، ديًت - ُِّ
 .ّ . صكا١تطابع العلمي النشر - سعود ا١تلك امعةج: الرّيض. العجمي
 .ُُ . صا١ترجع السابقـ. ُٗٗٗ .من، فولفجانج ىاينو ك فيهفيجر، ديًت - ُّّ
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على اإلشارات االتصالية  أيضان ٭تتوم ىذا التعريف للنص . "314االتصالية اليت ترد ُب تفاعل تواصلي
فهذه  ،غَت اللغوية؛ مثل: اإلشارات اليدكية ا١تصاحبة، كصيغ التعبَت ابلوجو، كإشارات ا١تركر كغَتىا

ككذلك . فهم النص ُب االتصاؿ ا١تنطوؽاإلشارات االتصالية اللغوية كغَت اللغوية ذات أ٫تية كربل ل
 . الربط بُت التعابَت اللغوية كغَت اللغوية )كنربة الصوت كحركات اليد ا١تصاحبة كغَتىا(

 :315ومن ادلعايري اليت يتناوذلا علم اللغة النصي مايلي

ذلك التماسك الشديد بُت األجزاء ا١تشكلة ىو  :Cohesion اتساؽ النص -4
)الشكلية( اليت تصل بُت العناصر ا١تكونة ٞتزء من  يو ابلوسائل اللغويةلنص/خطاب ما، كيهتم ف
كاالتساؽ يتم ُب النظاـ الدالٕب )ا١تعا٘ب( كالنظاـ النحوم كا١تعجمي  ،خطاب أك خطاب برمتو

: "كىو يشتمل على 316أك كما يعرفو ديبوجراند كدريسلر. )ا١تفردات( كالصوت كالكتابة )التعبَت(
كبناء العبارات كاٞتمل كاستعماؿ   ،ة ُب توفَت الًتابط بُت عناصر ظاىر النصاإلجراءات ا١تستعمل

 . الضمائر كغَتىا من األشكاؿ البديلة"

                                                           

. ا١ترجع السابقـ. ُٗٗٗ .، نقبلن عن: من، فولفجانج ىاينو ك فيهفيجر، ديًتْٓـ، ص َُٖٗكا١تاير،  - ُّْ
 .ٗ-ٖ ص

ا١تركز  :الطبعة الثانية، الدار البيضاء إٔب انسجاـ النص. دخلملسانيات النص . ـََِٔ .خطايب، دمحم - ُّٓ
 .ُٔ-ُِ، ٔ-ٓ . صالثقاُب العريب

تطبيقات لنظرية ركبرت  –ـ. مدخل إٔب علم لغة النص ُٗٗٗ، د. إ٢تاـ كٛتد، علي خليل. غزالةأبو  - ُّٔ
 .ُُاب. صديبوجراند ككلفجانج دريسلر. الطبعة الثانية، القاىرة: ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكت

- De Beaugrande, Robert – Alain and Dressler, Wolfang Ulrich. Introduction to 

Text Linguistics. London and Newyork: Longman, 7th Impression. p.7. 
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إف االنسجاـ أعم من االتساؽ، كما أنو يغدك أعمق منو، : Coherenceاالنسجام  -3
تنظم النص ْتيث يتطلب بناء االنسجاـ من ا١تتلقي صرؼ االىتماـ جهة العبلقات ا٠تفية اليت 

. 317 ٔتعٌت ٕتاكز رصد ا١تتحقق فعبلن )أك غَت ا١تتحقق( أم االتساؽ، إٔب الكامن )االنسجاـ(. كتولده
ييقصد بو العبلقات ا١تنطقية التصورية اليت ٕتعل النص مًتابطان كإٍف : 318ككما يعرفو ديبوجراند كدريسلر

على عبلقات  -ُب ىذا الصدد  -قي كيعتمد ا١تتل. خبل من بعض الركابط الواردة ُب ا١تعيار السابق
 . داخلية كعناصر مقامية متعالقة يتم بواسطتها فهم النص

 . : ىو ٣ترد ٚتل غَت مًتابطةالالنص :319النص والالنص والنصية -4

: فهو ٣تموعة متتالية من اٞتمل، شريطة أف تكوف بُت ىذه اٞتمل عبلقات، أك بُت النصأما 
م ىذه العبلقات بُت عنصر كآخر كارد ُب ٚتلة سابقة أك بعض عناصر ىذه اٞتمل عبلقات، تت

فالنص ليس ٣تموعة من اٞتمل فإنو  ،الحقة، أك بُت عنصر كبُت متتالية برمتها سابقة أك الحقة
إف النص كحدة داللية، كليست اٞتمل إال الوسيلة اليت يتحقق هبا النص، كأف كل . ٮتتلف عنها نوعيان 

كلكي يكوف ألم نص نصية ينبغي . "النصيةٯتكن أف ييطلق عليها " نص يتوفر على خاصية كونو نصان 
أف يعتمد على ٣تموعة من الوسائل اللغوية اليت ٗتلق النصية، ْتيث تساىم ىذه الوسائل ُب كحدتو 

 . الشاملة )الوسائل اللغوية: أدكات الربط بُت اٞتمل(

                                                           

 .ُٔ-ُِ، ٔ-ٓ . صا١ترجع السابق. ـََِٔ .خطايب، دمحم - ُّٕ
 .ُُ. ص١ترجع السابقا ـ.ُٗٗٗكٛتد، علي خليل.  إ٢تاـأبو غزالة، د.  - ُّٖ
 .ُٔ-ُِ ،ٓص ا١ترجع السابق. .ـََِٔ .ىاليدام كرقية حسن، نقبلن عن: خطايب، دمحم - ُّٗ
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Intentionality القصدية -5
عن مرامي منتج النص كيرمي ىذا ا١تعيار إٔب الكشف  :321

 . الذم يستفيد من عناصر االتساؽ كاالنسجاـ، فيوزع شبكة ا١تعلومات على ٨تو ٭تقق أىدافو

Acceptabilityالتقبلية  -6
ييراد بو موقف ا١تتلقي من الوقائع النصية اليت يتضمنها  :321

ر ٖتدد درجة تقبل كٙتة عناص ،النص الذم يػيٍفًتض فيو أف ٭تقق لو منافع ما، كيزكده ٔتعارؼ جديدة
 ، ٯتكن أف ييشار إٔب طائفة منها على النحو اآلٌب: لنص أك ا١تقاؿاأك  الدارسُت للقصة

"تعريػػػػف األسػػػػلوب ينصػػػػب بداىػػػػةن علػػػػى ىػػػػذا العنصػػػػر اللفظػػػػي، فهػػػػو  األسػػػػلوب: -4
الصػػػورة اللفظيػػػة الػػػيت يػيعىػػػربَّ هبػػػا عػػػن ا١تعػػػا٘ب أك نظػػػم الكػػػبلـ كأتليفػػػو ألداء األفكػػػار 

ػػػػقىة ألداء ا١تعػػػػا٘ب كعػػػرض ا٠تيػػػػاؿ، أك " كٙتػػػػة خطػػػػوات . ىػػػػو العبػػػػارات اللفظيػػػػة ا١تنىسَّ
ٕتعػػػػػل الػػػػػنص قػػػػػاببلن للتعلػػػػػيم كالػػػػػتعلم، كذلػػػػػك فيمػػػػػا يتعلػػػػػق ابألسػػػػػلوب كأتٌب ىػػػػػذه 

 ا٠تطوات على ىذا النحو:

 .  لنص أك ا١تقاؿاأك  إعادة صياغة القصة .أ 

 . التقليل من الصور الببلغية قدر ا١تستطاع .ب 

 .  ٗتدش اٟتياءحذؼ العبارات الفاضحة اليت .ج 

فقػػػػػد أثبتػػػػػت التجػػػػػارب أف . انتقػػػػػاء الكلمػػػػػات القابلػػػػػة لبلسػػػػػتدعاء .د 
"ىنػػػػػاؾ كلمػػػػػات ُب اللغػػػػػة يسػػػػػهل عليػػػػػك أف تتػػػػػذكرىا دكف عنػػػػػاء، 

 ". كيسهل عليك أف تستدعيها حُت ٮتطر على ابلك موضوع ما

                                                           

 .ُُـ. ا١ترجع السابق. صُٗٗٗكٛتد، علي خليل.  إ٢تاـأبو غزالة، د.  - َِّ
 .ُُـ. ا١ترجع السابق. صُٗٗٗكٛتد، علي خليل.  إ٢تاـأبو غزالة، د.  - ُِّ
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الػػػػيت  تأك ا١تقػػػػاال وصأك النصػػػػ يػػػػتم انتقػػػػاء القصػػػػص مراعػػػػاة ادليػػػػول والرغبػػػػات: -3
وؿ الدارسػػُت كرغبػػاهتم، كىػػذا يعػػزز الدافعيػػة ٨تػػو الػػتعلم ألنػػو "كلمػػا  تتناسػػب مػػع ميػػ

كاف كراء الدارس دافع يسػتحثو، كحػافز يشػد إٔب تعلػم شػيء مػا، كػاف ذلػك أدعػى 
 . إٔب إ٘تاـ ٖتقيق ا٢تدؼ منو، خاصة ُب أشكالو ا١تعقدة كمهاراتو ا١تتشابكة"

دارسػػػػػُت مػػػػػن مػػػػػن البػػػػػدىي أف اٞتامعػػػػػة تسػػػػػتقطب  :األخػػػػػرىاحػػػػػرتام الثقافػػػػػات  -4
جنسيات ٥تتلفة، تتباين ثقافاهتم، كدّيانهتم، كلذا ٬تب أف ييوضع ىذا األمر نصػب 

 . أعُت معدم الربامج ليتحقق القبوؿ تول الكتاب التعليمي

سػػاعد ت أك الػػنص أك ا١تقػػاؿالشػػك أف الصػػور ا١تصػػاحبة ألحػػداث القصػػة  الصػػور: -5
 . على تيسَت الفهم، كإثراء الدرس، ككسر حدة ا١تلل

Situationality رعاية ادلوقف -7
"ٯتثل مصطلح ]رعاية ا١توقف[ تسمية عامة  :322

. للعوامل اليت تقيم صلة بُت النص كبُت موقف لواقعة ما سواءن أكاف موقفان حاضران أـ قاببلن لبلسًتجاع"
قتضى كقد عرٌب علماؤان القدامى كا١تعاصركف عن ىذا ١تصطلح بقو٢تم: ا١تقاـ، كالظركؼ الكبلمية، كم

اليت  أك النص أك ا١تقاؿ كييستفاد من ىذا ا١تعيار أبف يقع االختيار على القٌصة. اٟتاؿ، كسياؽ اٟتاؿ
 . يعُت سياقها اللغوم، كسياؽ ا١توقف على استجبلء مضموهنا

                                                           

 .ُُـ. ا١ترجع السابق. صُٗٗٗكٛتد، علي خليل.  إ٢تاـأبو غزالة، د.  - ِِّ
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Informativityاإلعالمية   -8
يػيٍقصد بو أف يتضمن النص عناصر جديدة، طريفة  :323

. مقاصد منتج النص على النحو الذم يرتفع بو الكبلـ ُب سلم النصيةٗتالف توقعات ا١تتلقي، كٖتقق 
 . اليت تثَت انتباه الدارسُت، كتتعلق هبا قلوهبم تأك ا١تقاال وصأك النص القصة ىكعليو، فسوؼ تنتق

Intertextualityالتناص  -9
ييراد بو "العبلقات بُت نص ما كنصوص أخرل ذات  :324

على شواىد قرآنية أك حديثية أك أك النص أك ا١تقاؿ تمل القصة " كعلى ذلك ييفضل أف تش ...صلة
ُب التدريبات من خبلؿ االختيار  – أيضان  -كييوظف ىذا ا١تعيار . شعرية تتقاطع مع أحداث القصة

 . من متعدد

 أدوات االتساؽ

 :325ٜتس أدكات لبلتساؽ ٯتكن إٚتا٢تا فيما يلييذكر ىاليدام كرقية حسن 

 اإلحالة -4

من  ال بيدَّ العناصر ايلة كيفما كاف نوعها ال تكتفي بذاهتا من حيث التأكيل، إذ كتعٍت أف 
الضمائر كأٝتاء  مثل:إلحالة، ابكل لغة عناصر خاصة لك  ،العودة إٔب ما تشَت إليو من أجل أتكيلها

 . اإلشارة كأدكات ا١تقارنة

                                                           

 .ُُـ. ا١ترجع السابق. صُٗٗٗكٛتد، علي خليل.  إ٢تاـأبو غزالة، د.  - ِّّ
 .ُُـ. ا١ترجع السابق. صُٗٗٗكٛتد، علي خليل.  إ٢تاـأبو غزالة، د.  - ِّْ
 .ِٓ-ُٔ صا١ترجع السابق. . ـََِٔ .ىاليدام كرقية حسن، نقبلن عن: خطايب، دمحم - ِّٓ
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ة إٔب خارج النص، كاإلحالة تكوف إحالك  :تنقسم اإلحالة إٔب نوعُت رئيسيُت: اإلحالة ا١تقامية
فاإلحالة ا١تقامية: تساىم ُب خلق النص، . داخل النص: قبلية أك بعديةإحالة إٔب كتكوف  :النصية

لكوهنا تربط اللغة بسياؽ ا١تقاـ، إال أهنا ال تساىم ُب اتساقو بشكل مباشر، بينما تقـو اإلحالة النصية 
 . بدكر فعاؿ ُب اتساؽ النص

  :اإلحالية ثبلث: الضمائر كأٝتاء اإلشارة كأدكات ا١تقارنةإف كسائل االتساؽ 

ضمائر كإٔب . إْب ...مثل: أان، أنت، ٨تن، ىو، ىم، ىن ،وتجودية :تنقسم الضمائر إٔب -ُ
كىذه الضمائر ٖتيل إٔب خارج النص ُب حاليت ا١تتكلم . ، مثل: كتايب، كتابك، كتابو، إْبملكية

فهي تؤدم  ضمائر الغيبةنص ُب الكبلـ ا١تستشهد بو، كأما ف إحالة إٔب داخل الو كا١تخاطب، كتك
 . إذ تقـو بربط أجزاء النص، كتصل بُت أقسامو ،دكران مهمان ُب اتساؽ النص كٖتيل قبليان بشكل ٪تطي

كتصنف . الوسيلة الثانية من كسائل االتساؽ الداخلة ُب نوع اإلحالة ىي أٝتاء اإلشارة -ِ
(، أك حسب اٟتياد )أؿ التعريف(،  ...(، كا١تكاف )ىنا، ىناؾ ...غدان حسب الظرفية: الزماف )اآلف، 

كتقـو ىذه . ( ...( كالقرب )ىذه، ىذا ...( أك حسب البعد )ذاؾ، تلك ...أك االنتقاء )ىذا، ىؤالء
  ...على الربط القبلي كالبعدم، كتساىم ُب اتساؽ النص األٝتاء

 . قسمُت: عامة كخاصةالوسيلة الثالثة ىي ا١تقارنة: كتنقسم إٔب  -ّ

: كيتم ابستعماؿ (مثل كالتشابو)فتتفرع منها؛ التطابق: كيتم ابستعماؿ عناصر:  العامةأما 
فتتفرع إٔب كمية:  اخلاصةأما  ...عناصر مشابو؛ كاالختبلؼ: ابستعماؿ عناصر آخر، بطريقة أخرل
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فهذه الوسيلة نصية  ،...لككيفية: كتتم بعناصر مثل: أٚتل من، ٚتيل مث ...تتم بعناصر مثل: أكثر
 . كتقـو بوظيفة اتساقية

 . ىذه الوسائل الثبلث تقـو بوظيفة اتساقية ُب النص

 االستبدال -3

كيعد عبلقة . عملية تتم داخل النص، إنو تعويض عنصر ُب النص بعنصر آخر :االستبداؿ
دالٕب، بينما االستبداؿ اتساؽ كٮتتلف االستبداؿ عن اإلحالة ألهنا عبلقة معنوية تقع ُب ا١تستول ال

كيعد االستبداؿ كسيلة أساسية ُب اتساؽ  ،ا١تعجمي بُت كلمات كعبارات -يتم ُب ا١تستول النحوم 
. النص، كمعظم حاالت االستبداؿ النصي قبلية، أم عبلقة بُت عنصر متأخر كبُت عنصر متقدـ

 كينقسم إٔب ثبلثة أقساـ ىي:
. )مثل، األكؿ، أخرل(, مثاؿ: فأسي جد مثلومةاستبداؿ اٝتي، كيتم ابستعماؿ العناصر  - أ

 . ٬تب أف أقتٍت أخرل حادة
مثاؿ: ىل تعتقد أف جوف  ،استبداؿ فعلي، كٯتثلة استعماؿ العنصر )يعمل/ يعرؼ( - ب

 . يعرؼ مسبقان؟ أعتقد أف كل شخص يعرؼ

مثاؿ: الشك أنك توافق . استبداؿ قوٕب، كيستعمل فيو العنصراف )ذلك، لذلك، ال( - ت
مستاء،  اآلخرأفًتض ذلك، أجاب . معركة؟ قاؿ تويد لدـك بصوت ىادئ على كقوع

 . زاحفان خارج ا١تظلة

 
كيف يساىم االستبداؿ ُب اتساؽ النص؟ يكمن اٞتواب ُب العبلقة بُت العنصرين ا١تستبًدؿ 

ففي مثاؿ االستبداؿ . كا١تستبدىؿ، كىي عبلقة قبلية بُت عنصر سابق ُب النص كبُت عنصر الحق فيو
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ككلمة فأسي ُب األكٔب مثلومة، بينما ُب الثانية . : استبدلنا كلمة )فأسي بكلمة أخرل(مثبلن  يٝتاإل
 . حادة فكلمة فأسي مستمرة ُب كلمة )أخرل( كإف كانت ٥تتلفة عن األكٔب

 احلذؼ -4

 ،اٟتذؼ ىو عبلقة داخل النص، كُب معظم األمثلة يوجد العنصر ا١تفًتض ُب النص السابق
ألف االستبداؿ يًتؾ أثران  ؛كٮتتلف االستبداؿ عن اٟتذؼ ،ف اٟتذؼ عادة عبلقة قبليةكىذا يعٍت أ

شيء، كمن ٍب ٧تد ُب اٞتملة الثانية فراغان بنيوّين يهتدم  أمبينما اٟتذؼ ال يًتؾ أثران كال ٭تل ٤تلو 
قرأ جوف القارئ إٔب مثلو اعتمادان على ما كرد ُب اٞتملة األكٔب أك النص السابق، مثاؿ ذلك: "ي

كاٟتذؼ ُب ىذا ا١تستول غَت مهم من حيث االتساؽ، كأتٌب أ٫تيتو من خبلؿ . قصيدة، ككاترين قصة"
كيقسم اٟتذؼ إٔب ثبلثة أقساـ كما ىو اٟتاؿ ُب . العبلقة بُت اٞتمل كليس داخل اٞتملة الواحدة

 االستبداؿ:
ستلبس؟ ىذه ىي  ، مثل: أم قبعةياإلٝتكىو حذؼ اسم داخل ا١تركب  :ياإلٝتاٟتذؼ  -أ

 . ا١تشًتكة األٝتاءكاضح أف "القبعة" قد حذفت ُب اٞتواب، كال يقع اٟتذؼ إال ُب . األحسن
 . كىو حذؼ داخل ا١تركب الفعلي، مثل: ىل كنت تسبح؟ نعم، فعلت :اٟتذؼ الفعلي -ب
 . اٟتذؼ داخل شبو اٞتملة، مثاؿ: كم ٙتنو؟ ٜتسة جنيهات -ت

اؽ النص، كإف كاف ىذا الدكر ٥تتلفان من حيث الكيف عن يقـو اٟتذؼ بدكر معُت ُب اتس
كا١تظهر البارز الذم ٬تعل اٟتذؼ ٥تتلفان عنهما ىو عدـ كجود أثر عن . االتساؽ ابالستبداؿ كاإلحالة
 . اذكؼ فيما يلحق من النص
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 الوصل -5

ا ىو ال يتضمن الوصل إشارة موجهة ٨تو البحث عن ا١تفًتض فيما تقدـ أك ما سيلحق، كم
شأف اإلحالة كاالستبداؿ كاٟتذؼ، فما ىو ا١تقصود بعبلقة الوصل إذف؟ إنو ٖتديد للطريقة اليت يًتابط 

معٌت ىذا أف النص عبارة عن ٚتل أك متتاليات متعاقبة خطيان، . هبا البلحق مع السابق بشكل منظم
كتتفرع كسائل . لنصكلكي تدرؾ كوحدة متماسكة ٖتتاج إٔب عناصر رابطة متنوعة تصل بُت أجزاء ا

 . الوصل إٔب الوصل اإلضاُب كالعكسي كالسبيب كالزمٍت
يتم الربط ابلوصل اإلضاُب بواسطة األداتُت "أك، ك" كتندرج ضمن ا١تقولة العامة للوصل  -أ

ا١تتحقق الربط بُت اٞتمل بواسطة تعبَت من نوع:  التماثل الداليلاإلضاُب عبلقات أخرل مثل: 
، ا١تتجسدة ُب تعابَت وعالقة التمثيل ...، كتتم بتعابَت مثل: أعٍت، بتعبَت آخرلشرحوعالقة ا ...اب١تثل
  ...، ٨تومثبلن مثل: 

الذم يعٍت "على عكس ما ىو متوقع" فإنو يتم بواسطة أدكات  :أما الوصل العكسي -ب
اليت تعرب  إال أف األداة ...(" كغَتىا، كبتعابَت مثل:" على أية حاؿ، كمع ذلكyetمثل: "لكن، بعد )

 . (yetعن الوصل العكسي، ُب نظر الباحثُت ىي: بعد )

فيمكننا من إدراؾ العبلقة ا١تنطقية بُت ٚتلتُت أك أكثر، كيعرب عنو  :أما الوصل السبيب -ت
( كتندرج ضمنو عبلقات خاصة كالنتيجة كالسبب  ...بعناصر مثل )لذلك، ذلك، ألجل ذلك

 . ة ذات عبلقة كثيقة بعبلقة عامة ىي السبب كالنتيجةكىي كما ترل عبلقات منطقي ...كالشرط
ٚتلتُت  أنواع الوصل، "عبلقة بُت أطركحيت كآخر نوع من  :ك٬تسد الوصل الزمٍت -ث

 . متتابعتُت زمنيان، كأبسط تعبَت عن ىذه العبلقة ىو: ٍب
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تلفة، كإذا كانت كظيفة ىذه األنواع ا١تختلفة من الوصل متماثلة فإف معانيها داخل النص ٥ت
معلومات سابقة أك معلومات مغايرة للسابقة أك معلومات  علىفقد يعٍت الوصل اترة معلومات مضافة 

كأف كظيفة الوصل ىي تقوية األسباب . )نتيجة( مًتتبة عن السابقة )السبب(، إٔب غَت ذلك من ا١تعا٘ب
 . تساؽ أساسية ُب النصبُت اٞتمل كجعل ا١تتواليات مًتابطة متماسكة فإنو ال ٤تالة يعترب عبلقة ا

 االتساؽ ادلعجمي -6

يعد آخر مظهر من مظاىر اتساؽ النص إال أنو ٥تتلف عنها ٚتيعان، إذ ال ٯتكن اٟتديث ُب 
ىذا ا١تظهر عن العنصر ا١تفًتض كالعنصر ا١تفًتض كما ىو األمر سابقان، كال عن كسيلة شكلية )٨توية( 

 . للربط بُت عناصر ُب النص
 ١تعجمي إٔب نوعُت:ينقسم االتساؽ ا

 . التكرير - أ

 . التضاـ - ب
كالتكرير ىو شكل من أشكاؿ االتساؽ ا١تعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي، أك كركد 

 كا١تثاؿ التإب يبُت ذلك:. مرادؼ لو أك شبو مرادؼ أك عنصران مطلقان أك اٝتان عامان 
 

 . سهل للغاية(        الصعود       )شرعت ُب الصعود إٔب القمة
 التسلق     
 العمل     
 الشيء     
 ]ىو[     
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ك "التسلق" مرادؼ  ،فالكلمة "الصعود" تعترب إعادة لنفس الكلمة الواردة ُب اٞتملة األكٔب
ك . "للصعود" ك "العمل" اسم مطلق أك اسم عاـ ٯتكن أف يدرج فيو الصعود أك مسألة الصعود

 . د" إْبالكلمة "الصعو  أيضان "الشيء" كلمة عامة تندرج ضمنها 
٢تا إحالة معممة مثل: "اسم  األٝتاءالعامة ٣تموعة صغَتة من  ألٝتاءكيقصد ا١تؤلفاف اب

اإلنساف"، "اسم ا١تكاف"، "اسم الواقع" كما شاهبها )الناس، الشخص، الرجل، ا١ترأة، الطفل، الولد، 
 . ( ...البنت

لقوة نظران الرتباطها ْتكم كىو توارد زكج من الكلمات ابلفعل أك اب ،النوع الثا٘ب: ىو التضاـ
 ىذه العبلقة أك تلك، مثاؿ ذلك:

 . )ما ٢تذا الولد يتلول ُب كل كقت كحُت؟ البنات ال تتلول(
فػ "الولد كالبنات" ليسا مًتادفُت، كال ٯتكن أف يكوف لديهما ااؿ إليو نفسو، كمع ذلك فإف 

 . كركد٫تا ُب خطاب ما يساىم ُب النصية
١تؤلفاف، فإف العبلقة النسقية اليت ٖتكم ىذه األزكاج ُب خطاب ما كحسب ما ذىب إليو ا

ىي عبلقة التعارض، مثلما ىو األمر ُب أزكاج كلمات، مثل: كلد، بنت، جلس، كقف، أحب، أكره، 
 -إضافة إٔب عبلقة التعارض ىناؾ عبلقات أخرل مثل: الكل  ...اٞتنوب، الشماؿ، أمر، خضع

عناصر من نفس القسم العاـ: كرسي، طاكلة، )ك٫تا عنصراف من اسم عاـ اٞتزء، أك  -اٞتزء  اٞتزء، أك
( على أف إرجاع ىذه األزكاج إٔب عبلقة كاضحة ٖتكمها ليس دائمان أمران ىينان، ىذا إذا   ...ىو التجهيز

  ...كاف ٦تكنان، مثاؿ ذلك األزكاج التالية: ااكلة، النجاح، ا١ترض، الطبيب، النكتة، الضحك
رئ يتجاكز ىذه الصعوبة ٓتلق سياؽ تًتابط فيو العناصر ا١تعجمية معتمدان على لكن القا

حدسو اللغوم كعلى معرفتو ٔتعا٘ب الكلمات كغَت ذلك، كىذا يعٌت أننا ال نتوفر على مقياس إٓب 
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صاـر ٬تعلنا نعترب ىذه الكلمة أقرب إٔب ىذه اجملموعة أك تلك، كمن ٍب فكل ما نستطيع قولو ىو أف 
 . كلمة أشد ارتباطان هبذه اجملموعة من ارتباطها ٔتجموعة أخرلىذه ال

 حتليل اخلطاب -ب

 متهيد

تعريف ٖتليل ا٠تطاب: ىو كيفية استعماؿ الناس اللغة أداة للتواصل، ككيف يؤلف ا١تتكلم 
 . 326ىاَت رسائل لغوية يوجهها إٔب ا١تتلقي، فيقـو ىذا ٔتعاٞتتها لغوّين على ٨تو خاص لتفس

( ُب صيغة سؤاؿ كرد ُب مقدمة كتاهبما: "كيف ُّٖٗىا )براكف كيوؿ: أك كما أكرد
يستعمل اإلنساف اللغة من أجل التواصل، كعلى ا٠تصوص، كيف ينشئ ا١ترسل رساالت لغوية 

 . "327للمتلقي، ككيف يشتغل ا١تتلقي ُب الرساالت اللغوية بقصد أتكيلها؟

 Someطاب، كلقد ألف كتابو )ُب ميداف ٖتليل ا٠تان علمان ابرز  328يعد )توف فاف ديك(

Aspects of Text Grammars, 1972 )ٍب أتبعو ٔتؤلف آخر ىو: ). بعض مظاىر ٨تو النصText 

and Context, 1977 )بناء نظرية لسانية للخطاب كافية، كقد كاف يتطلع إٔب . النص كالسياؽ

                                                           

ـ. ٖتليل ا٠تطاب. ترٚتة: دمحم لطفى الزليطٍت كمنَت الًتيكي. الرّيض: ُٕٗٗبراكف، ج. ب. ك يوؿ، ج.  - ِّٔ
 .: مص .كا١تطابع العلمي النشر - سعود ا١تلك جامعة
 .IX ص ا١ترجع السابق.. ـََِٔ .انظر مقدمة: خطايب، دمحم -  ِّٕ

ا١تركز  :الطبعة الثانية، الدار البيضاء نص.دخل إٔب انسجاـ الملسانيات النص . ـََِٔ .خطايب، دمحم - ِّٖ
 .ِٕ ص .الثقاُب العريب



 

 
 

274 

ملة عاجزة أمامها، من ىذه تستطيع ٖتليل كتفسَت كثَت من ا١تظاىر ا٠تطابية اليت تقف لسانيات اٞت
كإف شئنا الدقة قلنا االىتماـ هبذه . ا١تظاىر: "موضوع ا٠تطاب"، "االنسجاـ"، "البنية الكلية"، إْب

( ىو ُٕٕٗا٢تدؼ األساس من كضع ا١تؤلف الثا٘ب )كاف ك . ا١تظاىر ُب مستويي الداللة كالتداكؿ
ينقسم الكتاب إٔب قسمُت رئيسيُت: . لخطاب""إنشاء مقاربة أكثر كضوحان كتنظيمان للدراسة اللسانية ل

كإبمكاننا أف نعرض ا١تظاىر ا١تندرجة ٖتت ىذين القسمُت على . القسم األكؿ دالٕب كالثا٘ب تداكٕب
 :329شكل خطاطة كالتإب

 
 ا٠تطاب

 التداكؿ     الداللة
 

 األفعاؿ       تداكليات         السياقات   البنيات الكلية      االنسجاـ            الًتابط
 الكبلمية        ا٠تطاب          كاألفعاؿ                                                   

 الكلية          الكبلمية                                                   
 

من مظاىر خطابية أخرل كعلى ىذا النحو ندرؾ أف االنسجاـ ليس إال مظهران خطابيان كاحدان 
 . ُب ا١تستول الدالٕب

فاف ديك ُب معاٞتتو لبعض ا٠تطاابت ا١تدركسة طواؿ مؤلفو، إٔب الصياغة ا١تنطقية يلجأ 
لبعض "القواعد" أك القيود اليت ٖتكم مظهران معينان من مظاىر ا٠تطاب، أك ُب اتكائو على مفاىيم مثل 

 . ر، إْبمعرفة العآب أك العوآب ا١تمكنة أك اإلطا
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 مظاهر االنسجام اليت حللها فان ديك 

 الرتابط -4

لئلشارة إٔب عبلقة خاصة بُت اٞتمل، ك١تا كانت اٞتملة  331يستعمل فاف ديك مفهـو الًتابط
فقد فضل الباحث اٟتديث عن العبلقة بُت قضييت )أك قضاّي(  ،مقولة تركيبية كالًتابط عبلقة داللية

كؿ مقبوؿ كالثا٘ب أقل األ فا١تثاؿ ثة التالية توضح ا١تقصود ابلًتابط:األمثلة الثبلك  ،ٚتلة ما أك ٚتل ما
 مقبولية كالثالث غَت مقبوؿ:

 . جوف أعزب، فهو إذف غَت متزكج -أ (ُ)

 . جوف أعزب، إذف فقد اشًتل كثَتان من األسطواانت -ب

 . جوف أعزب، كإذف فأمسًتداـ ىي عاصمة ىوالندا -ج

 ما ىي الشركط اليت ٖتكم الًتابط؟ 

ىو العبلقة بُت معا٘ب الكلمات الواردة ُب اٞتمل، كيعطي   الشرط األوليعترب الباحث أف 
. مفهـو "أعزب" يتضمن مفهـو "غَت متزكج" حيث إف( ُكمثاؿ عن ىذا الشرط اٞتملة األكٔب من )

 لنأخذ ا١تثاؿ التإب:. إال أف شرطان كهذا ليس كافيان لكي نتحدث عن ٚتلتُت مًتابطتُت
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 . ، كإذف فبيًت غَت متزكججوف أعزب

كىو التطابق  ،شرط آخركمن ٍب ليس مًتابطان، كىذا يقتضي إضافة  ،فهو مثاؿ غَت مقبوؿ
ىذا  ب(، ٕتعلُلكن اٞتملة ). عنو ُب طرُب اٞتملة أم أف يكوف نفس الشخص متحداثن  ،اإلحإب

ىو، كتكمن غرابتها  الشرط غَت كاؼ، كىي ٚتلة "غريبة" بتعبَت فاف ديك رغم أف ا١تتحدث عنو ىو
ُب أننا ال ندرم من أم منظور ٯتكن أف يتعالق كاقع كوف جوف أعزب ككاقع شرائو كثَتان من 

 . األسطواانت

 . كىو تعالق الوقائع اليت تشَت إليها القضاّي شرطاً أعميستخلص ٦تا تقدـ أف الًتابط يتطلب 

، فإذا كنا الرتتيب ال مينا على أف ترابط الوقائع ينبغي أف يستجيب لبعض الشركط، كمنه
 نقبل ٚتلة مثل:

 . أمس كاف الطقس حاران، لذا ذىبنا إٔب الشاطئ

 فإف ٚتلة مثل:

 . أمس كاف الطقس حاران جدان، فذىبنا إٔب الشاطئ ُب األسبوع ا١تاضي

كقد ٖتًـت متتالية ما  ،ألهنا ٓب تستجب لشرط الًتتيب الزمٍت ؛غَت مقبولة كمن ٍب غَت مًتابطة
 الًتتيب الزمٍت كعبلقة السبب كالنتيجة دكف أف تكوف مًتابطة، كنضرب لذلك مثاالن لذلك:شرط 

 . حلمت أف الطقس حار جدان، فذىبت إٔب الشاطئ
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. ألف كاقع كوف الطقس حاران ُب عآب حلم ليس سببان عادّين للذىاب إٔب الشاطئ ُب عآب فعلي
 .  ا١تمكنةكىو تعالق العوآب شرط آخركمن ٍب ينبغي أف يضاؼ 

من كل ىذا الذم تقدـ يستخلص أف "اٞتمل ا١تًتابطة إذا كانت الوقائع اليت تشَت إليها 
"، لكن ىذه ا٠تبلصة تدفعنا إٔب طرح السؤاؿ التإب: ما ىي 331قضاّيىا متعالقة ُب عوآب متعالقة

 الشركط اليت تعترب الوقائع ُب ظلها متعالقة؟

، ٤تددان 332ق الوقائع ىو عبلقة السبب كالنتيجةتعال أحد شروطيذىب فاف ديك إٔب أف 
فكلما . ("B( شرطان كافيان لظهور )A( إذا كاف )B( اٟتدث )Aالسبب على الشكل التإب " يسبب )

. كاف السابق شرطان كافيان للناتج كانت الوقائع متعالقة؛ مثاؿ ذلك )جوف أعزب فهو إذف غَت متزكج(
 ز الًتابط غَت كاردة دائمان، كيوضح ىذه األمثلة التالية:كلكن عبلقة الشرط كالنتيجة اليت ٘تي

 . ذىبنا إٔب الشاطئ لكن بيًت ذىب إٔب ا١تسبح 

 . ذىبنا إٔب ركما ككذلك فعلت أسرة جونسوف
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ففي ىاتُت اٞتملتُت ال يعرب الناتج )ذىاب بيًت إٔب ا١تسبح( عن قضية تشَت إٔب كاقع يعد، 
كلكن ىذا ال يعٍت أف الوقائع . إليو السابق )ذىبنا إٔب ا١تستشفى( بطريقة ما، نتيجة للواقع الذم يشَت

كلتوضيح كيفية الًتابط بينها يلجأ ديك إٔب كضع مفاىيم تفسر ىذا الًتابط، كسنكتفي  ،غَت مًتابطة
إف الذم يضمن ترابط  ،اب١تثاؿ أعبله )ذىبنا إٔب الشاطئ لكن بيًت ذىب إٔب ا١تسبح( رغبة ُب اإل٬تاز

ة ىو "النشاط ا١تتماثل" أم "الذىاب إٔب الشاطئ" ك "الذىاب إٔب ا١تسبح" فالنشاط ىذه اٞتمل
 على عكس ما ىو كارد ُب اٞتملة التالية:. ا١تمارس ُب كلتا اٟتالتُت ىو السباحة

 . ذىبنا إٔب الشاطئ ككيًلدى بيًت ُب مانشيسًت

ف بيًت مولودان ُب ففي ىذه اٞتملة ال ٣تاؿ للمقارنة بُت ذىابنا إٔب الشاطئ كبُت كو 
أضف إٔب ذلك أف ٘تاثل األنشطة ٯتكن  ،متباعدةالواردة ُب ىذه اٞتملة  الوقائعٔتعٌت أف . مانشيسًت

كىي ُب حالة ٚتلة )ذىبنا إٔب الشاطئ لكن بيًت ذىب إٔب  أف ٭تدد انطبلقان من "كجهة نظر" معينة،
آب ٦تكن أم "أمس"، كابعتبار كجهة ا١تسبح( "أنشطة التسلية"، ككذلك من كجهة نظر زمن معُت أك ع

النظر األخَتة ٯتكن أف تكوف اٞتملة السابقة )ذىبنا إٔب الشاطئ لكن بيًت ذىب إٔب ا١تسبح( جواابن 
عن سؤاؿ مثل: "ماذا فعلتم أمس؟" لكن ال ٯتكن أف تكوف اٞتملة )ذىبنا إٔب الشاطئ ككيًلدى بيًت ُب 

"يًتتب عن ىذا أننا . ؿ، أك على األقل الطرؼ الثا٘ب منهامانشيسًت( مناسبة ُب اٞتواب عن ىذا السؤا
 . "333نؤكؿ العبلقات بُت الوقائع ابلنظر إٔب قاعدة مشًتكة
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كىكذا ينتهي الباحث إٔب أف " الشرط األدٗب لًتابط القضاّي اليت تعرب عنها ٚتلة أك متتالية 
 . "334ىو ارتباطها ٔتوضوع )موضوعات( التخاطب نفسو

 االنسجام -3

كىي داللة . ديك إٔب ٖتديد نوع الداللة اليت ستمكننا من ذلكاالنسجاـ كما يقوؿ: تاج ٭ت
ال نؤكؿ اٞتمل أك القضاّي ٔتعزؿ عن اٞتمل كالقضاّي السابقة عليها، "فالعبلقة بُت اٞتمل حىت نسبية، 

ثبلثة كلكي يربىن على ضركرة التأكيل النسيب يشرع ُب ٖتليل . "٤335تددة ابعتبار التأكيبلت النسبية
مقاطع من قصة بوليسية، كال يهمنا ىنا تتبع كل التفاصيل الواردة ُب ٖتليلو ٢تذه ا١تقاطع، ٢تذا 

 . سنكتفي إببراز العبلقات اليت ٕتعل ا١تقطع متماسكان، ٍب ابلعبلقات القائمة بُت تلك ا١تقاطع

إلحساس ابلتعب ( ُب الصباح التإب ٯتؤلىا اClarionراسل إٔب مكتب الػ ) دخلت كبلير -( أُ)
كالكآبة، ذىبت مباشرة إٔب غرفة نومها، نزعت قبعتها، ١تست كجهها اب١تذررة ٍب جلست إٔب 

 . لكنها ٓب ترغب ُب العمل. كاف بريدىا مشتتان كمنشفتها انصعة البياض ك٤تربهتا مليئة اب١تداد ،منضدهتا

كالشوارع مغربة، كانت كانت الشمس حارة . دفعت الربيد جانبان كحٌدقت من النافذة -( بُ) 
 . ككاف منظر ا١تدينة الصغَتة ا١تتناثرة ٤تًتقان . ُب حاجة ماسة إٔب ا١تطر فَتفيو
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ىارم ديوؾ . كانت تفكر فيو معظم الليل. كىي جالسة ىناؾ، فكرت ُب ىارم ديوؾ -( جُ)
لتفاصيل كانت تتقلب ُب السرير الضيق، ٤تدقة ُب الظبلـ، متذكرة كل ا. بيًت كىارم ديوؾ. كبيًت

القويتُت، كرأسو الفاحم  إهنا ترل كتفو. إهنا ترل ىارم ديوؾ بشكل جلي. الصغَتة ١تا كاف قد حدث
 ،كاف عليو فقط أف ٯتد يده لتضغ فيها يدىا بسركر ،إهنا ٖتس بقوتو ،الصغَت، كشاربو ا١تقٌلم الصغَت

  ...كقد أخافها ذلك. إهنا تعرؼ أنو يعلم ذلك

اليت يرل الباحث أهنا سا٫تت ُب انسجاـ كل مقطع ٍب العبلقات بتلخيص العبلقات قـو سن
 فالعبلقات األساسية ُب ا١تقطع األكؿ قابلة للتصنيف على النحو التإب: ،بُت ا١تقاطع

كمثاؿ ذلك التطابق بُت )كبلير راسل( كبُت الضمَت )ىي( ا١تستًت ُب . التطابق الذاٌب -ُُ
كبُت الضمَت  اإلسمىو تطابق كاضح بُت (، ك  ...األفعاؿ ا١تتعلقة هبا )ذىبت، نزعت

الواردة ُب ىذا ا١تقطع فهي متعالقة كلكن بطريقة غَت  األخرلأما الذكات . ايل إليو
ك )ا١تذررة(، ك )كجو(، ك )قبعة(، ك )غرفة العمل(، ك مباشرة كىي: )مكتب(، 

 . )بريد(ك )منشفة(، ك )٤تربة(، ك )منضدة(، 

 كمثاؿ عبلقة اٞتزء ابلكل: تعد. كيةالكل، ٍب ا١تل -زء عبلقات التضمن كالعضوية، اٞت -ُِ
كالوجو ٯتكن . جزءان من غرفة ا١تكتب تعدغرفة العمل جزءان من مكتب، كما أف ا١تنضدة 

تتجلى ُب أف القبعة كا١تذررة تعترب فإهنا عبلقة ا١تلكية أما  ،أف يكوف جزءان من شخص
 . ملكيات ٦تكنة ألنثى إنسانية
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. األنثى اإلنسانية" ك مفهـو "ا١تكتب""قطع تدكر حوؿ مفهومُت: مفهـو الذكات ُب ىذا ا١ت
انسجاـ النص؟ أال ٯتكن أف يتضمن نص ما ىذه العبلقات  ىل تعترب ىذه العبلقات كافية لضماف

 :دكف أف يكوف منسجمان؟ كاعتباران ٢تذه التساؤالت يضيف فاف ديك شرطان آخر كىو

، اليت يشتمل عليها ا٠تطاب، كىو شرط معرُب كما يقرر ذلك "اٟتالة العادية ا١تفًتضة للعوآب 
فاف ديك، كيعٍت بو "أف توقعاتنا حوؿ البنيات الداللية للخطاب ٖتددىا معرفتنا حوؿ بنية العوآب 

كلكننا ٨تتاج لكي ٨تدد العوآب غَت العادية، . "336عمومان كاٟتاالت ا٠تاصة لؤلمور أك ٣ترل األحداث
، يشَت العنصر )لكن( إٔب انعداـ رغبة العمل مثبلن ى ذلك، ففي ا١تقطع األكؿ إٔب مؤشرات تعُت عل

( كيعد انعداـ رغبة العمل غَت عادم ُب  ...لدل كبلير راسل، رغم أف الظركؼ مواتية )توافر ا١تداد
 . ىذا العآب الذم توافرت فيو ٚتيع الشركط

 مثلة التالية:كلكي يتضح مبدأ "اٟتالة العادية" ا١تفًتضة يسوؽ ديك األ

 . ( ...( نزعت ثياهبا ) ...) -ُّ

 . ( ...منضدهتا خارج النافذة ) ت( ألق ...) -ُْ

 . ( ...( شربت حربىا ) ...) -ُٓ
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ف ىذه األمثلة البديلة غَت مقبولة كغَت منسجمة مع عآب العمل كتوافر شركطو، كىذا ال إ
 مكانية كركد ىذا ا٠تطابكلكي تبعد إ. يلغي إمكانية كركدىا ُب سياقات أخرل كُب خطاابت أخرل

ففي ا١تقطع  ،كىو مفهـو ذات اإلطار الذم ٯتيز معرفتنا للعآب ،البديل يلجأ فاف ديك إٔب مبدأ اثف
األكؿ إطار مكتب أم ٣تموعة ٪تطية ذكات ا١تكتب كأنشطة ٪تطية ُب ا١تكاتب، كمعٌت ىذا أف 

كإ٪تا ألنو  ،ية ا١تفًتضة للعوآب فقطا٠تطاب البديل أعبله ليس مقبوالن ألنو ٮترؽ مبدأ اٟتالة العاد
 . مع إطار ا١تكتب الذم تشكل لدينا بناء على ٕتربتنا اٟتياتية/ اليومية أيضان يتناقض 

٧تد أف أكؿ مؤشر على انسجامو مع األكؿ ىو كركد الضمَت  ادلقطع الثاينكإذا انتقلنا إٔب 
 . حإب بواسطة الضمَت "ىي")كبلير راسل(، ٔتعٌت اصطبلحي ىناؾ تطابق إ "ىي" ايل إٔب

عبلقة التكرير اليت ٬تسدىا كركد كلمة )بريد( ُب ا١تقطع الثا٘ب، كقد كردت ُب ا١تقطع  -ُٔ
 . أيضان األكؿ 

تعالق اموالت، فاموؿ "حدقت )خارج النافذة(" متعالق مع اموؿ "كانت ُب  -ُٕ
لتذكَت أبف اموؿ ا١تكتب" كمع اموؿ "ٓب ترغب ُب العمل"، كال ٭تتاج األمر إٔب ا

 . اف كردا ُب ا١تقطع األكؿاآلخر األكؿ كرد ُب ا١تقطع الثا٘ب بينما اموالف 

ىذا ابلنسبة لتعالق اٞتملة األكٔب من ا١تقطع الثا٘ب مع األكؿ، كحُت ننتقل إٔب ما تبقى من 
مع ا١تقطع األكؿ؟  ٓب ترد ُب األكؿ؛ فما ىي عبلقتها إذف ا١تقطع الثا٘ب ٧تد أف اٟتديث يدكر عن أشياء

ا١تدينة، ك الشوارع، ك ا١تطر، ك )ٔتعٌت أهنا ال تنتمي ال إٔب إطار ا١تكتب كال إٔب إطار ا١ترأة، كىي الشمس، 
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كلكي أيخذ فاف ديك ىذا الواقع اٞتديد بعُت االعتبار . ٦تا يوحي أبف العبلقة بُت ا١تقطعُت مقطوعة(
أف ا٠تطاب يدكر حوؿ شيء آخر ٥تتلف عن يشَت إٔب أف ىناؾ تغَتان ُب موضوع ا٠تطاب، "أم 

 . السابق

كالسؤاؿ الذم ينبغي أف يطرح ىو: "ىل يعترب ىذا التغيَت مقبوالن، أم ىل ٯتكن الوصوؿ إٔب 
إف الرابط بُت ا١توضوعُت ىو اموؿ "حدقت  ،"337ىذا ا١توضوع اٞتديد من خبلؿ ا١توضوع السابق؟

ما ُب ا٠تارج أثناء التحديق، ٍب إذا كانت البناية اليت يوجد  خارج النافذة" كىذا يستلـز أهنا رأت شيئان 
رع، إْب، فإف إدراج مقولة "خارج" )البناية( افيها ا١تكتب جزءان من مدينة، كإذا كانت للمدينة شو 

كمن ٍب فإف العبلقة اليت مكنت من  ،يسمح إبدراج إطارم الطقس )ا١تطر، الشمس، إْب( كا١تدينة
ٞتديد ا١تؤسس ُب "عآب" ٥تتلف مكاانن ىي عبلقة النظر إٔب ا٠تارج، كىي عبلقة الوصوؿ إٔب ا١توضوع ا

 . تربر اٟتديث عن ذكات جديدة

 مع ا١تقطعُت السالفُت؟ لقد ًب ىذا التعالق بواسطة: ادلقطع الثالثكيف يتعالق 

 . اإلشارة "ىناؾ"، كىي إشارة إٔب ا١توضوع األكؿ )جلوس ا١ترأة ُب ا١تكتب( -ُٖ

منسجم ابعتبار أف الذكات الواردة فيو تتمركز حوؿ إطارين: إطار الليل  ا١تقطع ذاتو -ُٗ
كتندرج فيو الذكات، الليل، الظلمة، السرير، كما أف اموؿ "التقلب ُب الفراش" يعد 
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الكتفاف، الشارب،  ٍب إطار اإلنساف الذكر:. استلزامان ٦تكنان لؤلرؽ ا١ترتبط إبطار الليل
 . الرأس، القوة

ىذا ا١تقطع األخَت موضوعان جديدان ٬تسده اموؿ "خلق العآب" ك "التفكَت"، على أف ُب 
الذم ٝتح إبدراج ذكات جديدة غَت موجودة كاقعيان ُب العآب الفعلي ١توضوع ا٠تطاب  كىو اموؿ

كقد ًب إدراج ىذا ا١توضوع اٞتديد بواسطة عبلقة التذكر كاالسًتجاع، كالذكات ا١تدرجة ُب  ،األكؿ
 العلمُت سبق إدراجهما ُب فصوؿ ُتاإلٝتضوع ىي: )ىارم ديك( ك )بيًت( ك )السرير(، كلكن ا١تو 

كيرل ديك أف إدراج ىذه الذكات منسجم مع العآب الفعلي بواسطة عبلقة التذكر . سابقة من القصة
 . كاالسًتجاع

السالف بعد ىذا التحليل ا١تركز للمقاطع السالفة ٯتكن أف ٩تتزؿ كسائل انسجاـ ا٠تطاب 
 على الشكل التإب:

 . تطابق الذكات - أ

 . الكل، ا١تلكية -عبلقات: التضمن، اٞتزء  - ب

 . مبدأ اٟتالة العادية ا١تفًتضة للعوآب - ت

 . مفهـو اإلطار - ث

 . التطابق اإلحإب - ج
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 . تعالق اموالت - ح

  ...العبلقات الرابطة بُت ا١تواضيع اٞتديدة: عبلقة الرؤية، التذكر - خ

 ترتيب اخلطاب  -4

يسميو فاف ديك الًتتيب العادم ، أك كما مظاىر انسجاـ ا٠تطاب ا٠تطاب أحد إف ترتيب
ضع لًتتيب عادم اليت ٗتكركد الوقائع ُب متتالية معينة من خبلؿ ذلك ك ، 338للوقائع ُب ا٠تطاب

كمثاؿ الًتتيب العادم ا١تقطع األكؿ من ا٠تطاب الذم . ٖتكمو مبادئ ٥تتلفة على رأسها معرفتنا للعآب
 لو:سبق ٖتلي

( ذىبت مباشرة إٔب غرفة عملها، نزعت  ...( )Clarionدخلت كبلير راسل إٔب مكتب الػ ) -( أُ)
 . قبعتها، ١تست كجهها اب١تذررة ٍب جلست إٔب منضدهتا

ااؿ إليها ُب ىذه ا١تتتالية مرتبة حسب كقوعها، إٔب درجة أننا لو نقلنا فعل  األفعاؿإف 
١تتتالية كأخران "الدخوؿ إٔب ا١تكتب" لكاف الًتتيب غَت عادم، ألف "اٞتلوس إٔب ا١تنضدة" إٔب أكؿ ا

بتعبَت أبسط، نقوؿ: إف ا١تعلومات . معرفتنا للعآب ىي اليت توجو معرفة الًتتيب العادم من غَت العادم
اليت ترد ُب ا١تتتاليات ليست خاضعة للمصادفة كال ١تشيئة الكاتب، إف ٓب نفًتض كجود مقصدية 

 . تيب أك ذاؾخلف ىذا الًت 
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يكوف مصحوابن بنتائج ٕتعل التأكيل  كٯتكن أف ٭تدث تغيَت ُب الًتتيب ١تتتالية ما، عندما
ككسائل تغيَت الًتتيب متنوعة نكتفي ابإلشارة إٔب كاحدة منها كىي إدخاؿ . ٥تتلفان من زاكية تداكلية

 . ظرُب الزماف "قبل" أك "بعد" أك "آنفان" على ا١تتتالية

شرة إٔب غرفة عملها، كقبل أف ٕتلس إٔب منضدهتا، نزعت قبعتها ك١تست كجهها ذىبت مبا -ِ
 . اب١تذررة

ذىبت مباشرة إٔب غرفة عملها كجلست إٔب منضدهتا بعد أف نزعت قبعتها ك١تست كجهها  -ّ
 . اب١تذررة

أ، أف "نزع القبعة - (ُيًتتب عن ىذا التغيَت ُب ترتيب كركد ا١تعلومات قياسان إٔب )
( أىم من اٞتلوس إٔب ا١تنضدة، ٔتعٌت أف إعادة الًتتيب ىذا لو "قيمة إخبارية" أكثر ِيل" ُب )كالتجم

 . أ- (ُمن الًتتيب العادم ُب )

دث فيو  ،الًتتيب، أك٢تما حرىناؾ نوعاف من  كالثا٘ب مقيد، كيكوف الًتتيب حران إف ٓب ٭تي
و التغيَت أحد ىذين األثرين، أك أدل إٔب ، كيكوف مقيدان إف أحدث فيالتغيَت أم أثر دالٕب أك تداكٕب

 كمثاؿ الًتتيب ا١تقيد:. عدـ انسجاـ ا٠تطاب بعدما كاف منسجمان 

 . غرفة عملها ٔبجلست إٔب منضدهتا، نزعت قبعتها كذىبت مباشرة إ  -ْ
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ذه ا١تتتالية غَت منسجمة ألف ا١تفًتض )حسب معرفتنا للعآب( أف يسبق كركد غرفة العمل إف ى
كٯتكن أف نسوؽ، اب١تقابل، ا١تثاؿ التإب على الًتتيب . ١تنضدة، بناء على عبلقة االحتواءاٞتلوس إٔب ا

 اٟتر:

( جلست إٔب منضدهتا، كانت منشفتها انصعة البياض ك٤تربهتا مليئة اب١تداد  ...)  -ٓ
 . ( ...كبريدىا مشتتان )

أ، كلكن ىذا -(ُس إٔب )ا١تبلحظ أف الذكات )ا١تنشفة، اربة، الربيد( قد غيَت ترتيبها ابلقيا
 . الًتتيب ٓب يغَت ُب انسجاـ ا١تتتالية شيئان 

لقد حصر فاف ديك العبلقات اليت ٖتكم ترتيب الوقائع كترتيب ا١تتتالية ا٠تاضعة ١تبادئ 
 إٔب ما يلي: معرفية كاإلدراؾ كاالىتماـ

 . ا٠تاص -العاـ   -ُ

 . اٞتزء -الكل   -ِ

  .العنصر -اجملموعة الفرعية  -اجملموعة   -ّ

ن   -ْ  . ا١تتضمن -ا١تتضمًٌ

 . الصغَت -الكبَت   -ٓ

 . الداخل -ا٠تارج   -ٔ
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 . ا١تملوؾ -ا١تالك   -ٕ

 ا٠تاص، ا١تثاؿ التإب: -كٯتكن أف نقدـ كمثاؿ عن عبلقة العاـ 

 . ( ...إهنا ترل ىارم ديوؾ، إهنا ترل كتفيو القويتُت )  -ٔ

نرل شيئان كبَتان قبل أف  نرل عادة ٣تموع الشيء قبل أجزائو، كما أننايقوؿ فاف ديك: إننا 
نرل شيئان أصغر منو، إال أف الًتتيب ا٠تاضع بدكره ٢تذه العبلقات ٯتكن أف ٭تدث فيو تغيَت ما، إذ 

 :مثبلن ٯتكن أف يفسر شيء خاص بشيء عاـ، 

 . ٓب ٭تدث أف حضر أبدان ُب الوقت ادد. أتخر بيًت مرة أخرل  -ٕ

ٞتزء على الكل إْب، كيتم ذلك ألغراض كما ٯتكن أف يتقدـ ا١تملوؾ على ا١تالك أك ا
  ...كمقاصد يهدؼ ا١تتكلم / الكاتب إٔب ٖتقيقها

كىكذا يتضح أف الًتتيب يقـو بدكر أساسي ُب انسجاـ ا٠تطاب، ككلما حدث تغيَت ُب 
الًتتيب دكف أف ٭تقق أغراضان معينة ٤تددة سلفان، كاف ا٠تطاب غَت منسجم )من حيث إغفالو 

 . ( ...ا٠تاص –لذكر، أم العاـ للعبلقات السالفة ا

 اخلطاب التام واخلطاب الناقص  -5

كيصف فاف ديك  ،ٓب ينل ىذا ا١تظهر اىتمامان يذكر من قبل ٤تللي ا٠تطاب كعلماء النص
كألف الوقائع اليت تصف  ؛أف كل الوقائع ا١تشكلة ١تقاـ معُت توجد ُب ا٠تطاب ٔتا يلي: طاب التاـا٠ت
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فإف ا٠تطاابت ليست اتمة كال ٖتتاج إٔب أف تكوف كذلك، ٔتعٌت أف  ؛حصرمقاما ن ما غَت قابلة لل
ْتيث ال ٧تد ُب ا٠تطاب إال ا١تعلومات  ،ا١تعلومات الواردة ُب خطاب ما ٗتضع لعملية انتقاء

 . (ة"الضركرية" )اليت يعتربىا طرفا التخاطب ضركري

ية يعد غَت صريح أك قيل يقرر ديك أف خطاب اللغة الطبيعية، إذا قيس ٓتطاب اللغة الصور 
القارئ إٔب استغبلؿ آلة االستدالؿ، ُب بعض األحياف، لفهم  -يعد ضمنيان، ٦تا يدفع ا١تخاطب 

 :339كل من األنواع التالية  كأتكيل ا٠تطاب، كمن ٍب يقيم ديك ٘تييزان متوازّين بُت

ل ألف ك ؛يعد ا٠تطاب التاـ خطاابن منسجمان . ا٠تطاب التاـ/ ا٠تطاب الصريح -ُ 
ا١تعلومات الواردة ُب خطاب ما ٗتضع لعملية انتقاء، ْتيث ال توجد ُب ا٠تطاب إال ا١تعلومات 

 :ُرقم  ثاؿا١ت. الضركرية

قاؿ "ًىٍي،  ،نزع معطفو كعلقو ُب ا١تشجب ،عاد جوف إٔب منزلو ُب الساعة السادسة" -ُ
" ٥تاطبان زكجتو، كقبَّلها ؟" ٍب أخذ من ا١تربدة قاركرة سأؿ: "كيف كاف العمل ُب ا١تكتب ال. حييبَّ يـو

كيعلق فاف ديك عليو:أبنو مستول  ،ىذا ا١تثاؿ اتـ نسبيان  ،"جعة قبل أف يشرع ُب غسل الصحوف
 . أدانه ّكصفي انقص أك ضمٍت ابلنظر إٔب ا١تعلومات ا١تقدمة ُب ا١تثاؿ رقم 
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اابن خط -انتقائيان  -يعد ا٠تطاب الناقص . ا٠تطاب الناقص/ ا٠تطاب الضمٍت -ِ 
الناقص عن طريق االستدالؿ، ابعتبار القضاّي غَت ا١تعرب عنها فيو  سجمان، ألف ا١تستمع/ القارئ ٯتؤلمن

 :ِا١تثاؿ رقم . ضمنية

ىذا ا١تثاؿ انقص  ،"عاد جوف إٔب منزلو ُب الساعة السادسة كتناكؿ عشاءه ُب الثامنة"
كذلك ابلنظر إٔب ا١تعلومات ا١تعطاة ُب انتقائيان؛ ألنو أغفل أنشطة جوف من السادسة حىت السابعة، 

 . ُا١تثاؿ رقم

 :ّا١تثاؿ رقم . يعد خطاابن غَت منسجم. ا٠تطاب ا١تفرط ُب التماـ/ فوؽ التاـ -ّ

"عاد جوف إٔب منزلو ُب الساعة السادسة، كىو سائر ُب ا١تدخل الرئيسي كضع يده ُب  
كضعو ُب القفل، أدار ا١تفتاح كدفع  اٞتيب األيسر ١تعطفو، ْتث عن مفتاح الباب، كجده، أخرجو،

 . الباب، دخل كأقفل الباب كراءه"

ذلك إذا قمنا إبدماج ا٠تطاب ُب ا١تثاؿ رقم يوضح فاف ديك عدـ انسجاـ ا٠تطاب ىنا، ك ك 
، ألف التفاصيل ا١تعطاة تتعلق )مطنب( فسيكوف لدينا خطاب فوؽ التاـأعبله،  ُمع ا١تثاؿ رقم  ّ

، كمن ٍب ستكوف لدينا معلومات كثَتة قياسان إٔب مستول األخرلقية األفعاؿ بفعل كاحد، كٓب تفصَّل ب
كلذلك يعد فاف ديك ا٠تطاب ا١تفرط ُب التماـ أبنو شرط لعدـ انسجاـ  ،ا١تؤسس ببقية ا٠تطاب

 . ا٠تطاب، ُب حُت أف النقصاف يعد طبيعيان ألسباب تداكلية

 :ْا١تثاؿ رقم  ،اابن غَت منسجميعد خط ،ا٠تطاب ا١تفرط ُب النقصاف/ دكف التماـ -ْ
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أقفل الباب . أدار ا١تفتاح. ( كضع يده ُب اٞتيب األيسر ١تعطفو كْتث عن ا١تفتاح ...") 
(... ") . 

( خطاب دكف التماـ، ألنو اكتفى بذكر بعض التفاصيل كحذؼ ْ) ُب ا١تثاؿ رقم فا٠تطاب
 . مأخرل، كىي مكوانت أساسية للفعل ا١تركب، كمن ٍب فهو غَت منسج

كلكن ٘تاـ ا٠تطاب كنقصانو ليس مظهران قاران مبلزمان لكل أنواع ا٠تطاب، بل التماـ كالنقصاف 
  ...درجات أكالن، ٍب ىو مرتبط بنوع ا٠تطاب كا٢تدؼ من نقلو إْب

ما ا٠تطاب ا١تفرط ُب التماـ كا٠تطاب ا١تفرط ُب النقصاف ىو الذم يعد غَت منسجم، بينما أ
 ائيان، خطاب منسجم نظران ألف ا١تستمع/ القارئ ٯتؤل الناقص عن طريقيعد ا٠تطاب الناقص انتق

االستدالؿ )ابعتبار القضاّي غَت ا١تعرب عنها فيو ضمنية(، فهل معٌت ىذا أف ٚتيع االستدالالت اليت 
يقـو هبا ا١تتلقي كاردة؟ ٬تيب فاف ديك ابلنفي، أكالن بتحديده ا١تعلومات الضمنية أبهنا "٣تموعة 

"، كاثنيان ألف كثَتان من االستدالت قد تعد 341مات الضركرية من أجل أتكيل اٞتمل ا١تتتاليةاالستلزا
حشوان، ما دمنا ٪تلك بنية معرفية ذىنية اٝتها اإلطار، كمن بُت ىذه االستدالالت اليت تعد من ابب 

كضع كتب ىذه الرسالة ككضعها ُب ظرؼ ٥تتـو ٍب   (س)، فإف (ص)اٟتشو: إذا أرسل س رسالة إٔب 
طابعان بريدّين على الظرؼ ٍب ذىب إٔب الربيد، إْب، فهذه ا١تعلومات ال تعترب استدالالت ألهنا جزء من 

 . إطار إرساؿ رسالة ما أممعرفتنا الفرعية "إلرساؿ رسالة"،
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 موضوع اخلطاب/ البنية الكلية -4

النص/ أك  إف موضوع ا٠تطاب/ البنية الكلية ىو ما ٯتكن أف نطلق عليو: عنواف ا١تقاؿ/ أك
"ٮتتزؿ موضوع ا٠تطاب كينظم كيصنف اإلخبار الدالٕب للمتتاليات  كىو كما يقوؿ فاف ديك:  ،الرسالة
تلك ىي كظيفة موضوع ا٠تطاب الذم يعد بنية داللية بواسطتها يصف فاف ديك انسجاـ  ،341ككل

: ،ا٠تطاب، كابلتإب يعترب أداة "إجرائية" حدسية هبا تقارب البنية الكلية للخطاب  كيعد مفهـو
تجاكز )أك على األقل للتقليل من( ىذا الطابع لكي نك . مفهـو "فضفاض" ونأب"موضوع ا٠تطاب" 

 :ةقاطع التاليا١تالفضفاض يلجأ فاف ديك إٔب ٖتليل ملموس ١تقطع من قصة بوليسية اقتطف منها 

بَتاف ( كانت فَتفيو ٖتتضر فيما مضى كانت مدينة مزدىرة متطورة، ككاف مصنعاىا الكُ)
كسبب ذلك . اآلف، كٌٔب عصر فَتفيو الذىيب. ا١تتخصصاف ُب صنع اآلالت اليدكية مصدران كفَتان للثركة

اإلنتاج ابٞتملة، إذ عجزت طرؽ إنتاج ا١تدينة عن منافسة ا١تصانع العصرية اليت ظهرت بُت عشية 
 . كضحاىا ُب ا١تنطقة اجملاكرة

تعد بنتونفيل، اليت تبعد عن فَتفيو  ،الثمن تؤدم لقد جعل اإلنتاج ابٞتملة كبنتونفيل فَتفيو
مدينة اٞتيل الشاب، كىي ٔتتاجرىا  ،إهنا مدينة فطرية ،ْتوإب ثبلثُت ميبلن، مدينة سريعة النمو صناعيان 

 . قلب اقتصادم شاب كنظيف البلمعة الطبلء، كمناز٢تا الصغَتة الرخيصة، كعرابهتا الصغَتة للنقل،
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ىبوا إٔب بنتونفيل، أك إٔب مدف أخرل بعيدة ُب الشماؿ، كمنهم من أما شباب فَتفيو فقد ذ
كما أف معظم الوظائف ا١تتقدمة انتقلت إٔب بنتونفيل ٔتجرد ما ظهرت اإلعبلانت . ذىب إٔب نيويورؾ

 . كٓب يبق ُب فَتفيو إال متاجر صغَتة مغامرة مستمرة حسب اإلمكاف. على اٟتائط

 مناز٢تا الواطئة، كطرقها ا١تهملة، كبؤس األشياء ا١تعركضة لقد تقهقرت فَتفيو، كيتجلى ىذا ُب
كما يتجلى ُب البؤس ا١تهيب ٞتماعة قليلة من ا١تتقاعدين الذين أدكا مهمتهم على أحسن . ُب ا١تتاجر

كجو ُب العصر الذىيب كالذين قنعوا ابلعيش خارج الزمن ُب ىذه ا١تدينة الصغَتة الكئيبة الراكدة، كما 
 . ى ا٠تصوص ُب عدد العاطلُت ا١تتحلقُت ُب زكاّي الشوارع ُب المباالة كعدـ اكًتاثيتجلى ىذا عل

يقرر ديك أننا لو سألنا متكلم اللغة الناشئ عما ٯتكن أف يكونو موضوع ىذا ا١تقطع لكانت 
إجابتو شيئان من قبيل "فَتفيو مدينة صغَتة"، أك "ا٨تطاط فَتفيو" أك "ا٨تطاط فَتفيو بسبب اإلنتاج 

ٞتملة كمنافسة مدينة ٣تاكرة، بنتونفيل"، لكن السؤاؿ الذم ينبغي أف يطرح ىو: ما ىي القواعد اب
)الداللية( أك اإلجراءات اليت ترفد ىذه القدرة على بناء موضوع ا٠تطاب؟ ىناؾ إجاابت عدة على 

 عيربًٌ عنو ُب ا١تقطع عدة مرات: رأسها أف ا١توضوع

 . ( كانت فَتفيو ٖتتضرِ)

  . عصر فَتفيو الذىيبكٌٔب     

 . اإلنتاج ابٞتملة كبنتونفيل جعبل فَتفيو تؤدم الثمن    

 . تقهقرت فَتفيو    
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بلحظ أف فَتفيو تشتغل كموضوع لعدد من اٞتمل ا١تتتالية، من خبلؿ ىذه اٞتمل ٯتكننا أف ن
ىذه ا١تتتاليات  غَت أف ىذه اإلجابة الكمية غَت كافية، كٯتكن أف ٧تد دليبلن أقول ُب كوف معا٘ب ٚتل

كىكذا يعاِب الباحث انسجاـ ىذا ا١تقطع  ،متقاربة، إضافة إٔب أف ىذا ا١تعٌت ٖتدده ٚتل أخرل
ىذا  فمفهـو اال٨تطاط ،انطبلقان من الواقع اٟتإب لفَتفيو أم اال٨تطاط، الذم يتضمن ازدىاران سابقان 

يصان لو، مثاؿ ذلك مظهر ا١تدينة، ينظم أجزاء ا١تقطع السالف ابإلضافة إٔب كوف كثَت من اٞتمل ٗتص
لكن ا١تقطع ٭تدد، ُب مقابل ذلك، بعضان من أسباب اال٨تطاط كىي . شوارعها، حالة البطالة، إْب

كما أف ا١تقطع تضمن أكصافان لبل٨تطاط مثل  ...عدـ القدرة على التنافس لكوف طرؽ اإلنتاج تقليدية
ف مظاىر االزدىار على النحو التإب: "عصرم"، "قدٙب"، "التقاعد"، "طرؽ تقليدية" إْب، بينما كص

 . "شاب"، "نشيطان"، إْب

كينتهي فاف ديك إٔب أف "ا٨تطاط فَتفيو الناتج عن عجزىا عن منافسة بنتونفيل" ىو موضوع 
( "ابإلعبلف" عن موضوع مقطع صغَت، أك تؤكد، ِ) خطاب ىذا ا١تقطع، بينما تقـو اٞتمل الواردة ُب

  األخرلكهبذا ا١تعٌت ٯتكن أف ينظر إٔب اٞتمل . ع ا١تفًتض الذم بناه القارئبعد مقطع ما، ا١توضو 
كانطبلقان من ىذا التحليل ينتهي . 342كجمل "تشرح" أك "ٗتصص" إخبار اٞتمل اليت تعترب موضوعان 
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فاف ديك إٔب أف مفهومان ما )اال٨تطاط ُب ىذا ا٠تطاب( ٯتكن أف يصبح موضوع خطاب إذا كاف 
 . 343ية ا١تفهومية )القضوية( للمتتاليةينظم سلميان البن

: تلف عن مفهـو "موضوع ا٠تطاب"، كُب ىذا الصدد ٮتلبنية الكلية"، ال ا" ك٧تد أف مفهـو
ا١تعطى أعبله متطابق مع كصف البنيات  يقوؿ: "إف كصف مفهـو ا٠تطاب )أك جزء من ا٠تطاب(

ٔتعٌت أف كبلن من  "344 ...من نوع ما الكلية، أم أف بنية كلية ما ١تتتالية من اٞتمل ىي ٘تثيل دالٕب
 . إما لقضية ما، أك جملموعة من القضاّي، أك ٠تطاب أبكملوموضوع ا٠تطاب كالبنية الكلية ٘تثيل دالٕب 

يطرح  ؟اليت يسلكها القارئ لبناء البنية الكلية )موضوع ا٠تطاب اإلجرائية العملياتما ىي 
 :345فاف ديك العمليات التالية

درج ٖتتها قاعدة عدـ إمكاف حذؼ قضية تفًتضها قضية عملية اٟتذؼ: كتن - أ
 . كىي قاعدة تضمن اإلنشاء الدالٕب اٞتيد للبنية الكلية. الحقة

                                                           

 ا١ترجع السابق.. ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمُّٔص Text and Context, 1977 فاف ديك. - ّّْ
 .ْْ ص

ا١ترجع السابق. . ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمُّٕص Text and Context, 1977 فاف ديك. - ّْْ
 .ْْص 

رجع السابق. ا١ت. ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمُّٕص Text and Context, 1977 فاف ديك. - ّْٓ
 .ْٓ-ْْص 



 

 
 

296 

ألف ىناؾ معلومات أخرل الحقة  ،كمثاؿ ذلك أننا ال نستطيع حذؼ ا١تعلومة "فَتفيو مدينة"
نعت ا١تدينة فَتفيو: "مدينة  مثبلن ُب حُت ٯتكن أف ٨تذؼ . تفًتضها: ا١تصانع، الشوارع، ا١تتاجر، إْب

صغَتة"، ألف ىذه ا١تعلومة ال تفًتضها معلومات الحقة كما أف ىذا الوصف قابل للتغيَت )ٯتكن أف 
تتوسع على سبيل ا١تثاؿ(، كمن ٍب فهو كصف عرضي، ككل ا١تعلومات العرضية قابلة للحذؼ دكف أف 

 . قابلة لبلسًتجاع ٮتلف ذلك أثران دالليان ُب البنية الكلية، إال أهنا غَت

عملية حذؼ ا١تعلومات ا١تكونة إلطار أك مفهـو ما: ٔتعٌت أهنا )ا١تعلومات( تعٌُت  - ب
  ...أسباابن كنتائج كأحدااثن عادية أك متوقعة إْب

فمن ضمن ا١تعلومات ا١تكونة إلطار ا١تدينة، كاليت ٯتكن حذفها، "كجود مصانع ُب فَتفيو" ك 
"ُب بنتونفيل متاجر"، ىذه ا١تعلومات قابلة للحذؼ ألهنا متضمنة ُب  "ا١تصانع ىي مصدر ثركة فَتفيو"

  ...إطار ا١تدينة، أضف إٔب ذلك أهنا قابلة لبلسًتجاع نظران ألهنا جزء من إطار ا١تدينة

ْتذؼ ا١تعلومات، لكن ا١تعلومات  أيضان عملية التعميم البسيط: كىي تتعالق  - ت
 . األساسية

العملية ترتبط ابلوصوؿ إٔب العاـ انطبلقان من ا٠تاص، مثاؿ  كبتعبَت آخر ٯتكن القوؿ إف ىذه
ذلك: "اشًتيت ا٠تشب اٟتجر كا٠ترسانة، كضعت األساس، أقمت اٞتدر، كبنيت سقفان" ىذه ا١تتتالية 

 . ٯتكن أف تعمم ُب "بنيت منزالن"
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ة ُب ٩تلص من العرض الوجيز ٢تذه العمليات إٔب أننا نقـو فعبلن ابختزاؿ ا١تعلومات الوارد
"، ك٭تدد ا٢تاـ ابلنظر إٔب 346ا٠تطاب، أم أف العمليات ىذه "ٖتدد ما ىو ىاـ نسبيان ُب ا١تقطع

 . األجزاء اليت يتكوف منها ا٠تطاب كليس ابستقبلؿ عنها

للخطاب، كيوجزىا  الكلية ةالبنيموجودة ُب نات لغوية يَّ ب البحث عن 347اكؿ فاف ديكك٭ت
 فيما يلي:

فعل القارئ أك ا١تستمع ا١تعربة عن عدـ قبولو ١تتتالية ما أك ٠تطاب ما  ردكدىي  :كٔبالبيًٌنة األ
ألنو يفتقر إٔب بنية كلية ٕتمع شتاتو، كمن ردكد الفعل ىذه "عن أم شيء تتحدث؟"، "ليس ١تا قلتو 

 األكٔب ىي أف "٣تموعة ا١تتتاليات اليت ليست لديها بنية كلية تعترب البيًٌنة)أك كتبتو( أم معٌت" إْب، ف
 . غَت مقبولة ُب السياقات التواصلية"

ىي كجود ٚتل متعددة متنوعة تعرب بشكل مباشر عن قضاّي كلية، ككظيفة ىذه  :الثانية البيًٌنة
األخَتة من الناحية ا١تعرفية ىي: "هتيئ البنية الكلية ١تقطع معُت عوض ترؾ ىذه ا١تهمة للمستمع/ 

تظهر بشكل ٪تطي ُب بداية أك هناية ا١تقطع  كىي، حسب ديك،. القارئ، أم أهنا تسهل الفهم"
 . أعبله( ِ)انظر اٞتمل الواردة ُب 
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كىي مرتبطة ابألكٔب، ىي كجود ركابط ٥تتلفة بُت القضاّي اليت تشكل ا١تقطع،  :األخرل البيًٌنة
 . من ىذه الركابط: "ابإلضافة إٔب ذلك"، "مع ذلك"، "لكن"، "٢تذا"، إْب

ىي اإلحالة، اليت تعرب عنها الضمائر ايلة إٔب األشخاص، كأٝتاء  :اللغوية الثالثة البيًٌنةك 
  ...اإلشارة ايلة إٔب األشخاص كاألماكن

التطابق الزمٍت كا١تكا٘ب كتطابق الصيغ، كىي أدكات موظفة ُب ا٠تطاب  يى ة:خَت البيًٌنة األ ك
 . السردم، فا١تقطع الذم ٭تكي قصة ينبغي أف يكوف ُب الزمن ا١تاضي عادة

ف لكل خطاب بنية كلية ترتبط هبا أجزاء ا٠تطاب، كأف القارئ يصل إٔب ىذه إ كابختصار؛
ف البنية الكلية ىي مفهـو ٣ترد كإ ،البنية الكلية عرب عمليات متنوعة تشًتؾ كلها ُب ٝتة االختزاؿ

. بقان )حدسي( بو تتجلى كلية ا٠تطاب ككحدتو، ككما الحظنا ُب تعامل ديك مع ا٠تطاب الَّل سا
، كقد كجد ديك أف ك  تعد البنية الكلية افًتاضان ٭تتاج إٔب كسيلة ملموسة توضحو كٕتعلو مقبوالن كمفهـو

مفهـو "موضوع ا٠تطاب" ىو ىذه الوسيلة كإف كنا ال نلمس الفركؽ بُت ىذين ا١تفهومُت، كنعٍت 
 . 348"موضوع ا٠تطاب" ك "البنية لكلية"!
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 منظور حتليل اخلطاب

349)ٖتليل ا٠تطاب كتابعلى   ورظىذا ا١تنعتمد ُب سوؼ ن
Discourse Analysis) ١تؤلفيو ،

من  ضمنويت ١تاىذا ا١تؤلف نقلة نوعية ُب ٣تاؿ ٖتليل ا٠تطاب، كذلك  عدييوؿ(، ك . ج براكف ك. ج)
دة تنتمي إٔب ٗتصصات متنوعة هتتم بتحليل ا٠تطاب يلوجهات نظر عد دقيقة قًتاحات كمناقشاتم

قًتاحات براكف كيوؿ حوؿ االنسجاـ، نود أف نقدـ م شركع ُب مناقشةبل الكق. من زاكية ٗتصصها
 . 351بعض ا٠تطوط العامة اليت ٖتدد إطار عملهما ك٘تيزه

عادة أف نسمي كل مقاربة تتخذ ٢تا موضوعان للوصف كحدة لغوية أكرب من اٞتملة  ناكنٯت
ا٠تطاب" ينبٍت أساسان على  ٖتليبلن للخطاب، ٔتعٌت أف تصنيف ىذه ا١تقاربة أك تلك ضمن "ٖتليل

هناؾ ٖتليل ف. مقاربة عن أخرلكل فركؽ نوعية دقيقة ٘تيز   ناؾىك . الوحدة اللغوية اللة كحجمها
ىذه كل ك . إْب ...اجتماعي للخطاب كىناؾ ٖتليل نفسي للخطاب، كىناؾ ٖتليل ببلغي للخطاب

ا ك٦تارساهتا للمعاٞتة ٥تتلفة حتمان، دكف نواع هتتم بتحليل ا٠تطاب، غَت أف تصوراهتا النظرية ١توضوعهاأل
 . أف يلغي كاقع االختبلؼ حقيقة التداخل

                                                           

349 -  G. Brown & G. Yule. 1983. Discourse Analysis. Cambridge University Press. 
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أدكات  -اليت تندرج ٖتت إطار عاـ يسمى ٖتليل ا٠تطاب  -استعارت مقاربة براكف كيوؿ 
مارست كال تزاؿ ٘تارس أتثَتان كبَتان ُب معاٞتة اللغة )اللسانيات االجتماعية، اللسانيات  من علـو أخرل

 . نفسية، اللسانيات التحسيبية، الذكاء االصطناعي، علم النفس ا١تعرُب(ال

 :351عن بقية الباحثُت ُب ىذا اجملاؿ؛ كمنها براكف كيوؿ ٘تيز عمل ٦تيزاتٝتات/ ىناؾك 

 أكالن: اختزاؿ كظائف اللغة ُب اثنتُت؛ ٫تا:

أك تناقلها بُت  كظيفة نقلية: أم أف إحدل الوظائف اليت ٗتدمها اللغة ىي نقل ا١تعلومات -أ
كيذىب براكف كيوؿ إٔب أف ال أحد ٯتارم ُب ما تقـو بو اللغة من نقل لؤلفكار . األفراد كاٞتماعات

كالثقافات عمومان، كما أف ال أحد ٬تادؿ ُب أف اللغة تساىم بشكل فعاؿ، هبذا النقل، ُب تطوير تلك 
كلكنهما ُب نفس الوقت . سَتهتا التارٮتيةالثقافات، بل تعترب اللغة خزاانن ىائبلن لتجارب األمم عرب م

يعترباف اللغة الواقفة عند ىذه الوظيفة "لغة نقلية أكلية"، ْتيث يفًتض، ُب ىذه اٟتالة، أف "ما يشغل 
ذىن ا١تتكلم )الكاتب( ىو النقل الفعاؿ للمعلومات"، أم جعل ما يقولو )يكتبو( كاضحان، ٔتعٌت قاببلن 

 . أيضان كبَت كدكف التباس كف دكف عناء  اآلخر ألف يفهمو 

كظيفة تفاعلية: أم قياـ شكل من أشكاؿ التفاعل اللغوم بُت فردين أك بُت ٣تموع  -ب
على أف ىذه الوظيفة الثانية تكتسي صبغة خاصة ابعتبار أنو ال يهدؼ من كرائها  ،أفراد عشَتة لغوية

إضافة إٔب ذلك فهي . اٟتفاظ عليهاإٔب نقل ا١تعلومات كإ٪تا إٔب أتسيس كتعزيز العبلقات االجتماعية ك 
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االجتماعية كاآلراء كا١تواقف الشخصية كالتأثَتات ا١ترغوب إحداثها ُب العقيدة  تعرب عن ىذه العبلقات
أف يهتم هبذه الوظيفة علماء االجتماع كعلماء االجتماع  ان فمن الطبيعي إذ ،أك الرأم أك ما شابو ذلك

 . اللغوم كدارسو التخاطب كأضراهبم

اليت يبدك من خبل٢تا أف للغة كالوظيفة اٟتشوية  األخرلال ينفي الباحثاف الوظائف ك  
 . ا١تتكلمُت يستعملوف اللغة من أجل ملء كقت الفراغ

ىي جعلهما ا١تتكلم/الكاتب كا١تستمع/القارئ ُب  هما:عمليز الثانية اليت ٘ت /ا١تيزةالسمةاثنيان:  
عملية تواصل بدكف األطراؼ ا١تسا٫تة فيها، بل لن يتسٌت قلب عملية التواصل، إذ ال يتصوراف قياـ 

فهم كأتكيل التعابَت كاألقواؿ )ا٠تطاب بصفة عامة( إال بوضعها ُب سياقها التواصلي زماانن كمكاانن 
كمشاركُت كمقامان، ىذا العتقاد٫تا الراسخ أبف ا١تتكلمُت/ الكتاب ىم الذين ٯتلكوف ا١تواضيع 

كيقوموف ابالستدالالت، كٔتعٌت أعم أف  ستمعوف/ كالقراء ىم الذين يؤكلوفكاالفًتاضات ا١تسبقة كا١ت
 . الناس ىم الذين يتواصلوف لتحقيق مآرب كأغراض متعددة

إف بعض االٕتاىات . اثلثان: السمة/ ا١تيزة الثالثة: ىي كضع اإلنساف ُب قلب عملية التواصل
 ىا( تركز على اللغة كأشكاؿ، أم ابٗتاذىاغَت الذكاء االصطناعي ك اللسانية )االجتماعية كالنفسية ك 

اللغة ىدفان أكالن كأخَتان للبحث، كتتعامل مع اللغة كإنتاج بينما ٬تعلها براكف كيوؿ عملية، كىذا ما ٯتيز 
٘تييزان فاصبلن بُت لسا٘ب يتعامل مع اللغة كإنتاج كبُت ٤تلل ٬تعلها  عملهما عن غَت٫تا من أهنما يضعاف

 . عملية
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لسا٘ب من اللغة ىو كضع القواعد ا١تعيارية الصارمة اليت تفسر اٞتمل ا١تقبولة فقط، إف ىدؼ ال 
لعمليات الذىنية ا١تشتملة ُب إنتاج مستعمل اللغة ٢تذه اتفسَت  بينما ىدؼ ٤تلل ا٠تطاب ىوتفسَت

 كيهدؼ ،352بوصف السياؽ الفيزّيئي كاالجتماعي الذم تظهر فيو تلك اٞتمل أيضان اٞتمل، كيهتم 
ا٠تطاب إٔب تتبع مظهر خطايب معُت للوقوؼ على درجة تكراره من أجل صياغة اطراده، ٔتعٌت ٤تلل 

أف ىدفو ىو الوصوؿ إٔب اطرادات كليس إٔب قواعد معيارية، ابعتبار أف معطياتو خاضعة للسياؽ 
الفيزّيئي كاالجتماعي كأغراض ا١تتكلمُت كاستجابة ا١تستمعُت، إْب، لذلك يتبٌت ٤تلل ا٠تطاب 

١تنهجية التقليدية للسانيات الوصفية ٤تاكالن كصف األشكاؿ اللغوية اليت ترد ُب معطياتو، دكف إغفاؿ "ا
 . "353فمحلل ا٠تطاب ٭تاكؿ أف يكتشف االطرادات ُب معطياتو كأف يصفها. ايط الذم كردت فيو

. كعمليةعلى أف االطرادات اليت يصل إليها ٤تلل ا٠تطاب ال ترتبط ابإلنتاج كإ٪تا اب٠تطاب   
ىي ٔتعزؿ عن ا١ترسل  كيعٍت اإلنتاج )التعامل مع كحدة لغوية كإنتاج( دراسة اٞتملة )أك النص( كما

بينما يعٍت التعامل مع اللغة كعملية أخذ ٚتيع أطراؼ التواصل )ا١ترسل، ا١ترسل إليو، . كا١تتلقي كالسياؽ
األخَت كالتإب: "سنعترب  ىذا الرأم كقد عرب ا١تؤلفاف عن ،فباسالرسالة )نوعها(، السياؽ، إْب( ابٟت

الكلمات كالعبارات كاٞتمل اليت تظهر ُب التدكين النصي ٠تطاب ما بينة على ٤تاكلة منتج )متكلم/  
كسنهتم على ا٠تصوص ببحث كيفية كصوؿ متلق ما . رسالة إٔب متلق )مستمع/ قارئ( إيصاؿكاتب( 

ة معينة، ككيف أف متطلبات ا١تتلقي ا١تعُت ُب ظركؼ إٔب فهم الرسالة ا١تقصودة من قبل ا١تنتج ُب مناسب
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كتتخذ ىذه ا١تقاربة الوظيفة التواصلية ٣تاالن أكليان للبحث كابلتإب  ،بعينها تؤثر ُب تنظيم خطاب ا١تنتج
الشكل اللغوم، ليس كموضوع ساكن، كإ٪تا كوسيلة دينامية للتعبَت عن ا١تعٌت  تسعى إٔب كصف

براكف كيوؿ على ضركرة مراعاة األطراؼ ا١تشاركة ُب عملية التواصل، كىكذا، إبٟتاح . "354ا١تقصود
اليت تتعامل مع اللغة، تصفها كٖتللها كتقعًٌد ٢تا، كإنتاج ساكن،  األخرليعلناف "إفبلس" ا١تقارابت 

 . كىذا ال يعٍت أبم شكل من األشكاؿ إنكار٫تا للمجهودات اليت تبذؿ ُب تلك ا١تقارابت

 حول االنسجام(4:94) براون ويولاقرتاحات 

 اقًتح براكف كيوؿ بعض ا١تبادئ كالعمليات لبلنسجاـ، نوجزىا فيما يلي:

 ممبادئ عمليات االنسجامتهيد: 

كما . ( ا١تتكلم/ الكاتب كا١تستمع/ القارئ ُب قلب عملية التواصلُّٖٗ)براكف كيوؿ ٬تعل 
اـ ا٠تطاب شيئان معطى، شيئان ال يعترباف انسجفهما على خبلؼ كثَت من ابحثي االنسجاـ، أهنما 

موجودان ُب ا٠تطاب ينبغي البحث عنو للعثور عليو )على ٣تسداتو(، كإ٪تا ىو، ُب نظر٫تا، شيء بيٍت، 
أم ليس ىناؾ نص منسجم ُب ذاتو كنص غَت منسجم ُب ذاتو ابستقبلؿ عن ا١تتلقي، بل إف ا١تتلقي 

على انسجاـ ٔتعٌت أهنما يركزاف  ،نسجمىو الذم ٭تكم على نص أبنو منسجم كعلى آخر أبنو غَت م
التأكيل كليس على انسجاـ ا٠تطاب، بتعبَت آخر، يستمد ا٠تطاب انسجامو من فهم كأتكيل ا١تتلقي 

 . ليس غَت
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يقدماف نصوصان تفتقر إٔب الركابط الشكلية، كمع ذلك يستطيع القارئ  كلتوضيح فكرهتما
 النص التإب:إليكم . م تفككها الظاىرفهمها كأتكيلها، أم اعتبارىا نصوصان منسجمة رغ

ستيف ىارلو )شعبة اللسانيات، جامعة . ز. ِ. يونيو ّمناظرة إبستيمية: الثبلاثء ( ُ)
 . (يورؾ

"Welsh and Generalised Phrase Structure Grammar".  

ىذا النص عبارة عن إعبلف ُب الئحة إعبلانت جامعة إدنبورغ، كىو إعبلف مقتصد أشد ما  
٨تن نعلم، يقوؿ الباحثاف، أف . وف االقتصاد ُب طريقة اإلخبار، كلكن القارئ ال يقف عاجزان أمامويك

ستيف ىارلو )كليس شخصان اٝتو مناظرة إبستيمية( سيلقي ٤تاضرة )كليس الكتابة أك الغناء أك عرض 
ؾ ألهنا اٞتامعة شريط سينمائي( عن العنواف ا١توضوع بُت مزدكجتُت، ُب جامعة إدنبورغ )كليس ُب يور 

كيف كصل . "355اليت قدـ منها(، ُب الثالث من يونيو ا١تقبل ُب الوقت ا١تبُت ُب اإلعبلف، كىلم جرا
كاقع كوف مكوانت  :القارئ إٔب ىذا التأكيل؟ ىناؾ مبدآف اثناف ٯتكن االعتماد عليهما، أك٢تما

ية ا١تتجاكرة، فإف كاقع كوهنا اإلعبلف متجاكرة إذ "رغم عدـ كجود ركابط شكلية تربط السبلسل اللغو 
االنسجاـ، كىو مبدأ  "، كاث٘ب ا١تبدأين ىو افًتاض356متجاكرة ٬تعلنا نؤك٢تا كما لو كانت مًتابطة

مرتبط ابألكؿ، ذلك أف ا١تتلقي ينطلق من افًتاض أف ا٠تطاب كيفما كانت طريقة تقدٯتو، كرغم خلوه 
عن العبلقات ا١تمكنة )ا١تتطلبة( من أجل ذلك  من الركابط الشكلية، خطاب منسجم، ٍب يبحث بعد
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ابإلضافة إٔب ذلك يعتمد  ،بناء انسجامو، كابلتإب الوصوؿ إٔب قصد الرسالة اليت ينقلها ا٠تطاب
، ككذا االحتماالت ا١تتلقي على ما تراكم لديو من ٕتارب سابقة ُب مواجهة أمثاؿ ىذا ا٠تطاب

كثَتان ما ٯتلك ا١تتلقي معرفة أعلى ٦تا يقدمو ا٠تطاب بل   ،ا١تمكنة )ا١تتحققة خاصة( ُب إخراج النصوص
لسانيان يعرؼ ستيف ىارلو، كاىتمامو بنحو بنية اٞتملة، إْب، ٦تا يؤىلو ألف  مثبلن نفسو: إذا كاف ا١تتلقي 

أف ستيف ىارلو  مثبلن يستدؿ من ا٠تطاب السالف معلومات تفوؽ ما يقدمو ا٠تطاب، من ذلك 
طبق عليو بعض مظاىر ٨تو بنية اٞتملة على ٨تو ما فعل كازدار ابلنسبة سيتخذ لغة الويلز ٪توذجان ي

 . كيسمي الباحثاف ىذه ا١تعرفة "معرفة ٤تلية" ...، إْباإل٧تليزيةللغة 

بناء على ما تقدـ ٯتكن أف ننطلق من االفًتاضُت التاليُت من أجل ٖتديد ا١تبادئ كالعمليات  
 أك عدـ انسجاـ خطاب ما: اليت يشغلها ا١تتلقي هبدؼ اكتشاؼ انسجاـ

ال ٯتلك ا٠تطاب ُب ذاتو مقومات انسجامو، كإ٪تا القارئ ىو الذم يسند إليو ىذه  -َِ
 . ا١تقومات

 . كل نص قابل للفهم كالتأكيل فهو نص منسجم، كالعكس صحيح -ُِ

يتوقف اختبار ىذين االفًتاضُت على مبادئ كعمليات االنسجاـ، فما ىي إذف ا١تبادئ 
 كالعمليات؟
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 مبادئ االنسجام :أوالً 

 السياؽ وخصائصه -4

(، كإطار عاـ، إٔب أف ٤تلل ا٠تطاب ينبغي أف أيخذ بعُت ُّٖٗيذىب براكف كيوؿ )
االعتبار السياؽ الذم يظهر فيو ا٠تطاب )كالسياؽ لديهما يتشكل من ا١تتكلم/ الكاتب، 

اب، بل كثَتان ما يؤدم ظهور كا١تستمع/القارئ، كالزماف كا١تكاف(، ألنو يؤدم دكران فعاالن ُب أتكيل ا٠تط
( أف للسياؽ ُْٔٗكُب ىذا الصدد يرل ىاٯتس ). قوؿ كاحد ُب سياقُت ٥تتلفُت إٔب أتكيلُت ٥تتلفُت
 . "357( كيدعم التأكيل ا١تقصود ...دكران مزدكجان إذ "٭تصر ٣تاؿ التأكيبلت ا١تمكنة، )

 كُب رأم ىاٯتس أف خصائص السياؽ قابلة للتصنيف إٔب ما يلي:

 . ا١ترسل: كىو ا١تتكلم أك الكاتب الذم ينتج القوؿ -أ 

 . ا١تتلقي: كىو ا١تستمع أك القارئ الذم يتلقى القوؿ -ب

اٟتضور: كىم مستمعوف آخركف حاضركف يساىم كجودىم ُب ٗتصيص اٟتدث  -ج 
 . الكبلمي

 . ا١توضوع: كىو مدار اٟتدث الكبلمي -د 
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ككذلك العبلقات الفيزّيئية بُت ا١تتفاعلُت  ا١تقاـ: كىو زماف كمكاف اٟتدث التواصلي، -ق 
  ...ابلنظر إٔب اإلشارات كاإلٯتاءات كتعبَتات الوجو

  ...القناة: كيف ًب التواصل بُت ا١تشاركُت ُب اٟتدث الكبلمي: كبلـ، كتابة، إشارة -ك 

 . النظاـ: اللغة أك اللهجة أك األسلوب اللغوم ا١تستعمل -ز 

لشكل ا١تقصود: دردشة، جداؿ، ًعظة، خرافة، رسالة شكل الرسالة: ما ىو ا -ح  
  ....غرامية

  ...ا١تفتاح: كيتضمن التقوٙب: ىل كانت الرسالة موعظة حسنة، شرحان مثَتان للعواطف -ط 

 . 358الغرض: أم أف ما يقصده ا١تشاركوف ينبغي أف يكوف نتيجة للحدث التواصلي -م 

ا٠تصائص الضركرية لوصف حدث تواصلي  كيشَت ىاٯتس إٔب أف إبمكاف الل أف ٮتتار 
خاص، ٔتعٌت أف ىذه ا٠تصائص ليست كلها ضركرية ُب ٚتيع األحداث التواصلية، كلكن "بقدر ما 
يعرؼ الل أكثر ما ٯتكن من خصائص السياؽ بقدر ما ٭تتمل أف يكوف قادران على التنبؤ ٔتا ٭تتمل 

 . "359أف يقاؿ

                                                           

 .ّٓ ص ا١ترجع السابق.. ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمّٖبراكف كيوؿ. ٖتليل ا٠تطاب. ص  -  ّٖٓ

 .ّٓا١ترجع السابق. ص . ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمَْبراكف كيوؿ. ٖتليل ا٠تطاب. ص  -  ّٗٓ



 

 
 

318 

(، كلكن غرضو من ُِٕٗلة أخرل قاـ هبا ليفيس)ابإلضافة إٔب تصنيف ىاٯتس ىناؾ ٤تاك  
ٖتديد خصائص السياؽ ٮتتلف عن غرض ىاٯتس، كىو معرفة صدؽ أك كذب ٚتلة ما، فالغرض إذف 

 أما ىذه ا٠تصائص ُب نظره فهي:. منطقي

العآب ا١تمكن: ٔتعٌت أخذ الوقائع اليت قد تكوف، أك ٯتكن أف تكوف، أك ىي مفًتضة، بعُت  -أ
 . االعتبار

، األسبوع ا١تقبل -ب   ...الزمن: اعتبار اٞتمل ا١تزمَّنة كظركؼ الزماف مثل: اليـو

  ...ا١تكاف: اعتبار ٚتل مثل "إنو ىنا" -ج

 ( ...ا١تتكلم: اعتبار اٞتمل اليت تتضمن إحالة إٔب ضمَت ا١تتكلم )أان، ٨تن -د 

  ...اٟتضور: اعتبار اٞتمل اليت تتضمن ضمائر ا١تخاطب، أنت، أنتم -ق 

 . ( ...الشيء ا١تشار إليو: اعتبار اٞتمل اليت تتضمن أٝتاء اإلشارة )ىذا، ىؤالء، -ك 

ا٠تطاب السابق: اعتبار اٞتمل اليت تتضمن عناصر مثل: )ىذا األخَت، ا١تشار إليو  -ز 
 . ( ...سابقان 

 . ( ...التخصيص: سلسلة أشياء ال متناىية )٣تموعة أشياء، متتاليات أشياء -ح 
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ما ٝتاه ىاٯتس  يث إفمبلحظة أف ىذه ا٠تصائص متقاربة إف ٓب نقل متماثلة ْتمن السهل 
مو ليفيس إٔب "شيء مشار لو ليفيس إٔب "زماف كمكاف" كما ٝتاه ىاٯتس "موضوعان" قسَّ "مقامان" فصَّ 

 . إليو" ك "خطاب سابق"

عن سياقاهتا السياؽ ُب التأكيبلت يقدماف ثبلثة أمثلة معزكلة  فلكي يبٍت براكف كيوؿ أ٫تية
األصلية اليت ظهرت فيها، أك بتعبَت٫تا "سياقات شاذة" حيث يقرأ الل النص كعليو أف يهيئ ابلتإب 

على أننا سنكتفي بعرض مثاؿ كاحد ما داـ . "٦361تيزات السياؽ الذم ٯتكن أف تكوف قد كردت فيو
 ا٢تدؼ كاحدان:

Squashed insects don't bite mad mental rule.                 (2)  

 ’كلكن ا١تعٌت ليس ىذا‘ )اٟتشرات ا١تهركسة ال تلدغ نظاـ اجملنوف عقليان(الًتٚتة اٟترفية ىي:  

غٍت عن البياف أف الكلمات اليت يتشكل منها ىذا ا٠تطاب معلـو لدل القارئ، معجميان، 
يوحي ابلغرابة  نقوؿ معلومة لديو إف نظر إليها معزكلة عن بعضها، كلكن ٕتميعها على ىذا النحو

ظهر ىذا ا٠تطاب على أحد جدراف مدينة غبلسكو . كالغموض ْتيث ال معٌت ٢تا ابلنسبة للمتلقي
أما زمنو فهو السبعينات اليت اشتهرت بظهور  ،)مدينة ُب اسكتلندا/ بريطانيا(، كىذا مكاف ا٠تطاب

يما ٮتص نوع ا٠تطاب ىذا خطاابت ٦تاثلة على جدر ىذه ا١تدينة، ٦تا يعٍت أف ا١تتلقي لديو ٕتربة ف
)ا١تتلقي ىنا ىو ساكن مدينة غبلسكو، أك على األقل السكوتبلندم أك الربيطا٘ب عمومان(، كمن ٍب 

من  فإف شكل ا٠تطاب كزمانو كمكانو قد يوحياف للمتلقي، إف كانت لديو ٕتربة سابقة مع ىذا النوع
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فا١تعرفة ا١توسوعية للعآب ٯتكن أف ". طاب يعرب عن تفاعل بُت عصاابت ماا٠تطاابت، أبف ىذا ا٠ت
" )كىي عصابة( كأف ا١تتلقُت ا١تعنيُت ىم أعضاء mad mentalٗتربؾ أبف الكاتب عضو من أعضاء "

The insectsُب عصابة "
"، كبناء على ما سبق ٯتكن للمتلقي أف يؤكؿ ا٠تطاب السالف أبنو 361

من التمادم ُب( خرؽ قانوف العصابة ٤تذرة إّيىا من مغبة )أك  ،موجو من عصابة إٔب عصابة أخرل
  ...األخرل

( على ا١تثاؿ ا١تضركب أبنو خطاب خاص غَت موجو إٔب عمـو ُّٖٗيعلق براكف كيوؿ ) 
كمن ٍب يصعب على ا١تتلقي غَت ا١تعٍت أتكيلو ما ٓب يستعن  ،ا١تتلقُت كإ٪تا ىو موجو إٔب متلق خاص

  ...ابلتجربة السابقة كا١تعرفة ا١توسوعية

الباحثاف خطة اثنية إلبراز دكر السياؽ ُب التأكيل، قائمة على تغيَت أحد عناصر  كيسلك 
 :مثبلن السياؽ، كقد ضراب لذلك تغَت ا١تتكلم ا١تنتج للخطاب 

 ىل أنت ىنا دائمان؟ -( أّ) 

  . أان ىنا غالبان، مرة ُب الشهر،جئت اآلف لرؤية أبنائي -ب    

هبا كمتلقُت، كىي متعلقة  قـونت ا١تختلفة اليت "إف ما يهمنا ىنا ىو أصناؼ االستدالال 
فإذا كاف ا١تتكلم رجبلن يبلغ من . "362ٔتتغَتات مثل عمر كجنس ا١تتكلم، كنتيجة لسماع ما قاؿ ب
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٢تم مرة ُب كل شهر ال يًتتب عنها  العمر سبعُت سنة فإننا سنفًتض أف األبناء راشدكف كأف زّيرتو
أما إذا كاف ا١تتكلم رجبلن شاابن ُب العقد الثالث من  ...هبم متينةشيء استثنائي اللهم إال أف عبلقتو 

عمره فسنفًتض أف أبناءه ما زالوا براعم، ٔتعٌت أهنم يعيشوف عادة مع آابئهم، كسنتساءؿ إذ ذاؾ عن 
مانع إقامتهم معو، أألفَّ ظركؼ عملو ال تسمح لو بذلك؟ أـ أف عبلقتو مع أـ األطفاؿ ىي اليت ٛتلتو 

فإف االستدالالت  ،يش بعيدان عنهم؟ كإذا افًتضنا أف ا١تتكلم امرأة ُب الثبلثُت من عمرىاعلى الع
ستختلف عن السابقة إذ من ا١تعلـو أف األطفاؿ ُب ىذا العمر ٭تتاجوف إٔب رعاية أمهم، ك١تا كانت 

فعملها إهنا أٟتقتهم بركض لؤلطفاؿ، كإذف  مثبلن غَت مقيمة معهم فإف ىناؾ سببان يدعو إٔب ذلك، 
كا١تبلحظ أف ىذه االستدالالت ا١تختلفة ال تعود إٔب لغة ا٠تطاب السالف كإ٪تا إٔب  ...يستغرؽ كقتها

ا٠تصوص متغَتات العمر كاٞتنس( كىو عنصر مهم من  التغَت الذم حصل كل مرة ُب ا١تتكلم )كعلى
 . عناصر السياؽ

اب القابل ألف يوضع ُب نستخلص ٦تا تقدـ أف ا٠تطاب القابل للفهم كالتأكيل ىو ا٠تط 
 ،سياقو اب١تعٌت ادد سالفان، إذ كثَتان ما يكوف ا١تتلقي أماـ خطاب بسيط للغاية )من حيث لغتو(

كلكنو قد يتضمن قرائن )ضمائر أك ظرفان( ٕتعلو غامضان غَت مفهـو بدكف اإلحاطة بسياقو، كمن ٍب فإف 
كما كاف ٦تكنان أف يكوف للخطاب . ابألساس للسياؽ دكران فعاالن ُب تواصلية ا٠تطاب كُب انسجامو

 . ( معٌت لوال اإل١تاـ بسياقوِ)
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 مبدأ التأويل الي -3

ىناؾ مبادئ ُب متناكؿ ا١تتلقي ٕتعلو "قادران على ٖتديد أتكيل مبلئم كمعقوؿ لتعبَت "جوف" ُب 
مع أبف ال ينشئ إف أحد ىذه ا١تبادئ ىو التأكيل الي الذم "يعلم ا١تست. "363مناسبة قولية معينة

تقييدان للطاقة التأكيلية لدل  دىذا ا١تبدأ يع"؛ 364سياقان أكرب ٦تا ٭تتاجو من أجل الوصوؿ إٔب أتكيل ما
بكيفية ٖتديد الفًتة الزمنية ُب  أيضان ا١تتلقي ابعتماده على خصائص السياؽ، كما أنو مبدأ متعلق 

فبهدؼ . مثبلن "دمحم"  إلسم٤تاؿ إليو ابأتكيل مؤشر زمٍت مثل "اآلف"، أك ا١تظاىر ا١تبلئمة لشخص 
تقييد التأكيل يضطر ا١تتلقي إٔب اعتبار ما تقدـ خاصة )كىو ما يسمى ُب اصطبلح ليفيس "ا٠تطاب 

 :إليكم ا١تثاؿ التإب. السابق"(

سئم الرجل فإتو إٔب النافذة كنظر إٔب  ...( جلس رجل كامرأة ُب غرفة اٞتلوس العائليةْ)
 . ىب إٔب اند، تناكؿ مشركابن كٖتدث مع الساقيخرج، كذ ...ا٠تارج

إف ا١تقاـ األكؿ للخطاب السابق ٭تدد امتداد السياؽ الذم سيؤكؿ فيو ا١تستمع ما يلحق،  
كمن ٍب فهو يفًتض أف ما ٘تت اإلشارة إليو سابقان، أشخاصان كزماانن كمكاانن، سيبقى ىو ىو، اثبتان مآب 

كبناء عليو فإف ا١تتكلم يفًتض أف . شخاص كالزماف كا١تكاف، إْبيشر ا١تتكلم إٔب أم تغيَت ٯتس األ
الرجل الذم إتو ٨تو النافذة ىو نفس الرجل الذم جالس ا١ترأة سابقان كأف "النافذة" اليت إتو ٨توىا 

كحُت يذىب الرجل  ،...ىي انفذة الغرفة ا١تشار إليها سابقان كليست انفذة غرفة أخرل أك انفذة قطار
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فإف القارئ يفًتض أف النادم يوجد ُب نفس ا١تدينة اليت يوجد هبا الرجل كأنو ٓب يستقل  إٔب "اند"
طائرة إٔب مدينة أخرل، كنفس الشيء يقاؿ عن "تناكؿ الرجل ١تشركب ما" ك "ٖتدثو مع الساقي"، أم 

دم كليس أنو تناكؿ ا١تشركب ُب نفس النادم ا١تشار إليو سابقان، كأنو تبادؿ اٟتديث مع ساقي ىذا النا
  ...مع ساقي اند آخر

 يث إفة عامة كىي "التشابو"، ْتاسًتاتيجيعلى أف مبدأ التأكيل الي ليس إال جزءان من  
، بشكل أيضان تقييد أتكيلنا للمثاؿ السابق ليس مرتبطان فقط بطبيعة ا٠تطاب كسبلمة أتكيلو كإ٪تا ٘تليو 

ف سابقة تشبو، من قريب أك من بعيد، النص من األشكاؿ، ٕتربتنا السابقة ُب مواجهة نصوص كمواق
تُت )مبدأ التأكيل الي كمبدأ التشابة( سًتاتيجيكتشمل ىاتُت اال. أك ا١توقف الذم نواجهو حاليان 

 . ة أعم منهما كىي معرفة العآباسًتاتيجي

طاقة ندرؾ أ٫تية التأكيل الي الذم يقيد السياؽ )كيقيد تبعان لذلك ال ان إذ كهبذه الطريقة  
التأكيلية للقارئ(، إذ ما ا١تانع من اعتبار أف النادم الذم ذىب إليو الرجل ُب ا٠تطاب السابق يوجد 
ُب مدينة أخرل؟ أك أف النافذة اليت أطل منها توجد ُب غرفة أخرل؟ ا١تانع من ذلك ىو أف ا٠تطاب ال 

 يتضمن أم مؤشر يسند ىذا التأكيل، 

أتكيلنا ك٬تعلنا نستبعد التأكيل غَت ا١تنسجم مع ا١تعلومات الواردة كاثنيان ألف التأكيل الي يقيد 
 . ُب ا٠تطاب
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 مبدأ التشابه -4

من أجل إبراز أ٫تية التجربة السابقة اليت يراكم هبا اإلنساف عادات ٖتليلية كفهمية كعمليات 
 ( على رأم عآب نفسي كىو ابرتليت "منُّٖٗمتعددة ١تواجهة النصوص، يتكئ براكف كيوؿ )

( من اإلدراؾ حىت التفكَت، تعد طرقان يسعى فيها "جهد  ...ا١تشركع القوؿ إف كل العمليات ا١تعرفية )
كهذا ٣ترد ٤تاكلة لربط شيء معطى مع ، كبتعبَت أمشل نقوؿ: إف جهدان  أصيل كراء ا١تعٌت" إٔب التجسد

تلقي لبلطرادات عن طريق كتتجلي أ٫تية التجربة السابقة ُب ا١تسا٫تة ُب إدراؾ ا١ت ،"365شيء آخر غَته
التعميم، كلن يتأتى لو ذلك إال بعد ٦تارسة طويلة نسبيان، كبعد مواجهة خطاابت تنتمي إٔب أصناؼ 

كعلى ىذا النحو ٯتكنو الوصوؿ إٔب ٖتديد  ،متنوعة ٦تا يؤىلو إٔب اكتشاؼ الثوابت كا١تتغَتات
 . ا٠تصائص النوعية ٠تطاب معُت

ٯتكن أف يكوف البلحق بناء  لقي القدرة على التوقع، أم توقع ماا١تتتزكد ف التجربة السابقة إ
ًتاكم التجارب )مواجهة ا١تتلقي للخطاابت( كاستخبلص ف ،على كقوفو )أم ا١تتلقي( على السابق

ا٠تصائص كا١تميزات النوعية من ا٠تطاابت يقود القارئ إٔب الفهم كالتأكيل بناء على ا١تعطى النصي 
فهم كالتأكيل ُب ضوء التجربة السابقة، أم النظر إٔب ا٠تطاب اٟتإب ُب عبلقة على ال ا١توجود أمامو،

 . مع خطاابت سابقة تشبهو، أك بتعبَت اصطبلحي، انطبلقان من "مبدأ التشابو"

                                                           

 .ٕٓا١ترجع السابق. ص . ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمُٔبراكف كيوؿ. ٖتليل ا٠تطاب. ص  -  ّٓٔ



 

 
 

315 

عد مبدأ التشابو أحد "االستكشافات األساسية اليت يتبناىا ا١تستمعوف كاللوف ُب ٖتديد ي
أف مبدأ التشابو عصا سحرية ٘تكن آليان من مواجهة ٚتيع  معٌت ىذا كليس ،"366التأكيبلت ُب السياؽ

أنواع ا٠تطاب مهما كانت جدهتا كمهما كاف اختبلفها عن ا٠تطاابت السابقة؛ ففي الواقع كثَتان ما 
تكوف توقعاتنا سليمة متوافقة مع ما ىو موجود ُب النص، كلكن مع ذلك "ٯتكن أف تكوف التعاقدات 

 ...مشوشة، أًبَّ ذلك عن قصد أك من أجل أثر أسلويب، أك بشكل غَت مقصود مزدراة كالتوقعات
"، كحُت ٭تدث ىذا ٭تصل تعطل، مرحليان، ُب الفهم كالتأكيل، كلكن قدرة اإلنساف على التكيف ؟367

 . ، كخلق األدكات ا١تناسبة للمقاربة ال تتعطل أبدان مع ا١تستجدات

 -يشكل  - اف يبذؿ اٞتهد للبحث عن ا١تعٌتيبدك أف ما ذىب إليو ابرتليت من أف اإلنس
حسب براكف كيوؿ: "توقعان قوّين لدل اإلنساف أبف ما قيل أك كتب سيكوف ذا معٌت ُب السياؽ الذم 

كحىت ُب الظركؼ ا١تثبطة يبدك رد فعل اإلنساف ىو إكساب ا١تعٌت ألية عبلمة تشبو اللغة،  ،يظهر فيو
ء لؤلبناء، كاألصدقاء لكبلـ أكلئك الذين أصاهبم مرض شديد، فاستجابة اآلاب ،تشبو ْتثان عن التواصل

ىي إكساب ا١تعٌت ألية ٫تهمة ٯتكن أف تؤكؿ ابعتبارىا مبلئمة لسياؽ ا١تقاـ، كإف كاف ٦تكنان البتة 
إف  ،أتكيل ما يبدك أنو قيل كشيء يشكل خطاابن منسجمان يسمح للمستمع إبنشاء أتكيل منسجم
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كالقراء على السواء ىو إسناد ا١تبلءمة كاالنسجاـ للنص الذم يواجهونو إٔب اٞتهد الطبيعي للمستمعُت 
 . "368أف يرغموا على فعل عكس ىذا

ٕتربة ا١تتلقي السابقة مع خطاابت من ذلك  حيث إف( أعبله يشرح ىذا ا١تبدأ، ِإف ا١تثاؿ )
. خطاابت منسجمةها ٕتعلو قادران على أتكيلها كنوعالنوع كتشاهبها ا١تفًتض مع خطاابت أخرل من 

من حيث ا١تبدأ ٯتكن أف نفًتض أف النص كيفما كاف نوعو لن يتكرر ُب الزماف كُب ا١تكاف، فهل معٌت 
ىذا أف كل نص يقتضي إنشاء أدكات خاصة بو من أجل فهمو كأتكيلو؟ إف التشابو كارد دكمان كبنسب 

ما  ص النوعية تظل ىي ىي اندران متفاكتو؛ فإذا كانت ا١تضامُت ٥تتلفة كالتعابَت ٥تتلفة فإف ا٠تصائ
 . يلحقها التغيَت، كإف حدث فبل يتم على شكل طفرة تقطع هبا ٚتيع صبلت القرىب مع النوع

٦تا تقدـ ننتهي إٔب أف "مبدأم التشابو كالتأكيل الي يشكبلف أساس افًتاض االنسجاـ ُب 
 . "369ٕتربتنا ُب اٟتياة عامة كمن ٍب ُب ٕتربتنا مع ا٠تطاب كذلك
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 التغريض -5

 . "371"نقطة بداية قوؿ ما :أبهنا )ا١توضوع/ الفكرة( يعرؼ براكف كيوؿ الثيمة

ىذا ك١تا كاف ا٠تطاب ينتظم على شكل متتاليات من اٞتمل متدرجة ٢تا بداية كهناية فإف 
التنظيم، يعٌت ا٠تطية، سيتحكم ُب أتكيل ا٠تطاب، بناء على أف ما يبدأ بو ا١تتكلم أك الكاتب سيؤثر 

كما أف اٞتملة األكٔب من . كىكذا فإف عنواانن ما سيؤثر ُب أتكيل النص الذم يليو. ُب أتكيل ما يليو
، ٔتعٌت أننا "نفًتض أف كل ٚتلة تشكل أيضان الفقرة األكٔب لن تقيد فقط أتكيل الفقرة، كإ٪تا بقية النص 

كيستعمل ابحث آخر . "371مًتاكم ٮتربان عن كيفية إنشاء ٘تثيل منسجم جزءان من توجيو متدرج
مفهومان أعم كىو مفهـو البناء الذم ٭تدده كراٯتس على النحو التإب: "كل قوؿ، كل ٚتلة، كل فقرة،  

كُب اعتقادان أف مفهومي . "372كل حلقة، ككل خطاب منظم حوؿ عنصر خاص يتخذ كنقطة بداية
عنواف ا٠تطاب أك نقطة  التغريض كالبناء يتعلقاف ابالرتباط بُت ما يدكر ُب ا٠تطاب كأجزائو كبُت

كإف شئنا التوضيح قلنا إف ُب . بدايتو، مع اختبلؼ فيما يعترب نقطة بداية حسب تنوع ا٠تطاابت
 . ا٠تطاب مركز جذب يؤسسو منطلقو كٖتـو حولو بقية أجزائو

بو عنصر معُت  لتغريض كإجراء خطايب يطٌور كينٌمىكينبغي أف ٪تيز بُت التغريض كواقع كبُت ا
أما الطرؽ اليت يتم هبا  ...كقد يكوف ىذا العنصر اسم شخص أك قضية ما أك حادثة ،بُب ا٠تطا
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التغريض فمتعددة نذكر منها: تكرير اسم الشخص، كاستعماؿ ضمَت ٤تيل إليو، تكرير جزء من اٝتو، 
ىذه  ...استعماؿ ظرؼ زماف ٮتدـ خاصية من خصائصو أك ٖتديد دكر من أدكاره ُب فًتة زمنية

تبلحظ على ا٠تصوص ُب ا١توسوعات اليت تعٌرؼ ٔتجموعات  ١تستعملة لتغريض شخص مااألدكات ا
إثنية، أك الكتب ا٠تاصة بًتاجم الرجاؿ كالبلداف، أك ا٠تطاابت اليت تصف حداثن مرتبطان بشخص 

 كنسوؽ كمثاؿ على ذلك ا٠تطاب التإب:. معُت، إْب

 . حاـز القرطاجٍت

ر ىذا األخَت بنسبتو إٔب مسقط رأسو حىت عرؼ ىػ، كقد اشتهَٖٔ( "كلد حاـز سنة ٓ)
كقضى طفولتو كشبابو ُب عيش  ،كقد نشأ أبو اٟتسن حاـز ُب كسط ٦تتاز ذم يسار. ابلقرطاجٍت

( ككجد من كالده خَت ملقن كموجو ١تعرفة العربية كتعلم  ...رغد، متنقبلن بُت قرطاجنة كمرسية )
ك١تا يفع أقبل على دراسة العلـو الشرعية  ،علـو اٟتديثيةقواعدىا كاإل١تاـ بطائفة من قضاّي الفقو كال

كاللغوية ككاف ذلك يدعوه إٔب الًتدد ابستمرار على مدينة مرسية القريبة منو لؤلخذ عن أشياخها أمثاؿ 
كاكتملت عناصر ثقافتو  ،كىناؾ درس كثَتان من أمهات الكتب حىت فاؽ نظراءه ،الطرسو٘ب كالعركضي

١تذىب كوالده، ٨توّين بصرّين كعامة علماء األندلس، حافظان للحديث، راكية فكاف فقيهان مالكي ا
 . "373لؤلخبار كاألدب، شاعران 

                                                           

ـ. منهاج البلغاء كسراج األدابء. ٖتقيق: دمحم اٟتبيب بلخوجة. الطبعة الثانية، ُُٖٗحاـز القرطاجٍت.  -  ّّٕ
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لقد ًب تغريض ا١تتحدث عنو "القرطاجٍت" بطرؽ عدة منها إعادة اٝتو، ابإلشارة إليو، 
اـز القرطاجٍت" ىو أف "ح ان كاضح إذ. ابلنسبة، ابلضمائر ا١تستًتة كالبارزة، أبنواع ثقافتو )أدكاره(، إْب

تيمة ىذا ا٠تطاب، أم نقطة بدايتو )العنواف، ككذا اٞتملة األكٔب من ا٠تطاب( كقد نظم بطريقة ٕتعلو 
"  . متمركزان حوؿ بؤرة كاحدة كىي "حاـز

(، ُّٖٗكلكن براكف كيوؿ ) ،العنواف :يتحكم ُب تغريض ا٠تطاب ىوك اإلجراء الثا٘ب الذم 
ال يعترباف العنواف موضوعان للخطاب كإ٪تا ىو "أحد التعبَتات ا١تمكنة على خبلؼ كثَت من الباحثُت، 

كيعتربانو كذلك . "374( ككظيفة العنواف ىي أنو كسيلة خاصة قوية للتغريض ...عن موضوع ا٠تطاب )
ألنو يثَت لدل القارئ توقعات قوية حوؿ ما ٯتكن أف يكوف موضوع ا٠تطاب، بل كثَتان ما يتحكم 

ا١تتلقي، ككثَتان ما يؤدم كذلك تغيَت عنواف نص ما إٔب أتكيلو كفق العنواف اٞتديد، العنواف ُب أتكيل 
ٔتعٌت أف القارئ يكيف أتكيلو مع العنواف اٞتديد، كيتجلى ىذا ُب النصوص اليت يصنعها علماء النفس 

 ا١تعرُب الختيار افًتاضاهتم، كالنص التإب ٪توذج منها:

 . ( سجُت ٮتطط للهربٔ)

ٓب تكن األمور . تردد بعض الشيء ٍب فكر ،بطء من فراشو، كىو ٮتطط للهربهنض رككي ب
كاف قفل . أتمل كضعيتو الراىنة. ضعيفة كما يقلقو ىو كونو مسجوانن بينما هتمتو ،تسَت على ما يراـ

 . الزنزانة قوّين كلكنو يظن أف إبمكانو تكسَته
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أبنو سجُت  ، فكاف جواهبا:عن كاقع رككي :هبذا النص، سئلت األكٔباختربت ٣تموعتاف 
بعد الثانية لمجموعة نفسو لٍب قيدـ النص  ،كأف الشرطة ألقت عليو القبض ،يفكر ُب ا٢ترب من سجنو

عن حالة رككي فأجابوا أبنو مصارع  فسئل أفرادىا -كضع لو عنواف جديد: "مصارع ُب مأزؽ"  فأ
كاتضح ٢تؤالء . و ابلشرطة كال ابلسجنكأنو يوجد ُب كضعية حرجة يود الفكاؾ منها، كأنو ال عبلقة ل

ا١تغٌرض ُب العنواف يؤثر ُب أتكيل النص ك٬تعل القراء  اإلسمالباحثُت أف عنواف النص )نقطة بدايتو( أك 
 . يكيفوف أتكيلهم مع ذلك العنواف

 عمليات االنسجام اثنياً:

 يةادلعرفة اخللف -4  

 يواجو خطاابن ما ال يواجهو كىو خاكم أف ا١تستمع/ القارئ حُت يقصد اب١تعرفة ا٠تلفية ىو:
فا١تعركؼ أف معاٞتتو . نكإ٪تا يستعُت بتجاربو السابقة، ٔتعٌت أنو ال يواجهو كىو خإب الذى ،الوفاض

سابقة ٕتمعت لديو كقارئ متمرس قادر كخربات تراكم لديو من معارؼ ما على  للنص ا١تعاين تعتمد
 . السابق لو قراءهتا كمعاٞتتها التجارب(على االحتفاظ اب٠تطوط العريضة للنصوص ك)

ىذا  ، يتوجب علىمثبلن  اىليمن نصوص الشعر اٞتلنأخذ على سبيل ا١تثاؿ قارائن يواجو نصان 
على ٣تموعة من النصوص الشعرية عمومان كعلى نصوص جاىلية  أف يكوف مطلعان مسبقان القارئ 

 كغزؿ كفخر اٞتاىلي إٔب مديح كىجاءلشعر لتصنيفات النقد القدٙب كأف يكوف عارفان بخصوصان، 
من ا١تعلومات ا١تتعلقة  كغَت ذلك ٍب على ترتيب الشعراء ُب طبقات ...كمواصفات كل غرض ...كراثء
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ال يواجو ا٢تائلة كالضخمة لديو ىذه ا١تعلومات وفرت القارئ الذم ت مثل ىذابقضاّي الشعر اٞتاىلي، 
ُب كلكن ا١تشكل  ،و بل يفعل ذلك كىي ماثلة ُب ذىنوالنص اٞتاىلي كىذه ا١تعلومات غائبة عن ذاكرت

قد يتطلب فقط  مثبلن أف النص ا١تواجو قد ال ٭تتاج إٔب استحضار كل ىذه ا١تعلومات، ىذه اٟتالة ىو: 
لنفًتض أف . استحضار كاقعة بعينها أك حدث بعينو أك ٕتربة غرامية عاشها الشاعر، أسباهبا كنتائجها

علقة طرفة بن العبد، فا١تفًتض ىو أف يستحضر القارئ عبلقة الشاعر النص ا١تراد معاٞتتو ىو م
بقبيلتو، كنوع اٟتياة اليت كاف ٯتارسها طرفة، ككذا العبلقة اليت تربط الفرد ابلقبيلة عمومان ٍب أخبلؽ 

أبّيـ العرب  ا١ترتبطة رالقبيلة اليت تقنن السلوؾ كال تسمح بتجاكز حدكد معينة، إْب، مع إلغاء األخبا
معٌت ىذا أف القارئ ٮتتار من ا١تخزكف ا٢تائل من  ...كصراعاهتم كحلهم كترحا٢تم كتنقلهم بُت الغدراف

يًتتب عن ىذا أف ا١تعرفة منظمة بطريقة مضبوطة بعيدة . ا١تعلومات ما يبلئم معلقة طرفة أك جزءان منها
 ٗتصصات ٥تتلفة ٘تثيل كمن أجل إبراز ىذا الطابع ا١تنظم حاكؿ ابحثوف ينتموف إٔب ،عن العشوائية

ىذه ا١تعرفة ا١تخزكنة ُب الذاكرة كْتثها بطريقة علمية ٘تكن من اكتشاؼ العمليات الذىنية اليت يشغلها 
 . القارئ أثناء مواجهة نص من النصوص

كيذىب ىؤالء الباحثوف إٔب أف "٘تثيبلت ا١تعرفة ىذه تتسم أبهنا منظمة بطريقة اثبتو كوحدة 
إٔب درجة أف رايسبيك يعترب "الفهم عملية ذاكرية"، كمن ٍب  "،375اىزة ُب الذاكرةاتمة من ا١تعرفة اٞت
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ا٠تطاب  معفإف "فهم ا٠تطاب يعد ابألساس عملية سحب للمعلومات من الذاكرة كربطها 
 . "376ا١تواجو

اليت صرفت عناية خاصة لتمثيبلت ا١تعرفة ٣تاال: علم النفس ا١تعرُب كالذكاء  تإف أىم اجملاال 
على معاٞتة خطاابت     ان قادر  حاسوابن  وارب٣تأف يحاكؿ علماء الذكاء االصطناعي لقد ك . ناعياالصط
النتائج اليت حققوىا حىت اآلف غَت قابلة للمقارنة مع معاٞتة  لكنك  - أم فهمها كأتكيلها - معينة

نساف عقبة تواجو ىؤالء ىي أف ذاكرة اإل ألف أىم ؛اإلنساف، فإهنا حققت مكاسب علمية مشجعة
تتوفر على معرفة موسوعية غَت قابلة للحصر، ُب حُت أف ذاكرة اٟتاسوب أضعف من أف تضم ىذه 
ا١تعرفة الواسعة الشاملة، لذا كاف اٟتل ىو "إنتاج بنيات معرفة متخصصة للتكيف مع خطاب يتطلب 

 . "377نوعان خاصان من ا١تعرفة

نة" لتفسَت كيفية فهم ا٠تطاب، استعمل مفهوما "اإلطار" ك "ا١تدك إف الذكاء االصطناعي  
كيشَت براكف كيوؿ إٔب أف تعدد . مفهوما "السيناريو" ك "ا٠تطاطة"علم النفس ا١تعرُب بينما استعمل 

ا١تصطلحات ال يعٍت "أننا أماـ نظرّيت متنافسة، ألهنا هتدؼ كلها إٔب كصف الكيفية اليت تنظَّم هبا 
 . "378ط ىذه ا١تعرفة ُب عملية فهم ا٠تطابمعرفة العآب ُب ذاكرة اإلنساف، ٍب كيف تنشٌ 
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ألهنما ٭تاكالف اإلجابة عن كيفية فهم كأتكيل ا١تتلقي ىذه ا١تفاىيم ( ُّٖٗبراكف كيوؿ )أكرد  
إذ أبرزا ُب كثَت من األحياف مشاكلها كحدكدىا،  ،للخطاب، دكف أف يتبنيا ىذه ا١تفاىيم تبنيان مطلقان 

 . ئيةدكف أف ينكرا قيمتها النظرية كاإلجرا

 األطر -3 

، كىي كمثيبلهتا طريقة ٘تثل هبا ا١تعرفة ا٠تلفية، كيذىب ىذا "األطر"نظرية مينسكي كضع  
الباحث إٔب أف معرفتنا ٥تزنة ُب الذاكرة على شكل بنيات معطيات، يسميها "األطر"، ٘تثل "كضعيات 

: "حُت يواجو شخص جاىزة"، كقد حدد مينسكي الطريقة اليت تستعمل هبا األطر على النحو اآلٌب
كىو إطار متذكر للتكيف مع الواقع . ( فإنو ٮتتار من الذاكرة بنية تسمى إطاران  ...ما كضعية جديدة )

كيشَت براكف كيوؿ إٔب أف مينسكي طور نظرية األطر . "379عن طريق تغيَت التفاصيل حسب الضركرة
 . مهتمان أساسان ابإلدراؾ البصرم كالذاكرة البصرية

إف صادؼ كلمة  ا١تتلقي ال ٭تتاج يث إفر ٘تثيبلت ٪توذجية جاىزة لوضعية ما ْتكتعد األط 
"منزؿ" ُب خطاب ما، أف يذكر أبف ٢تذا ا١تنزؿ سقفان كابابن، إْب، ابعتبار أف ىذه ا١تعلومات جاىزة 

لتوضيح ىذا األمر نضرب ا١تثاؿ . ٔتعٌت أف ُب اإلطار فراغات ال صقة ٯتكن أف ٘تؤل بعبارات. لديو
 لتإب:ا

 . ( حُت تذىب إٔب مكاف االقًتاع أخرب ا١توظف ابٝتك كعنوانكٕ) 
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فاإلخبار الذم توصل بو ا١تنتخب يتضمن فراغان مرتبطان ٔتكاف التصويت، لكن ىذا الفراغ ال  
ىذا ا١تكاف جاىز ُب "إطار التصويت لديو" ك٢تذا ٕتاكز منتج  إذ إفٮتلق مشكل فهم ابلنسبة للقارئ، 

مكاانن معينان تباشر فيو عملية  إف ا١تتلقي ليس ُب حاجة إٔب أف ٮترب أبف ىناؾ. ا١تكاف ا٠تطاب تعيُت
التصويت النتخاب اٟتكومة الي، كأف ىناؾ موظفان يشرؼ على ىذه العملية، كالسبب ُب ذلك أف 

 . منتج ا٠تطاب يتوقع من ا١تتلقي امتبلؾ ىذه ا١تعرفة

 . لة جدكل ا٠تطاب، كمشكلة عدد األطر النشطةتواجو نظرية األطر مشكلتُت ك٫تا: مشك 

( ٕ) ُب ا١تثاؿ رقم يرل براكف كيوؿ أف تفسَت كيفية فهم ا٠تطابمشكلة جدكل ا٠تطاب:  -أ
خاصة كأف منتجو يتوقع امتبلؾ القارئ لتلك  ،هبذه الطريقة تثَت مشكل جدكل ا٠تطاب نفسوأعبله، 

اٞتاىز، ٦تا يسمح ابلتساؤؿ: ١تاذا أنتج ىذا  ا١تعلومات، أم معاٞتتو على أساس "إطار التصويت"
ا٠تطاب اب١ترة؟ ما داـ إطار التصويت يتضمن العملية برمتها، ابتداء من مكاف التصويت مركران بوجود 

إال أف ما يفسر ىذا اإلخبار ابلنسبة لرباكف  ،ا١توظف كانتهاء ابألعماؿ اليت على ا١تنتخب أف يقـو هبا
توقع فيها منتج ا٠تطاب أف تكوف لدل متلقيو معرفة جاىزة ٔتا ينقل كيوؿ ىو أف ىناؾ كضعيات ي

إليو، كلكن ىذه ا١تعرفة اٞتاىزة غَت مضمونة، ك٢تذا فا٠تطاابت اليت من ىذا النوع تعد "تذكَتان للذين 
 . "381يعلموف كتوجيهان للذين ال يعلموف

واجو نظاـ تاليت تنشط حُت تعلق بعدد األطر تنظرية األطر  هاواجهت يتال ةالثاني ةا١تشكل -ب 
نظاـ الفهم ىذا حُت يستعمل إشارة نصية لتنشيط  يث إفستعمل األطر، خطاابن ما، ْتتفهم ما، 
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يوؿ ك كقدـ براكف . - ُٕٗٗحسب رأم كيلكس  -إطار ما فإنو قد تكوف ىناؾ عدة أطر منشطة 
 ا١تثاؿ التإب للتوضيح:

البااب كرئيس األساقفة أماـ طائرة  :مثل ؛ء عرفاء( شهد ا١تؤ٘تر الكاتدرائي ُب التلفزة لقاٖ) 
 . مركحية بريطانية اسكتلندية، على العشب الندم للحديقة العامة لكاتَتبورم

ما ىو اإلطار الذم سينشط؟ ىل ًب اختيار إطار "كاتدرائي؟" أك إطار "مشاىدة التلفزة؟"  
تمل أف يكوف تنشيط شيء مثل "اٟتديقة ٬تيب براكف كيوؿ أبنو من ا. أك إطار "طائرة مركحية؟" إْب

العامة" ضركرّين من أجل تفسَت الوصف ادد "العشب" الوارد ُب النص، كينتهياف إٔب أف األطر 
 . ا١تستدعاة كثَتة كلكن عددان قليبلن منها ىو ا١تنتقى، كما ذىب إٔب ذلك كيلكس نفسو

 اللسانيات كُب علم االجتماع زكدت اللُت ُبكمع ذلك فقد مشاكل نظرية األطر تلك ىي 
 . أبداة إجرائية ال ٯتكن إنكار أ٫تيتها

 ادلدوانت -4

مفهـو ا١تدكنة للتعامل أساسان مع متواليات األحداث، كطبقو على فهم ركجي شانك طور 
النص مقًتحان طريقة لدراستو ٝتاىا "التبعية ا١تفهومية"، ْتيث "ٯتثل ا١تعا٘ب ُب اٞتمل كذلك بتهييء 
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مفاىيم بينها عبلقات يصفها  (س)كيتضمن اٞتدكؿ . (س)تبعية مفهومية تسمى اٞتدكؿ شبكة 
 . "381شانك كتبعيات

 مثاؿ ذلك:

 . كل جوف اآليس كرٙب ٔتلعقتوأ( ٗ)

 . تناكؿ جوف اآليس كرٙب بنقلو ٔتلعقة إٔب فمو -أ. (ٗ)

فهمنا للجملة  كيعلق براكف كيوؿ على ىذا اإلجراء أبف إحدل فوائده ىي أنو ٯتثل جزءان من
( أصبح ٦تكنان بوضع صلة بُت اآليس كرٙب كبُت فم ٗغَت ظاىر على الصفحة؛ فاٟتدث ا١توصوؼ ُب )

 . "382جوف، كهبذه الطريقة يدرج شانك مظهران من معرفتنا للعآب ُب ترٚتتو ا١تفهومية

س إليو كىو "الفهم ا١تؤس عنصر آخركقد أغٌت رايسبيك كشانك التحليل ا١تفهومي إبضافة 
 ( فإف لدينا توقعات عما ٯتكن أف ٭تل ٤تل العنصر س:َُعلى التوقع"، فحُت نصادؼ ا١تثاؿ )

 . ( اصطدمت سيارة جوف ْتاجز حراسةَُ)

 . حُت جاءت سيارة اإلسعاؼ نقلت جوف إٔب س
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( ٦تا يعٍت أف توقعاتنا  ...كٯتكن أف ٭تل ٤تل العنصر س )مستشفى، مركز صحي، طبيب
 . معجميةتصورية أكثر ٦تا ىي 

قلنا سابقان إف ا١تدكنة كمفهـو كضعت أساسان للتعامل مع متواليات األحداث، كمن ٍب فهي 
كتطبق ا١تدكنة ُب . "383ا تتضمن "متوالية معيارية من األحداث تصف كضعية ماإذ إهنمرب٣تة بدقة 

قصة تركم بتجربة على اٟتاسوب، حيث زكد ب مى يٍ فهم القصص الدائرة حوؿ حوادث السيارات، كقد قً 
نتيجتو  (أدانه ِحادثة سَت ٍب طرحت عليو أسئلة يقتضي بعضها القياـ بنشاط استدالٕب )السؤاؿ رقم:

 أنو إذا جرح شخص ما كعوِب ُب ا١تستشفى كٓب ٭تتفظ بو فمعٌت ىذا أنو جرح جرحان خفيفان:

توُب . اصطدمت السيارة بشجرة. ٗٔ( يـو اٞتمعة مساء زاغت سيارة عن الطريقُُ)
سنة، صرح الطبيب الفاحص داان ببلنشار أبنو مات تٌوان،  ِٕديفيد ىيل، . سافر، رجل من نييوًجرزما١ت

، السائق، نيقل إٔب مستشفى ميلفورد بواسطة سيارة ّٗٓسنة، شارع فوكسوف  ِّفرانك ميلر، 
 . عوِب ٍب غادر ا١تستشفى. إسعاؼ فبلنكاف

 : ىل مات أحد؟ُالسؤاؿ 
 . د ىل: نعم، مات ديفيُاٞتواب
 : ىل جرح أحد؟ِالسؤاؿ 
 . : نعم، جرح فرانك ميلر جرحان خفيفان ِاٞتواب 
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ميلر أصيب ُب اٟتادثة، فكيف توصل اٟتاسوب إٔب  ٓب ييشر ُب النص صراحة إٔب أف فرانك
ىذا؟ اٞتواب ىو أف اٟتاسوب استعمل ٣تموعة فرعية من معرفتو للعآب ا١تطبقة على جزء النص الذم 

ليو يذىب شانك إٔب "أننا نفعل نفس الشيء، كأف ٖتليل اٟتاسوب ا١تؤسس على كبناء ع. كاجهو
 . "384التوقع ييقدـ نظرية قابلة للتطبيق حوؿ كيفية معاٞتة اإلنساف للغة الطبيعة

يوجو براكف كيوؿ انتقادان ١تعاٞتة ا١تدكنة ٦تاثبلن لذاؾ ا١توجو إٔب نظرية اإلطار: "إذا كانت 
حداث اٞتاىزة، فهل ينبغي أف يوصف اصطداـ جاىز اب١ترة ما دامت لدينا ا١تدكانت متوالية من األ

 . ؟"385معلومات مسبقة ُب مدكنتنا

 السيناريوهات -5

( مفهـو السيناريو لوصف "اجملاؿ ا١تمتد للمرجع، ا١تستعمل ُُٖٗاستعمل سانفورد ككاركد )
ات كعناصر مشكلة للسيناريو ُب أتكيل نص ما، كذلك ألف ا١ترء ٯتكن أف يفكر ُب ا١تقامات كالوضعي

كبشكل عاـ ال ٗتتلف نظرية السيناريو عن النظرّيت السابقة ما  ،"386التأكيلي الكامن خلف نص ما
فراغات تتعلق ببعض العناصر  أيضان دامت الوضعيات ا١توصوفة جاىزة ُب السيناريوىات، كىي تتضمن 

. ط سيناريو مرتبط هبذه الوضعية أك تلككاليت يسهل على القارئ ملؤىا ٔتجرد تنشي ،ا١تشكلة للوضعية
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فإذا كاف القارئ أماـ نص "الذىاب إٔب مطعم" فإنو ليس ُب حاجة إٔب أف يذكر أبف ُب ا١تطعم اندالن 
 . ٓب تذكر ُب النص فهي موجودة قببلن ُب سيناريو ا١تطعم اٞتاىز حىت إفك  ...ككراسي

ءة اٞتمل ا٢تدؼ ُب نص ما( مرتبط إٔب كيربز سانفورد ككاركد أف سرعة الفهم أك تبعثره )قرا
 حد كبَت بقدرة النص على تنشيط السيناريو ا١تناسب، كيوضحاف ىذا ٔتثالُت اثنُت:

 . العنواف: ُب اكمة -أ. (ُُ)
 . سئل فريد

 . اهتم بتهمة قبل
 . ا٢تدؼ: حاكؿ اامي الربىنة على براءتو

 . ب العنواف: قوؿ الكذب
 . سئل فريد

 . اٟتقيقة ٓب يستطع قوؿ
 . ا٢تدؼ: حاكؿ اامي الربىنة على براءتو

كالنتيجة ا١تًتتبة عن ىذا ىي أف الوقت الذم تتطلبو قراءة ا٢تدؼ ُب "أ" أقل ٦تا تتطلبو قراءة 
ط فيو سيناريو مناسب للجملة ا٢تدؼ، ُب حُت أف ا١تثاؿ  "ب"، كيعود ذلك إٔب أف ا١تثاؿ "أ" نيشًٌ

للجملة ا٢تدؼ، كبتعبَت آخر نٌشط ُب ا١تثاؿ "أ" سيناريو ٤تدد )ُب  "ب" ٓب ينشط سيناريو مناسبان 
 . 387اكمة( ُب حُت نشط سيناريو غَت ٤تدد )قوؿ الكذب( ُب "ب"
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كبناء عليو أّب سانفورد ككاركد على أف "٧تاح الفهم ا١تؤسس على السيناريو متعلق بفعالية 
 . "388منتج النص ُب تنشيط سيناريوىات مبلئمة

 طةاخلطا -6

اعتربت ا٠تطاطات ُب البداية بنيات معرفية تضم توجيهات حتمية "هتيئ اجملرب لتأكيل ٕتربة 
"، ككمثاؿ على ذلك األحكاـ العنصرية ا١تسبقة اليت يصدرىا جنس بشرم معُت 389ما بطريقة اثبتة

ا ىو كا١تثاؿ األقرب إلين. على جنس بشرم آخر بناء على خطاطة موجودة سلفان من أفراد ذلك اٞتنس
صورة العريب اليت تشكلت لدل األمريكيُت، كمن ضمن مكوانهتا أف العريب إنساف جاىل، ٫تجي،  

 . إْب ...كسوؿ، إرىايب، ال منطق ٭تكم أفعالو، متهتك

تستعمل حُت مواجهة  -ٯتكن أف تسمى خطاطات سياسية  -كىناؾ خطاطات أخرل 
ك التجمعات اٟتزبية أك ا١تناقشات خطاابت معينة، مثاؿ ذلك األحكاـ ا١تسبقة على ا٠تطب أ

منظمة تقودان إٔب توقع )أك تنبؤ  كيقًتح براكف كيوؿ "النظر إٔب ا٠تطاطات كمعرفة خلفية. الرب١تانية، إْب
 . "391بػ( مظاىر ُب أتكيلنا للخطاب، بدؿ النظر إليها كقيود حتمية على كيفية كجوب أتكيل ا٠تطاب
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بتجارب عدة على ٣تموعات ٥تتلفة من القراء الكتشاؼ كتبعان ٢تذا الرأم األخَت قاـ ابحثوف 
كعلى العمـو ٯتكن أف نشَت إٔب متغَتين اثنُت . مدل أتثَت ا٠تطاطات ُب فهم كأتكيل ىؤالء للخطاب

 . كالثا٘ب جنسي )ذكر، أنثى( ،يؤثراف ُب الفهم كالتأكيل: ا١تتغَت األكؿ ثقاُب

( الذم يستعمل "بنيات التوقع" ُٖٗٗاتنن )قاـ هبا  -حسب ا١تتغَت األكؿ -التجربة األكٔب 
ملخص التجربة أنو عرض . لوصف أتثَت ا٠تطاطات ُب تفكَت الناس كُب نوع ا٠تطاب الذم ينتجونو

كحُت . شريطان سينمائيان صامتان على ٣تموعتُت من ا١تتفرجُت، اجملموعة األكٔب يواننية كالثانية أمريكية
كية األحداث الفعلية ا١تعركضة ُب الشريط بطريقة مفصلة، ككذا انتهى الشريط، كصفت اجملموعة األمري
بينما أنتجت اجملموعة اليواننية قصصان مطورة أبحداث إضافية . اىتمت ابلتقنيات ا١تستعملة ُب العرض

يستنتج من ىذا أف "ا٠تلفيات . كتفسَتات مفصلة لدكافع كإحساسات الشخصيات ُب الشريط
 . "391نتج خطاطات ٥تتلفة من أجل كصف األحداث ا١تشاىدةالثقافية ا١تختلفة ٯتكن أف ت

ىي اختبلؼ اٞتنس )الذم يًتتب عنو اختبلؼ االىتمامات(، فقد قاـ  :ا١تتغَتة الثانية
أندرسوف بعرض نص مصنوع على ٣تموعتُت: فتيات يهيئن شهادة ُب ا١توسيقى، كفتياف ينتموف إٔب 

أما النص فمحتواه أف ٣تموعة من  ،ُب مدرسة كاحدةك٘تارس اجملموعتاف نشاطهما  ،قسم رفع األثقاؿ
تشاكر األصدقاء ُب نوع اللعب الذم . األصدقاء التقت كعادهتا كل مساء ُب منزؿ إحدل زميبلهتم

ٯتكن أف ٯتارسوه كُب األخَت كصلوا إٔب حل، دكف أية إشارة ُب النص إٔب نوع اللعب الذم اتفقوا على 
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أف النص يصف "أمسية موسيقية"، ُب حُت أٌكؿ الفتياف النص أبنو  كقد كاف أتكيل الفتيات ،مباشرتو
 . يصف "أشخاصان يلعبوف الورؽ"

يشَت براكف كيوؿ إٔب أف الباحثُت اتنن كأندرسوف استلهما مفهـو ا٠تطاطة من ابرتليت 
( الذم يؤمن أبف "قدرتنا على تذكر ا٠تطاب ليست مبنية على إعادة إنتاج ا٠تطاب بطريقة ُِّٗ)
كتستعَت عملية التشييد ىذه ا١تعلومات من ا٠تطاب ا١تواجو سابقان، ابإلضافة . ٯتة كإ٪تا على تشييدهقو 

 . "392إٔب ا١تعرفة ا١تستعارة من التجربة ا١ترتبطة اب٠تطاب الذم بُت أيدينا، من أجل بناء ٘تثيل ذىٍت

كيل ا٠تطاب، كينتهي براكف كيوؿ إٔب أف "ا٠تطاطات تزكد ٤تلل ا٠تطاب بطريقة لتفسَت كأت
ين يستطيعوف استعما٢تا اآلخر كىي بذلك كسيلة لتمثيل ا١تعرفة ا٠تلفية اليت نستعملها كلنا، كنفًتض أف 

 . "393، حُت ننتج أك نؤكؿ خطاابن أيضان 

 االستدالل كافرتاض جتسريي -7

يعترباف  فهما٦تا ىو متعارؼ عليو ُب ا١تنطق،  كأمشل ابالستدؿ معٌت أكسع براكف كيوؿ:يقصد 
ل ا١تعلومات الذىنية السابقة يقـو خبل٢تا ا١تتلقي بنوع من االستدالؿ الذم ٭تددانو أبنو "تلك ف كأ
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العملية اليت ٬تب على القارئ القياـ هبا لبلنتقاؿ من ا١تعٌت اٟترُب ١تا ىو مكتوب )أك مقوؿ( إٔب ما 
 ١تثاؿ التإب:يتضح االنتقاؿ من اٟترُب إٔب ا١تقصود اب. "394وإيصاليقصد الكاتب )ا١تتكلم( 

 . ( الربد ىنا قارس كالنافذة مفتوحةُِ) 

َت مباشر يستخلصو القارئ عن طريق االستدالؿ، ٦تا ٯتكنو من غتتضمن ىذه اٞتملة طلبان 
 الوصوؿ إٔب معٌت اٞتملة كىو:

 . من فضلك أغلق النافذة -أ. (ُِ)

قارئ حُت يتلقى (، كإ٪تا يعٌت ذلك أف الُِال تعٍت مع ذلك ) -أ. (ُِكلكن اٞتملة )
كُب رأم ىافيبلند ككبلريؾ أف صيغ التعبَت غَت  ،(أُِ( ُب سياؽ معُت يستدؿ منها )ُِاٞتملة )

( ٗتتلف عن الصيغ ا١تباشرة اليت تنقل طلبان أك أمران أك هنيان ُب كوهنا تفرض على القراء ُِا١تباشرة مثل )
 . هي تتطلب كقتان إضافيان للمعاٞتةالقياـ ابستدالؿ ما للوصوؿ إٔب معناه ا١تقصود، كمن ٍب ف

اددة الذم يعترب  األٝتاءُب ٤تاكلة القراء ٖتديد إحالة  أيضان يتجلى ىذا النشاط االستدالٕب 
فإذا قاران بُت النصُت التاليُت اللذين يتضمنا . ُب رأيهما )ىافيبلند ككبلرؾ( "نشاطان استدالليان عاليان"

ألف إحالة اٞتعة ُب األكؿ كاضحة بينما  ؛ت ا١تعاٞتة أطوؿ ُب الثا٘باٝتان ٤تددان "اٞتعة" اتضح أف كق
 ُب الثا٘ب: ٖتتاج إٔب عملية استدالؿ

 . أخرجت مارم اٞتعة من السيارة -( أُّ)
                                                           

 .ٗٔ ص ا١ترجع السابق.. ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمِٔٓ. ٖتليل ا٠تطاب. ص براكف كيوؿ -  ّْٗ



 

 
 

334 

 . كانت اٞتعة دافئة  -ب    
 . أخرجت مارم بعض مؤكنة النزىة من السيارة -( أُْ)

 . كانت اٞتعة دافئة  -ب    

(ب ٭تتاج إٔب افًتاض أف "مؤكنة النزىة" ُْ إحالة "اٞتعة" ُب )كلكي يصل القارئ إٔب
تتضمن "اٞتعة"، كىو ما يسمى ُب اصطبلح كبلرؾ كىافيبلند "افًتاضان ٕتسَتّين" يعٌد مظهران من 

 كاٞتملة "االفًتاض التجسَتم"، اليت تربر إحالة اٞتعة ىي: ،مظاىر عملية االستدالؿ

 . عض اٞتعةتتضمن مؤكنة النزىة ب -ج. (ُْ) 

ٯتكن أف نستخلص من عمل كبلرؾ كىافيبلند أهنما يشرطاف االستدالؿ ابلوقت اإلضاُب 
 . الذم تتطلبو ا١تعاٞتة، على خبلؼ معاٞتة كأتكيل اٞتمل اليت ال تتطلب ىذا النشاط االستدالٕب

 االستدالل كرابط مفقود -8

"، بتعبَت 395" أبنو "ركابط مفقودةٯتكن أف يوصف ما ٝتاه ىافيبلند ككبلرؾ "افًتاضان ٕتسَتّين 
رابط  ٬تادإصورم ٬تعل الًتابط بُت اٞتملتُت صر٭تان )ظاىران(، فهل ٯتكن النظر إٔب االستدالؿ كعملية 

مفقود بُت ٚتلتُت؟ حسب كبلرؾ كمساعديو، ىذا ىو اٟتاصل، بل يعد ىذا أمران ملحوظان ُب 
كُب ىذا  ،ُب ما تقدمها نصوص على ما ٖتيل إليواددة غَت ا١ت األٝتاءاألدبيات اليت تعاِب إحالة 
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ىو  (س)، ككل (ص)لو  (س)كل   -الصدد يستعرض براكف كيوؿ نوعُت من األمثلة ٭تكمهما مبدآف: 
 على التوإب: عكسنكتفي بضرب مثالُت عن كل نو . (ص)

 . اشًتيت أمس دراجة -أ. (ُٓ)
 . اإلطار كاسع جدان  -ب 

 . للدراجة إطار -ج     
 . تفحصت الغرفة -أ. (ُٔ)

 . كاف السقف عاليان   -ب 
 . للغرفة سقف -ج 

 . دارت حافلة بعنف -أ. (ُٕ) 
 . كادت اآللية أف تصدـ راجبلن   -ب  
 . اٟتافلة آلية -ج  
 . ارسم قطران ابألسود -أ. (ُٖ) 
 . طوؿ ا٠تط حوإب ثبلث بوصات -ب  
 . القطر خط -ج  

لة نوعان من العبلقة العامة الصادقة بُت اٞتملتُت "أ" ك ٕتسد "الركابط ا١تفقودة" ُب ىذه األمث
"ب" ٭تكمو ا١تبدآف السابقاف، لكن من الصعب، مع ذلك، اعتبار ىذه "الركابط مفقودة" 
استدالالت ألف ا١تعلومة اليت تقدمها اٞتمل "ج" يتوقع أف تكوف ٦تثلة ُب أشكاؿ معرفية جاىرة  

الركابط آليان ألهنا ال ٖتتاج إٔب أم جهد أتكيلي إضاُب يعد ىذا النوع من  ...كاألطر كا١تدكانت
يكفي أف  أك مدكنة الكتشافها، كذلك لسبب بسيط كىو أف كل العناصر ايلة تعد جزءان من إطار
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ط العنصر ا١تناسب لو، إذ ذاؾ ليس من الصعب على القارئ أف يكتشف عبلقة  يذكر العنصر ليينشًٌ
لكن إذا قورنت  ،لكل( كقل نفس الشيء عن "السقف" ك "الغرفة"ا -"اإلطار" "ابلدراجة" )اٞتزء 

( فإننا سنبلحظ فرقان كاضحان ُْٝتيت آلية مع الرابط ا١تفقود ُب ا١تثاؿ ) ىذه الركابط ا١تفقودة اليت
بينهما متجليان ُب أف ىذا األخَت رابط انتج عن عملية استدالؿ أك عن مظهر من مظاىرىا، أم 

  ."االفًتاض التجسَتم"

 ٮتلص براكف كيوؿ من ىذا الذم تقدـ إٔب أف الركابط ا١تفقودة صنفاف:

 . رابط إٓب ال ٭تتاج إٔب كقت إضاُب الستخبلصو كال ٯتكن أف يعترب استدالالن  -أ

 . رابط غَت إٓب ٭تتاج إٔب كقت إضاُب الستخبلصو -ب

ىتداء إٔب الركابط ليس إال أف ىذا التمييز ال يعٍت أف النوع الثا٘ب استدالٕب بل يعٍت أف "اال
 . "396معادالن لبلىتداء إٔب االستدالالت

 االستدالل والرتابط غري اآليل -9

الرابط الذم يعد استدالالن عن الرابط الذم ليس كذلك؟ ينطلق براكف  كيف ٪تيز بُت
ما  من أف اقًتاح سانفورد ككركد الذاىب إٔب أف "الًتابطات اليت يقاـ هبا بُت العناصر ُب نص 397كيوؿ

 . عن طريق التمثيبلت ا١تعرفية ا١توجودة مسبقان" ٯتكن أف يتخذ أساسان اكلة اإلجابة عن ىذا السؤاؿ
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( ترابطات آلية، كمن ٍب ُٖ-ُٓبناء على ىذا االقًتاح فإف اٞتمل "ج" الواردة ُب األمثلة )
ابطات غَت اآللية  كُب نفس الوقت ٯتكننا ىذا االقًتاح من التفكَت ُب الًت . فهي ليست استدالالت

كًتابطات "تتطلب من القارئ عمبلن أتكيليان إضافيان" من أجل استجبلهبا، أكثر ٦تا تتطلبو الًتابطات 
 . اآللية اليت يتوصل إليها أساسان ابعتماد ا١تعرفة ا١توجودة مسبقان )ا١تعرفة ا٠تلفية(

و "االستدالؿ ( كيسميانُٕٗٗحوؿ االستدالؿ صاغو كارف كآخركف ) 398ىناؾ اقًتاح آخر
ال ٮتتلف ىذا االقًتاح عن . ا١تعلوماٌب" معتربينو مظهران من ا١تظاىر اليت يوظفها القارئ لفهم النص

إٔب االستدالؿ كرابط إٓب، كلكنو يتميز عنو ُب الطريق اليت يسلكها  أيضان سابقو ُب شيء ألنو ينظر 
ىي: من، ماذا، أين، مىت، كأف يقدـ ٢تا ا١تتلقي إٔب الفهم، إذ ينبغي لو أف يطرح ٣تموعة من األسئلة 

ففي ا١تثاؿ التإب، حُت يواجو القارئ اٞتملة "عقد خيوط حذائها مع بعض" فإف عليو أف . إجاابت
 . يستدؿ مىٍن فعل ماذا ًلمىٍن مىت كأين

 . يـو اٞتمعة زكاالن  -(ُٗ)
 . كانت كىريكؿ ترسم لوحة ُب القسم  
 . أحس ٨توىا دافيد ابلغيظ  
 . دافيد إزعاج كركؿ قرر  
 . عقد خيوط حذائها مع بعض  
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كُب رأم براكف كيوؿ أف اإلجابة عن ىذه األسئلة ليس نتيجة أم عمل استدالٕب كإ٪تا ىو 
 نتيجة ترابط إٓب ْتيث من السهل على القارئ أف يقدـ اإلجابة التالية: "دافيد عقد خيوط كركؿ مع

من البديهي أف اإلجابة ٓب تعتمد على  ،ة صعوبة تذكربعض ُب القسم يـو اٞتمعة زكاالن" بدكف أي
عن  االستدالؿ كإ٪تا على مبدأم التشابو كالتأكيل الي، أضف إٔب ىذا أف النص ا١تختار لئلجابة

 . تلك األسئلة بسيط للغاية

االنتقاد األساسي الذم يوجهو براكف كيوؿ إٔب ا١تقارابت السابقة لبلستدالؿ ىو ميلها "إٔب 
"، 399االستدالؿ مع ترابطات نصية خاصة، كأتسيس تلك الًتابطات على الكلمات ُب النص مطابقة

كمن أجل  ،خاصة كأهنا تبٍت النشاط االستدالٕب على معيار "الوقت اإلضاُب الذم تتطلبو ا١تعاٞتة"
( اٞتعة" الذم عد حىت اآلف استدالالن  -( )"مؤكنة النزىة ُْإبراز ضعف ىذا ا١تعيار يدرجاف ا١تثاؿ )

ُب سياؽ جديد كىو ٣تموعة من السكارل الذم يقوموف بنزىتهم اليومية كُب حديقة عمومية، كالذين 
( لن تتطلب كقتان ُْيعد كجود اٞتعة" ُب مؤكنتهم أمران مسلمان بو ٦تا يًتتب عنو أف معاٞتتهم للمثاؿ )

لن تتطلب كقتان إضافيان ُب سياؽ دكف أف يعٍت ىذا أف ىذه ا١تعاٞتة . إضافيان، أم سيتلقى أتكيبلن مباشران 
يستنتج من ىذا أف "التعرؼ على استدالؿ ما ابعتباره ترابطان آليا" أك "غَت إٓب" ال ٯتكن أف يتم . آخر

 . "411 ...ابستقبلؿ عن الشخص/ األشخاص ا١تتفحصُت للنص

 

                                                           

 .ِٕ ص ا١ترجع السابق.. ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمِِٔبراكف كيوؿ. ٖتليل ا٠تطاب. ص  -  ّٗٗ

 .ّٕ ص ا١ترجع السابق.. ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمِّٔبراكف كيوؿ. ٖتليل ا٠تطاب. ص  -  ََْ
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 االستدالل كملء للفراغ أو التقطع يف التأويل -:

فما ىو  ...مع أم نوع من الًتابط اآلٕب أك غَت اآلٕب معادلة االستدالؿ يرفض براكف كيوؿ
على أف "االستدالالت ىي الًتابطات اليت يقـو هبا  فالبديل الذم يقدمانو؟ يلح الباحثاف ا١تذكورا

كابلتإب "فبقدر ما يبذؿ القارئ جهدان  الناس حُت ٭تاكلوف الوصوؿ إٔب أتكيل ١تا يقرؤكنو أك يسمعونو"
يستفاد من  ،411بقدر ما يكوف ٤تتمبلن أف ىناؾ استدالالت ينبغي القياـ هباُب العمل التأكيلي 

طرحهما ىذا أنو يستحيل التنبؤ ابالستدالالت الفعلية اليت سيقـو هبا قارئ ما للوصوؿ إٔب أتكيل نص 
كلكي تتم معاٞتة مشكل االستدالؿ بطريقة أقرب إٔب ما يفعلو القراء عادة، أثناء مواجهتهم . ما

(، انطبلقان من ٣تموعة أسئلة الفهم )من، ماذا، أين، َِيقًتح الباحثاف معاٞتة النص) للنصوص،
مىت،( "فإذا اتضح أف اإلجابة عن بعض ىذه األسئلة تتطلب من القارئ "عمبلن" أتكيليان إضافيان مثل 
 ملء الفراغات أك التقطعات ُب أتكيلو، فإننا سنجد أساسان من أجل التنبؤ بنوع االستدالالت

 . "412ا١تطلوبة

يبدك أف رجاؿ مكتب األمن العمومي مصمموف على إرىاب ضحاّيىم، كىم  -ُ. (َِ)
 . يفلحوف ُب ذلك

 . ُب الساعة الواحدة بعد الزكاؿ كٞتوا نزؿ الصداقة ُب بكُت -ِ

                                                           

 .ّٕ ص ا١ترجع السابق.. ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمِٔٔوؿ. ٖتليل ا٠تطاب. ص براكف كي -  َُْ

 .ّٕ ص ا١ترجع السابق.. ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمِٔٔبراكف كيوؿ. ٖتليل ا٠تطاب. ص  -  َِْ
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 ِٗطلب البوليس من ا١توظف )ا١تسؤكؿ عن الغرؼ( إيقاظ ا١تعلمة األمريكية ليزا كيشر،  -ّ
 . أبف تلغرافان مستعجبلن قد كصل من أجلها سنة، كإخبارىا

، اٟتصوؿ عليو قػييًٌدت  -ْ حُت طلبت الصغَتة، الشقراء، كىي ما زالت ٖتت أتثَت النـو
 . يداىا كزج هبا ُب سيارة الشرطة

تقنيان، ٓب يلق القبض على الطالبة )اٟتاصلة على شهادة جامعية( القادمة من نوبلسفيل،  -ٓ
Ind . 

سئلة السابقة اكلة فهم ىذا النص فإننا سنصل فقط إٔب ٘تثيل جزئي األ ناإذا كظف 
ينبو براكف كيوؿ إٔب أف أكؿ ما ينبغي االنتباه إليو . ١تا نفهمو عن األشخاص كاألحداث ا١توصوفة فيو

(، كإ٪تا على ُٗكما ُب النص )  اإلسمىو أف الًتابط ليس قائمان على ٣ترد عبلقة بُت الضمَت كبُت 
ىناؾ عدد متنوع من األكصاؼ اددة اليت تقـو بينها عبلقات ٓب يشر إليها صراحة ُب  عكس ذلك،

النص، مثاؿ ذلك أف النص ٓب ٮتربان عن أف "رجاؿ مكتب األمن العمومي" ك "البوليس" ىم نفس 
األشخاص، كما أننا ٓب ٩ترب صراحة أبف "ضحيتهم" ك "ا١تعلمة األمريكية" ليزا كيشر" ك "الصغَتة 

كمن . كلها تعابَت ٖتيل إٔب نفس الشخص ...ك "الطالبة اٟتاصلة على شهادة جامعية" " ...قراءالش
ٍب فما ٓب تكن لدل القارئ معرفة متخصصة عن ىذه ا١تواضيع اإلخبارية فإف عليو أف "يستنتج" ىذه 

" ٍب مع ٔتعٌت أف يقـو بعمل أتكيلي معُت لكي يعادؿ "ضحيتهم" مع "ليزا كيشر. العبلقة اإلحالية
"الطالبة اٟتاصلة على شهادة جامعية"، كما ٓب يفعل ذلك فإنو ستقع ُب أتكيلو تقطعات ٦تا يتطلب منو 
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فبسيطة للغاية إذا عملنا ٔتبدأ "ال زماف كال  األخرلأما اإلجابة عن األسئلة . القياـ ٔتعاٞتة استداللية
 . مكاف متغَت ما ٓب يشر إليو"

إجابة عنو ُب النص )١تاذا قيدت ليزا كيشر كزج هبا ُب سيارة  كلكن السؤاؿ "١تاذا؟" ال ٧تد
أك أف  CIAأف كل األمريكيُت ُب الصُت من عمبلء  الشرطة؟(، كمن ٍب ينبغي أف تؤسس على "اعتقاد

كٯتكن أف يقـو القارئ هبذا االستدالؿ اكلة . الصينيُت يزعجوف األجانب ابستمرار بدكف سبب يذكر
كبناء على ىذا فإف "جزءان كبَتان من فهمنا ١تا . "413وؼ ُب النص دكف أف يفسرتفسَت السلوؾ ا١توص

نقرأه كنسمعو )كنراه، بدكف شك( بعد، ُب هناية ا١تطاؼ، نتيجة صنعنا ١تعٌت حوافز كأىداؼ 
هبذا ا١تعٌت األخَت يظل االستدالؿ . "414شاىدةشاركُت ُب األحداث ا١توصوفة كا١تك٥تططات كدكافع ا١ت

حان غَت قابل للحصر بشكل صاـر ما دامت كل ا١تقارابت السابقة ٖتتوم على ثغرات نشاطان مفتو 
للخركج من ىذا ا١تأزؽ . تفتحها أمثلة مستقاة من اللغة أثناء االستعماؿ كليس األمثلة ا١تصنوعة

)صعوبة ٖتديد طبيعة االستدالؿ( يتبٌت براكف كيوؿ كجهة نظر كفية ١تنطلقاهتا النظرية اددة ُب 
فقرات األكٔب من ىذا ا١تنظور كنعٍت هبا سلطة ا١تتلقي )مستمعان كاف أك قارائن( ْتيث ىو الذم ٭تدد ال

٭تس أبف تعطل فهمو كأتكيلو للنص  امىت كأين ينبغي اللجوء إٔب االستدالؿ، كىو يقـو بذلك عندم
 . انتج عن فراغات أك تقطعات ينبغي أف ٘تؤل لكي يصل إٔب أتكيل معُت

 

                                                           

 .ْٕ ص ا١ترجع السابق.. ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمِٖٔبراكف كيوؿ. ٖتليل ا٠تطاب. ص  -  َّْ

 .ْٕ . صا١ترجع السابق. ـََِٔ .، نقبلن عن: خطايب، دمحمِٖٔبراكف كيوؿ. ٖتليل ا٠تطاب. ص  -  َْْ
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 غويللا ليلتحلية يف التفاضلا نظريةلا -:

 تعريف النظرية التفاضلية ادلقدمة: -أوالً 

عن تلك  ٥تتلفة ٘تامان ٔتا يتعلق ابلنظاـ اللغوم الكو٘ب  415توجهات النظرية التفاضلية إف
حيث يعرؼ النظاـ اللغوم الكو٘ب على أنو  ،ا٠تاصة ابلنظرية التوليدية التقليدية ا١تعتمدة على القوانُت

كا١تقصود اب١تبادئ . ا١تبادئ كا١تخططات اإلجرائية ا١تنظمة للقوانُت )أك النطاقات( قائمة من
كالنطاقات: أف األنظمة القواعدية للغات الفردية تبٌت على أساس مركزم من خصائص كونية مقررة 

األمثلة كمن . )ا١تبادئ( ابإلضافة إٔب تعيُت لعدد ٤تدكد من ا٠تيارات الكونية ثنائية القيمة )النطاقات(
على ىذه النطاقات ىو الطرؼ الذم ٭تتلو رأس شبو اٞتملة النحوية )ٯتينان أك يساران( ككذلك اإلجبارية 

كما تزاؿ النظرية التفاضلية تشًتؾ مع أسبلفها من . )نعم أك ال( ٔتا ٮتص استهبللية ا١تقطع الكلمي
اليت ٭تتلها النظاـ اللغوم الكو٘ب، كعلى النظرّيت التوليدية ا١تعتمدة على القوانُت فيما يتعلق اب١تكانة 

 . ابية للغة البشريةذلك ٯتكن القوؿ: أبف النظرية التفاضلية ىي نظرية القدرة االستيع

 

 

 

 

                                                           

ـ. النظرية التفاضلية ُب التحليل اللغوم. ترٚتة: فيصل بن دمحم ا١تهنا. الرّيض: جامعة ََِْكاخر، رينيو.  - َْٓ
 .ْص النشر العلمي كا١تطابع. –ا١تلك سعود 
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 أهداؼ النظرية اللغوية -اثنياً 
 . للنظرية التفاضلية ُب التحليل اللغوم ىدفاف؛ ٫تا: الكونية كا١توسومية

 الكونية -4

ُب تسليط الضوء على لب ا١تبادئ النحوية  416ية اللغوّيتا٢تدؼ الرئيس لنظر  كمني
 . : تصنيف اللغة كاكتساب اللغة٫تا ،اثنُت ٣تالُت ذلك ُبكيتأتى . ا١تشًتكة بُت اللغات

١تختلف األنظمة )النحوية( )ا١تتعلقة ابألنظمة  معلوماتنا عن التصنيف اللغوم فلقد تطورت
كتعترب . كا١تعا٘ب( بتمثيل قائمة من ا٠تصائص الكونية الفرعية لؤلصوات، كا١تفردات، كأشباه اٞتمل

األ٪تاط ا١تتكررة الكتساب اللغة األـ مصدران آخر للتدليل على كحدة ا١تبادئ الكونية لؤلنظمة اللغوية، 
كأصبحت أكثر تفصيبلن كذلك بسبب العمل ا١تيدا٘ب الواسع كالتحليل الدقيق ١تعلومات من لغات 

كمن ىذه اٟتركة البحثية الضخمة ظهرت صورة كاضحة كعريضة ١تفهـو  ،تنتمي إٔب عوائل ٥تتلفة
فمن ا١تعركؼ أف األطفاؿ الذين يكتسبوف لغتهم األـ يتطوركف ُب ىذه العملية  ،""الوحدة ُب التنوع

بطرؽ كأساليب متشاهبة إٔب حد يلفت األنظار، حيث ٯتركف بنفس ا١تراحل التطورية كاليت ىي إٔب حد  
كفرضيان فإف الصفة الفطرية للنحو الكو٘ب ىي اليت ٕتعل األنظمة  ،اللغة ا١تتعلمة كبَت مستقلة عن

اللغوية ا١تختلفة شديدة التشابو ُب تصميماهتا األساسية، كىي اليت تسببت بدكرىا ُب كجود التشاهبات 
 . التطورية ا١تبلحظة

 

 

                                                           

 .كما بعدىا ُص رجع السابق.ـ. ا١تََِْكاخر، رينيو.  - َْٔ
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 ادلوسومية -3

. غَت موسـو اآلخرك  ،سـوأحد٫تا مو  :اللغوية من الًتاكيب 417لكل صنفنوعاف وجد ي
كتعترب القيم غَت ا١توسومة ىي ا١تفضلة ُب ٥تتلف اللغات كتعترب ىي األساسية ُب كل األنظمة 

ٖتاشي القيم ا١توسومة ُب ٥تتلف اللغات كال تستخدـ ُب األنظمة القواعدية إال  القواعدية بينما يتم
كلكن  [e]ك [i]غَت مدكرة أمامية مثل  فعلى سبيل ا١تثاؿ، يوجد ُب كل اللغات صوائت. ٠تلق التضاد

تظهر تضادان بُت ىذه الصوائت كصوائت أخرل مدكرة  ال توجد إال قائمة مصغرة من اللغات اليت
-كبناء على ذلك فإف القيمة غَت ا١توسومة للسمة ا١تميزة ]مدكر[ ىي ] ،[ø]ك  [y]أمامية مثل 

فعلى سبيل  ،ؤثر ا١توسومية على الفئات التطريزيةكُب ا١تستول الفوقطعي ت. مدكر[ ُب الصوائت األمامية
ا١تثاؿ القيمة غَت ا١توسومة ٠تا٘تة ا١تقطع الكلمي ىي "مفتوح" ألف كل اللغات ٖتتوم على مقاطع  

( كلكن ال توجد قائمة مصغرة من اللغات اليت تسمح بوجود مقاطع كلمية v، كcvكلمية مفتوحة )
وسومية ابألنظمة الصوتية فحسب كلكن ًب اقًتاح مبادئ كال يرتبط مفهـو ا١ت. (cvc، كvcمغلقة )

 . كما يرل تشومسكي  أيضان للموسومية لؤلنظمة الصرفية كالنحوية 

 مدخل ا١توسومية ا١تتعلق ابلكونية اللغوية على فرضيتُت:  ٍتلقد بي 

الصيغة أكالن: تعترب ا١توسومية مفهـو نسيب بطبيعتو ْتيث ال يعترب العنصر اللغوم ا١توسـو معتل 
 . ُب حد ذاتو كلكن فقط اب١تقارنة مع عناصر لغوية أخرل

، ابلنسبة لتمييز بنيوم ما، اختياران شكليان عشوائيان  اثنيان: ال يعترب ما ىو موسـو أك غَت موسـو
كهبذه ا١تقارنة ٢تذين العاملُت يتضح أف . كلكن لذلك عبلقة جذرية ابألنظمة النطقية كاإلدراكية

                                                           

 .كما بعدىا ِص ـ. ا١ترجع السابق.ََِْكاخر، رينيو.  - َْٕ
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بتفسَت للكونية ٮتتلف بشكل أساسي عن نظرية ا١تبادئ كالنطاقات ْتيث ال توجد ا١توسومية تسمح 
للموسومية مكانة ذات قدر كاضح ُب النظاـ اللغوم كلكنها تعمل كمنظومة خارجية مكونة من 

 . " نظاـ لغوم ماتفسَتات لقيم النطاقات ْتيث ٯتكن أف تقـو "تعقيدات

 فاضليةادلفاهيم األساسية للنظرية الت اً:لثاث

. ىي: التضاد، كالقيود، كا٢تيمنةك  418التالية تقـو النظرية التفاضلية على ا١تفاىيم األساسية
 كفيما يلي نوجز ىذه ا١تفاىيم:

 التضاد -أ

 اللغة كنظام من القوى الكونية ادلتضادة -

 ُب قلب النظرية التفاضلية، تكمن الفكرة القائلة أبف اللغة، كحقيقة كل األنظمة اللغوية، ما
كىذه "القول" ىي ارؾ الذم تشتمل عليو القيود، كاليت لكل منها . ىي إال نظاـ من القول ا١تتضادة

كالقيود بطبيعتها متضادة ْتيث ٯتكن أف تتضمن . مطلب يتعلق ّتانب من الصيغ النحوية للمخرجات
غة أف توافق كل كأخذان ابٟتقيقة اليت تنص على أنو ال ٯتكن ألم صي. موافقة أحدىا انتهاكان آلخر

القيود ُب ذات الوقت، ٬تب أف تكوف ىناؾ آلية ما النتقاء الصيغ اليت تكبدت انتهاكات أقل للقيود 
كتشتمل آلية االنتقاء ىذه على ترتيب تسلسلي  ،من تلك اليت تكبدت انتهاكات أكثر خطورة

كلكن ُب الوقت الذم ٧تد  ،ان للقيود، ْتيث تكوف للقيود األعلى ترتيبان األكلوية على تلك األدٗب ترتيب
فيو أف القيود كونية فإف الًتتيبات ليست كذلك: فاالختبلفات ُب الًتتيب ىي مصدر التباين عرب 

 . اللغات
                                                           

 .َُ-ْص ـ. ا١ترجع السابق.ََِْكاخر، رينيو.  - َْٖ
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جزئيات، أك اٖتادات جزئية أك  - بُب األنظمة الصوتية توجد بعض أصناؼ الًتاكي مثبلن 
فعلى سبيل ا١تثاؿ تعترب الصوائت . ألخرلاكاليت تعد مفضلة كونيان عن الًتاكيب  -تراكيب تطريزية 

األمامية غَت ا١تدكرة غَت موسومة إذا ما قورنت ابلصوائت األمامية ا١تدكرة، كذلك ا١تقاطع الكلمية 
ا١تفتوحة إذا ما قورنت اب١تغلقة، ككذلك الصوائت القصَتة إذا ما قورنت ابلصوائت الطويلة، ككذلك 

ككما لوحظ آنفان فإنو يتم ٖتاشي . ما قورنت ٔتقاببلهتا اجملهورةاألصوات غَت الرنينية ا١تهموسة إذا 
كلذلك فإف مفهـو ا١توسومية  ،الًتاكيب ا١توسومة ُب كل اللغات، بينما يتم منعها ٘تامان ُب بعض اللغات

 . ىو بطبيعتو غَت متناظر

 حاالت التضاد بني ادلوسومية واافظة -

فكلما كاف ىناؾ حفاظ على التباين ا١تفرداٌب   ،ضادتُتتعترب ا١توسومية كاافظة بطبيعتهما مت
كانت ىناؾ قيمة متعلقة بذلك على حساب ا١توسومية، ٟتتمية أف يكوف أحد األعضاء موسومان ُب  

ٖتدد التقاببلت  اإل٧تليزيةانظر إٔب اٟتقيقة اليت تنص على أف اللغة  :فعلى سبيل ا١تثاؿ ،كل تقابل
و ال توجد صوائت مدكرة أمامية لتقابل يث إنألبعاد ا٠تلفية كالتدكير ْتا١تمكنة بُت صوائتها ابلنسبة 

ىذه اللحمة بُت التدكير كا٠تلفية ُب الصوائت ال تعترب خاصة ابللغة . تلك غَت ا١تدكرة األمامية
كُب اٟتقيقة ٯتكن القوؿ أبهنا مرسخة ُب . من لغات العآب كلكنها تتكرر ُب الغالبية العظمى اإل٧تليزية

كلكن ابلتأكيد ال يعترب ىذا التقييد كونيان لدرجة أف كل لغات . ائص أنظمة النطق كاالستيعابخص
فإنو توجد كثَت من اللغات اليت تسمح بتباين ُب تدكير الصوائت األمامية، ٦تا يتيح عنو . العآب ٖتًتمو

 . تزايد ُب الكمية اتملة للتباين ا١تفرداٌب على حساب تزايد ُب ا١توسومية

كنبلحظ عمومان أنو كلما تزايدت أساليب ترميز البياانت ا١تفرداتية كلما أصبح النظاـ الصوٌب 
فيمكن . أكثر تعقيدان كتركيبان، إما ابعتبار الًتكيب اٞتزئي أك ابعتبار اإلمكاانت االٖتادية بُت اٞتزئيات
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لك سيكوف على حساب تزايد  أف تكوف لغة ما ٤تافظة ٘تامان على التباينات الصوتية الداللية، كلكن ذ
كعلى العكس فإنو ٯتكن للغة ما أف تقلص من ا١توسومية الفونولوجية، . كبَت ُب ا١توسومية الفونولوجية

 . كلكن على حساب التخلي عن بعض األساليب القيمة للتعبَت عن التباينات ا١تفرداتية

 ية:فيما يلي تطبيق ٢تذه األفكار األساسية من خبلؿ النظرية التفاضل

 النظام اللغوي يف النظرية التفاضلية كآلية مدخالت وخمرتجات -

يكمن االفًتاض األساسي للنظرية التفاضلية ُب أف كل صيغة لغوية ٥ترجة تعترب ىي األفضل 
)أك أفضل ما أمكن ٖتقيقو( ابعتبارىا حصلت على أقل عدد ٦تكن من االنتهاكات، ذات الشأف، 

نسبة ألم مدخل معطى، ٧تد أف النظاـ اللغوم يقـو بتوليد كمن ٍب فبال. لقائمة من القيود ا١تتضادة
تقييم قائمة غَت ٤تدكدة من ا١تخرجات ا١ترشحة، ليتم انتقاء ا١ترشح األفضل، كالذم ىو ا١تخرج 

 . اٟتقيقي

كبعد طرح ىذه الفرضيات األساسية للنظرية التفاضلية، دعوان نتوجو إٔب طركحات أكثر دقة  
 . ورية، "القيود"، ك "التضاد"، ك "ا٢تيمنة"، ك "التفاضلية"لبعض ا١تفاىيم ا

  القيود -ب

 متهيد 

ىو: متطلب بنيوم ٯتكن  419كالقيد ،تقسم القيود إٔب قسمُت ٫تا: قيود كونية كقيود منتهكة
فيمكن لصيغة ما أف توافق أحد القيود إذا توافقت ٘تامان . موافقتو أك انتهاكو من خبلؿ صيغة ٥ترجة

                                                           

 .ُُ-َُص ـ. ا١ترجع السابق.ََِْكاخر، رينيو.  - َْٗ
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تطلب البنيوم، بينما ٯتكن القوؿ أبف الصيغة اليت ال توافق ىذا ا١تتطلب ىي الصيغة اليت تنتهك مع ا١ت
 . ذلك القيد

كيقـو كل قيد فردم  ،تقر النظرية التفاضلية نوعاف من القيود، قيود اافظة كقيود ا١توسومية 
 . بتقييم ٝتة ٤تددة ١توسومية ا١تخرج أك ٤تافظتو

ا٠تصائص العامة ٢تذين الصنفُت من القيود، كإٔب كظائفهما ُب النظاـ  كدعوان اآلف ننظر إٔب
 . اللغوم

. الصيغة البنيوية -تتطلب قيود ا١توسومية أف تتبلءـ صيغ ا١تخرجات مع أحد معايَت سبلمة  
ككما يتضح من األمثلة اآلتية، فإف ىذه ا١تتطلبات قد أتخذ شكل حاالت هني لبعض الًتاكيب 

أ(، أك الًتاكيب التطريزية ُوسومة، سواء كاف ذلك ٮتص أصناؼ اٞتزئيات الصوتية )الفونولوجية ا١ت
 . ج(ُب(، أك حاالت تواجد لبعض أصناؼ اٞتزئيات الصوتية ُب بعض ا١تواقع ادكدة )ُ)

 أمثلة على قيود ا١توسومية:( ُ)

 . ٬تب أف تكوف الصوائت أنفية -أ

 . ة٬تب أف ال يكوف للمقاطع الكلمية تقفيل -ب 

 . ٬تب أف ال تكوف األصوات غَت الرنينية ٣تهورة التقفيلية -ج 

 . ٬تب أف تكوف األصوات الرنينة ٣تهورة -د 

 . ٬تب أف يكوف للمقاطع الكلمية استهبلؿ -ىػ 
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 . ٬تب أف تكوف األصوات غَت الرنينية ٣تهورة بعد األصوات األنفية -ك 

كالحظ أف قيود . ك(–د ُمثل ما كرد ُب ) ضان أييان إ٬تابكلكن ٯتكن أف أتخذ القيود شكبلن  
 . ا١توسومية تشَت إٔب صيغ ا١تخرجات دكف النظر إٔب ا١تدخل ا١تفرداٌب

تتطلب قيود اافظة أف تبقى ا١تخرجات على ا٠تصائص األساسية للصيغ ا١تفرداتية، كذلك  
 . بتحقيق نوع من التشابو بُت ا١تخرج كمدخلو

 ة( أمثلة على قيود اافظِ)

 . ٬تب على ا١تخرج اافظة على كل اٞتزئيات الصوتية ا١توجودة ُب ا١تدخل -أ

 . للجزئيات الصوتية ُب ا١تدخل٬تب على ا١تخرج أف ٭تافظ على التتابع ا٠تطي )لتوإب(  -ب

 . ٬تب أف يكوف للجزئيات الصوتية ا١توجودة ُب ا١تخرج مقاببلت ُب ا١تدخل -ج

 . تية ُب ا١تدخل كتلك اليت ُب ا١تخرج مقاببلت ُب ا١تدخل٬تب أف تكوف اٞتزئيات الصو  -د

ككما ىو كاضح فإف قيود اافظة ال تعترب من تلك القيود اليت ال تشَت إال للمخرجات فقط،  
كعلى العكس، . كذلك لكوهنا أتخذ ُب االعتبار عناصر تنتمي إٔب مستويُت: ا١تدخبلت كا١تخرجات

 . عتبار أم عناصر تنتمي للمدخبلتفإف قيود ا١توسومية ال أتخذ ابال

األمر ا١تهم ىنا ىو أف كبل النوعُت من القيود تشَت إٔب ا١تخرجات بطريقة حصرية مع 
كاليوجد ُب النظرية التفاضلية أم قيود تشَت حصرّين إٔب . ا١توسومية كبعبلقتها مع ا١تدخل ُب اافظة

 . التقليدية للفونولوجيا التوليديةكيعترب ذلك اختبلفان جوىرّين عن النظرية . ا١تدخبلت
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أبف قيود اافظة ٖتمي العناصر ا١تفرداتية ُب لغة ما من قول  من الناحية الوظيفية ٯتكن القوؿ 
التغيَت أك "التلف" اليت تفرضها قيود ا١توسومية، كعلى ذلك فإف ٢تا كظيفتُت اتصاليتُت أساسيتُت، فهي 

من العناصر ا١تفرداتية  ة ٦تا ٯتكن اللغات من أف يكوف ٢تا قوائمأكالن ٖتافظ على التباينات ا١تفرداتي
أم أنو إذا أخذان التباين ابالعتبار، فيمكن . ا١تتميزة شكليان لتتمكن من التعبَت عن ا١تعا٘ب ا١تختلفة

 . القوؿ أبف اافظة ىي اليت تبقي على تباين أشكاؿ العناصر ا١تفرداتية ا١تختلفة

افة بُت ا١تدخبلت كا١تخرجات، ٯتكن لقيود اافظة أف ٖتد من التعدد كاثنيان، بتحديد ا١تس
كلذلك فإف اافظة تبقى على حاالت التحقق السياقي ١تورفيم ما )كاليت . الشكلي للعناصر ا١تفرداتية

 . كىذا ابلطبع يقوم العبلقة التقابلية بُت ا١تعٌت كالشكل. تسمى مناكابتو( قريبة من بعضها البعض

يص ذلك، ٯتكن القوؿ: أبف الوظيفة الكلية للمحافظة تكمن ُب دعم كتقوية الشكل كلتلخ
الفونولوجي للصيغ ا١تفرداتية ُب ا١تخرجات، كنوع من اٞتمود الذم ٭تكم ا١تسافة بُت ا١تخرجات 

 . كأشكا٢تا األساسية

 كونية ف ابلقيود ُب النظرية التفاضلية: فهذه القيود تعترباف متعلقتاكيتبقى ىناؾ فرضيت 
 :411ا فيما يليم٧تملهك  ؛كمنتهكة

 القيود الكونية -أ 

كال يعٍت ذلك . أبف تشكل كل القيود جزءان من النظاـ اللغوم الكو٘ب للعات الطبيعية كذلك 
كعطفان على الًتتيب ا١تخصص لغوّين للقيود، . أف لكل قيد بعينو نفس درجة النشاط ُب كل اللغات

                                                           

 .ُّ-ُِـ. ا١ترجع السابق. صََِْكاخر، رينيو.  - َُْ
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ال ينتهك بتااتن ُب إحدل اللغات كلكنو ينتهك ُب أخرل مع بقائو نشطان فإنو من ا١تمكن أف ٧تد قيدان 
 . ذات القيد عدٙب النشاط ُب لغة اثلثة كمؤثران فيها، كُب ذات الوقت قد ٧تد

 االنتهاكيةالقيود  -ب

فبل ٯتكن انتهاؾ أم . تعترب القيود منتهكة، كلكن االنتهاؾ ٬تب أف يكوف ُب حده األدٗب
. ملح: مثل أف يكوف ذلك بسبب ٖتاشي انتهاؾ قيد آخر يكوف أعلى ترتيبان  قيد دكف كجود سبب

فإذا تساكت كل األمور . أحد القيود فإف ىذا االنتهاؾ ٬تب أف يبقى ُب حده األدٗب كحىت لو انتهك
 . انتهاكان  فإف الصيغ األقل انتهاكان للقيود ىي األكثر تبلؤمان من تلك األكثر األخرل

 يمنة والتضادالتفاضلية: اذل -ج

ىي الوضعية اليت يتحقق فيها التبلـؤ األكرب مع قائمة من القيود  411تعترب التفاضلية 
 . كقد حاف الوقت اآلف لدراسة أكثر تبصران ١تفهـو "األفضل" ُب النظرية التفاضلية. ا١تتضادة

ة لقائمة يعترب ٥ترجان ما ىو األفضل إذا ما تكبد أقل عدد من االنتهاكات ا٠تطَت التفاضلية: 
 . آخذين ابالعتبار ترتيبها التسلسلي. من القيود

كعلى ذلك فإننا نفًتض أف كل صيغة ٥ترجة من النظاـ اللغوم ىي األفضل ابعتبار تسلسلية 
فإف الصيغ ا١تخرجة التامة . القيود ا١تعتمدة كليس ابعتبارىا قد كافقت كل ىذه القيود ُب ذات الوقت

( ليس ٢تا كجود أصبلن، ألف كل صيغة ٥ترجة سوؼ تنتهك على األقل )ٔتعٌت أهنا توافق كل القيود
 . كلذلك فإف اختيار أفضل الصيغ ا١تخرجة يتطلب ٖتديد األكلوّيت. بعض القيود

                                                           

 .ُٓ-ُْص ق.ـ. ا١ترجع السابََِْكاخر، رينيو.  - ُُْ
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 حاالت التضاد ٯتكن حلها ابستخداـ ا٢تيمنة: حيث إف. كيتضح ىنا دكر التسلسلية

 . تضادة أيخذ األكلوية على ذلك األقل ترتيبان الفرد األعلى ترتيبان بُت زكج من القيود ا١ت اذليمنة:

 . كنتوجو اآلف إٔب التمثيل على األفكار اليت طرحت حىت اآلف

 أمثلة على تفاعل القيود

 أتنيف تباين اجلهر يف اذلولندية

 فيما يلي سنقدـ كاحدان من القيود الكونية كا١تنتهكة

 رلهورة -تقفيلة 

 . ة ٣تهورة ُب موضع التقفيلة٬تب أف ال تكوف األصوات غَت الرنيني 

و ٯتنع صنفان من اٞتزئيات الصوتية حيث إنمن أحد قيود التقليدية للموسومية،  يعترب ىذا
. ا١توسومة )األصوات عَت الرنينية اجملهورة( من أخذ موضع التقفيلة )كاليت تعد بدكرىا موضعان موسومان(

 ااتن مهموسة، كما يوضح ا١تثاؿ ذلك التناكب التإب:ُب ا٢تولندية، تعترب غَت الرنينيات ُب التقفيلة أصو 

 "سرير" bєd/        bєt / -أ

 "أسرة" bєd-әn /       bєdәn/  -ب

. و تبلشى ابٕتاه ا٢تمسحيث إنال يوجد ُب ا٢تولندية تباين جهرم ُب غَت الرنينيات النهائية،  
ابعتبار القيد* تقفيلة  [bєd]، ك bєd[ :/bєt] /كاآلف لننظر إٔب كيفية تقييم ٥ترجُت مرشحُت للمدخل

 . ٣تهورة -
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 . ٣تهورة -تقييم مرشحُت ابعتبار القيد* تقفيلة 

 . ٣تهورة –يوافق *تقفيلة  [bєt] -أ       

يعترب صواتن  [t]ىو صوت غَت رنيٍت ُب تقفيلة مقطع كلمي، ككذلك ألف  [t]كذلك ألف 
 . مهموسان 

 . ورة٣ته –ينتهك * تقفيلة  [bєd] -ب       

يعترب صواتن  [d]ىو صوت غَت رنيٍت ُب تقفيلة مقطع كلمي، ككذلك ألف  [d]كذلك ألف 
 . ٣تهوران 

فا١تنتهكوف . لو أف ىذا القيد ىو الوحيد ذك العبلقة هبذه الصيغ، لكانت األمور أكثر بساطة
طة ألنو ٯتكن أف كلكن ُب األنظمة اللغوية اٟتقيقية ليست األشياء هبذه البسا. ٭تذفوف دكف أدٗب تردد

 . يكوف للقيود متطلبات متضادة ٔتا ٮتص ٤تتول صيغ ا١تخرجات

كلننظر إٔب قيد آخر من قائمة القيود الكونية، ُب ىذه ا١ترة أحد القيود التقليدية للمحافظة، 
 . يتطلب أبف تتم اافظة على القيمة ا١تدخلة لسمة ]جهر[ ُب ا١تخرج

 

 

 مد مخ )تجهر( –هوية 



 

 
 

354 

. االحتفاظ بتحديدات ٝتة ]جهر[ للجزئية الصوتية ا١تدخلة ُب مناظرهتا ا١تخرجة أف يتم٬تب 
 يطرح ىذا القيد للمحافظة مفهـو "ا١تناظر" كالذم ٯتكن تعريفو مبدئيان كبصفة غَت رٝتية كما يلي:

 . ىو اٞتزئية الصوتية ا١تخرجة اليت تعترب ٖتققان ٞتزئية صوتية مدخلة ادلناظر:

 . ف غَت الرٝتي دقيق ٔتا فيو الكفاية ألىدافنا اٟتاليةيعترب ىذا التعري

أف اٞتزئيات الصوتية ا١تدخلة  [bєt]يتضح من رسم التناظر التوضيحي للكلمة ا٢تولندية 
 . كا١تخرجة، كاليت تعترب مناظرات لبعضها البعض، قد ًب ربطها ٓتطوط رأسية

 [bєt]رسم تناظر توضيحي لكلمة 

 [bєd]مدخل

/ / / 

 [bєt] ٥ترج

مد مخ )جهر( قد ًب انتهاكو ُب الصيغة  -يدؿ ىذا الرسم التوضيحي على أف القيد ىوية
[bєt] .كحدث ىذا االنتهاؾ ألف[t] اليت تعترب جزئية صوتية مهموسة ُب ا١تخرج، تناظر اٞتزئية ،

وقت، كلكن ُب نفس ال. ، كأف للجزئيتُت الصوتيتُت قيم متضادة للجهرُب ا١تدخل [d]الصوتية اجملهورة
تعترب جزئية صوتية غَت رنينية  [t]٣تهورة، ألف  -توافق قيد ا١توسومية * التقفيلة  [bєt]٧تد أف 

 . كمهموسة تظهر ُب موضع التقفيلة

 الطراز البنائي للنظام اللغوي يف النظرية التفاضلية -رابعاً 
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يث تقـو كآلية مدخبلت ك٥ترجات ْت  412ٯتكن اعتبار النظاـ اللغوم ُب النظرية التفاضلية
كإل٘تاـ ىذه  ،اب١توافقة بُت صيغة ٥ترجة كصيغة مدخلة )على أف يكوف لكل مدخل ٥ترجان كاحدان فقط(

الوظيفة ٧تد أف النظاـ اللغوم يقسم العمل بُت عنصرين يقـو أحد٫تا ٔتطابقة ا١تدخل على قائمة غَت 
ا١ترشحة للمخرج مستخدمان  فيكلف بتقييم ىذه الصيغ اآلخر٤تدكدة من الصيغ ا١ترشحة للمخرج، أما 

كا١تسميات اليت تطلق على ىذين  ،قائمة من القيود ا١ترتبة، ْتيث ٯتكن اختيار ا١تخرج األفضل
" على التوإب كٯتكن عرض ىذا التنظيم اللغوم جدكليان مستخدمُت . العنصرين ىي: "ا١تولد" ك "ا١تقـو

 ُب ذلك الًتقيم الوظيفي، كما يلي:

 مدخبلت ك٥ترجاتالنظاـ اللغوم كآلية 

 {فمرشح  ...،ِ، مرشحُ}مرشح   ا١تولد )مدخل(

 ٥ترج     {فمرشح  ...،ِ، مرشحُا١تقـو }مرشح 

 ،كيعٍت ىذا أف ا١تولد ىو أداة كظيفية تنتج قائمة مرشحات عند تطبيقها على مدخل ما
داة كظيفية ككذلك يعترب ا١تقـو أ. كتكوف كل ىذه ا١ترشحات ٖتليبلت منطقية ٦تكنة لذلك ا١تدخل

. كيكوف ىذا ا١تخرج ىو التحليل األفضل للمدخل. تنتج ٥ترجان عند تطبيقها على قائمة ا١ترشحات
كابإلضافة إٔب ا١تولد كا١تقـو ٭تتوم النظاـ اللغوم على ٣تموعة ا١تفردات اليت تضم كل الصيغ ا١تفرداتية 

أماـ ىذا النموذج للنظاـ كبتلخيص كل ذلك، ٧تد أنفسنا . كاليت تكوف بدكرىا مدخبلت للمولد
 اللغوم:

 أجزاء النظاـ اللغوم ُب النظرية التفاضلية
                                                           

 .كما بعدىا ِِص ـ. ا١ترجع السابق.ََِْكاخر، رينيو.  - ُِْ
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: ٖتتوم على التمثيبلت ا١تفرداتية )أك الصيغ الكامنة( للمورفيمات، كاليت رلموعة ادلفردات
 ىي مدخبلت لػ:

 : يولد صيغ ا١تخرج ا١ترشحة ١تدخل ما، كيسلمها لػ:ادلولد

بة اليت تقـو صيغ ا١تخرج ا١ترشحة ابلنظر إٔب قيمتها التبلؤمية، : كىي قائمة القيود ا١ترتادلقوم
 . كٗتتار ا١ترشح األفضل

  تصنيف عاملي للموسومية واافظة - 

ا١تفهـو القائل أبف األنظمة اللغوية للغات الفردية ىي  413يوجد ُب قلب النظرية التفاضلية 
كالطريقة األساسية الختبار التنبآت  .األمثلة على أنظومة ترتيب عامة لقيود من أصناؼ ٥تتلفة

التصنيفية اليت تطرحها النظرية تكمن ُب بناء تصنيف عاملي، كذلك بًتتتب كإعادة ترتيب القيود 
 كىي كما يلي: ،ا١تنتمية إٔب أصناؼ ٥تتلفة

 تصنيف عاملي للموسومية كاافظة

اافظة )انعداـ التنوع/ غَت قيود ا١توسومية حرة السياؽ << قيود ا١توسومية مقيدة السياؽ،  -أ
)  . موسـو

 . قيود ا١توسومية مقيدة السياؽ<< قيود ا١توسومية حرة السياؽ<< اافظة )التنوع األلوفو٘ب( -ب

 . قيود ا١توسومية مقيدة السياؽ<< اافظة << قيود ا١توسومية حرة السياؽ )التحييد ا١توضعي( -ج

                                                           

 .ْٕ- ّٗـ. ا١ترجع السابق. صََِْكاخر، رينيو.  - ُّْ
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 . السياؽ، قيود ا١توسومية حرة السياؽ )التباين الكامل( اافظة<< قيود ا١توسومية ا١تقيدة -د

كقد قمنا ببناء تصنيف عاملي أساسي للمحافظة كا١توسومية، كتوصلنا إٔب أف كل األصناؼ  
كبتنويع ترتيب اافظة ابلنسبة  ،ا١تتوقعة من عبلقات ا١تدخبلت اب١تخرجات ىي أصناؼ اثبتة لغوّين 

إٔب تصنيف عاملي يغطي حاالت التحييد كمقيدة السياؽ( توصلنا ؽ، لقيود ا١توسومية )حرة السيا
كبُت ىاتُت النهايتُت، حددان . الكلي من جهة، كحاالت اٟترية الكلية للتباين من جهة أخرل

كضعيتُت متوسطتُت: فهناؾ التنوع األلوفو٘ب )حيث ٧تد نوعان ٥تصصان من التحييد الذم يسمح 
خرج(، كالتحييد ا١توضعي )كىو اٟتالة اليت تظهر فيها أحد بتحقيق قيمتُت ألحد السمات ُب ا١ت

 . السمات ُب كضعية تقابلية، ما عدا عند كركدىا ُب سياؽ ٥تصص، كالذم يتم ٖتييدىا فيو(

 مثال: انعدام تنوع األنفية يف الصوائت )الفموية الكلية(

 . مد مخ )أنفي( -*صائت )أنفي(<< *صائت )فموم( أنفي، ىوية  

 جهر/٫تس()السمة: 

مد مخ )أنفي( ابلنسبة لبعضهما  -الحظ أف ترتيب القيدين *صائت )فموم( أنفي كىوية 
كذلك ألف فموية الصائت ىي أمر ٭تدده القيد *صائت . البعض ىو أمر ال عبلقة لو اب١تخرج النهائي

 . )فموم( ابنفراد
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أبف األنظمة اللغوية ُب اللغات الفردية ما ىي إال صور ٥تتلفة  414ة التوليديةالنظريتدعي  
كالفرضية ىي أف ىذا النظاـ اللغوم الكو٘ب . ١توضوع كاحد، كىو ذلك ا١تتعلق ابلنظاـ اللغوم الكو٘ب

يعترب فطرّين بدالن من كونو مكتسبان، كعليو فهو ٭تدد مدل االحتماالت اليت ٯتكن أف تظهر فيها 
كمن ىذا ا١تنطلق تتأتى األ٫تية اٟتاٝتة للربط بُت دراسة اكتساب اللغة األكٔب  ،لف اللغات الطبيعية٥تت

كدراسة اللغة الطبيعية، ١تا قد يقدمو ذلك من رؤية كاضحة ٠تصائص النظاـ اللغوم الكو٘ب، األمر 
ورية ُب ٣تاؿ دراسة كا١تسألة ا. يان على فهم أغوار القدرة اللغوية لدل اإلنسافإ٬تابالذم سينعكس 

 اللغة األكٔب ىي: كيف ٯتكن ١تبادئ النظاـ اللغوم الكو٘ب أف ٖتدد عملية االكتساب؟

لقد ًب ُب دراسات سابقة تناكؿ ىذه ا١تسألة الكتساب اللغة من زكاّي ٥تتلفة كأبساليب  
دراسة  اآلخر البعض  بدراسة معطيات أخذت من لغة األطفاؿ، بينماُتفقد قاـ بعض الباحث. متعددة

 . الشركط األساسية الواجب توافرىا ُب نظاـ لغوم ما ٞتعلو قاببلن للتعلم

يعتمد على مبدأ ٚتع ا١تعلومات من "حديث"  فنجد أف أحد حقوؿ البحث االستقصائي
األطفاؿ، ُب شكل متوف )مواد معلوماتية لغرض البحث اللغوم( ٚتعت ٟتديث عفوم، أك استنبطت 

ْتيث يقـو الباحثوف بدراسة ىذه ا١تعلومات بربطها ا١تباشر مع االدعاءات . تياريةعن طريق أساليب اخ
ا١تطركحة ٓتصوص النظاـ اللغوم الكو٘ب، كمحاكلة لًتسيخ ا٠تصائص ذات العبلقة للنظاـ اللغوم 

 . الكو٘ب كاليت تقـو بدكر اإلرشاد للطفل أثناء عملية اكتسابو للنظاـ اللغوم ا٢تدؼ

حقل الثا٘ب من البحث االستقصائي، كالذم سنوليو حقيقة االىتماـ األكرب ُب أما ابلنسبة لل 
كتكمن ا١تسألة اورية ىنا ُب ٖتديد ماىية ا٠تصائص ا١تنهجية  ،االكتسابيةىذا الفصل، ىو موضوع 

ذات الوجود ا١تستقل للنظاـ اللغوم الكو٘ب كاليت ٯتكن من خبل٢تا ٖتقيق اكتسابية األنظمة للغات 
                                                           

 .كمابعدىا ّّٕص ـ. ا١ترجع السابق.ََِْكاخر، رينيو.  - ُْْ
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كمن ىذا ا١تنطلق، ٧تد أف النظرية التفاضلية تطرح عددان من االفًتاضات ابلنسبة للنظاـ اللغوم . يةالفرد
، كٖتديدان نظرية ا١تبادئ كالنطاقات، األخرلجوىرىا ٥تتلفة ٘تامان عن النماذج  الكو٘ب كاليت تعترب ُب

ارات الثنائية، كاليت تقابل كل كاليت ٖتدد مهمة ا١تتعلم ُب ٖتديد القيم لقائمة متوفرة كونيان من ا٠تي
كلكن اب١تقابل ٧تد أف النظرية . نتهكة للنظاـ اللغوم ا٢تدؼا١تكاحدة منها أحد ا٠تصائص غَت 

التفاضلية تفًتض أف النظاـ اللغوم الكو٘ب ىو الذم يعرؼ قائمة من القيود الكونية ا١تنتهكة، ككذلك 
فردية ٗتتلف من خبلؿ بعد القيود كترتيبها فاللغات ال. تلك ا١تبادئ اليت ٖتكم عملية تفاعلها

فإذا كانت األنظمة اللغوية اب١تقاـ األكؿ، تعترب  ،)ابإلضافة إٔب أهنا ٗتتلف ُب ٣تموعاهتا ا١تفرداتية(
فإف اكتساب لغة ما ٬تب أف يشتمل على اكتساب  ٣تموعة من الًتتيبات لبعض القيود الكونية،

ك١تتعلم اللغة عبلقة مباشرة كحصرية ابلصيغ ا١تخرجة . الكونيةلغوّين ٢تذه القيود  -تسلسلية ٥تصصة 
ليتمكن  ؛للغة ا٢تدؼ، كىو مطالب ابستنباط كل ا١تعلومات البلزمة لعملية التعلم من ىذه ا١تخرجات

ُب النهاية من ٖتديد الضركرّيت الواجب توافرىا لًتتيب كل القيود بطريقة تساىم ُب ٖتقق ظهور تلك 
 . ا١تخرجات
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 التقومي -4
  تقوميلا أمهية   -

التقوٙب معرفة القيمة أم ٖتديد قيمة الشيء أك ا١تعٌت أك العمل : إف ُْٓيقوؿ ابمشموس كغَته
 . أك أم كجو من أكجو النشاط، كذلك ابلنسبة ٢تدؼ معُت معلـو ك٤تدكد من قبل

كم عليو، ك٩تضعو للتقوٙب ١تعرفة ما حقيقة ف ٨تأكالنشاط التعليمي كأم نشاط آخر يتطلب 
ىذا النشاط من األىداؼ ا١توضوعة مسبقان ٢تذا النشاط التعليمي، كمعرفة عوامل القوة، كعوامل 

كُب ضوء ىذا التقوٙب ٕترم عملية تطوير للمنهج بغرض تقليل عوامل . الضعف ُب ىذا النشاط
تقوٙب ا١تنهج الدراسي تقدير آاثره ُب ٪تو الضعف كزّيدة عوامل النجاح، كبعبارة أخرل، نقصد ب

التلميذ، كتقاس ىذه اآلاثر تبعان لتحقيقها ألىداؼ عملية التعليم اليت ُب ضوئها كضع ا١تنهج، فتأٌب 
 . عملية التقوٙب لتقيس ما ٖتققو من آاثر األىداؼ

، كىذا كمن ىنا يتضح أف تقوٙب ا١تنهج عملية تقدير ككزف ١تا ٖتققو من آاثر نتيجة تطبيق
 فالقياس ،التقدير كالوزف يشمل النواحي الكمية كالنواحي الكيفية، كىذا ىو الفرؽ بُت القياس كالتقوٙب

 . يشمل كبلن من النواحي الكمية كالنواحي الكيفية التقومييقتصر على النواحي الكمية بينما 
 كيساعد التقوٙب على ما يلي:

 . على مواجهة حاجاتو ا١تتطورة تقدٙب خربات تربوية مناسبة للدارس، تساعده -ُ

تتبع ٪تو التبلميذ من ٚتيع نواحيو للوقوؼ على مواضع التقدـ كالتأخر ُب ىذا النمو  -ِ
لدعمها كالزّيدة منها كتوجيهها التوجيو السليم، كللوقوؼ على مواضع الضعف ُب 

 . ىذا النمو لعبلجها ُب الوقت ا١تناسب كتداركها

                                                           

الطبعة ـ. التقوٙب الًتبوم. ُْٗٗابمشموس، سعيد دمحم ك خَتم، السيد دمحم ك مهٍت، ٭تِت دمحم عبده.  -ُْٓ
 .ٔ-ْص  الثالثة، الرّيض: دار الفيصل الثقافية.
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دـ فيها من األدكات، كما يقـو بو من توجيو تتبع أساليب ا١تدرس أك ما يستخ -ّ
كإرشاد ١تعرفة ما أفاد التبلميذ من ىذا كلو ُب ٪توىم ا١تنشود حىت يستمر ُب اتباعو 

 . ك١تعرفة ما ٬تب أف يعدلو ا١تدرس ليصبح أكثر إفادة للتبلميذ ُب ىذا النمو

 ،بيئة اليةتتبع أكجو نشاط ا١تدرسة عامة، كمدل استغبلؿ إمكانياهتا كإمكاانت ال -ْ
كمعرفة إٔب أم حد يساعد ىذا كلو على ٪تو التبلميذ النمو ا١تنشود؟ كذلك للعمل 
على دعم ااسن كالزّيدة فيها، كالعمل على ٖتديد العيوب كنواحي التقصَت 

بعبارة ٥تتصرة، فإف التقوٙب ٔتفهومو اٟتديث أصبح يشمل تقوٙب آاثر . كعبلجها
ُب التلميذ، تقوٙب عمل ا١تدرس، ٍب تقوٙب نشاط  -ٔتفهومو اٟتديث  -ا١تنهج 

 . "ا١تدرسة عامة
 القياس

. القياس لغة: ىو التقدير، فنقوؿ: قاس الشيء بغَته، أك على غَته أم قدره على مثالو
كالقياس ُب الًتبية: ىو عملية إعطاء أرقاـ لكل فرد عن كل خاصية على مقياس مؤلف من كحدات 

 . ُْٔ، كما يقوؿ كركنباخإْب ...كاالستعدادمتساكية كالطوؿ، كالذكاء، 
 سعيد) من لك نظر كجهة من عامة بصفة يملتعلكا ةًتبيلا منظومة ُب تقوٙبلا أ٫تية كتتضح

 :ٕبتالُب ا (ٓبكسا
 رئيسلا دؼ٢تا ىو كىذا ،رجوة١تا ىداؼألا أك دؼ٢تا ٖتقيق مدل ىلع تعرؼل"ا -ُ

 استخداـك  ،مكمداى ميذبلتلا ٪تو إتاه - انحية من - تبُت فهي ،تقوٙبلا يةلعمل
 . تقوٙبلا نشطة كأدكاتألكا يميةلتعلا تدريسلا طرائقل ا١تعلم

                                                           

ـ. مفاىيم كتطبيقات ُب ََِٗالزاملي، علي عبد جاسم ك اٟتازمي، عبدهللا بن دمحم ك كاظم، علي مهدم.  -ُْٔ
 .ُِٗص  التقوٙب كالقياس. الطبعة األكٔب، الكويت: مكتبة الفبلح للنشر كالتوزيع.
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 من درسة١تا تصادفو كما ،ملع١تا يصادفو كما ،ميذلتلا يصادفو ما تقوٙبلا يشخص -ِ
 . صعوابت

 درسة١تا لفتعم ،ملتعلا يةلعم ٖتسُت ىلع لعملا تشخيصلا ىذا ىلع يًتتب -ّ
 تدريسلا يبلأسا لكتعدي ،ميذبلتلكا مُتلع١تا واجوت يتلصعوابت الا ليلتذ ىلع

 . ناىج١تا كتنقيح
 مدل ىلع وقوؼلا ىلع مهتمساعد طريق عن ملتعلا ىلع ميذبلتلا تقوٙبلا ٭تفز -ْ

 لعملكا ديهمل ضعفلا نقاط كاكتشاؼ ،فةلخت١تا يميةلتعلواقف ا١تا ُب ٧تاحهم
 . فيهابلت ىلع

 نفسو ىلع كمٟتكا ،مورألا تقوٙب ىلع ميذلتلا فيو يتدرب أف ٯتكن ؿ٣تا تقوٙبلا -ٓ
 . عامة بصفة حياتو ُب يرٝتها يتلا ىدافوأل ٖتقيقو مدل إتاىو كتقدير كمعرفة

 ربامجلكا قساـألكا دكائرلا فل٥تت أك ًتبوملا هازٞتا يةلفاع عن كشفلا -ٔ
 . "ًُْٕتبويةلا

 رتبويلا تقوميلا أهداؼ
ُب  (ُْٖٓبكسا سعيد) من لكدىا  يور  ىداؼألكا غراضألا من ٣تموعة ًتبوملا تقوٙبلا ٭تقق

 :ٕبتالتصنيف الا
 ملمتعلل نسبةلاب تقوميل: أهداؼ االً أو 

 . ضعفو نقاط كٖتديد ىداؼألا ٨تو تقدمو مدل معرفة ُب ملتع١تا مساعدة .ُ

                                                           

 .ُّّ ص .مكتبة الرشدالطبعة الثانية،  .الًتبوية ا١تنظومة ُب التقوٙب. ىػُِْْ. أٛتد سآب،ك  علي، سعيد -ُْٕ

 .كمابعدىا ُّّص  رجع السابق.ا١تىػ. ُِْْ. سآبك  سعيد -ُْٖ
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 أك اجتماعية تبلمشك :ملتعلا يةلعم ُب تبلمشك من ويواجه ما لح ُب ملتع١تا مساعد .ِ
 . دراسية نفسيو أك

قدراتو  كفق ،تناسبو يتلا قررات١تا كنوع ،ناسبة١تا دراسةلا نوع اختيار ىلع ملتع١تا مساعدة .ّ
 . كرغباتو ولكميو 

 . كرغباتو كإتاىاتو ولميو  عن كشفلا ُب ملتع١تا مساعدة .ْ
 . ذاٌبلا تقوٙبلا ؿبلخ من يةلسؤك ١تا لكٖتم ،نفسلا ىلع االعتماد ىلع ملتع١تا مساعدة .ٓ
ما  ؿبلخ من، حقةال ةلمرح ُب أك ،معينة دراسة ُب ولفش كأ ملتع١تا بنجاح تنبؤلا ُب ساعدة١تا .ٔ

 ثانويةلا نتائجو ضوء ُب طبلا يةلك ُب بلطالا بنجاح تنبؤلكا ،وماتلمع من عنو يتوافر
 . عامةلا

 . ملمتع لكل ستمرة١تا راجعةلا تغذيةلا يقدـ .ٕ
 ملمعلل نسبةلاب تقوميلاثنياً: أهداؼ ا

 . يؤديو ذملا درسلاب كخاصة عامة ىداؼأ من حققو ما ٖتديد ُب ملع١تا مساعدة .ُ
 ٦تكن أداء لأفض ٔبإ ؿوصو لل سابقةلا تقوٙبلا نتائج ىلع بناء أدائو تطوير ُب ملع١تا مساعدة .ِ

 . ككقائيةة جيبلع أك تشخيصية يةلعم تقوٙبلا حيث إف
 ُب وئأدا نتائج ؿبلخ من ملع١تا ٮتص فيما ناسبة١تا قراراتلا اٗتاذ ُب ُتلك ؤ س١تا مساعدة .ّ

 . ميذهبلمع ت درسة١تا
 ناسبة١تا اتجراءإلا اٗتاذ كُب، ميذهبلت دلل ملتعلا صعوابت تشخيص ُب ملع١تا مساعدة .ْ

 . جبلعلل
 كٖتديد كتوجيهو مساعدتو ولبلخ من يستطيع ملمتع لكل لسج إعداد ُب ملع١تا مساعدة .ٓ

 . ىداؼألا تقدمو ٨تو مدل
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 يميلتعلا منهجلل نسبةلاب تقوميلثاً: أهداؼ الاث 
 . جرائيةإلكا عامةلا يميةلتعلا ىداؼألا تطوير ُب ساعدة١تا .ُ
 . منهجلل يميلتعلا تولا تطوير ُب ساعدة١تا .ِ
 . ميذبلتلا صائص٠تك  منهجلل ناسب١تا اختيارك ، ستخدمة١تا تدريسلا طرائق تطوير ُب ساعدة١تا .ّ
 . ستخدمة١تا يميةلتعلا لوسائلا تطوير ُب ساعدة١تا .ْ
 . يميةلتعلا نشطةألا تطوير ُب ساعدة١تا .ٓ

 مورألا ياءلوأو  نيلو ؤ مسلل نسبةلاب تقوميلرابعاً: أهداؼ ا
اٗتاذ  ُب تساعدىم ،مُتلتع١تكا مُتلع١تا عن ٤تددة بياانت ىلع ؿصو ٟتا ُب ُتلك ؤ س١تا يساعد .ُ

 . ٗتصهم مناسبة قرارات
عن  كاضحة صورة إعطائهم ُب يميةلتعلا ناىج١تا كتطوير كبناء تصميم عندا١تسؤكلُت  يساعد .ِ

 . تطبيقها بعد ناىج١تا عن، ك ناىج١تا ىذه م٢ت عدة١تا مُتلتع١تا
 ةلرح١تا أكتوسطة ١تا ةلرح١تا اتاختبار ك ،عامةلا االختبارات إعداد عندا١تسؤكلُت  يساعد .ّ

 . ببلطلا ستول١ت االختبارات ئمةبلم مدل عن ،ثانويةلا
 تمعجملا خدمة ٔبإ ميةلعلا بحوثلا توجيو ُب ميلعلا بحثلا مراكز عنا١تسؤكلُت  يساعد .ْ

 ؿو لٟتا كتقدٙب إعداد ،يميةلتع مناىج ،مُتلمع ،ببلط :فةلخت١تا يميةلتعلا لراح١تكخدمة ا
 . فةلخت١تا فئاتلل ناسبة١تا

 ـزلبلا كفاّيتلكا فةلخت١تا وظائفلا من :تمعجملا حاجات ٖتديد ُبا١تسؤكلُت  مساعدة .ٓ
 . تدريبلكا عدادإلا برامج ؿبلخ، من بشرملا عنصرلا دللتوافرىا 

غَت  كتطوير كٕتهيزىا يميةلتعلا ؤسسات١تا من تمعجملا احتياجات ٖتديد ُبا١تسؤكلُت  مساعدة .ٔ
 . منها ّبصالا
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فراد أل ثقافيةلكا تدريبيةلا ربامجلا تقدٙب ٮتص ٔتا ناسبة١تا قراراتلا اٗتاذ ُبا١تسؤكلُت  يساعد .ٕ
 . وجيلتكنو لكا ميلعلا تطورلكا يتناسب ٔتا تمعجملا

 توجيو ُب يساعدىم ٦تا أبنائهم عن ك٤تددة كاضحة صورة تقدٙب ُب مورألا ياءلأك  يساعد .ٖ
 . "ُْٗبشأهنم ناسبة١تا قراراتلا أبنائهم كاٗتاذ

 تقوميلا وظائف
 :يلي ما أبرزىا من ،َِْعديدة كظائف تقوٙبلل أفٌ  ليرل عق

 تشخيصلا: الأو 
ىناؾ  كانت إف ةلشك١تا ماىية ىلع نتعرؼ ٓب ما كاحدة خطوة نتقدـ أف نستطيع نل 

 . يتحقق ٓبماك  منها ٖتقق كما ىداؼألا عن بدايةنسأؿ  ان إذ. ةلمشك
 جالعلا :اثنياً 

 حىت يتسٌت اذا؟١ت ؿتساؤ لا ُب كنبدأ تتحقق ٓب يتلا ىداؼألا ٖتديد ُب سبق ما ضوء ُب نبدأ 
 كلذ لعديت ينالع يتوجب فإنو ،ربامجلا من ةلشك١تا كانت فإذا ،ةلشك١تا جبلع ٍب سببلا معرفة نال
 ما كإذا ،أخطائو كتوضيح مساره لتعدي ينالع يتوجب م فإنولع١تا من ةلشك١تا كانت كإذا ،ربانمجلا

 كلذ بعد يقـول مرألا ٕبك على  برمتها ةلشك١تا طرح ينالفيتوجب ع ،مثبلن  سرةألا من ةلشك١تا كانت
 . ناسب١تا لحلل لتوصلا لسبي ُب تعاكفلكا ساعدة١تاب

 
 تصنيفلا :ثاً لاث

                                                           

 .ُّّ ص رجع السابق.ا١تىػ. ُِْْ. سآبك  سعيد -ُْٗ
 .ّٔص  .العربية النهضة دار :القاىرة. ب/ط، أفضل تقوٙب ٨توـ. ََُِ .أنورعقل،   َِْ-
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 وفإن، نشودة١تا ىداؼألا ٚتيع معينة فًتة ُب مولتع نتيجة حقق قد بلطالا أفمن  أتكدان إذا 
 ؿيزا ما أنو كجدان إذا أما. يميلتعلا ستول١تا من أك ىداؼألا من ىلعألا مستوللل ترقيتو مكن١تا من

 . "ىداؼألا كلت ٖتقيق بنية ستول١تا نفس ُب يملتعلا معاكدة مكن١تا فمن وبلط١تا من لأق ُب مستول
 :يةلتالا تقوٙبلا كظائف  ما سبقٔبإ ،(ُِْ)سرحاف كيضيف

 عصر ُب نعيش أننا كلذ ،طاغية حافزة قوة تقوٙبلل :لعملكا درسة١تا ىلع حافز تقوٙبل"ا .ُ
 . فرادألا أك ماعاتٞتا بُت سواء تسابقلا

 ضوحك  ىلع يساعد فإنو ىادفان  تقوٙبلا يكوف عندما :ىداؼألا كضوح ىلع يساعد تقوٙبلا .ِ
 يزداد كلكبذ ىداؼألا ىذه تطبيقل٪تاذج  يعطى أنو كما ،وغهالب يرجى يتلا ىداؼألا
 . ٖتقيقها ىلع بلن كعم اهبكعيان  ميذبلتلكا موفلع١تا

 تولرسا يؤدم أف ملع١تا يستطيع ال:توجيههم كحسن ميذهبلت تعرؼ ىلع ملع١تا يساعد تقوٙبلا .ّ
 ،ربة٠تا كاقع من يبدأ معهم أف ال بيدَّ  أنو كلذ ،ميذهبلت عرؼ إذا الإ ٦تكن كجو لأفض ىلع

 . بينهم فرديةلفركؽ الا يراعي كأف كإتاىاهتم م٢تكميو  كاستعداداهتم ،قدراهتم يكتشف كأف
 تطوير ُب كبَت دكرمن  تقوٙبلل١تا  :األساسية مورألا من أصبح كٖتديثها ناىج١تا تطوير إف .ْ

 كخصائص عاصر١تا ًتبوملكا ميلعلا تقدـلا ةحقبل١تكذلك  ًتبوملا ؿاجملا ُب كٖتديثها ناىج١تا
 ميلعلا تطويرلكا. جتماعيةالا حياهتم باتلكمتط ٪توىم بلكمطا ميذبلتلكحاجات ا، عصرلا

ا ًتبوملا واقعلا بتقوٙب يبدأ  . "قصورلا حياكنو  تبلمشكلل ٖتديدن
 
 
 يميةلتعلا يةلعملا يف رتبويلا تقوميلا وظائف 

                                                           

 .ُُٕ مكتبة الفبلح. ص :الكويت ،. الطبعة الثالثةا١تعاصرة ا١تناىج ىػ.َُُْ.لدمرداشاسرحاف،  ُِْ-
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 :ِِْليللتقوٙب كظائف عديدة منها ما ي
 ٔتثابة تكوف صياغتها عند ىداؼألفا ،يميةلتعلا ىداؼألا قيمة ىلع كمٟتا ُب ساعدة١ت"ا .ُ

 ىلع بقاءإلا ٔبإ يؤدم ٦تا خطئها أك صدقها مدل تبُت تقوٙب يةلعم ٔبإ ٖتتاج ،ياتفرض
 . ةٟتصالا غَت ىداؼألا كاستثناء ةٟتصالىداؼ األا

 أف ينبغي يتلا كاستعداداهتم كقدراهتم م٢تكميو  ميذبلتلا حاجات لىع كشفلا ُب ساعدة١تا .ِ
 ،كزّيدهتا تنميتها ىلع لعملا ُب يساعد ٦تا ،فةلخت١تا نهج١تا جوانب كُب نشاطهم تراعى ُب

 . ناسب١تا وقتلا ُب ان مهني ان توجيه يضمن تربوّين  ان توجيه ميذبلتلا توجول يمةلس كضع أسس كُب
ىداؼ ألا ٨تو ميذبلتلا تقدـ مدل ٖتديد طريق عن يميةلتعلا يةلعملا مستول رفع ُب ساعدة١تا .ّ

 ستول١تاب ىداؼألا كلت لٖتصي من تمكينهمل زمةلبلا قراراتلا كاٗتاذ، قررة١تا ًتبويةلا
 . وبلط١تا

ق ليتع قرار بشأهنم يتخذ ذينلا فرادألا ٣تموعة أك فردلا عن كصحيحة كافية وماتلمع توفَت .ْ
يت لا طريقةلا توضيح ُب تفيد وماتلمع وفَتت كلككذ ،كيفيةلكا كميةلا ناحيتُتلا من يمهملبتع

 . جبلعلا أك تدريبلا أك ،تدريسلكا ٤تدد ؿ٣تا أم ُب فردلا هبا ليعام
ضبط  ُب يساعد ٦تا كاسع نطاؽ ىلع تطبيقها لقب ًتبويةلا تجاربلا يةلفعا مدل ىلع كمٟتا .ٓ

 هدٞتكا وقتلا إىدار دكف ةلو ليٟتا كُب ،فةلتكلا
 ما ىلع ملتعلا يةلعم ُب يركزكف ميذبلتلفا، ملتعلا كثحد مسار ٖتديد ُب ساعدة١تا .ٔ

 . سيمتحنوف فيو

                                                           

 ،. الطبعة الثانيةالنفسيس الًتبوم ك القيا مدخل ىػ.ُُّْ. ٭تِتمهٍت، ك  ميسرةطاىر، ك  فاركؽعبد السبلـ،  -ِِْ
 .ّٗص . دار البشائر اإلسبلمية :لبناف مكة ا١تكرمة: دار إحياء الًتاث اإلسبلمي ك
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كيسعى  ،قوةلا نقاط تدعيم ىلع ليعمل ،ميذبلتلا لٖتصي ُب ضعفلكا قوةلا نواحي تعرؼ .ٕ
 . فيهابلكت ضعفلا نقاط جبلعل

 ،نشودة١تا ىداؼألا وغلب ٕتاه أحرزكه ذملا تقدـلا مدل عن ٤تددة وماتلٔتع ميذبلتلا تزكيد .ٖ
تثبيت  ىلع وفلفيعم ،استجاابهتم ُب طأ٠تكا صوابلا جوانب ىلع تعرؼلا ُب يساعدىم ا٦ت
 . ىااستبعادك  خطاءألا كحذؼ ،فيو رغوب١تا وؾلسلكا صحيحةلا ستجاابتالا

ظركفنا ل نهج١تا ئمةبلم مدل ختبارال ضركرم تقوٙبلفا. دراسيةلا ناىج١تا يةلفعا ىلع تعرؼلا .ٗ
 . بعيدلا دل١تا ىلع وطنيةلكا يةلا كأىدافنا كحياتنا

كفاية  مدل عن بياانت ىلع ؿصو ٟتا ُب تقوٙبلا يفيد. كظيفتو ُب ملع١تا كفاية ىلع تعرؼلا .َُ
دمة ٠تا أثناء تدريبلل برامج عككض ،ملع١تا إعداد مناىج لتعدي يولع يًتتب ٦تا توكظيف ُب ملع١تا
 . عدادإلا ُب نقصلا ُببلتل
 . هنا"يواجهو  يتلا صعوابتلا كعن، أبنائهم تقدـ مدل عن قةدقي وماتلٔتع مورألا ياءلأك  تزكيد .ُُ

 
 :ٌبآلا ُب ملتعلا ميةلبع ةلصلا ذات وظائفلا ٔبإ (ِّْعيد كسآبكيشَت)س

 لكل تدريسلا طرؽ من طريقتُت إزاء نكوف عندما :تدريسلا طرؽ حيةبلص مدل "إثبات .ُ
 من بلغألا ُب نوفيكو  ذينلا نصارألء االؤ ٢ت ٨تتكم أف ٯتكن ال كمؤيدكف أنصار منهما

 . مُتلع١تا
 كمهما ،بو سيمتحنوف ٔتا يهتموف ميذبلتلا أف يـولا ثابتةلا مورألا من :ملتعلا يةلعم توجيو .ِ

ما  ٨تو الإ يتجو ال ميذلتلا اىتماـ فإف ،األخرل يميةلتعلوانب اٞتاب اكبَتن  درسة١تا اىتماـ كاف
 . تقوٙبلا لككسائ االختبارات بو هتتم

                                                           

 .ُِص  .سابقالرجع ىػ. ا١تُِْْ. سآبك  يدعس -ِّْ
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 ىلع تعرؼلا من ٘تكننا يتلا تقوٙبلا أدكات إف :ملتعلا ُب ضعفلكا قوةلا نواحي عن كشفلا .ّ
 نواحي ىلع أيضان  تعرؼلكا ،قوة نقاط ربتتع يهالإ ؿوصو لا ُب درسة١تا ٧تحت يتلا وانبٞتا
 طرؽ ُب أك دراسيةلا ادة١تا طبيعة ُب أسباهبا كامنة كانت رٔتا ضعف نقاط تعترب يتلا قصورلا
 . "تدريسلا

 وميتقلا خصائص
 :تقوٙبلل يةلتالا صائص٠تا ِْْلعق يذكر

 ،األخرل ياتلمعلا لمث هالمث يميةلتعلا يةلعملا :مسبقنا ددةا وكيةلسلا ىداؼألاب "ارتباطو .ُ
 كلت ٖتققت ما كإذا ،فيها بدءلا لقب كرٝتها ٖتديدىا ٬تب ا٢ت أىداؼ كجود ـزلتست

 من ساسيةألا بغيتنا ىلع نالحص قد كوفنأف  ال بيدَّ  فإننا يميةلتعلا يةلعملا ىداؼ ُب هنايةألا
 . يملتعلا

شخصية  جوانب من فقط كاحد جانب ىلع مقصرنا قريب حد ٔبإ تقوٙبلا كاف :ؿشمو لا .ِ
 نشودة١تًتبوية الا ىداؼألا ليشم أف تقوٙبلا ىلع ك٬تب ،وماتلع١تا لٖتصي اكٖتديدن  ،بلطالا

  .كقيم كإتاىات تفكَت يبلكأسا ؿكميو  وماتلكمع مهارات من
 يةلعم ف: إسابقلا نالقو  من كنقصد. تقوٙب يوجد أف بدبلف يملتع كجد ا١تطا :ستمراريةالا .ّ

 ٔبإ ان جنب ان مع تسَتاف يتُتلعملأف ا أم - يملتعلا يةلعمل مصاحبة يةلعم الإ ىي ما تقوٙبلا
 حىت أك لفصلا أك منتصف دراسيلا لفصلا آخر امتحاف ىلع تقوٙبلا يقتصر بلف - جنب
 يـو ؿأك  من ،٪توه ةلمرح ؿاطو  بلطالا ـزبلت مستمرة ٙبتقو  يةلعمل ٨تتاج إننا. عاـلا آخر
 . منها يتخرج إٔب أف ،درسة١تا فيو ليدخ

                                                           

 .ٔٓص ـ. ا١ترجع السابق.ََُِ .عقل -ِْْ
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أيخذ  بلف ،عمومان  قتصاديةالا ناحيةلا يراعي أف تقوٙبلل ينبغي :يفلتكالكا هدٞتكا وقتلا توفَت .ْ
ك لككذ ،تنفيذه أك تصحيحو إعداده أك ُب سواء صعدةألا ٚتيع ىلع ملع١تا من بلن طوي ان كقت

 . متحاانتالا ىلع نفاؽإلا ُب ةالغا١تا عدـ ٬تب
ى لع تقوٙبلا يعتمد الأ فيجب ،لأفض كلذ كاف مالك متنوعنا تقوٙبلا كاف مالفك :تنوعلا .ٓ

يستخدمها  يتلا يبولكأسا أدكاتو ُب ملع١تا ينوع أف ٬تب لب يبلساألا من فقط كاحد وبلأس
 . "بلطالا تقوٙب ُب

 التالية: صائص٠تا  ما سبقٔبإ (ِْٓٓبكسا يدع)س كيضيف
 مرة إعادتو حُت ُب نتائجلا نفس تقوٙبلا يعطى أف كيعٍت ثباتلا صفة تقوٙبلا ُب يتوفر أف ٬تب .ُ

 . ظركؼلا نفس كٖتت مُتلتع١تا من عينةلا أفراد نفس ىلاثنية ع
 عن بعدلكا يةوضوع١تا ىلع تقوٙبلا ميةلع تقـو أف ٬تب :موضوعية يةلعم تقوٙبلا يكوف أف .ِ

 . هبا يقـو ٔتن تتأثر بلف ،ذاتيةلا
 كأف، مُتلتع١تا بُت تمييزلا ىلع قدرةلا تقوٙبلل يكوف أف ٬تب :٦تيزة يةلعم تقوٙبلا يكوف أف .ّ

 وانبٞتا ُب بينهم فرديةلا فركؽلا عن كلكذ م كيكشف٢ت فةلخت١تا ستوّيت١تا عن يكشف
 . فةلخت١تا

 تقوٙبلا يةلكانت عمم: "٢تبقو  تقوٙبلا ُب تعاكفلا أ٫تية ىلع ،ِْٔعبد السبلـ كغَته كيؤكد
 كمع ،االختباراتأم  لتحصيلا قياس أبدكات ترتبط ككانت ،كحده ملع١تا يةلمسؤك  قريب عهد كحىت
 ٓب تقوٙبلا يةلعم قيمة ُب ذا دكرنا إعطاءه أف الإ ميذلتلا ىو يميةلتعلا يةلعملا ٤تور أف ىلع ميعٞتا اتفاؽ

 حقيقية قوة فيو يكسبو شاركة١تكا ذاٌبلا تقوٙبلا ٦تارسة ىلع ميذلتلا فتشجيع ،خَتةألا كنةآلا ُب الإ يتم

                                                           

 .ِٖص  .سابقالرجع ىػ. ا١تُِْْ سآب.ك  يدعس -ِْٓ

 .ُّ ص .سابقالرجع ىػ. ا١تُُّْ غَته.ك  عبد السبلـ  -ِْٔ
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ا كفهمنا  ىلع تقوٙبلا تقتصر عناصر الك  ،أىداؼ من يولإ ليص ما تقرير ُب يةلبلكاستق نفسول جيدن
 . فٍت"لا وجو١تكا دير١تكا بألا ٔبإ تتعداىا لب ،ملع١تكا ميذلتلا

 تقوميلا أنواع
 تقوٙبلا :لمث؛ إجرائو كقت ىلع يؤسس ما منها ،عدة أنواع ٔبإ تقوٙبلا وفًتبويلا يقسم

: لمث؛ ولمشو  مدل ىلع يؤسس ما كمنها ،تتبعيلا تقوٙبلكا ،نهائيلا تقوٙبلكا، بنائيلا تقوٙبلكا ،تمهيدملا
 :لمث؛ بو قائمةلا هةٞتا ىلع يؤسس ما منها، ك يلكلا أك كرب١تا تقوٙبلكا ،زئيٞتا أك صغر١تتقوٙب الا
 . "ِْٕأخرل أسس ىلع تعتمد أخرل أنواع ىناؾ ؿيزا الك  ،رٝتيلا غَت تقوٙبلكا ،رٝتيلا تقوٙبلا

 ؛نهائيلتقوٙب الكا تشخيصيلا تقوٙبلا :٫تا رئيسُت نوعُت ٔبإ تقوٙبلا أنواع ِْٖلعق كيقسم
 :يلي فيما كيوضحهما
 بعد أك وئأثنا أك ستدريلا لقب ٭تدث أف ٯتكن تقوٙبلا من نوع كىو :تشخيصيلا تقوٙبلا :الً أو 

 كيتضمن ،مُتلتع١تا دلل ضعفلكا قوةلا نقاط ٖتديد ىو منو ساسيألا دؼ٢تكا ،نتهاء منوالا
 ىو كاثنيهما ،يلقبلكا تمهيدملا أك ٕبك ألا تقوٙبلا :ك٫تا ؛تقوٙبلا من تشخيصي نوعُتلا تقوٙبلا
 :تكويٍتلا أك بنائيلا تقوٙبلا

ية لعملا بداية لقب عادةن  يتم ذملا تقوٙبلا كلذ كىو :يلقبلا أك تمهيدملا أك ٕبك ألا تقوٙبلا .ُ
 . يمهملتع لقب ببلطلا مستول ٖتديد منو قصدلكا ،يميةلتعلا

 ما٢ت كمصاحب تدريسلا يةلعمل ـزبلم مستمر تقوٙب كىو :تكويٍتلا أك بنائيلا تقوٙبلا .ِ
 يةلعملا تحسُتل كلكذ داءألا بنتائج ملتع١تكا ملع١تا تزكيدل يهدؼ كىو.  جنبٔبإ ان جنب

                                                           

دار ا١تريخ  :الرّيض، . الطبعة الثالثةاالٕتاىات اٟتديثة ُب تدريس الرّيضيات ىػ.ُُْٖأٛتد.  مودشوؽ، ٤ت -ِْٕ
 .ِّْص . للنشر
 .َٔص ـ. ا١ترجع السابق.ََُِ. عقل  -ِْٖ
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 االختباراتك  ناقشة١تكا حظةبل١تا ىلع أساسنا تقوٙبلا من نوعلا ىذا كيعتمد ،يميةلتعلا
 يةلعملل مصاحبنا زمنابلم مستمرنا ان تقوٯت يعترب تحديدلكاب ،شهريةلا أك سبوعيةألا قصَتةلا
 تطور١تكا ديدٞتا فهـو١تا مع يتوافق تقوٙبلا نوع منلا كىذا، ايتهاإٔب هن بدايتها من يميةلتعلا
 كمدل ،ببلطلا بشأف أخطاء راجعة تغذية ملتع١تكا ملمعلل يوفر وحيث إن، تقوٙبلل

 . عمومنا يميةلتعلا ىداؼألا ٖتقيق كمدل تقدمهم
 مجانبر  ُب هناية أك ختاـ ُب تقوٙبلا من نوعلا ىذا أيٌب :تامي٠تا أك نهائيلا تقوٙبلا :اثنياً 

 . نهائيلا تقوٙبلا اسم يولع قلكيط نتائج من ٖتقق ما ىلع تعرؼلا معُت هبدؼ يميلتع
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 االختبارات -3

 ختبارالريف اتع

أداة قياس يتٌم إعدادىا كفقى طريقة منظمة من عدة خطوات تتضمن : "أبنو ختباراليعرؼ ا
جابة إلا ؿبلكىدفها ٖتديد قدرات معينة خ ،شركط كقواعد ٤تددةليت ٗتضع لات اجراءإل٣تموعة من ا
 . ِْٗرغوب قياسها١تقدرة الا لعن عينة ٘تث

 االختباراتأنواع 

 كمن ىذه األنواع: ،كأكثرىا شيوعان  غويةللا االختباراتتصنيف ليب لىناؾ عدَّة أسا

 :غرض منهالحسب ا االختباراتتصنيف  -4

 :(placement test)ستوى دلحتديد ا اختبار –أ 

 ،غوم معُتَّ لتحاؽ بربانمج لال ان يرغب ُب١تييقدَّـ عادة  ،غةللات ااختبار كىو نوع من أنواع 
ذم لغوم اللستول ا١تنشودة بقصد كضعو ُب ا١تغة اللب ابلطالاـ ا١تغرض منو ىو معرفة مدل إلكا

 . يناسبو

 :(achievement test) لتحصيلا اختبار –ب 

                                                           

اختبارات اللغة العربية التحصيلية ُب ا١تدارس الدينية ُب كالية تر٧تانو  .ـََُِ  .حسن، فكرم عابدين - ِْٗ
 .ُِص  .رسالة دكتوراه غَت منشورةاألردف.  الَتموؾ،جامعة  .ٔتاليزّي تقوٯتها كتطويرىا
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كيرتبط  ،غوية معينةل ةب بعد مركره ٓترب لطالو الذم يقيس ما حصَّ لا ختبارالك الكيقصد بو ذ
نوع لكيكثر ىذا ا. غوية معيَّنولم ٤تتواه بعد مركره ٓتربة لتع مذلقرر ا١تكا ،بلطالذم درسو الهج ان١تاب

 . عاـلهبم ُب هناية ابلمُت عندما ٮتتربكف طلع١تعند ا

 :(proficiency test)كفاية لا اختبار –ج 

ص أك كتاب  يتقيد ٔتنهج معُتَّ أك ٔتقرَّر دراسي خاالإذ  ،لتحصيلا اختبارف عن لكىو ٮتت
 .غة ُب حياتوللب الطالأف يستخدـ فيو ا لذم ٭تتملوقف ا١تكإ٪تا يقيس مهارات عاٌمة حسب ا ،٤تدَّد

 :(linguistic aptitude test)غوي للستعداد االا اختبار –د 

قد  ختبارالفَّ األ ،ثانيةلغة اللم التعلب لطالذم ٭تٌدد درجة استعداد الا ختبارالكييقصد بو ا
 نع فضبلن  ،ببلطلب كيقيس جوانب ٝتعية كمرئية عند الطالذم ٭تققو التقد ـ التول اينبئ عن مس

 . ًتاكيبلتمييز بُت الى القياس قدرهتم ع

 غة حسب منتجهللا اختبارتصنيف  – 3 

 :(standardized tests)قنن دلا ختبارالا –أ 

ييطبق لمية لعلعاىد ا١تكا (publishers)نشر لكادٯتية كجهات األيئات ا٢تتعد ه ا اختباركىو 
نسبة لب ابلطالو معايَت يتم ُب ضوئها ٖتديد مستول التيوضع  ختبارالىذا ا لكمث. ى نطاؽ كاسعلع
 . غَته بدقةل
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 :(teachers test)م لعدلا اختبار –ب 

دؼ منو ىو قياس ٢تكا. كُب فًتات معينة ،ب دكم خصائص معينةبلطلم لع١تيضعو ا اختبار
 . م٢تيت درَّسها لغوية اللادة ا١تا ب ُببلطلو الما حص

 scoringتصحيح لحسب ا ختبارالتصنيف ا – 4

 :(objective test) وضوعيدلا ختبارالا .4

ي هبذا  ذاتية سواء لينفي ا اختبارفهو  ،ملتع١ت يرتبط بذات االك  ،وضوع١تنو يرتبط ابأل اإلسمٝتي
كيقيس . ثباتلصدؽ كالفاع مستول اابرت االختباراتنوع من لكيتميز ىذا ا. ُب إعداده أك تصحيحو

تصحيح أك لا لأنو سه :وياتإ٬تابكمن . لو شامأن :كمن مزاّيه ،كاحد ؿم مهارة كاحدة بسؤالع١تفيو ا
 ،زاكجة١تاك  ،فراغلء المك  ،طأ٠تصواب كالاك  ،من متعدد ختيارالا :لمث ؛كيتكوف من عدة بنود ،تدريجلا
 . خيصلتلكا ،ًتتيبلاك 

 :subjective test( يلقادلذايت )الا ختبارالا .3

ة لأسئ لمث ،ملتع١تم كالع١تإذ تتوافر فيو ذاتية ا ،وضوعي١تا ختبارلبلنقيضان  ختبارالكيعد  ىذا ا
 ٔبك٨تن ٨تتاج إ. شخصيةلة القاب١تة الكأسئ ،ب تذكقان ليت تتطلة السئألكا ،ًتٚتةلكا ،رٟتتعبَت الا
ذاٌب مهم  ُب لكا ،قركء١تسموع كا١تا ستيعابالاس اوضوعي مهم ُب قي١تفا ،ذاٌبلوضوعي كا١تين اختبار الا

 . كتابيةلقدرة الا اختبار
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 ّيدجلا ختبارالصفات ا

ال ك لذل؟ ك ختبارالذم نريد أف ٨تققو من كراء الدؼ ا٢تىو ما ا ؿسؤالا :دؼذلوضوح ا -4
ى ل عبلن يعد  دخيادة ١ت يرتبط أبىداؼ االذم لا ختبارالفَّ األ ،ادة١تأبىداؼ ا ختبارالمن ربط ا بيدَّ 
 . ادة كضارَّان هبا١تا

 ،كجدانيةك  ،ثة أنواع: معرفيةبلكىي ث ،ادة١تيو أىداؼ الى ما ترٌكز علع ختبارالك٬تب أف يركز ا
 . ىداؼألان ْتيث يقيس مدل ٖتقيق ىذه ااختبار أف يضع  ختبارالى كاضع الك٬تب ع. مهاريةك 

 : نوعُتٔبكينقسم إ ،validity :صدؽلا -3

 . ذم يقيس ما ييراد قياسولكىو ا :ظاهريلا صدؽلا -أ

 . قياسولا كيضع ١ت بلن شام ختبارالييقصد بو أف يكوف ا :توىصدؽ ا -ب 

 يعطي نتائج متفاكتو أك قراءات الك  ،يو كمقياسلٌيد اثبت ييعتمد عٞتا ختبارالفا :ثباتلا -4
 . قاس مرة اثنية١تمتذبذبة إذا قيس بو ا

 اثبتان ؟ ختبارالا لنجعل لماذا ينبغي أف نفع

 استبعادك  ،يماتلتعلككضوح ا ،ةلسئألب زّيدة عدد الاثبتان فهو يتط ختبارالكي يكوف ال
  ...عمىألتخمُت الا لعام

مات بلى كضع علصحح ع١توضوعية عدـ أتثَت شخصية ا١تكييقصد اب :وضوعيةدلا -5
 ،ةبدق ختباراليمات الب تعبلطلوضوعية أف يفهم ا١تى ٖتقيق الك٦تا يساعده ع ،ختبارالب ُب ابلطلا
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نفسية لادية كا١تظركؼ العن توافر ا فضبلن وبة لط١تجاابت الئلة ك لسئلؤلكأف يكوف ىناؾ تفسَت كاحد 
 . ختبارالا جراءإلب بلطلل

م جهدان كبَتان فوؽ طاقتو عند لع١تمن ا ختبارالب ال يتطالأم أف  :practicalityية لعملا -6
 . مُتلع١تب كابلطلظركؼ الأف يكوف مراعيان  ال بيدَّ ك  ،تصحيحوأك تطبيقو أك  ختبارالكضع ا

 ،ببلطلدل الفردية لفركؽ الا ختبارالنا الأف يربز  ال بيدَّ  :(discrimination)تميي  لا -7
صعب لكا لسهلب ىذا أف يكوف ىناؾ مدل كاسع بُت الكيتط. قوّيء من غَتىمألب ابلطلفنعرؼ ا

 . درجة لى كأقلبُت أع ؿتوزيع مقبو  ٔبْتيث يؤدم ىذا إ ،ةلسئألمن ا

م أف لع١تى الكع ،ختبارالا إجراء لجابة بعد كقبلئلو مفتاح لأف يكوف  :تجابةإلمفتاح ا -8
كىو  ،تصحيحلنا مرجعية الفتاح يضمن ١تفَّ األك لذ لك٨تن نفع ،كمفتاحو ٍب ٬تربو ختباراليضع ا

ذم تقاس بو ٚتيع لشًتؾ ا١تقياس ا١تافتاح يصبح ١تفَّ األ ،صحح كاحدان ١تو كاف الضركرم حىت 
تصحيح أكثر من شخص لفتاح أكثر ضركرة عندما يشًتؾ ُب ا١تكيصبح ا ،ببلطلميع اٞتجاابت إلا

كيزيد من ثبات  ،وضوعية١تكيرفع من ا ،تصحيحلذاتية ُب الزاجية كا١تمن ا للفتاح يق١تكا ،كاحد
 . تصحيحلا

 أربع ٔبعادة من ٜتس دقائق إ ختبارالمن اكيًتاكح ز  ،زمن يناسبو اختبار لكل : منلا -9
ت ٬تب أف يكوف زمن الاٟتكُب ٚتيع ا. ببلطلكأىدافو كمستول ا ختبارالساعات حسب طبيعة ا

زمن ل٘تامان إذا كاف ا ختبارالا لفقد يفش ،مهم جدان  لزمن عاملفَّ األ ،عُتَّ ١تا ختبارلبلكافيان   ختبارالا
 . ةلئسألجابة عن ٚتيع الئل يكفي ال بلن يلق
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 ،ةلزائد مشكلزمن الكما أفَّ ا ،وبلط١تزمن اللم لع١تسوء تقدير الب ىنا يكونوف ضحية بلطلكا
غش لزّيدة ا ؿ احتمأبإذ قد يؤدم إ ،ةلزائد مشكلزمن الفَّ األ ،أيضان  ختبارالا ل فشٔبإذ قد يؤدم إ

 ؿسؤالكا. َت مشركعةجاابت بطريقة غإلة صيد الاك ب بعد أف ٬تيبوا كيتفرغوا بلطلكصعوبة ضبط ا
 :ىنا

 عنير ؟دلا ختبارلالناسب دل من الم العدلكيف يقّدر ا

ٍب  ،جابةإلذم استغرقو ىو ُب الزمن الك٭تسب ا ،ختبارالم نفسو أف ٬تيب عن الع١تى الع
 ،ختبارالجابة عن الئلب بلطللكاُب لزمن الضرب ىو الا لفيكوف حاص ،ثةبلزمن ُب ثليضرب ىذا ا

 :ُتل عامٔبثة يعود إبلضرب ُب ثلكسبب ا

طبع يعرؼ جواب  لكىو اب ،ولة مفاجئة لسئأل تكوف ابلف ،ةلسئألذم كضع الم ىو الع١تأفَّ ا .ُ
 . كضعو ؿسؤا لك

فإنو  ؿسؤال يكن كاضع آبو لم حىت لع١تفا ،بلطالم كالع١تقدمة بُت ا١تىناؾ فرؽ كاسع ُب ا .ِ
 ،ةلسئألتوقع ا لف معان )عامبلعاملفإذا اجتمع ا ،بلطالذم ٭تتاجو الوقت ال٭تتاج نصف ا

 . جابةإلم ُب الع١تذم استغرقو الزمن المرء كيف ٘تَّت مضاعفة اللستول( يتضح ١تفرؽ ا لعام

م لع١تكا ،كرقمها ،دراسيةلادة ا١تكا ،ؤسسة١تتتكوف من اسم ا :ه مقدمة تعريفيةلأن يكون  -:
ٍب  ،ب كرقمولطالكاسم ا ،كاترٮتو ختبارالاكمدَّة  ،دراسيلا لفصلكا ،ختبارالكرقم ا ،ادة١تذم ييدٌرس الا

 (its identity)ىويتو  ختبارالفهي تعطي ا ،يةلو أهنا شكلك  ،قدمة مهمة جدان ١تكىذه ا ،ختبارالكزف ا
 . بلن رجوع مرة أخرل مستقبلة الكُب حا ،ومات مهمة ُب حينهالع١تكىذه ا ،اصة بو٠تا

كىو يتكوَّف من  ،و مهم جدان كى لشك ختبارلبلك٬تب أف يكوف  :ختبارالا لشك -41
و ٬تب لك ُب شكلجيدان بعد ذ ختبارالكي يكوف الك  ،ورقةلكتظهر دائمان ُب مقدمة ا ،مقدمة تعريفية
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 لى سبيلومات تبُت علكىي مع. تعريفيةلقدمات ا١تيمات عامة تظهر مباشرة بعد الى تعلأف ٭تتوم ع
 ختبارالك أيٌب نٌص البعد ذ. يةاختيار رية أك ة إجبالسئألا لة؟ ىلسئألجابة ُب كرقة اإلا لى :ؿثا١تا
(the text of test) يتكوف من بنود  ؿسؤا لة ككلجزء يتكوف من أسئ لكك ،نص من أجزاءلكيتكوف ا
(items)، ٓتط ختبارلبلية لشكلكوانت ا١تبُت ىذه ا لك٬تب أف نفص . 

 لى سبيلفع ،نودبلجزاء عن األف ترقيم ال كجيدان ٬تب أف ٮتتالن مقبو  لشكلا لكي ٧تعلك 
يؤدم  ختبارال فإف االبنود ترتب ترتيبان حرفيان كإلكا ،رقمان  ؿسؤالرقم كتابة( كالجزاء تكتب )األا :ؿثا١تا
جزاء تبتعد ألأرقاـ ا لجيدان ٬تب أف ٧تع ختبارالا لشك لكي ٧تعلك  ،(confusion)تباس لال أبإ

ة لسئألرقاـ كاألُب ا ؿاٟتك الذكك ،تظهر ٖتت خط عمودم كاحدل ،امش٢تمسافات متساكية عن ا
 . بنودلكا

كعادة ما تكوف  ،يمات متميزة عن غَتىالتعلحركؼ ا لمطبوعان ٬تب أف ٧تع ختبارالإذا كاف ا
نحو ضركرم لى ىذا الع ختبارالكترتيب ا. بنودلة أك السئأليمات أعرض من حركؼ التعلحركؼ ا

 . ختبارالعد  عنصران من عناصر انَّو يي أل ،جدان 

 :نوعاف ختباراليمات الكتع :يماتلتعلتوتجيهات أو الوضوح ا -44

 . ولك  ختباراليمات الكىي تع :عامة .ُ

 . ى حدةلع ؿسؤا لق بكلتتع :خاصة .ِ

 ٔبشارة إإلككيفية ا ،جابةإلكمكاف كتابة ا ،جابةلئلكمية لدكد اٟتكا ،وبةلط١تجابة اإلكىي تبٌُت نوع ا
 . وابٞتا



 

 
 

381 

ة لسئألبوضع ا ختبارالأف يبدأ كاضع ا ؛ةلسئألج ُب اتدر لكنقصد اب :ةلسئألتدرُّج ا -43
 . بلطالدل النفسي لدكء ا٢تٖتقيق نوع من ا :ةلسئألغاية من تدرج الكا ،صعبل أبإ لسهلمن ا

 لكل( ك َُ – َِ – َٓ – ََُدرجة قصول ) اختبار لكل :وزانألتناسب ا -44
وقت ُب لما زاد الكك ،مع حجمو ؿسؤالكينبغي أف تتساكل درجات ا ،بند درجة لكلك  ،درجة ؿسؤا

مة بلعلفَّ األ ،ؿسؤالدرجات جانب الهم أف نضع ا١تذا من الك  ،ختبارال٬تب أف يزيد كزف ا ،جابةإلا
 . يمةلكي يوزٌع كقتو بصورة سلب لطاللومة مهمة جدان ليت نكتبها تقدَّـ معلا

 ختبارالوظائف ا

 يقـو االختبار على الوظائف التالية:

 . بلطالا لقياس ٖتصي – ُ

 ىذا ٕبتالكاب ،ى مستواهلغة يستطيع أف يتعرؼ عللم الفمتع ،ملتع١تم كالع١تتقوٙب أداء ا – ِ
 . يت أخفق فيهالوانب اٞتى ٖتسُت مستواه ُب اليساعد ع ختبارالا

كأان  ،إفَّ كتابكم غَت جيد ؿكقا ،أفَّ شخصان ما جاء مثبلن فنفرض  :ًتبوملتجريب الا – ّ
كىنا ٩تتار ٣تموعتُت . ًتبوملتجريب ال ما نسميو أبكتاب إلة ٩تضع الاٟتذه اُب ى ،دم كتاب جيدل

 . ببلط  لمن ا

 . قًتح١تديد اٞتكتاب الكىي ٣تموعة ا :رلموعة جتريبية/ ُ

 . قدٙبلكتاب اليت تدرس الكىي ا :رلموعة ضابطة/ ِ
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ٍب بعد  ،موعتُتجمل تكافؤ أبنطمئن إلي لقبلا ختبارالموعتُت نقٌدـ اجملكي نضمن تكافؤ الك 
ى لموعتُت تفوقت عجملنرل أم  الان بعدّين اختبار ك لٍب ٧ترم بعد ذ ،كتبلموعتاف اجملك تدرس الذ

 . األخرل

 . ختبارال آخر عن طريق أبب من صف إبلطلترفيع ا -ْ

 . ب ُب فئات متجانسةبلطلٕتميع ا -ٓ

 . سَت ُب برانمج دراسي معُتَّ لى الب عبلطلتنبؤ بقدرة الا -ٔ

 . ستول١تٖتديد ا -ٕ

 غة؟للا اختبارماذا يقيس 

فوؽ  األصواتفرعية ك لكا ،ساسيةألغة اللى نطق أصوات الب ُب قدرتو علطالٮتترب ا :نطقلا .ُ
 . قطعية١تا

ى لقدرة علكا ،تميَّيز بينهالكا ،غويةللًتاكيب الى التعرؼ علب ُب الطالٮتترب ا :رتاكيبلا .ِ
 . هااستخدام

 ،تمييز بينهالكا ،غةللى مفردات التعرؼ على ال قدرتو عب ُبلطالٮتترب ا :فرداتدلا .ّ
 . ها ُب سياقات ذات معٌتاستخدامك 

 . مات كتابة صحيحةلكلى كتابة الب ُب قدرتو علطالٮتترب ا :تهجئةلا .ْ

 . يمةلغة كتابة سللى كتابة حركؼ الب ُب قدرتو علطالٮتترب ا :كتابةلا .ٓ

تمييز بينها لكا ،غةللى عناصر العرؼ عتلى الب ُب قدرتو علطالٮتترب ا :سموعدلفهم ا .ٔ
 . لى ما قد قيلبناء ع ؿتنبؤ ٔتا سيقالفهم كالى الكما ٗتترب قدرتو ع ،ان استماع
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 . ى فهم ما يقرألب ُب قدرتو علطالٮتترب ا :قروءدلفهم ا .ٕ

 .رةٟتكتابة الكا ،وجهة١تكتابة الكا ،قيَّدة١تكتابة الى الب ُب قدرتو علطالٮتترب ا :كتايبلتعبري الا .ٖ

 . تعبَت عن أفكاره شفاىةلادثة كاى الب ُب قدرتو علطالٮتترب ا :شفويلتعبري الا .ٗ

يت يستمع لنصوص الرئيسية ُب الفكار األخيص الى تلب ُب قدرتو علطالٮتترب ا :خيصلتلا. َُ
 .يها أك يقرؤىالإ

 . ها بصورة صحيحةاستخدامًتقيم ُب لى الب ُب قدرتو علطالٮتترب ا :رتقيملا. ُُ   

 ؟ ختباراليف نعدُّ اك

 :ختبارالٌب عند إعداد اآل٬تب مراعاة ا

 . ختبارالٖتديد ىدؼ ا .ُ

 . دَّدا ختبارالهبدؼ ا ؿسؤا لأف يتقيد ك .ِ

 . ولكاُب لوقت الا ختبارلبليعطي  .ّ

 . صعوبةلة كالسهو لة من حيث السئألتدرج ُب كضع المراعاة ا .ْ

 . ختبارالُب ا ؿسؤا لم أف ٭تٌدد درجة كلمع لى كلع .ٓ

 . ختبارالادة ا١ت بلن شام ختبارالينبغي أف يكوف ا .ٔ

 ؟ختبارالعند إعطاء ا لماذا نفع

 . كراؽألتوزيع ا ليمات قبلتعلأف يعطي بعض ا .ُ

 . ةلسئأليمات بعد توزيع أكراؽ التعلأف يعطي بعض ا .ِ

تاـ ٠تكُب ا .هدكء فيما بعدللستفسارات؛ كحفظان لبل تزيد عن ٜتس دقائق الة لأف يعطي مه .ّ
 :يةلتالمور األى الأف نركز ع دَّ ال بي 
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 . ةلا٢ت يقع ُب مصدر االك  ،مكافإلتصحيح قدر الوضوعية ُب ا١تا لمراعاة عام – ُ

تحٌدم لة ل نعتربه كسيالك  ،يملتعللة لهم ككسيلب كٖتصيبلطلتقوٙب أداء الأداة  ختبارالاعتبار ا – ِ
ًتبوم لناخ ا١تا ا٢ت يتوافر ٓبقيقي ما ٟتنجاح الا ا٢ت ييكتب الًتبوية لية العملفَّ األب كٗتويفهم؛ بلطلا
 . صحيحلا

 وضوعي؟دلا ختبارالكيف نبين ا

 وضوعيدلا ختبارالبنود ا

 –ِ ،ساؽلا –ُ) :جزاءألكىو يتكوف من بعض ا (multiple choice) من متعدد: ختيارالا – ُ
 فتاح (١تا –ْ ،شتتات١تا –ّ ،لبدائلا

 ٔبة انقصة ٖتتاج إلكيصاغ إما ُب ىيئة ٚت ،ةلكش١تنا ال لذم ٭تملزء اٞتكىو ا :ساؽلا 
 .  إجابةٔبأك استفهاـ ٭تتاج إ ؿة أك ُب صيغة سؤالتكم

 ثة منها بلث لبدائلىذه ا ،بان ما يكوف عددىا أربعةلكغا ،ةلتمستجاابت االكىي ا :لبدائلا
و شتتات ى١تبعد حذؼ ا لبدائلكما بقى من ا ،جابةإلكمهمتها تشتيت ا ،شتتات١تتسمى ا

 . فتاح١تصحيحة كتسمَّى الجابة اإلا

 

 

  يدجلا ختبارالمواصفات ا
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 :َّْبصفات أساسٌية ٬تب أف تتوافر فيو -أّين كاف نوعو  -يد ٞتا ختباراليتصف ا

ساس إذا كنا ألى ىذا الكع ،ولما كيضعى  لفعليقيس اب ختبارالكيقصد بو أف ا ،ّصدؽلا -4
 . نَّحولة عن الأسئ ختبارالتضمن ا يصح أف يبلف ،ستيعابالفهم كال٩تترب قياس ا

 ،موعة نفسهاجملى الإذا ما طبق ع ،نتائج نفسهالييعطي ا ختبارالكيقصد بو أف ا ،ثباتلا -3
 . بعد مدة قصَتة كُب ظركؼ متشاهبة

 ،ثباتلٌصدؽ شرط من شركط الفكأف ا ،ب يكوف اثبتان لغالصَّادؽ ُب الا ختبارالحظ أف ابلكي
 لقياسها فإنو سييعطي تقديرات متقاربة عنها ُب كليت خصص لوظيفة الا رختباالنو عندما يقيس األ

 . ُّْقياسلمرة من مرَّات ا

 االختبارات نواعأ

 ،كطرائق بنائها ، ٣تموعات ْتسب أىدافهأبٯتكن تصنيفها إ ،أنواع كثَتة كمتنوعة االختبارات
ك لكذ ،بعضلبعضها ا صناؼ معألىذه ا لكقد تتداخ ،يهالقائمُت علكنوع ا ،يب تصحيحهالكأسا

كمن أىم  ،تصحيحليب الكأسا ،بناءلىداؼ كطرائق األنفسها كتشاهبها ُب ا االختبارات لبسبب تداخ
 . ل ما بينها من تشابو كتداخٔبشارة إإلمع ا ،يداف١تُب ا ان كأكثرىا شيوع ،االختباراتىذه 

                                                           

 . ِِ-ُٕص  .سابقالرجع ـ. ا١تََُِزيد من التفصيل انظر: حسن، ١ت - َّْ
 . َِٕكُِٕ . صأـ القرلجامعة  .ا١ترجع ُب تعليم اللغة العربيةد.ت.  .طعيمة، رشدم -
 كمابعدىا.  َُص.  .ٚتعية عماؿ ا١تطابععماف:  .القياس كالتقوٙب الًتبومـ. ُٖٖٗ .عبيدات، سليماف -
 كمابعدىا. ُِٔاللغة كتعلمها. ا١ترجع السابق. ص ـ. أسس تعليم ُْٗٗبراكف.  -
 ، الرّيض: مطابع الفرزدؽ التجارية.كٔبـ. أساليب تدريس اللغة العربية. الطبعة األُِٖٗا٠توٕب، دمحم علي.  -

 .ُٗص  .سابقالرجع ا١ت  ـ.ََُِ. حسن -  ُّْ
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 ؿقا١تات ااختبار  .ُ

ية من أقدـ لقا١تا االختباراتعد تك  ،عيةوضو ١تذاتية أم غَت الا االختباراتيها اسم لق علكتط
ب لذم يطلا ختبارالىو ا ؿقا١تا اختبارك  ،عربيةلغة الليم الُب معاىد تع استعماالن كأكثرىا  االختبارات
كيعد ىذا  ،رٟتتعبَت الأك ا ؿقا١تإجابة موسعة تشبو ا ختبارالة الم أف ٬تيب عن أسئلتع١تفيو من ا

ى لم علتع١تى قدرة الوقوؼ علكا ،وؾلسلعرفية ُب ا١توانب اٞتقياس الكمناسب  ،عدادإلا لسه ختبارالا
 . أط٠تمتها من ابلومات كسلع١تتيب اتعبَت كتر لا

 وضوعية١تا االختبارات .ِ

كيستخدـ ُب  ،درجاتلتقدير اك  عدادإليت تتميز بطريقة خاصة ُب الا االختباراتكىو نوع من 
ادة أك ١ت معرفة ابال تدريب ك ٔبرد من غَت حاجة إجاابت ٯتكن أف يقـو هبا أم فلئلتصحيحها مفاتيح 

 :وضوعية أنواع منها١تا االختباراتك  ،ختبارالٔتحتول ا

 ة ٖتتها ٣تموعة لأك مشك ؿب سؤالطاللكفيو يقدـ  :اتختيار المتعددة ا ختبارالا
ب بلطلا اختبارنوع ُب لىذا ا لعمكيست ،صحيحةلجابة اإلٮتتار ا ،لبدائلمن ا

 . قواعدلقراءة كالسموع كا١تكفهم ا ،غويةللعناصر الرات كاها١تُب أنواع من ا

 ب منو ٖتديد ما لب عبارة أك إجابة كيطلطاللكفيو يقدـ  :طأ٠تصحة كالا اختبار
عناصر لهارات كا١تا اختبارنوع لُب ىذا ا لكيدخ ،إذا كانت صحيحة أـ خاطئة

 . سابقلا ختبارالواردة ُب الغوية اللا

 ب منو  لماهتا كيطلحذفت بعض ك لب ٚتلطاللدـ كفيو يق :ةلتكملا اختبار
كفاية لا اختبارنوع ُب لكيستفاد من ىذا ا ،صحيحةلكتابتها ُب أماكنها ا

 . غويةللا
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  ب لعبارات كيطلمات أك الكلب عموداف من الطاللكفيو يقدـ  :زاكجة١تا اختبار
 . ٘بثالعمود الٔتا يناسبها من ا ؿك ألعمود المة أك عبارة ُب الك  لمنو ربط ك

  ثبات لصدؽ كالمستول ا ابرتفاعوضوعية ّتميع أنواعها ١تا االختباراتكتتميز
كما تتميز  ،راد قياسها١تهارة ا١تكٖتديد ا ،نهج١تى معظم أجزاء الا ع٢تكمشو  ،فيها

 . ةلسهو الدقة ك لاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلصادر وادلراتجع

 العربية الكتب
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 .الكرٙب القرآف -
 لغػػَت األخػػرل اٟتيػػة كاللغػػات العربيػػة اللغػػة تػػدريس ُب ا١تعاصػػرة الٕتاىػػاتا. ـُٕٖٗ. ٛتػػادة إبػػراىيم، -

 .  الفكر دار: القاىرة. هبا الناطقُت
 . العريب الًتاث إحياء دار: بَتكت. الصحابة معرفة ُب الغابة أسد. ىػُّٕٕ. األثَت ابن -

 العلػػـو جامعػػة: مػػاليزّي. العربيػػة اللغػػة لػػتعلم االفًتاضػػية البيئػػة. ـََِٕ. علػػي بنػػت سػػيوين إٝتاعيػػل، -
 .٥تطوط. اإلسبلمية

 للطباعػػة ٚتػػاؿ مؤسسػػة الكتػػب، دار طبعػػة عػػن مصػػور. األغػػا٘ب. اتريػػخ ال. الفػػرج أبػػو األصػػبها٘ب،  -
 . كالنشر

 نػػػػدكة. العػػػػريب ا١تنظػػػػور مػػػػن: ا١تعلومػػػػات عصػػػػر كقػػػػيم العػػػػريب األدب. ـََِٓ. دمحم بػػػػدر األنصػػػػارم، -
 /.  ِ/ٖ-ٔ سورّي، حلب،. حلب جامعة عوب،الش تقارب ُب كدكره ا١تقارف األدب

. الًتبػػػوم التقػػػوٙب. ـُْٗٗ. عبػػػده دمحم ٭تػػػِت مهػػػٍت، ك دمحم السػػػيد خػػػَتم، ك دمحم سػػػعيد ابمشػػػموس، -
 .الثقافية الفيصل دار: الرّيض الثالثة، الطبعة

 .الًتيكػػي كمنػػَت الػػزليطٍت لطفػػى دمحم: ترٚتػػة. ا٠تطػػاب ٖتليػػل. ـُٕٗٗ. ج يػػوؿ، ك. ب. ج بػػراكف، -
 .  كا١تطابع العلمي النشر - سعود ا١تلك جامعة: الرّيض

 أٛتػد علػي كعلػي الراجحػي عبػده: ترٚتة. كتعليمها اللغة تعلم أسس. ـُْٗٗ. دكجبلس. ىػ براكف، -
 . كالنشر للطباعة العربية النهضة دار: بَتكت طبعة، ال. شعباف

 بػػن كعيػػد القعيػػد ٛتػػد بػػن إبػػراىيم:ترٚتػػة. اللغػػة كتعلػػيم تعلػػم مبػػادئ. ـُْٗٗ. دكجػػبلس. ىػػػ بػػراكف، -
 .  ا٠تليج لدكؿ العريب الًتبية مكتب: الرّيض. الشمرم هللا عبد

ٕتربػػػػة معهػػػػد ا٠ترطػػػػـو الػػػػدكٕب للغػػػػة العربيػػػػة ُب إعػػػػداد معلمػػػػي اللغػػػػة العربيػػػػة بركػػػػة، دمحم زايػػػػد. ب.ت.  -
 . الشبكة الدكلية للمعلومات، موقع شبكة صوت العربية.للناطقُت بغَتىا
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 .  العريب الفكر دار: القاىرة األكٔب، الطبعة. كالتعلم التعليم تكنولوجيا. ـُٖٗٗ. رضا دمحم دم،البغدا -

 كالًتبيػػػػة العربيػػػة اللغػػػة لتػػػدريس اٟتديثػػػة األصػػػوؿ. اتريػػػػخ ال. اٞتمببلطػػػي علػػػي الفػػػتح أبػػػو التوانسػػػي، -
 .  مصر هنضة دار: القاىرة الثانية، الطبعة. الدينية

 فػػائز ٖتقيػػق. العربيػػة كسػػر اللغػػة فقػػو. ـُّٗٗ. إٝتاعيػػل بػػن دمحم بػػن ا١تلػػك دعبػػ منصػػور أبػػو الثعػػاليب، -
 .  العريب الكتاب دار: بَتكت األكٔب، الطبعة. يعقوب بديع إميل مراجعة دمحم،

 . الفكر دار: عماف الثالثة، الطبعة. العربية اللغة تدريس أساليب. ـُُٗٗ. كليد جابر، -
. ابسػػل دمحم السػػود، عيػػوف: حواشػػيو كضػػع. اٟتيػػواف. ـََِّ .ْتػػر بػػن عمػػرك عثمػػاف أبػػو اٞتػػاحظ، -

 .  العلمية الكتب دار: بَتكت  الثانية، الطبعة
 كتػػػػب مػػػػن ا١تختػػػػارة الفصػػػػوؿ. اٞتػػػػاحظ رسػػػػائل. ـَََِ. ْتػػػػر بػػػػن عمػػػػرك عثمػػػػاف أبػػػػو اٞتػػػػاحظ،  -

 بعػػػةالط ابسػػػل، دمحم السػػػود، عيػػػوف: عليػػػو كعلػػػق شػػػرحو حسػػػاف، بػػػن هللا عبيػػػد اإلمػػػاـ اختيػػػار اٞتػػػاحظ
 .العلمية الكتب دار: بَتكت األكٔب،

. ىػػػاركف دمحم السػػػبلـ عبػػػد: ٖتقيػػػق. كالتبيػػػُت البيػػػاف. ـُٖٗٗ. ْتػػػر بػػػن عمػػػرك عثمػػػاف أبػػػو اٞتػػػاحظ، -
 .  ابلقاىرة ا٠تا٧تي مكتبة: القاىرة السابعة، الطبعة

 تعلػيم ٔتعهػد الرابػع ا١تسػتول طػبلب لػدل العػدد ُب الكتابية األخطاء. ـَُِِ. علي جاسم جاسم، -
 جامعػة ،ىػاغَت للنػاطقُت ب العربيػة ٣تلػة ا١تنػورة، اب١تدينػة اإلسبلمية اٞتامعة ُب هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة

 .ُِّ – ُّٖ ص. التاسعة السنة عشر، الرابع العدد السوداف، العا١تية إفريقيا
 كاألدبيػػػػة، ويػػػةاللغ الدراسػػػػات ٣تلػػػة. التطبيقػػػي اللغػػػػة عػػػآب اٞتػػػاحظ. ـَُِِ. علػػػػي جاسػػػم جاسػػػم، -

 .الثالثة السنة الثا٘ب، العدد ماليزّي، العا١تية اإلسبلمية اٞتامعة
 ُب كاإلندكنيسػية العربيػة اللغػة بػُت تقابليػة دراسػة. ـَُِِ. العتيػيب دمحم هللا كعبػد جاسػم علي جاسم -

 ،(كاليػأس األمػل ُتبػ العو١تػة عصػر ُب العربيػة اللغػة مسػتقبل) العربيػة، للغػة الػدكٕب ا١تؤ٘تر. ا١توصوؿ اإلسم
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: ص ص األكؿ، اجمللػػػػد. إندكنيسػػػػيا جػػػػاكرات، اٟتكوميػػػػة، اإلسػػػػبلمية هللا ىدايػػػػة شػػػػريف جامعػػػػة إصػػػػدار
َْٕ-ُْٗ. 

 العربيػػػة اللغػػػة ٣تمػػػع ٣تلػػػة. العػػػريب الػػػًتاث ُب األخطػػػاء ٖتليػػػل نظريػػػة. ـََُِ. علػػػي جاسػػػم جاسػػػم، -
 .  ّْ السنة ،ٕٗ العدد. األرد٘ب

 العربيػػػة ٣تلػػػة. العػػػرب اللغػػػويُت قػػػدامى عنػػػد النفسػػػي اللغػػػة علػػػم(. أ) ـََِٗ. علػػػي جاسػػػم جاسػػػم، -
 . السادسة السنة السابع، العدد. ىاغَت للناطقُت ب

 نظريػػػػػػة ُب كاٞترجػػػػػػا٘ب الفراىيػػػػػػدم أٛتػػػػػػد بػػػػػػن ا٠تليػػػػػػل أتثػػػػػػَت(. ب) ـََِٗ. علػػػػػػي جاسػػػػػػم جاسػػػػػػم، -
 . كالعشركف التاسعة السنة ،ُُٔ العدد. العريب الًتاث ٣تلة. تشومسكي

: ١تبػػور كػػواال الثانيػػة، الطبعػػة. لؤلجانػػب العربيػػة اللغػػة تعلػػيم طػػرؽ ُب. ـََُِ. علػػي جاسػػم ،جاسػػم -
 .نوردين إيس إيو
 العربيػة، الدراسػات ٣تلػة. ابلعربيػة النػاطقُت لغَت القواعد لتعليم طريقة. ـُٔٗٗ. علي جاسم جاسم، -

 .  ٓ:العدد السادسة، سنةال. مبلّي جامعة كعلومها، اللغات بكلية العربية اللغة قسم عن تصدر
 كا١تسػػلمُت العػػرب النحػػاة عنػػد التقػػدير نظريػػة. ـََُِ. علػػي زيػػداف كجاسػػم علػػي، جاسػػم جاسػػم، -

 جامعػة كاإلنسػانية، العربيػة العلػـو ٣تلػة. العػريب النحػو ٣تػدد تشومسػكي ا١تعاصػرين الغػرب ٨تػاة ُب كأثرىا
 . األكؿ العدد الثالث، اجمللد  القصيم،

. العػػريب الػػًتاث ُب التقػػابلي اللغػػة علػػم نظريػػة. ـََُِ. علػػى زيػػداف كجاسػػم، ،علػػي جاسػػم جاسػػم، -
 . كالعشركف اٟتادية السنة. ْٖ-ّٖ العدداف. العريب الًتاث ٣تلة

 العربيػػػة تعلػػػيم سلسػػػلة. ـََِّ. علػػػي زيػػػداف جاسػػػم، ك عبيػػػد أمػػػَتة كالعيػػػد، علػػػي جاسػػػم جاسػػػم، -
 علػػى كالتػػدريبات الكتابػػة: الثػػا٘ب الكتػػاب ؛ العربيػة اٟتػػركؼ: األكؿ الكتػػاب. أجػػزاء ْ: األطفػػاؿ لػرّيض
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 أراس: ١تبػػػور كػػػواال. العربيػػػة األلػػػواف: الرابػػػع الكتػػػاب العربيػػػة؛ األرقػػػاـ: الثالػػػث الكتػػػاب العربيػػػة؛ اٟتػػػركؼ
 .ميقا

 العربيػة اللغػة تعلػيم سلسػلة. ـََِِ. علػي زيػداف جاسػم، ك عبيػد أمَتة كالعيد، علي جاسم جاسم، -
/ الكتابػة مهارة/ القراءة مهارة/ العربية ا٢تجائية اٟتركؼ كتاب) أجزاء ْ. االبتدائية حلةا١تر  ُب لؤلجانب

 .ببليكيشنز لَتنر إيرٕب: ١تبور كواال(.اٟتساب كتاب
 ا١تعاصػػرة العربيػػة اادثػػة. ـُٗٗٗ. علػػي زيػػداف جاسػػم، ك عبيػػد أمػػَتة كالعيػػد، علػػي جاسػػم جاسػػم، -

 . نوردين. إيس. إيو: ١تبور كواال. ةالثاني الطبعة.ابإل٧تليزية للناطقُت
 العربيػػػة اادثػػػة تعلػػػيم. ـُٖٗٗ. علػػػي زيػػػداف جاسػػػم، ك عبيػػػد أمػػػَتة كالعيػػػد، علػػػي جاسػػػم جاسػػػم، -

 . نوردين. س. إ: ١تبور كواال. جزءاف ِ. األكٔب الطبعة. ا١تتوسط ا١تستول هبا، الناطقُت لغَت ا١تعاصرة
 زيػػػد جاسػػػم،: كتػػػدقيق مراجعػػػة.  االجتمػػػاعي اللغػػػة علػػػم ُب دراسػػػة. ـُّٗٗ. علػػػي زيػػػداف جاسػػػم، -

 . أنتارا بوستاؾ: ١تبور كواال األكٔب، الطبعة. علي جاسم جاسم، ك علي؛
 اللغػػػة علػػػم ُب ا١تاجسػػػتَت طلبػػػة علػػػى ألقاىػػػا مػػػذكرة. اٟتاسػػػويب اللغػػػة علػػػم. ىػػػػُِّْ. سػػػعد اٞتػػػربم، -

 .  ابلرّيص اإلسبلمية سعود بن دمحم اإلماـ ّتامعة التطبيقي،
 األردنيػػة ا١تملكػػة ُب العػػاـ التعلػػيم مرحلػػة ُب الرّيضػػيات منػػاىج تطػػوير. َََِ. انصػػر ضػػياء اٞتػػراح، -

 عػػػُت جامعػػػة الًتبيػػػة، كليػػػة: القػػػاىرة منشػػػورة، غػػػَت دكتػػػوراه رسػػػالة. الرّيضػػػية النمذجػػػة ضػػػوء ُب ا٢تامشيػػػة
 .مشس

 فهػر أبػو: عليػو كعلػق قػرأه. ازاإلعجػ دالئػل. اتريػخ ال. دمحم بػن الػرٛتن عبد بن القاىر عبد اٞترجا٘ب، -
 . كالتوزيع كالنشر للطباعة ا٠تا٧تي مكتبة: القاىرة طبعة، ال. شاكر دمحم ٤تمود

 للغػػة الػػدكٕب ا٠ترطػػـو معهػػد. تدريسػػها ككيفيػػة العربيػػة اللغػػة صػػوامت. ـُٖٖٗ. بػػبل صػػاّب اٞتنػػارم، -
 .  منشورة غَت ماجستَت رسالة. العربية
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 الكتػػاب دار: بػػَتكت. النجػػار علػػي دمحم: ٖتقيػػق. ا٠تصػػائص. ـُِٓٗ. عثمػػاف الفػػتح أيب جػػٍت، ابػػن -
 .  العريب

 الطبعػػػػة. بلخوجػػػة اٟتبيػػػب دمحم: ٖتقيػػػق. األدابء كسػػػراج البلغػػػاء منهػػػاج. ـُُٖٗ. القرطػػػاجٍت حػػػاـز -
 .  اإلسبلمي الغرب دار: بَتكت الثانية،

 كاليػػػة ُب الدينيػػة ا١تػػدارس ُب التحصػػيلية العربيػػة اللغػػة اختبػػارات. ـََُِ.  عابػػدين فكػػرم حسػػن، -
 .  منشورة غَت دكتوراه رسالة. األردف الَتموؾ، جامعة. كتطويرىا تقوٯتها ٔتاليزّي تر٧تانو

 جامعػػػة: ا٠ترطػػػـو. لؤلجانػػػب العربيػػػة اللغػػػة تػػػدريس كطػػػرؽ منػػػاىج. ـََِِ. الطػػػاىر ٥تتػػػار حسػػػُت، -
 .  منشورة غَت دكتوراه أطركحة العا١تية، إفريقيا

 كا١تعلوماتيػػػػػػة كاالتصػػػػػػاالت ا١تعلوماتيػػػػػػة ُب ا١توسػػػػػػوعي القػػػػػػاموس. ـََِْ. ٟتسػػػػػػنا عبػػػػػػد اٟتسػػػػػػيٍت، -
 .  صادر مكتبة: بَتكت األكٔب، الطبعة. القانونية

: األمريكيػػػػػة ا١تتحػػػػػدة الػػػػػوالّيت اٟتاسػػػػػوب، مصػػػػػطلحات موسػػػػػوعة. ـُْٗٗ. ا٢تػػػػػدل علػػػػػم ٛتػػػػػاد، -
American Global Publishing.   

: الػػرّيض األكٔب، الطبعػػة. قضػػاّيه موضػػوعاتو، مفهومػػو،: اللغػػة وفقػػ. ـََِٓ. بنػػإبراىيم دمحم اٟتمػػد، -
 .  خزٯتة ابن دار
 ا١تسػػَتة دار: عمػػاف الثانيػػة، الطبعػػة. معػػرُب منظػػور مػػن اللغػػة نفػػس علػػم. ـََِٕ. موفػػق اٟتمػػدا٘ب، -

 .  كالطبع كالتوزيع للنشر

 .  القاىرة. أٛتد اإلماـ مسند. ىػُُّّ. أٛتد حنبل، ابن  -
 ا١تعرفػػػة، عػػػآب سلسػػػة: الكويػػػت.  ا١تعاصػػػرة اللغويػػػة الدراسػػػات علػػػى أضػػػواء. ـُٕٖٗ. انيػػػف خرمػػػا، -

 .كاآلداب كالفنوف للثقافة الوطٍت اجمللس
 عػػآب سلسػػلة: الكويػػت. كتعلمهػػا تعليمهػػا األجنبيػػة اللغػػات. ـُٖٖٗ. علػػي كاٟتجػػاج، انيػػف خرمػػا، -

 .ُِٔ العدد. ا١تعرفة
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: البيضػػاء الػػدار الثانيػػة، الطبعػػة. الػػنص انسػػجاـ إٔب مػػدخل الػػنص لسػػانيات. ـََِٔ. دمحم خطػػايب، -
 . العريب الثقاُب ا١تركز

 الطبعػػػة. الفصػػػاحة سػػػر. ـُِٖٗ. اٟتلػػػيب سػػػناف بػػػن سػػػعيد بػػػن دمحم بػػػن عبػػػدهللا دمحم أبػػػو ا٠تفػػػاجي، -
 .  العلمية الكتب دار: بَتكت األكٔب،

. كاُب الواحػػد عبػػد علػػي: قيػػقٖت. خلػػدكف ابػػن مقدمػػة. اتريػػخ ال. دمحم بػػن الػػرٛتن عبػػد خلػػدكف، ابػػن  -
 . كالنشر للطبع مصر هنضة دار: القاىرة الثالثة، الطبعة

 للنشػر الفػبلح دار: عمػاف. العربيػة للغة الصوٌب النظاـ اللغوية األصوات. ـَُٗٗ. علي دمحم ا٠توٕب، -
 . كالتوزيع

 الفػػرزدؽ مطػػابع: لػػرّيضا األكٔب، الطبعػػة. العربيػػة اللغػػة تػػدريس أسػػاليب. ـُِٖٗ. علػػي دمحم ا٠تػػوٕب، -
 .التجارية

 .  العرب لساف دار: بَتكت. ايط العرب لساف. اتريخ ال. ندٙب كمرعشلي، يوسف خياط، -
 ا١تعرفػػػػػة  دار: مصػػػػػر طبعػػػػػة، ال. العربيػػػػػة كتعلػػػػػيم التطبيقػػػػػي اللغػػػػػة علػػػػػم. ـَََِ. عبػػػػػده الراجحػػػػػي، -

 .  اٞتامعية
 العربيػػػػة النهضػػػػة دار: بػػػػَتكت طبعػػػػة، ال. بيػػػػةالعر  الكتػػػػب ُب اللغػػػػة فقػػػػو. ـُٕٗٗ. عبػػػػده الراجحػػػػي، -

 . كالنشر للطباعة
: ترٚتػة. كٖتليػل كصف اللغات تعليم ُب كطرائق مذاىب. ـَُٗٗ. ثيودكر كركجرز، جاؾ رتشاردز، -

 .  الكتب عآب دار: الرّيض. عبدهللا الصديق كعمر العبداف الرٛتن كعبد صيٍت إٝتاعيل ٤تمود
 عػػػآب سلسػػػلة: الكويػػػت. عػػػوض أٛتػػػد: ترٚتػػة. الغػػػرب ُب اللغػػػة علػػػم مػػػوجز. ـُٕٗٗ. ىػػػػ. ر ركبنػػز، -

 . كاآلداب كالفنوف للثقافة الوطٍت اجمللس ا١تعرفة،
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 مفػػػاىيم. ـََِٗ. مهػػػدم علػػػي كػػػاظم، ك دمحم بػػػن عبػػػدهللا اٟتػػػازمي، ك جاسػػػم عبػػػد علػػػي الزاملػػػي، -
 . كالتوزيع شرللن الفبلح مكتبة: الكويت األكٔب، الطبعة. كالقياس التقوٙب ُب كتطبيقات

 الفكػػر؛ دار: دمشػػق الثالثػػة، الطبعػػة. ا١تيسػػرة القرآنيػػة ا١توسػػوعة. ـََِْ. كآخػػركف كىبػػو، الزحيلػػي، -
 .  ا١تعاصر الفكر دار: بَتكت

. تراثيػػة مقارنػة مػع نفسػػية اجتماعيػة لغويػة دراسػػات: تطبيقيػة ألسػنية قضػػاّي. ـُِٗٗ. ميشػاؿ زكػرّي، -
 .  للمبليُت العلم دار: بَتكت

 حػػػوؿ لنػػػدكة مقػػػدـ ْتػػػث. عليػػػو كمػػػا لػػػو مػػػا: اإللكػػػًتك٘ب العػػػريب الكتػػػاب. ـََِٕ. دمحم أٛتػػػد ي،زكػػػ -
 اإلسػػػػبلمية اٞتامعػػػػة ،CELPAD ا١تعلومػػػػات ثػػػػورة ظػػػػل ُب الفكػػػػرم كاإلبػػػػداع التعليميػػػػة العمليػػػػة عناصػػػػر
 .amzeki@iiu.edu.my: اإللكًتك٘ب الربيد. ََِٕ حزيراف ٗ-ٖ ،(IIUM) ٔتاليزّي العا١تية

 النفسػػي اللغػػة كعلػػم التطبيقػػي اللغػػة بعلػػم  العػػاـ اللغػػة علػػم عبلقػػة. هللا سػػعد هللا عبػػد متعػػب الزىػػرا٘ب، -
 :ا١توقػػػع. للمعلومػػػات العنكبوتيػػػة الدكليػػػة الشػػػبكة القػػػرل، أـ جامعػػػة موقػػػع االجتمػػػاعي، اللغػػػة كعلػػػم

http://uqu.edu.sa/page/ar/29348  
 .ٕالعدد. إفريقية دراسات ٣تلة. السنغاؿ ُب الكرٙب القرآف ٖتفيظ دارات. مهدم ساٌب، -
 العصػر: قػدٯتان  لغػَت النػاطقُت هبػا العربيػة اللغػة تعلػيم طرائػق. ـََِٕ. طػاىر دمحم بػن أسػامة سحارم، -

 .منشورة غَت ماجستَت رسالة. العربية للغة ٕبالدك  ا٠ترطـو معهد. ٪توذجان  العباسي

 .  الفبلح مكتبة: الكويت الثالثة، الطبعة. ا١تعاصرة ا١تناىج.  ىػَُُْ.الدمرداش سرحاف، -

 دار: الػرّيض اآلٕب، اٟتاسػب معجػم. ـََِّ. سػليماف بػن عبػدهللا كالعزاز، عليإبراىيم سركر سركر، -
 .  ا١تريخ

 . العريب الفكر دار الثانية، الطبعة. العريب للقارئ مقدمة للغةا علم. ـُِٗٗ. ٤تمود السعراف، -
 .الرشد مكتبة الثانية، الطبعة. الًتبوية ا١تنظومة ُب التقوٙب. ىػُِْْ. أٛتد كسآب، علي سعيد، -

 .  ماليزّي. طبعة ال. تدريسها كطرؽ أساليبها التعليمية الربامج. ـََِِ. اٟتسن أٛتد ٝتساعة -

mailto:amzeki@iiu.edu.my
http://uqu.edu.sa/page/ar/29348
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 . اٟتديثة مصرية اإل٧تلو مكتبة: القاىرة. اللغوية للًتبية التدريس فن. ـُٕٗٗ. صاّب دمحم ٝتك، -
 الثالثػػة، الطبعػػة. ىػػاركف دمحم السػػبلـ عبػػد كشػػرح ٖتقيػػق. الكتػػاب. ـُّٖٗ. قنػػرب بػػن عثمػػاف سػػيبويو، -

 . الكتب عآب: بَتكت
 الػػػدلتا مركػػز: إسػػػكندرية. كمعلمهػػا كمنهاجهػػػا أصػػو٢تا اإلسػػػبلمية، الًتبيػػة. اتريػػػخ ال. عػػاطف السػػيد، -

 .  للطباعة
 . الثقافة -الفيصل دار: الرّيض األكٔب، الطبعة. كاكتساابن  تدريسان  اللغة. ُٖٖٗ. أٛتد دمحم السيد، -
 .  دمشق جامعة منشورات: دمشق. اللغوم النفس علم. ـُٔٗٗ -ُٓٗٗ. أٛتد ٤تمود السيد، -

 كضػػػػبطو شػػػػرحو. كأنواعهػػػػا اللغػػػػة علػػػػـو ُب ا١تزىػػػػر. ـُٖٔٗ. الػػػػدين جػػػػبلؿ الػػػػرٛتن عبػػػػد السػػػػيوطي، -
 ا١تكتبػػة: بػػَتكت - صػػيدا. كغػَته بػػك ا١تػػؤب جػاد أٛتػػد دمحم: حواشػػيو كعلػق موضػػوعاتو كعنػػوف كصػححو
 .  العصرية

 كا١تعلومػػػػػػػػات ا١تكتبػػػػػػػػات علػػػػػػػػـو ١تصػػػػػػػػطلحات العربيػػػػػػػػة ا١توسػػػػػػػػوعة. ـََُِ. هللا كحسػػػػػػػػب الشػػػػػػػػامي -
 .  األكادٯتية ا١تكتبة: مصر. كاٟتاسبات

 ا١تصػػػرية الػػػدار: القػػػاىرة. كالنفسػػػية الًتبويػػػة ا١تصػػػطلحات معجػػػم. ـََِّ. كآخػػػركف سػػػنح شػػػحاتة، -
 . اللبنانية

 الػػدار: القػػاىرة األكٔب، الطبعػػة. كالتطبيػػق النظريػػة بػػُت العربيػػة اللغػػة تعلػػيم. ـُِٗٗ. حسػػن شػػحاتة، -
 . اللبنانية ا١تصرية

 معهػػد. هبػػا النػػاطقُت لغػػَت العربيػػة للغػػةا تعلػػيم ُب األكائػػل العػػرب ٕتربػػة. ـُٖٗٗ. دمحم عاصػػم شػػريف، -
 .منشورة غَت ماجستَت رسالة. العربية للغة الدكٕب ا٠ترطـو

: الػػرّيض الثالثػػة، الطبعػػة. الرّيضػػيات تػػدريس ُب اٟتديثػػة االٕتاىػػات. ىػػػُُْٖ. أٛتػػد ٤تمػػود شػػوؽ، -
 .للنشر ا١تريخ دار
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 دار: الػػػرّيض األكٔب، الطبعػػػة .كمهماتػػػو الدراسػػػي ا١تػػػنهج أساسػػػيات. ـُٓٗٗ. أٛتػػػد ٤تمػػػود شػػػوؽ، -
 .  الكتب عآب
 العامػػة ا١تنشػػأة: طػػرابلس السادسػػة، الطبعػػة. اإلسػػبلمية الًتبيػػة فلسػػفة. ـُٖٔٗ. دمحم عمػػر الشػػيبا٘ب، -

 . كالتوزيع للنشر
 معهػد. ٫تشػكوريب ٓتػبلكم العربيػة كاللغػة الكػرٙب القػرآف تعلػيم. ـُّٗٗ. اببكػر أٛتػد سيد الصاُب، -

 .  منشورة غَت ماجستَت رسالة.العربية للغة الدكٕب ا٠ترطـو

 العربيػة القواعػد. ـُّٖٗ. الرفػاعي دمحم الشػيخ، ك يوسػف، السػيد،إبراىيم ك إٝتاعيػل، ٤تمػود صيٍت، -
 . ا١تكتبات شؤكف عمادة: سعود ا١تلك جامعة األكٔب، الطبعة. ا١تيسرة

 كٖتليػػل اللغػػوم التقابػػل. ـُِٖٗ(. كٖتريػػر تعريػػب: )دمحم إسػػحاؽ كاألمػػُت، إٝتاعيػػل، ٤تمػػود صػػيٍت، -
 .  ا١تكتبات شؤكف عمادة - سعود ا١تلك جامعة: الرّيض األكٔب، الطبعة. األخطاء

 موضػػػوعات ُب السػػيادة كمصػػػباح السػػعادة مفتػػاح. ـََِِ. مصػػػطفى بػػن أٛتػػػد زاده، كػػربل طػػاش -
 .األكؿ اجمللد. العلمية الكتب دار: بَتكت الثالثة، الطبعة. العلـو

 .  العلمية الكتب دار: بَتكت. الكبَت ا١تعجم. ىػُِْٖ. الطربا٘ب -
. كأسػػػاليبو مناىجػػػو: أخػػػرل بلغػػػات للنػػػاطقُت العربيػػػة اللغػػػة تعلػػػيم. ىػػػػَُُْ. أٛتػػػد رشػػػدم طعيمػػػة، -

 . إيسيكو كالثقافة كالعلـو للًتبية اإلسبلمية ا١تنظمة: الرابط
 الطبعػػػػة. أخػػػػرل بلغػػػػات اطقُتللنػػػػ العربيػػػػة اللغػػػػة تعلػػػػيم ُب ا١ترجػػػػع. ـُٖٔٗ. أٛتػػػػد رشػػػػدم طعيمػػػػة، -

 .القرل أـ جامعة: ا١تكرمة مكة األكٔب،
 الكتػػػاب: هبػػػا النػػػاطقُت لغػػػَت العربيػػػة تعلػػػيم. ـُْٖٗ. ٤تمػػػود كامػػػل كالناقػػػة، أٛتػػػد رشػػػدم طعيمػػػة، -

 .  ا١تعلم مرشد األكؿ، اٞتزء. القرل أـ جامعة كا١تناىج، البحوث كحدة: ا١تكرمة مكة. األساسي
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 النشػػػر دار: الػػػرّيض األكٔب، الطبعػػػة. األجنبيػػة كاللغػػػات العػػػريب الطفػػل. ـُّٗٗ. أٛتػػػد انديػػػة طػػواب، -
 . كالتوزيع للنشر الدكٕب

 عبلمػػات ٣تلػػة. خطػػايب دمحم: ترٚتػػة. اللغػػة كتعلػػم اللغويػػة السياسػػة. ـََِِ. أ. جػػيمس طوليفسػػن، -
 .  ُٕ العدد. ا١تغربية

 طبعػػػػػة، ال. كتطبيقػػػػػات مقػػػػػدمات - صػػػػػرا١تعا اللغػػػػػة علػػػػػم. ـََِٓ. آمنػػػػػة كالػػػػػزعيب، ٭تػػػػػِت، عبابنػػػػػة، -
 .  الثقاُب الكتاب دار: إربد األردف،

 الثالثػػػة، الطبعػػػة. اللغػػػوم البحػػػث كمنػػػاىج اللغػػػة علػػػم إٔب ا١تػػػدخل. ـُٕٗٗ. رمضػػػاف التػػػواب، عبػػػد -
 .  ا٠تا٧تي مكتبة: القاىرة

. سػػيكالنف الًتبػػوم القيػػاس مػػدخل. ىػػػُُّْ. ٭تػػِت كمهػػٍت، ميسػػرة كطػػاىر، فػػاركؽ السػػبلـ، عبػػد -
 . اإلسبلمية البشائر دار: لبناف ك اإلسبلمي الًتاث إحياء دار: ا١تكرمة مكة الثانية، الطبعة

عبػػد  -. غريػػب مكتبػػة: القػػاىرة. العربيػػة اللغػػة تػػدريس طػػرؽ. الاتريػػخ. سػػيد ا١تػػنعم عبػػد العػػاؿ، عبػػد -
 ـ. علم اللغة االجتماعي. القاىرة: مكتبة اآلداب.ََِٗالعزيز، دمحم حسن. 

 النػاطقُت لغػَت التعليمية الكتب إعداد أسس. ـُُٗٗ. هللا عبد انصر كالغإب، اٟتميد عبد هللا، عبد -
 . كالتوزيع كالنشر للطبع الغإب دار: الرّيض. ابلعربية

 كتقػػػػوٙب كتنفيػػػػذه ٗتطيطػػػػو: االجتماعيػػػػة الدراسػػػػات تػػػػدريس. ـََُِ. إٝتاعيػػػػل دمحم ا١تقصػػػػود، عبػػػػد -
 .الفبلح مكتبة: ا١تتحدة بيةالعر  اإلمارات. التعليمى عائده

 الػػػدار: عمػػػاف األكٔب، الطبعػػػة. الًتبويػػػة كتطبيقاهتػػػا الػػػتعلم نظػػػرّيت. ـَََِ. جػػػودت ا٢تػػػادم، عبػػػد -
 . كالتوزيع للنشر الثقافة كدار الدكلية العلمية

 .الرّيض جامعة مطبوعات: الرّيض. العربية اللغة ُب الشائعة ا١تفردات. ـُٕٗٗ. عطية داكد عبده، -
 .  ا١تطابع عماؿ ٚتعية: عماف. الًتبوم كالتقوٙب القياس. ـُٖٖٗ. سليماف بيدات،ع -
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 ا٠ترطػػـو معهػػد. الكػػامَتكف ُب للفبلتيػػُت العربيػػة األصػػوات تػػدريس. ـُٖٗٗ. سػػعودم دمحم عثمػػاف، -
 .منشورة غَت ماجستَت رسالة. العربية للغة الدكٕب

. العربيػػػػة ا١تصػػػػارؼ اٖتػػػػاد منشػػػػورات مػػػػات،ا١تعلو  كتقنيػػػػة ا١تعلومػػػػات ثػػػػورة. ـََُِ. يػػػػونس عػػػػرب، -
http://www. arablaw. org/Electronic%20World1. htm 

. كالتطبيػػػق النظريػػػة بػػػُت كتعليمهػػػا اٟتيػػػة اللغػػػات تعلػػػم. ـُُٖٗ. اجمليػػػد عبػػػد الػػػدين صػػػبلح العػػػريب، -
 .  لبناف مكتبة: كتبَت  األكٔب، الطبعة

 ،"األجنبيػة اللغػات ٣تػاؿ ُب التعلػيم كتكنولوجيػا الػذاٌب التعلػيم. "ـُٖٕٗ. اجمليػد عبد صبلح العريب، -
 .األكؿ العدد األكٔب، السنة. التعليمية للوسائل العريب ا١تركز: الكويت. التعليم تكنولوجيا

 األكٔب، الطبعػػػػة. التطبيقػػػػي لغػػػػةال علػػػػم ُب مقدمػػػػة. ـُِٗٗ. أنػػػػور كنقشػػػػبندم، خضػػػػر دمحم عريػػػػف، -
 .كالتوزيع كالنشر للطباعة خضر كدار اإلسبلمية للثقافة القبلة دار: جدة

/  َِ: اتريػخ ،ُِٕٗ: العػدد - ا١تتمػدف اٟتػوار. األجنبية اللغات تعلم. ـََِٖ. كعد العسكرم، -
 :موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع. للمعلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ةالعنكبوتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الدكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة / ِ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125435 

 اإلمػػاـ جامعػػة: الػػرّيض األكٔب، الطبعػػة. النفسػػي اللغػػة علػػم. ـََِٔ. بنػػإبراىيم عبػػدالعزيز العصػػيلي، -
 .  العلمي البحث عمادة اإلسبلمية، سعود بن دمحم

 الطبعػػة. أخػػرل بلغػػات للنػػاطقُت العربيػػة اللغػػة متعلػػي طرائػػق َـََِِ. العزيزإبػػراىيم عبػػد العصػػيلي، -
 .اإلسبلمية سعود بن دمحم اإلماـ جامعة: الرّيض األكٔب،

. أخػػرل بلغػػات للنػػاطقُت العربيػػة اللغػػة تعلػػيم أساسػػيات. ىػػػُِِْ. بنػػإبراىيم العزيػػز عبػػد العصػػيلي، -
 .  القرل أـ جامعة العلمية، البحوث معهد: ا١تكرمة مكة

: الػػرّيض. العربيػػة اللغػػة كتعلػػيم كالنفسػػية اللغويػػة النظػػرّيت. ـُٗٗٗ. بنػػإبراىيم زيػػزالع عبػػد العصػػيلي، -
 . لؤلكفست التقنية مطابع

http://www.arablaw.org/Electronic%20World1.htm
http://www.arablaw.org/Electronic%20World1.htm
file:///D:/show.art.asp.htm
file:///D:/show.art.asp.htm
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: القػػػاىرة الثانيػػػة، الطبعػػة. الدينيػػػة كالًتبيػػة العربيػػػة اللغػػػة تػػدريس طػػػرؽ. ـُٖٔٗ. دمحم اىػػيم إبػػػر عطػػا، -
 .ا١تصرية النهضة مكتبة

 .  مصرية اإل٧تلو مكتبة: القاىرة األكٔب، الطبعة. اللغوم النفس علم. ـُٕٓٗ. دمحم نواؿ عطية، -

 . العربية النهضة دار: القاىرة طبعة، ال. أفضل تقوٙب ٨تو. ـََُِ. أنور عقل، -
 الًتبية كزارة منشورات ٣تموعات. ُب كالعمل التدريبية ا١تشاغل قيادة ـ.َََِالعقلة، دمحم أٛتد.  -

 .مسقط عماف: الفٍت، سلطنة اإلشراؼ كالتعليم، قسم
. العربيػة للغػة الػدكٕب ا٠ترطػـو معهػد. العػريب الػًتاث ُب الًتبويػة ا١تقوالت. ـُِٖٗ. علي علي،إبراىيم -

 .منشورة غَت ماجستَت رسالة

 .ا٠توٕب أسامة تقدٙب. كاٟتاسوب العربية اللغة. اتريخ ال. نبيل علي، -
 حسػػػُت علػػػي: ترٚتػػػة. مقارنػػػة دراسػػػة :الػػػتعلم نظػػػرّيت. ىػػػػَُْْ. رٯتونػػػد ككورسػػػيٍت، جػػػورج غػػػازدا، -

 .ا١تعرفة عآب: الكويت. ىنا ٤تمود كعطية حجاج

 . اللبنا٘ب الكتاب دار: بَتكت الثانية، الطبعة. ا١تتجددة الًتبية. ـَُٕٗ. حنا غالب، -
 امديػػة، الثػػا٘ب اٟتسػػن دمحم جامعػػة. العػػريب الػػدالٕب البحػػث أتصػػيل. ـُٕٗٗ-ُٔٗٗ. دمحم غػػاليم، -

 .منشورة غَت دكتوراه رسالة لسانيات، - كآداهبا العربية ةاللغ شعبة
 األ٧تلػػػو مكتبػػػة: القػػػاىرة. توجيهيػػػة - تفسػػػَتية - نفسػػػية دراسػػػة: الػػػتعلم. ـُِٗٗ. رمزيػػػة الغريػػػب،  -

 .  ا١تصرية
 ركبػرت لنظريػة تطبيقػات - الػنص لغػة علػم إٔب مػدخل. ـُٗٗٗ. خليػل علي كٛتد، إ٢تاـ غزالة، أبو -

 .  للكتاب العامة ا١تصرية ا٢تيئة: القاىرة الثانية، الطبعة. دريسلر انجككلفج ديبوجراند
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 كمسػائلها العربيػة اللغػة فقػو ُب الصػاحيب. ـُٕٗٗ. زكػرّي بػن فػارس بػن أٛتػد اٟتسُت أيب فارس، ابن -
 دار: بػػَتكت األكٔب، الطبعػػة بسػػج، حسػػن أٛتػػد: حواشػػيو ككضػػع عليػػو علػػق. كبلمهػػا ُب العػػرب كسػػنن
 .  العلمية الكتب

 أسػػػػػػاليب: بعنػػػػػػواف عمػػػػػػل كرشػػػػػػة. التعليميػػػػػػة البيئػػػػػػة ُب حديثػػػػػػة إتاىػػػػػػات. ـَُُِ. كليػػػػػػد فػػػػػػارس، -
-ُٓ:. الفػػػػػًتة ُب ا١تنػػػػػورة، اب١تدينػػػػػة اإلسػػػػػبلمية اٞتامعػػػػػة ُب قػػػػػدمت. اٟتديثػػػػػة التػػػػػدريس كاسػػػػػًتاتيجيات

 .ـَُُِ/َُ/ُٗ
 الفػبلم، دمحم بػن صػاّب بػن ترٚتػةإبراىيم. للمجتمػع االجتمػاعي اللغػة علػم. ـَََِ. رالػف فاسولد، -

 .كا١تطابع العلمي النشر - سعود ا١تلك جامعة: الرّيض
 .للكتاب اإلسكندرية مركز: القاىرة. اللغة سيكولوجية. ـََِِ. دمحم أنسي قاسم، -
 .  الرّيض جامعة: الرّيض. العربية اللغة تعليم ُب حديثة إتاىات. ُٕٗٗ. دمحم علي القاٝتي، -
 .  ا١تصرية الكتب دار: القاىرة. األعشى صبح. ـُِِٗ. أٛتد العباس أبو القلقشندم، -
: الػرّيض. ا١تهنػا دمحم بػن فيصل: ترٚتة. اللغوم التحليل ُب التفاضلية النظرية. ـََِْ. رينيو كاخر، -

 .كا١تطابع العلمي النشر - سعود ا١تلك جامعة
 كصػػػنع ٢تػػػا كقػػػدـ احققهػػػ. العامػػػة فيػػػو تلحػػػن مػػػا. ـُِٖٗ. ٛتػػػزة بػػػن علػػػي اٟتسػػػن أبػػػو الكسػػػائي، -

 .الرفاعي كدار ابلقاىرة ا٠تا٧تي مكتبة: الرّيض األكٔب، الطبعة. التواب عبد رمضاف: فهارسها
 كالتطػػػوير للبحػػػث القطػػػاف مركػػػز: هللا راـ. ا١تعرفػػػة كاتصػػػالية ا١تنػػػاىج تكامػػػل. ََِٓ. كائػػػل كشػػػك، -

 .الًتبوم
 .  كتبال عآب: بَتكت. العربية اللغة دركس. ـُِٖٗ. رْتي كماؿ،  -
 ٣تػاؿ ُب تطبيقػات: التػدريس كطػرؽ ا١تنػاىج ُب حديثػة إتاىػات. ـََِِ. حسػُت كػوثر كوجػك، -

 .الكتاب عآب: القاىرة. األسرية الًتبية
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: الػػرّيض. الػػرٛتن عبػػد بػػن يوسػػف الشػػميمرم، ترٚتػػة. التطبيقػػي اللغػػة علػػم. ـََِٖ. قػػام كػػوؾ، -
 .  كا١تطابع العلمي النشر - سعود ا١تلك جامعة

 .ا١تصرية األ٧تلو مكتبة: القاىرة. التعليم مناىج ُب قضاّي. ُّٗٗ. مراد فايز كمينا، رشدم، يب،لب -
 توبقػػػػاؿ دار: البيضػػػػاء الػػػػدار األكٔب، الطبعػػػػة. سوسػػػػَت للسػػػػانيات مػػػػدخل. ـُٕٖٗ. حنػػػػوف مبػػػػارؾ، -

 .للنشر
 .الفبلح مكتبة: الكويت. كتطبيقاتو أصولو: اإلسبلمية الًتبية منهج. ـُٕٖٗ. أٛتد علي مدكور، -
 الػػدار: تػػونس الثانيػػة، الطبعػػة. العربيػػة اٟتضػػارة ُب اللسػػا٘ب التفكػػَت. ـُِٖٗ. السػػبلـ عبػػد ا١تسػػدم، -

 . للكتاب التونسية
 لتلميػذات اللغػوم األداء علػى كالقراءة الوظيفية القراءة بُت متكامل برانمج أثر. ُْٗٗ. بدرية ا١تبل، -

 جامعػة الًتبيػة، كليػة: القػاىرة منشػورة، غَت دكتوراه رسالة. االبتدائية ا١ترحلة ُب األخَتة الثبلثة الصفوؼ
 .مشس عُت

 بػػن فػػاّب: ترٚتػػة. النصػػي اللغػػة علػػم إٔب مػػدخل. ـُٗٗٗ. ديػػًت فيهفيجػػر، ك ىاينػػو فولفجػػانج مػػن، -
 .كا١تطابع العلمي النشر - سعود ا١تلك جامعة: الرّيض. العجمي شبيب

 إعػػداد ككيػف الًتبويػػة، التقنيػات ٣تػاؿ ُب ا٠تدميػػة لتػدريب ىػاتإتا. "ُُٖٗ. حامػػد أٛتػد منصػور، -
 تكنولوجيػا ٣تلػة ،"ا١تختلفة التعلم ١تستوّيت كتربوّين، فنيان  اجملاؿ ىذا ُب ابلعاملُت كالنهوض ا١تتخصصُت،

 .ُُ العدد. التعليم
 ببوالؽ األمَتية ا١تطبعة: القاىرة. العرب لساف معجم. اتريخ ال. منظور ابن -
 .  كالتوزيع للنشر موسى سبلمة: القاىرة. الذاٌب التثقيف. ُٖٓٗ. سبلمة ،موسى -
. تدريسػػو طػػرؽ -أسسػػو أخػػرل بلغػػات للنػػاطقُت العربيػػة اللغػػة تعلػػيم. ـُٖٓٗ. كامػػل ٤تمػػود الناقػػة، -

 . العربية اللغة معهد -القرل أـ جامعة: ا١تكرمة مكة األكٔب، الطبعة
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. هبػا النػاطقُت لغػَت العربيػة اللغة تدريس طرائق. ـََِّ. ٛتدأ رشدم كطعيمة، كامل ٤تمود الناقة، -
 .  اٞتديدة ا١تعارؼ مطبعة: الثقافة كالعلـو للًتبية اإلسبلمية ا١تنظمة منشورات إيسيسكو الرابط،

 ٣تلػة. العػريبٌ  كالنحػو ا١تعػرُب اللغػة علػم بُت اللغوم التصنيف آليات. ـََِْ. إبراىيم لطيفة النجار، -
 (.  ُ) اآلداب ،ُٕ:٣تلد سعود، ا١تلك جامعة

. الػػدين ٤تػػي ٛتيػػدم،: ترٚتػػة. الػػنص كعلػػـو الًتٚتػػة. ـََِٖ. غريغػػورم كشػػريف، ألػػربت، نيػػوبرت، -
 .كا١تطابع العلمي النشر سعود، ا١تلك جامعة: الرّيض الثانية، الطبعة

 الػػػدكتور:ٚتػػػةتر . العمليػػػة كنتائجهػػػا اللغػػػات تػػػدريس ُب التكامليػػػة النظريػػػة. ىػػػػُُْٓ. ىكػػػًت ىػػػامرٕب، -
 .الدكيش عبدالرٛتن بن راشد

 للطبػػػع مصػػػر هنضػػػة دار: القػػػاىرة التاسػػػعة، الطبعػػػة. اللغػػػة علػػػم. اتريػػػخ ال. الواحػػػد عبػػػد علػػػي كاُب، -
 . كالنشر

٤تضر اجتماع. مركز القطاف للبحث كالتطوير  -. مشركع التعليم التكاملي ََِٓكىبة، اندر.  -
 الًتبوم، راـ هللا، فلسطُت.

 النػػاطقُت لغػػَت العربيػػة اللغػػة تعلػػيم ُب األساسػػي للكتػػاب ا١تعلػػم دليػػل. ـُّٖٗ. علػػي فتحػػي يػػونس، -
 .كالعلـو كالثقافة للًتبية العربية ا١تنظمة: تونس. بدكم دمحم السعيد: مراجعة. هبا
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ـ. التعليم كا١تعلوماتية: دكر اإلنًتنت ُب إعداد ا٠ترجيُت كتدريس ََِٔابراىيم، أبو السعود.  -
 .http://www. guide2edu. com/vb/showthread اللغات،

php?t=597#goto_threadtools  اتريخ الزّيرة ََِٔ/ٓ/ُِاتريخ النشر ،ُ/ٓ/ََِٕ . 
حتاملة، موسى رشيد. نظرّيت اكتساب اللغة الثانية كتطبيقاهتا الًتبوية. الشبكة العنكبوتية  -

 . ا١توقع:ُِٕ-ُِٔالدكلية للمعلومات. ص 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:630r3sUkT0oJ:www.majma.org.jo/

majma/res/data/mag/69/m69_4.doc 

 
 http://www. alwaraq. net الوراؽ موقع -
 http://www. almeshkat. net/books/index. php اإلسبلمية ا١تشكاة مكتبة -
 http://www. arabicebook. com اإللكًتكنية العربية بةا١تكت -

- http://www/anderson.ucla.edu  cooperation in the college classroom. 

 

 فهرس اتوى
 ْ  إىداء
 ٓ  تقدٙب

 ٔ  مقدمة
 ُِ الباب األول

 ُِ  مقدمة حوؿ علم اللغة ُب الًتاث
 ُّ  الفصل األول

 ُّ  نبذة اترٮتية عن الدراسات اللغوية القدٯتة 
 ُِ  مصطلح علم اللغة عند العرب

 ِْ  الفصل الثاين

http://www.guide2edu.com/vb/showthread.php?t=597#goto_threadtools
http://www.guide2edu.com/vb/showthread.php?t=597#goto_threadtools
http://www.guide2edu.com/vb/showthread.php?t=597#goto_threadtools
http://www.alwaraq.net/
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://www/anderson.ucla.edu
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 ِْ قسم إٔب قسمُتنعلم اللغة )علم اللغة اٟتديث( كي
 ِْ  أكالن: علم اللغة العاـ/ النظرم

 ِٖ  نشأتو 
 ِٗ  فقو اللغة كعلم اللغة

 َّ  ياثنيان: علم اللغة التطبيق
 َّ  نشأتو

 ِّ  موضوعو
 ّّ  أىدافو

 ّْ  عبلقة علم اللغة التطبيقي ابلعلـو األخرل 
 ّٗ الفرؽ بُت علم اللغة التطبيقي كعلم اللغة النظرم/ العاـ

 َْ  مصادر علم اللغة التطبيقي
 ُْ  ا١تصطلحات

 ْْ  الفصل الثالث
 ْْ  علم اللغة التطبيقي ُب الًتاث العريب

 ْْ  تعليم اللغات
 ْٓ  علم اللغة التقابلي )التحليل التقابلي(

 ْٓ  ٖتليل األخطاء
 ْٔ  علم اللغة النفسي

 ْٕ  علم اللغة االجتماعي
 ْٗ  الًتٚتة

 ْٗ  ا١تفردات الشائعة
 َٓ  النحو التعليمي

 ْٓ  طرائق تعليم اللغة العربية ُب الًتاث اإلسبلمي
 ٔٓ  أىم ٣تاالت علم اللغة التطبيقي

 ٗٓ  الباب الثاين
 ٗٓ  مدارس النظرّيت اللغوية كالنفسية

 َٔ  األول الفصل
 َٔ  السلوكية ا١تدرسة
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 َٔ السلوكية ا١تدرسة نشوء
 ّٔ للتعلم السلوكي التفسَت

 ْٔ  التعلم مبادئ صياغة ُب السلوكية النظرية دكر
 ٗٔ  اإلجرائية الوظيفية النظرّيت

 ٗٔ  العرب اللغويُت قدامى عند الوظيفية النظرية -
 ٕٓ  اٟتديثة اإلجرائية الوظيفية النظرّيت -ب

 ٕٔ  الوظيفية النظرّيت
 ٕٔ   سكنر: "لػً  اإلجرائية النظرية -
 ٕٕ  "ىل" لػ اٟتافز نظرية -

 ٕٕ للتعلم ا١تفسرة" ىل" مفاىيم
 ٕٗ  االرتباطية النظرّيت
 َٖ اللفظي للتعلم السلوكي التفسَت
 ُٖ  النفسي غةالل علم كنشوء كالبنيوية السلوكية بُت التوافق

 ٕٖ  الثاين الفصل 

 ٕٖ  السلوكية للمدرسة كفقان  اللغات كتعليم تعلم مبادئ
 ٕٖ  اللغات لتعلم السلوكي التفسَت
 ٖٖ األكٔب اللغة الكتساب السلوكي التفسَت

 ّٗ  اللغة الكتساب السلوكي التفسَت نقد
 ٖٗ  األجنبية اللغة كتعلم لتعليم السلوكي ا١تفهـو

 ٗٗ  األجنبية اللغات لتعليم لسلوكيةا ا١تبادئ أىم
 ََُ  ا١تدرسي الكتاب مفهـو ُب السلوكي الدكر
 َُُ  كمصاحباتو األجنبية اللغة لتعليم ا١تدرسي الكتاب مفهـو
 َُٕ  ا١توضوعية كاالختبارات التدريبات ُب السلوكي الدكر
 ُُِ األجنبية ةاللغ تعليم برامج ُب السلوكية كالتعلم التعليم ١تبادئ التطبيقي الدكر
 ُُٔ  األجنبية اللغة تدريس كطرؽ مناىج بناء

 ُُٕ السلوكية ا١تبادئ كفق األجنبية اللغة تعليم منهج كمكوانت أسس
 ُُِ   األجنبية اللغة لتعليم الدراسي الربانمج
 ُِِ  أجنبية لغةن  بوصفها العربية اللغة كتعلم تعليم ُب التطبيقي كدكرىا السلوكية ا١تدرسة
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 َُّ  الثالث الفصل
 َُّ  ا١تعرفية ا١تدرسة

 َُّ  العرب عند ا١تعرفية ا١تدرسة نشوء
 ُّّ  الغرب ُب ا١تعرفية ا١تدرسة نشوء
 ُّٗ  كتعلمها اللغة اكتساب بُت ما الفرؽ

 َُْ  األـ اللغة أتثَت عن الناشئة التعلم لصعوابت النظرم التفسَت
 ُْٔ  الثالث الباب

 ُْٔ  التطبيقي اللغة علم
 ُْٕ  األول لالفص

 ُْٕ  التطبيقي اللغة علم ٣تاالت
 ُْٖ  اللغات تعليم: أكالن 
 ُُٓ ( التقابلي التحليل) التقابلي اللغة علم

 ُٓٓ  (الوسطى) ا١ترحلية كاللغة األخطاء ٖتليل نظرية
 َُٔ  النفسي اللغة علم
 ُْٔ  االجتماعي اللغة علم

 ُُٕ  اللغوم التخطيط
 ُٕٔ  اللغوية السياسة

 ُٖٕ  ةالًتٚت
 ُِٖ  الشائعة ا١تفردات

 ُٖٗ  التعليمي النحو
 ُِٗ  اٟتاسويب اللغة علم

 ُٖٗ اٟتاسويب اللغة علم تطبيقات
 َِّ   الطبيعية اللغة معاٞتة أنظمة أجزاء
 ِْْ العربية اللغة تعليم ُب اٟتاسوب فوائد
 ِٖٓ  اإللكًتك٘ب الكتاب تقنية
 ُِٔ  ا٠تطاب كٖتليل النصي اللغة علم
 ُِٔ  النصي غةالل علم

 ِّٕ  ا٠تطاب ٖتليل
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 ِّْ  اللغوم التحليل ُب التفاضلية النظرية
 َّٔ  الثاين الفصل
 َّٔ كاالختبارات التقوٙب
 َّٔ  التقوٙب
 ُّٔ  القياس
 ِّٔ  الًتبوم التقوٙب أىداؼ
 ّٓٔ  التقوٙب كظائف
 ّٕٔ  التعليمية العملية ُب الًتبوم التقوٙب كظائف

 ّٗٔ  التقوٙب خصائص
 ُّٕ  التقوٙب اعأنو 

 ّّٕ  االختبارات
 ّّٕ  االختبار تعريف

 ّّٕ  االختبارات أنواع
 ّٕٔ اٞتٌيد االختبار صفات
؟ لبلختبار ا١تناسب الزمن ا١تعلم يقٌدر كيف  ّٖٕ  ا١تعُتَّ

 َّٖ  االختبار كظائف
 ُّٖ  اللغة؟ اختبار يقيس ماذا

 ِّٖ   االختبار؟ نعد   كيف
 ِّٖ  ر؟االختبا إعطاء عند نفعل ماذا

 ّّٖ  ا١توضوعي؟ االختبار نبٍت كيف
 ّْٖ   اٞتيد االختبار مواصفات

 ّْٖ  االختبارات أنواع
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 اىدمتٌز  جبظٌ عيً جبظٌ

      
يف ظنٍل / اىقنٍطسة،   ً،5691ًىد عبً  -

 .ظٌزٌب

اجلبٍعت اإلظالٍٍت ببملدٌنت يف   أظتبذ ٍشبزك  -

 املنٌزة. 

 0اىشيبداث اىعيٍَت       

ً، 5666 ،ٌزاه يف عيٌ اىيغت اىتطبٍقًدمت -

 ميٍت اىرتبٍت، اجلبٍعت اىٌطنٍت املبىٍصٌت مببىٍصٌب.

ٍبجعتري يف تعيٌٍ اىيغت اىعسبٍت ىغت حبٍّت.  -

 ً، اجلبٍعت اإلظالٍٍت اىعبملٍت مببىٍصٌب.5661

إجبشة يف اَداة، قعٌ اىيغت اىعسبٍت ًآداهبب.  -

 ً، جبٍعت دٍشق، ظٌزٌب.5611

 شٌزاث اىعيٍَت0املن           

ىو اىعدٌد ٍِ اىبحٌث ًاملقبالث اىعيٍَت احملنَت  -

 ًاملنشٌزة يف اجملالث اىعسبٍت ًاىعبملٍت.

شبزك يف اىعدٌد ٍِ املؤمتساث  ًاىندًاث اىعيٍَت  -

 ًًزغ اىعَو.

 

اىدمتٌز عبد املنعٌ 

 حعِ امليل عخَبُ

 

 

 

 ً، يف اخلسطًٌ، اىعٌداُ.5619ًىد عبً   -

بٍعت اإلظالٍٍت ببملدٌنت اجليف  ظتبذ ٍشبزك أ  -

 .املنٌزة

 اىعيٍَت0 شيبداثاى           

ً، 6009تطبٍقً، اىيغت اىدمتٌزاه يف عيٌ  -

 ، اىعٌداُ.جبٍعت إفسٌقٍب اىعبملٍت

تعيٌٍ اىيغت اىعسبٍت ىغري اىنبطقني هبب،  يف  ٍبجعتري -

، 5666ًٍعيد اخلسطًٌ اىدًيل ىيغت اىعسبٍت، 

 .اىعٌداُ

اىعسبٍت ًآداهبب،  ىٍعبّط آداة، قعٌ اىيغت -

 . ، جبٍعت اخلسطًٌ، اىعٌدا5611ًُ

 املنشٌزاث اىعيٍَت0            

ىو اىعدٌد ٍِ اىبحٌث ًاملقبالث اىعيٍَت احملنَت  -

 ًاملنشٌزة يف اجملالث اىعسبٍت ًاىعبملٍت.

شبزك يف اىعدٌد ٍِ املؤمتساث ًاىندًاث اىعيٍَت  -

 ًًزغ اىعَو.

 ٖٕٗ-َّٔ-َُ-ُِْْ-ٗ ردمك:
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