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مقدمة املحرر 

اعتنى هذا الكتاب بمعاجلة النصوص العربية آلًيا. واحتوى عىل ستة فصول: كل 
فصل قد وّظف مدونًة حاسوبية معينة بأدواٍت منهجية لغوية حاسوبية متعددة بتعدد 
 .)corpus linguistics ديدن التحليل اآليل املنهجي يف جمال )لغويات املدونة احلاسوبية
َثِّاًل ملنهج  وتنوعت الفصول يف املناهج واألدوات بالصورة التي جتعل من كل فصل ممُ

ونظرية وتطبيق من عدة مناهج ونظريات وتطبيقات ضمن احلقل نفسه. 
للصحف  اآللية  )املعاجلة  األول:  الفصل  ففي  فصول،  ستة  الكتاب  وتضّمن 
العربية: حتليل اخلطاب بمناهج BCU( يطرح الدكتور سلطان املجيول طبيعة املعاجلة 
اآللية للخطاب، واملعنية بوعاء الصحف العربية يف املدونة العربية التابعة ملدينة امللك 
القائمة عىل حتليل األنامط اخلطابية. ومل  املعاجلة  للعلوم والتقنية، مع رشح  عبدالعزيز 
يكن الغرض من الفصل تقديم حتليل شمويل لكل موضوعات حتليل تواليات اخلطاب 
)الفوخطايب metadiscourse( بسبب حمدودية الفصل، بل كان لغرض تسليط الضوء 
اخلطاب  حتليل  اآللية:  املعاجلة  عىل  القائمة  اخلطابية  التحليلية  االجتاهات  طبيعة  عىل 
املصطلح   ،Biber, Connor and Upton وأبتون  وكونر  بايرب  مناهج  عىل  باالعتامد 

 .BCU approaches عليها بـ
ويف الفصل الثاين )املعاجلة اآللية للعربية اإلدارية: دراسة مدونات اإلدارة وأخبار 



-9-

تطبيقات  احلاج( جاءت  للدكتور حممود عثامن  العريب،  الوطن  واالقتصاد يف  األسهم 
املعاجلة اآللية عىل نصوص اإلدارة وأخبار األسهم واالقتصاد يف الوطن العريب. ويفيد 
هذا الفصل بمنهج حتلييل آيل يعتمد عىل أدوات حاسوبية مهمة ملعاجلة نصوص ضخمة 
مدونات  ثالث  ذلك  من  مكوًنا  العريب(،  الوطن  يف  للرشكات  املالية  بالتقارير  خاصة 
مدونات  توسيم  عديدة:  بطرائق  املدونات  هذه  الفصل  مؤلف  عالج  وقد  أساسية. 
عن  الكشف  عىل  املعتمد  النص  مقروئية  ومنهج  معاجلتها،  وأدوات  آليا،  الدراسة 
الكلامت الطويلة واملعقدة يف النصوص، وأدوات معاجلة اللغة )غواص وآنت-كوك(، 

وسحابات الكلامت word clouds ونتائجها، وتصنيف الوثائق بواسطة تعّلم اآللة. 
تقنية  قضايا  للمدونات:  املميزة  للكلامت  اآللية  )املعاجلة  الثالث  الفصل  ويف 
متعلقة  تقنية  قضايا  عىل  الضوء  الباحث  سّلط  الثبيتي(  عبيد  بن  عبداملحسن  للدكتور 
املدونة  بني  الكلامت  هذه  حلساب  أن  وكيف   ،keywords املميزة  الكلامت  بحساب 
يتطلب  الذي  املرجعية  املدونة  حلجم  فقط  خاضع  غري  أثًرا  املرجعية  واملدونة  الرئيسة 
أن يكون أكرب بكثري من حجم املدونة الرئيسة )كام هو مقرر يف أدبيات لغويات املدونة 
اجلغرافية،  باملنطقة  مرتبطة  أخرى  تأثريات  الباحث عىل وجود  برهن  بل  احلاسوبية(، 

وبزمن إنتاج النص الطبيعي، وباملوضوعات. 
املدونة  يف  األخطاء  حتليل  املتعلمني:  ملدونات  اآللية  )املعاجلة  الرابع  الفصل  ويف 
طرائق  الباحث  بنّي  الفيفي(  حييى  بن  عبداهلل  للدكتور  العريب  اللغة  ملتعلمي  اللغوية 
االستفادة من مدونة املتعلمني التي صممها، وذلك عن طريق وضع األسس األولية 
ملفاهيم املعاجلة اآللية ملدونات املتعلمني، ومناهج حتليل األخطاء فيها، وحتديد نوعها، 

ووصفها، وتفسريها، وتقويمها بشكل علمي ومنهجي. 
وتقدم الدكتورة هند بنت مطلق العتيبي يف الفصل اخلامس )املعاجلة اآللية للمدونات 
املتوازية واستخداماهتا يف تعليم اللغات وتدريب واملرتمجني( مفهوم املدونات املتوازية 
الباحثة عليه يف  AEPC الذي ترشف  وأمهيتها يف تدريب املرتمجني، وتعرضمُ مرشوع 
مع  وبالتعاون  سعود،  امللك  جامعة  يف  والرتمجة  اللغات  بكلية  اإلنجليزية  اللغة  قسم 
التي  الثانية  ومراحله  استمُأنفت،  التي  األوىل  مراحله  تبيان  مع  البحثية،  إيوان  جمموعة 

مازالت يف طور التطوير وإكامل البناء والتصميم. 
يف  املحمود  عبداهلل  بن  حممود  والدكتور  الشمري  حامد  بن  عقيل  الدكتور  وحيلل 
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عىل  املعتمد  النقدي  اخلطاب  حتليل  األخبار:  لوعاء  اآللية  )املعاجلة  السادس  الفصل 
أحداث  حول  والعربية  اجلزيرة  قنايت  من  كل  يف  األخبار  نصوَص  احلاسوبية(  املدونة 
احلرب عىل غزة، وقد وظفا منهج حتليل اخلطاب النقدي بأدوات معاجلة اللغة والتحليل 
اإلحصائي الكمي، مفيدين حقل التحليل بمناهج معتمدة عىل أداة من أدوات املدونة 

احلاسوبية ملجال حتليل اخلطاب العريب. 
والبد من التنويه إىل أن بعض الكلامت يف النصوص املدونية املعاجَلة يف هذا الكتاب 
واملليئة  املعارصة،  الكتابية  العربية  الثقافة  حصيلة  وهي  إمالئية،  أخطاء  تضمنت  قد 
رضت  باألخطاء اإلمالئية، وخاصًة مهزيت الوصل والقطع والتاء املربوطة واهلاء. وقد عمُ
هذه األخطاء كام هي متمثلة يف املدونة احلاسوبية من دون تصحيح أو تدخل؛ من أجل 
التمثيل الصادق للنص العريب، ومن أجل االلتزام بأدبيات لغويات املدونة احلاسوبية 
 ،Arabic language processing العربية  اللغة  ومعاجلة   ،corpus linguistics

 digital الرقيمة  واإلنسانيات   ،computational linguistics احلاسوبية  واللغويات 
يمُتطرق هلا يف الكتاب،  humanities. أما تصحيح هذه األخطاء فهو معاجلة أخرى مل 

تتعلق بتحليل األخطاء والبحث عن دوافعها وأسباهبا وكيفية معاجلتها. وثمة تنوهيات 
أخرى علمّيًة، جيدر بالقارئ أخذها يف االعتبار يف أثناء قراءته للكتاب، وتتعلق باآليت:

وهو  اللغوية  املدونة  هو  املدونة  فمصطلح  املصطلحات،  بني  اخللط  عدم  أوالً: 
لسانيات  مصطلح  نفسه  هو  احلاسوبية  املدونة  لغويات  ومصطلح  احلاسوبية،  املدونة 
من مصطلح  )املدونة احلاسوبية( بدالً  املحرر فّضل مصطلح  أن  اللغوية، غري  املدونة 
)املدونة اللغوية(، ومصطلح )لغويات املدونة احلاسوبية( بدالً من مصطلح )لسانيات 
املدونة اللغوية(؛ نظًرا لدقتهام مفاهيمًيا كام هو ديدن علم املصطلح املفاهيمي )أنظمة 
العلل الداللية واملفاهيمية دون غريها  conceptual systems( الذي يرّجح  املفاهيم 
)انظر: نقل مصطلحات اللسانيات االجتامعية إىل العربية؛ تأليف: املحرر، مركز محد 

اجلارس الثقايف، الرياض، 2008(. 
العلم  القراءة الرسيعة بني اجلداول ورشوحاهتا؛ ألن هذا  ثانًيا: عدم االعتامد عىل 
التحليل  طبيعة  لفهم  الوقت  وتكثيف  التحليلية،  القراءة  يف  طويل  تأٍن  إىل  حيتاج 
وعلومها  وموضوعاهتا،  وجماالهتا،  أوعيتها،  كانت  مهام  اإلنسانية  للغة  اآليل  اللغوي 

االختصاصية العلمية أو اإلنسانية. 
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ثالًثا: تطّلب هذا العلم الكثري من اجلهد والوقت والتحليل العلمي من املشاركني، 
يتطلب  منه  االستفادة  طلَب  فإن  ولذلك  احلاسوبية(،  املدونة  )لغويات  مناهج  ووفَق 
مناهج  عىل  دائم  متّرس  إىل  حيتاج  ألنه  فيه؛  املبذول  اجلهد  كامتداد  يمتد  وقًتا  أيضا 
اإلحصاء املتعددة واملعاجلة احلاسوبية اللغوية ضمن نظريات لغويات املدونة احلاسوبية، 

ومناهجها، وتطبيقاهتا.  
رابًعا: لكل قارئ أدرَك )أو خمتصٌّ يف( هذا املجال حقٌّ يف طلب بيانات كل حتليل، 
والعمل عىل مبادئ التعليلية accountability أو الدحضية falsifiability أو التناجتية 
عرب  املشاركني  مع  والتواصل  غريها،  دون  العلمّية   replicability والقبول(  )التامثل 
حساباهتم الربيدية املشار إليها يف )التعريف باملشاركني(؛ من أجل احلصول عىل بيانات 

التحليل. 
املجال  واسعَة  كوهنا  اآللية،  املعاجلات  حرص  الكتاب  من  الغرض  ليس  خامًسا: 
ومتشعبة املوضوعات بتشّعب أغراض املعاجلة، إنام الغرض التعريف بطبيعة التطبيقات. 

املحرر
د. سلطان بن نارص املجيول

8 صفر 1438هـ 
املوافق 8 نوفمرب 2016م 



-12-

امللخص
توظف الدراسة هنا مناهج حديثة يف حتليل اخلطاب discourse analysis وحتليل 
بايرب  من  كل  قدمه  ما  عىل  باالعتامد   critical discourse analysis النقدي  اخلطاب 
ووظفتمُ   .BCU بمناهج  عليه  واملصطلح   Upton وأمُبتون   Conner وكونر   Biber

طرائق معاجلات هذه املناهج اآللية عىل خطاب الصحف العربية، والعمل عىل حتليل 
أنامط النسوية والالنسوية أنموذًجا. ويشكل منهج BCU املرحلة الثالثة بعد مرحلتني 
من مراحل حتليل اخلطاب؛ األوىل: مرحلة العني واليد واخلطاب الصغري غري احلاسويب، 
والثانية: مرحلة االعتامد عىل أدوات معاجلة اللغة )التكرارات والكشافات السياقية(. 
العربية(، شّكلت األنامط اخلطابية  التحليل للموضوع املحدد حتليله )املرأة  نتائج  ويف 
 socio-cultural االجتامعية-الثقافية  باملامرسات  املتعلقة   constructive patterns

السياسية  االقتصادية  املامرسات  تتضمن  التي  اخلطابية  الوحدات  )دون   practices

اإلجيابية  بني  متقاربة  املرأة-نسبًيا-صورًة  ضد  أو  مع   )eco-political practices

اإلجيابية  األصوات  أنامط  رجحان  )مع   positive and negative voices والسلبية 
كلمة،  املليون  ونصف  مليون   241 الدراسة:  مدونة  حجم  من   )positive voices

الف�سل الأول

د. سلطان بن نارص املجيول

 BCU املعاجلة اآللية للصحف العربية: حتليل األنامط اخلطابية بمناهج
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وحجم الكشافات السياقية اخلاصة بالكلمة املركزية )املرأة( و)النساء( الذي يمتد إىل 
31n-grams، ويتضمن 3.048.447 كلمة.  

الكلامت املفتاحية: املدونة احلاسوبية، حتليل اخلطاب املعتمد عىل املدونة احلاسوبية، 
حتليل اخلطاب بمناهج BCU، الصحف العربية، املرأة العربية. 

1. 1. املقدمة 
التحليل  مصادر  بتنوع  النقدي  اخلطاب  وحتليل  اخلطاب  حتليل  اجتاهات  تنوعت 
أو  العبارة،  أو  الكلمة،  عىل  فيه  الرتكيز  يكون  ما  فمنها  املكتوب،  أو  املنطوق  اللغوي 
حول  املعرفة  عىل  بالرتكيز  كله  وذلك  الفعال،  التواصل  عنرص  حتقق  التي  اجلملة 
اللغة وبني  العالقة بني  النصوص والكالم، وبالرتكيز عىل  اللغة، وكيفية تشكلها عرب 
اللغة هبا  التي متثل  فيها، كام يدرس االجتاهات  املمُنتجة  والثقافية  السياقات االجتامعية 
تصورات العامل املختلفة حول العامل وحول اختالف الوفاقات بني منتجي اللغة وبني 
السياق االجتامعي العام واخلاص. وخيترب حتليل اخلطاب كيفية تأثر االستعامل اللغوي 
أنه  الدقيقة، كام  اللغة وأثره عىل اهلويات االجتامعية وعالقاهتا  بالعالقات بني منتجي 
لغوي  منتج  يف  متثيلها  وكيفية  واهلويات  للعامل  واملفاهيم  اآلراء  صوريات  أيضا  خيترب 

 .)Paltridge 2007: 2 اسمه »اخلطاب« )بالرتيدج
وحتليل اخلطاب ليس حقاًل ذا علم صارم وبمتصورات تأسيسية، ومرحلية، ومن 
إىل  لغوية  والفقه  البالغية  النصوص  دراسات  سياق  يف  قديام  بدأ  قد  كونه  كيانية؛  ثم 
 content أن تضافرت مدارس وحقول أخرى يف تكوين شعبه، وسبقه حتليل املحتوى
ثم  املتحدة،  األمريكية  الواليات  يف  العرشين  القرن  مطلع  يف  ظهر  الذي   analysis
تشعبت بتشعب املدراس اللسانية والوظيفية واإلثنوجرافية، بدءا من عام 1952م عند 
هاريس Harris ثم نال أبعادا عديدة متضافرة التداخل التداويل والنفيس واالجتامعي 
والسلوكي )انظر: شارودو ومنغو 2008: 43-47(، غري أن حجم اخلطاب املحلل يف 
املجمل ال يتجاوز صفحات معدودة سواء كانت مكتوبة أو منقولة َنْسًخا من املنطوق 
)انظر املبحث 1. 2(. وبعد تطور أدوات معاجلة اللغات )انظر عىل سبيل املثال: املجيول 
2015: 243-245(؛ وانظر: الفيفي وأتول )Alfaifi and Atwell 2016(، ظهرت 
أبحاث يف حتليل اخلطاب تقوم عىل مجع نصوص رقمية تبلغ آالف الكلامت، واعتمدت 
هذه األبحاث عىل حتليل التكرارات والكشافات السياقية بوصفهام املنطلق ألي منهج 

من مناهج حتليل اخلطاب )انظر املبحث 1. 3(. 
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وتال هذا االجتاه تطوير مناهج أكثر تقدما، معتمدًة عىل املدونات احلاسوبية. وينطلق 
genres أو  هذا االجتاه من أساس مهم؛ وهو: تنوع النصوص أو املجاالت )األوعية 
أي:  top-down؛  التنازيل  املنهج  وإعامل  الضخمة(،  للنصوص   domains املجاالت 
إىل حتليل  يعمد  بعده  bottom-up، ومن  التصاعدي  املنهج  إعامل  ثم  توزيع األوعية، 
ثم  النصوص،  جماالت  جتزئة  ثمة  ومن  النصوص،  من  نص  لكل  تفصيال  اخلطاب 
بأدوات  النيص لألوعية، وذلك  التشكل  إىل عموم  والعودة من األخري  املوضوعات، 
 Upton وأبتون وكوهن ،Biber et al. 2007 حتليلية تساعد عىل ذلك )بايرب وآخرون

and Cohen 2009؛ انظر املبحث 1. 4(. 

1. 2. اخلطاب واملدونة الورقية
بدأ حتليل اخلطاب يأخذ منحاه التطبيقي املفعم أكاديميا بني الثامنينيات والتسعينيات 
الصغري  املعتمد عىل اخلطاب  َرَسخت أوجه حتليل اخلطاب  العرشين، وقد  القرن  من 
discourse العاملية،  أو ما ال يتجاوز عادة كتاًبا واحًدا. ويف تصنيف جمالت اخلطاب 
 Discourse and Society نجد أن أفضل جملة علمية منها هي جملة اخلطاب واملجتمع
ومن بعدها جملة الدراسات اخلطابية Discourse Studies. وهاتان املجلتان ال تعدان 
األبحاث يف جماالت حتليل نصوص اإلنجيل، والنصوص األدبية، وحتليل أفعال الكالم، 
والسياسة اللغوية، والتنويعات اللغوية حتليال خطابيا، بل كل أوراقها العلمية منصبة 
احلديثة،  واالجتامعية  السياسة  واملشكالت  املتطورة،  االجتامعية  العلوم  جماالت  يف 
وسائط  يف  املجتمع  لغالب  متداولة  تكون  أن  أو  تمُستعمل  أن  يندر  التي  واخلطابات 
 Fairclough van Dijk 1993، 1998، وفريكلوف  النقل اللغوي احلديثة )فان دايك 
1989، وفريكلوف وفوداك Fairclough and Wodak 1997(. ويف هناية الثامنيات من 

 critical discourse القرن العرشين عىل وجه التحديد، ظهر لتحليل اخلطاب النقدي
analysis اجتاه يعتمد عىل حتليل استعامل اللغة والتواصل اللغوي ووحدات اخلطاب 

فيها املكتوبة أو املنطوقة بتفسري طبيعة أثر السلطة والقوة واهليمنة االجتامعية يف تشكل 
املجال  هذا  ويركز  جديدة.  خطابات  تّكون  عىل  األثر  هذا  تواصلية  وكيفية  اخلطاب، 
االجتامعية  اللغوية  املامرسات  حقيقة  قبيل  من  حمددة،  اجتاهات  عىل  البحثية  اهتامماته 
discursive constructions التي يتحتم تفسريها خلطاب  وطبيعة الرتاكيب اخلطابية 
بعض  ويقبل  معدودة،  صفحاٍت  بياناته  معظممُ  يتجاوز  ال  وحمدد  صغري  موقفي 
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 Burr 1995: الصغرية )بور  البيانات  تلك  التي تعرب عن  البيانية األولية  اإلحصاءات 
48 ،47، وانظر للمزيد مكانري وهاردي 2016: 135-133(.

ويف سياق حقل حتليل اخلطاب وجمال حتليل اخلطاب النقدي، فإن معظم املختصني 
التقليدي  بمفهومه  املتن«  أو  »املدونة   corpus مصطلح  يستعملون  اخلطاب  حتليل  يف 
الورقي، وما زال أكثر حمليل اخلطاب التقليديني يرون املدونة بصفتها جمرد جمموعة من 
النصوص القصرية واملنتجة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة، ومتثل موقفا لغويا وسياقًيا 
حمددا من االستعامل اللغوي )انظر بالرتيدج Paltridge 2007:156؛ قارنه بـ: كينيدي 
 Baker 2006 Tognini-Bonelli 2004 وبيكر  Kennedy 1998 وتوجنيني-بونييل 

الورقية يف دراساهتم(.  املدونة  املدونة احلاسوبية دون  Orpin 2005، ونزعة  وأوربني 
ويشري بالرتيدج يف املصدر السابق إىل أن املدونة تكون-عادًة-متضمنة خطاًبا مقروًءا 
حاسوبيا، ولكنه خطاب قصري يمكن التعامل معه بالعني واليد. غري أن األبحاث املعتمدة 
 discourse studies وجملة discourse and society عىل املدونة احلاسوبية يف جملتي
مازال يمُتحرى فيهام يف السنوات األخرية أن تكون البيانات أكرب من احتامل العني واليد 
والورق، إال أن معظم الدراسات مازالت تتكئ عىل بيانات لغوية قصرية جًدا، ويكون 
التعامل معها باحلدس اللغوي والتحلييل كافًيا. وثمة العديد من الدراسات واملقاالت 
رى يف حتليل اخلطاب وفق نصوٍص أو حوارات قليلة  العلمية التي أمُجريت ومازالت جتمُ
املئوي  النسبي  الكمي  املنهج  النوعي وبمعية  املنهج  اللغة اخلام، ووفق  الكم من جهة 
ملتغريات معدودة يف النص القصري دون مناهج اإلحصاء األخرى للنصوص الضخمة. 
وحال حتليل اخلطاب العريب ال يعدو أن خيرج عن أمرين؛ األول: مدونة ورقية قليلة 
احلجم، ومكن حتليلها باحلدس والعني واليد، أما الثاين: انصباب ركائزه عىل موضوعات 
اللغة، واحلجاج، واالتساق، واالنسجام، واسرتاتيجيات اخلطاب، والتداولية )خطايب 
قد  للخطاب  املحللني  بعض  فإن  املقابل،  ويف  السادس(.  الفصل  مع  وقارنه   ،2006
املدونة  عىل  املعتمد  اخلطاب  »حتليل  بـ  يمُعرف  ما  إعامل  تطّلعات  إىل  االنتباه  اسرتعوا 
بـ:  يمُعرف  ما  إعامل  ثمة  ومن   ،corpus-based discourse analysis )احلاسوبية( 
 bottom-up approach وبـ: املنهج التصاعدي top-down approach املنهج التنازيل
يف األبحاث األجنبية يف مطلع القرن احلادي والعرشين، ومل يبدأ التطلع إليهام يف العامل 
العريب إال مع بداية أول بحث عريب اعتمد يف حتليل اخلطاب النقدي عىل حتليل اخلطاب 
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 corpus-based critical discourse analysis النقدي املعتمد عىل املدونة احلاسوبية
)الفصل السادس من الكتاب(. 

1. 3. اخلطاب واملدونة احلاسوبية  
وعىل  اللغة)1(،  معاجلة  أدوات  عىل  باالعتامد  اخلطاب  حتليل  يف  األبحاث  انطلقت 
قليلة  قلة  أن  إال  والعرشين،  احلادي  القرن  مطلع  منذ  األدوات  هذه  بداية  من  الرغم 
من األبحاث املتعلقة بتحليل اخلطاب، واخلطاب النقدي، واللغة، واملجتمع، واللغة، 
والنفس، والتواصل قد أجريت باالعتامد عىل أدوات معاجلة اللغة. وانطلق بعض حمليل 
اخلطاب إىل أمهية اإلجراءات اإلحصائية وإعامل التحليل اآليل عن طريق مناهج أدوات 
معاجلة اللغة، التي تعتمد أساليبها عىل تكشيف البيانات الرقمية املتعلقة بأسئلة ومناهج 
حتليل اخلطاب وحتليل اخلطاب النقدي )بيكر وآخرون Baker et al. 2008(. وجيري 
ذلك عن طريق توظيف أدوات معاجلة اللغة من التكرارات frequencies، والكشافات 
السياقية املمتدة expanded concordances، والبيانات اإلضافية metadata، ومواضع 
 expanded concordancers )2(يف املكشافات السياقية املمتدة span positions املدى
مربع  األولية:  املرجعية  واملدونة  الرئيسة  املدونة  بني  اإلحصائية  املقارنات  وحسابات 
واالحتامل  وقياس_ز،  وقياس_ت،  املتبادلة،  واملعلومات  الغرابة،  ومعامل  كاي، 
اللوجارثمي، ومعامل دايس )الزهرة(، ومعامل اللوج_دايس )الزهرة اللوجارثمية(، 

وغريها الكثري. 
 Baker انظر أيضا: بيكر ومكانري( Baker et al. 2008 ويف حتليل بيكر وآخرين
الصحف  مقاالت  من  كلمة  مليون   140 من  مكون  ملدونة   )and McEnery 2005

الربيطانية، ناقشوا بعض املناهج املمكن دجمها يف سياق حتليل اخلطاب النقدي، ومدى 
فعاليتها ودقتها ألغراض هذا التحليل. وكان حتليلهم حمصوًرا عىل الالجئني، وطالبي 

 Alfaifi 1-  ال يمكن إعادة رشح أدوات معاجلة اللغة وتفصيلها. لكن: يمُرجى من القارئ أن يعود إىل بحث الفيفي وأتويل
and Atwell )2016(، وبحث املجيول )2015(.

 BCU وأمُبتون  وكونر  بايرب  مناهج  عن  نسبًيا  خمتلفة  اللغة  معاجلة  أدوات  من  اسرتدادها  املمكن  اإلجراءات  هذه    -2
العامل  يف  اخلطاب  حتليل  أبحاث  معظم  أن  من  الرغم  وعىل  الفصل.  هذا  يف  اآللية  املعاجلة  يف  هبا  املعمول   approaches

مازالت غري مهيئة هلذا املنهج إال أنه من األمهية طرحه للقارئ العريب واملختصني العرب يف حتليل اخلطاب نظرًا الهتاممه 
بالتحليل الفوق خطايب والتحليل القائم عىل عدة أوعية وجماالت ملدونة حاسوبية آهلة هلذا العمل والتحليل. 
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هذا  ويعرف  بريطانيا،  إىل  اهلجرة  وطالبي  واملهاجرين،  بريطانيا،  يف  السيايس  اللجوء 
التصاحب  الكشف اآليل عن  RASIM(. ووظفوا يف حتليلهم  باسم )رايسم  املرشوع 
اللفظي للكلامت املعنية باملرشوع باإلضافة إىل حتليل كشافاهتا السياقية، وذلك كله قد 
كان لغرض وضع تصنيفات عامة ملعانيها اإلجيابية أو السلبية، ولغرض تشجيع حمليل 
اخلطاب النقدي عىل استعامل أدوات معاجلة اللغة ألي غرض حتلييل نقدي للخطاب، 
بيكر  ورقة  عنوان  من  ويكفي  النوعي.  التحليل  بإزاء  الكمي  التحليل  نحو  واالجتاه 

وآخرين :
A useful methodological synergy? Combing critical discourse analysis 
and corpus linguistics to examine discourses of refuges and asylum 

seeker in the UK press

)الرتمجة: التآزر املنهجي املفيد؟ دمج حتليل اخلطاب النقدي ولغويات املدونة احلاسوبية 
من أجل حتليل خطابات الالجئني وطالبي اللجوء يف الصحف الربيطانية(

اللغة،  معاجلة  أدوات  به  تفيد  ما  اخلطاب ضمن  مناهج حتليل  توظيف  إىل  دعوهتا 
وإعامل األخرية يف حتليل اخلطاب النقدي، بدال من انفصاهلام عن بعض، األمر الذي 

جيعل من حتليل اخلطاب النقدي من دونه غري كاٍف أو مقنٍع. 
ويف سياق حتليل اخلطاب النقدي يف البحث العريب، أجد رضورة اإلشارة إىل أول 
واجلزيرة  العربية  قنايت  من  لغوية  مدونة  حتليل  عىل  قامت  نوعها،  من  عربية  دراسة 
حول أخبار احلرب عىل غزة يف النصف الثاين من العام 2014م، وهي دراسة كل من 
الشمري واملحمود )الفصل السادس(، وعنواهنا: املعاجلة اآللية لوعاء اآلخبار: حتليل 
اخلطاب النقدي املعتمد عىل املدونة احلاسوبية. وبلغ عدد كلامت املدونة املحللة وفقا 
لسياق البحث فيها 528،641 كلمة، موزعة عىل 1524 نًصا إخبارًيا. ومتثل نصوص 
نسبته %69  ما  فتمثل  منها  اجلزيرة  قناة  أما نصوص  نسبته %31،  ما  منها  العربية  قناة 
من حجم مدونة الدراسة، واعتمد الباحثان عىل التحليل الكمي القائم عىل استخراج 
قوائم التكرار، والكلامت املميزة لنصوص كل قناة مع املقارنة بينهام، ومتثيل الكشافات 
املميزة،  وللكلامت  تكرار  األكثر  للكلامت  املصاحبة  الكلامت  حتليل  مع  السياقية 
وتوصلت الدراسة إىل الكشف عن املفارقات بني القناتني يف نوعية الكلامت املستعملة 
لوصف األحداث وصياغة األخبار، فالعربية متيل إىل الرسمية أو العمومية عىل عكس 
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اجلزيرة املهتمة بالوصف التفصييل وانتقاء كلامت تتضمن معاٍن ثقافية وتارخيية ونقدية 
يف سياق وصف دقيق لتفاصيل احلرب عىل غزة. 

ويف هذه الدراسة، نلحظ أن حتليل اخلطاب يمثل االجتاه الثاين القائم عىل استعامل 
ونوعية  التحليل  خلصوصية  مثلة  حاسوبية  مدونة  مجع  وعىل  اللغة،  معاجلة  أدوات 
واملتصاحبات،  الكلامت  تكرار  تمُظهر عدد  التي  اإلحصاءات  توظيف  اخلطاب، وعىل 
وعىل الكشافات السياقية اخلاصة بالكلامت املركزية اخلاضعة للتحليل يف املدونة. وعىل 
قلة األبحاث حول هذا االجتاه يف األبحاث العاملية، إال أن دراسة الشمري واملحمود 
املدونة احلاسوبية الضخمة دون  قائمة عىل  السادس( تعد أول دراسة عربية  )الفصل 

املدونة الورقية الصغرية يف حجمها. 
وعىل مزية حتليل اخلطاب واخلطاب النقدي باالعتامد عىل املدونة احلاسوبية وأدوات 
معاجلة اللغة، إال أن ثمة منهًجا أكثر اتساعا، يقوم عىل حتليل اخلطابات املتنوعة بتنوع 
ملوضوعات  وفقا  وتصنيفها  النصوص،  هذه  جتزئة  عىل  ويقوم  واملجاالت،  األوعية 
بني  اللغوي  التواصل  وموضوعات  والسياسية،  واالقتصادية  االجتامعية  املامرسات 
الثقافات من حيث طبيعة التفاعل الناتج منها، وكل ذلك من أجل إعادة مَلَْلمة متجزئات 
اخلطابات املتعددة من جديد، وبناء الوحدات اخلطابية فيها بشكل متقابل وصوال إىل 
جسم املدونة الضخمة بصورة خمتلفة عن جسمها األول. وكل هذا سيمُفصل يف املبحث 
القادم وفق مناهج BCU، وبمنهج تطبيقي عىل الصحف السعودية متعددة املجاالت 
واملوضوعات، ويف سياق حتليل املامرسات االجتامعية-الثقافية وتشكلها ملوضوعات 

املرأة العربية االجتامعية. 

 BCU approaches 1. 4. اخلطاب ومناهج بايرب وكونر وأبتون
عىل الرغم من أن هذا املنهج يف حتليل اخلطاب دقيق ويتعامل مع نصوص ضخمة 
متعددة املجاالت واملوضوعات، إال أن كثريا من املهتمني يف حتليل اخلطاب قد دعوا إىل 

تأجيله نظًرا إىل صعوبة تطبيقه من قبل حمليل اخلطاب واخلطاب النقدي. 
multi- األبعاد،  متعدد  منهج  عىل  )واخلطاب(  املدونة  حتليل  يف  بايرب  واعتمد 
دراسة  عىل  يقوم  الذي   ،MD analysis بـ  يعرف  ما  أو   dimensional analysis

أنواع النصوص باالعتامد عىل حتليل العامل factor analysis وكشف نسيج اخلطاب 
املتعدد باألوعية واملجاالت. ويعتمد التحليل-ببساطة-: كشف طبيعة التنوع اللغوي 
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أبعاد  كشف  عىل  ويمُعتمد   .)Biber 1995 )بايرب  النصوص  من  ضخمة  جمموعة  عرب 
النصوص  اجلغرافية عىل  واملناطق  واألزمنة  واملجاالت  األوعية  بني  النصوص  طبيعة 
وحتليله  اخلطاب  يمُعالج  حاسويب  أساس  املنهج-ببساطة-من  هذا  وينطلق  الضخمة. 
واحد  موقف  عىل  القائم  اخلطاب  حتليل  أن  بمعنى:  ساكننْي.  غري  متحركنْي  بكوهنام 
وكونر  بايرب  أسامه  كام  أو  املتحرك،  اخلطاب  حتليل  بينام  اخلاص،  موقفه  إال  يعني  ال 
 Upton انظر للتدقيق: أوبتون وكوهن( Biber, Conner and Upton 2007 وأوبتون
)أو  املساعد عىل دراسات األوعية  املنهج  القائم عىل  and Cohen 2009( واخلطاَب 

األجناس النصوصية( genres بوصفه خطابات متحركة ذات وحدات داللية ووظيفية 
يمكن حتديدها من أجل حتديد أغراضها االتصالية وعنارصها اللغوية املتداخلة. 

يف  السياقية  املرأة  لكشافات  اخلطابية  األنامط  عىل  حتلييل  تطبيق   .1  .4  .1
الصحف العربية

عىل  املعتمد  اخلطاب  حتليل  ملناهج  شارحة  مباحث  ثالثة  إىل  املبحث  هذا  سيتجزأ 
باستخراج  وتنقيتها  الفصل  هذا  يف  املحللة  املدونة  ملف  وطبيعة  احلاسوبية  املدونة 
املبحث  يف  وذلك  و)النساء(  )املرأة(  املركزية  الكلمة  من  املمتدة  السياقية  الكشافات 
)1. 4. 1(. أما املبحث )1. 4. 2.( فأجريت فيه تطبيقا رسيًعا ملا يمكن أن تفيدنا به 
أدوات معاجلة اللغة عن طبيعة تكرارات الكلمتني املركزتني وطبيعة التصاحب اللفظي 
التي   BCU بايرب وكونر وأمُبتون  فيه مناهج  املبحث )1. 4. 3.( فسأطبق  أما  معها)1(. 
خطابية،  وحدات  إىل  نصية  بنية  كل  وجتزئة  نصية،  بنيات  إىل  املدونة  جتزئة  إىل  تنطلق 
وجتزئة كل وحدة خطابية إىل أنامط خطابية ولغوية خاصة هبا، ومن ثم العودة من األخري 
إىل ترتيب الوحدات اخلطابية داخل البنية النصية، وترتيب البنيات النصية داخل مدونة 
الدراسة كلها. وسيسلط التحليل عىل األنامط اللغوية واخلطابية املتشكلة للنسوية )مع 
املرأة( والالنسوية )ضد املرأة( فيام خيص كل املوضوعات اخلاصة باملرأة واملحمولة يف 

مدونة الدراسة الضخمة. 

1- اعتمدت هنا عىل أدوات معاجلة املدونة العربية Arabic Corpus Processing Tools املعروفة باسم »غواص«، النسخة 
4.6 )انظر: الثبيتي وآخرون Al-Thubaity et al. 2014 أ و 2014ب(. 
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1. 4. 2. مدونة الدراسة )الصحف العربية(

 KACST Arabic والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ملدينة  العربية  املدونة  تتضمن 
وجماالت  أوعية  عدة  فيها  النصية  البيانات  ّثل  ومتمُ كلمة.   867.094.421  Corpus

وموضوعات )انظر الثبيتي Al-Thubaity 2015(. وهيمنا من هذه املدونة وعاء الصحف 
العربية، ومن الوعاء نتائج الكشافات السياقية للكلمة املركزية )املرأة( و)النساء(، وعىل 
امتداد مخس عرشة كلمة الحقة هلام، ومخس عرشة كلمة سابقة هلام، ليكون التتابع اللفظي 
 .comma delimited file بفاصلة  مقسم  ملف  صيغة  ويف   31n-grams صيغة  عىل 
قرابة 241.500.000 كلمة، من  العربية  املدونة  الصحف يف   genre وحيتوي وعاء 
شّكلًة ما نسبته 34% من جممل املدونة )املصدر السابق:  عام 1900 إىل عام 2013م، ممُ
ر حتليل يف العامل العريب للخطاب قائم عىل املدونة بوصفها خطابا  737، 738(. ومل جيمُ
رقميا إال يف دراسة كل من الشمري واملحمود )الفصل السادس(، وبمنهج معتمد عىل 
أدوات معاجلة اللغة دون مناهج بايرب وكونر وأمُبتون )BCU approaches 2007، وانظر 
أن  بمكان  األمهية  من  فإنه  وعليه   .)Upton and Cohen 2009 وكوهن  أبتون  أيضا 
نعرض أقل ما يمكن أن تقدمه أدوات معاجلة اللغة هلذا املدونة فيام خيص قضايا املرأة 
بايرب وكونر  مناهج  تطبيق  ذلك  القادم، وسييل  املبحث  العربية يف  الصحف  العربية يف 

وأمُبتون عىل هذه املدونة يف املباحث )1. 6.(، و)1. 7.(، و)1. 8(. 
املدونة  املحوسبة يف  العربية  )املرأة( يف الصحف  املركزية  الكلمة  وبلغ عدد تكرار 
 20.591 يف  مرة   65.633 والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ملدينة  التابعة  العربية 
نًصا،   16.974 يف  مرة   32.668 )النساء(  املركزية  الكلمة  تكرار  عدد  وبلغ  نًصا، 
وعدد  كلمة،   867.094.421 البالغ  يف   tokens الفعلية  الكلامت  عدد  إمجايل  من 

النصوص كلها البالغ 854.421 نًصا يف املدونة العربية كلها. 
وقد أخذتمُ يف احلسبان تكرار هاتني الكلمتني بصفتهام غري مركزّيتني، كأن يتكرر 
البالغة 30 كلمة، إال أن ما هيم يف  التتابعات اللفظية للكشافات السياقية  ورودمها يف 
منطلق التحليل بأدوات معاجلة اللغة العربية هو عدد تكرارها بصفتها الكلمة املركزية 
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جممل  من  املمتدة  السياقية  الكشافات  تلك  تصفية  وبعد   .nodal item العقدة)1(  أو 
مدونة الصحف العربية، بلغ عدد كلامهتا 3.048.447 كلمة. 

1. 4. 3. حتليل مدونة الدراسة باالعتامد عىل أدوات معاجلة اللغة
أول خطوة يف حتليل اخلطاب باالعتامد عىل املدونة احلاسوبية وأدوات معاجلة اللغة 
تكوينها  أو  حتليليه،  املراد  اخلطاب  حال  متثل  التي  الضخمة  املدونة  عىل  احلصول  هو 
احلاسوبية،  املدونة  لغويات  يف  الشخصية  املدونات  تكوين  يف  املتبعة  بالطرق  بجمعها 
أم  مسبقا  حمددة  املركزية  الكلامت  كانت  سواء  األولية  التكرار  قوائم  كشف  ثّم  ومن 
ال. وييل قوائم التكرار النظر إىل نتائج نوعيات الكلامت، ثم توسيع التتابع اللفظي مع 
الكلامت وجعلها عىل مدى 2n-grams. كام أن طبيعة حتليل اخلطاب حيدد طبيعة معاجلة 
 function مدونة الدراسة، فعىل سبيل املثال: لو أن التحليل معني بالكلامت الوظيفية
words فإنه من الرضوري حرصها يف قائمة الشمول include list أداة معاجلة اللغة. 

والكلمة  )املرأة(  املركزية  الكلمة  عىل  وبالرتكيز  الدراسة،  ملدونة  حتليلنا  سياق  يف  أما 
كون  مهمة  الوظيفية  للكلامت  اإليقاف  قائمة  لوضع  اختيارنا  فإن  النساء،  املركزية 
املوضوعات  وجماالت  املرأة  موضوعات  من  منطلًقا  بالتحليل  التعريف  من  الغرض 
)انظر اجلدول 1 و2(. وال يقترص األمر عىل كشف قوائم التكرارات عىل مدى التتابع 

اللفظي 2n-grams فقط؛ ألن طبيعة هذا التتابع يعد مفتاًحا لطبيعة نصوصه. 
فعىل سبيل املثال: لو أنعمنا النظر يف اجلدول )1(، فإن أسئلة حتليل اخلطاب للنسوية 
 ،)2803 و)ضد:  مرات(،   910 )مع:  املتصاحب  عن  البحث  يتطلب  والالنسوية 
املعية والضدية وحدمها لكان االستنتاج راجًحا إىل  التحليل عىل  ولو اقترص األمر يف 
السلبية دون أدنى شك. ولو أنعمنا النظر أكثر، فإنه من املمكن تقسيم طبيعة التصاحب 
 )1( اجلدولني  منها-من  بعًضا  أقسام-أذكرمُ  عدة  إىل  التحليلية  الناحية  من  اللفظي 
و)2( املتضمنني أول أكثر مخسني تكراًرا للتتابعات اللفظية مع الكلمة املركزية )املرأة( 

و)النساء( عىل مدى span: 2n-grams، وهذه األقسام هي عىل النحو اآليت: 

1- بلغ عدد كلمة )املرأة( يف مدونة الدراسة 88.504 مرة، بينام وردت كلمة )النساء( 40.330 مرة، كون تواردمها 
يف التتابعات اللفظية للكشافات السياقية املمتدة 30n-grams مع تواردمها بصفتها الكلمة املركزية nodal item من دون 

 .1n-gram متتابعات سياقية
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األول: عالقة التشارك وطبيعته وكيفية تشّكل العالقة النصية يف اخلطاب بني املرأة 
والرجل كام يف أرقام التصاحبات اللفظية: )7(، و)42(، و)43(. 

كانت  سواء  احلقوق  هذه  اه  جتمُ األصوات  وطبيعة  حقوق،  من  للمرأة  ما  الثاين: 
التصاحب  يف  كام  )سلبية(  النسوية  أو   )1( رقم  املتصاحب  يف  كام  )إجيابية(  نسوية 

اللفظي رقم )2(.
الثالث: املرأة واملشاركة املجتمعية أو السياسية، ودالالهتام يف التصاحبات اللفظية 

ذات األرقام: )4(، و)24(، و)25(، و)31(، و)33(، و)36(، و)41(، و)44(. 
الرابع: األنامط اخلطابية لطبيعة املرأة العربية يف نواة املجتمعات الصغرية )األرسة( 

كام يف الرقمني )16(، و)26(. 
اخلامس: النصوص املتعلقة باملرأة والعمل كام يف رقمي التصاحب اللفظي: )10(، 

و)13(. 
يف  كام  حمددة  جغرافية  بمنطقة  اخلاص  اللغوي  للسجل  املعجمي  النمط  السادس: 
املرصية،  الصحف  بوعاء  املتصاحب )كوتة( خاص  إن  التصاحب رقم )33(، حيث 
ومعربة من كلمة quota التي تعني النصيب السيايس املقرر قانونيا أو املقرتح دستوريا 
للنقاش حول حدود مشاركة املرأة سياسًيا، واملنقول بالتعريب املبارش -مع وضع تاء 

التأنيث العربية-من تقارير دولية ختص هذا الشأن.  
السابع: حتليل التصاحبات اللفظية من حيث طبيعة معانيها الناجتة )إجيابية، سلبية(، 
وفقا  عادات(  سلطة،  )هيمنة،  السياقية  كشافاهتا  يف  الفاعلني  وضع  حيث  من  أو 

.rhyme واملحمول theme للموضوع

2n-gramsت_نت

125910.09681305. حقوق املرأة

222980.08586507. ضد املرأة

320880.07801839. دور املرأة

412090.045174442. مشاركة املرأة
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2n-gramsت_نت

59160.03422646. قضايا املرأة

68220.030714137. جلنة املرأة

77830.029256897. املرأة والرجل

87100.026529243. شؤون املرأة

96640.024810446. وضع املرأة

106090.022755364. عمل املرأة

115640.021073934. حق املرأة

125400.02017717. املرأة املسلمة

134930.01842101. املرأة العاملة

144830.018047359. صورة املرأة

154440.016590118. املرأة العاملي

164400.016440658. املرأة والطفل

174150.015506529. بحقوق املرأة

184000.014946052. متكني املرأة

193930.014684496. حترير املرأة

203900.014572401. قضية املرأة

213650.013638273. يوم املرأة



-24-

2n-gramsت_نت

223600.013451447. حلقوق املرأة

233420.0127788745. وحقوق املرأة

243390.01266678. دخول املرأة

252920.010910618. تويل املرأة

262880.010761158. املرأة احلامل

272860.010686427. منح املرأة

282820.010536967. املرأة بشكل

292780.010387506. حول املرأة

302770.010350141. واقع املرأة

312740.010238046. متثيل املرأة

322650.009901759. مكانة املرأة

332610.009752299. كوتة املرأة

342590.009677568. املرأة الريفية

352530.009453378. املرأة حقوقها

362520.009416013. وصول املرأة

372460.009191822. بقضايا املرأة

382380.008892901. حياة املرأة
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2n-gramsت_نت

392380.008892901. ألن املرأة

402350.008780805. رابطة املرأة

412330.008706075. املرأة السياسية

422280.00851925. املرأة واألرسة

432270.008481884. املرأة واالرسة

442270.008481884. تعيني املرأة

452250.008407154. بدور املرأة

462200.008220329. وجود املرأة

471940.007248835. بيوم املرأة

481900.0070993747. املرأة أكثر

491860.006949914. حصول املرأة

501850.006912549. جسد املرأة

 .2n-grams اجلدول )1(: أول أكثر مخسني تكرارا للكلمة املركزية بامتداد

وتطول مثل هذه التقسيامت بفعل قدرات حتليل املحلل التصنيفية، وبفعل قدراته 
أيضا يف استعامل الربامج اإلحصائية أو أدوات معاجلة اللغة الربجمية كربنامج آر-ستوديو 
R-Studio يف الكشف عن حتليل دقيق ملتصاحبات لفظية حمددة ختص موضوًعا بحثيا 

املوضوعي  التقسيم  توظيف  نلحظ طبيعة  التصنيفات،  أمثلة هذه  ودقيًقا. ويف  واحًدا 
وغرضه(  البحث  طبيعة  بحسب  غريمها  )أو  والالنسوية  النسوية  لقضايا  اجلغرايف  أو 
أو  املوضوعات،  نوعية هذه  وبتحديد  العربية.  املرأة  العربية جتاه  الصحف  يف خطاب 
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كن من  بتحديدها كلها، فإن أداة معاجلة املدونة العربية املستعملة إلظهار هذه القائمة متمُ
إظهار الكشافات السياقية املمتدة )15 كلمة قبل الكلمة املركزية و15 كلمة بعدها(، 
والسياق  فيها  والفاعلني  فيها  أنامط اخلطاب  الكشف عن  مزيًدا من  يوفر  الذي  األمر 
املحّمل فيه واسرتاتيجات اخلطاب التي تقنع من سياق وعالقة ومقام وأساليب لغوية، 
وتساعد بشكل دقيق عىل إجراء حتليل خطاب دقيق يقوم عىل فرضية حمددة، أو نظرية 
اللغويات  أو  االجتامعية،  اللغويات  أو  ونظرياهتا،  التداوليات  فرضيات  من  حمددة 

النفسية، أو االتصال واملجتمع والثقافات.  
وينطبق ما سيق آنفا عىل اجلدول )2( الذي يتضمن قوائم الكلمة املركزية )النساء( 
امتداد  عىل  السياقية  كشافاهتا  عن  والبحث   ،2n-grams امتداد  عىل  ومتصاحباهتا 

31n-grams عند الضغط عىل كل متصاحب. 

2n-gramsت_نت

17110.026566608. النساء والرجال

27090.026491877. النساء واالطفال

35050.01886939. ضد النساء

43750.014011924. النساء والوالدة

52870.010723792. النساء احلوامل

62730.01020068. النساء والتوليد

72600.009714934. أمراض النساء

82500.009341283. النساء العامالت

92310.008631345. حقوق النساء

102060.0076972167. النساء والفتيات
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2n-gramsت_نت

111940.007248835. مشاركة النساء

121930.00721147. النساء أكثر

131640.0061278814. سجن النساء

141600.005978421. النساء املسلامت

151580.0059036906. مجيع النساء

161530.005716865. أمراض النساء

171310.004894832. قتل النساء

18970.0036244176. دور النساء

19940.0035123222. النساء األكثر

20930.003474957. النساء املصابات

21880.0032881314. مثل النساء

22830.0031013058. حياة النساء

23820.0030639407. متثيل النساء

24750.0028023848. غالبية النساء

25730.0027276545. فإن النساء

26720.0026902894. نحن النساء

27720.0026902894. كيد النساء
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2n-gramsت_نت

28720.0026902894. تشغيل النساء

29680.002540829. وضع النساء

30670.0025034638. عمل النساء

31650.0024287335. مساعدة النساء

32600.0022419079. النساء املعنفات

33590.0022045427. النساء والشيوخ

34590.0022045427. النساء والشباب

35590.0022045427. النساء الشابات

36580.0021671776. النساء املتزوجات

37570.0021298125. فئة النساء

38570.0021298125. اعداد النساء

39560.0020924474. آالف النساء

40560.0020924474. النساء اجلميالت

41550.0020550822. تشكل النساء

42540.002017717. النساء شقائق

43540.002017717. محاية النساء

44530.001980352. دون النساء



-29-

2n-gramsت_نت

45530.001980352. النساء املشاركات

46510.0019056216. النساء يعانني

47510.0019056216. اغلب النساء

48510.0019056216. النساء يشكلن

49500.0018682565. قضايا النساء

50470.0017561611. النساء املرشحات

.2n-grams اجلدول )2(: أول مخسني تكرارا للكلمة املركزية )النساء( عىل امتداد

التحلييل  البحث  طبيعة  حتديد  عىل  اللفظي  التصاحب  قوائم  يف  األمر  يقترص  وال 
حتليل  يتجاوز  بل  طبي(،  أو  نفيس،  أو  ثقايف،  أو  سيايس،  أو  اجتامعي،  أو  )لغوي، 
 semantic التصاحب اللفظي حتليالت أكثر أمهية؛ ومنها: حتليل التفضيالت الداللية
semantic prosody. فلتحليل التفصيل الداليل  preferences وحتليل النظم الداليل 

وجدتمُ توارد التصاحب: )قضايا املرأة، الرقم: 5، اجلدول 1( مع التفضيالت الداللية 
اآلتية: )طفل وجمتمع وتفكري وتنمية(؛ وعليه يمكن طرح أسئلة حتليلية عن سبب هذا 
التصاحب:  فلقيتمُ   semantic prosody الداليل  لنظم  لتحليل  أما  املتوارد.  التفاضل 
)قضايا النساء، الرقم 49، اجلدول 2( مع كلمتني متناقضتني؛ األوىل: مناهضة، والثانية: 
معارضة. أما حتليل النظم الداليل، فإنه يقف عىل املعاين النواتج مع الكلامت املتصاحبة 
باملعاين  متعلقة  وطويلة  متدة  لفظية  تتابعات  وعىل  النص،  يف  املركزية  الكلمة  مع 
عىل  قائم  بحث  كل  أن  وبام  نظاًم.  الناجتة  للمعاين  وفًقا  غريمها  أو  السلبية  أو  اإلجيابية 
املدونة يتطلب أن يكون قائام أيضا عىل التحليالت اإلحصائية املعمول هبا يف لغويات 
كبرية  توفر مساحة  التي  التحليلية  األساليب  العديد من  هناك  فإن  احلاسوبية،  املدونة 
لطبيعة أي حتليل خطايب معتمد عىل املدونة. فعىل سبيل املثال: من املمكن أن نكشف 
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عن الكلامت املميزة اخلاصة بصحف دولة عربية معينة مقارنة بصحف الدول العربية 
النصوص  السياقية لكلمة مركزية معينة أو حرص  الكشافات  األخرى، وذلك بحرص 
من الصحف العربية متعددة املجاالت واملوضوعات أو حمددة املجاالت واملوضوعات 
من دولة عربية معينة، من أجل أن تكون املدونة الرئيسة أو مدونة الدراسة، ويف مقابلها 
أو  واملوضوعات  املجاالت  متعددة  األخرى  العربية  الدول  صحف  نصوص  نجعل 
حمددة املجاالت واملوضوعات مدونًة مرجعية، وهذا يعني عىل إظهار الكلامت املميزة 
أو يكون ظهورها غري كاٍف  التي ال تظهر  الواحدة،  العربية  الدولة  يف مدونة صحف 
املميزة  للكلامت  اآللية  املعاجلة  الكتاب:  من  الثالث  الفصل  )انظر  باملميزة  لوصفها 
للمدونات: قضايا تقنية، وتفصيالته اإلحصائية الدقيقة، وأساليب املعاجلة فيه بصورة 
أو  املوضوع  باعتبار  املرجعية  واملدونة  الرئيسة  املدونة  بني  املميزة  للكلامت  متطورة 

اجلغرافيا أو الزمن أو احلجم(. 

1. 5. الدراسات املؤسساتية الرسمّية حول النسوية )مع املرأة/النساء( 
والالنسوية )ضد املرأة/النساء( يف العامل العريب

املامرسات االجتامعية  القادمة عىل طبيعة  املباحث  الذي سيمُجرى يف  التحليل  يفيد 
ونظريات  والثقافية،  االجتامعية  العربية  املرأة  لقضايا  وأسباهبا  واأليديولوجية، 
والتحول   masculinity الذكورية  من   hegemony واهليمنة   ideology األيدلوجييا 
املجتمعي املتشكل يف خطاب مدونة الدراسة منهام إىل قطبني متقاربني نوًعا ما، قطب 
إجيايب وقطب سلبي، وهي نتيجة جيدة إذا ما قورنت بالذكورية املهيمنة يف كل جمتمعات 
العامل والنظريات السائدة حول مارسة القوة من الرجل يف خطابات حللها )جراميش 
اهليمنة  عن  وتكشف  العرشين،  القرن  من  الثاين  العقد  إىل  وتعود   ،)Gramsci 1985

واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  العامل  مؤسسات  من  كثري  عىل  املبارشة  الذكورية 
هنايات  )يف  متأخرة  لنصوص  خطابية  حتليالت  يف  اهليمنة  هذه  تقلصت  وقد  واملالية، 
القرن العرشين( لتكشف عن وجود نوع من املوازنة بني عضالت الرجل املجازية وبني 
رقة املرأة املجازية. وعليه فإن عدم رجحان السلبية ضد النسوية واإلجيابية مع النسوية 
يف عدة خطابات مدروسة يعد-يف حد ذاته- جيًدا، األمر الذي صاغ مفاهيم واقعية 
حياهتن[  سياقات  بكل  خاص  بامتياز  املتمتعات  ]النسوة  احلظوّية  األنوثة  مفهوم  من 
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privileged femininity أو األنوثة املؤكدة emphasized femininity بشكل متزن 

 .)Connell 1987 كونل( hegemonic masculinity نسبًيا مع الذكورة املهيمنة
الرسمية  الدراسات  تلك  عىل  سأقف  الفصل  هلذا  النظري)1(  اإلطار  سياق  ويف 
طبيعة  كشف  إىل  سعت  التي  واإلحصائية،  التطبيقية  ومنها  العربية،  باملرأة  واخلاصة 
املامرسات  تلك  وواقع  العريب،  العامل  يف   social practices االجتامعية  املامرسات 
)واملصطلح  اخلاصة  االجتامعية  وشؤوهنا  قضاياها  يف  العربية  املرأة  ملطالب  املؤيدة 
عليها بالنسوية يف هذا الفصل(، أو املناهضة لألنثوية وغري املهتمة لقضايا املرأة العربية 
hegemonic masculinity )واملصطلح  املجتمعية/الثقافية بفعل اهليمنة الذكورية)2( 

عليها بالالنسوية يف هذا الفصل(. 
وينوه كونيل Connell )1987، 1995( إىل أن حتديد هوية املرأة ال يمكن أن ينجح 
التي  العربية  الدراسات  معظم  إن  ذكورًيا.  مهيمن  أيديولوجي  بإطار  ارتباطه  ظل  يف 

أجريت يف هذا املجال متيل إىل املثالية أكثر من الواقعية والتجريبية. 
وأشري هنا إىل األوراق البحثية التي وقفت عليها، والتي تعد من وجهة نظري وصفية 
علمية إحصائية دقيقة عن واقع املرأة القانوي واالجتامعي يف عدة موضوعات حياتية: 
املعهد  بنرشها  تكفل  وقد  السياسية،  واملشاركة  واحلقوق  والعمل  والطالق  الزواج 
العريب حلقوق اإلنسان يف تونس )جمموعة مؤلفني 1996(، وتتضمن دراسات ميدانية 
واالجتامعي«،  القانوين  الوضع  العربية:  »املرأة  وعنواهنا:  فقط،  عربية  بلدان  ثامنية  يف 
وتضمنت أربع عرشة دراسة كتبها ثالث عرشة باحثة وباحث واحد عن وضع املرأة 
العربية األردنية، والبحرينية، والتونسية، والفلسطينية، واللبنانية، واملرصية، واملغربية، 

1- لن أدخل يف اإلطار النظري إىل جدليات النسوية والالنسوية وتشعباهتا الرأساملية واملاركسية والراديكالية، كام أنني 
الدراسات  الرتكيز هنا عىل  العاملية. وسيكون  النقدية واألدبية  املدراس  بتعدد  املتعددة  أدبيات متصوراهتام  لن أدخل إىل 
املؤسساتية الرسمية؛ نظًرا لشموليتها من جهة للدول العربية؛ ونظًرا لعالقة هذا الشمول بالتحليل القائم يف هذا الفصل. 

مرة  ألول  وضعه  الذي   hegemonic femininity املهيمنة  النسوية  وهو  املصطلح،  هلذا  مناهض  مصطلح  ثمة   -2
 Bordo ويعّرف بوردو .emphasized femininity كونيل )1987( والذي يفضل بدال منه مصطلح األنثوية املؤكدة
)جمموعة مؤلفني، 1993( مصطلح النسوية املهيمنة بسيطرة فكرة الرّقة واالنسجام والرومانسية هليئة املرأة، واستعمل 
املصطلح أيضا من لدن تشوي Choi )2000( وكرين Krane )2001( يف املجال الريايض ليشار به إىل طبيعة رياضة 
املرأة التي تتاميز مع مفهوم رياضة الرجل املحددة مسبقا يف ذهنية الذكورية املهيمنة hegemonic masculinity. انظر: 

  .)54 ،39 :2011 Baker and Ellece بيكر وإليجي(
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تغلب  إىل  تشري  الطويل  التقرير  هذا  يف  أجريت  التي  الدراسات  ومعظم  واملوريتانية. 
احلظ الكبري قانونًيا واجتامعًيا بشكل نسبي لصالح املرأة، وخاصًة يف األردن والبحرين 

واملغرب وموريتانيا.  
والتقارير العربية املؤسسية قليلة حول وضع املرأة العربية وأحوال قضاياه اخلاصة 
تبت باإلنجليزية،  هبا. ويف املقابل، ثمة العديد من الدراسات والتقارير الدولية التي كمُ
سياقها  ويف  جهة،  من  االجتامعي/الثقايف  سياقها  يف  العربية  املرأة  تناولت  والتي 
ما ورد  منها  ثالثة. وهيمني  السيايس من جهة  ثانية، ويف سياقها  االقتصادي من جهة 
هذه  يف  تضمينها  لضيق  والسيايس  االقتصادي  دون  والثقايف،  االجتامعي  سياقها  عن 
دراسة  ففي  العربية.  الصحف  يف  موضوعاته  إىل  املوجه  اخلطاب  وتشكل  الدراسة، 
أجريت من قبل )تومي-تابت Tohmé-Tabet 2001( استعرضت عدة دراسات سابقة 
حول العوائق االجتامعية والثقافية التي تواجهها املرأة العربية، وهي عوائق ذات صلة 
باملوضوعات التي ستحلل يف هذا الفصل بمدونة الصحف السعودية يف املدونة العربية، 
ومل تصل يف نتائجها إىل تفسري أسباب هذه العوائق، وإىل أنامط التشكل اخلطايب فيها. 
أما يف دراسة) أوفنهاور Offenhauer 2005(، فقد كانت عن املرأة املسلمة يف الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، وأجريت يف هذه الدراسات حتليالت متعلقة بموضوعات عدة 
للمرأة حول أيديولوجيات الدور اجلنيس، والنصوص الدينية حول النسوية، وحقوق 
وانطلقت  السياسية.  واالنتخابات  والتوظيف،  والزواج،  والتعليم،  والصحة،  املرأة، 
تقارير مأخوذة من عدة منظامت دولية، هي: األمم  بيانات لعدة  التحليالت من  هذه 

املتحدة، واليونسكو، والبنك الدويل، ومنظمة العمل الدولية )2005: 18 - 21(. 
اعتامدها  فيهام هو  اجليل  أن  الدراسة اإلحصاءات واألرقام، غري  وتغلبمُ عىل هذه 
الكيل عىل بيانات تلك املنظامت الدولية، األمر الذي جعلت الدراسة مستنتجًة التحول 
العلمية  النتائج  املرأة إىل  بالسلبيات عن وضع  الشائعة  النمطية االجتامعية  من الصور 
اخلاضعة ملعايري العلوم االجتامعية الصارمة، وذلك باعتامدها عىل تكشيف حال نصف 
قاربت سياقها مع  قد  العربية  املرأة  أن  الدراسة  امرأة عربية. ونتجت عن هذه  مليون 
وبتأخري  والتعليم،  بالصحة  االهتامم  معدالت  بازدياد  املتقدم  العاملي  املجتمع  سياق 
الزواج وعناء اإلنجاب واحلضانة والرتبية، وبتقليل الفجوة بني نسب النساء العامالت 

والرجال العاملني يف قطاع العمل كله. 
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وامللحوظ يف نتائج الدراسة التحليلية اإلحصائية السابقة هو التوسط بني اإلجيايب 
والسلبي، وعدم رجحان أحدمها عىل اآلخر يف موضوعات املرأة املدروسة فيها، وهذا 
يتفق مع نتائج حتليلنا يف هذا الفصل حول تقارب األصوات اإلجيابية للمرأة العربية مع 
Ottaway )2004: 8، 9( يشري عىل أن األدلة  األصوات السلبية هلا. ولكن أوتاوي 
العربية  املجتمعات  يف  فعليا  املرأة  حضور  أثر  حول   empirical evidence التجريبية 
السطحية  املحللة  بياناهتا  عىل  تطغى  كام  السلبيات،  من  أكثر  اإلجيابيات  عليها  تطغى 
اإلجيابية. غري  النتائج  إجياد  إىل  االنزياح  إىل  فيها  الباحثني  رغبة  بسبب  والقال  والقيل 
املدونات  واستعامل  البيانات،  توسيع  بمنهج  معاجلته  يمكن  أوتاوي  إليه  ذهب  ما  أن 
وتنوع  بازدياد  حياديتها  وتزداد  حيادية،  مادة  حتليل  أجل  من  الضخمة،  احلاسوبية 

مصادر البيانات. 

1. 6. أساليب مناهج الـ BCU يف حتليل خطاب مدونة الدراسة
يرتكز التحليل بمناهج الـ BCU، وهو منهج بايرب Biber وكونر Connor )وأمُبتون 
Upton 2007(؛ وانظر )أبتون وكوهن Upton and Cohen 2009( عىل طريقة أكثر 

إذ اعتمدت مناهجهم  فريدة من نوعها، وخمتلفة عن سابقتها يف املبحث )1. 4. 3.( 
عىل االنطالق من املدونة كلها )يف هذا الفصل: املدونة كلها هي نصوص الكشافات 
السياقية املمتدة إىل 31 كلمة، وعدد الكشافات السياقية فيها 98،337 كلمة، وبحجم 
بلغ 3.048.447 كلمة(، ثم بتجزئة جماالت املوضوعات داخل املدونة، ثم بحرص 
اجلدولني  انظر  discourse unit؛  خطابية  وحدة  كل  )أو  موضوع  كل  نصوص  عدد 
الرتكيبية  واألنامط   ،linguistic patterns اللغوية  األنامط  عن  بالكشف  ثم  و4(،   3
اخلطايب  بالرتكيب  يمُسمى  ما  أو   ،discursive constructional patterns اخلطابية 
discursive patterns، ويعرف هذا  discursive construction أو األنامط اخلطابية 

أخرى  مرة  االنتقال  ذلك  بعد  ويليه   ،top-down approach التنازيل  باملنهج  املنهج 
من نوعيات األنامط اللغوية والرتكيبية واخلطابية يف كل نص، ومن ثمة إىل النصوص 
وصوالً إىل املدونة كلها، ويعرف هذا باملنهج التصاعدي bottom-up approach، ويف 
 BCU املبحث )1. 7.( رشح تفصييل هلذه األساليب وفق مناهج بايرب وكونر وأمُبتون
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أوعية  عدة  بني  أيضا  املنهج  هذا  رى  وجيمُ النقدي.  اخلطاب  وحتليل  اخلطاب  حتليل  يف 
متنوعة لكشف أنساق األنامط اخلطابية بني األوعية املختلفة كوعاء الصحف والكتب 
أو  خطايب  )الفوق  الفوخطايب  بتحليل  يعرف  ما  وهو  األنباء،  ووكاالت  واحلوارات 
metadiscourse analysis across genres، ويعرف  توايل اخلطابات( عرب األوعية 

  .interdiscursive و interdiscourse أيضا بـ
أما معاجلة بنيات النصوص، ومن ثم معاجلة وحدات اخلطاب، ثم أنامط اخلطاب 
التواصلية واللغوية اخلاصة بتحليل النسوية والالنسوية فإن خطواهتا مرشوحة يف هناية 
وعاء  من  املسرتدة  البيانيات  حجم  طبيعة  توضيح  اآلن  هنا  وهيمنا   .)7  .1( املبحث 
الصحف، وطبيعة بنيات النص من جهة ثانية، وطبيعة بنيات املوضوعات أو األصناف 
املامرسات  حتليل  منها  يراد  التي  االجتامعية  املرأة  بقضايا  واملتعلقة  مسبقا،  املحددة 
السلبية ضدها )الالنسوية(. ويوضح اجلدول  االجتامعية اإلجيابية معها )النسوية( أو 
املوضوعات  حجم  حيث  من  وحجمها   text structures النص  بنيات  أنواع   )4(
نصوصها  حجم  مع  اخلطاب  وحدات  أصناف  يوضح  كام  والنساء،  باملرأة  املتعلقة 

وحجم كشافاهتا السياقية وحجم الكشافات املعنية بالتحليل. 

حجم املدونة 
العربية

حجم 
عدد تكرار_املرأةالوعاء

النصوص
تكرار_
النساء

عدد 
النصوص

854.421 نًصا
 295.000

نًصا

 241.500
كلمة فعلية

حجم مدونة الدراسة )حتليل النسوية والالنسوية(

 65.651
كلمة

 20.591
نًصا

 32.686
كلمة

 16.974
نًصا

 864.049.543
كلمة فعلية

 7.996.617
جمموع النصوص: جمموع الكلامت: 98.336 كلمة نوعية

37.565

اجلدول )3(: حجم بيانات الكشافات السياقية للمرأة والنساء والوعاء )الصحف العربية( واملدونة 
.Arabic Corpus العربية
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بنية النص
حجم 

املوضوعات 
)بعدد 

الكشافات(

جمموع 
الكشافات 

السياقية
وحدات 
اخلطاب

جمموع 
النصوص

جمموع 
الكشافات 

السياقية 
الكلية

جمموع 
الكشافات 

املعنية

10.971اجتامعي/ثقايف

12.154

أخبار

3756598.33710.971 مقاالت363اقتصادي

تقارير820سيايس

 discourse units ووحدات اخلطاب text structures اجلدول )4(: جتزئة ضخامة بنى النصوص
فيها لغرض حتليل النسوية )مع املرأة العربية( والالنسوية )ضد املرأة العربية(.

واملقدمة-سرتكز  امللخص  يف  ذلك  إىل  أرشنا  الدراسة-كام  هذه  إن  القول  وحري 
عىل أصناف املامرسات االجتامعية النسوية والالنسوية يف سياق املوضوعات االجتامعية 
واحلضانة،  واخللع،  والطالق،  )الزواج،  مسبقا  واملحددة  العربية،  باملرأة  اخلاصة 
وقيادة  حمرم،  بدون  والسفر  والرياضة،  واحلجاب،  والتمييز،  والتعليم،  والعنف، 
السيارة، والتحرش، ونزع والية الرجل؛ انظر املبحث 1. 7.( كوهنا األكثر ضخامة من 
حيث احلجم مقارنة بالنصوص التي تتضمن اإلطار االقتصادي )كالتوظيف واملرياث 
وتشكل  السياسية(  واملشاركة  والبلدية  الوزارية  )كاالنتخابات  السيايس  أو  والنفقة( 

اخلطاب النسوي والالنسوي فيها)1(. 

1- املفاجأة هنا هي أن موضوعات توظيف املرأة، واملرياث، والنفقة بعد الطالق للجوانب االقتصادية، وموضوعات 
الرتشيح الوزاري والبلدي واملشاركة السياسية للجوانب السياسية مل تنل حًظا ضخام من الظهور يف وعاء الصحف العربية 
طبيعة  من  نابعة  تبدو  قد  املشكلة  أن  غري  العربية،  الصحف  لوعاء  مكن  غري  أمر  وهو   .KACSTAC العربية  املدونة  يف 
سانحة  مدونة  عىل  االعتامد  دون  عشوائي،  بشكل  الضخمة  النصوص  جتمع  التي   monitor corpus الراصدة  املدونة 
opportunistic corpus يتصدى فيها املحلل إىل نصوِص موضوِع )نزع والية الرجل أو األب( مثال وبشكل حمدد، أو 
إىل نصوِص جماِل )االقتصاد( بشكل دقيق؛ من أجل أن يمُوفر أكرب عدد مكن من التكرارات )مكانري وهاردي 2016: 
11، 20(. ولعيل هنا أشري إىل ملحوظة مهمة حول موضوع حمدد فيها والفت لالنتباه. عدد الكشافات السياقية املتعلقة 
بموضوع املرياث-عىل سبيل املثال-قد بلغت 93 )93×31 = 2883 كلمة( وأن 19 كشافا سياقيا قد تضمن حالتني 
غريبتني حول تقسيم املرياث الثابت وفق النصوص القرآنية، وكام هي مقررة يف علم املرياث أو الفرائض. وهاتان احلالتان 
مها أن تقسيم املرياث يف مجهورية مرص العربية خمتلف وغري ثابت بني املدن والقرى. أما احلالة الثانية: فهي أن املرأة يف 
الفلسطيني، ولن أدخل هنا يف  املجتمع  العادة عليه يف  الورث عىل اإلطالق، وهو عرف قد جرت  فلسطني ال تستحق 

البحث عن أسباب هاتني احلالتني لعدم ارتباطهام بمدونة والفصل وحتليالته. 
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املرأة  موضوعات  جتزئة  عىل  أعانت  آلية  أساليب  عىل  الفصل  هذا  يف  واعتمدتمُ 
كلمة:   31( املمتدة  السياقة  الكشافات  يف  املتمثل  اخلطاب  يف  تشكلها  وطريقة 
فيها  الكلامت  عدد  وحاصل   ،98.337 الكشافات  هذه  عدد  وبلغ   ،)31n-grams

برضهبا يف 31 كلمة يساوي 3.048.447 كلمة تقريبا. ويف الشكل )1( قياس نسبة 
حجم النصوص للكلمتني املركزيتني )املرأة( و)النساء( إىل نسبة حجم نصوص وعاء 
الصحف العربية يف املدونة العربية )0.11 أي: 11% و0.89 أي: 89% عىل التتابع(، 
وقياس نسبة حجم الكلامت الفعلية للكشافات السياقية املمتدة للكلمتني املركزيتني إىل 
نسبة حجم الكلامت الفعلية يف وعاء الصحف العربية يف املدونة العربية )0.70 أي: 

70% و0.30 أي: 30% عىل التتابع(. 
السياقية باالعتامد عىل العني واليد مستحيل، أما  وحتليل هذا الكم من الكشافات 
باالعتامد عىل االجتاه الثاين، وبأدوات معاجلة اللغة التي تعني عىل معاجلة النص بإظهار 
التكرارات واملتصاحبات والكشافات السياقية فإن العادة قد جرت عىل حتديد سؤال 
ومن  املميزة،  والكلامت  التكرارات  حيث  من  الكلية  النتائج  وصف  أو  حمدد،  بحثي 
الكشافات  كون  حال  ويف  املوضوع،  بذلك  اخلاصة  السياقية  الكشافات  إظهار  ثمة 
إظهار  أو  مثال،  سياقي  كشاف  مائة  أول  اختيار  إىل  عادة  يمُعمد  فإنه  طويلة،  السياقية 
نتائج التتابعات اللفظية عىل مدى مخسة متتابعات 5n-grams وذلك بتخصيص كلمة 
املوضوع البحثي، والعمل عىل وضع قائمة شمول من أجل إدراج كلمتي )املرأة( أو 
)النساء( فيها، ليكون نتائج البحث من هذا الكم اهلائل من املدونة احلاسوبية حمدًدا جًدا 

لسؤال البحث الفريض.  
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)الصحف  الوعاء  بحجم  مقارنة  والنساء  للمرأة  السياقية  الكشافات  بيانات  حجم   :)1( الشكل 
.Arabic Corpus العربية( ثم بحجم املدونة العربية

1. 7. التحليل بمناهج الـ BCU التنازلية والتصاعدية 
بنية  كل  ففي  النصوص،  بنيات  من  التنازيل  املنهج  عىل  باالعتامد  التحليل  ينطلق 
هذا  ويمُسمى  وخطابية،  لغوية  أنامط  خطابية  وحدة  كل  ويف  خطابية،  وحدات  نصية 
املنهج باملنهج التنازيل top-down approach. ويعود هذا املنهج باالعتامد عىل املنهج 
التصاعدي bottom-up approach بام يكشفه من أنامط لغوية وخطابية إىل وحدات 
البنيات  إىل  اخلطابية  بالوحدات  يعود  ثم  األنامط،  طبيعة  وفق  ترتيبها  معاد  خطابية 
النصية املعاد بلورهتا وفًقا لبنية النص، وصوال إىل تكوين مدونة مرتبة وفق تعدد األنامط 
topics الصحف العربية)1(. وأول ما  domains وموضوعات  اخلطابية وعرب جماالت 
تطلب إجراؤه وفق مناهج بايرب وكونر وأبتون هو حتديد جمموعة من األصناف اخلطابية  يمُ

اخلاصة باملرأة )كاملوضوعات يف سياق هذا الفصل(. 

1- أطلق فان دايك عىل هذه الطريقة يف هناية الثامنيات مصطلح schemata ومصطلح superstructures نظرا لرتكيزه عىل 
النمط التنظيمي الكيل أصناف اخلطاب املتنوعة )فان دايك van Dijk 1988: 26(. وقد كانت فكرًة يصعب حتقيقها يف 

ظل عدم إمكانية توظيف أدواهتا التقنية والربجمية واآللية التي تعني عىل تطبيقها بشكل دقيق. 
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وعدد الكشافات السياقية اخلاصة باملوضوعات االجتامعية الثقافية املحددة مسبقا 
عددها:  والبالغ   ،)4( اجلدول  يف  السياقية  الكشافات  عدد  عن  ينقص   )5 )اجلدول 
كلمة  كرصد  باملوضوعات،  صلة  ذات  غري  سياقًيا  كشاًفا   84 وبفارق   ،10.971
والسياق  )النقاب+ّية(.  فيها  التأنيث  وتاء  النسبة  ياء  الرتباط  وإقصائها  )النقاب( 
اخلاص بموضوعات املرأة أو النساء يف اإلطار االجتامعي/الثقايف شكلت حجاًم كبرًيا، 

وبواقع 31n-gram*10.887؛ أي: 337.559 كلمة )انظر اجلدول 5(. 
bottom- والتصاعد top-down ومدونة الدراسة هنا قد عوجلت بمنهجي التنازيل
up، فاالنطالق من املنهج التنازيل ساعد عىل كشف طبيعة وحدات اخلطاب يف مدونة 

الدراسة، واختيار كل النتائج املتعلقة بموضوع حتليل اخلطاب )املرأة والنساء/ النسوية 
والالنسوية يف خطاب الصحف العربية(، وتوظيف املنهج الثاين حدد املوضوعات التي 
ستحلل واملتعلقة بالكلمة املركزية )املرأة( و)النساء( وبامتداد تتابعتها )اخلطابية( من 
املحددة مسبقا )اجلدول 5(  98.337 كشافا سياقيا، وبتقليصها وفقا للموضوعات 

ليكون عدد كشافاهتا السياقية )10.887( كشافا. 

عدد الكشافات املوضوعات ذات الصلة بالتحليلبنية النص
31n-grams املسرتدة

اجتامعي/
ثقايف

احلالة الزواجّية
)3265 كشاًفا سياقًيا(

2406الزواج

581الطالق

143اخللع

135احلضانة

2870العنف األرسي

1674التعليم

1348التمييز ضد املرأة

874احلجاب/النقاب
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عدد الكشافات املوضوعات ذات الصلة بالتحليلبنية النص
31n-grams املسرتدة

اجتامعي/
ثقايف

459الرياضة النسائية

266السفر من دون حمرم

86الويص )الرجل(

84قيادة السيارة

42التحرش اجلنيس

3نزع والية الرجل

جمموع عدد الكشافات السياقية: 10.887، وجمموع عدد الكلامت: 337.559 كلمة )مدونة 
)top-down approach الدراسة وفق املنهج التنازيل

اجلدول )5(: عدد الكشافات السياقية للموضوعات املحددة من البنية النصية )اجتامعي/ثقايف( عرب 
الوحدات اخلطابية الثالث: األخبار، واملقاالت، والتقارير، وحجم مدونة الدراسة النهائية.

أما خطوات مناهج الـ BCU باملنهجني التنازيل والتصاعدي يف حتليل اجتاه سريورة 
اخلطاب )أو تواصلية اخلطاب( يف اخلطاب املدوين كبري احلجم منذ أول خطورة حتى 

آخر خطوة فنوجزها عىل النحو اآليت: 
الكشافات  استخراج  بواسطة  الكلية  النصوص  حجم  تنقية  األوىل:  اخلطوة 
ا املركزية بكلمتي )املرأة( و)النساء( من وعاء الصحف من  السياقية املحصورة كلامهتمُ

املدونة العربية. 
اخلطوة الثانية: حفظ الكشافات السياقية املمتدة )31 كلمة 31n-grams( يف ملف 

 .comma delimited املقسم بفاصلة :type حمفوظ بنوع
اخلطوة الثالثة: فرز الكشافات السياقية من وحداهتا اخلطابية: )األخبار الصحفية، 
)اجتامعي/ثقايف،  النصية:  لبنياهتا  وفقا  الصحفية(  والتقارير  الصحفية،  واملقاالت 

واقتصادي، وسيايس( بالكلامت: اجتامع/ثقافة، واقتصاد، وسياسة. 
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اخلطوة الرابعة: تكشيف امللف السابق بواسطة الكلامت املفتاحية، أي: املوضوعات 
واحلضانة،  واخللع،  والطالق،  الزواج،  للمرأة:  الثقايف  االجتامعي  بالسياق  املتعلقة 
وقيادة  حمرم،  بدون  والسفر  والرياضة،  واحلجاب،  والتمييز،  والتعليم،  والعنف، 
فكلمة  باملوضوع،  مرتًبطا  ليس  ما  وإبعاد  الرجل(،  والية  ونزع  والتحرش،  السيارة، 
)العنف( مثال قد وردت يف مدونة الدراسة 3146 مرة، بينام املستخلص منها لغرض 
التحليل يف هذا الفصل قد بلغ 2870 كونه خالًيا من املتصاحبات )األرسي( أو كون 
 31n-grams املمتد  السياقي  كشافهام  يف  ورد  قد  )النساء(  أو  )املرأة(  املركزية  الكلمة 

املتصاحب )العنف( لسياق ال يتعلق باملرأة أو النساء بحد ذاهتام. 
اخلطوة اخلامسة: تكميم عدد الكشافات السياقية املعنية باملوضوعات فقط باستخراجها 

بواسطة كلامت املوضوعات املراد حتليلها خطابًيا، واملذكورة يف اخلطوة الرابعة. 
خطابًيا،  حتليلها  املراد  للموضوعات  السياقية  الكشافات  فرز  السادسة:  اخلطوة 
وكل موضوع يف ملف مستقل مفرز بواسطة برنامج Notepad++ )انظر الشكل 2(. 
بالنسوية والالنسوية يف االقتصاد  املتعلق  ويف حتلييل يف هذا الفصل، استبعدتمُ امللف 
يف  االجتامعية/الثقافية  املوضوعات  بحجم  مقارنة  حجمهام  لقلة  نظرا  والسياسة 

الصحف العربية يف املدونة العربية. 
االجتامعية  النصية  البنية  بملف  املتعلقة  السياقية  الكشافات  فرز  السابعة:  اخلطوة 
يفصل  موضوع  كل  عرش،  األربعة  املوضوعات  بحسب  والالنسوية  للنسوية  الثقافية 
بكود Extended (/n, /r, /t, /0, /x…(  بعد تعليمه بكلامت املوضوع نفسه )الزواج، 

الطالق، اخللع، إلخ. انظر: الشكل 3(.
الرتكيبية  األنامط   )sizeability أو احلجمية  الكمية  الثامنة: تكميم )حتديد  اخلطوة 

اخلطابية للنسوية والالنسوية داخل كل ملف من ملفات املوضوعات األربعة عرشة. 
وفًقا  وحتليلها  والالنسوية،  للنسوية  اخلطابية  األنامط  عرض  التاسعة:  اخلطوة 
بالنسوية  متعلقا  ليس  ما  حجم  وكمية  الالنسوية  حجم  وكمية  النسوية  حجم  لكمية 

والالنسوية، وذلك لغرض حتليل أنامط اخلطابية وفقا للمذكور. 
اخلطوة العارشة: إعادة فرز األنامط اخلطابية بني ما هو مع املرأة وبني ما هو ضد املرأة 
فيام يتعلق بموضوعاهتا االجتامعية والثقافية وصوال إىل كشافات سياقية معاد تنظيمها 

وفقا لذلك. 
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يف  )الطالق(  ملوضوع  و)النساء(  )املرأة(  املركزية  الكلمة  كشافات  الستخراج  مثال   :)2( الشكل 
 .++Notepad برنامج

الشكل )3(: تصفية أسطر الكشافات اخلاصة بالكلمة املركزية ملوضوع )الطالق( يف مدونة الدراسة.

السياقية  الكشافات  بتجزئة  بدًءا  إلمتامها،  واجلهد  الوقت  املناهج  هذه  وتتطلب 
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الكشف  ثم  ومن  حمددة،  خطابية  وحدات  إىل  العربية  الصحف  يف  والنساء  للمرأة 
إىل  األوىل  التنازيل: من اخلطوة  )املنهج  أو خطابية حمددة  لغوية  أو  تواصلية  أنامط  عن 
يف  خمتلف  بشكل  اخلطاب  وحدات  بنية  إىل  األنامط  بجمع  وانتهاًء  التاسعة(  اخلطوة 
اختالف  وثمة  العارشة(.  اخلطوة  التصاعدي:  )املنهج  األول  عن  والتصنيف  اجلمع 
وبني   )Biber, Connor and Upton 2007 وأبتون  وكونر  )بايرب  منهج  بني  طفيف 
املنهج الذي أجريته هنا، وهو أن تواصلية اخلطاب بني النصوص ووحدات اخلطاب 
 communicative/functional والتواصلية  الوظيفية  بالتصنيفات  االهتامم  تتضمن 
categories بينها، وبالتحليل اللغوي تبعا خلصائصه النحوية واملعجمية. أما ما أجريته 

يف التحليل فهو متعلق فقط بالنسوية والالنسوية )املبحث 1. 8(. 

1. 8. نتائج حتليل النسوية والالنسوية ملوضوعات املرأة يف مدونة الدراسة 
إىل  اإلشارة  مع  موضوع  لكل  وفقا  والالنسوية  للنسوية  اخلطابية  األنامط  عت  مجمُ
حاالت األنامط اخلطابية دون سياقات الفاعلني فيها وخلفياهتم الثقافية ونوعياهتم ما 
يعود  الفاعلني  نوعيات  اجتامعية. والسبب يف عدم اخلوض يف  به من سلطة  يتمتعون 
احلاالت  عىل  والوقوف  الفاعلني،  دون  احلاالت  كشف  يف  أمهية  من  لتخفيتها  ما  إىل 
دون التأثر أو التأثري بنوعيات الفاعلني. كام أن بعض املوضوعات قليلة التكشيف يف 
مدونة الدراسة من قبيل قيادة السيارة، والويص، والتحرش، ونزع والية الرجل متعلقة 

باملجتمع السعودي دون املجتمعات العربية األخرى.
ففي املوضوعات العامة يف اجلداول )6(، و)7(، و)8(، واملتعلقة باملرأة نورد طبيعة 
اخلطاب بتلك املوضوعات وما حتمله من حاالت إجيابية )اجلدول 6(، أو سلبية )اجلدول 
7(، أو غري ذات صلة بمحمل اإلجيابية أو السلبية، مع ذكر عدد تكرار كل حالة لكل 
اإلجيابية  )األصوات  اإلجيابية  احلاالت  مرات  عدد   )6( اجلدول  ويوضح  موضوع. 
themes التي  rhymes املوضوعات  للنسوية( للموضوعات املحللة، وسنحلل حمامل 
تكشف طبيعة التشكل الفوخطايب. ففي األحول الزواجّية: )الزواج، والطالق، واخللع، 
بإدارة  املرأة  واحلضانة( تشكلٌّ خطاًبا إجيابًيا وسلبًيا مًعا جتاه نسويتها، يكمن يف أحقية 
زمام شؤوهنا اخلاصة دون أية استثناءات. ويف أنامط اخلطاب املتعلق باخللع، فإن األنامط 
اإلجيابية فيها تمُشكل مطلق احلرية دون أية قيود للنسوية، وقد رصدتمُ بعض الفتاوى 
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التي تؤكد ذلك برشط تفعيلها من منطلق الفتوى دون منطلقات دولية كاتفاقيات سيداو 
من األمم املتحدة. أما أنامط )احلجاب( و)النقاب( فهي ليست ملزمة يف عدد تكرارات 
حالتها يف مدونة الدراسة، كام أن ثمة أصوات تدعو إىل تزيني صورة احلجاب باأللوان 
والتطريز، غري أن العجيب يف بعض األنامط هو ظهور تصور جمتمعي عريب بأن احلجاب 

املطرز مدعاة إىل فعل التغزل أكثر من كوهنا غري حمجبة. 
نمط  محل  قد  املذكور  العدد  فإن  الرياضة،  مارسة  أنامط  حالة  تكرارات  عدد  ويف 
الالعلمية يف دعوى من يقول بإحداثها أرضارا جسدية فسيولوجية/بيولوجية للمرأة.  
ويف أحوال »املحرم« وإلزاميته من فاعلني معرويف اهلوية للمحلل، فإن عدد ما تكرر قد 
محل املناهضة ضد ذلك، مع رضورة جعله خيارا للمرأة التي ستطلب وجوده غالبا يف 

حال عدم شعورها باألمن عند االنتقال.
املوضوعات  حول  السلبية  األصوات  أو  بالالنسوية  اخلاصة  التكرارات  عدد  ويف 
يف اجلدول )7(، فإن معظم تشكلها نابع من السلطة الدينية املتغايرة يف مواقفها ومن 
مفتوًحا  خياًرا  الزوجات  تعدد  نجد  املثال:  سبيل  فعىل  املجتمعية،  الذكورية  اهليمنة 
للرجل، كام أن الطالق ليس خياًرا للمرأة، وثمة حاالت من زواج القارصات مرتوك 
العائلتني. ويف موضوع احلضانة، تم تكميم حاالت عدم أحقية  أحواهلا خلاصتها من 
املرأة يف تربية األوالد، ويف حال العنف، متثلت يف مدونة الدراسة أحداث من العنف 
االجتامعية  الدراسات  يف  هذا  وخيتلف  اإلسالمية،  الرشيعة  نظر  وجهة  من  املقبولة 
للنسوية مع ما أسامه )بورديو Bourdeiu 1991( بالقوة الناعمة soft power التي ختيب 
أمل اهليمنة بني اجلنسني، والتي تأخذ أشكال اإلغراء واإلقناع باملال واجلاذبية املادية. 
أما فيام يتعلق بموضوع التعليم، فقد رصدتمُ 63 صوًتا ضد تعليم املرأة التي تضطر يف 
تعليمها إىل السفر بعيًدا عرب وسائل النقل العامة. أما األصوات السلبية فيام خيص عدد 
تكراراهتا للخلع، فقد تشكلت من حجة إهانة »الرجولة« كون مصري اخللع بيد املرأة 
يشجع من حاالت االنفصال ألسباب اعتيادية، كام أن هذه األصوات قد شجبت كثريا 
احتفال النساء من خلعن أزواجهن بشكل رسمي وعلني يف املجتمعات العربية. ويف 
إمكانية تاليش  ثمة ثالثة كشافات سياقية متدة حتمل موضوع عدم  التمييز،  موضوع 
املجتمعات  يف  قوية  مازالت  األصل  يف  كوهنا  العربية  املجتمعات  يف  الذكورية  اهليمنة 
الغربية والرشقية بأشكال خمتلفة، و347 كشاف سياقي محل حاالت عدم قدرة املرأة 
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عىل دفع التمييز عنها يف املحاكم، وعدم تفعيل اتفاقيات سيداو التي أمُقّرت منذ ثالثني 
اتفاقية سيداو ليست جديدة عىل  أن  السياقية فهي تشري إىل  الكشافات  بقية  أما  عاًما. 
القانون الرشعي اإلسالمي، وثمة ما هو أعمق ما هو وارد يف اتفاقية سيداو يتميز به 

ذلك القانون عىل حد زعم القول يف التكشيف السياقي.
للمرأة،  خياًرا  ليس  أنه  إىل  تشري  الدراسات  فكل  والنقاب،  احلجاب  موضوع  ويف 
مع وورد كشاف يتناقض يف السياق ذاته، وهو أن احلجاب مفروض عىل الزوجة وليس 
ملزما للخادمة يف املنزل وخارجه، وتكررت الوحدة املعجمية »فتنة« كمسوغ اسرتاتيجي 
خطايب لرضورة احلجاب. أما موضوع سفر املرأة بال حمرم، فثمة اجتاه إمجاعي حول منعه 
إال بموافقة ويل األمر )األب أو األخ »الوكيل الرشعي«(. وورد 76 كشافا سياقيا متدا 
يتضمن عدة أنامط خطابية متداخلة: تنّقل املرأة حمدود بوجود املحرم، وتنّقل السائقني 
اخلاصني مع املرأة مقبول، واجتامع الرجال والنساء يف بيئة عمل مفتوحة حمرمة، وفصل 

األطباء والطبيبات يف املستشفيات )النمط األخري متعلق بالصحف السعودية(. 
أما يف اجلدول )8(، فإن معظم أنامط اخلطاب العام محلت نصائح وإرشادات، أو 
املوضوعات عىل شكل  أو وردت  والالنسوية،  بالنسوية  محلت وقائع غري ذات صلة 
تعداد مع موضوعات أخرى غري ذات صلة بالتحليل، أو سيقت يف استطرادات عن 
وحدة اخلطاب دون أي ارتباط بني االستطراد والنص الوارد فيه بالنسوية والالنسوية.  

األنامط اخلطابية احلاالت اإلجيابيةالتكراراملوضوع

خيار مفتوح24061408الزواج

خيار مفتوح581125الطالق

143129اخللع
تأييد اخللع بال أسباب/ تأييده وإن 
كان عىل املظهر أو رائحة الرجل أو 

البيت

من دون رشوط1356احلضانة

ضد العنف/ مطالبة بقوانني28701131العنف األرسي

تعليم مفتوح/ دون قيود16741611التعليم
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تطبيق اتفاقية سيداو134823التمييز ضد املرأة

تزيني احلجاب/ ألوان احلجاب/ 7/ صفر874احلجاب/النقاب
تطريز احلجاب

مربرات حجبها غري صحيحة/غري 4593الرياضة النسائية
علمية

مقبول يف العرص احلايل/توفر 266230السفر من دون حمرم
األمان/ إمكانية احلج بدون رجل

- غري رضوري يف األماكن العامة8610الويص )الرجل(
- حاجته يف سياق انعدم األمان

النساء أفضل من الرجال يف القيادة842قيادة السيارة

مطالبات بسن قانون التحرش4233التحرش اجلنيس

عند منع الرجل من حقوقها القانونية صفر3نزع والية الرجل

اجلدول )6(: تكرارات احلاالت اإلجيابية للموضوعات

األنامط اخلطابية احلاالت السلبيةالتكراراملوضوع

تعدد الزوجات دون قيد/ خيار مقيد2406126الزواج

ليس خياًرا للزوجة/ تكافؤ النسب581104الطالق

اخللع غري مقيد14314اخللع

مرشوطة بصالحية األم13511احلضانة

مسموح فيه العنف الناعم soft 2870854العنف األرسي
power
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األنامط اخلطابية احلاالت السلبيةالتكراراملوضوع

تعليم مقيد بام يناسب وضع املرأة 167463التعليم
اجلسدية واالجتامعية

مل تعالج/ غري متقيدة باألنظمة الدولية 13481012التمييز ضد املرأة

مفروض/ عدم إثارة غرائز الرجل/ 874867احلجاب/النقاب
تركه ليس خياًرا

مرض بوظائف جسم املرأة احليوية 45916الرياضة النسائية

حمّرم/ عدم إمكانية احلج بدون حمرم26636السفر من دون حمرم

8676الويص )الرجل(

رضوري/ استثناء السائق األجنبي/ 
إرضاع البالغ/ انقطاع/ الفصل بني 

األطباء والطبيبات/ حرمة رؤية 
الزوج أو الزوجة من الطرفني بعد 

الوفاة

8413قيادة السيارة
حمرمة عليها/ حمرمة مع السائق 

األجنبي/ تتطلب قوة جسمية يف حال 
تعطل املركبة

بعض أنواع احلجاب يسبب 429التحرش اجلنيس
التحرش/ التحرش سببه املرأة/ 

سبب لتصدع األرسة القبائلية/ 33نزع والية الرجل
العشائرية 

اجلدول )7(: تكرارات احلاالت السلبية للموضوعات
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األنامط اخلطابية احلاالت احلياديةالتكراراملوضوع

نصائح/ الزواج من غري املسلمة 2406872الزواج

معدود ضمن عدة موضوعات غري 581218الطالق
ذات صلة

معدود ضمن عدة موضوعات غري 143133اخللع
ذات صلة

معدود ضمن عدة موضوعات غري 135118احلضانة
ذات صلة

معدود ضمن عدة موضوعات غري 2870885العنف األرسي
ذات صلة

ال يشءصفر1674التعليم

معدود ضمن عدة موضوعات غري 1348313التمييز ضد املرأة
ذات صلة

ال يشءصفر874احلجاب/النقاب

معدود ضمن عدة موضوعات غري 459440الرياضة النسائية
ذات صلة

ال يشءصفر266السفر من دون حمرم

ال يشءصفر86الويص )الرجل(

ال يشءصفر84قيادة السيارة

ال يشءصفر42التحرش اجلنيس

ال يشءصفر3نزع والية الرجل

اجلدول )8(: تكرارات احلاالت غري اإلجيابية وغري السلبية للموضوعات
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وعىل الرغم من وجود تكرارات لبعض املوضوعات املحددة بمحمل النسوية تفوق 
عدد تكرارات املوضوع نفسه الذي محل الالنسوية، وعىل الرغم من وجود العكس أيضا 
إىل  تشري  مًعا  بجمعها  الضخمة  النتائج  يف  املجمل  أن  إال  كذلك،  املوضوعات  لبعض 
رجحان اإلجيابية عىل السلبية بمعدل بسيط )الشكل 4(. وهنا رس دقة مناهج التحليل 
الضخمة  النصوص  عىل  الفوخطايب  منهج  وفق  النقدي  اخلطايب  والتحليل  اخلطايب 

املتنوعة ببنياهتا النصية ووحداهتا اخلطابية.  
وال يقترص األمر يف حتليل مدونة الدراسة عىل النسوية والالنسوية، إذ من املمكن أن 
املحللة:  املوضوعات  النقدي بشكل أكرب عن  أو حتليل اخلطاب  يوسع حتليل اخلطاب 
كالرتكيز عىل أصناف القواعد والوحدات املعجمية يف نصوص املدونة املتعلقة بتشكل 
الفاعلني  طبيعة  عىل  الرتكيز  أو  والنساء،  باملرأة  اخلاص  االجتامعية  املامرسات  خطاب 
وواقع اخلطاب يف تشكل السلطة واهليمنة وفقا ألنواع اإلحاالت النصية وغري النصية، 
 semantic والنظم الداليل semantic preferences أو الرتكيز عىل املجموعات الداللية
النظم  عىل  الرتكيز  أو  الكلامت،  مستوى  عىل  داللية  حقول  جمموعة  برصد   prosody
اخلطايب discourse prosody برصد ما يتصاحب مع كلمة حمددة من كلامت معجمية 
دالة تمُفرّس وتمُرشح بناء عىل السياق اخلطايب، مثل كلمة »الفتنة« وما يتصاحب معها من 
كلامت معجمية سياقية خطابية تتعلق هبا يف نسيج النظم الفوخطايب يف مدونة الدراسة. 

الشكل )4(: قيمة الكرس من 0.5 لإلجيابية 0.43 وللسلبية 0.30 وللحيادية أو غري ذات الصلة 
0.27 ملدونة الدراسة اخلاصة بموضوع التحليل.
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حتليل  وفق  املحللة  املوضوعات  بمعاجلة  الفوخطايب  بناء  إعادة  طبيعة  فإن  وعليه 
جلسم  االنضوائية  العالقة  طبيعة  جتيل  التي   hierarchal clustering اهلرمية  الَعنْقدة 
مدونة الدراسة بشكل مصنف ومعاد ترتيبه مهمُّ جًدا، وكمية املّتجهات vectors التي 
تتضمن كل تكرار خاص بموضع معني قد عوجلت إحصائيا لتبيان متوسط كل متغري 
رقمي )تكرار( مع املتغري االسمي )احلالة أو املوضوع( يف الشكل )5(. وقد استعملتمُ 
قياس التوّسط centroid العنقودي من أجل قياس موقع كل عنقود مع كل موضوع، 
بقية  تكرارات  vectors بني  مقابل متوسط متجهاته  التوسط  املتجهات عن  ومتوسط 
موضوعات التحليل )العناقيد(. وفائدة هذا املنهج تكمن يف فتح أفق أوسع للتحليل 
عىل البيانات الضخمة، كام أنه يعيد ترتيب الوحدات اخلطابية الداخلية، ويعيد ترتيب 
كانت  مهام  اخلطابية  األنامط  ترتيب  كذلك  ويعيد  خطاب،  كل  داخل  النصية  البنيات 
طبيعة التحليل عىل مستوى التواصلية اخلطابية القائمة عىل مناهج الـ BCU؛ وذلك كله 
من أجل فهم أوسع لطبيعة التحليل التصاعدي ملوضوعات اخلطابات العربية الطبيعية. 

vectors كل متغري اسمي )كل موضوع( مع بقية املتغريات االسمية  الشكل )5(: عنقود ُمّتجهات 
بحسب أرقامها يف اجلداول )6(، و)7(، و)8( عن تكرار احلاالت.
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الشكل )6(: عدد العناقيد مقابل احلاالت بحسب أرقامها يف اجلداول )6(، و)7(، و)8( عن تكرار 
احلاالت..

ولو عولج لنصيب حجم الوحدات اخلطابية )األخبار، واملقاالت، والتقارير( كلُّ 
وحدة بذاهتا لتغريت نتائج التحليل ملا هو دون الفوخطايب metadiscourse؛ كأن يكون 
التحليل يف جمال األخبار دون املقاالت والتقارير، وهنا تكمن مشكلة حتليل اخلطاب 
ربام- أو  صغرى  موضوعات  أو  صغرى  بيانات  عىل  القائم  النقدي  اخلطاب  وحتليل 
أوسع  رؤية  الفوخطايب  التحليل  ملنهج  فإن  وعليه  صغرى.   domains أيضا-جماالت 

من نتائج التحليل اخلطايب اخلاص بحدث معني وبخطاب حمدد ومناسبة ضيقة املقام.
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1. 9. اخلامتة
تنطلق املوضوعات التحليلية اخلطابية من الوحدات اللغوية النصية السياقية إىل ما 
وراء تلك الوحدات من فاعلني وأثر وتواصلية خطابية متطابقة أو متقاربة أو متباينة، 
وأفاد هذا   .metadiscourse الفوخطايب  التحليل  تفاصيَل  املوضوعات-  كوهنا-أي: 
النسوية والالنسوية )مع/ أو ضد؛ أي: األصوات اإلجيابية  الفصل يف حتليل خطاب 
التفاصيل الفاعلة،  واألصوات السلبية الكمية وغريمها( جزًءا من التطبيق دون تبيان 
وذلك بمناهج الـ BCU. وعىل خالف ما تقدمه الكشافات السياقية من أدوات معاجلة 
إىل طرائق  الفصل  تطرق هذا  مثال،  )املرأة( و)النساء(  املركزية  للكلمة  الطبيعية  اللغة 
 Biber, وأبتون  وكونر  )بايرب  مناهج  عىل  املعتمدة  للمنهجية  األولية  الصورة  حتليل 
Connor and Upton 2007( حول موضوعات التحليل: الزواج، والطالق، واخللع، 

ووالية  والسفر،  والرياضة،  واحلجاب،  والتمييز،  والتعليم،  والعنف،  واحلضانة، 
الرجل، وقيادة السيارة، ونزع والية الرجل. وباخللوص إىل أهم النتائج، أنبه القارئ 
إىل أهم التطبيقات من أجل التوسع التحلييل اخلطايب القائم عىل الفوخطايب، وهي عىل 

النحو اآليت: 
هذا  يف  مطبق  هو  )كام  املوضوعات  إىل  اخلطابية  الوحدات  من  املعاجلة  إن  أوالً: 
الفصل( ومن ثمة من املوضوعات إىل الوحدات يعطي فهام أوسع لطبيعة الفوخطايب 

 .metadiscourse
ثانًيا: إن هذه املناهج مبكرة-حتى يف األبحاث العاملية-؛ لكنها ستمُعّد االجتاه السائد 

يف العقود القادمة من القرن احلادي والعرشين. 
 Biber, Connor and Upton ثالًثا: واقع حتليل اخلطاب بمناهج بايرب وكونر وأبتون
)2007(، وباالعتامد عىل أدوات وأساليب املعاجلة اآللية مهام كانت مصادرها املوثوق 
هبا حتليال ومنهجًيا )وهي عديدة وكثرية(، يشري إىل أن االجتاه إىل النصوص الضخمة، 
ومعاجلة أنامط لغوية وحجاجية وخطابية وتواصلية ضمن عدد ضخم من الوحدات 
اخلطابية املتضمنة يف بنية نصية واحدة، وضمن عدد ضخم من البنى النصية املتضمنة 
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يف مدونة التحليل اخلطايب أو التحليل اخلطايب النقدي، قد بات ملًحا؛ ألهنا )أي: هذه 
نتائج  بعدة  واملجاالت  األوعية  املتعدد  للخطاب  والتحليل  البحث  تفيد  االجتاهات( 

دقيقة وشاملة، نذكرها عىل النحو اآليت: 
اخلطاب  حتليل  بأدوات  فيها  العادة  جرت  التي  اخلطاب،  حتليل  موضوعات  األوىل: 
ّلل، وملاذا، دون السؤال:  التقليدية وذلك باالنطالق من اإلجابة عن األسئلة اآلتية: كيف حتمُ

ماذا حتلل؟ التي تشجعها مناهج الـ BCU، ولكن، باالعتامد عىل البيانات الضخمة.  
حتليل  يف  منهج  وبأي  الضخمة،  اللغوية  البيانات  عىل  املنهج  هذا  يوظَّف  الثانية: 
اخلطابات«  »تواصلية  رشط  حيقق  أن  رشيطة  النقدي  اخلطاب  حتليل  أو  اخلطاب 

)الفوخطايب(، وال يمكن إجراؤه عىل بيانات لغوية صغرية احلجم. 
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امللخص
يعرض هذا الفصل طريقة بناء املدونات الصغرية، واملعروفة باملدونات املختصة. 
ويقف عىل ذكر ثالث طرق أساسية: الويب بوصفه مدونة، واستخدام مدونات أخرى، 
وتقشري شبكة املعلومات. ويركز باستعامل تلك الطرق عىل حتليل اللغة العربية اإلدارية 
وإناث.  ذكور  من  املسامهني  مع  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  جملس  رئيس  من  املنتجة 
استخدام  طريق  عن  الثالث  املدونات  يف  املستخدمة  اإلدارية  العربيات  بني  وقارنا 
أدوات حتليل املدونة احلاسوبية. وأظهرت التحليالت املبدئية يف هذا الفصل عن وجود 
خلل وفجوة يف تواصل وخطاب اإلدارة مع املسامهني، وكيف أن املسامهني يتجهون 
املايل للرشكة.  الوضع  إىل مصادر أخرى كاألخبار االقتصادية وأخبار األسهم ملعرفة 
التعلم  آليا باستخدام  التجارب عىل تصنيف وثائق املدونات  واستنتج الفصل بإجراء 
اآليل بأن اآللة-وباستخدام بيانات تدريب جيدة-تستطيع نسخ التصنيف اليدوي من 
قبل اخلبري املدّوين احلاسويب. كام خيلص الفصل إىل أمهية لغويات املدونة احلاسوبية يف 
دراسة لغة ما، حيث يوفر هذا احلقل باألدوات والربامج املعدة مسبقا كثرًيا من الوقت 

واجلهد الذي يضيع وقت الباحث. 

الف�سل الثاين 

د. حممود عثامن احلاج

املعاجلة اآللية للعربية اإلدارية: دراسة مدونات اإلدارة وأخبار األسهم واالقتصاد 
يف الوطن العريب
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معاجلة  النص،  مقروئية  املدونات،  بناء  اإلدارية،  العربية  اللغة  املفتاحية:  الكلامت 
املدونات، تصنيف الوثائق آلًيا. 

2. 1. املقدمة
السنوات  يف  كبريا  اهتامما  تلقى  التي  واملهمة  احليوية  املواضيع  من  اإلفصاح  عّد  يمُ
التي تكفل األداء  املعلومات الرضورية  املالية عن  التقارير  األخرية. يعرب اإلفصاح يف 
ملن  الالزمة  املعلومات  بتوفري  الرشكاِت  الكامل  اإلفصاح  مبدأمُ  ويلزم  للرشكات. 
اعتادوا عىل قراءة التقارير املالية الختاذ قرارات مستنرية بشأهنا. ومؤخرا زاد االهتامم 
وبشكل ملحوظ باإلفصاح املحاسبي واالتصال املبارش بني اإلدارة واملسامهني. ويتم 
ذلك باتصال مبارش عن طريق الكلامت أو احلروف التي تلخص حقائق وأرقام يصعب 
عىل املساهم اإلملام هبا. وتمُعّد مرحلة اإلفصاح من أهم املراحل التي متكن اإلدارة من 
توفري معلومات وحقائق حول موضوع معني، ويتم ذلك عن طريق إصدار تقارير مالية 

سنوية أو نصف سنوية ختاطب وبشكل مبارش املسامهني. 
املتغريات  التقارير األوضاع احلالية واملستقبلية للرشكة باإلضافة إىل  وتناقش هذه 
منمقة ومقنعة  لغة  باستخدام  املستقبيل للرشكة  الوضع  تؤثر عىل  قد  التي  والتطورات 
رئيس  من  مبارش  خطاب  طريق  عن  واملعلومات  احلقائق  هذه  رسد  ويكون  منحازة. 
عنّيمُ الشخص عادة  جملس اإلدارة-وهو أعىل منصب-ألي جمموعة منظمة لرشكة ما. ويمُ
يف هذا املنصب عن طريق الرتشيح أو التعيني من أعضاء جملس اإلدارة، ويدير رئيس 
يكون  أسلفنا سابقا؛  مبارشة. وكام  بطريقة  وينظم عملها  االجتامعات،  اإلدارة  جملس 
الرشكة،  يف  للمسامهني  املوجه  اخلطاب  عن  األول  املسؤول  هو  اإلدارة  جملس  رئيس 
وييل ذلك خطاب من الرئيس التنفيذي للرشكة. ويشكل منصب الرئيس التنفيذي أعىل 
أمام جملس  الرشكة  إدارة  األول واألخري عن  املسؤول  بصفته  العليا  اإلدارة  سلطة يف 
املايض.  العام  خالل  الرشكة  ألداء  رسًدا  التنفيذي  الرئيس  خطاب  ويتضمن  اإلدارة. 
ويشتمل  عامة،  مالية  نظرة  طريق  عن  والنفقات  اإليرادات  تفاصيَل  اخلطابمُ  ويقدم 
والغايات  األهداف  إىل  باإلضافة  الرشكة،  عىل  املؤثرة  التطورات  أهم  عىل  كذلك 
رئيس  خطابات  عىل  حيتوي  الذي  السنوي  التقرير  عّد  يمُ عام:  وبشكل  القادمة.  للسنة 
جملس اإلدارة، والرئيس التنفيذي وسيلًة إلعطاء تقرير عن حالة الرشكة للمستثمرين 
واملسامهني أو أي طرف ذي اهتامم مرتبط بأداء الرشكة. وال يقترص خماطبة املسامِهني عىل 
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الرشكات واإلدارة فقط، بل يتعدى ذلك قانونًيا إرشاك وكاالت األخبار االقتصادية 
وأخبار األسهم. وتقوم وكاالت األخبار بدور كبري يف توضيح وتبيان ما تعنيه خطابات 
الرشكات واجلهات اإلدارية، ويشتمل ذلك عىل إظهار ما قد حتتويه هذه اخلطابات عىل 

رسائل ضمنية يصعب عىل املساهم فهمها أحيانا.

2. 2. الغرض من الدراسة
سألقي يف هذا الفصل الضوء عىل أمهية اللغة العربية املستخدمة يف كتابة خطابات 
يف  للرشكات  املالية  التقارير  يف  واملدرجة  التنفيذي،  والرئيس  اإلدارة  جملس  رئيس 
خمتلف القطاعات يف الوطن العريب، مع مقارنتها بالتقارير اإلخبارية املتعلقة بالوضع 
االقتصادي للرشكات وأخبار األسهم. وتمُعّد التقارير املالية-أو بعبارة أخرى التقارير 
املحاسبي،  للنظام  املالية  الفرتة  أو  السنة  هناية  يف  يصدر  الذي  النهائي  السنوية-املنتج 
املعلومات  إيصال  وسائل  إحدى  وتمُعّدان  مالية،  وغري  مالية  معلومات  عىل  ويشتمل 

لألطراف ذات العالقة. 
ويف هذا الفصل، سأهتم باجلزء اللغوي للتقارير السنوية الذي يسمى »اإلفصاح«، 
وأسّلط الضوء عىل اللغة املستخدمة يف كتابة خطابات إدارة الرشكة، ومدى اختالفها 
أو تشاهبها مع اللغة املستخدمة يف كتابة أخبار األسهم واألخبار االقتصادية، وذلك عن 
طريق إجراء جتارب وحتليالت لغوية باستخدام أدوات حقل لغويات املدونة احلاسوبية 

ومناهجه. 

2. 3. بناء املدونة
هناك العديد من املعايري املستخدمة لبناء املدونات من التي تتمثل يف حجم املدونة 
ومدى تنوع اللغة املستخدمة، باإلضافة إىل خصائص النص: كعمر الكاتب وجنسه. 
والفرتة  املدونة،  به  تمُستخدم  الذي  املجال  يف  تشرتك  أهنا  غري  بينها،  املعايري  وختتلف 
الزمنية املغطاة، وطريقة استخدام هذه املدونة بشكل منهجي مقنن. وطريقة )سنكلري 
Sinclair 1991( يف بناء املدونة عامة، وتشتمل عىل مجع أكرب قدر مكن من النصوص 

يط بأكرب قدر مكن من تنوع اللغة. واملثال عىل ذلك:  من خمتلف املجاالت، وبمحاولة حتمُ
بناء مدونة للغة العربية الفصحى املكتوبة واملحكية.

زاد  ملحوظ،  بشكل  وتطبيقاهتا  العامة  املدونات  مستخدمي  ازدياد  ومع  ولكن، 
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وعىل  آخر  لغوي  بنوع  أو  اللغة،  من  معني  بجزء  مهتمة  أصغر  مدونات  إىل  االحتياج 
الصغرية  املدونات  هذه  عىل   )Partington 2004 وأطلق)بارتينغتون  ضيق.  نطاق 
 Partington بارتينغتون  أيضا  )انظر  النوع«  أحادية  أو  املختصة  »املدونات  مصطلح 

.)2003

وهلذه الدراسة غاية هنايتها إنشاء مدونة خمتصة باللغة العربية الطبيعية املنتجة فعال 
يف املجال اإلداري واالقتصادي. وتشمل هذه املدونة عىل ثالثة أنواع رئيسية: خطابات 
تقارير  عىل  األول  النوع  ويتضمن  االقتصادية.  واألخبار  األسهم  وأخبار  اإلدارة، 
الرئيس التنفيذي ورئيس جملس اإلدارة من جمموعة كبرية من الرشكات يف خمتلف أقطار 
الوطن العريب. أما النوع الثاين والثالث؛ فيحتويان عىل أخبار حملية ودولية عن أسعار 
األسهم واألحداث املرتبطة بتذبذب األسعار، وعن أخبار اقتصادية بشكل عام قد تؤثر 

سلبَا أو إجيابا عىل أسعار األسهم.

2. 4. طريقة بناء املدونة
جعل كونمُ املدونة متضمنًة اللغة املكتوبة مجَعها وترتيبها أسهل فيام لو كانت حمكية؛ 
ألن النص حيتاج إىل تدقيق من خمتص يف اللغة للتأكد من صحة التدوين يف حال نسخ 

الكالم املحكي.
وجلمع املدونة وبنائها؛ قمنا باستخدام ثالثة طرق هي عىل النحو اآليت:

 .)Web-as-corpus( أوال: الويب بوصفه مدونة
ثانًيا: استخدام مدونات أخرى. 

  .)Web scraping( ثالًثا: تقشري شبكة املعلومات

2. 4. 1. الويب بوصفه مدونة
التنفيذي ورئيس  الرئيس  تقارير  أكرب عدد مكن من  الطريقة جلمع  اعتمدتمُ هذه 
لبناء  املعلوماتية  الشبكة  استخدام  عىل  كمدونة  الويب  طريقة  وتعتمد  اإلدارة.  جملس 
من  جمموعة  بكوهنا  املدونة  تعريف  مع  متامشيا   )Kilgarriff 2001( خمتصة  مدونة 
النصوص )McEnery and Wilson 1996(. وبناًء عىل هذا األساس وهذا التعريف، 
قمتمُ بجمع تقارير من الويب عن طريق كتابة برنامج حاسويب يقوم بالبحث وحتميل 
قمنا  ل  مجمُ بإستخدام  جوجل  بحث  حمرك  يف  البحث  طريق  عن  أوتوماتيكيا  التقارير 
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باختيارها يدويا. اجلمل املستخدمة هي: »كلمة رئيس جملس اإلدارة« و«كلمة الرئيس 
يف  الربنامج  مساعدة  إىل  هتدف  أخرى  وعبارات  مرادفات  واستخدمتمُ  التنفيذي«. 
الوصول إىل أكرب عدد مكن من التقارير، عىل سبيل املثال: استخدام املؤنث »كلمة« مع 
»رئيس« و«تنفيذي« باإلضافة إىل استخدام »تقرير« بديال عن كلمة »كلمة« والبحث 
وفقا هلذه الرتاتبية. وقمتمُ بعد ذلك بفلرتة يدوية للتقارير التي تم حتميلها أوتوماتيكيا 
للتأكد من كوهنا تقارير من رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي. وأجريتمُ تنظيًفا 
للتقارير بشكل يدوي، وذلك بإبقاء النص املتعلق بالتحليل، وإزالة أي نص أو حمتوى 

ال يمت للتقرير بصلة.
ومّحَل الربنامجمُ أكثر من ألف تقرير، وقلصتمُ هذا الرقم إىل 400 تقرير من رشكات 
وتضمنت  اليدوية.  بالفلرتة  وذلك  إفريقيا  وشامل  الشام،  وبالد  العريب،  اخلليج  يف 
وتقارير  الويب،  مدونة  نصف  مشكلة  اإلدارة  جملس  رئيس  تقارير  النهائية  املحصلة 

الرئيس التنفيذي التي شكلت النصف الثاين من مدونة الويب.

2. 4. 2. استخدام مدونات أخرى
 El-Haj and( »كلامت«  أسميناها  حاسوبية  مدونة  بإنشاء  سابق  بحث  يف  قمنا 
من  خمتلفة  بمجموعة  اإلخبارية  النصوص  يف  املدونة  هذه  وختتص   ،)Koulali 2013

األقسام ومن ضمنها األخبار االقتصادية. وقمنا باختيار 400 مقالة عشوائية من أجل 
مساواة عدد التقارير التي تم مجعها بالطريقة السابقة.

)Web scraping( 2. 4. 3. تقشري شبكة املعلومات
يزخم الويب بالبيانات واملعلومات، ولكن أكثر هذه البيانات غري مقروءة لآللة كام 
زن يف هيئة جتعل من  هي لإلنسان. وقد تظهر بشكل مالئم ومنسق للقارئ غري أهنا ختمُ
استخدامها للفهرسة األوتوماتيكية أو يف املدونات احلاسوبية أمًرا صعًبا، ويعود ذلك 
لطريقة عرض النص عىل املوقع. ولو أخذنا عىل سبيل املثال موقًعا إخبارًيا، سنجد أن 
املوقع  زوايا  يف  رسيعة  نظرة  أن  غري  الصفحة،  منتصف  يف  واضح  بشكل  يظهر  اخلرب 
تكشف ما حييط بالنص من عناوين وصور وروابط ملقاالت أخرى ناهيك عن روابط 
مدونة  بناء  بصدد  أننا  ولو  أخرى.  أحيان  يف  القراء  وتعليقات  والدعايات،  املوقع، 
خمتصة باألخبار عن طريق مجع آالف املقاالت من مواقع إخبارية خمتلفة، فسيكون من 
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الصعب إمتام العمل بنسخ النص من كل مقال بشكل يدوي. ولترسيع هذه العملية: 
قمنا باستخدام طريقة تقشري الويب مع مراعاة اخلصوصية وحقوق الطبع. ويتم ذلك 
عن طريق بناء برنامج حاسويب بسيط يقوم بمحاكاة املستخدم يف عرضه ونسخه للنص 

ما يساعد عىل توفري الوقت واجلهد الالزم لتحميل النصوص.
ويف هذا اجلزء، قمنا ببناء مدونة صغرية مكونة من 400 مقال هتتم بأسعار األسهم 
يتصفح  برناجمًا حاسوبًيا  investing.com. وبنينا  املحلية والدولية وأحواهلا من موقع 
ّمل املقاالت اإلخبارية من قسم أخبار أسواق األسهم. ويستخلص الربنامج  املوقع وحيمُ
بعد ذلك النص من صفحة املقال عن طريق إزالة لغة الرتميز وإبقاء النص. كام دربنا 
كل  يف  النصوص  باقي  من  والتخلص  باخلرب  املتعلق  اجلزء  استخالص  عىل  الربنامج 

صفحة.

2. 5. التوسيم اآليل للمدونات
املدونة  أصبح حجم   ).4 .2( املبحث  ذكرها يف  الوارد  الثالث  الطرق  باستخدام 
)أو  بلغة عربية فصيحة  إدارية، مجيعها مكتوبة  إخباري وتقارير  مقال  النهائية 1200 
ترميز  بدون  خام  نص  شكل  عىل  مكتوبة  نصوص  عىل  املقاالت  وحتتوي  نموذجية(. 
وبدون هيكلة. ويتفاوت كّتاب املقاالت ما بني إناث وذكور مكتوبة بلغة إدارية منمقة. 
مدونة  تتكون  بينام  كلمة،  ألف  أكثر من 123  اإلدارية عىل  اخلطابات  مدونة  وحتتوي 
بلغ حجمها  فقد  األسهم  أخبار  مدونة  أما  كلمة،  ألف  االقتصادية من 182  األخبار 

114 ألف كلمة.
أداة  باستخدام  قمنا  سابقا  بناؤها  تم  التي  املدونات  حتليل  عىل  العمل  ولتسهيل 
العريب،  النص  عىل  مبارشة  بالعمل  تقوم  التي  ستانفورد)1(  جامعة  يف  اآليل  التوسيم 
اإلحصائية  والقواعد  اللغوية  القواعد  تقنيات  تركيب  بواسطة  األداة  هذه  وأعدتمُ 
والرموز التي تم بناؤها عىل توصيف النحو التقليدي للغة العربية. وتنقسم الرتميزات 
الظروف  أما  واألدوات،  واألفعال  األسامء  وهي  رئيسة  ثالث  منها  أقسام؛  عدة  إىل 
الكلمة  عىل  الرتميزات  ضعت  وومُ الرئيسة.  األجزاء  من  كجزء  فتمُعامل  اجلر  وحروف 
رّمز إحصائي.  رمز رصيف وممُ ممُ مبني عىل  للكلمة  كاملة مع زوائدها. وتم عمل جمزئ 

http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml  :1- انظر
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ووظيفة املجزئ هي رفع الزوائد وحتديد جذر الكلمة ويتم هذا يف مرحلة أخرى. وبام 
أن الباب النحوي للكلمة حَيَدد عن طريق الزوائد فإن الرموز حتدد عن طريق املجزئ. 
وقد ثبتت دقته بنسبة 96.5 باملائة، وقد تم تدريب األداة باستخدام مدونة تري-بانك 
Arabic Tree-bank p1-3(. وقد استخدمتمُ األداة لتوسيم املدونات الثالث  العربية )ِ

الوارد ذكرها يف املبحث )2. 4(.

2. 6. أدوات حتليل مدونة الدراسة 
وظفت لتحليل املدونات ومقارنة النصوص واللغة املستخدمة عدة أدوات جمانية 
وبرامج متوفرة وبشكل مبارش للقارئ، وأرسد بشكل مبسط هذه األدوات قبل اخلوض 

يف تفاصيل كل منها الحقا، وقبل عرض نتائج التحليل واملقارنة بني أقسام املدونة.

2. 6. 1. مقروئية النص العريب
ويتم  معني.  نص  قراءة  سهولة  مدى  لقياس  وسيلة  النص  مقروئية  حساب  يمُعّد 
ذلك عن طريق حساب تكرار الكلامت واجلمل يف النص، باإلضافة إىل عدد مقاطع 
الطويلة. ويطلق  الكلامت الصعبة والكلامت  األصوات. وقد يشمل ذلك أيضا عدد 
األحرف.  من  يتجاوز طوهلا عدد معني  التي  الكلامت  »كلامت صعبة« عىل  مصطلح 
النص  مقروئية  حلساب  املستخدمة  املعادالت  أغلب  ويف  السويدية  اللغة  يف  فمثال 
 Björnsson( »الطويلة بـ »الكلامت  أكثر من 6 أحرف  املحتوية عىل  الكلامت  تمُعّرف 
»الكلامت  بـ  أكثر من 3 مقاطع صوتية  املحتوية عىل  الكلامت  بينام يطلق عىل   )1968

 .)Gunning 1968( »املعقدة
السن  صغار  بأن  السائد  االعتقاد  إىل  واملعقدة  الصعبة  الكلامت  حساب  ويعود 
وحديثي اللغة حيجمون عن استخدام هذه الكلامت لكوهنا مل تتوغل يف قاموس كلامهتم، 
ن بكثرة عىل كلامت معقدة وصعبة بأنه نص صعب القراءة،  ولذلك يعد النص املتضمِّ
وتمُعّرف صعوبة القراءة هنا مثال بكون النص مقروًءا من ِقَبِل قّراء ذوي درجات علمية 
متقدمة، والعكس صحيح، إذ امُعترب النص السهل قراءًة يف حال كان قراؤه يف مراحل 

ّراء الصف األول اىل الصف السادس ابتدائي. دراسية ابتدائية، واملثال عىل ذلك: قمُ
عىل  النص  مقروئية  مدى  حلساب  املوضوعة  املعادالت  بعض  يقوم  ذلك  ولتوضيح 
وضع نظام تقدير العمر أو املرحلة الدراسية للشخص القادر عىل قراءة النص املراد حسابه.
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أدناه  املوضحة   )Kincaid et al., 1975( فليش  معادلة  تقوم  املثال:  سبيل  عىل 
بحساب مقروئية النص بإصدار ناتج رقمي يقع بني الصفر واملائة. ويبني اجلدول )1( 
يف  به  عتّد  يمُ ما  وهو  األرقام،  هلذه  املناسبة  واألعامر  الدراسية  واملرحلة  النصية  الرتمجة 

وصف النص بكونه سهاًل أو صعَب القراءة:
فليش= 206.835 - 1.015 )عدد الكلامت/عدد اجلمل( - 84.6 )عدد مقاطع 

األصوات/عدد الكلامت(

الرتمجة النصيةاملرحلة الدراسيةالنتيجة

 90.0
سهل جدا للقراءة. يسهل فهم النص من قبل الصف اخلامس100.0

طالب يبلغ من العمر 11 عاما
80.0
سهل القراءةالصف السادس90.0

70.0
سهل القراءة إىل حد ماالصف السابع80.0

60.0
إنجليزية صافية يسهل قراءهتا من قبل طالب الصف الثامن إىل التاسع70.0

بعمر 13 إىل 15 عاما
50.0
صعب القراءة إىل حد ماالصف العارش إىل احلادي عرش60.0

30.0
من الصعب قراءة النصيف املرحلة جامعية50.0

0.0
صعب جدا. يفهم من قبل خرجيي اجلامعاتحامل لدرجة جامعية30.0

اجلدول )1(: الرتمجة النصية ملعادلة فليش. 

النص حيث  الالزم حلساب مقروئية  الوقت واجلهد  بتوفري  املعادالت  وتقوم هذه 
الالزم إجيادهم لتحديد مقروئية  القّراء  تستبدل هذه األرقام احلاجة إىل عدد كبري من 

النص.
بحساب  قمنا  فقط  اإلنجليزية  للغة  صحيح  بشكل  تعمل  فليش  معادلة  وكون 
 El-Haj and Rayson( »مقروئية النص للمدونة عن طريق استخدام معادلة »عثامن
2016( التي حتسب مدى سهولة قراءة النص بطريقة مشاهبة ملعادلة فليش. وتم حياكة 
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العربية فقط، ويتم ذلك عن طريق حساب أعداد  معادلة عثامن للعمل مع النصوص 
احلروف  عد  طريق  عن  واملعقدة  الصعبة  الكلامت  إىل  باإلضافة  واجلمل  الكلامت 
بدورها  التي  عثامن  معادلة  حساب  كيفية  التالية  املعادلة  وتوضح  الصوتية.  واملقاطع 

تنتج رقاًم بني الصفر واملائة -كام يف اجلدول السابق-حلساب معادلة فليش:
 ×  24.181  - اجلمل(  عدد   / الكلامت  )عدد   ×  1.015  -  200.791  = عثامن 
)عدد الكلامت الصعبة / عدد الكلامت + عدد املقاطع الصوتية / عدد الكلامت + عدد 

الكلامت املعقدة / عدد الكلامت + عدد األحرف الفصحى / عدد الكلامت(
وحتتوي الكلامت الصعبة هنا عىل أكثر من 5 أحرف، بينام حتتوي الكلامت املعقدة 
عىل أكثر من 4 مقاطع صوتية تم الوصول إليها عن طريق حتليل مليوين كلمة يف مدونة 
تشكيلة )El-Haj and Rayson 2016( التي استخدمت لتمرين معادلة عثامن. ولتمييز 
النص العريب عن غريه يمُعّول عىل املعادلة يف حساب عدد األحرف العربية، وهي حروف 
معينة تم اختيارها لكوهنا هتمل من قبل الكّتاب ضعيفي اللغة واإلمالء، وهذه احلروف 
هي: »ء«، »ئ«، »وء«، »ذ«، »ظ«(. وسنوضح الحقا نتائج مقروئية النص للمدونة عن 

طريق مقارنة مقروئية النص لألقسام املختلفة يف املدونة.

 )1(ACPTs 2. 6. 2. غواص
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف  تطويرها  تم  العربية  املدونات  ملعاجلة  أداة  وهي 
اللفظي  والتوافق  النسبي  والتكرار  الكلامت  تكرار  الربنامج بحساب  والتقنية، ويقوم 
باإلضافة إىل الكلامت األكثر ارتباطا. ويقوم الربنامج أيضا بمساعدة اللغويني العرب 
بشكل أسايس يف دراسة اللغة اعتامدا عىل البيانات واإلحصاءات التي توفرها املدونات 
عن طريق األداة. وسأوّظف هذه األداة يف دراسة اللغة املستخدمة يف التقارير السنوية، 
وذلك  ارتباطا،  الكلامت  أكثر  عىل  التعرف  أجل  من  واالقتصادية؛  املالية  واألخبار 
طريقة  فهم  يف  تساعدنا  قد  التي  اللغوية  واملتصاحبات  السياقي  الكشاف  باستخدام 

الترصيح يف هذه املدونات املختصة باللغة العربية اإلدارية.

أ،   2014 .Al-Thubaity et al )الثبيتي وآخرون   https://sourceforge.net/projects/ghawwasv4 انظر:   -1
2014ب(. 
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 )AntConc( 2. 6. 3. آنت-كونك
املدونات. ويتميز آنت-كونك بشهرته وكثرة استخدامه  برنامج آخر ملعاجلة  وهو 
وسنقوم   .)Anthony 2014( اإلنجليزية  اللغة  وخصوصا  املدونات  معاجلة  جمال  يف 
باستخدام آنت-كونك بشكل مبارش ملعاجلة املدونات التي تم توسيمها آليا كام ذكرنا 
سابقا، وذلك باستخدام املوّسم اآليل من جامعة ستانفورد. ويقرأ آنت-كونك الرموز 
املستخدمة يف  الرموز  الذي سيساعد عىل معرفة  وحساب تكرارها وتصاحبها، األمر 

اللغة العربية اإلدارية.

2. 7. معاجلة املدونات اإلدارية
حتليل  أدوات  استخدام  عن  الناجتة  والتحليالت  التجارب  اجلزء  هذا  يف  أرسدمُ 
املدونات السالف ذكرها. ونحاول يف هذا اجلزء فهم املدونات العربية اإلدارية ومعرفة 
أسلوب الرسد املستخدم يف املؤسسات ونرشات األخبار االقتصادية واملالية، وسيعني 

ذلك عىل فهم اجلزء الناقص يف خطابات اإلدارة والنرشات مع املسامهني.

2. 7. 1.  مقروئية النص
نحسب بداية مقروئية النص باستخدام معادلة عثامن حلساب مقروئية النص العريب. 
ونرسد النتائج بالتفصيل لكل مدونة مع رشح وحتليل النتائج. وكام أسلفنا سابقا، تقوم 
واملائة.  الصفر  بني  تقع  قيمة  إعطاء  طريق  عن  النص  مقروئية  بحساب  عثامن  معادلة 
مقال  لكل  املعادلة  بحساب  قمنا  مجعها،  تم  التي  الثالث  املدونات  مقروئية  ولتبيان 
األرقام  وتوضح  التنفيذي.  والرئيس  اإلدارة  جملس  رئيس  بخطابات  ابتداء  وخطاب 
يف اجلدول )2( املتوسط الكيل ملقروئية النص يف املدونة، باإلضافة إىل متوسط الكلامت 

الصعبة واملعقدة، وعدد الكلامت واجلمل ومقاطع األصوات.

مدونة اخلطابات املتوسط الريايض
اإلدارية

مدونة األخبار 
االقتصادية

مدونة أخبار األسهم 
)املالية(

49.4133.2288.10معادلة عثامن

124.50145.4971.75الكلامت الصعبة
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مدونة اخلطابات املتوسط الريايض
اإلدارية

مدونة األخبار 
االقتصادية

مدونة أخبار األسهم 
)املالية(

70.4092.4530.7الكلامت املعقدة

1314.738.93الكلامت الفصيحة

319417.01333.39الكلامت

1112.2113.56اجلمل

13321716836.72املقاطع الصوتية

اجلدول )2(: مقروئية املدونات باستخدام معادلة عثامن.

وبالنظر إىل نتائج معادلة عثامن واملتوسطات احلسابية يف اجلدول )2( نرى أن مدونة 
الوسط  إىل  بالنظر  ذلك  ويظهر  األخرى.  املدونات  من  قراءة  أسهل  األسهم  أخبار 
الرقم نصيا  نقطة. وإذا قمنا برتمجة  الـ 80  الذي ختّطى  لناتج معادلة عثامن،  احلسايب 
كام يف اجلدول )1( سنرى أن النص يسهل قراءته من لدن طالب املستوى الدرايس 
واملعقدة  الصعبة  الكلامت  استخدام  قلة  إىل  احلسابية  املتوسطات  وتشري  السادس. 
مقارنة باملدونات األخرى، إىل قلة استخدام أقل للكلامت الفصيحة التي تم تعريفها 
يف )El-Haj and Rayson 2016( عىل أهنا الكلامت املحتوية عىل أحد احلروف اآلتية: 
)ء، ئ، ؤ، ذ، ظ( أو املنتهية بـ )ون، وا( رشيطة أن حتتوي الكلمة عىل أكثر من أربع 
ّتاَب قد اجتهوا إىل استخدام كلامت بسيطة وكفيلة  مقاطع صوتية. ويدل هذا عىل أن الكمُ
بإيصال املعلومة للمسامهني بشكل أرسع. قد تكون هذه الكلامت املختارة نتاج ترمجة 
من لغة أخرى إىل العربية، وهذا نعلله بعدم احلاجة أصال إىل لغة منمقة ومنقحة من 

أجل إيصال معلومة عن ارتفاع سهم ما أو انخفاضه للمسامهني.
تلك  من  القراءة  يف  أصعب  اإلدارية  اخلطابات  مدونة  أن  نرى  ذلك  عكس  وعىل 
والرئيس  اإلدارة  جملس  رئيس  من  كل  وحياول  األسهم،  أخبار  لكتابة  املستخدمة 
التنفيذي يف اخلطابات اإلدارية بمخاطبة املسامهني بشكل مبارش مع أخذ احليطة واحلذر 
عند الكتابة بأال تشري أي من الكتابات إىل عدم استقرار أو انخفاض يف إيرادات الرشكة. 
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باستقرار  للقارئ  توحي  لبقة  بلغة  ومكتوبة  ومقنعة  منمقة  اخلطابات  أن  نرى  لذلك 
والصعبة،  املعقدة  الكلامت  استخدام  ازدياًدا يف  لذلك نالحظ  واستمراريتها.  الرشكة 
وهي الكلامت التي يتجاوز عدد املقاطع الصوتية فيها عن 4 أو يزيد عدد حروفها عن 
5 )يعرض اجلدول 3 بعًضا من الكلامت الصعبة واملعقدة املستخدمة يف خطابات رئيس 

جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي(. 

املجتمعاتالركائزاالتصاالت

االستثامراتتوقعاهتماملعلومات

إسرتاتيجيبجهودكممواجهتها

اإلمكانياتباإلنجازاتاالستيعابية

األكاديميونالديناميكيةمقرتحاتكم

اجلدول )3(: كلامت صعبة ومعقدة يف خطابات اإلدارة.

وبالنظر إىل اجلدول )2( مرة أخرى نرى أن األخبار االقتصادية أصعب يف القراءة 
من أخبار األسهم و خطابات اإلدارة، ويعود ذلك إىل كثرة استخدام الكلامت الصعبة 
التقارير  يصوغون  من  خربة  بطبيعة  ذلك  يمُربر  وقد  املقاالت،  هذه  كتابة  يف  واملعقدة 
أنه يصعب عىل  واتساع مصطلحاهتم حيث نرى انخفاض قيمة معادلة عثامن لدرجة 
من ليس يف مرحلة جامعية أن يقرأها بسالسة، ولذلك نجد أخباًرا كهذه موجهة إىل 
إن األخبار  الرشكات والسياسيني يف بعض األحيان حيث  رجال األعامل وأصحاب 
العاملية  األسواق  وضع  وكذلك  للمواطن  اليومية  احلياة  فهم  يف  تساعد  االقتصادية 

بالنسبة للرشكات. 
املتقدمة معجمًيا واملستخدمة يف صياغة  وحيتوي اجلدول )4( عىل بعض الكلامت 
يف  املستخدمة  تلك  مع  وصعوبتها  طوهلا  يف  تتشابه  أهنا  ومع  االقتصادية،  األخبار 
كتابة  يف  أكرب  بشكل  مستخدمة  أهنا  إال  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  جملس  خطابات 

األخبار االقتصادية مقارنة مع اخلطابات اإلدارية.
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االستشاراتمايكروسوفتللبرتوكيامويات

املعدنياتاالستهالكيةاملرشوبات

اإلسرتلينياالنخفاضاتاالحتياطيات

اإلماراتيةالكهربائيةاالرتفاعات

اإلجياراتالتداوالتالرئيسيتني

اجلدول )4(: كلامت صعبة ومعقدة يف األخبار االقتصادية.

والرئيس  اإلدارة  جملس  خطابات  صياغة  يف  املستخدمة  اللغة  عىل  الضوء  ولنلِق 
التنفيذي التي تندرج حتت مسمى اإلفصاح املحاسب، حيث نجد بالنظر إىل النتائج أن 
اللغة املستخدمة يف الصياغة ويف خماطبة املسامهني لغٌة صعبة بشكل عام، يف الوقت الذي 
يفضل فيه املسامهني عادة مقاالت أسهل ملعرفة وضع الرشكة واستقرارها يف املستقبل 
املرادة  املعلومات  إيصال  يف  كبريا  دورا  األسهم  أخبار  تلعب  ولذلك  مبارش.  بشكل 
اإلدارة. ويدل هذا  تفاصيل خطابات  إىل اخلوض يف  للمسامهني مبارشة دون احلاجة 
عىل وجود خلل يف اتصال الرشكات باملسامهني حيث إن اللغة املستخدمة يف خطابات 
اإلدارة غري مقروئية رغم كون وظيفتها األساسية املحاولَة يف تلخيص احلقائق واألرقام 

املحاسبية التي يصعب عىل املسامهني فهمها.
وهنا نرى كيف يساعدنا حتليل املدونة عىل اكتشاف هذا اخللل عن طريق معادالت 
إهنا ستساعدنا يف  للمدونات حيث  اآللية  املعاجلة  أمهية  إىل  بسيطة تشري  وإحصائيات 
املبحث  يف  وسأدرس  أحيانًا.  القارئ  لعني  واضح  بشكل  تظهر  ال  معلومات  كشف 
وحتليل  دراسة  طريق  عن  اإلشكال  هذا  لفهم  حماولة  أجل  من  املدونات  نص  القادم 

بعض األمثلة.
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2. 7. 2. معاجلة املدونات
أمُعالج يف هذا اجلزء مدونات الدراسة وذلك بدراسة نصوصها وبتحليل الكلامت 
والرتميزات املستخدمة فيها، إىل جانب دراسة التصاحب اللفظي ودراسة اللغة بشكل 
أعمق. وكام أسلفنا سابقا سنقوم بمعاجلة املدونات باستخدام أدوات غَواص وآنت-
كونك مع رشح النتائج والتحليالت. وأبتدئ التحليل باستخدام الكشاف السياقي يف 
أداة غواص من أجل دراسة استخدام بعض الضامئر املنفصلة، ومن أجل فهم طريقة 

اخلطاب سواء كان من قبل اإلدارة أو املقاالت اإلخبارية.

2. 7. 3. حساب تكرار الكلامت
الكلامت، يعرض  تكرار  الغواص لغرض حساب  بأداة  الثالث  املدونات  بمعاجلة 
اجلدول )5( الكلامت العرشين األكثر تكرار. ويوضح اجلدل )5( تكرار بعض الكلامت 
مرتبة تنازليا، ويمُلحظ بأن الكلامت الشائعة تطغى عىل االستخدام يف مجيع املدونات بينام 
تتميز كل مدونة بكلمة أو كلمتني مرتبطة ارتباطا كليا بنوع نصوص املدونة. ويمُلحظ 
أيًضا تكرار كلامت مثل قبيل: جملس، واإلدارة ورئيس، وذلك يف املدونة اإلدارية، أما 

يف مدونة أخبار األسهم، فيكثر استخدام كلامت األسهم، والسهم، والسعر. 

ترتيب 
التكرار

مدونة األخبار املدونة اإلدارية
مدونة أخبار األسهماالقتصادية

التكرارالكلمةالتكرارالكلمةالتكرارالكلمة

4256عند5187يف608خالل1

4046يف4750من589مع2

2442او2504عىل555جملس3

2092سهم2392ان547الرشكة4

1724نقطة2015اىل489هذا5
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ترتيب 
التكرار

مدونة األخبار املدونة اإلدارية
مدونة أخبار األسهماالقتصادية

التكرارالكلمةالتكرارالكلمةالتكرارالكلمة

1644عىل1122التي455عن6

1463سعر835خالل419االدارة7

1462األسهم829يف410اهلل8

1235هناية815هذه402هذه9

1149بنسبة742عن395رشكة10

986من694هذا361الذي11

981اىل673مع360ما12

929مؤرش653حيث349رئيس13

790مستويات581كام344كام14

773شهر530بن315حيث15

738اما460او304عام16

735بسعر452العمل301العام17

673مستوى448القطاع277العمل18

653واغلق439العام275حتقيق19

632نحو439ريال270العربية20

اجلدول )5(: تكرار الكلامت يف املدونات الثالث.



-73-

2. 7. 4. استخدام ضامئر املخاطبة
لو أخذنا عىل سبيل املثال الضامئر املنفصلة »نحن« و »أنا« لوجدنا أن رئيس جملس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي خياطبان املسامهني باستخدام )نحن( يف معظم خطاباهتم يف 
حني اختار 3 رؤساء جملس إدارة خماطبة املسامهني باستخدام الضمري املنفصل )أنا(. 

ويوضح اجلدوالن )6( و)7( استخدامهام خطابات جملس اإلدارة.

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

اليوم نواصل وضع معايري الريادة نحن واملجتمعات التي نخدمها. وها

نؤمن بأن رس نجاحنا يف نحن وفكره يف مسرية نجاح الرشكة.

يف رشكة االحتاد للقطارات نقوم نحن آل هنيان »طيب اهلل ثراه«.

نؤمن بأن رس نجاحنا يف نحن وفكره يف مسرية نجاح الرشكة.

نحرص عىل تطوير قطاع املشاريع نحن املشاريع الزراعية واملشاريع الصغرية واملتوسطة.

نضع بني أيديكم التقرير السنوي نحن دعائم داخلية وخارجية قوية، وها

نرفع هذه التوصية إىل مجعيتكم نحن والنظرة املتوازنة خلططها املستقبلية، وها

هنا يف بوبا العربية من نحن استخدام املصطلح بشكل رصيح. نعمل

ملتزمون كرشكة بتطوير نظم نقل نحن تاريخ دخول املرسوم حيز التنفيذ.

اجلدول )6(: استخدام الضمري املنفصل نحن يف خطابات اإلدارة.

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

منبهر بمسرية حتى اآلن، أنا عىل دعمهم املستمر لنا

عىل ثقة من أننا سنتمكن أنا كام يف نصف السنة األول،

اجلدول )7(: أمثلة عىل استخدام الضمري املنفصل أنا يف خطابات اإلدارة.
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ويكمن الفرق بني اجلدولني )6( و)7( يف طريقة خماطبة اإلدارة للمسامهني، فغالبية 
اخلطاب  جيعل  ما  الرشكة  باسم  يتحدثون  التنفيذيني  والرؤساء  اإلدارة  جملس  رؤساء 
الرئيس  الرشكة ال من  بأن اخلطاب موجه من  الذي يشعر  للقارئ  عاًما غري خمصص 

اإلداري شخصيا.
ضامئر  أي  استخدام  من  متاما  ختلو  األسهم  أخبار  أن  نجد  الرسد  طريقة  ولفهم 
األسهم  أسعار  بتذبذب  مهتمة  قصرية  أخبار  إهنا  حيث  و)أنا(  )نحن(  كـ:  منفصلة 
وبالتغيريات الطارئة عىل السوق املايل، ونجد كذلك استخداًما قلياًل للضامئر املنفصلة 
يف األخبار االقتصادية، كام نجد استخدام هذه الضامئر مرتبًطا بإعادة ما ذكرته اإلدارة 
رشكة  عن  نيابة  تتحدث  وال  للمسامهني،  عامة  املقاالت  هذه  جيعل  ما  خطاباهتا،  يف 
مسامهة. أما الفروق البسيطة كاستخدام الضامئر املنفصلة فهي تساعدنا عىل فهم طرق 

االتصال وما قد يساعد املساهم يف فهم أحوال السوق املايل وسوق التداول.
خطابات  بتبسيط  تقومان  األسهم  وأخبار  االقتصادية  األخبار  أن  هذا  يعني  وقد 
جملس  خطابات  أن  عىل  يدل  ما  مبسط،  بشكل  للمسامهني  نرشمها  وإعادة  اإلدارة، 

اإلدارة تعاين من ضعف يف إيصال املعلومات املرادة للمسامهني.

2. 7. 5. استخدام ضامئر امللكية وتغليب املذكر عىل املؤنث 
نظر يف األمثلة التالية إىل استخدام ضامئر امللكية املذكرة واملؤنثة مع املقارنة بينها.  يمُ
ولو أخذنا عىل سبيل املثال الضامئر »هلم«، و«هلن« و«لكم« لوجدنا يف مجيع اخلطابات 
مع  خطاباهتم  يف  »كم«  لـ  املحايد  والضمري  »هم«،  لـ  املذكر  الضمرَي  اإلدارة  استعامَل 
قبل  من  كتابتها  ومتت  مجعها  تم  التي  التقارير  بأن  بالذكر  اجلدير  من  إنه  املسامهني. 
فقط مكتوبة من  تقترص عىل 3 خطابات  تنفيذيني ذكور  إدارة ورؤساء  رؤساء جملس 
قبل رؤساء جملس إدارة نساء. ويظهر أيضا عن طريق األمثلة والكشافات السياقية بأن 
باستعامل: »هلم« و  املسامهني بصيغة اجلمع دون حتديد اجلنس وذلك  اإلدارة ختاطب 
»لكم«. وختاطب اإلدارة العمالء باجلمع املذكر الذي يشمل أيضا املؤنث كام يف كلمة 
»املسامهني« حيث ال نجد أي تكرار لكلمة املسامهات يف اخلطابات. ويتكرر املثال عن 
اإلدارة  أربعة من رؤساء جملس  قام  استعامل كلامت »إخوة« و«أخوات« حيث  طريق 
بينام  »أخوات«،  كلمة  باستعامل  النساء  املسامهات  بمخاطبة  التنفيذيني  والرؤساء 
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فضلت األغلبية عىل خماطبة الذكور فقط باستعامل كلمة »إخوة« أو »اإلخوة«، وختطوا 
كلامت »إخواين« و«أخوايت« عىل حذو ما سبق. ويمُوضح اجلدول )8( هذه الفروقات 
وإن  حتى  اإلناث،  املسامِهات  متناسية  الذكور،  ملخاطبة  اإلدارة  واختيار  اخلطاب،  يف 
كان ذلك ضمنيا، وحتليل النص ساعدنا هنا عىل فهم طريقة املخاطبة واستخدام اللغة 
العربية يف اخلطابات اإلدارية. وقد ال يتعدى األمر كونه تعمياًم، ولكن: قد يساعد ذلك 
عىل تسليط الضوء عىل األسباب املتعلقة بعدم ذكر املسامهات وخماطبتهن بشكل مبارش.

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

الكرام، السالم عليكم ورمحة اهلل املسامهني بإحسان إىل يوم الدين. السادة

الكرام، احلضور األفاضل، السالم عليكم املسامهني السادة

إىل 15.9% ونسبة العائد عىل املسامهني ونسبة العائد عىل متوسط حقوق

والعمالء الكرام عىل ثقتهم بنا املسامهني وختاما أتوجه بالتحية والشكر جلميع

الكرام حتديات ومؤرشات يطيب يل املسامهني السادة

بنسبة 6.4%، لتصل إىل املسامهني إىل 112,678,013 د.ك. ارتفاع حقوق

الكرام،،، باألصالة عن نفيس وبالنيابة املسامهني أفضل الصالة التسليم. إخواين وأخوايت

أعضاء جملس إدارة املجموعة وباألصالة إخواين إال أن أتقدم بالنيابة عن

وأخوايت املسامهني الكرام،،، باألصالة عن إخواين آله وصحبه أفضل الصالة التسليم.

أعضاء جملس اإلدارة، يسعدين أن إخواين عن

أعضاء جملس إدارة املجموعة وباألصالة إخواين إال أن أتقدم بالنيابة عن

وأخوايت املسامهني الكرام،،، باألصالة عن إخواين آله وصحبه أفضل الصالة التسليم.

أعضاء جملس اإلدارة، يسعدين أن إخواين عن
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املسامهني: استطاعت الراية العاملية 
العقارية إخواين باإلضافة إىل البيانات املالية املجمعة.

املسامهني: ال خيفى عليكم الظروف إخواين ديون مستحقة ألي جهة.

املسامهني: بناء عىل هذه إخواين وانخفاضا مستمرًا يف األسعار.

وأخوايت أعضاء جملس اإلدارة واهليئة إخواين أما بعد: فيرسين باسم

أعضاء جملس اإلدارة ومجيع املسامهني إخواين أصالة عن نفيس ونيابة عن

وأخوايت الكرام،،، يرسين أن أرحب بكم إخواين مكملني مسرية النجاح والعطاء«.

اجلدول )8(: تغليب املذكر عىل املؤنث يف خطابات اإلدارة.

2. 7. 6. دراسة اإلجيابية والسلبية يف اخلطابات اإلدارية
التنفيذيني لرأينا  النظر يف جمموعة من خطابات جملس اإلدارة والرؤساء  لو أنعمنا 
املسامهات  إىل  الثقة  بث  يف  اإلدارة  حماولة  عىل  ذلك  ويدل  دائم،  بشكل  إجيابية  أهنا 
»أمل«  مثل:  اإلجيابية  الكلامت  أخذنا  ولو  للرشكة.  بناءة  صورة  وخلق  واملسامهني 
و«ثقة« و«نجاح«، وقارناها مع كلامت سلبية مثل »فشل« و«تراجع« و«هبوط« لوجدنا 
أن اإلدارة حتاول وبشكل كبري جتنب استخدام الكلامت السلبية يف الوقت الذي تسيطر 
اخلطاب  إجيابية   )9( اجلدول  يوضح  عام.  بشكل  اخلطاب  عىل  اإلجيابية  الكلامت  فيه 

اإلداري من قبل رؤساء جملس اإلدارة والرؤساء التنفيذيني.

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

وهي شهادة عىل الروح التي لدينا 
والفلسفة والنجاح مؤكدة. حقيقة متكنا من مواصلة حتقيق 

النمو

والتقدم لدولنا يعتمد عىل االستمرارية يف النجاح التأثري يف اقتصاد املعرفة العاملي، إن 
استمرار
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تعد رشكة املوارد لالستقدام من أوائل 
الرشك النجاح. قناة للتواصل املبارش مع عمالئنا 

ورشكائنا يف

حيق لنا أن نفخر باملكانة التي وصلت وأمل. النجاحات التي حتققت والبناء عليها بثقة 
وتفاؤل

من خالهلا تقوية وتعزيز موقع مرصفكم 
التنافيس نأمل ذلك تباعًا تقديم خدمات الكرتونية 

حديثة وجديدة

فيها القيام بدور فعال يف استيعاب املزيد نأمل األثاث يف مرص أحد أهم الصناعات التي

من أننا سنتمكن من حتقيق مجيع األهداف ثقة كام يف نصف السنة األول، أنا عىل

الغالية التي دفعتنا للميض قدمًا يف مسرية الثقة برشكتنا عىل امتداد عقدين من الزمن، 
هذه

وطموح بتوفيق من اهلل جل وعال. لقد ثقة يشكل دعام« لنا بمواصلة خططنا 
اإلسرتاتيجية بكل

اجلدول )9(: إجيابية اخلطاب اإلداري.

ولو نظرنا يف الكلامت السلبية املستخدمة-وهي قليلة جدًا-لوجدنا غلبة استعامل 
»تراجع« عىل مجيع الكلامت السلبية األخرى؛ لكوهنا كلمة سلبية مبطنة تشري إىل هبوٍط 
يف  التالية  األمثلة  يف  كام  مؤقت  الرتاجع  هذا  بأن  للقارئ  توحي  أهنا  غري  األرباح  يف 

خطابات اإلدارة يف اجلدول )10(.

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

بلغت 29 باملائة من القيمة تراجع ايرادات رشكة االهيل كابيتال بنسبة

اسعار يف االسواق العاملية قد تراجع الدويل عن الكويت اىل ان

حاد يف مستويات السيولة مقارنة تراجع و15% ملؤرش كويت 15 مع
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املؤرش االهم الذي يقيس اداء تراجع سوق الكويت املايل، حيث

املؤرش الوزين بنسبة 13% حمققًا تراجع بـــ 100 نقطه( كام

اداء اسواق املال العربية خالل تراجع النفط العاملية العامل االبرز يف

فيها حجم التداول يف سوق تراجع الرشكة ووسط اجواء مالية واستثامرية

املؤرش االهم الذي يقيس اداء تراجع سوق الكويت املايل، حيث

املؤرش الوزين بنسبة 13% حمققًا تراجع بـــ 100 نقطه( كام

اداء اسواق املال العربية خالل تراجع النفط العاملية العامل االبرز يف

القطاعات الرئيسية، املمُتمثل يف متويل تراجع بعد عقد من النمو، عرب

الدين بشكل ملحوظ بلغت نسبته تراجع حجم الدين والذي نتج عنه

اجلدول )10(: سلبية اخلطاب اإلداري.

عن طريق معاينة اجلداول يف األعىل نجد أن كلمة تراجع يكثر استخدامها لإلشارة 
إىل خلل خارج نطاق الرشكة وكام يف األمثلة يعود الرتاجع دائام إىل السوق املايل واألسعار 
العاملية وهو ما تستخدمه اإلدارة كمربر هلبوط أسعار أسهمها. ونرى هنا دور الكتابة 
املؤلف  وقام  خارجية.  لعوامل  خلل  أي  ونسب  الرشكة  عن  السلبية  إبعاد  يف  املنمقة 
)El-Haj et al., 2016( بتوضيح استخدام الرشكات يف نسب العوامل اخلارجية ألي 
خلل يؤثر عىل أرباح الرشكة وذلك عن طريق دراسة إجيابية النص وسلبيته، وربط ذلك 
باألحداث اخلارجية والداخلية للرشكة. ووجد البحث أن الرشكات تكون إجيابية يف 
بينام  اإلدارة.  وتفوق  العمل  كجودة  داخلية  لعوامل  ذلك  وتنسب  أرباح  وجود  حال 
أسعار  تراجع  أو  الطبيعية  كالكوارث  خارجية  عوامل  إىل  اخلسائر  الرشكات  تنسب 
القارئ  بتوجيه  اإلدارة  تقوم  حيث   )10( اجلدول  يف  نالحظه  ما  وهذا  املايل  السوق 
املثال  يف  ونالحظ  الرئيسية.  والقطاعات  واملؤرشات  املايل  السوق  يف  خلل  لوجود 
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األخري يف اجلدول )10( أن كلمة تراجع استخدمت بطريقة إجيابية للتنويه برتاجع يف 
الدين العام للرشكة.

وتكررت كلمة تراجع فقط 17 مرة يف خطابات جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
وعددها 400 يف الوقت الذي تكررت فيه كلمة تراجع 549 مرة يف كل من األخبار 
االقتصادية وأخبار األسهم التي توضح وبشكل رصيح تراجع أسعار أسهم الرشكات 
بعض   )11( اجلدول  ويوضح  خطاباهتا.  يف  اإلدارة  تتجنبه  ما  وهو  أسامئهم  ذكر  مع 

األمثلة عىل استخدام كلمة تراجع يف كل من املدونة االقتصادية ومدونة األسهم.

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

سهم انجلو امريكان 4.8 باملئة تراجع من صعود السوق االوسع حيث

بمقدار 1.38% او 0.020 نقطة تراجع )DU:TABR( االغالق. سهم الوطنية للتربيد

سهم جمموعة طلعت مصطفى 5.5 تراجع يف اجللستني السابقتني مكاسبها مع

قطر الوطني 0.8%، كام انخفض تراجع االسالمية القابضة 1.6%، اىل جانب

اجلدول )11( السلبية يف األخبار االقتصادية وأخبار األسهم.

2. 7. 7. دراسة األفعال واألسامء يف املدونات
العربية  النصوص  قراءة  تستطيع  كوهنا  الدراسة  هلذه  آنت-كونك  أداة  نستخدم 
اإلدارية  املدونة  وبعد حتليل  اآليل يف جامعة ستانفورد.  التوسيم  أداة  برموز  املوسومة 
وجدتمُ أن خطابات اإلدارة بشكل عام تفرط يف استخدام األسامء مقارنة مع األفعال، 
وامُستخدم أكثر من 40000 اسم مقارنة بـ 8000 فعل يف 400 خطاب إداري بحجم 
123289 كلمة. وتشكل األسامء أكثر من 36% من اخلطاب اإلداري يف الوقت الذي 
شكلت فيه األفعال فقط 11%، وتتساوى مدونات األخبار االقتصادية واألسهم بعدد 
األفعال واألسامء حيث تشكل األسامء أكثر من 80% من النص مع تزايد يف استخدام 
األفعال حيث وصل ذلك إىل 21% من النص لكل مدونة حيث تتكون كل منهام من 
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400 مقال. وتوضح األرقام بأن اإلدارة أقل تواصال مع املساِهم مقارنة مع املقاالت 
اإلخبارية. ويشري العدد الضئيل من األفعال إىل قلة تفاعل اإلدارة مع املسامهني حيث 
األفعال  عن  احلديث  دون  املستقبلية  وتطلعاهتا  الرشكة  إنجازات  عن  احلديث  يكثر 
واألحداث واألزمنة. وقد يعود ذلك بالنفع عىل املساهم، لكن قلة التفاعل قد تدل عىل 
وجود فجوة يف اخلطاب بني اإلدارة واملسامهني وهو ما يعوضه املساهم عن طريق قراءة 

األخبار االقتصادية وأخبار األسهم.

2. 8. سحابات الكلامت
ننشئ أخريا سحابات الكلامت word clouds املتكررة بكثرة يف مدونة اخلطابات، 
وإلنشاء  األسهم.  أخبار  ومدونة  االقتصادية  األخبار  مدونة  من  كل  مع  ومقارنتها 
اللوغاريثمي)1(  االحتامل  معامل  كلامت  سحابات  أداة  باستخدام  قمنا  السحابات 
سحابة  إنشاء  عىل  األداة  هذه  وتعني   .)Java_WordCloud_LogLikelihood(
كلامت معتمدة عىل تكرار الكلامت وعىل نتيجة معامل االحتامل اللوغاريثمي الذي 
يشري إىل الكلامت ذات األمهية اإلحصائية، ويظهر ذلك عن طريق مالحظة ازدياٍد يف 
حجم اخلط. ويوضح الشكل )1( مقارنة مدونة اخلطابات اإلدارية مع مدونة األخبار 
أن كلامت مثل »اإلدارة«، و«جملس«، و«الرشكة«  االقتصادية، ونرى بوضوح كيف 
مستخدمة  أهنا  اخلط  حجم  يوضح  حيث  إحصائًيا،  األمهية  ذات  الكلامت  أكثر  هي 
أكرب  بشكل  املستخدمة  »االقتصادية«  مثل:  الكلامت  باقي  من  أكرب  إحصائي  بشكل 
»هبوط«  مثل  الكلامت  بعض  أن  كيف  أيضا  ونرى  االقتصادية.  األخبار  مدونة  يف 
و«خسائر« ضعيفة الداللة التكرارية إحصائيا. ويتفق الشكل )2( مع هذا عن طريق 
مقارنة مدونة اخلطابات اإلدارية مع مدونة أخبار األسهم التي تشري إىل استخدام أكرب 
لكلامت اإلدارة والكلامت اإلجيابية، مقارنًة مع الكلامت السلبية أو حتى احلديث عن 

العمالء واملسامهني.

https://github.com/drelhaj/Java_WordCloud_LogLikelihood :1- انظر
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الشكل )1(: مقارنة مدونة خطابات اإلدارة مع مدونة األخبار االقتصادية.

الشكل )2(: مقارنة مدونة خطابات اإلدارة مع مدونة أخبار األسهم.
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2. 9. تصنيف الوثائق باستخدام التعلم اآليل
التعلم اآليل هو أحد فروع الذكاء االصطناعي الذي يتم عن طريقه تصميم وتطوير 
ذلك  ولتلخيص  التعلم.  خاصية  بتطوير  للحواسيب  تسمح  وتقنيات  خوارزميات 
بالترصف  اللذين يسمحان للحاسوب  العلم والتقنية  بأنه  التعلم اآليل  يمكننا تعريف 
فقط  التلقني  عىل  احلاسوب  يعتمد  وال  مسبقة،  برجمة  إىل  احلاجة  دون  نفسه  تلقاء  من 
ويعزو ترصفاته ما تعلمه يف السابق؛ ألن تطور العلم والتقنيات احلاسوبية جعل التعلم 

اآليل مغايرا ملا كان عليه يف املايض حيث أصبح أقل تكلفة وأكثر رسعة.
الوقت  كثرًيا من  يوفر  املدونات؛ ألنه  أمهية كبرية يف جمال حتليل  ذو  اآليل  والتعلم 
املدونات  جمال  يف  والعاملون  الباحثون  يتكلفه  قد  الذي  اليدوي  والعمل  واجلهد 

احلاسوبية.
ومن أكرب تطبيقات تعليم اآللة وأكثرها شيوعا عملية تصنيف الوثائق التي تتطلب 
وقتا كثريا من القراءة والفهرسة اليدوية الالزمة للوصول إىل قرار تصنيف وثيقة خمتارة 
حتت مسمى معني. ويعّرف )Sebastiani 2002( تصنيف الوثائق عىل أنه العملية التي 
 categories and( موضوعية  فئات  إىل  طبيعية  بلغة  مكتوب  نص  تصنيف  فيها  يتم 

themes( تم اختيارها مسبقا.

ببنائها  قمنا  التي  املدونات  يف  واملقاالت  اخلطابات  املثال  سبيل  عىل  أخذنا  ولو 
التصنيفات  من  واحد  إىل  الوثائق  هذه  إحدى  تصنيف  بصدد  أننا  الفرتضنا  مسبقا، 
اقتصادًيا أو أحد أخبار األسهم.  الثالثة التي لدينا كون الوثيقة خطاًبا إدارًيا أو مقاالً 
وحلل هذه املشكلة، فإنه يتعني عىل املصنّف أن يقرأ الوثيقة أو جزًءا منها قبل أن يأخذ 
والفئات  املوجودة  املصنفات  بخصائص  مسبقة  خربة  يتطلب  وهذا  التصنيف،  قرار 
اإلخباري  املقال  أو  اإلداري  اخلطاب  بني  يميز  أن  القارئ  عىل  وينبغي  املوضوعية، 
ومعرفة نوع املقال اإلخباري يف حال تم تصنيفه حتت ذلك املسمى. وقد يستطيع قارئ 
ذو خربة عالية بتصنيف عرشات املقاالت يف ساعات قليلة، ولو أخذنا يف عني االعتبار 
احلجم احلقيقي للوثائق يف الرشكات لوجدنا أن كمية الوثائق املوجودة يف أي رشكة أو 
مؤسسة إخبارية تتجاوز ما قد يستطيع تصنيفه إىل جمموعة كبرية من القراءة يف أسبوع 
واحد. واحلل اجلذري لذلك هو بذل بعض الوقت واجلهد البسيط لتعليم آلة، لتقوم 
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بدور املصنف كونه يساعد هذه اآللة عىل تصنيف اآلالف بل املاليني من الوثائق يف مدة 
زمنية قد ال يتجاوز بضع دقائق.

تعليم  طريق  عن  لدينا  التي  الوثائق  تصنيف  يف  اآليل  التعلم  نتبنى  اجلزء  هذا  ويف 
يف  التعليم  جودة  مدى  واختبار  الوثائق  هذه  بني  التفريق  أجل  من  حاسويب  برنامج 

تصنيف وثائق مل يرها أو يتعلمها من قبل.
 Supervised Learning ونستخدم يف هذا اجلزء تقنية التعليم اخلاضع لإلرشاف 
بمحاولة  اآللة  تقوم  حيث   Predictive Learning التنبئي  التعلم  أيضا  تسمى  التي 
التعلم  من  النوع  هذا  ويف  املوضوعية.  الفئات  إحدى  إىل  لتصنيفه  املقال  بامهية  التنبؤ 
قراءة  طريق  عن  ذلك  ويتم  مسبقا،  تصنيفها  تم  مقاالت  باستخدام  اآللة  تدريب  يتم 
مقاالت تم تصنيفها يدويا لغرض تعليم وتدريب اآللة، وتسمى هذه املدخالت باسم 
اخلوارزميات  إحدى  باستخدام  اآللة  تقوم  حيث   Training Data التدريب  بيانات 
ملحاولة تعلم الفرق بني هذه املقاالت، ويتم ذلك عن طريق إجياد أفضل الطرق للفصل 
بني املقاالت. وتعتمد كفاءة اآللة عىل جودة بيانات التعلم، فكلام تقاربت املقاالت يف 
الشكل واملضمون صعب عىل اآللة التفريق بني املقاالت. ولتوضيح ذلك: لنعترب أن 
النجوم يف الشكلني )3( و)4( ترمز إىل مقاالت رياضية بينام ترمز الدوائر إىل مقاالت 
سياسية، سنجد يف الشكل )3( بيانات التدريب تتكون من وثائق يسهل تصنيفها كون 
من  هلام  اخلطية  اخلوارزمية  وتكفي  واضح،  والسياسية  الرياضية  املقاالت  بني  الفرق 
أجل التفريق بينهام. أما يف الشكل )4(، فسنجد أن املقاالت متداخلة ما جيعل استخدام 
تصنيف  يف  اخلطية  غري  اخلوارزميات  تتفوق  ولذلك  صعًبا،  أمًرا  اخلطية  اخلوارزمية 
املقاالت  بعض  صنفت  اآللة  أن  أيضا   )4( الشكل  يف  ونلحظ  النوع.  هذا  من  وثائق 
السياسية عىل أهنا رياضية، وباملثل صنفت بعض املقاالت الرياضية عىل أهنا سياسية، 
ويعود هذا إىل جودة بيانات التدريب، ونرى أن هنالك تقارًبا كبرًيا بني الوثائق. وتمُعالج 
بني  التمييز  عىل  اخلوارزمية  تساعد  قد   features ميزات  إجياد  بمحاولة  املشكلة  هذه 

املقاالت وهو مكن كشفها وإجيادها بواسطة لغويات املدونة احلاسوبية.
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الشكل )3(: تصنيف الوثائق باستخدام خوارزمية خطية.

الشكل )4( تصنيف الوثائق باستخدام خوارزمية غري خطية.
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وأبدأ تصنيف املدونات الثالث بتحديد بيانات التعلم وبيانات االختبار. ويفضل 
دائام لتعليم اآللة أخذ 90% من نصوص املدونات الستخدامها كبيانات تدريب وإبقاء 
10% من النصوص لالختبار. فمثال لو أردنا تصنيف مدونة اخلطابات اإلدارية فعلينا 
أن نختار 360 خطاب من جمموع اخلطابات الـ 400 وإبقاء 40 خطاب الختبار مدى 
كفاءة اآللة. ويتم تغييب بيانات االختبار عن اآللة، وعند اختبار اآللة فإن هذه البيانات 
من  تعلمته  ما  باستخدام  تصنيفها  بمحاولة  اآللة  وتقوم  مسبق،  تصنيف  بدون  تظهر 

املشاهدات السابقة يف بيانات التدريب.
وقمنا  للتعلم،  و%90  لالختبار   %10 إىل  الثالث  املدونات  بتقسيم  قمتمُ  وعليه، 
 Naïve خوارزمية  وهي:  األوىل؛  عن  خمتلفة  خوارزميات  باستخدام  اآللة  بتدريب 
هي  األخرى  واخلوارزمية  خطية.  خوارزمية  أهنا  عىل  باستخدامها  وقمنا   ،Bayes

تتمكن  حيث   Support Vector Machines - SVM الدعم اآليل  خوارزمية شعاع 
هذه اخلوارزمية من إجياد أمُطر غري خطية لتصنيف الوثائق.

وأظهرت نتائج تدريب اآللة باستخدام اخلوارزميات بأن تصنيف وثائق املدونات 
أمر مكن، وأظهرت أيضا بأن بيانات التعلم هي بيانات ذو جودة عالية حيث يسهل 
النتائج يف اجلدول )12(،  الثالث، ونرى هذه  املدونات  وثائق  التفريق بني  اآللة  عىل 
باختيار  وذلك  مقال   1080 استخدام  عىل  ّربت  دمُ قد  اآللة  بأن  اجلدول  هذا  ويوضح 
قامت  قد  اآللة  بأن  اجلدول  يوضح  كام  مدونة،  كل  من  عشوائي  بشكل  مقال   360
 ،Naïve Bayes خوارزمية  باستخدام  وذلك  صحيح،  بشكل  مقال   1023 بتصنيف 

ويعني ذلك أن اخلوارزمية قد فشلت بتصنيف 5% من املقاالت. و
 SVM خوارزمية  نجحت  بينام   %95 بأهنا  اخلوارزمية  كفاءة  عىل  حيكم  ولذلك 
 SVM خوارزمية  أن  عىل  يدل  ما   %99 تقارب  بكفاءة  وذلك  أعىل  نتيجة  بتحقيق 
الثالث بجودة أعىل. ويف احلالتني:  املدونات  التفريق بني وثائق  تتيح هلا  تقنية  تمُوّظف 
قمنا بتدريب اآللة عىل استخراج ميزات features تتيح هلا حتديد نوع الوثيقة، وعليه؛ 
بام أنني تعاملت مع نصوص كانت املميزات فيها متعلقة باللغة الطبيعية، أفادت كلتا 
اخلوارزميات باستخالص كلامت وحروف تتيح هلا مجيعا التمييز بني الوثائق، وذلك عن 
طريق استخدام تردد املصطلح معكوس الرتدد للوثيقة TF-IDF، وهو معامل إحصائي 
يستخدم لقياس أمهية وجود كلمة يف وثيقة ما داخل جمموعة كبرية من نصوص املدونة. 
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وتزداد أمهية الكلمة بزيادة عدد مرات ظهور الكلمة أو املصطلح يف نص الوثيقة، غري 
أن جتنب إعطاء أمهية كبرية للكلامت الشائعة كأحرف اجلر يدفع معامل حساب تكرار 
بأهنا كلامت  الوثائق  التي تظهر يف مجيع  الكلامت  اعتبار  إىل  بأكملها  املدونة  الكلمة يف 
TF-IDF اخلوارزمية يف استخراج الكلامت  شائعة ليست ذات أمهية. ويساعد معامل 

)املميزة( ذات األمهية العالية ألجل أن تتيح لآللة مقدرة التفريق بني الوثائق.
اآللة  ترها  مل  وثائق  باستخدام  اختبارها  جيب  اخلوارزميات  جودة  مدى  والختبار 
من قبل ومل تستخدم يف عملية التدريب، وتعرف هذه الوثائق باسم »بيانات االختبار«. 
وكام أسلفنا سابًقا، قمتمُ باختيار 40 مقاالً من كل مدونة لالختبار، ومثل هذا االختيار 
10% من مقاالت كل مدونة. كام قمتمُ باختبار اآللة التي تم تدريبها مسبقا باستخدام 
خوارزميات Naïve Bayes و SVM ؛ لنخترب مدى قدرة اآللة عىل التنبؤ هبذه الوثائق 
وتصنيفها. ويوضح اجلدول )13( بأن خوارزمية SVM قامت بتصنيف الوثائق بشكل 
أفضل من Naïve Bayes، وكان ذلك متوقًعا، كون نتائج التدريب قد أظهرت نفس 
ليدل  التدريب واالختبار لكل خوارزمية  نتائج  تقارب  أيضا  ذلك. كام يظهر اجلدول 

عىل أن عملية التدريب قد متت بشكل صحيح.

SVM Naïve Bayes اخلوارزمية

1080 1080 عدد وثائق بيانات التعلم

14 3 عدد املدونات

360 360 عدد الوثائق يف كل مدونة

1066 1023 حاالت صنفت بشكل صحيح

14 57 حاالت صنفت بشكل خاطئ

%98.7 %95 كفاءة اخلوارزمية

اجلدول )12(: نتائج التدريب عىل تصنيف املدونات باستخدام التعلم اآليل.
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SVM Naïve Bayes اخلوارزمية

120 120 عدد وثائق بيانات االختبار

3 3 عدد املدونات

40 40 عدد وثائق االختبار لكل مدونة

117 115 حاالت صنفت بشكل صحيح

3 5 حاالت صنفت بشكل خاطئ

%97.5 %95.8 كفاءة اخلوارزمية

اجلدول )13(: نتائج االختبار لتصنيف املدونات باستخدام التعلم اآليل.

التصدي  وبعد  للوثائق،  تصنيفها  خالل  اآللة  ارتكبتها  التي  األخطاء  معاينة  وبعد 
أخبار  ومقاالت  االقتصادية  األخبار  مقاالت  بني  اآللة  خلط  نتيجة  األخطاء  ملعظم 
املدونة  لغويات  استخدام  استطعتمُ  وعليه؛  املدونتني.  نتائج  بني  قاربتمُ  األسهم، 
احلاسوبية الستخراج ميزات أكثر قد تساعد اآللة عىل التمييز بني الوثائق. ومن ضمن 
بـ  Log Likelihood وهو شبيه  اللوغاريتمي  املميزات استخدام معامل االحتامل  هذه 
TF-IDF الذي حياول حساب أمهية كلمة معينة بالرجوع إىل نص ماثل للمقارنة. ومن 

 Type-Token املميزات األخرى التي يمكن استخدامها أيضا هو نسبة نوع الرمز املميز
Ratio – TTR، وهو ما يستخدم عادة لتحديد هوية الكاتب. واملثال عىل ذلك: معرفة 

جنس الكاتب سواء كان ذكًرا أو أنثى )Homes 1994(. ويتم حساب TTR عن طريق 
قسمة العدد الكيل للكلامت املختلفة )األنواع - types( عىل العدد الكيل للكلامت الفعلية 
tokens. وتدل قيمة TTR عىل درجة التباين املعجمي، إذ كلام زادت القيمة دل ذلك عىل 

وجود درجة عالية من التباين، وهو ما قد يساعد اآللة عىل التفريق بني وثائق املدونات. 
ملساعدة  استخراجها  يمكن  التي   features املميزات  حول  احلديث  يطول  وقد 
اآللة؛ وذلك لكثرهتا يف لغويات املدونات احلاسوبية، ويعتمد اختيار هذه املميزات عىل 
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التجربة؛ ولذلك فإن عىل الباحث أن جيري بعض التجارب باستخدام ميزات خمتلفة 
ومن ثم تصنيف هذه املميزات وترتيبها حسب األمهية، ويظهر ذلك عن طريق حساب 
كفاءة اآللة باستخدام كل ميزة عىل حده، ومن ثم حساب الكفاءة بضم املميزات يف 

جمموعات صغرية إىل أن يصل الباحث إىل نتيجة ترفع من أداء اآللة.

2. 10. اخلامتة
هناك تطبيقات حاسوبية جتريبية كثرية تم ذكرها يف هذا الفصل بشكل عام. وألقى 
هذا الفصل الضوء عىل طريقة بناء املدونات الصغرية، واملعروفة باملدونات املختصة، 
أخرى،  واملدونات  كمدونة،  الويب  اآليت:  النحو  عىل  هي  طرق  ثالث  وأوضحتمُ 
وتقشري شبكة املعلومات. وكان الرتكيز األكرب يف هذا الفصل عىل اللغة العربية اإلدارية 
حيث ارتبطت املدونات الثالث التي تم مجعها بالعربية اإلدارية وكيفية خطاب اإلدارة 
املمُتشّكل برئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمسامهني من ذكور وإناث. وقارنتمُ 
يف هذا الفصل بني العربية اإلدارية املستخدمة يف املدونات الثالث عن طريق استخدام 
القارئ عىل  أداة جمانية تساعد  أكثر من  املدونة احلاسوبية، واستخدمتمُ  أدوات حتليل 
يف  املبدئية  التحليالت  وأظهرت  اخلاصة.  مدوناهتم  باستخدام  التحليالت  هذه  إعادة 
هذا الفصل عن وجود خلل وفجوة يف تواصل وخطاب اإلدارة مع املسامهني، وكيف 
من  األسهم؛  وأخبار  االقتصادية  كاألخبار  أخرى  مصادر  إىل  يتجهون  املسامهني  أن 
أجل معرفة الوضع املايل للرشكة. وخلص الفصل إىل إجراء جتارب عىل تصنيف وثائق 
املدونات آليا وذلك باستخدام التعلم اآليل، حيث أظهرت النتائج أن باستطاعة اآللة-
ببيانات التدريب اجلدية-نسَخ التصنيف اليدوي خلبري يف املدونات. ويوضح الفصل 
أمهية لغويات املدونة احلاسوبية يف دراسة لغة ما حيث توفر األدوات والربامج املعدة 

مسبقا كثرًيا من الوقت واجلهد عىل املمُحّلل.



-89-

قائمة املراجع
املراجع األجنبية

 Al-Thubaity, A., & Al-Mazrua, M. (2014a). Khawas: Arabic Corpora 
Processing Tool USER GUIDE. Retrieved July 2, 2016, from http://
www.sourceforge.net/projects/kacst-acptool/files/?source=navbar.

 Al-Thubaity, A., Khan, M., Al-Mazrua, M., & Almoussa, M. 
(2014b). KACST Arabic Corpora Processing Tool ‘‘Khawas’’ [Computer 
Software]. Retrieved July 2, 2016, from https://sourceforge.net/projects/
ghawwasv4/.

 Anthony, L. (2014). AntConc (Version 3.4.3) [Computer Software]. 
Tokyo, Japan: Waseda University. Available from http://www.
laurenceanthony.net/

 Björnsson, C. H. (1968). Läsbarhet. In Stockholm: Liber. 

 El-Haj, M., and Rayson (2016). «OSMAN - A Novel Arabic 
Readability Metric». 10th edition of the Language Resources and 
Evaluation Conference (LREC›16). May 2016. Portoroz, Slovenia.

 El-Haj, M., Koulali, R. (2013). «KALIMAT a Multipurpose 
Arabic Corpus» at the Second Workshop on Arabic Corpus Linguistics 
(WACL-2) 2013.

 El-Haj, M., Rayson, P., Young, S., Moore A., Walker M., Schleicher 
T. and Athanasakou V. (2016). «Learning Tone and Attribution for 
Financial Text Mining». 10th edition of the Language Resources and 
Evaluation Conference (LREC›16). May 2016. Portoroz, Slovenia.

 Gunning, R. (1968). The Technique of Clear Writing. McGrawHill.

 Holmes, D. (1994). Authorship Attribution. Computers and the 
Humanities, 28(2):87–106.

 Kilgarriff, A. (2001). Web as corpus. Reprinted in: Sampson, 
G. and McCarthy, D. (eds.) (2004) Corpus linguistics: readings in a 
widening discipline. London: Continuum, 471–473.

 Kincaid, J., Fishburne, R., Rogers, R., and Chissom, B. (1975). 



-90-

Derivation of new readability formulas (automated readability index 
fog count and flesch reading ease formula) for navy enlisted personnel. 
In Research Branch Rep, pages 8–75, Memphis, TN.

 McEnery, T. & Wilson, A. (1996). Corpus linguistics. Edinburgh 
University Press

 Partington, A. (2003) The Linguistics of Political Argumentation: 
The Spin-doctor and the Wolf-pack at the White House. London: 
Routledge.

 Partington, A. (2004) ‘Corpora and Discourse, a Most Congruous 
Beast’, in A. Partington, J. Morley and L. Haarman (eds) Corpora and 
Discourse, pp. 11–20. Bern: Peter Lang.

 Sebastiani, F. (2002). Machine learning in automated text 
categorization. ACM Comput. Surv.34, 1 (March 2002), 1-47. 



-91-



-92-

امللخص
تمُعّرف الكلامت املميزة ضمن إطار لسانيات املدونات اللغوية بالكلامت التي خيتلف 
منظار  من  وذلك  أخرى  مدونة  يف  تكرارها  عن  واضًحا  اختالفا  املدونة  يف  تكرارها 
إحصائي. والستخراج الكلامت املميزة للمدونة فوائد واستخدامات متعددة تبدأ من 
توجيه اهتامم الباحث ملا يمكن دراسته وليس انتهاء بتحديد األخطاء والفروق اإلمالئية 
بني املدونات. ويتطرق هذه الفصل بشكل أسايس إىل التعريف أوال بالكلامت املميزة 
واستخداماهتا وفوائدها وكيفية استخراجها من املدونة من جهة. كام يتطرق إىل تأثري 
املدونة املرجعية reference corpus من حيث حجمها وموضوعاهتا وزمنها ومنطقتها 
اجلغرافية عىل نتائج الكلامت املميزة من جهة ثانية. ويؤصل ألهم املقاييس اإلحصائية 
املستخدمة يف استخراج الكلامت املميزة مع تبيان تأثريها عىل الكلامت املميزة وأوجه 
بشكل  يرشح  رابعة:  جهة  ومن  ثالثة.  جهة  من  املقاييس  هذه  بني  واالختالف  الشبه 
املستخدمة  الدراسة  نوع  عىل  اعتامدا  املميزة  الكلامت  من  استبعاده  يمكن  ما  مبسط 
وكمية الكلامت املميزة التي يمكن اعتبارها يف الدراسة. وقد درستمُ التأثريات املذكورة 
ركزا عىل اجلانب الكمي من موضوع الكلامت املميزة،  آنفا باستخدام منهج جتريبي، ممُ
ومل أتطرق إال بشكل بسيط جدا إىل حتليل الكلامت املميزة املستخرجة أثناء التجارب 

الف�سل الثالث 

د. عبداملحسن بن عبيد الثبيتي

املعاجلة اآللية للكلامت املميزة للمدونات: قضايا تقنية
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املميزة. وأهم ما  املعتمدة عىل الكلامت  الدراسة  لتشعب هذا املوضوع وارتباطه بنوع 
خلصت إليه التجارب هو أن التأثري األكرب للمدونة املرجعية يتعلق بموضوعاهتا ومدى 
تنوعها بينام حجمها وزمنها ومنطقتها اجلغرافية قليلة الـتأثري. كام أوضحت التجارب 
أن املقاييس اإلحصائية يمكن أن تصنف إىل جمموعتني، كل جمموعة منها تضم مقاييس 
األكثر متيزا، وتكشف عن نمط معني من  املميزة  الكلامت  تتشابه بشكل كبري جدا يف 
ومربع  اللوغاريثمي،  االحتامل  معامل  األوىل  املجموعة  وتتضمن  املميزة.  الكلامت 
كاي، ومعامل زد، ومعامل يت. بينام تتضمن املجموعة الثانية معامل الغرابة واملعلومات 
املتبادلة. ويف هناية الفصل ذكرت بعض املالحظات واالعتبارات التي جيب النظر إليها 

بعد استخراج الكلامت املميزة.
لسانيات  املرجعية،  املدونة  الدراسة،  مدونة  املميزة،  الكلامت  املفتاحية:  الكلامت 

املدونات، املقاييس اإلحصائية، القيمة احلرجة.

3. 1. املقدمة
للسانيات املدونات اللغوية )املدونات فيام بعد( شقان، يعتمد ثانيهام عىل أوهلام، وال 
قيمة ألوهلام بال ثانيهام. فالشق األول كمي إحصائي، أما الثاين فتحليل كيفي لبيانات 
الشق األول ضمن إطار نظري معني جيعل من هذه البيانات مؤثرة ضمن جماهلا، وقد 
يتعداه إىل غريها. ويعتمد الشق الكمي بشكل أساس عىل تكرار الكلامت أو الرتاكيب 
هلذه  السياقي  الكشاف  أو  املدونة  يف  الشائعة  الكلامت  يف  النظر  مثل   ،)1( املدونة  يف 
الكلامت، وعىل مقارنة التوزيع اإلحصائي هلذه الكلامت بني مدونتني أو بني الكشاف 
السياقي هلذه الكلامت وبقية املدونة التي ظهرت فيها هذه السياقات. وبعبارة أخرى، 
فإن أي دراسة ضمن لسانيات املدونات جيب أن تقوم عىل شق كمي يتضمن كل أو 
بعض البيانات، وهي عىل النحو اآليت: تكرار كلامت املدونة، وتكرار الكلامت داخل 
الدراسة  تعد حمل  التي  للمدونة  املميزة  والكلامت  السياق،  داخل  السياق، وموضعها 

مقارنة بمدونة أخرى، والتصاحب أو التالزم.
وتدرس  كيفيا  حتلل  أن  يمكن  نفسها  الكمية  النتائج  أن  هو  هنا  بالذكر  واجلدير 
بواسطة نظريات لسانية خمتلفة. فعىل سبيل املثال، فإن بيانات التكرار اخلاصة بكلامت 

1- سأكتفي الحقا بالكامت فقط دون ذكر الرتاكيب؛ ألن ما يمكن أن يتم مع الكلامت يمكن أن يتم مع الرتاكيب.
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املدونة-خاصة الكلامت األكثر تكرارا- يمكن أن تستخدم يف تصميم املناهج الدراسية 
مداخل  بناء  يف  أيضا  تستخدم  أن  ويمكن  ثانية  كلغة  ملتعلميها  أو  اللغة  ألهل  سواء 
وضع  عىل  مساعًدا  سياقي  الكشاف  بيانات  وتكون  منها،  الغرض  بحسب  املعاجم 
األمثلة املناسبة هلذه املداخل. ويمُمكن أيضا لبيانات التصاحب اللفظي أن تكون ضمن 
شواهد بعض املعاجم، كام يمكن أن تستخدم أيضا يف نظريتي التهيئة املعجمية )ماكنري 

وهاردي 2016: 271-274( والنظم الداليل )املصدر السابق: 265-254(.
الدارس من الوصول إىل  ذا قيمة يتمكن هبا  الكيفي  التحليل  ومن أجل أن يكون 
االستنتاج املناسب وفهم االختالف يف النتائج عند استخدام أكثر من طريقة إحصائية 
واإلحصائية  الكمية  للطرق  األساسية  بالنواحي  اإلملام  يلزمه  فإنه  الغرض،  لنفس 
السياقي،  والكشاف  )التكرار،  املدونات  لسانيات  من  الكمي  الشق  يف  املستخدمة 
وسوف  الكيفي.  حتليله  عليه  يبني  الذي  التالزم(  أو  والتصاحب  املميزة،  والكلامت 
يتطرق هذا الفصل إىل جانب من جوانب الشق الكمي يف لسانيات املدونات أال وهو 
اخلاضعة  املدونة  متيز  التي  الكلامت  حتديد  أي  للمدونة،  املميزة  الكلامت  استخراج 

للدراسة عند مقارنتها بمدونة أخرى.
املدونة،  هوية  حتديد  يف  البصمة  تشبه  تكرارا  األكثر  الكلامت  أن  من  الرغم  وعىل 
املدونات  ففي  كبرية.  بدرجة  تتشابه  قد  املدونات  يف  تكرارا  األكثر  الكلامت  أن  إال 
الصحفية-عىل سبيل املثال-قد نجد الكلامت الوظيفية، أو بعض الكلامت مثل رصح، 
األكثر  الكلامت  ضمن  السياسيني  القادة  وأسامء  )اهلل(،  اجلاللة  ولفظ  ووزير،  وقال، 
كلامهتا  يف  كبريا  تطابقا  تتطابق  قد  املوضوع  يف  تتشابه  التي  املدونات  أن  كام  تكرارا. 
ألفينا  التصميم.  ولو  بنفس مقاييس  إذا مجعت  األكثر تكرار، وعىل وجه اخلصوص: 
ضمن الكلامت األكثر تكرارا يف مدونة ما كلامٍت مل ترد ضمن الكلامت األكثر تكرارا يف 
مدونات أخرى، فهل يعني هذا أن لظهورها مغزى ضمن إطار دراستنا احلالية؟ أم أنه 
اختيار لفظي فقط يمكن أن تقوم به كلمة أخرى؟ خذ عىل سبيل املثال: كلمتي )بنوك( 
و)أبناك( اللتني تدالن عىل نفس املعنى ولكن األوىل مستخدمة يف الصحافة االقتصادية 
السعودية، والثانية يف الصحافة االقتصادية املغربية. ومثلهام كلمتا )مظاهرة( و)تظاهرة( 
واملتتابعات اللفظية )رئيس الوزراء( و)الوزير األول( وهلم جرا. وال ختلو املدونات 
من أنامط خفية غري ظاهرة يف الكلامت األكثر تكرارا، وعليه؛ كيف يمكننا اكتشافها؟ لو 
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افرتضنا أن الباحث كان مهتام بالتحليل النقدي للخطاب مثال، واستطاع أن يستعرض 
قائمة التكرار للمدونة التي يدرسها، فام هو املنهج الذي سوف خيتاره لتحديد الكلامت 
التي سوف ينطلق منها لدراسته؟ وهل سيكون اختياره بعيدا عن االنحياز لفكرة أو 

أيدلوجية معينة؟ 
وللتخلص من اإلشكاالت املثارة سابقا، يمكننا استخدام ما يسمى بالكلامت املميزة 
للمدونة، وهي الكلامت التي خيتلف تكرارها يف مدونة الدراسة  primary corpus من 
وجهة نظر إحصائية عن مدونة أخرى )املدونة املرجعية reference corpus( )سكوت 
وتريبيل Scott and Tribble 2006(. لكن، ما الذي سيمُفيد الباحث من هذه املعاجلة؟ 
ما  أمهها  ومن  والتطبيقات)1(،  الفوائد  من  العديد  للمدونة  املميزة  الكلامت  ملعرفة  إن 

أسوقه عىل النحو اآليت:
متخصصة  مدونة  هي  هل  ندرسها.  التي  للمدونة  العامة  السامت  عىل  التعرف 
معني  صحفي  موضوع  أو  إلخ.(،  االقتصاد،  الفيزياء،  )اللغة،  معني  معريف  حقل  يف 
جّرا  وهلم  معينة،  لغوية  تفضيالت  هلا  أن  أو  إلخ.(،  ريايض،  سيايس،  )اقتصادي، 

.)Kilgarriff 2012 كيلغاريف(
معرفة الفروق اللغوية يف الدراسات املقارنة بني املدونات مثل املقارنة بني الصحافة 
والنصائح  الطبية  األبحاث  يف  املستخدمة  اللغة  بني  أو  السعودية،  والصحافة  املغربية 
 ،2015 والثبيتي  )الشمري  الطبية  اجلهات  قبل  من  للمرىض  تقدم  التي  واإلرشادات 

.)Grabowski 2013 وغرابوفسكي
الكلامت  هذه  ألن  الدراسة؛  يف  عليها  الرتكيز  جيب  التي  الكلامت  وحتديد  حرص 
 critical للخطاب  النقدي  التحليل  اللغوية، وخصوصا يف جمال  الدراسة  منطلق  هي 
.)Baker 2010 الشمري واملحمود »الفصل السادس«، وبيكر( discourse analysis

البعد عن التحيز ألفكار مسبقة أو التعامل مع القضايا اللغوية بناء عىل أيديولوجيات 
معينة، كون حتديد ما يستوجب الدراسة يعتمد اعتامدا تاما عىل املقاييس اإلحصائية وما 
يعكسه تكرار الكلامت داخل املدونة دون أي اعتداد باالختيارات الشخصية املبنية عىل 

1- من وجهة نظري فإن االستفادة من منهج لسانيات املدونات ونتائج األساليب الكمية املستخدمة فيها ال تمُضفي قيمًة 
بحثية إال بمدى سعة مدارك الباحث، رشيطة التزام هذا الباحث باملنهج العلمي. 
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احلدس والتخمني واألفكار املسبقة )بيكر Baker 2004، والشمري والثبيتي 2015(.
هناك استخدامات أخرى مثل التعرف عىل األخطاء اإلمالئية الشائعة يف مدونات 
متعلمي اللغة مثال عند مقارنتها بمدونة تم اختيار نصوصها بعناية، وكذلك مثل معرفة 
املتحدثني األصليني  اللغة من جنسية معينة  مقارنة بكتابات  يميز كتابات متعلمي  ما 
 ،)Granger and Paquot 2013 للغة ذاهتا أو ملتحدثي لغات أخرى )غرانجر وباكوت
أو معرفة األخطاء يف نصوص املدونة نتيجة نقل البيانات أو تغيري ترميزها عند مقارنتها 
باملدونة نفسها قبل النقل أو تغيري الرتميز، أو معرفة الكلامت أو الوسوم التي ليست من 
النصوص عند مجع املدونة آليا عن طريق اإلنرتنت ليتم بعد ذلك إزالتها من نصوص 

 .)Kilgarriff 2012 املدونة )كيلغاريف
سابقا-مدونًة  املذكور  التعريف  يبني  املميزة-كام  الكلامت  استخراج  ويتطلب 
مرجعية ومقياًسا إحصائًيا حلساب االختالف يف تكرار الكلامت بني املدونتني والتأكد 
من أنه اختالف معترب إحصائيا. وفيام ييل اخلطوات املتبعة الستخراج الكلامت املميزة:

األوىل: قائمة بالكلامت وتكرارها يف مدونة الدراسة )املدونة الرئيسة(.
الثانية: قائمة بالكلامت وتكرارها يف املدونة املرجعية.

الثالثة: حسابات إحصائية للكشف عن االختالفات يف التوزيع اإلحصائي لتكرار 
الكلامت بني مدونة الدراسة واملدونة املرجعية. وبعد أن يتم تطبيق املقياس اإلحصائي 
النتائج  تصفية  تتم  ثم  اإلحصائي،  املقياس  قيم  حسب  تنازليا  الكلامت  ترتيب  يتم 

بحسب اخلطوات التالية:
األوىل: يتم اختبار الكلامت التي تكون قيم املقياس اإلحصائي هلا أكرب أو مساوية 
لقيمة معينة تسمى القيمة احلرجة critical value. وحتديد هذه القيمة مرتبط بام يسميه 
علم اإلحصاء نسبة اخلطأ )أو( درجة املوثوقية، وأقل نسبة خطأ يمكن قبوهلا هي 0.05 
وتقابلها القيمة 0.95 لدرجة املوثوقية. ومقابل كل نسبة خطأ أو درجة موثوقية قيمة 
حرجة لكل مقياس إحصائي بحيث تقبل الكلمة التي حتقق هذه القيمة أو أعىل منها. 

وتتوفر هذه املعلومات عادة يف اجلداول اإلحصائية اخلاصة بكل مقياس إحصائي.
الثانية: يمُعيل بعض املقاييس اإلحصائية من قيمة االختالف يف التوزيع اإلحصائي 
للكلامت التي يكون تكرارها كبرًيا جًدا يف مدونة الدراسة مقارنة باملدونة املرجعية، أو 
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للكلامت التي يكون تكرارها ضئياًل جًدا يف مدونة الدراسة مقارنة باملدونة املرجعية. 
ولذلك جيب التأكد بعد تطبيق نسبة اخلطأ )أو( درجة املوثوقية من أن تكون نسبة تكرار 
الكلمة املميزة يف املدونة الرئيسية مقارنة بنسبة تكرارها يف املدونة املرجعية أكرب من حد 

معني. 
الثالثة: تتضمن قائمة الكلامت املميزة بعد تطبيق اخلطوتني السابقتني كلامت مل تظهر 
سوى مرة أو مرتني يف املدونة الرئيسة )مدونة الدراسة( غري أهنا مل تظهر أبدا يف املدونة 
املرجعية. ومثل هذه الكلامت ال يمكن االعتداد هبا ككلامت ميزة، لذا يتم تصفية النتائج 

بحذف الكلامت التي يقل تكرارها عن حد معني.
مقارنة  الرئيسية  املدونة  املميزة يف  الكلمة  تكرار  نسبة اخلطأ ونسبة  وليس الختيار 
الباحث  الجتهاد  خيضع  بل  معلوم،  صارم  ضابط  املرجعية  املدونة  يف  تكرارها  بنسبة 
األسباب  بتوضيح  ملزم  الباحث  ولكن  يستخدمها.  التي  واملدونات  البحث  وطبيعة 

التي دعته لتلك االختيارات.
وسأستعرض يف املبحث )3. 3.( تأثري املدونة املرجعية من حيث حجمها، ونوع 
التي  اجلغرافية  واملنطقة  فيها،  مجعت  التي  الزمنية  والفرتة  تغطيها،  التي  املوضوعات 
صدرت منها، وذلك كله عىل الكلامت املميزة. أما يف املبحث )3. 4.( فسأعّرج عىل تأثري 
واالختالفات  املميزة  الكلامت  عن  الكشف  يف  املستخدمة  اإلحصائية  املقاييس  أشهر 
فيام بينها. وسيتضمن املبحث )3. 5.( اخلطوات التي يمكن القيام هبا بعد استخراج 
التي  املدونات  فسأوضح  الفصل،  املبحث )3. 2.( من هذا  أما يف  املميزة.   الكلامت 
كيفية  ورشح  استخدامها،  قبل  معاجلتها  طريقة  رشح  مع  التجارب،  يف  سأستخدمها 

حساب قيم املقاييس اإلحصائية باالعتامد عىل ما يسمى بجدول املصادفات.
وأخرًيا أنوه إىل أن اهلدف من هذا الفصل هو معرفة اجلانب الكمي من قضية الكلامت 
املميزة وما يتعلق به فقط دون الدخول يف أي حتليل لغوي. فكام أرشت سابقا فإن نفس 

النتائج يمكن حتليلها والنظر إليها من وجهات نظر االجتاهات اللغوية املختلفة.
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3. 2. البيانات واألدوات
3. 2. 1. املدونات

سأستخدم يف هذه الدراسة املدونتني اآلتَيتنْي:
أوال: مدونة الصحافة العربية 2015؛ وتشمل ما ورد يف صحف سبع دول عربية 
هي السعودية، ومرص، واليمن، والسودان، وتونس، واجلزائر، واملغرب خالل الفرتة 
من اليوم األول لعاصفة احلزم إىل اليوم األخري منها. وتم مجع هذه النصوص آليا من 
وتورس)5(،  وسودارس)4(،  ويمرس)3(،  ومرصس)2(،  سعورس)1(،  الويب:  مواقع 
وجزايرس)6(، ومغرس)7(. ويمُوضح اجلدوالن )1( و)2( البيانات اإلحصائية األساسية 

للمدونة بحسب املواضيع والدول عىل التوايل.
عت يدويا من الصحافة السعودية،  ثانًيا: مدونة الصحف السعودية؛ وهي مدونة مجمُ
البيانات  فيوضحان  و)4(   )3( اجلدوالن  أما  و2012م.  2007م،   : عامي  وتغطي 

اإلحصائية األساسية للمدونة بني عامي 2007م  و2012م عىل التوايل. 

عدد الكلامتاحلجمعدد النصوصاملواضيع

11,4272,960,99874,387االجتامعية

67,652 3,068,138 9,250 االقتصادية

94,543 2,899,744 7,705 الثقافية

 .https://www.sauress.com :1- انظر
 .https://www.masress.com :2- انظر

 .https://www.yemeress.com :3- انظر
 .https://www.sudaress.com :4- انظر

   .https://www.turess.com :5- انظر
 .https://www.djazairess.com :6- انظر
 .https://www.maghress.com :7- انظر
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عدد الكلامتاحلجمعدد النصوصاملواضيع

81,049 4,301,747 13,252 الدولية

57,290 1,491,946 2,559 الدينية

73,273 3,251,471 13,048 الرياضية

101,680 5,379,499 14,647 السياسية

46,785 1,423,363 4,522 الصحية

239,153 24,776,906 76,410 املجموع

اجلدول )1(: توزيع كلامت مدونة الصحف العربية عىل املوضوعات.

عدد الكلامتاحلجمعدد النصوصالدولة

84,775 4,236,755 13,324 السعودية

129,347 8,610,483 29,798 مرص

60,111 1,824,484 5,209 اليمن

85,252 2,494,345 5,034 السودان

47,569 1,147,994 4,608 تونس

76,936 2,832,505 8,269 اجلزائر

89,557 3,630,340 10,168 املغرب

239,153 24,776,906 76,410 املجموع

اجلدول )2(: توزيع كلامت مدونة الصحف العربية عىل الدول.
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عدد الكلامتاحلجمعدد النصوصاملوضوع

28,502 316,436 731 االجتامعية

21,381 379,406 739 االقتصادية

40,230 533,523 738 الثقافية

40,242 520,125 728 عام

18,326 215,842 731 الرياضية

26,203 412,054 726 السياسية

31,806 493,891 728 التقنية

87,364 2,871,277 5,121 املجموع

اجلدول )3(: توزيع كلامت مدونة الصحف السعودية 2007م.

عدد الكلامتاحلجمعدد النصوصاملوضوع

700219,21921,628االجتامعية

700341,20021,542االقتصادية

700333,24530,176الثقافية

698152,55719,640عام

700224,88917,737الرياضية

700252,40319,745السياسية

715302,19322,429التقنية

4,9131,825,70667,385املجموع

اجلدول )4(: توزيع كلامت مدونة الصحف السعودية 2012م.
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 Monroe, Green ومانينج  وجرين  )مونرو  ستانفورد)1(  قّطع  ممُ استخدمت  وقد 
and Manning 2014( الذي يقوم بفصل املورفيامت املحيطة بالكلمة -إن وجدت- 

مثل الباء والكاف والفاء والضامئر املتصلة-عىل سبيل املثال-لتقليل تشتت الكلامت. 
فكلامت مثل )كتاب، وكتاب، فكتاب، ولكتاب، وكتاهبام، وكتابه( سوف تفصل عنها 
كلمة  تكرار  يزداد  سوف  وبالتايل  واهلاء،  ومها،  والواو  واالم،  والواو  والفاء،  الواو، 
يزيد من حجم  التقطيع  أن  الرغم من  الفعيل. وعىل  تكرارها  املدونة ويظهر  كتاب يف 
املدونة )العدد الكيل للكلامت( بسبب املورفيامت التي تم فصلها )مجيعها من الكلامت 
تقريبا   %60 بنسبة  املدونة  يف  املكررة  غري  الكلامت  عدد  من  يقلل  أنه  إال  الوظيفية( 
)الثبيتي والسبيعي Al-Thubaity & Al-Subaie 2015(. ويقوم الربنامج أيضا بإزالة 
التشكيل وحتويل األلف املهموزة إىل ألف غري مهموزة، ولكن النتائج التي نجنيها من 
الربنامج تفوق األرضار الناجتة عن مثل هذه التغيريات، وخصوصا يف كوهنا غري مؤثرة 
ترد يف  التي  نوعية األخطاء  أن  إىل  الكلامت، إضافة  فيها  ترد  التي  السياقات  عىل فهم 

الربنامج هلا نمط ثابت وحمدود.

3. 2. 2. املقاييس اإلحصائية
الكلامت  استخدامها الستخراج  يمكن  التي  املقاييس اإلحصائية  الكثري من  هناك 
االحتامل  املدونات:  لسانيات  يف  استخداما  وأكثرها  املقاييس  هذه  وأشهر  املميزة. 
اللوغاريثمي ومريع كاي، ويعود السبب يف هذا إىل أن العديد من الربامج التي صممت 
بالتغري  بدأ  قد  احلال  هذا  كان  وإن  غريها،  دون  بالذات  هي  وفرهتا  املدونات  ملعاجلة 
الشبكة  يف  منها  متوفر  هو  ما  األخص  وعىل  املدونات،  معاجلة  أنظمة  مع  خصوصا 

)الويب(. 
 token الفعلية  التكرار  معلومات  عىل  اإلحصائية  املقاييس  حسابات  وتعتمد 
للكلمة يف املدونتني الرئيسة واملرجعية، وتسمى هذه التكرارات بالتكرارات املشاهدة، 
املدونتني وتكرار  بناء عىل حجم  يتم حساهبا  والتي  للكلمة  املتوقعة  التكرارات  وعىل 
الكلامت األخرى يف املدونة. ويتم ترتيب هذه القيم يف جدولني مها جدول االحتامالت 
إىل حجم  املتوقعة، ويرمز )ن(  للتكرارات  املشاهدة وجدول االحتامالت  للتكرارات 

 .http://nlp.stanford.edu/software/segmenter.shtml  :1- انظر
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املدونة، أما )ش( فريمز إىل التكرارات املشاهدة أو امللحوظة، أما الرمز )ت( فيشري إىل 
التكرارات املتوقعة، والرمز )ع( يشري إىل حواصل العالقات احلسابية بني التكرارات 
حساب  طريقة  فيوضح   )7( اجلدول  أما  و6(.   5 اجلدولني  )انظر  واملتوقعة  املشاهدة 
استخدامها  يمكن  التي  اإلحصائية  املقاييس  من  لستة  للكلمة  اإلحصائية  املقاييس 
الستخراج الكلامت املميزة. وبواقع املعاجلة اإلحصائية؛ هناك العديد من املقاييس التي 
يمكن استخدامها ودراسة صالحيتها الستخراج الكلامت املميزة غري أن املذكورة يف 
ما  كل  ذكر  جماله  وليس  تعريفي  الفصل  هذا  نطاق  أن  كام  األشهر،  تمُعّد   )7( اجلدول 

يتعلق بمثل هذه املقاييس.
وللحكم عىل موثوقية نتائج املقاييس اإلحصائية املوضحة يف اجلدول )7( نستخدم 
ما يسمى بمستوى الثقة أو نسبة اخلطأ ومها مقداران مرتابطان جدا. فنسبة اخلطأ جيب 
مع  قارن  0.05؛  هي  قبوهلا  يمكن  خطأ  نسبة  )أكرب  معني  مقدار  من  أقل  تكون  أن 
املجيول 2015: 249-252(، ويقابلها مستوى ثقة معني )أقل نسبة ثقة يمكن قبوهلا 
نتائج  تتساوى معها  أن  قيمة حرجة جيب  املقاييس  معيار من هذه  هي 95%(، ولكل 
املعيار اإلحصائي أو تتعداها حتى حتقق مستوى الثقة ونسبة اخلطأ املطلوبتني. وبطبيعة 
احلال يمكن اإلشارة إىل مستوى الثقة أو نسبة اخلطأ فقط بدال من ذكر االثنتني. واجلدير 
بالذكر هنا هو أن مقيايْس معامل الغرابة واملعلومات املتبادلة ليس هلام جداول إحصائية 
للمقاييس  احلرجة  القيم  يوضح   8 )اجلدول  هلام  احلرجة  القيم  استخراج  من  متكننا 

اإلحصائية من مستويات الثقة(.
وقد استخدمت يف مجيع التجارب نظام معاجلة املدونات العربية غواص اإلصدار   
 Al-Thubaity et. al. وآخرون  )الثبيتي  النظام  من  األحدث  النسخة  )1( وهو   4.6
2013( ، ويتضمن املقاييس اإلحصائية املذكورة آنفا. وقد أستخدمتمُ برنامج »املختار 

العريب« الذي يقوم باالختيار العشوائي لنصوص املدونة املرجعية بحسب بعض املعايري 
التي حيددها املستخدم)2(. 

 ./https://sourceforge.net/projects/ghawwasv4/files  :1- انظر
2- صمم هذا الربنامج األستاذ عايل القرين يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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املجموعبقية الكلامتالكلمةاملدونة

املدونة الرئيسية
ش1

تكرار الكلمة يف 
املدونة

ش2= ن1-ش1
جمموع تكرار بقية 
الكلامت يف املدونة

ن1
حجم املدونة

املدونة املرجعية
ش3

تكرار الكلمة يف 
املدونة

ش4= ن2-ش3
جمموع تكرار بقية 
الكلامت يف املدونة

ن2
حجم املدونة

ن= ن1+ن2ع2= ش2+ش4ع1= ش1+ش3املجموع

اجلدول )5(: جدول االحتامالت للتكرارات املشاهدة.

املجموعبقية الكلامتالكلمةاملدونة

ن1ت2 = )ن1×ع2(/نت1 = )ن1×ع1(/ناملدونة الرئيسية

ن2ت4 = )ن2×ع2(/نت3 = )ن2×ع1(/ناملدونة املرجعية

ع2ع1املجموع

اجلدول )6(: جدول االحتامالت للتكرارات املتوقعة.

املعادلة الرياضيةاملقياس اإلحصائي

ل.ل=2×])ش1×لو)ش1\ت1( + )ش2×لو)ش2\معامل االحتامل اللوغاريثمي )ل.ل(
ت2( + )ش3×لو)ش3\ت3( + )ش4×لو)ش4\ت4([

م.ك=])ش1-ت1(2\ت1[ + ])ش2-ت2(2\ت2[ مربع كاي )م.ك(
+ ])ش3-ت3(2\ت3[ + ])ش4-ت4(2\ت4[

م.ز=)ش1-ت1( \)ت1( ½ 1معامل زد )م.ز()1(
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املعادلة الرياضيةاملقياس اإلحصائي

م.ت=)ش1-ت1( \)ش1( ½معامل يت )م.ت(

م.غ= )ش1\ن1(/)ش3\ن2(معامل الغرابة )م.غ(

م.م=لو)ش1\ت1(املعلومات املتبادلة )م.م(

اجلدول )7(: املعادالت اإلحصائية للمقاييس اإلحصائية.

املقاييس 
اإلحصائية

نسبة اخلطأ ومستوى الثقة

.05.025.01.001.000001

95 %97.5 %99 %99.99 %99.9999 %

3.8415.0246.63510.82824مربع كاي

التشابه 
3.8415.0246.63510.82824اللوغاريثمي

6.31412.706231.82318.31310688.1852معامل يت

1.6451.9602.3263.0904.7591معامل زد

اجلدول )8(: جدول القيمة احلرجة للمقاييس اإلحصائية مقابل نسبة اخلطأ ومستوى الثقة.

3. 3. تأثري املدونة املرجعية
والفرتة  وجماهلا  حجمها  حيث  من  املرجعية  املدونة  تأثري  إىل  املبحث  هذا  يتطرق 
ونوعية  عدد  عىل  منها  نصوصها  مجع  تم  التي  اجلغرافية  واملنطقة  تغطيها  التي  الزمنية 
عىل  املرجعية  املدونة  لتأثري  السابقة  الدراسات  بعض  تطرقت  وقد  املميزة.  الكلامت 
استخدم  الذي   )Berber-Sardinha 2000( بربر-سارديناه  مثل  املميزة  الكلامت 

1- عندما يرفع أي عدد لألس ½ فهذا يعني اجلذر الرتبيعي للعدد.
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عدد  عىل  املرجعية  املدونة  حجم  زيادة  تأثري  ودرس  اللوغاريثمي  االحتامل  مقياس 
تقريبا عندما يكون حجم  ثابتا  املميزة يكون  الكلامت  املميزة ووجد أن عدد  الكلامت 
 Goh املدونة املرجعية مخسة أضعاف أو أكثر من حجم مدونة الدراسة. وقد درس)قوه
زمنها  مع  واملكتوبة  املنطوقة  املرجعية  املدونة  حجم  تأثري  املثال-  سبيل  -عىل   )2011

ونوعها واملنطقة اجلغرافية عىل الكلامت املميزة، ووجد بحسب التجارب التي أجراها 
العوامل  بني  من  املميزة  الكلامت  عدد  عىل  تأثري  األقل  هو  املرجعية  املدونة  حجم  أن 

األخرى بينام موضوعها هو األكثر تأثريا. 
ولكن ما يميز التجارب يف هذا الفصل هو أهنا أول دراسة جتريبية عربية خاصة هبذا 
أي  املرجعية، وحتييد  املدونة  واحد يف  متغري  الرتكيز عىل  ذلك  إىل  املوضوع، ويضاف 
مؤثرات أخرى من قبيل تغيري حجم املدونة املرجعية، أما حتييد تأثري املوضوع والزمن 
واملنطقة اجلغرافية عن طريق عدم تغيريها )نفس املوضوع والزمن واملناطق اجلغرافية 

للمدونات املرجعية( فال تمُوجد عىل حد علمي دراسة بمثل هذا النوع. 
وسأوظف يف مجيع جتارب هذا املبحث مقياس االحتامل اللوغاريثمي مع نسبة خطأ 
أقل من 0.000001 )مستوى ثقة أكرب من 99.9999 % ، انظر اجلدول 8(، رشيطة أن 
تكون نسبة الكلمة يف مدونة الدراسة إىل نسبتها يف املدونة املرجعية أكرب من أو تساوي 

10، وأن يكون عدد تكرارها يف مدونة الدراسة أكرب من أو يساوي 10. 

3. 3. 1. تأثري احلجم 
اسَتْخَدمْتها  التي  أو  املميزة  الكلامت  استخراج  بموضوع  اخلاصة  األدبيات  تويص 
بأن يكون حجم املدونة املرجعية أكرب من حجم مدونة الدراسة أو عىل أقل تقدير أن 
زاد  كلام  أنه  هو  التوصية  هذه  خلف  والسبب  احلجم.  يف  متساويتني  املدونتان  تكون 
الرئيسة.  املدونة  يف  جديدة  ميزة  كلامت  ظهور  فرصة  ازدادت  املرجعية  املدونة  حجم 
حماولة  مع  املميزة  الكلامت  عدد  عىل  املرجعية  املدونة  حجم  تأثري  بدراسة  هنا  سأقوم 
حتييد املؤثرات األخرى )الزمن، واملوضوع، واملنطقة اجلغرافية( حيث سيتم استخراج 
الكلامت املميزة للرياضة من مدونة الصحف العربية 2015م عن طريق مقارنتها ببقية 
موضوعات املدونة. وسوف أجري مخس جتارب يكون فيها حجم املدونة املرجعية ربَع 
حجم مدونة الدراسة )0.25(، ونصفها )0.50( ومساوًيا هلا )1(، وضعفها )2(، 
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وأربعة أضعافها )4( ومن بعدمُ كامل املدونة )6.62(. 
ثالثة  لعام 2015م  العربية  الصحف  بالرياضة يف مدونة  اجلزء اخلاص  ويبلغ حجم 
هو  العدد  هذا  ربع  فإن  وبالتايل  املدونة(  حجم  من   %13( كلمة  و251.471  ماليني 
دولة  كل  نصيب  يكون  بحيث  العريب(  املختار  )بواسطة  عشوائيا  سيمُختار   812.868
ْبع هذا العدد؛ أي: 116.124 كلمة )لسبع دول(، وسيمُؤخذ من كل موضوع من  هو سمُ
كلمة.   16.589 أي  موضوعات؛  سبعة  عشوائي  بشكل  دولة  كل  داخل  املوضوعات 
ويتم العمل بنفس األسلوب لالختيار العشوائي للكلامت بالنسبة لبقية التجارب )يوضح 

اجلدول 9 عدد الكلامت املستخرجة يف كل جتربة بحسب املحددات املوضحة سابقا(. 

الزيادة عن األصغرعدد الكلامت املميزةالنسبة بني املدونتني
نسبة الكلامت املميزة 

إىل عدد كلامت 
املدونة املرجعية

0.25 1,090-1.49%

0.50 1,637 5472.23%

1.00 2,301 6643.14%

2.00 2,913 6123.98%

4.00 3,242 3294.42%

6.62 3,319774.53%

باستخدام  الدراسة  ملدونة  بالنسبة  املرجعية  املدونة  حجم  مقابل  املميزة  الكلامت  عدد   :)9( اجلدول 
مقياس االحتامل اللوغاريثمي.

بالنسبة لعدد الكلامت املميزة هو أن عددها يزداد بازدياد حجم  وأول ما نالحظه 
املدونة املرجعية ولكن الزيادة يف الفرق بني عددها يتناقص عندما يتعدى حجم املدونة 
 Berber-Sardinha املرجعية الضعف. وهذا يتوافق مع ما توصل إليه )بربر-سارديناه
2000( بأن عدد الكلامت املتميزة يزداد بازدياد املدونة املرجعية ولكنه يبقى ثابتا عندما 
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يزيد حجمها عن مخسة أضعاف، فال يكاد يكون هناك فرق. والسبب يف ازدياد عدد 
الكلمة  نسبة  وازدياد  اللوغاريثمي،  االحتامل  معامل  قيمة  ازدياد  هو  املميزة  الكلامت 
يف مدونة الدراسة مقارنة بنسبتها يف املدونة املرجعية مع ازدياد حجم املدونة املرجعية، 
يكون  أن  وهو  الثالث،  الرشط  حتقق  كلمة  أي  توجد  ال  حتى  االزدياد  هذا  ويستمر 
تكرارها يف مدونة الدراسة أكرب أو يساوي 10 )يوضح اجلدول 10 قيم مقياس التشابه 
املرجعية  املدونة  حجم  كان  عندما  متيزا  األكثر  العرش  للكلامت  بالنسبة  اللوغاريثمي 

يساوي ربع مدونة الدراسة وكيف تغريت قيمها بازدياد حجم املدونة(.

حجم املدونة املرجعية

0.250.501.002.004.006.62 الكلمة

4531.38354.213550.520220.126793.335776.1الفريق

3568.36555.710799.615791.021149.827742.6فريق

3467.46475.110685.116004.221834.830488.9مباراة

3165.75805.79749.214394.019869.827322.8املباراة

2877.95387.28878.613243.017766.924587.5كرة

2432.24357.97395.810884.714543.820183.7املنتخب

2306.93980.77177.610080.413595.319034.7النادي

2136.03973.26397.59364.912704.617449.9نادي

2048.54197.77163.210503.613880.619498.5القدم

2029.93693.56132.69114.512488.317689.1الالعب

اجلدول )10(: ازدياد قيم معامل التشابه اللوغاريثمي مع ازدياد حجم املدونة املرجعية.

ولكن ما نسبة ما تتشارك به الكلامت املميزة يف كل حالة من حاالت حجم املدونة 
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بحسب التجارب التي أجريت كام هو موضح أعاله؟ تشري البيانات كام يوضح اجلدول 
)11( إىل أن معدل نسبة الكلامت املميزة املشرتكة يصل إىل 92.4%، ومن ثم فإنه من 
املهم مالحظة أن نسبة ما يظهر من الكلامت املميزة-عندما كان حجم املدونة املرجعية 

ربَع مدونة الدراسة-قد بلغت 90%؛ أي: حوايل 990 كلمة. 

النسبة بني 
0.250.501.002.004.006.62املدونتني

0.25100.0%89.7%91.0%91.6%91.2%90.8%

0.50100.0%91.8%92.7%92.3%89.9%

1.00100.0%94.0%94.0%92.3%

2.00100.0%95.3%93.9%

4.00100.0%96.1%

6.62100.0%

اجلدول )11(: نسبة تشارك الكلامت املميزة بحسب حجم املدونة املرجعية.

ويدعونا هذا العدد الكبري من الكلامت إىل طرح التساؤل اآليت: هل تتشارك هذه 
األوىل.  الرتبة  املائتي  يف  تشاركها  مقدار  ما  آخر:  بمعنى  أيضا؟  ترتيبها  يف  الكلامت 
يتم اختيار أعىل  أن  املميزة هو  الكلامت  املعتاد يف دراسة  أن  السؤال هو  والداعي هلذا 
الكلامت املميزة رتبًة بحسب املقياس االحصائي بعد تطبيق بقية الرشوط بسبب العدد 
وجدنا  فإن  الفصل(،  هذا  هناية  يف  الحقا  هذا  عن  )سأحتدث  املميزة  للكلامت  الكبري 
تشاهبا كبريا يف الرتبة فهل من الرضوري أن يكون حجم املدونة املرجعية أكرب أو مساٍو 
تكون  عندما  النتائج  عىل  االعتامد  يمكننا  هل  أخرى:  بصيغة  الرئيسة؟  املدونة  حلجم 

املدونة املرجعية أصغر من مدونة الدراسة؟
حجم  بحسب  متيزا  األكثر  كلمة  املائتي  يف  التشارك  نسبة   )12( اجلدول  ويعرض 
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التشارك عالية جدا )كانت  نسبة  فإن  البيانات  ما توضحه  املرجعية. وبحسب  املدونة 
تأثري  له  املرجعية ليس  املدونة  النتيجة توضح أن حجم  أقّل حاالهتا(. وهذه  92% يف 
فأغلب  كثرًيا،  يتأثر  املميزة ال  الكلامت  ترتيب  إن  بل  متيزا.  األكثر  الكلامت  يذكر عىل 
اجلدول  ويشري  طفيًفا.  تغرًيا  يكون  تغري  وإن  القائمة،  يف  ترتيبها  عىل  حتافظ  الكلامت 
)13( إىل طبيعة ترتيب الكلامت العرشين األكثر متيزا عندما كان حجم املدونة املرجعية 
أكرب بمقدار 6.62 من حجم مدونة الدراسة، باإلضافة إىل ترتيبها يف األحجام األخرى 

األصغر منها واملستخدمة للمدونة املرجعية.

النسبة بني 
0.250.501.002.004.006.62املدونتني

0.25100.0%92.0%94.0%94.0%94.0%92.0%

0.50100.0%95.5%96.0%96.0%92.5%

1.00100.0%97.0%97.0%93.5%

2.00100.0%97.0%95.0%

4.00100.0%96.5%

6.62100.0%

اجلدول )12(: نسبة التشارك يف املائتي كلمة األكثر متيزا بحسب حجم املدونة املرجعية.

3. 3. 2. تأثري املنطقة اجلغرافية
الصحافة  ملوضوعات  املميزة  الكلامت  نستخرج  اجلغرافية،  املنطقة  تأثري  لتوضيح 
وحتى  واملغربية.  املرصية  بالصحافة  مقارنًة  العربية(  الصحافة  مدونة  )من  السعودية 
نختار  آنفا،  رأينا  كام  تأثريه  عدم  أو  حمدوديته  من  الرغم  عىل  احلجم  تأثري  عن  نحيد 
عشوائيا من موضوعات الصحافة املرصية نفس احلجم نسبًة مع موضوعات الصحافة 
املرصية  بالصحافة  املقارنة  عند  كلمة   922 املميزة  الكلامت  عدد  كان  وقد  املغربية. 
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و1044 كلمة عند املقارنة بالصحافة املغربية.

رتبة الكلمة املميزة بحسب حجم املدونة املرجعيةالكلمة

6.620.250.5124

111111الفريق

233322مباراة

322233فريق

444444املباراة

555555كرة

666666املنتخب

797877القدم

878788النادي

91010101010الالعب

1089999نادي

111211111111الدوري

121312121212كاس

131817151515املريخ

141614141313الالعبني

151716131414العب
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رتبة الكلمة املميزة بحسب حجم املدونة املرجعيةالكلمة

162018191916ملعب

171413181817املوسم

181915161719الفوز

191519171618االهيل

202120222020دوري

اجلدول )13(: مقارنة رتبة الكلامت األكثر متيزا عندما كان حجم املدونة املرجعية أكرب بمقدار 6.62 
من حجم مدونة الدراسة مع بقية األحجام األخرى املستخدمة للمدونة املرجعية.

وعىل الرغم من تساوي حجم املدونة املرجعية للصحافة املرصية واملدونة املرجعية 
للصحافة املغربية إال أن عدد الكلامت املميزة كان أكثر بالنسبة للصحافة املغربية بمقدار 
الصحافة  بني  املفردات واألساليب  تقارب  إىل  السبب يف هذا  يعود  122 كلمة، وقد 

السعودية والصحافة املرصية. 
وعند مقارنة الكلامت املميزة يف احلالتني، كان عدد الكلامت املميزة املشرتكة 597 
كلمة، أي حوايل 65% من الكلامت املميزة عندما كانت املدونة املرجعية هي الصحافة 
املرصية. ولكن عند النظر للامئتي كلمة األكثر متيزا نجد أن عدد الكلامت املميزة املشرتكة 
هي 119 كلمة أي ما نسبته 60% تقريبا، وهذه النسبة أقل بكثري من حاالت التشارك 
املنطقة  التي رأيناها يف جتارب حجم املدونة، وهذا املؤرش يعود تأثريه بذلك إىل تأثري 

اجلغرافية عىل الكلامت املميزة.
ولو نظرنا للكلامت األربعني األكثر متيزا عندما كانت املدونة املرجعية هي الصحافة 
املغربية وقارنا رتبتها بالكلامت املميزة عندما كانت املدونة املرجعية هي الصحافة املرصية 
كام هو مبني يف اجلدول )14( فسنجد أن هناك تقاربا يف الرتبة بني الكلامت املشرتكة، غري 
الصحافة املرصية  املرجعية  املدونة  الكلامت عندما كانت  امللحوظ هو غياب بعض  أن 
والنرص،  واملهندس،  والطالب،  وحمافظة،  والسعودي،  )الدكتور،  املميزة:  والكلامت 
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واهلالل، والطالبات، وسلطان، واحلوثية(. وهذه الكلامت شائعة يف الصحافة املرصية 
والسعودية فلم تظهر ككلامت ميزة عندما كانت املدونة املرجعية الصحافة املغربية. لكن 
عبداهلل،  )عبدالعزيز،  مثل  أعالم  أسامء  أغلبها  يف  أهنا  هي  املميزة  الكلامت  يف  املالحظ 
سلامن، الرياض، مكة، األحساء(، أو ألقاب سياسية واجتامعية وعلمية مثل )الدكتور، 
األمري، سمو، خادم، املهندس(. ومثل هذه الكلامت-من النظرة األوىل عىل األقل-قد ال 

تعكس اختالفا لغويا بقدر ما تعكس االختالفات االجتامعية والسياسية.
يوضح  الذي   )15( اجلدول  انظر  وضوحا:  أكثر  الصورة  تكون  أن  أجل  ومن 
الكلامت األربعني األكثر متيزا عندما كانت الصحافةمُ املرجعية الصحافَة املرصية. ونجد 
أن الكلامت )اململكة، امللك، امللكي( ميزة للصحافة السعودية عند مقارنتها بالصحافة 
املرصية الختالف النظام السيايس )ملكي مقابل مجهوري( وال توجد ضمن الكلامت 
املميزة للصحافة السعودية عند مقارنتها بالصحافة املغربية لتشابه نظامي احلكم. ولكننا 
نجد بعض االختيارات يف رسم الكلامت أو التفضيالت اللغوية مثل )الشؤون، امللتقى، 
اجلائزة(. وهذا بحاجة لدراسة أعمق ليس هنا مكاهنا. واخلالصة أن للمنطقة اجلغرافية 
تأثرًيا عىل الكلامت املميزة، فيمكن أن تظهر االختالفات السياسية واالجتامعية وتبني 

بعض الفروقات يف التفضيالت اللغوية.

الكلمة
رتبة الكلمة

الكلمة
رتبة الكلمة

مرصاملغربمرصاملغرب

2121املكرمة11بن

2227عبدالرمحن23عبدالعزيز

2323فيصل*3الدكتور

*24الطالب46احلرمني

2525جازان55االمري

2626املنورة67الرشيفني
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الكلمة
رتبة الكلمة

الكلمة
رتبة الكلمة

مرصاملغربمرصاملغرب

2724عسري712عبداهلل

2829نجران810الرياض

2928نايف99خادم

*30املهندس108سمو

*31النرص1111سلامن

*32اهلالل1213فهد

3330مبي*13السعودي

3432الدمام1415سعود

3531منسويب1514السمو

*36الطالبات*16حمافظة

*37سلطان1716جدة

3833االحساء1818ويل

3938الطائف1919معايل

*40احلوثية2020مكة

املغربية  بالصحافة  مقارنتها  عند  السعودية  للصحافة  متيزا  األكثر  األربعني  الكلامت   :)14( اجلدول 
ومقارنتها برتبتها عندما كانت املدونة املرجعية هي الصحافة املرصية.
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الكلمة
رتبة الكلمة

الكلمة
رتبة الكلمة

مرصاملغربمرصاملغرب

2121املكرمة11بن

*22الشؤون*2اململكة

2323فيصل32عبدالعزيز

2427عسري*4امللك

2525جازان55االمري

2626املنورة64احلرمني

2722عبدالرمحن76الرشيفني

2829نايف810سمو

2928نجران99خادم

3033مبي108الرياض

3135منسويب1111سلامن

3234الدمام127عبداهلل

3338االحساء1312فهد

141514363442السمو

*35امللتقى1514سعود

3643تبوك1617جدة
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الكلمة
رتبة الكلمة

الكلمة
رتبة الكلمة

مرصاملغربمرصاملغرب

*37اجلائزة*17امللكي

3839الطائف1818ويل

3941الباحة1919معايل

4045اهلل-2020مكة

املرصية  بالصحافة  مقارنتها  عند  السعودية  للصحافة  متيزا  األكثر  األربعني  الكلامت   :)15( اجلدول 
ومقارنتها برتبتها يف املدونة املرجعية: الصحافة املغربية.

3. 3. 3. تأثري املوضوع
املميزة.  الكلامت  عىل  املرجعية  املدونة  موضوع  تأثري  عن  املبحث  هذا  يف  نكشف 
العربية 2015م  الصحافة  السياسية يف  باملواضيع  اخلاص  اجلزء  وللقيام هبذا سنقارن 
اخلاص  اجلزء  وهو  عنه  بعيد  آخر  وجزء  الدولية،  املواضيع  وهو  منه  قريب  جزء  مع 
باملواضيع الدينية. وسنحيد عامل احلجم ونساوي بني أحجام املدونات لتكون مدونتي 
حتييدها  تم  العوامل  )بقية  الدينية  املواضيع  حجم  بنفس  والدولية  السياسية  املواضيع 
التجارب أن عدد الكلامت  نتائج  فاملناطق اجلغرافية واحدة والزمن واحد(. وتوضح 
املميزة كان 344 كلمة و1079 كلمة يف املدونة املرجعية: املواضيع الدولية واملواضيع 
الدينية  املواضيع  استخدام  حالة  يف  املميزة  الكلامت  عدد  أن  أي  التوايل،  عىل  الدينية 
كمدونة مرجعية أكرب بحوايل ثالث مرات. وهذا يشري إىل أنه إذا كانت املدونة املرجعية 
قريبة يف موضوعها من مدونة الدراسة فإن عدد الكلامت املميزة يقل والعكس صحيح. 
وكان عدد الكلامت املميزة املشرتكة 200 كلمة أي ما نسبته 58% من الكلامت املميزة 
عندما كانت املدونة املرجعية هي املواضيع الدولية. وكان عدد الكلامت املشرتكة بني 
نسبة  بال شك  نسبته 12.5% وهي  ما  أي  كلمة  متيزا هو 25  األكثر  املائتني  الكلامت 



-116-

متدنية جدا عام رأيناه يف جتارب تأثري احلجم وجتارب تأثري املنطقة اجلغرافية.

الكلمة
رتبة الكلمة

الكلمة
رتبة الكلمة

الدينيةالدوليةالدينيةالدولية

2184الدستوري*1الرتبية

D23322االساتذة*

23149التالميذ*3االزهر

24103توارضوس434النقابة

*25[-*5القضاة

26145الفنانات640العمومية

*27الرتبوية*7القيامة

28192الذكورية867.:

29122الفنانني963القوائم

30151االنبا1064الشغل

*31املعلمني*11حملب

32176اجلهوية1260دارفور

33215املنيا*13]

34178املرقسية1497الري

35111السد1573نقابة

*36اجلاللة1696االقباط
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الكلمة
رتبة الكلمة

الكلمة
رتبة الكلمة

الدينيةالدوليةالدينيةالدولية

37144االمتحانات17102املجيد

38341املجتمعى*18ص

*39املجتمعي1981املائية

40234اهلنيدى*20بحريى

الدولية  باملواضيع  مقارنتها  عند  السياسية  للمواضيع  متيزا  األكثر  األربعني  الكلامت   :)16( اجلدول 
ومقارنتها برتبتها عندما كانت املدونة املرجعية هي املواضيع الدينية.

ولو نظرنا للكلامت األربعني األكثر متيزا عندما كانت املدونة املرجعية هي املواضيع 
الدولية كام هو موضح يف اجلدول )16( فإننا نجد أن 26 كلمة منها من ضمن الكلامت 
املميزة عندما كانت املواضيع الدينية هي املدونة املرجعية، لكن هناك اختالفا كبريا يف 
رتبتها، كام أننا ال نجد كلامت تدل داللة واضحة عىل املوضوع السيايس، بل تدل بعض 
الكلامت عىل الشأن املرصي والقبطي منه بشأن خاص. ولو نظرنا للكلامت األربعني 
األكثر متيزا عندما كانت املواضيع الدينية هي املدونة املرجعية كام هو موضح يف اجلدول 
)17(، فإننا نالحظ أن املشرتك منها هو ثالث كلامت فقط وبقية الكلامت مل تظهر أبدا 
كام نجد أن ألغلب الكلامت عالقًة باملواضيع السياسية واألحداث التي جرت خالل 

مجع هذه النصوص املتعلقة بـ )عاصفة احلزم(.

الكلمة
رتبة الكلمة

الكلمة
رتبة الكلمة

الدينيةالدوليةالدوليةالدينية

*21الشعبية*1االنتخابات

*22تونس*2احلكومة



-118-

الكلمة
رتبة الكلمة

الكلمة
رتبة الكلمة

الدينيةالدوليةالدوليةالدينية

*23اللواء*3احلزب

*24والية*4الوطني

*25اجلنوب*5حزب

*26البشري*6السودان

*27االمنية*%7

*28التحالف*8القوات

*29الرشطة*9قوات

*30املغربية*10اجلزائر

*31السودانية*11احلوثيني

*32القطاع*12عدن

D332*13املتحدة

344النقابة*14االحزاب

*35تعديل*15اخلرطوم

*36االقرتاع*16احلوثي

*37الربملان*17االنتخابية

*38السوداين*18هادي
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الكلمة
رتبة الكلمة

الكلمة
رتبة الكلمة

الدينيةالدوليةالدوليةالدينية

*39مارس*19االحتاد

406العمومية*20املعارضة

الدينية  باملواضيع  مقارنتها  عند  السياسية  للمواضيع  متيزا  األكثر  األربعني  الكلامت   :)17( اجلدول 
ومقارنتها برتبتها عندما كانت املدونة املرجعية هي املواضيع الدولية.

البشرياملعارضةاحلوثياحلوثينياألحزاباحلزبحزباالنتخابات

دارفورالربملانالدستوريةاالقرتاعالدستورهاديالتحالفاالنتخابية

النواباحلرياتالدستوريالربملانيةالديمقراطيانتخاباتحتالفاحزاب

القضاةاالقباطالباباالسودانينيالناخبنياحلوثيوناجلبهةحلوثيني

الضالعغاراتاملفوضيةاملخلوعالقوائمكردفانتوارضوس.:

دستوريةصعدةالسبيسمسلحينكريانالقيادياالشرتاكياحلوثية

البوليساريومليشياتبوتفليقةاحلزبيةاملرقسيةاالنبااالنتقاليةاملصاحلة

النقابيةعسكريعاممرةالترشيعيةدستوراالنتخايبالثوريةالنقابات

Dمزواركريانالكاتدرائيةبطريركشبوةمساهل-*

امليليشياتالنقايبغندوراملتمردينالرئاسيةقداسحاحالغارات

عند  العربية  الصحف  مدونة  يف  السياسية  للمواضيع  متيزا  األكثر  الثامنني  الكلامت   :)18( اجلدول 
مقارنتها بجميع مواضيع املدونة ماعدا املواضيع الدولية.

ذات  أم  واحد  موضوع  ذات  املرجعية  املدونة  تكون  أن  األفضل  من  هل  ولكن 
وبقية  دراسة  كمدونة  السياسية  املواضيع  استخدمت  ذلك  وملعرفة  متعددة؟  مواضيع 
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الدولية كمدونة مرجعية.  العربية 2015م ما عدا املواضيع  مواضيع مدونة الصحافة 
الكلامت   )18( اجلدول  ويوضح  ميزة.  كلمة   1078 املميزة  الكلامت  عدد  كان  وقد 
الثامنني األكثر متيزا منها. ويتضح من اجلدول عند مقارنته باجلدولني )16( و)17( أن 
الكلامت املميزة، وبعد استخدام أكثر من موضوع واستبعاد املواضيع القريبة جدا من 
مدونة الدراسة، كانت أكثر تعبريا عن املوضوع، وراصدة لألحداث السياسية خالل 
فرتة صدور النصوص )عاصفة احلزم( ولن أتطرق إىل حتليل هذه الكلامت فهذا ليس 
جماله وأترك للقارئ الكريم النظر والتمعن فيها. ونالحظ أيضا ورود رموز وأحرف 
إنجليزية ):/. /، / -/ */ D( من ضمن الكلامت املميزة، وسأتطرق لطريقة التعامل 
مع مثل هذه احلاالت يف هناية الفصل، فحذفها أو تركها يعتمد عىل اهلدف من استخراج 
اجلدول  األخري من  السطر  املوجودة يف  كلمة »حاح«  أيضا  املميزة. ولوحظ  الكلامت 
»بحاح«  هو  واألصل  العريب.  املجزئ  برنامج  قبل  من  اخلاطئ  للتجزيء  نتيجة  وهي 

وهو اسم العائلة لرئيس الوزراء اليمني يف وقتها.
املدونة  بموضوع  اخلاصة  التجارب  من  عام،  بشكل  إليه،  اخللوص  يمكن  وما 
املرجعية هو أن ملوضوعها أثًرا كبرًيا يف عدد الكلامت املميزة ونوعيتها، ومن املفضل أن 

تكون متعددة املوضوعات وبعيدة عن موضوع مدونة الدراسة.

3. 3. 4. تأثري الزمن 
لدراسة تأثري اختالف الفرتات الزمنية عىل نتائج الكلامت املميزة بني املدونة الرئيسة 
)مدونة الدراسة( واملدونة املرجعية، نستخرج-عىل سبيل املثال-الكلامت املميزة ملوضوع 
الرياضة من مدونة الصحافة السعودية لعام 2007م وذلك عن طريق مقارنتها باملواضيع 
للعام  السعودية  ثانية بمدونة الصحف  نقارهنا يف مرحلة  املدونة نفسها، ثم  األخرى يف 
2012م، ويف مرحلة ثالثة بالصحافة السعودية من مدونة الصحف العربية )2015م(. 
حيصل  قد  الذي  االختالف  وكذلك  متاما  اجلغرافية  االختالفات  حتييد  يتم  وهبذا 
عىل  فقط  نمُبقي  املرجعية  املدونة  موضوعات  الختالف  وبالنسبة  النص.  لوعاء  نتيجة 
الثالث وهي: االجتامعية، والثقافية، واالقتصادية،  املدونات  املوضوعات املشرتكة بني 
املرجعية. ولتحييد  املدونة  يتم حتييد االختالفات حول موضوعات  والسياسية وبذلك 
وكانت  متساوية،  وموضوعاهتا  املدونات  مجيع  كانت  فقد  املرجعية  املدونة  حجم  تأثري 
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ألهنا  2012م؛  للعام  السعودية  الصحافة  مدونة  يف  موجود  هو  ملا  متساوية  أحجامها 
األصغر، وكانت أحجامها أكرب بخمس مرات من حجم مدونة الدراسة. وكام حصل يف 
التجارب السابقة فقد تم اختبار النصوص بصورة عشوائية أيضا، وهبذا نكون قد حّيدنا 

مجيع املؤثرات املمكنة بقدر اإلمكان وأبقينا عىل تأثري الفرتات الزمنية فقط. 
للحاالت  املميزة 524 كلمة، و518 كلمة، و577 كلمة  الكلامت  وقد كان عدد 
الثالث املذكورة أعاله عىل التوايل. والفرق بني عدد الكلامت املميزة معدوم تقريبا )6 
كلامت( بني عامي 2007م و2012م، وقليل بني عام 2007م و2015م )53 كلمة(.  
وقد كان عدد الكلامت املميزة املشرتكة، عندما كانت املدونة املرجعية هي موضوعات 
مدونة  هي  املرجعية  املدونة  كانت  وعندما  2007م  عام  السعودية  الصحافة  مدونة 
بينهام  الكلامت املشرتكة  الصحافة السعودية، 454 كلمة )أي ما نسبته 87%(، وعدد 
من الكلامت املئتني األكثر متيزا 171 كلمة )أي ما نسبته 86.5%(، وكان عدد الكلامت 
الصحافة  مدونة  موضوعات  تتضمن  املرجعية  املدونة  كانت  عندما  املشرتكة،  املميزة 
السعودية للعام 2007م وعندما كانت املدونة املرجعية هي الصحافة السعودية للعام 
2015م، 442 كلمة )أي ما نسبته: 84%(، وعدد الكلامت املشرتكة بينهام من الكلامت 
الكلامت  أن  املالحظ  ولكن:   ،)%82 نسبته:  ما  )أي  كلمة   164 متيزا  األكثر  املئتني 
املشرتكة األكثر متيزا حتتفظ بنفس رتبتها تقريبا مع اختالف الفرتات الزمنية كام يوضح 
ذلك اجلدول )19(. وتشري هذه البيانات إىل أن تأثري اختالف الفرتات الزمنية موجود 

ولكنه قليل مثلام هو احلال يف تأثري املناطق اجلغرافية.

الكلمة
زمن صدور النصوص

الكلمة
زمن صدور النصوص

200720122015200720122015

161412الالعبني115الفريق

171318النرص243كرة

181717مدرب352املنتخب
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الكلمة
زمن صدور النصوص

الكلمة
زمن صدور النصوص

200720122015200720122015

192119منتخب434املباراة

202020الشوط521االحتاد

211824البطولة677فريق

221921الكرة7610اهلالل

232222العب886القدم

242423العبي91613نادي

252327بطولة1098كاس

262728الدوري11109مباراة

272526مباريات121116املدرب

282631دوري15*13النادي

292930املوسم141211الالعب

**30فهد151514االهيل

اجلدول )19(: الثالثون كلمة األكثر متيزا ملوضوع الرياضة عند استخدام مدونة الصحافة السعودية لعام 
2007 ومقارنة رتبتها عندما كانت املدونة املرجعية هي الصحافة السعودية عام 2012م وعام 2015م.

3. 4. تأثر املقاييس اإلحصائية
أوضحتمُ يف املبحث السابق تأثري املدونة املرجعية عىل الكلامت املميزة مستخدما يف 
ذلك واحدا من املقاييس اإلحصائية األكثر استخداما: معامل االحتامل اللوغاريثمي. 
ولكن هل ما ينطبق عىل هذا املقياس ينطبق عىل املقاييس األخرى؟ أولمُ ما جيب االنتباه 
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إليه هنا هو أن نتائج تطبيق كل مقياس تكون خمتلفة يف حال تطبيقها من املقاييس األخرى، 
فالكلامت املميزة وعددها ورتبها سوف تتباين بال شك بني املقاييس، ولكننا هنا وبسبب 
ضيق املساحة سوف نقترص عىل دراسة االختالف والتشابه بني املقاييس اإلحصائية عند 

اختالف حجم املدونة املرجعية، والكلامت األكثر متيزا عند استخدام كل معيار.
وقد َأجريتمُ نفس التجارب مثل ما هو موضح يف املبحث )3. 1.( باستخدام مجيع 
تطبيق مجيع  أن  أمرين مهمني؛ األول: هو  إىل  التنويه  املقاييس اإلحصائية. وهنا جيب 
بالنسبة  مكنا  يكن  مل  اللوغاريثمي  االحتامل  ملعامل  بالنسبة  احلال  هو  مثلام  املحددات 
ملعامل يت، فقد كان أقل نسبة خطأ أمكن احلصول عليها للكلامت املميزة، عندما كان 
حجم املدونة املرجعية هو ربع مدونة الدراسة، ما نسبته 98%، أما الثاين: فهو أن كاًل 
من معامل الغرابة واملعلومات املتبادلة ليست هلام نسبة ثقة، وبالتايل تم احتساب مجيع 
املرجعية ورشط  املدونة  الدراسة إىل  الكلمة يف مدونة  التي حتقق رشط نسبة  الكلامت 
تكرار الكلمة يف مدونة الدراسة بشكل مساٍو لـ أو أكرب من 10، ثم تم ترتيب الكلامت 
املميزة  الكلامت  عدد   )20( اجلدول  ويوضح  اإلحصائي.  املقياس  قيمة  بحسب 
املستخرجة من املواضيع الرياضية يف مدونة الصحف العربية لكل مقياس من املقاييس 

اإلحصائية املوضحة يف اجلدول )7(. 
وما نلحظه من البيانات املوضحة يف اجلدول )20( هو أن مربع كاي ومعامل زد 
املميزة  الكلامت  يزداد عدد  اللوغاريثمي حيث  االحتامل  نفس سلوك  ومعامل يت هلام 
مع ازدياد حجم املدونة املرجعية ولكن معامل الغرابة واملعلومات املتبادلة هلام سلوك 
وألفت  املرجعية.  املدونة  حجم  ازدياد  مع  املميزة  الكلامت  عدد  يقل  حيث  معاكس 
املميزة عند  الكلامت  الكريم إىل مالحظتني مهمتني؛ األوىل: هي أن عدد  القارئ  نظر 
املعلومات  استخدام  عند  املميزة  الكلامت  عدد  نفس  هو  الغرابة  معامل  استخدام 
املتبادلة، وهذا طبيعي بسبب عدم وجود قيمة حرجة لنتيجة تطبيق املعيار اإلحصائي، 
اإلحصائية.  املقاييس  لبقية  احلال  هو  مثلام  منها  أكرب  أو  يساوهيا  ما  طريقها  عن  نقبل 
املميزة  الكلامت  اختالف  جدا  املحتمل  من  متيزا  األكثر  الكلامت  اختيار  عند  ولكن، 
واملالحظة  اإلحصائي؛  املعيار  بحسب  األعىل  القيمة  ذات  الكلامت  اختيار  يتم  حيث 
الثانية أن عدد الكلامت املميزة متساٍو تقريبا مع مجيع املقاييس اإلحصائية ماعدا معامل 
يت عندما كان حجم املدونة املرجعية يساوي 6.62 مرة حجَم مدونة الدراسة. وهذا 
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يؤيد أن حجم املدونة املرجعية عىل عدد الكلامت يتضاءل عندما يكون حجم املدونة 
املرجعية أكرب من مدونة الدراسة بخمس مرات أو أكرب. 

النسبة بني 
املدونتني

االحتامل 
معامل معامل يتمعامل زدمربع كاياللوغاريثمي

الغرابة
معلومات 

متبادلة

0.251,090717181134,1744,174

0.501,6371,170517523,7103,710

1.002,3011,8471,1931213,5473,547

2.002,9132,6902,1282163,4773,476

4.003,2423,3573,2132763,4253,424

6.623,3193,3583,3443523,3443,344

اجلدول )20(: عدد الكلامت املميزة مقابل حجم املدونة املرجعية بالنسبة ملدونة الدراسة.

وقد اشرتكت مجيع املقاييس اإلحصائية ماعدا معامل الغرابة يف ظاهرة ازدياد قيمة 
مبني يف  املرجعية كام هو  املدونة  ازدياد حجم  مع  املميزة  للكلامت  املعامل اإلحصائي 
عند  بالرتتيب  األوىل  للكلمة  اإلحصائية  املعامالت  قيم  يوضح  الذي   )21( اجلدول 
استخدام معامل االحتامل اللوغاريثمي يف مجيع جتارب تأثري حجم املدونة. عىل سبيل 
املثال: كلمة »الفريق«.  أما قيم معامل الغرابة فليس هلا نمط ثابت بالنسبة لالزدياد أو 
احلجم،  يف  سابقتها  عن  بسيط  بمقدار  أخرى  وتنخفض  مرة  تزداد  فهي  االنخفاض، 
ونستطيع القول إهنا ثابتة تقريبا. ويمُشري ازدياد قيم املعامالت بدرجة كبرية إىل قلة نسبة 

اخلطأ وازدياد نسبة الثقة يف النتائج املستخرجة مع ازدياد حجم املدونة.

القيمة 
0.250.501.002.004.006.62احلرجة 

االحتامل 
4,531.38,354.113,550.520,220.026,793.335,776.1اللوغاريثمي
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2,752.65,517.110,569.919,024.931,688.961,135.7مربع كاي

23.442.872.3110.3154.6230.4معامل زد

21.035.152.067.579.591.1معامل يت

معامل 
37.948.737.942.839.334.6الغرابة

معلومات 
0.30.60.91.41.92.7متبادلة

اجلدول )21(: قيم املعامالت اإلحصائية لكلمة »الفريق« مع ازدياد حجم املدونة املرجعية.

املعيار 
اإلحصائي

حجم املدونة املرجعية بالنسبة ملدونة الدراسة

0.51246.62

االحتامل 
%90.8%91.2%91.6%91.0%89.7اللوغاريثمي

%90.0%93.0%94.0%94.0%93.0مربع كاي 

%91.2%92.8%95.0%94.5%94.5معامل زد

%92.3%92.3%92.3%92.3%92.3معامل يت

%10.5%21.5%32.5%44.5%58.5معامل الغرابة

معلومات 
%10.5%21.5%32.5%44.5%58.5متبادلة

املدونة  وحجم  اإلحصائي  املعيار  بحسب  متيزا  األكثر  كلمة  املائتي  يف  التشارك  نسبة   :)22( اجلدول 
املرجعية اعتامدا عىل النتائج عندما كان حجم املدونة املرجعية مساويا 0.25 من حجم مدونة الدراسة.
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الطرق  باستخدام  واملستخرجة  متيزا  األكثر  الكلامت  يف  التشارك  نسبة  ما  ولكن 
اإلحصائية املختلفة؟  يمُوضح اجلدول نسبَة التشارك يف املائتي كلمة األكثر متيزا عندما 
بقية  مع  الدراسة  مدونة  بحجم  مقارنة   0.25 يساوي  املرجعية  املدونة  حجم  كان 
املقاييس  جلميع  املرجعية  للمدونة  املختلفة  األحجام  من  املستخرجة  املميزة  الكلامت 
اإلحصائية املستخدمة. ويف حالة معامل يت ومعامل زد كان عدد الكلامت املميزة 13 
و181 كلمة عىل التوايل، فاعتربناها املرجع وقسنا عليها بدال من املئتني. وكام توضح 
البيانات فإن نسبة التشارك )اجلدول 22( عالية بالنسبة ملريع كاي ومعامل زد ومعامل 
أما  املرجعية.  للمدونة  املستخدمة  األحجام  جلميع  بالنسبة  احلال  عليه  كان  مثلام  يت 
التشارك ضعيفة جدا، وتقل مع  نسبة  فإن  املتبادلة  الغرابة واملعلومات  ملعامل  بالنسبة 
للمعيارين  بالنسبة  متاما  متساوية  التشارك  نسبة  أن  كام  املرجعية،  املدونة  ازدياد حجم 

)يعود هذا ألهنام يعطيان نفس الكلامت املتميزة كام سوف نرى الحقا(.
ولدراسة مدى التشابه بني املقاييس اإلحصائية واختالفها يف استخراجها للكلامت 
املميزة، سوف أقيس نسبة التشارك يف املائتي كلمة األكثر متيزا بني مجيع املقاييس عندما 
يف  موضح  هو  وكام  الدراسة.  حجم  من   6.02 يساوي  املرجعية  املدونة  حجم  كان 
اجلدول )23( فإن الكلامت األكثر متيزا تكاد تتطابق )99.5%( بني معامل االحتامل 
اللوغاريثمي ومربع كاي ومعامل زد، ونتائج هذه املقاييس الثالث تتشابه إىل حد كبري 
جدا مع معامل يت )94.5%(، ما يعني تشاهبا كبريا يف النتائج بني هذه املقاييس. كام 
نتائج كل  املتبادلة ولكنها ختتلف متاما عن  املعلومات  الغرابة مع  نتائج معامل  تتطابق 

املقاييس اإلحصائية األربعة األخرى حيث تنحرص نسبة التشابه بني 2.5 و1.  

االحتامل 
معامل معامل يتمعامل زدمربع كاياللوغاريثمي

الغرابة
معلومات 

متبادلة

االحتامل 
%2.5%2.5%94.5%99.5%99.5%100.0اللوغاريثمي

%2.0%2.0%94.5%100.0%100.0مربع كاي

%2.0%2.0%94.5%100.0معامل زد
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%1.0%1.0%100.0معامل يت

%100.0%100.0معامل الغرابة

معلومات 
%100.0متبادلة

حجم  كان  عندما  متيزا  األكثر  كلمة  املائتي  يف  اإلحصائية  املقاييس  بني  التشارك  نسبة   :)23( اجلدول 
املدونة املرجعية 6.62 حجم مدونة الدراسة.

ولكن هل هذا التشابه عىل أمهيته وداللته يدل أيضا عىل أن الكلامت املستخرجة هلا 
نفس الرتبة؟ توضح املقارنة بني مراتب الكلامت املميزة ما هو آٍت:

أوالً: التشابه الكبري يف الّرتب عند استخدام معامل االحتامل اللوغاريثمي ومربع 
كاي ومعامل يت ومعامل زد، حيث حتتل الكلامت األكثر متيزا نفس الّرتب تقريبا )انظر 

جدول 24(.
آنفا،  املذكورة  األربعة  املقاييس  استخدام  عند  متيزا،  األكثر  الكلامت  حتتل  ثانًيا: 

مراتب متدنية عند استخدام معامل الغرابة واملعلومات املتبادلة )انظر اجلدول 24(. 
الغرابة  معامل  استخدام  عند  املميزة  الكلامت  مراتب  يف  التام  التطابق  ثالًثا: 

واملعلومات املتبادلة )انظر اجلدول 25(.
رابًعا: حتتل الكلامت األكثر متيزا، عند استخدام معامل الغرابة واملعلومات املتبادلة، 
يت  ومعامل  كاي  ومربع  اللوغاريثمي  االحتامل  معامل  استخدام  عند  متدنية  مراتب 

ومعامل زد )انظر اجلدول 25(. 
خامًسا: إن الكلامت األكثر متيزا واملستخرجة عن طريق معامل االحتامل اللوغاريثمي 
ومربع كاي ومعامل يت ومعامل زد هي كلامت تدل مبارشة عىل موضوع مدونة الدراسة 

)الحظ الكلامت املوضحة يف اجلدول 24 التي تدل مبارشة عىل املوضوع الريايض(.
سادًسا: إن الكلامت األكثر متيزا واملستخرجة عن طريق معامل الغرابة واملعلومات 
املتبادلة عبارة عن أسامء أعالم أو كلامت أجنبية )الحظ الكلامت املوضحة يف اجلدول 

25 كمثال عىل ذلك(.
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االحتامل الكلمة
معامل معامل زدمعامل يتمربع كاياللوغاريثمي

الغرابة
معلومات 

متبادلة

111122042204الفريق

223211541147مباراة

332325292529فريق

444411791179املباراة

555516161616كرة

667614881488املنتخب

776719001900القدم

888817891789النادي

910111011611161الالعب

1099920032003نادي

1111101117251725الدوري

1212131214691469كاس

1313171310941089املريخ

1414161411461146الالعبني

1515151513631363العب

1617191715541554ملعب

1716121622712271املوسم
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االحتامل الكلمة
معامل معامل زدمعامل يتمربع كاياللوغاريثمي

الغرابة
معلومات 

متبادلة

1818141819011901الفوز

1919181918081808االهيل

2020222015111511دوري

كان  وعندما  اللوغاريثمي  االحتامل  معامل  استخدام  عند  متيزا  األكثر  كلمة  العرشون   :)24( اجلدول 
حجم املدونة املرجعية هو 6.62 من حجم مدونة الدراسة ومقارنتها برتبة نفس الكلامت عند استخدام 

املقاييس األخرى.

معامل الكلمة
الغرابة

معلومات 
متبادلة

االحتامل 
معامل زدمعامل يتمربع كاياللوغاريثمي

11114122143122غارزيتو

22134140158140الصفاقيس

33175181209181الكوكي

44189191226191كورابيا

55199204238204البنزريت

modified66239247290247

77252265300265غوركوف

88268271312271تشايف

331*99324331الليغا

1-Mar1010349363*1134
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معامل الكلمة
الغرابة

معلومات 
متبادلة

االحتامل 
معامل زدمعامل يتمربع كاياللوغاريثمي

368*1111360368البافاري

381*1212372381مبارايت

382*1313373382السيتي

386*1414377386ركنية

405*1515399405بلفوضيل

408*1616403408سكورز

415*1717405415فياريال

420*1818407420الربسا

426*1919412426املنستريي

Jan-0020204192254*2254

647*3939633647اجلرجييس

648*4040634648فياليني

املدونة  قيمة  كان  وعندما  الغرابة  معامل  استخدام  عند  متيزا  األكثر  كلمة  العرشون   :)25( اجلدول 
استخدام  عند  الكلامت  نفس  بمرتبة  ومقارنتها  الدراسة  مدونة  حجم  من   6.62 احلرجة  املرجعية 

املقاييس األخرى.

3. 5. ماذا بعد استخراج الكلامت املميزة؟ 
بعد استخراج الكلامت املميزة هناك أمران مهامن ينبغي للباحث تقريرمها، ومها عىل 
النحو اآليت: هل يدرس الباحث مجيع ما نتج من عملية استخراج الكلامت املميزة أم 
أنه يستطيع استبعاد بعض األصناف من الكلامت املميزة؟ ما عدد الكلامت املميزة التي 
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التي ال ختدم  املميزة بعدما استبعد بعض األصناف  سوف خيتارها من قائمة الكلامت 
دراسته؟ 

3. 5. 1. ما الذي يمكن أن يستبعده الباحث من الكلامت املميزة؟ 
 Johnson and Ensslin وإنسلني  جونسون  قبيل  من  الباحثني  بعض  ينصح 
بتنقيح الكلامت املميزة عن طريق استبعاد بعص األصناف من الكلامت إن   )2006(

رأى الباحث أهنا ال ختدم دراسته مثل:
1. الكلامت الوظيفية.

2. أسامء األعالم.
3. االختالفات اإلمالئية مثل كلمة مسئول ومسؤول أو االختالفات الترصيفية مثل 
مظاهرة وتظاهرة. وقبل االستبعاد جيب النظر يف ورود الكلمة واختالفاهتا اإلمالئية أو 

الترصيفية بني املدونتني.
4. الكلامت التي متيز السجالت اللغوية املوجودة يف مجيع مواضيعها مثل رصح، 

قال، أفاد يف لغة الصحافة ومثل بحث، ونظرية، ومقدمة يف الكتابة األكاديمية.
5. األخطاء اإلمالئية والرموز والكلامت األجنبية.

األهم يف دراسة  يكون هو  قد  ما  دراسة  استبعاده يف  يمكن  ما  فإن  احلال  وبطبيعة 
النقدي  التحليل  يف  جدا  مهمة  تكون  قد  املثال  سبيل  عىل  املتكلم  فضامئر  أخرى. 
عىل  التعرف  يف  مهمة  تكون  ال  قد  ولكنها   critical discourse analysis للخطاب 
موضوع مدونة الدراسة، ومثلها أسامء األعالم كذلك. وجيب أن أمُذّكر القارئ الكريم 

بأن الباحث مطالب بذكر ما استبعده من أصناف وماهي أسباب استبعاده هلا. 

3. 5. 2. ما عدد الكلامت املميزة التي يمكن أن ندرسها؟ 
ينتج عنها يف  املميزة  الكلامت  السابقة، فإن عملية استخراج  التجارب  كام رأينا يف 
العادة عدد كبري من الكلامت ما جيعل دراستها مجيعا أمرا قد يكون مستحيال، ولذلك 
املستخدم  اإلحصائي  املعيار  بحسب  متيزا  األكثر  الكلامت  اختيار  إىل  الباحثون  يلجأ 
وذلك بعد استبعاد بعض أصناف الكلامت التي ال ختدم البحث، مثل اختيار اخلمسني 
أو املئة أو املئتني كلمة األوىل يف القائمة. وقد يلجأ البعض إىل اختيار نسبة معينة مثل 
العدد  واختيار  املعايري،  هلذه  معني  حد  يوجد  ال  فإنه  احلقيقة  ويف  إلخ.   %10 أو   %5
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خيضع لطبيعة الدراسة وحدودها. وقد يلجأ بعض الباحثني إىل ضم الكلامت التي هلا 
نفس اجلذع من الكلامت املميزة واحتساهبا كلمًة واحدة مثل )الكلامت املميزة: الفريق، 

فريق، الفريقني، جتمع معا وحتتسب كلمة واحدة(.
وبعد أن ينهي الباحث عملية اختيار الكلامت املميزة يستطيع أن يدرسها عن طريق 

اخلطوات الثالث اآلتية:
األوىل: تصنيفها يف جمموعات داللية معينة قد تنبئ عن األنامط العامة ملدونة الدراسة 

ومدى تنوعها.
الثانية: دراسة دالالت الكلامت املميزة ومعرفة التنوعات هلذه الدالالت عن طريق 

الكشاف السياقي.
الثالثة: استخدام مقاييس التالزم والتصاحب اللفظي ملعرفة ما يتالزم مع الكلامت 

املميزة.

3. 6. اخلامتة
تطرقتمُ يف هذا الفصل إىل مفهوم الكلامت املميزة وكيفية استخراجها باإلضافة إىل 
حللتمُ  ثم  االستخراج.  عملية  يف  استخدامها  يمكن  التي  اإلحصائية  املقاييس  بعض 
وموضوعها،  حجمها،  حيث  من  املميزة  الكلامت  عىل  املرجعية  املدونة  تأثري  جتريبيا 
واملنطقة اجلغرافية التي صدرت فيها نصوصها، والزمن الذي كتبت فيه. وما توصلتمُ 

إليه من هذه التجارب أخلصه عىل النحو اآليت:
املرجعية. وهو  املدونة  املميزة هو موضوع  الكلامت  تأثريا عىل  العوامل  أكثر  أوالً: 
أول ما جيب عىل الباحث أن يوليه اهتامما أولًيا. ومن املفضل أن تكون املدونة املرجعية 
السجل  نفس  من  ولكنها  الدراسة  مدونة  موضوع  عن  وبعيدة  املوضوعات  متعددة 

اللغوي.
امليزة  وأن  متيزا،  األكثر  الكلامت  عىل  ضئيل  املرجعية  املدونة  حجم  تأثري  ثانًيا: 
ازدياد  هو  الدراسة  مدونة  أكرب من حجم  املرجعية  املدونة  يكون حجم  الوحيدة ألن 
مرجعية  مدونة  اختيار  تعمد  يعني  ال  هذا  ولكن  واستقرارها.  املميزة  الكلامت  عدد 
أصغر، بل جيب عىل الباحث احلرص عىل استخدام مدونة مرجعية أكرب متى ما توفرت 
صغرية  مرجعية  مدونات  عىل  املبنية  الدراسات  وأن  بحثه.  ملوضوع  مناسبة  وكانت 

يمكن الوثوق بنتائجها واالعتامد عليها. 
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املوضوع،  بتأثري  قليل مقارنة  املرجعية ومنطقتها اجلغرافية  املدونة  تأثري زمن  ثالًثا: 
كون الزمن واملنطقة يكشفان عن الفروقات االجتامعية والثقافية والسياسية إن وجدت، 

واألحداث التي رافقت كل فرتة زمنية. 
وقد حللتمُ جتريبيا تأثري املقاييس اإلحصائية املستخدمة عىل عدد الكلامت املميزة، 
إليه من  املميزة وما خلصت  الكلامت  الكلامت األكثر متيزا ونوعية  التشارك يف  ونسبة 

هذه التجارب هو:
رابعًا: يمُمكن تقسيم املقاييس اإلحصائية إىل جمموعتني، تتشابه عنارص كل جمموعة 
منها يف السلوك، وتنتج ذات الكلامت األكثر متيزا تقريبا وبنفس الرتبة يف الغالب.  وتضم 
املجموعة األوىل مقياس االحتامل اللوغاريثمي، ومربع كاي، ومعامل يت، ومعامل زد. 

وتضم املجموعة الثانية معامل الغرابة واملعلومات املتبادلة.
اللوغاريثمي ومربع كاي ومعامل يت ومعامل زد  مقاييس االحتامل  تنتج  خامًسا: 
إهنا  للقول  يدعو  وهذا  جيل.  بشكل  الدراسة  مدونة  موضوع  عىل  دالًة  ميزة  كلامت 
التحليل  الكشف عن االجتاهات واآلراء واملواضيع ودراسات  ما يستخدم يف  أفضل 
النقدي للخطاب والتعرف عىل موضوعات املدونات اللغوية. ولعل معامل االحتامل 
اللوغاريتمي هو األفضل فيها )بحسب ما أرى( ألنه ال يفرتض أي توزيع إحصائي 

للبيانات مثلام هو احلال يف املقاييس الثالثة األخرى.
األعالم  أسامء  األغلب  يف  تنتج  املتبادلة  واملعلومات  الغرابة  معامل  أن  سادًسا: 
واألخطاء الكتابية ومجيع هذه الكلامت ال ترد أبدا يف املدونة املرجعية. هذا جيعل من 
هذين املقياسني طريقة مفضلة للكشف عن األخطاء اإلمالئية أو الرتكيبية يف كتابات 
فيها واحلاصلة  املنتظمة  املدونات والكشف عن األخطاء  أو يف فحص  اللغة  متعلمي 

جراء تغيري الرتميز أو نقل البيانات.
مثل  التجارب،  هذه  من  إليه  توصلتمُ  ما  مجيع  أستوف  مل  أنني  إىل  هنا  أنوه  ولعيل 
والزمن  املوضوع  حيث  من  املرجعية  املدونة  اختالف  مع  اإلحصائية  املقاييس  سلوك 
واملنطقة اجلغرافية. كام أنني كنت أود دراسة مقاييس إحصائية أخرى مثل معامل دايس 
ومدى  املميزة،  الكلامت  استخراج  يف  صالحيتها  ومدى  وغريمها  دايس  ولوغاريثم 
تقارهبام مع املجموعتني املذكورتني آنفا. وهناك موضوع آخر قد يكون ذا أمهية بالنسبة 
للكلامت املميزة وهو توزيع الكلامت يف النصوص )أي عدد النصوص التي وردت فيها 
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الكلمة( عىل الكلامت املميزة. كل هذه بحاجة إىل دراسة وحتليل مل يتسع ملقام الوقت 
وحجم الفصل إنجازه وعرضه بالتجارب الشاملة. 
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امللخص
للمتعلمني  اللغوية  املدونات  استخدام  عىل  الضوء  تسليط  إىل  البحث  هيدف 
يف   Error Analysis األخطاء  حتليل  ملجال  لغوي  كمصدر   Learner Corpora

الدراسات املعارصة، وآلية االستفادة منها يف هذا النوع من الدراسات؛ فيبدأ البحث 
بمقدمات أساسية حول هذا املجال، تتضمن املقصود بتحليل األخطاء، وبيان أمهيته، 
والتفريق بني الغلط واخلطأ، مع حماولة لتأصيل نشأة هذا املجال، وبيان مراحل تطوره، 
والبدايات احلديثة ألبحاث حتليل األخطاء، كام يرشح البحثمُ األسس النظرية التي قام 
عليها هذا امليدان، منتقاًل بعد ذلك إىل مناقشة مفصلة للمنهجية العلمية املستخدمة يف 
حتليل األخطاء، التي تتضمن جمموعة من اخلطوات الرئيسة اهلادفة بالوصول إىل نتائج 
عملية يمكن االستفادة منها وتطبيقها يف تعليم اللغة الثانية وتعلمها. ولتحقيق اهلدف 
من البحث فإنه يطبق هذه املنهجية عىل عينات واقعية من املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة 
املتعلمني يف جمال حتليل  مدونات  من  لالستفادة  نموذجًا عمليًا  بذلك  فيقدم  العربية، 

األخطاء.
األداء،  أخطاء  اللغة،  تعليم  اللغوية،  املدونة  األخطاء،  حتليل  املفتاحية:  الكلامت 

أخطاء الكفاية.

الف�سل الرابع

د. عبداهلل بن حييى الفيفي

املعاجلة اآللية ملدونات املتعلمني: حتليل األخطاء يف املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية
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4. 1. املقدمة
يربز موضوع حتليل األخطاء عند احلديث عن تعليم اللغة الثانية وتعلمها، ليحتل 
مكانًا واضحًا كأحد املناهج األساسية يف الدراسات احلديثة يف هذا املجال، بل إنه بات 
أحد املوضوعات الرئيسة التي تدرس حتت علم اللغة التطبيقي؛ وقد أسهمت مصادر 
مدونات  وخصوصًا  املحوسبة  اللغوية  املدونات  أعني   – احلديثة  النصية  البيانات 
املتعلمني )Learner Corpora(، مع ما يوفره احلاسب من أدوات للبحث والتحليل 
الباحثني لدراسات أوسع يف هذا املجال، حيث تسهم دراسات  أمام  الباب  فتح  – يف 
املتمثل يف  الرئيس  حتليل األخطاء يف عدة جماالت حاسوبية ولغوية إىل جانب املجال 
تعليم اللغة الثانية وتعلمها، ما يساعد عىل بناء كتب دراسية، ومواد تعليمية، ومعاجم 
طالبية، ذات قدرة أكرب عىل الوفاء بأهداف العملية التعليمية، وباحتياجات املتعلمني 
األخطاء  حتليل  ربط  إىل  هيدف  الذي  البحث  هذا  موضوع  ينطلق  هنا  ومن  أنفسهم؛ 
بالتطورات احلديثة يف جمال املصادر اللغوية، شارحًا منهجية حتليل األخطاء، ومستندًا 
عىل األسس النظرية التي يقوم عليها هذا امليدان، مع تطبيق عميل عىل نامذج مستقاة من 

اللغة الطبيعية ملتعلمي اللغة العربية. 

4. 2. املقصود بتحليل األخطاء
)Lüdeling & Hirschmann 2015( حتليل األخطاء  لودلينق وهريشامن  يعرف 
)Error Analysis )EA بأنه أداة من األدوات البحثية، وأن من لوازم استخدام هذه 
األداة النظر يف بعض النقاط، مثل حتديد األخطاء املدروسة وتصنيفها، وشمول السياق 
اللغوي بالتحليل؛ أما أليس وباركويزن )Ellis & Barkhuizen 2005( فيعرفان حتليل 
األخطاء عمليًا بأنه دراسة األخطاء اللغوية التي يقع فيها متعلمو اللغة أثناء أحاديثهم 
املتعلمني  أخطاء  عىل  للتعرف  اإلجراءات  من  جمموعة  ذلك  ويتضمن  كتاباهتم،  أو 
االستقبال  عملية  أثناء  األخطاء  هذه  حتدث  أن  نظريًا  ويمكن  وتفسريها؛  ووصفها 
أثناء عملية اإلنتاج )Production(، ولكن لصعوبة  أو   )Comprehension( اللغوي
بدقة،  بعملية االستقبال بسبب استحالة حتديد موقع اخلطأ  املتعلقة  اكتشاف األخطاء 

فإن حتليل األخطاء يركز عىل تلك التي حتدث أثناء عملية اإلنتاج.
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Mistake والغلط Error 4. 3. الفرق بني اخلطأ
خيص  فيام  الفرق  عىل  سنركز  لكننا  بينهام)1(،  اللغوي  الفرق  دراسة  بصدد  هنا  لسنا 
األداء  أخطاء  بني   )Corder 1967( كوردر  يفرق  حيث  واكتساهبا؛  اللغة  تعلم  جمال 
الكفاية  أخطاء  وبني  الكتابة،  أو  احلديث  أثناء  املتعلم  من  تقع  التي   )Performance(
ويقتبس  يتعلمها،  التي  اللغة  عن  املعرفية  خلفيته  إىل  مرجعها  التي   )Competence(
كوردر Corder تسمية هذين النوعني من ميلر )Miller 1966( الذي يسمي النوع األول 
»Mistake« )غلط( والثاين »Error« )خطأ(؛ كام أن هناك نوعًا ثالثًا لألخطاء أشار إليه 
 Introducing Applied يف كتابه )Corder 1973( نقاًل عن كوردر )صيني )1402هـ
ق بني هذه األنواع الثالثة بأن زلة اللسان  Linguistics وهو زلة اللسان )Lapes(، وفرَّ

 )Mistake( تعني األخطاء النامجة عن تردد املتكلم وما شابه ذلك، والغلط )Lapes(
هو ذلك الناتج عن إتيان املتكلم بكالم ال يناسب املوقف، وأما اخلطأ )Error( فهو ذلك 

النوع من األخطاء التي خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد اللغة.
األول  النوع  يصنف  ذكرنا  كام  فهو   ،)Miller 1966( ميلر  تقسيم  إىل  وبالرجوع 
الغالب  اللغوي )Language performance(، وهي يف  »الغلط« حتت أخطاء األداء 
أخطاء غري منتظمة، وال تعكس أي دور يف عملية تعلم اللغة؛ أما النوع الثاين »اخلطأ« 
هذه  تصنيف  ويمكن  املتعلم،  لدى  اللغوية  الكفاية  يف  نقص  بسبب  يقع  الغالب  ففي 
األخطاء حتت أخطاء الكفاية املرحلية )Transitional competence(، وهي يف غالبها 
أخطاء منتظمة، وتعكس جزءًا من النظام املعريف اللغوي لدى املتعلم؛ ومع هذا التصنيف 
 )Mistake( الغلط  بني  التفريق  أن  عىل  يؤكد   Corder كوردر  فإن  املتعلمني  ألخطاء 
واخلطأ )Error( واحدة من الصعوبات التي تواجه الباحث، فاحلكم عىل أخطاء املتعلم 
حيتاج إىل دراسة وحتليل دقيقني، وال يكفي رصدها فقط، ويوافقه يف تصنيف األخطاء 
 )Lüdeling & Hirschmann 2015( وصعوبة الكشف عن نوعها لودلينق وهريشامن
اللذان يشريان إىل أن التفريق بني هذين النوعني مكن نظريًا، لكنه قد يكون صعبًا عمليًا؛ 

1- يميز أبو هالل العسكري يف »الفروق اللغوية« )1997م: 55( بني اخلطأ والغلط بام ييل: »أن الغلط هو وضع اليشء 
يف غري موضعه، وجيوز أن يكون صوابًا يف نفسه، واخلطأ ال يكون صوابًا عىل وجه«. وجاء يف »لسان العرب« البن منظور 
: ضدُّ  : َأن َتْعيا باليشء فال َتْعِرَف وجه الصواب فيه«، ويف مادة )خطأ(: »اخلََطأمُ واخلَطاءمُ )1414هـ( مادة )غلط(: »الَغَلطمُ

الصواب«. 
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– ما قد يكون  ناحية  اللغوية من  املعرفة  املتعلم من  ألنه ال سبيل إلدراك ما يف ذهن 
سببًا يف أخطاء الكفاية املرحلية – كام أنه ال سبيل ملعرفة الظروف املحيطة التي قد تؤثر 
عىل أداء املتعلم من ناحية أخرى – والتي قد تكون السبب يف أخطاء األداء اللغوي–؛ 
وحتى عند دراسة حاالت كثرية خلطأ واحد وقع من ذات املتعلم فقد يصعب اكتشاف 
الطالب  فيه  أنه جمرد خطأ مطبعي وقع  أو  اللغوية،  املعرفة  إذا كان بسبب نقص يف  ما 

بشكل متكرر ملشكلة لديه يف استخدام لوحة املفاتيح مثاًل.

4. 4. أمهية حتليل األخطاء
يرى كوردر )Corder, 1967( – وهو من أوائل من كتبوا يف جمال حتليل األخطاء 
– أن األخطاء اللغوية قادرة عىل أن تكشف لنا بعض اجلوانب املتعلقة بالنظام اللغوي 
الذي يستخدمه املتعلم يف مرحلة زمنية حمددة أثناء تعلم اللغة، ويؤكد عىل أن املتعلم ال 
خيرج عن كونه يستخدم نظامًا لغويًا وإن مل يكن هذا النظام صحيحًا بعد. كام يرى أن 

أمهية األخطاء اللغوية تكمن يف ثالثة جوانب: 
تقدم  للمعلم، حيث ختربه األخطاء عند حتليلها بطريقة منهجية عن مدى  األول: 

املتعلم نحو اهلدف اللغوي املرسوم له، وبالتايل كم بقي لتحقيق هذا اهلدف.
اللغة  تعلم  آلية  عن  الكشف  يف  اللغوية  األخطاء  تساعده  حيث  للباحث،  الثاين: 
واكتساهبا، وما هي اإلسرتاتيجيات واإلجراءات التي يوظفها املتعلم خالل فرتة التعلم.
الثالث: ملتعلم اللغة نفسه، وقد نعتربه أهم هذه اجلوانب، حيث إنه ال غنى للمتعلم 
عن هذه األخطاء التي هي بمثابة أداة يستخدمها الختبار فرضياته حول طبيعة اللغة 
التي يتعلمها، ومن ثم حيصل عىل تغذية راجعة حول هذه األخطاء، ما يساعده عىل بناء 
نظامه اللغوي، ويمكن اعتبار األخطاء اللغوية إسرتاتيجية يوظفها املتعلم عند تعلمه 
 )Corder, 1967( للغة الثانية، وحتى الطفل عند اكتسابه لغته األم، وقد مثل كوردر
لذلك بحوار بسيط بني أم وطفلها، ظهر فيه اختبار الطفل لبعض اجلمل اخلاطئة حتى 

وصل لالستخدام الصحيح بمساعدة والدته.
وترى قرانجر )Granger, 2002( أن حتليل األخطاء غالبًا ما يثري ردات فعل رافضة 
ينظر  كان  التي  السابقة  األزمنة  تلك  إىل  بسبب عودهتا  الدراسات  من  النوع  هذا  ملثل 
أن  قرانجر عىل  وتؤكد  املتعلم،  لغة  أهنا جمرد عيوب يف  اللغوية عىل  األخطاء  إىل  فيها 
يف  تسهم  التي  الدراسات  يف  مهم  مفتاح  األخطاء  فتحليل  ذلك،  عكس  هي  احلقيقة 
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فهم التطور احلاصل يف اللغة املرحلية للمتعلم ما جيعلها عملية أساسية يف بناء األطر 
إىل  حيتاجون  التعليمية  املواد  ومصممو  فاملعلمون  اللغة،  لتعليم  والرتبوية  املنهجية 
توقع من الطالب أن يكون قادرًا عىل اكتساهبا  معلومات دقيقة للجوانب اللغوية التي يمُ
يف كل مرحلة، وذلك لتقديم الدخل اللغوي األنسب هلذه املراحل، ومن هنا كان حتليل 
األخطاء مصدرًا قياًم ملثل هلذه املعلومات، وال بد هنا من التنويه عىل أن ما سبق ال يعني 
تركيز التدريبات واألنشطة الصفية عىل األخطاء، لكن وعي املعلم بطالبه سيقود حتاًم 

إىل نتائج ذات جودة أعىل. 

4. 5. نبذة تارخيية عن حتليل األخطاء
فسنجد  العربية،  لغتنا  يف  اللغوية  باألخطاء  االهتامم  بداية  إىل  الرجوع  حاولنا  لو 
وجود  عند  اللسان  بتقويم  النبي   اهتامم  إىل  يشري  ضعفها-ما  الروايات-مع  من 
اللحن)1(، أما اآلثار التي وردت عن الصحابة الكرام – رضوان اهلل عليهم – فهي كثرية 
وقد بسطها الباحثون يف الكتب التي حتدثت عن نشأة النحو العريب، وقد ال يكون من 
املناسب إعادة بسطها هنا، لكن هذه الروايات تشري إىل أن تفيش األخطاء كانت السبب 
يف نشأة علم النحو، وبذلك يمكننا القول إن االهتامم باألخطاء قد سبق وضع قواعد 

النحو العريب.
ويشري الباحثان أليس وباركويزن )Ellis & Barkhuizen 2005(  إىل أن تاريخ 
حتليل األخطاء – فيام خيص اللغة اإلنجليزية – يعود إىل نحاة القرن الثامن عرش الذين 
اهتموا بام يصح استخدامه لغويًا وما ال يصح، فكانت منهجية حتليل األخطاء لدهيم 
ل«، وقد استمر ذلك إىل القرن املايض  مبنية عىل هذا األساس الذي يشبه »قمُل وال َتقمُ
إذ بدأت تظهر كتب ومعاجم تتحدث عن األخطاء الشائعة ملتعلمي اللغة الثانية أو 
 Fitikides اللغة اإلنجليزية«   الشائعة يف  املثال »األخطاء  األجنبية، ومنها عىل سبيل 
Common Mistakes in English )1936(؛ أما الدراسات التي ركزت عىل البحث 

يف آلية تعلم واكتساب اللغة باستخدام حتليل األخطاء فلم تبدأ إال يف ستينيات القرن 
 Contrastive( املايض عندما حلت دراسات حتليل األخطاء حمل الدراسات التقابلية

1- روى احلاكم يف مستدركه )439/2( عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال: »سمع النبي  رجال قرأ فلحن فقال رسول 
اهلل  أرشدوا أخاكم«، ضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة )315/2( رقم )914(.
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كان  بل  األخطاء،  لتحليل  منهجيًة  متثل  التقابلية  الدراسات  تكن  ومل   ،)Analysis

خمتلفتني،  لغتني  الغالب  يف  يمثالن  لغويني  نظامني  بني  مقارنة  إجراء  منها  اهلدف 
وصف  ذلك  ويتضمن  اهلدف،  لغته  هي  والثانية  للمتعلم  األم  اللغة  هي  األوىل 
السامت اللغوية لكل من اللغتني حمل الدراسة مع بيان أوجه الشبه واالختالف بينهام، 
اللغة اهلدف، وكانت هذه  فيها متعلمو  يقع  أن  التي يمكن  التنبؤ باألخطاء  ثم  ومن 
الدراسات تمُبنى عىل االعتقاد بأن األخطاء اللغوية حتدث يف الغالب نتيجة التداخل 
اخلاطئ بني قواعد اللغة األم وقواعد اللغة اهلدف، ومن أمثلة هذه الدراسات التقابلية 
واألملانية«  لإلنجليزية  النحوية  »الرتاكيب  بعنوان   )Kufner 1962( كفنر  دراسة 
دراسة  وكذلك   ،The Grammatical Structures of English and German

ستوكويل وآخرون )Stockwell et al. 1965( بعنوان »الرتاكيب النحوية لإلنجليزية 
The Grammatical Structures of English and Spanish؛ ومن  واإلسبانية« 
االنتقادات التي وجهت هلذه الدراسات أن كثريًا من األخطاء التي تنبأت هبا مل تقع، 
وأن بعض األخطاء التي تقع من املتعلمني مل تتنبأ هبا؛ وبناء عىل هذه النتائج العملية – 
إضافة إىل رفض األسس النظرية التي تقوم عليها الدراسات التقابلية والتي من أمهها 
Chomsky  1957( – فقد حاول الباحثون إجياد  النظرية السلوكية ) انظر تشومسكي
منهج بديل لدراسة اكتساب اللغة الثانية، فكان أول توجههم إىل منهج حتليل األخطاء، 
ومن كتب عن هذا املنهج يف هناية الستينيات ومطلع السبعينيات باحث يدعى كوردر 
ل احلديث حول األسس  Corder –طمُبعت مقاالته بعد ذلك يف )1981(– حيث َفصَّ
النظرية واإلجراءات العملية ملنهج حتليل األخطاء، وقد بات هذا املنهج يمثل األداة 
الرئيسة إلجراء األبحاث حول تعلم اللغة الثانية واكتساهبا، لكن تربعه عىل املناهج 
الظهور  يف  أخرى  مناهج  بدأت  السبعينيات  منتصف  ففي  طوياًل،  يدم  مل  األخرى 
 Obligatory Occasions( املفرتضة«)1(  احلاالت  »حتليل  املثال  سبيل  عىل  ومنها 

1- هيدف هذا املنهج إىل حتليل سامت لغوية حمددة يف اللغة اهلدف للمتعلم، بقياس دقة استخدامه هلذه السامت مقارنة 
بام يفرتض أن يكون عليه السياق الصحيح، وذلك للكشف عن مدى اكتسابه هلذه السامت، ويمكن استخدام الصيغة 

املخترصة التالية الستخراج دقة استخدام السمة اللغوية حمل الدراسة، ومتابعة نموها لدى املتعلم:
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 )Pica 1983( ثم طورته بيكا ،)Brown 1973( الذي كتب عنه براون )Analysis

 Target-Like Use( )1(»بعد ذلك وأطلقت عليه »حتليل االستخدام الشبيه باهلدف
الباحثني  ره بعض  فقد طوَّ منهج حتليل األخطاء،  انتهاء  يعني  Analysis(، وهذا ال 

تايلر  واكتساهبا ومنهم  اللغة  تعلم  آلية  فهم  وابتكروا وسائل جديدة الستخدامه يف 
)Taylor, 1988( الذي اقرتح منهجية نوعية )qualitative( جديدة لدراسة األخطاء 
تستند إىل ما يسميه بالتقاليد التفسريية لقواعد السلوك اإلنساين، ومن الباحثني أيضًا 
اللتني استخدمتا   )Bardovi-Harlig & Bofman 1989( باردويف-هارلق وبافمن
حتليل األخطاء لقياس الدقة اللغوية بإجراء مقارنة بني أخطاء جمموعتني من املتعلمني 
ختتلفان يف املستوى اللغوي، كذلك استعرض لينن )Lennon 1991( طريقة للتغلب 
عىل املشاكل التي قد تطرأ عند حتديد األخطاء وذلك بالنظر إىل السياق األوسع للخطأ، 
كام قدم أليس وباركويزن )Ellis & Barkhuizen 2005( منهجية من مخس مراحل 
الدراسات  البحث؛ هذه  ثنايا هذا  عمليًا عليها يف  مثاالً  األخطاء، وسنأخذ  لتحليل 
وغريها أثبتت أن منهج حتليل األخطاء ال يزال مناسبًا ومستخدمًا إىل اليوم للبحث يف 

آلية تعلم اللغة واكتساهبا.
العربية  اللغة  متعلمي  أخطاء  بحثت  التي  العربية  الدراسات  صوب  اجتهنا  ولو 
»األخطاء  العصييل  دراسة  ومنها  حديثًا،  كان  ظهورها  أن  فسنجد  بغريها  الناطقني 
)1405هـ(،  أخرى«  بلغات  الناطقني  العربية  اللغة  طالب  لدى  الكالم  يف  الشائعة 
ودراسة العتيق »حتليل األخطاء الداللية لدى داريس اللغة العربية من غري الناطقني هبا 
يف مادة التعبري الكتايب« )1412هـ(، ودراسة احلمد »حتليل أخطاء التعبري الكتايب لدى 
املستوى املتقدم من داريس العربية غري الناطقني هبا يف جامعة امللك سعود« )1414هـ(، 
العربية يف األداء  للغة  الفعلية  أنامط اجلملة  العقييل »حتليل األخطاء يف بعض  ودراسة 

الكتايب لدى داريس املستوى املتقدم« )1415هـ(، وغريها من الدراسات.
ما هيمنا أن نعرفه عن طريق هذه النبذة التارخيية هو أن الغرض الرئيس من دراسة 

فيها  التي يستخدم  املفرتضة، أي  املفرتضة« مع احتساب حاالت االستخدام غري  1- هو نفس منهج » حتليل احلاالت 
املتعلم السمة اللغوية يف غري حملها، ويعرب عنها بالتعميم الزائد )Over generalisations(، وصيغته كام ييل:
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األخطاء اللغوية رغم تارخيها املمتد كان يمُركز عىل بيان االستخدام اللغوي الصحيح 
ومتييزه عن االستخدام اخلاطئ، كام أن هذه الدراسات مل تكن تعزل أخطاء املتعلمني 
األجانب عن أخطاء الناطقني األصليني لتدرسها يف سياق تعلم اللغة، ويتبع ذلك عدم 
لدى  اللغوي  املعريف  النظام  بناء  أو  اللغة،  واكتساب  تعلم  كيفية  يف  بالبحث  االهتامم 
والدراسات  األغراض  من  ذلك  ونحو  لديه،  التعلم  إسرتاتيجات  واكتشاف  املتعلم، 

التي مل توجد إال يف وقتنا احلارض.

4. 6. األسس النظرية لتحليل األخطاء
كام ذكرنا يف النبذة التارخيية أعاله، فإن منهج الدراسات التقابلية-الذي سبق منهج 
حتليل األخطاء-قد اعتمد يف أساسه عىل النظرية السلوكية التي ترى أن تعلم اللغة يشبه 
التي سبق  العادات  إىل حد كبري عملية ميكانيكية لتشكيل عادة سلوكية جديدة، وأن 
تشكيلها تتداخل مع العادات اجلديدة فتسبب تشويشًا هلا؛ ولذلك يكمن التحدي الذي 
يواجه متعلم اللغة الثانية، وكذلك املعلم، يف التغلب عىل ما قد يقع من تأثري للعادة التي 
منهج  فأخذ  الثانية(،  )اللغة  اجلديدة  العادة  يف  للمتعلم(  األوىل  )اللغة  تشكيلها  سبق 
الدراسات التقابلية عىل عاتقه مهمة حتديد أوجه االختالف بني لغة املتعلم األم ولغته 
الثانية، وذلك لتسهيل اكتساب العادة اجلديدة )اللغة الثانية( عن طريق املامرسة املكثفة 
ألوجه االختالف بني اللغتني. ويف مقابل منهج الدراسات التقابلية، برز منهج حتليل 
األخطاء الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا باالجتاهات الفطرية يف تعلم اللغة، ففي حني تؤكد 
النظرية السلوكية عىل دور املثريات البيئية، فإن النظريات الفطرية تركز عىل العمليات 
تمُعاَلج  )املدخالت(  اللغوية  فالبيانات  اللغة،  تعلم  الدماغ عند  التي حتدث يف  الذهنية 
داخليًا بواسطة قدرة إدراكية مستقلة تمُنتج نظامًا معرفيًا لغويًا يمُستخدم يف األداء اللغوي 
املرحلية  اللغة  عليه  يطلق  للمتعلم  اللغوي  املعريف  النظام  هذا  )املخرجات(،  الفعيل 
 )Selinker 1972( سيلينكر  هو  املصطلح  هذا  أطلق  من  وأول   ،)Interlanguage(
من  حمددة  مرحلة  يف  الدارس  ذهن  يف  الثانية  اللغة  لقواعد  العقيل  النظام  إىل  لإلشارة 
عملية التعلم، ورغم التطور الكبري الذي مرت به نظرية اللغة املرحلية خالل العقود 

املاضية إال أن أساساهتا ظلت ثابتة كام هي، ومنها:
تعذر  مع  ضمني،  لغوي  معريف  نظام  من  تتكون  للمتعلم  املرحلية  اللغة  أن   .1
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الوصول حلقيقة القواعد التي حتكم هذه اللغة املرحلية.
ثل نظامًا لغويًا للمتعلم كام أن للمتحدث الناطق بلغته األم نظامه  2. اللغة املرحلية متمُ
اللغوي، وهذا قد يفرس االتساق الذي يظهر يف لغة املتعلم أثناء استخدامه اللغة الثانية.
3. اللغة املرحلية للمتعلم هشـَّة، فهي غري مكتملة وغري مستقرة، ومن السهل خرقها 
عن طريق ما يتلقاه املتعلم من الدخل اللغوي اخلارجي، ومن العمليات الداخلية مثل 

.)Over generalisations( التعميم الزائد
4. اللغة املرحلية للمتعلم نظام انتقايل مرحيل كام هو واضح من تسميتها، فاملتعلم 

يبني قواعد لغته مع الوقت، وهذا يعني انتقال املتعلم عرب سلسلة من املراحل.
5. اللغة املرحلية قابلة للتغري، فاملتعلم قد يغري الرتاكيب والقواعد التي يستخدمها 
خالل أي مرحلة من مراحل تطور نظامه املعريف اللغوي، ورغم أن جزءًا يسريًا من هذا 
التغري قد يكون عشوائيًا إال أن أغلبه حمكوم وفق هذا النظام الذي يمثل اللغة املرحلية.
نسبة  وفق  فيها  تؤثر  إذ  للتعلم،  العامة  لإلسرتاتيجيات  نتاٌج  املرحلية  اللغة   .6
توظيفها، ومنها تطبيق قواعد اللغة األم عىل اللغة اهلدف )L1 Transfer(، والتعميم 

الزائد )Over generalisations(، والتبسيط )Simplification(، وغريها.
7. قد يلجأ املتعلم إىل إمتام لغته املرحلية ببعض اإلسرتاتيجات التواصلية مثل إعادة 
اللغة  عن  لديه  املعريف  النقص  لتعويض  وذلك  ونحوها،   )Paraphrasing( الصياغة 

اهلدف، أو للتغلب عىل الصعوبات التي جيدها عند احلديث هبا.
املتعلم، وبالتايل ال تصل إىل  ر، أي يتوقف نموها عند  املرحلية قد تتحجَّ اللغة   .8

مستوى املتحدث األصيل )1(.
 وما جيدر اإلشارة إليه أن بعض هذه األساسات ال زالت حمل نقاش، فالباحثون مثاًل

 غري جممعني عىل أن اللغة املرحلية قابلة للتغري، ومنهم من يفضل التعامل مع التغري الذي
اللغوي أنه مظهر من مظاهر األداء  اللغوية )Performance( يطرأ عليها عىل  الكفاية   ال 
)Competence(، انظر قريق عىل سبيل املثال )Gregg 1990(؛ ومن ذلك أيضًا نظرة الباحثني 
 إىل إسرتاتيجات التعلم املسؤولة عن تطور اللغة املرحلية التي ال زالت حمل نقاش، فمنهم

عبدالعزيز  العصييل،  التايل:  البحث  عىل  االطالع  يمكن  العربية،  اللغة  ملتعلمي  اللغوي  التحجر  حول  لالستزادة   -1
)1426هـ(، التحجر يف لغة متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها، جملة جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة واللغة العربية 

وآداهبا، 17 )33(: 389-301.
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 من يرى أهنا لغوية بحتة، ومنهم من يرى أهنا تتضمن عمليات أوسع ذات طابع إدراكي،
 ؛ وقد أسهم حتليل األخطاء يف تأييد)Ellis 2002( وأليس ،)White 1989( انظر مثاًل وايت
 كثري من هذه األسس، إذ وجد الباحثون أن األخطاء التي يرتكبها املتعلمون ذات نظام حمدد
 وليست عشوائية، وأن هذه األخطاء تتغري بمرور الوقت ما يشري إىل ما حيدث لنظام اللغة
 املرحلية من تطور، إضافة إىل ما يزودنا به حتليل األخطاء من أدلة حول التحجر اللغوي،
مقاالت طريق  عن  املرحلية  اللغة  ونظرية  األخطاء  حتليل  بني  الوثيقة  الصلة   وتتجىل 
 »التي طبعت يف كتاب بعنوان »حتليل األخطاء واللغة املرحلية )Corder 1981( كوردر

.)Ellis & Barkhuizen, 2005( Error Analysis and Interlanguage

4. 7. منهجية حتليل األخطاء
تشري قرانجر )Granger 2002( إىل أن حتليل األخطاء يف الوقت احلايل خيتلف عنه 
لل بعيدًا عن سياقاهتا  يف سبعينات القرن املايض، إذ أن األخطاء يف ذلك الوقت كانت حتمُ
املتعلم، ومل تكن توجد تقسيامت  النظر إىل اجلوانب الصحيحة يف لغة  اللغوية، ودون 
يراعي  فإنه  اليوم  األخطاء  حتليل  أما  اللغوية،  األخطاء  لتصنيف  ومعيارية  موحدة 
 ،)context( وسياق االستخدام ،)co-text( للخطأ اللغوي  السياق  السياق بشكليه: 
وكالمها متاح اليوم يف كثري من مدونات املتعلمني، إضافة إىل وجود بعض التقسيامت 

املوثقة واملرشوحة لتصنيف األخطاء اللغوية.
وَيستخدم الباحثون يف الغالب أدوات حاسوبية تساعدهم عىل البحث والتحليل 
وظائف  األدوات  هذه  تقدم  كام  األخطاء،  حتليل  جمال  يف  دراساهتم  إجراء  عند 
الشيوع للمفردات والرتاكيب  املفردات، واستخراج قوائم  مثل إحصاء  مفيدة  أخرى 
)Frequency lists(، واستخراج املتصاحبات اللغوية )Collocations(، واسرتجاع 
السياقات )Concordances(، واملقارنة بني النصوص وغريها، ومن األدوات املناسبة 
 Althubaity( غواص  برنامج  العربية:  اللغوية  املدونات  أو  النصوص  عىل  للعمل 
 Sketch Engine( وموقع   ،)and Almazrua 2014; Althubaity et al. 2014

 AconCorde Roberts,(وبرنامج  ،)Kilgarrif 2014; Kilgarriff et al. 2004

 Alfaifi( وأتويل  الفيفي  لدراسة  الرجوع  ويمكن   ،)2014; Roberts et al. 2006
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Atwell 2016 &( وفيها تقويم ملجموعة من أدوات حتليل املدونات اللغوية العربية.

يقدم أليس وباركويزن )Ellis & Barkhuizen 2005( طريقة تشمل مخس مراحل 
لدراسة األخطاء مستقاة ما كتبه كوردر )Corder, 1974( يف أبحاثه، وهي باختصار:

 مجع عينة من لغة املتعلمني.
 حتديد األخطاء اللغوية يف العينة.

 وصف األخطاء.
 تفسري األخطاء.
 تقويم األخطاء.

وفيام ييل تفاصيل أكثر حول اإلجراءات واإلشكاليات املرتبطة بكل مرحلة من هذه 
 ،)Ellis & Barkhuizen 2005( املراحل اخلمس، مأخوذة ما كتبه أليس وباركويزن

مع تطبيقات عىل نامذج من اللغة الطبيعية ملتعلمي اللغة العربية.

4. 7. 1. مجع عينة من لغة املتعلمني
من املهم عند مجع العينة أن تكون مواصفاهتا مناسبة لسؤال البحث الذي نحاول 
فأخطاء  فيها،  املوجودة  نوعية األخطاء  يؤثر عىل  قد  العينة  اختيار  أن  إذ  اإلجابة عنه، 
البالغني،  أخطاء  عن  ختتلف  األطفال  وأخطاء  الكالم،  أخطاء  عن  ختتلف  الكتابة 
وأخطاء  سلفًا،  املعد  الكالم  أخطاء  عن  ختتلف  قد  املبارش  العفوي  الكالم  وأخطاء 
املتعلمني يف املستوى املبتدئ قد ختتلف عن أخطاء املستوى املتقدم؛ ولذلك نحتاج إىل 
مراعاة جمموعة من العوامل املؤثرة املتعلقة بالطالب وباملهمة اللغوية التي يمُستكتب أو 
يمُستنطق عن طريقها، وذلك مثل العمر، واجلنس، واللغة األم، واملستوى اللغوي، ونوع 
النص )مكتوب أو منطوق(، والنوع األديب )رسدي، أو حجاجي، أو مناقشة، أو غري 
ذلك(، وهل املهمة حمدودة بوقت إلهنائها، وهل سيعطى وقتًا لإلعداد قبل املهمة، وهل 

سيسمح للمتعلم باستخدام مراجع أثناء الكتابة أو الكالم، ونحو ذلك من العوامل.
ويمكن التمييز بني طريقتني جلمع العينة، األوىل أن يركز الباحث عىل عينة حمددة 
وفق العوامل املذكورة أعاله، فيجمع مثاًل نصوصًا منطوقة رسدية من طالب بالغني 
ذكور يف املستوى املتقدم ولغتهم األم هي الفرنسية، بحيث يطلب منهم احلديث مبارشة 
دون إعداد مسبق، ثم تليها مهمة مشاهبة ولكن مع إعطائهم مهلة كافية لإلعداد، ومثل 
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اإلعداد  أثر  ما  مثل:  حمددة  بحثية  أسئلة  عن  اإلجابة  عىل  تساعد  زة  املركَّ العينة  هذه 
البالغني  الذكور  الفرنسيني  اللغة  متعلمي  أخطاء  الرسدية عىل  الشفهية  للمهام  املسبق 
يف املستوى املتقدم؟ أما الطريقة الثانية فيجمع فيها الباحث جمموعة عامة من البيانات 
تشمل مثاًل املكتوب واملنطوق، من عدة فئات عمرية، ومستويات لغوية، ذكورًا وإناثًا، 
وهكذا؛ وهنا حيتاج الباحث لوصف مكونات هذه العينة وصفًا دقيقًا ليتمكن الحقًا 

من دراسة العوامل املؤثرة عىل أخطاء املتعلمني.
وبغض النظر عن الطريقة التي يستخدمها الباحث يف مجع بياناته، فإنه قد جيمع عينته 
يطابق مواصفات دراسته  ما  فيها  إن وجد  لغوية جاهزة  يعتمد عىل مدونة  أو  بنفسه، 
– بات  – مصممة وفق معايري واضحة  لغوية  البحثية، واالعتامد عىل مدونة  وأسئلته 
مارسة شائعة يف األبحاث اللغوية النظرية والتطبيقية عىل حد سواء، فهي جتعل عينة 
اختيار جزء حمدد من هذه  إىل  الباحث  فيعمد  للتعميم؛  قابلة  البحث حمايدة، ونتائجه 
زة(، أو يبحث فيها كاملة أو يف عينة  املدونة إن كان سيبحث وفق الطريقة األوىل )املركَّ

عشوائية إن كان سيعتمد عىل الطريقة الثانية )العامة(.
ويف بحثنا احلايل سنعمد إىل استخدام عينات من نصوص املدونة اللغوية ملتعلمي 
اللغة العربية )Alfaifi 2015(، وتضم هذه املدونة اللغوية جمموعة من املواد املكتوبة 
عامي  بني  السعودية  العربية  اململكة  يف  العربية  اللغة  متعلمو  حررها  التي  واملنطوقة 
2012م و2013م، وتشمل 1585 نصًا )282,732 كلمة(، شارك يف حتريرها 942 
طالبًا من 67 جنسية، و66 لغة أم خمتلفة؛ فأما املواد التي تشكل حمتوى املدونة فمنها 
نصوص مكتوبة يدويًا، وأخرى باستخدام احلاسب، وكذلك مقابالت صوتية مسجلة، 
إحدى  يف  رحلة  الطالب  فيه  يقص  رسدي  األول  موضوعني:  حول  مجيعها  تدور 
وأما  املستقبل؛  يف  وختصصه  الدرايس  ميوله  الطالب  فيه  يناقش  والثاين  اإلجازات، 
الطالب املشاركون فهم من متعلمي اللغة العربية الناطقون بغريها ويمثلون 47% من 
حمتوى املدونة، إضافة إىل طالب ناطقني بالعربية يمثلون 53%، وهم من كال اجلنسني 
)الذكور 67%، واإلناث 35%(، يدرسون يف عدد من املدارس الثانوية ومعاهد اللغة 
العربية السعودية، وتتفاوت أعامرهم بني 16 و 42 سنة؛ ويمكن  وجامعات اململكة 
 ،)xml( املمتدة الرتميز  لغة  أو ملفات   ،)txt( املدونة يف ملفات نصية تنزيل نصوص 
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الصوتية  التسجيالت  وكذلك   ،)pdf( ملفات  يف  يدويًا  املكتوبة  األصول  إىل  إضافة 
يف ملفات )mp3(، عن طريق موقع املدونة عىل الشبكة العنكبوتية عىل الرابط التايل: 

.http://www.arabiclearnercorpus.com

4. 7. 2. حتديد األخطاء اللغوية يف العينة
من املهم االتفاق عىل أساس أو تعريف للخطأ لينطلق منه الباحث يف حكمه عىل 
ما هو خطأ وما ليس بخطأ يف لغة املتعلم، وقد يكون هذا األساس أو املعيار مستندًا 
عىل »قواعد اللغة«، أي أن ما خالف القواعد اللغوية يعد خطأ، وقد يكون املعيار قائاًم 
باللغة  الناطقني  املتداول بني  اللغوي«، أي أن ما خالف االستخدام  عىل »االستخدام 
بعض  بعيدًا  العلمي  املنهج  حيث  من  يكون  قد  الثاين  املعيار  وهذا  لغوي،  خطأ  فهو 
اليشء عن املوضوعية املطلوبة يف مثل هذه احلالة؛ ألنه خيضع لرأي الباحث وتقويمه 
بالدرجة األوىل، ما يعني احتامل وجود تفاوت كبري بني الباحثني يف حتديد ما هو خطأ 
املعيار يميل إىل  اللغوي«، كام أن استخدام هذا  بناء عىل »االستخدام  وما هو صواب 
اعتامده  أكثر من  له،  الذي يصعب وضع ضابط دقيق  اللغوي  االعتامد عىل األسلوب 
عىل القواعد اللغوية املتفق عليها بدرجة كبرية، إضافة إىل أمهية معرفة سياق االستخدام 
املعيار، فام قد يكون خطأ يف سياق قد يكون  )context( للحكم عىل اخلطأ وفق هذا 
صوابًا يف غريه؛ وكل هذه األسباب جتعل معيار »االستخدام اللغوي« أقل موثوقية من 
اللغة« )Ellis & Barkhuizen 2005(؛ وبناء عىل ما سبق فقد يكون  معيار »قواعد 
بناء عىل معيار »االستخدام  املوضوعية  بدرجة مقبولة من  تعريف اخلطأ  الصعب  من 
اللغوي«، وكان لينن )Lennon 1991: 182( من حاول تعريفه وفق هذا املعيار فقال 
الظن ال  التي يف غالب  اللغوية-  الصيغ  اللغوية -أو جمموعة  »الصيغة  اخلطأ هو:  إن 
يستخدمها الناطق األصيل باللغة يف نفس السياق الذي وردت فيه، ويف نفس الظروف 
التي استخدمت فيها«، وقد يسبب هذا التعريف كام ذكرنا إشكاالً منهجيًا من الناحية 
العملية، فإذا كان الباحث نفسه هو الذي سيحكم عىل الصيغ اللغوية –أي: ما إذا كان 
الناطق باللغة يستخدمها أو ال يستخدمها– فليس هناك ما يضمن موضوعية احلكم، 
أما  املقبولة هلذا اإلشكال؛  وقد يكون احلكم عىل اخلطأ من عدة أطراف أحد احللول 
اللغة« فيمكننا أن نقول مثاًل بأن اخلطأ هو ما خالف  حتديد اخلطأ وفق معيار »قواعد 
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الرتاكيب، سواء أكان  أو  املفردات  أو  يتعلق باألصوات  فيام  املتفق عليها  اللغة  قواعد 
ذلك من حيث الرسم أم الرصف أم النحو أم الداللة، أو نحوًا من ذلك.

وبغض النظر عن املعيار الذي نستخدمه لتحديد اخلطأ، فإننا نحتاج إىل القيام ببعض 
اخلطوات العملية عند حتديد األخطاء، ويمكن تلخيصها فيام يأيت:

وكأن  منطوقًا-لتبدو  حديثًا  أم  مكتوبًا  نصًا  أكانت  العينة-سواء  بناء  إعادة  أوال: 
ناطقًا باللغة هو الذي أنتجها.

الناطق  بناَءه  أعاد  الذي  النص  مع  املتعلم  النصني-نص  يف  اجلمل  مقارنة  ثانيًا: 
باللغة-وعند وجود اختالفات بينهام ننظر يف إمكانية قبول اجلملة التي أنتجها املتعلم 
بعد ذلك اجلمل  أو االستخدام(، وتبقى  )القواعد  نتبناه  الذي  وموافقتها ملعيار اخلطأ 

التي ال يمكن قبوهلا فنكون بذلك قد حرصنا اجلمل املشتملة عىل أخطاء.
ثالثًا: تضييق جمال اخلطأ أكثر، وذلك بتحديد الكلمة أو الكلامت اخلاطئة يف كل مجلة 
من اجلمل غري املقبولة يف نص املتعلم، لنصل بذلك إىل حتديد دقيق لألخطاء اللغوية يف 

العينة التي بني أيدينا.
الصيغة  إىل  الوصول  صعوبة  وهو  األوىل،  اخلطوة  يف  يواجهنا  قد  إشكاالً  لكن 
األصلية عند إعادة بناء العينة، فقد حيتمل البناء الصحيح أكثر من شكل، وكل واحد 
من هذه األشكال يشري إىل سبب خمتلف للخطأ، وتبقى الصيغة النهائية التي يقصدها 
املتعلم غري معروفة، ومثال ذلك عبارة »أن كل حاج رجال الذين أحرموا باحلج ليسوا 

لباس اإلحرام«)1(، فمثل هذه اجلملة قد حتتمل التصويبات التالية:
أن كل حاج رجل من الذين أحرموا باحلج لبسوا لباس اإلحرام.

أن كل احلجاج الرجال الذين أحرموا باحلج لبسوا لباس اإلحرام.
وقد حتتمل تصويبات أخرى، لكننا سنالحظ أن كل تصويب يشري إىل جمموعة من 
املشاكل منها ما هو مشرتك بني التصويبني ومنها ما ليس كذلك، فالتصويب األول يشري 

إىل أن املشكلة تكمن يف: 

اللغوية  املدونة  يف   S821_T1_F_Pre_NNAS_W_H رقم  النص  يف  للجملة  الكامل  السياق  عىل  االطالع  يمكن   -1
.)www.arabiclearnercorpus.com( ملتعلمي اللغة العربية
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 املطابقة يف العدد ]رجال-رجل[.
 سقوط حرف اجلر ]من[.

 اخلطأ اإلمالئي يف إبدال الباء ياًء يف الفعل ]لبسوا[.
والتصويب الثاين يشري إىل أن املشكلة تكمن يف: 

 التعريف والتنكري ]حاج-احلجاج[ و]رجال-الرجال[.
 املطابقة يف العدد ]حاج-احلجاج[.
 اخلطأ اإلمالئي يف الفعل ]لبسوا[.

يمُسأل  أن  املسألة  املمكنة ملثل هذه  ويرى كوردر )Corder 1974( أن أحد احللول 
هذا  متثل  صيغة  أقرب  إىل  الوصول  ليسهل  نصه،  أو  حديثه  من  مقصده  عن  املتعلم 
صاحب  املتعلم  معرفة  الباحث  استطاع  حال  يف  فقط  مكن  احلل  هذا  لكن  املقصد، 
النص وأمكنه الوصول إليه، ومع ذلك فإن جيمس )James 1998( يرى أن األخطاء 
يف الغالب تبقى غامضة بالنسبة للمتعلم، فيستحيل عليه تبعًا أن حيدد أي الصيغ هي 

األنسب ملا يقصده بكالمه أو كتابته. 
ويف بعض احلاالت يساعدنا السياق عىل استنتاج الصيغة املقصودة، فالعبارة التالية 
مثاًل: »وسألنا بعض السؤال من الفقه واحلديث وغرب ذالك«)1( ال يتضح فيها ما إذا كان 

املتحدث سائاًل أو مسؤوالً، فقد يكون املقصود منها:
هم  وزمالؤه  )املتحدث  ذلك  وغري  واحلديث  الفقه  من  األسئلة  بعض  وسألناه 

السائلون(.
هم  وزمالؤه  )املتحدث  ذلك  وغري  واحلديث  الفقه  من  األسئلة  بعض  وسألونا 

املسؤولون(.
تدل  سؤاهلم«  اجلواب  إستطعوا  الذين  مكافأة  »وأعطوا  بعدها  التي  اجلملة  لكن 
عىل أن املتحدث وزمالءه كانوا مسؤولني ال سائلني، ألن من جييب عىل السؤال يمُعطى 

1- هذه اجلملة من النص رقم S515_T1_M_Pre_NNAS_W_C يف املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية.
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اخلطأ  أن  نجد  وبالتايل  املتعلم،  ملقصود  األقرب  هو  الثاين  التصويب  فيكون  مكافأة، 
يرتكز يف )1( إسقاط الضمري )الواو( ]سألنا-سألونا[ أو يف رسم اهلمزة إن كان الفعل 
ِئلنا[، )2( املطابقة يف العدد ]السؤال-األسئلة[، )3( أخطاء  مبنيًا للمجهول ]سألنا-سمُ

الرسم اإلمالئي ]غرب-غري[ و]ذالك-ذلك[.

4. 7. 3. وصف األخطاء
وصف األخطاء كام يرشحه كوردر )Corder 1974: 128( »هو يف األساس عملية 
بناؤه«،  الذي أعيد  النص األصيل املشتمل عىل األخطاء والنص الصحيح  مقارنة بني 
فهذه العملية تتضمن حتديد االختالفات بني الصيغ التي يستخدمها املتعلم وتلك التي 
نص  يف  الظاهرة  السامت  عىل  ز  ركِّ يمُ فالوصف  وبالتايل  باللغة،  الناطق  يستخدمها  قد 

املتعلم، وهذه املرحلة – وصف األخطاء – تشمل خطوتني:
بعد  األخطاء  وسم  يف  يمُستخدم  ووصفها،  األخطاء  لتصنيف  نظام  وضعمُ  األوىل: 

حتديدها يف النص.
الثانية: إحصاء مدى شيوع كل خطأ من هذه األخطاء.

بناء  عند  توفرها  الواجب  املعايري  من  اثنني  إىل   )James 1998( جيمس  ويشري 
نظام لتصنيف األخطاء ووصفها، األول أن حيتوي هذا التصنيف عىل تفاصيل تسمح 
للمستخدم فال  أن يكون واضحًا  والثاين  الدقة،  بأعىل درجة من  له بوصف األخطاء 
 Ellis &( وباركويزن  أليس  أشار  وقد  مفهومة،  وغري  غامضة  أخطاء  عىل  يشتمل 
Barkhuizen 2005( إىل جمموعة من التصنيفات املستخدمة لوسم األخطاء يف اللغة 

اإلنجليزية، أما فيام خيص اللغة العربية فهناك عدة دراسات حتدثت عن حتليل األخطاء 
أنواع اخلطأ  الدراسات قد صنَّفْت بعض  أن هذه  اللغة، ورغم  فيها متعلمو  يقع  التي 
1405هـ،  العصييل،  مثاًل  )انظر  املتعلمني  من  مأخوذة  واقعية  عينات  عىل  معتمدة 
والعتيق، 1412هـ، واحلمد، 1414هـ، والعقييل، 1415هـ(، إال أهنا مل تضع تصنيفًا 
شاماًل لألخطاء يمكن اعتباره مرجعًا يف وسم املدونات اللغوية، وقد يرجع السبب إىل 
أن مدونات املتعلمني مل تكن قد اكتسبت شهرهتا كنوع مستقل من املدونات، إذ كانت 

السبب الرئيس يف ظهور مثل هذه التصنيفات العامة لألخطاء اللغوية. 
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 Abuhakema et al.( وآخرون  حكيمة   أبو  قدمه  الذي  األخطاء  تصنيف  عّد  ويمُ
2009 ,2008( من املحاوالت األوىل يف هذا املجال، وهو يف األصل ترمجة لتصنيف 

األخطاء يف اللغة الفرنسية الذي أوردته قرانجر )Granger 2003( يف دراسة هلا، انظر 
الفيفي وأتويل )Alfaifi & Atwell 2012( ملزيد من اإليضاح حول هذا التصنيف؛ 
وهناك تصنيف آخر بناه الباحث )Alfaifi et al. 2013( وهو جزء من مرشوع املدونة 
جماالت  تشمل  األوىل  طبقتان،  وفيه   ،)Alfaifi 2015( العربية  اللغة  ملتعلمي  اللغوية 
اخلطأ  اإلمالئي،  اخلطأ  ييل:  كام  اللغوية  املستويات  لتسلسل  تبعًا  تبْت  رمُ وقد  اخلطأ، 
جمال  كل  وحتت  الرتقيم،  عالمات  يف  اخلطأ  الداليل،  اخلطأ  النحوي،  اخلطأ  الرصيف، 
من هذه املجاالت اخلمسة جمموعة من الفئات الفرعية )انظر اجلدول 1(؛ وقد أسس 
التي  العلمية  األبحاث  من  جمموعة  نتائج  عىل  مستندًا  هذا  األخطاء  تصنيف  الباحث 
 Alfaifi & Atwell وأتويل  الفيفي  )انظر  اللغة  متعلمي  أخطاء  من  عينات  درست 
2012(، ومن ثم اخترب التصنيف عىل عينات من املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية 

عدة  التصنيف  هذا  تقويم  يف  أيضًا  شاركوا  والذين  الباحثني،  من  جمموعة  بمشاركة 
مرات مستقلة لتحسينه وتنقيحه حتى وصل إىل نسخته الثالثة، ويف كل مرة يمُطبَّق عىل 
عينة خمتلفة من النصوص للتأكد من دقته وشموله ووضوح أنواع اخلطأ فيه؛ كام درس 
الباحث استخدام هذا التصنيف مقارنة بتصنيف أيب حكيمة – وقد اشرتك الباحثان يف 
هذه الدراسة )الفيفي وأبو حكيمة( –، وأظهرت النتائج أن استخدام تصنيف الفيفي 
عىل  ولالطالع  للخطأ،  العام  املجال  بتحديد  يتعلق  فيام  خصوصًا  أعىل  نتائج  حقق 

.)Alfaifi et al. 2013( نَظر الفيفي وآخرون تفاصيل أكثر عن هذه الدراسة يمُ
الفرعية  األنواع  مع  الفيفي  تصنيف  يف  اخلطأ  فئات  أدناه   )1( اجلدول  ويعرض 
أنواع  نوع من  فيه كل  دلياًل مرجعيًا يرشح  الباحث  أنشأ  فئة، وقد  املندرجة حتت كل 
الرمز  املناسبة الختيار  الطريقة  للتوضيح، كام يرشح  أمثلة  التصنيف مع  اخلطأ يف هذا 
الصحيح لكل خطأ، ويزود املستخدم ببعض النقاط والقواعد اهلامة التي جيب اتباعها 
عند عملية وسم األخطاء، ويرشح عددًا من حاالت التداخل املحتملة وطريقة التعامل 
معها)1(، وهذا الدليل جزء من مرشوع املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية التي سبق 

1- يمكن االطالع عىل دليل وسم األخطاء عن طريق الرابط التايل:
.http://www.abdullahalfaifi.com/Error_Tagging_Manual_v2.pdf
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ذكرها، هذا فيام خيص اخلطوة األوىل ضمن مرحلة وصف األخطاء، وهي »وضعمُ نظام 
لتصنيف األخطاء ووصفها، يمُستخدم يف وسم األخطاء بعد حتديدها يف النص«.

الرمزنوع اخلطأجمال اخلطأ

اإلمالء

>Hamza .1>OH )ء، أ، إ، ؤ، ئ، ئـ( اخلطأ يف اهلمزة

Confusion in Hā’ and Tā’ Mutadarrifatīn .2 اخلطأ يف 
>OT<اهلاء والتاء املتطرفتني )ـه، ـة، ـت(

Confusion in ‘alif and Yā’ Mutadarrifatīn .3 )ا، ى، 
>OA<ي( اخلطأ يف األلف والياء املتطرفتني

Confusion in ’alif Fāriqa .4 )كتبوا( اخلطأ يف األلف 
>OW<الفارقة

 )»
ٍِ
    ٌ  ً  «( and Tanwīn )ن( Confusion between Nūn .5

>ON<اخللط بني النون والتنوين 

Shortening the long vowels .6 تقصري الصوائت الطويلة 
)»

ِ 
>OS<)اوي »َ  مُ 

Lengthening the short vowels .7 تطويل الصوائت 
)»

ِ 
>OG<القصرية )اوي »َ  مُ 

Wrong order of word characters .8 اخلطأ يف ترتيب 
>OC<احلروف داخل الكلمة

)Replacement in word characters( استبدال حرف   .9
>OR<أو أحرف من الكلمة

)Redundant characters( زيادة حرف أو أكثر  .10>OD<

>Missing characters(s .11>OM( نقص حرف أو أكثر

>Other orthographical errors .12>OO أخطاء إمالئية أخرى
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الرمزنوع اخلطأجمال اخلطأ

الرصف

>Word inflection .13>MI اخلطأ يف اختيار بنية الكلمة املناسبة

>Verb tense .14>MT اخلطأ يف زمن الفعل

>Other morphological errors .15>MO أخطاء رصفية أخرى

النحو

>Case .16>XC اخلطأ يف اإلعراب

>Definiteness .17>XF اخلطأ يف التعريف والتنكري

>Gender .18>XG اخلطأ يف اجلنس )التذكري والتأنيث(

Number singular, dual and plural( .19( اخلطأ يف العدد 
>XN<)اإلفراد والتثنية واجلمع(

>Redundant word .20>XT كلمة زائدة

>Missing word .21>XM كلمة ناقصة

>Other syntactic errors .22>XO أخطاء نحوية أخرى

الداللة

>Word selection .23>SW اخلطأ يف اختيار الكلمة املناسبة

 Fasl wa wasl )confusion in use/non-use of  .24
conjunctions(

اخلطأ يف الفصل والوصل )اخلطأ يف استخدام أدوات العطف(
>SF<

>Other semantic errors .25>SO أخطاء داللية أخرى
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الرمزنوع اخلطأجمال اخلطأ

عالمات 
الرتقيم

>Punctuation confusion .26>PCعالمة ترقيم خاطئة 

>Redundant punctuation .27>PT عالمة ترقيم زائدة

>Missing punctuation .28>PM عالمة ترقيم مفقودة

Other errors in punctuation .29 أخطاء أخرى يف 
>PO<عالمات الرتقيم

اجلدول )1(: النسخة الثالثة من تصنيف األخطاء اللغوية العربية الذي طوره الباحث.

فاملثال  الثانية وهي »إحصاء مدى شيوع كل خطأ من هذه األخطاء«،  أما اخلطوة 
العربية تشمل  اللغة  ملتعلمي  اللغوية  املدونة  الباحثمُ عينة من  إْذ أخذ  التايل يرشحها، 
فئة(،  لكل  كلمة   5000( بغريها  والناطقني  بالعربية  الناطقني  متثل  كلمة،   10.000
وَوَصَف ثالثةمُ خمتصني األخطاَء يف هذه العينة عن طريق وضع الوسم املناسب أمام كل 
خطأ )الوسم >OH< مثاًل أمام أي خطأ يف اهلمزة(، وأظهرت النتائج أن ترك عالمات 
الرتقيم، واخلطأ يف اهلمزة، مها األكثر شيوعًا بني متعلمي اللغة العربية، ويوضح اجلدول 

2 أكثر عرشة أخطاء شيوعًا يف العينة املوسومة.

النسبة*نوع اخلطأجمال اخلطأم

23%عالمة ترقيم مفقودةعالمات الرتقيم1

19%اخلطأ يف اهلمزةاإلمالء2

7%اخلطأ يف اختيار الكلمة املناسبةالداللة3

7%عالمة ترقيم خاطئةعالمات الرتقيم4

5%كلمة زائدةالنحو5
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النسبة*نوع اخلطأجمال اخلطأم

5%اخلطأ يف التعريف والتنكريالنحو6

5%اخلطأ يف اهلاء والتاء املتطرفتني )ـه، ـة، ـت(اإلمالء7

5%كلمة ناقصةالنحو8

اخلطأ يف الفصل والوصل )اخلطأ يف استخدام أدوات الداللة9
4%العطف(

3%نقص حرف أو أكثراإلمالء10

83%املجموع

اجلدول )2(: األخطاء األكثر شيوعًا يف عينة املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية.)1(

أكثر  أن  )Nativeness(، فسنجد  اللغة  بناء عىل عامل أصالة  ولو وزعنا األخطاء 
األخطاء شيوعًا لدى الناطقني بالعربية مها: اخلطأ يف اهلمزة، يليه ترك عالمة الرتقيم؛ أما 
بالنسبة للناطقني بغري العربية فإن أكثر األخطاء شيوعًا لدهيم عىل الرتتيب: ترك عالمة 
الرتقيم، واخلطأ يف التعريف والتنكري، واخلطأ يف اختيار الكلمة املناسبة، ووجود كلمة 
زائدة؛ ويوضح اجلدول )3( توزيع األخطاء عىل الناطقني بالعربية والناطقني بغريها، 
ويمكن الرجوع إىل دراسة الفيفي )Alfaifi 2015( لالطالع عىل تفاصيل أكثر حول 

عمليتي الوسم واإلحصاء.

م
الناطقون بغري العربيةالناطقون بالعربية

النسبةنوع اخلطأجمال اخلطأالنسبةنوع اخلطأجمال اخلطأ

عالمات 28%اخلطأ يف اهلمزةاإلمالء1
الرتقيم

عالمة ترقيم 
18%مفقودة

1- مالحظة: نسبة اخلطأ إىل كامل العينة املوسومة .
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م
الناطقون بغري العربيةالناطقون بالعربية

النسبةنوع اخلطأجمال اخلطأالنسبةنوع اخلطأجمال اخلطأ

عالمات 2
الرتقيم

عالمة ترقيم 
النحو26%مفقودة

اخلطأ يف 
التعريف 
والتنكري

%12

اإلمالء3
اخلطأ يف 

اهلاء والتاء 
املتطرفتني

اخلطأ يف اختيار الداللة%7
11%الكلمة املناسبة

عالمات 4
الرتقيم

عالمة ترقيم 
10%كلمة زائدةالنحو6%خاطئة

اخلطأ يف اختيار الداللة5
8%كلمة ناقصةالنحو5%الكلمة املناسبة

اخلطأ يف النحو6
عالمات 4%اإلعراب

الرتقيم
عالمة ترقيم 

8%خاطئة

الداللة7
اخلطأ يف 
الفصل 
والوصل

النحو%4
اخلطأ يف اجلنس 

)التذكري 
والتأنيث(

%5

نقص حرف أو اإلمالء8
اخلطأ يف الفصل الداللة3%أكثر

4%والوصل

اإلمالء9
استبدال حرف 
أو أحرف من 

الكلمة
4%اخلطأ يف اهلمرةاإلمالء%3

الرصف3%كلمة زائدةالنحو10
اخلطأ يف اختيار 

بنية الكلمة 
املناسبة

%4

84%املجموع88%املجموع

اجلدول )3(: األخطاء األكثر شيوعًا موزعة عىل الناطقني بالعربية والناطقني بغريها.
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الكلامت؛ للكشف عن دقة استخدامها من قبل  للبحث عن إحدى  ولنأخذ مثاالً 
لدى  »َيَتَعلَّق«  كلمة  استخدام  عن  املدونة  كامل  يف  بحثنا  فلو  العربية،  بغري  الناطقني 
الناطقني بغري العربية، سنجد أهنا استخدمت 28 مرة، ويمكن أن نستبعد واحدة منها؛ 
ألن الكلمة نفسها تكررت يف ذات اجلملة ومل ترد بينهام مفردٌة صحيحة، وبالتايل فإن 
لدينا 27 حالة الستخدام كلمة »يتعلق«، أتى حرف اجلر »الباء« بعد مخس عرشة حالة 
منها متثل 56%، بينام أتت كلامت أخرى متنوعة بعد احلاالت الباقية التي متثل 44% من 
يعقبها يف  »يتعلق«  أن كلمة  )انظر هذه احلاالت يف اجلدول 4(، وبام  جمموع احلاالت 
الغالب حرف اجلر »الباء« نحو: »تعلق بكذا« إن مل يفصل بينهام بالفاعل نحو »تعلق 
 Word« وهو  الداللية،  األخطاء  من  أنه  عىل  اخلطأ  هذا  تصنيف  فيمكن  بكذا«  فالن 
selection اخلطأ يف اختيار الكلمة املناسبة« يف عرش حاالت وهي التي استخدم فيها 

أمثلة هلا يف  ما نجده من  بناء عىل  »يتعلق«  الفعل  بعد  ترد  الكاتب كلمة ال  أو  املتكلم 
املعاجم العربية)1( )األمثلة من 1 إىل 10 يف اجلدول 4(، وأما املثاالن الباقيان فيمكن 
تصنيف اخلطأ فيهام عىل أنه »Missing word كلمة ناقصة«، إذ أسقط الكاتب حرف 

الباء من السياق دون استبدال حرف آخر به )األمثلة 11 و12 يف اجلدول 4(. 

السياق السابقم
مفردة البحث 

مع الكلمة 
التالية

السياق 
الالحق

نوع الكلمة 
بعد مفردة 

البحث
وصف اخلطأ

لدكاتر يوضح 1
اخلطأ يف اختيار حرف جرذالك ثم بعديتعلق ىفالناس ما

الكلمة املناسبة

من يوضح الناس 2
ذالك، يتعلق ىفما

اخلطأ يف اختيار حرف جرفسئلت ىف
الكلمة املناسبة

التخصص ألن هذا 3
جيمع أحكام يتعلق يفالتخصص

اخلطأ يف اختيار حرف جراهلل
الكلمة املناسبة

 : 1- يف املعجم الوسيط مثاًل: )َتَعلََّق( الشوك بالثوب: َعِلق، و-الوحشمُ أو الظبيمُ باحِلبالة: وقع فيها وَأمسكْته. و-اإِلبلمُ
أكلت الَعْلَقى. و –اليشَء: َعلَّقه. و-فالنًا، وبه: أحبَّه )املعجم الوسيط، 1426هـ(. 
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السياق السابقم
مفردة البحث 

مع الكلمة 
التالية

السياق 
الالحق

نوع الكلمة 
بعد مفردة 

البحث
وصف اخلطأ

أعرف أكثر من 4
الدين يتعلق يفأمور

اخلطأ يف اختيار حرف جروالرشيعة كام
الكلمة املناسبة

الطالب يف الفصل 5
يتعلق عنعام

النصيحة 
ورشوط 

الرحلة
اخلطأ يف اختيار حرف جر

الكلمة املناسبة

هلم، ثم ألقيت 6
اخلطأ يف اختيار حرف جرالفوائديتعلق عنحمارضة يتعلق أ

الكلمة املناسبة

كثريا من املعلومات 7
األحاديث يتعلق عىلالتي

اخلطأ يف اختيار حرف جروالتفسري،
الكلمة املناسبة

حيايت، أخربين يتعلق عىليل أيب قصًة ما8
اخلطأ يف اختيار حرف جريف

الكلمة املناسبة

اإلخوة سألقي 9
طلبة العلم يتعلق أنإليكم حمارضة

اخلطأ يف اختيار حرف ناسخطلب
الكلمة املناسبة

مثل هذا التخصص 10
هذا يتعلق حولوما

اخلطأ يف اختيار ظرفالتخصص يل
الكلمة املناسبة

فإنه نشعر 11
باالرتياح وفيام

يتعلق 
التخصص

أو املجال 
كلمة ناقصةاسمالذي

اللغة، ومرياثنا 12
وغريها ال يتعلق الرشعيةالعلمي فيام

كلمة ناقصةاسميمكن

اجلدول )4(: الكلامت الواردة بعد الفعل »يتعلق« من غري مصاحباهتا الصحيحة.
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وعند وسم األخطاء يف هذه األمثلة فإن الوسم سيكون للكلمة الواردة بعد الفعل يف 
األمثلة العرشة األوىل )ألهنا غري مناسبة للسياق(، وأما االثنان األخريان فسيكون للفعل 

نفسه لوجود كلمة مفقودة بعده مبارشة )وهي حرف اجلر الباء(، كام يف اجلدول 5.

املثالم

لدكاتر يوضح الناس ما يتعلق يف >SW< ذالك ثم بعد1

من يوضح الناس ما يتعلق يف >SW< ذالك، فسئلت ىف2

التخصص ألن هذا التخصص يتعلق يف >SW< جيمع أحكام اهلل3

أعرف أكثر من أمور يتعلق يف >SW< الدين والرشيعة كام4

الطالب يف الفصل عام يتعلق عن >SW< النصيحة ورشوط الرحلة5

هلم، ثم ألقيت حمارضة يتعلق أ يتعلق عن >SW< الفوائد6

كثريا من املعلومات التي يتعلق عىل > SW< األحاديث والتفسري ،7

يل أيب قصًة ما يتعلق عىل >SW< حيايت، أخربين يف8

اإلخوة سألقي إليكم حمارضة يتعلق أن >SW< طلبة العلم طلب9

مثل هذا التخصص وما يتعلق >SW< حول هذا التخصص يل10

فإنه نشعر باالرتياح وفيام يتعلق >XM< التخصص أو املجال الذي11

اللغة، ومرياثنا العلمي فيام يتعلق > XM< الرشعية وغريها ال يمكن12

اجلدول )5(: وسم حاالت اخلطأ الواردة مع الفعل »يتعلق«.

4. 7. 4. تفسري األخطاء
حتليل  مراحل  أهم  هي  املرحلة  هذه  أن  الثانية  اللغة  اكتساب  يف  الباحثون  يرى 
األخطاء، إذ تتضمن حتديد مصدر كل خطأ للوقوف عىل أسباب حدوثه، والذي يعنينا 



-161-

الثانية  اللغة  الذهنية الستخدام  العمليات  النفيس للخطأ، أي  اللغوي  املصدر  هنا هو 
وطبيعة نظامها املعريف يف ذهن املتعلم، ويرى رامبتن )Rampton 1987( وجود مصادر 
لغوية اجتامعية لألخطاء، ومنها أن يعمد املتعلم إىل استخدام صيغة خاطئة – مع معرفته 
بخطئها – كوسيلة للتحكم يف االنطباع الذي يريد إيصاله للطرف اآلخر، ومن ذلك 

مثاًل التلطف يف الرفض باستخدام أساليب توحي بأنه ال يزال متعلاًم بسيطًا للغة.
أحد األسباب البارزة للوقوع يف األخطاء يرجع إىل الصعوبة التي يواجهها املتعلم 
مع  املبارش  التواصل  أثناء  الثانية  باللغة  املتعلقة  اللغوية  املعلومات  اسرتجاع  عند 
اآلخرين، فالصيغ والقواعد التي مل يسيطر عليها املتعلم بعد، تتطلب منه جهدًا ذهنيًا 
كبريًا، ولذا قد يلجأ إىل استخدام صيغ وقواعد سبق له استخدامها والسيطرة عليها مع 

أهنا خاطئة.
وعند تفسري األخطاء نحتاج إىل معرفة العمليات الذهنية التي قد يستدعيها املتعلم 
عند عدم إملامه بالصيغ أو القواعد الصحيحة للغة الثانية، وهنا ال بد من التفريق بني 
نوعني أساسيني من العمليات يؤدي كل نوع منها إىل فئة خمتلفة من األخطاء: أخطاء 
الثانية  اللغة  داخل  من  نابعة  وأخطاء   ،)interlingual( اللغات  بني  التداخل  سببها 

.)intralingual( نفسها
فاألخطاء التي يسببها التداخل بني اللغات تنتج يف الغالب من تأثري قواعد وصيغ لغة 
 )Corder, 1983( أخرى – لغته األم أو أي لغة يعرفها – عىل اللغة الثانية، ويذكر كوردر
 ،)Borrowing( واالقرتاض )Transfer( عمليتني حتت هذا النوع من األخطاء: النقل
املسمى  املعريف  اللغوي  نظامه  لغة أخرى يف  لقواعد  املتعلم  إقحام  النقل عند  وحيدث 
باللغة املرحلية لتصبح جزءًا منها، أما االقرتاض فهو استخدام مؤقت لصيغ وقواعد 
يف  والقواعد  الصيغ  هذه  إدراج  يستلزم  وال  فقط،  للتواصل  كإسرتاتيجية  أخرى  لغة 
الصيغ  إذا كانت إحدى  ما  السهل حتديد  دائم؛ وليس من  املرحلية بشكل  اللغة  نظام 
النقل من لغة أخرى، ولكي  أو القواعد املستخدمة يف اللغة اهلدف هي نتيجة لعملية 
نستطيع اجلزم بأن النقل هو سبب اخلطأ فإننا نحتاج إىل إجراء مقارنة بني متعلمني من 
خلفيات لغوية خمتلفة، لنكتشف أن هذا اخلطأ يصدر عن جمموعة طالب يشرتكون يف 

لغة واحدة، وال يقع فيه أولئك الذين ينتمون إىل اللغات األخرى.
أما األخطاء النابعة من داخل اللغة الثانية نفسها فهي انعكاس إلسرتاتيجيات التعلم 
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ويستعرض  األم،  لغاهتم  عن  النظر  بغض  املتعلمني  كل  لدى  تظهر  التي  أي  العامة، 
جيمس )James 1998( قائمة بأهم هذه اإلسرتاتيجات:

 Over( الزائد  التعميم  من  نوع  وهو   :)False analogy( اخلاطئ  القياس   .1
تكسري  مجع  جيمع  ملا  السامل  اجلمع  كاستخدام  ذكره،  سبق  الذي   )generalisations

)حديقة جيمعها عىل حديقات بدل حدائق(.
أن االسم »محزة« مؤنث  اعتقاد  التحليل اخلاطئ )Misanalysis(: ومن ذلك   .2

بسبب التاء املربوطة، أو أن »عثامن« مثنى بسبب األلف والنون يف آخره.
3. استخدام قواعد ناقصة )Incomplete rule application(: ويعرب عنه بالتعميم 
الناقص )Under generalisations(، ومن ذلك اخلطأ يف موقع اسم االستفهام »أين« 
»وضعتمُ  اجلواب  مجلة  يف  حملها  حيل  ما  عىل  قياسًا  أين؟«  الكتاب  »وضعَت  مجلة  يف 

الكتاب عىل الطاولة«.
هلا  التي  األجزاء  إسقاط  مثل   :)Exploiting redundancy( الزيادة  استغالل   .4
وظيفة نحوية لكنها ال تؤدي إىل تغيري كبري يف املعنى، مثل حذف عالمة اجلمع ]الواو 

والنون[ يف »رأيت الطالب وهم يذهب إىل املدرسة«.
 :)Overlooking co-occurrence restrictions( 5. جتاهل قيود التالزم اللغوي
من  ليست  عاجلة«  »وجبات  أن  إال  مرتادفتان،  و»رسيعة«  »عاجلة«  لفظتي  أن  فمع 

املتالزمات اللفظية بخالف »وجبات رسيعة«.
6. التبسيط )Simplification(: أي اللجوء إىل تبسيط القواعد التي قد حتتاج إىل 
جهد لتعلمها، مثل استخدام صيغة املفرد يف مجيع احلاالت »َأعرفمُ كلَّ الطالب الذي 

نجحوا يف االختبار«.
الصعب  من  يكون  قد  أنه  غريها  أو  القائمة  هذه  باستخدام  املرتبطة  املشاكل  ومن 
حتديد أي هذه االسرتاتيجيات هي املسؤولة عن وقوع اخلطأ، فاخلطأ الواحد قد تنطبق 

عليه أكثر من إسرتاتيجية. 
ويمكن النظر إىل اخلطأ بطريقة أخرى، فيمكن أن يكون خطأ َطَبعيًا )natural(، أي 
 ،)induced( َدثًا ناجتًا عن إسرتاتيجيات التعلم العامة التي سبق استعراضها، أو خطأ حممُ
الناتج عن طريقة  بأنه ذلك اخلطأ  ف ستينسن )Stenson 1974( اخلطأ املحَدث  ويمُعرِّ
ويمكننا  الدراسية،  القاعة  يف  الشفهية  التدريبات  أثناء  باخلطأ  له  ويمثل  اللغة،  تعليم 
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تنزيله عىل املثال التايل:
املعلم: يا خالد، اسأل زميلك أمحد: أين ذهب يف اإلجازة املاضية؟

خالد: يا أمحد، أين ذهب يف اإلجازة املاضية؟
اخلطأ  هذا  أن  يريان   )Ellis & Barkhuizen 2005( وباركويزن  أليس  لكن 
دثًا يف نفس الوقت، فإذا أرجعناه إىل إحدى  يمكن أن يكون طبعيًا ويمكن أن يكون حممُ
إسرتاتيجيات التعلم العامة مثل استخدام قواعد ناقصة، كان بذلك طبعيًا، وإن نظرنا 
دثًا؛ وبشكل عام فإن حتديد مصدر  إىل أثر عملية التعلم وتسببها يف اخلطأ كان خطأ حممُ
ف عليها بدقة إىل اآلن،  تعرَّ اخلطأ ليس من األمور السهلة، وذلك لكثرة املصادر التي مل يمُ
وحتى لو حصل ذلك فإن اإلشكاالت املرتبطة هبذه املصادر قد تستمر يف الظهور، إذ 
إىل مصدره، ويبقى مصدر  الذي يوصلنا  يعطينا فقط طرف اخليط  قد  نفسه  أن اخلطأ 
 Schachter &( كثري من األخطاء غامضًا، وهلذا السبب فإن شاكرت وسيلس-مرسيا
مصدر  عىل  التعرف  عند  الشديد  باحلذر  الباحثني  يوصيان   )Celce-Murcia 1977

أحد األخطاء، إذ أن كثريًا من األخطاء قابلة للتفسري بناء عىل مصادر متعددة أكثر من 
ارتباطها بمصدر وحيد.

الواردة يف اجلدول 4 والتي َترِسد جمموعة من حاالت  وبالرجوع لقائمة األخطاء 
اخلطأ يف ما َيِردمُ بعد الفعل »يتعلق«، فإن أقرب ما يمكن أن تمُفرسَّ به األخطاء العرشة األوىل 
هو »جتاهل قيود التالزم اللغوي Overlooking co-occurrence restrictions«، إذ 
أن حرف اجلر »الباء« من مالزمات الفعل »يتعلق«، وقد استبَدَل هبا املتكلم أو الكاتب 
كلمة أخرى، ما جعل يف الكالم خلاًل واضحًا، وقد يمُفرسَّ اخلطأ يف املثالني األخريين 
 Exploiting 11 و12(، حيث سقط حرف اجلر الباء، بأنه من قبيل »استغالل الزيادة(
redundancy«، أي أن يمُسقط الكاتب األجزاء التي هلا وظيفة نحوية لكنها ال تؤدي إىل 

تغيري كبري يف املعنى.
ومثل هذه التفسريات ال يمكن القطع هبا كام ذكرنا، فقد نجد لدى املتكلم أو الكاتب 
– لو سألناه – تفسريًا آخر خمالفًا ملا نعتقد، كام أن بعض هذه األخطاء قد يكون من قبيل 
 ،)intralingual( ال من داخل اللغة الثانية نفسها )interlingual( التداخل بني اللغات
أو من قبيل الغلط ال اخلطأ، أي أنه مرتبط باألداء اللغوي ال بالكفاية اللغوية، وبالتايل 
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فإننا نحتاج أوالً إىل أدلة أكثر وضوحًا إلثبات أن هذه األخطاء تعكس النظام املعريف 
اللغوي لدى املتعلم، ثم أدلة أخرى ترشدنا ملصدر هذا اخلطأ، وبالتايل لتفسري أسبابه 

بدقة أكرب؛ ليكون البحث فيها بعد ذلك ذا نتيجة عملية.

4. 7. 5. تقويم األخطاء
تقويم األخطاء ليس مرحلة أساسية يف حتليلها بقدر ما هو إجراء إضايف لالستفادة 
من نتائج التحليل، وهو يتضمن حتديد وزن كل خطأ ومدى احلاجة إىل أخذه يف االعتبار 

عند تصميم املواد التعليمية، ويشمل تقويم األخطاء اخلطوات التالية:
1. حتديد اخلطأ الذي سيتم تقويمه، وقد يشمل ذلك مجيع األخطاء املستخرجة من 
نص املتعلم أو جمموعة خمتارة منها وهو الغالب، وتمُستعرض هذه األخطاء إما يف اجلمل 

التي وردت فيها، أو يف كامل السياق النيص هلا.
2. حتديد املعيار املناسب للحكم عىل األخطاء، وأشهر املعايري املستخدمة هو »وزن 
اخلطأ«، أي مدى أمهيته وخطورته عىل لغة املتعلم، ومن املعايري أيضًا »درجة وضوح 

اخلطأ«.
عىل  املشتملة  باجلمل  قائمة  الغالب  يف  وتتضمن  اخلطأ،  لتقويم  أداة  إعداد   .3
األخطاء أو النص كاماًل تتبعه طريقة التقويم، ومن أشهر هذه الطرق تقويممُ األخطاِء 
باستخدام تصنيٍف فيه عدة درجات تبدأ من »األكثر أمهية« وتنتهي عند »األقل أمهية«، 
أو باستخدام مقياس اليكرت)Likert Scale )Likert 1932 ، الذي يمكن أن يشمل 
اخليارات التالية: »مهم جدًا«، »مهم«، »حمايد«، »غري مهم«، »غري مهم عىل اإلطالق«، 

أو نحو ذلك.
عىل  اثنني  بواسطة  م  تمُقوَّ أن  األفضل  ومن  خطأ،  لكل  املناسب  التقويم  اختيار   .4

األقل، وكثرة املقيمني يزيد من مصداقية النتائج ومن إمكانية تعميمها.
اشتهرت الدراسات املعنية بتقويم األخطاء يف سبعينيات وثامنينيات القرن املايض، 
إال أن شهرهتا صارت أقل بسبب عدم وجود مقياس دقيق لوزن األخطاء، ومع ذلك 
فإن معلم اللغة قد حيتاج إىل اختاذ قرار حول األخطاء األكثر أمهية ملعاجلتها، وبالتايل فهو 

عمليًا سيحتاج إىل إجراء تقويم لألخطاء بشكل أو بآخر.
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4. 8. اخلامتة 
أمهيته،   َ وَبنيَّ به،  املقصود  فرشح  األخطاء،  حتليل  منهج  عىل  الضوَء  البحثمُ  سلط 
وأعطى نبذة تارخيية عنه مع رشح األسس النظرية التي قام عليها، كام رَبَطهمُ بأحد املصادر 
هذه  طمُبقت  املنهج  هذا  خلطوات  النظري  الرشح  فبعد  العربية،  اللغة  ملتعلمي  اللغوية 
اخلطوات عمليًا عىل نامذج من املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية، فقدم بذلك مثاالً 
بسيطًا لتحليل األخطاء القائم عىل مدونات املتعلمني؛ ولعل الدراسات العربية تتواىل 
نتائج أكثر شموالً وعمقًا يف تفسري أخطاء متعلمي  بإذن اهلل إىل  امليدان لتصل  يف هذا 
التعليمية،  واملواد  التدريس،  طرائق  تطوير  يف  فاعاًل  إسهامها  ويكون  العربية،  اللغة 

واملعاجم، ويف تعليم اللغة العربية وتعلمها بشكل عام.
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امللخص
يتناول هذا الفصل عرضًا موجزًا لتعريف القارئ العريب باملدونات املتوازية، التي 
ختزينها  يتم  أخرى  بلغات(  )أو  بلغة  وترمجاهتا  النصوص  من  كبرية  جمموعة  تتضمن 
إلكرتونيًا. وقد راجت املدونات املتوازية يف جمال اللغويات التطبيقية، واكتسبت أمهية 
اآللية،  والرتمجة  وتدريسها،  الرتمجة،  ودراسات  اللغات،  تعليم  جماالت  يف  خاصة 
واللغويات املقارنة، وعلم املصطلحات، وغريها من جماالت البحث اللغوي النظري 
والتطبيقي. ويستعرض هذا الفصل استخدامات املدونات املتوازية يف تعليم اللغات، 
العربية  اللغة  تضم  التي  املتوازية  املدونات  أشهر  يتناول  ثم  املرتمجني  تدريب  ويف 
نستعرض وصفًا  ثم  اللغوية. ومن  املصادر  مثل هذه  لتطوير  املاسة  احلاجة  موضحني 
اللغات  لكلية  التابعة  /العربية(  )اإلنجليزية  املتوازية  املدونة  وهي   ،AEPC ملرشوع 
جماين  وتعليمي  لغوي  مصدر  توفري  إىل  هتدف  التي  سعود،  امللك  جامعة  يف  والرتمجة 

يسهم يف دعم األبحاث يف جماالت اللغويات والرتمجة وتعليم اللغات.
الكلامت املفتاحية: املدونات املتوازية، تعليم اللغات، تدريب املرتمجني، اللغويات 

احلاسوبية، لغويات املدونات. 

الف�سل اخلام�س

د. هند بنت مطلق العتيبي

املعاجلة اآللية للمدونات املتوازية واستخداماهتا يف تعليم اللغات وتدريب املرتمجني
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5. 1. املقدمة
corpus بأهنا قواعد بيانات تنظيمية ضخمة نسبيًا ملجموعة  يمكن تعريف املدونة 
مع وتصمم وفق معايري حمددة لالستخدام يف البحث  من النصوص اإللكرتونية، التي جتمُ
التعدد  حسب  املدونات  أنواع  تقسيم  ويمكن   .)Leech 2010 ليتش  )انظر  اللغوي 
اللغوي؛ فقد تكون املدونة أحادية اللغة، أي حتتوي عىل نصوص بلغة واحدة فقط، كام 
 Parallel Corpus قد حتتوي عىل لغتني أو أكثر. ومن أنواع املدونات املدونة املتوازية
فها سينكلري )Sinclair 1995: 19( بأهنا »نصوص أصلية وترمجاهتا بلغة )أو  عرِّ التي يمُ
فها بيكر )Baker 1995( بأهنا »جمموعة نصوص كتبت باللغة  بلغات( أخرى«. كام تمُعرِّ

األصل )أ( وترمجاهتا باللغة )ب(«. 
وقد راجت املدونات املتوازية يف جمال اللغويات التطبيقية، واكتسبت أمهية خاصة 
يف جماالت تعليم اللغات، ودراسات الرتمجة، وتدريسها، والرتمجة اآللية، واللغويات 
أو  كان  -نظريًا  اللغوي  البحث  جماالت  من  وغريها  املصطلحات،  وعلم  املقارنة، 

تطبيقيًا-.
فإن  العاملية؛  البحثية  املتوازية يف األوساط  باملدونات  املتزايد  وبالرغم من االهتامم 
Al- وأتول  السليطي  )انظر  اللغوية  املصادر  هذه  ملثل  تفتقر  زالت  ما  العربية  اللغة 
 .)Almujaiwel 2012 واملجيول ،Al-Ajmi 2011 والعجمي Sulaiti, Atwell 2006

ونتناول يف هذا الفصل وصفًا للمدونات املتوازية، واستخداماهتا املختلفة يف جمال 
تعليم اللغات، وتدريب املرتمجني، كام نستعرض أشهر املدونات املتوازية التي تتضمن 
املتوازية  العربية  اإلنجليزية  املدونة  إىل مرشوع تصميم  نتطرق  ثم  العربية، ومن  اللغة 
English-Arabic Parallel Corpus EAPC التابعة لكلية اللغات والرتمجة بجامعة 

امللك سعود. 

5. 2. ما املدونة املتوازية؟
Sinclair )1995: 19( املدونة املتوازية بأهنا »نصوص أصلية  ويمُعّرف سينكلري 
»جمموعة  بأهنا   Baker 1995 بيكر  تعرفها  كام  أخرى«.  بلغات(  )أو  بلغة  ترمجاهتا  مع 

نصوص كتبت باللغة األصل )أ( وترمجاهتا باللغة )ب(«.
اللغويات  جمال  يف  البحثية  األوساط  يف  املتوازية  املدونات  استخدام  انترش  وقد   
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 Botley التطبيقية، واكتسبت أمهية خاصة يف جماالت تعليم اللغات )انظر بوتيل وآخرون
et al. 1996(، ودراسات الرتمجة وتدريسها )انظر بيكر Baker 1993، 1995 وألوهان 

Olohan 2004(، والرتمجة اآللية )انظر لمُو وآخرين Lü et al. 2007 وراوف وتشونك 

Rauf and Schwnek 2011 وتيان وآخرين Tian et al. 2014(، واللغويات املقارنة 

املصطلحات،  وعلم  املعجمية  والدراسات   ،)Johansson 1999 جوهانسون  )انظر 
.)Bowker Pearson 2002 انظر بوكر بريسون(

جديدة  رؤى  إعطاء  يف  تساهم  املتوازية  املدونات  أن  الباحثني  من  العديد  ويرى 
بخصوص اللغة األصلية واللغة املرتمجة قلام يمكن احلصول عليها من دراسة املدونات 
ن الباحث من املقارنة بني اللغات، والسامت الداللية، والثقافية،  كِّ أحادية اللغة، حيث متمُ
وغريها ما يزيد معرفتنا هبذه اللغات. كام تسهم هذه املصادر-كام ذكرنا آنفًا- يف العديد 
من التطبيقات مثل: الدراسات املعجمية، والرتمجة اآللية، وتعليم اللغات، ونحو ذلك 

)انظر مكانري وهاردي 2016: 39-34(. 
وسنتناول يف املحطات التالية من هذا الفصل استخدام املدونات املتوازية يف تعليم 
العربية  باللغتني  املتوازية  املدونات  ج عىل أشهر  نمُعرِّ ثم  اللغات ويف تدريب املرتمجني، 

واإلنجليزية.

5. 3. استخدام املدونات املتوازية يف تعليم اللغات
تعليم  جماالت  يف  استثامرها  فكرة  ظهور  مع  عمومًا  باملدونات  االهتامم  تزامن 
اللغات، فظهرت بنهاية الثامنينات وبداية التسعينات العديد من الدراسات التي تدعم 

ذلك االجتاه، ومنها جونز Johns 1986 وستيفنز Stevens 1991( وغريمها.
ويطرح رومر ) Römer 2006( منهجني الستخدام املدونات يف تعليم اللغة؛ ومها: 
مبارش وغري مبارش. ويعتمد املنهج املبارش عىل استخدام الطالب واملعلمني املدونات 
الستعراض حمتويات املدونة، والبحث فيها مبارشة دون وسيط، ويطلق عىل هذا النوع 
 Johns( جونز  ويصفه   Data-Driven Learning الشواهد  عىل  القائم  التعلم  من 
2002( بمواجهة الطالب مبارشة بالبيانات قدر اإلمكان؛ بحيث ختلق من املتعلم باحثًا 

 Johns وجونز Flowerdew 2015 لغويًا )ملزيد حول هذا املنهج الرتبوي انظر فلورديو
.)2002

ويعتمد املنهج غري املبارش يف استخدام املدونات عىل الدراسات البحثية؛ حيث يركز 
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عىل الرباهني التي يمكن استقاؤها من املدونات، وتأثريها عىل تصميم املناهج الدراسية، 
 Learners’ املتعلمني  مدونة  وتنتمي  للطالب.  م  َقدَّ تمُ التي  التعليمية  املواد  واختيار 
Corpus هلذا املنهج؛ حيث تفيد هذه املدونات يف حتليل أخطاء الدارسني من خلفيات 

ومستويات خمتلفة، ثم تمُسهم يف دراسات اكتساب اللغة الثانية )انظر صالح 2012(.
من  العديد  يشري  إذ  اللغة؛  وتعلم  تعليم  يف  غنيًا  مصدرًا  املتوازية  املدونات  تمُعّد 
توفره  ما  وهو   Real language use للغة  الفعيل  باالستخدام  يسمى  ما  إىل  الباحثني 
 .)Godwin-Jones 2001 قواعد البيانات النصية يف املدونات )انظر غودوين-جونز 
فقد لوحظ َمْيل مصادر وكتب تعليم اللغات بطبيعتها التوضيحية، وقيود املكان الزمان 
إىل استخدام األمثلة القصرية، يف حني تعكس اللغة الطبيعية مياًل إىل الرتاكيب اللغوية، 
واستخدام السياق واالستغناء به عن اللغة املنطوقة يف املواقف الطبيعية للحياة اليومية، 
أمثلة  إعطاء  إىل  اللغة  ومدريس  الدراسية  املناهج  بمصممي  يدفع  الذي  األمر  وهو 
ل قصورًا يف  مصطنعة واالكتفاء هبا عن األمثلة احلقيقية للغة الواقعية اليومية؛ ما يمُشكِّ

معظم املناهج املؤلفة لتعليم اللغة.  
املجال من مؤلفني  املهتمني هبذا  أن  ويرى مكانري )McEnery 2006( وآخرون 
التي  والكتب  الدراسات  من  العديد  فظهرت  القصور،  هذا  بتدارك  بدأوا  وباحثني 
من  بدالً  الواقعية  احلياة  يف  املستخدمة  للغة  مصدرًا  املدونات  استخدام  عىل  تشجع 

االعتامد عىل اللغة املتكلفة املصطنعة )انظر العصيمي، 2012(.
خاص-  -بشكل  املتوازية  واملدونات  -عمومًا-  احلاسوبية  املدونات  وتدعم 
ونظريات  دراسات  يف  فعال  بشكل  تساهم  حيث  اللغة  بتدريس  املتعلقة  املجاالت 
س، وكيف  اكتساب اللغة وفلسفة التدريس، كام تشكل مصدرًا الختيار املادة التي تمُدرَّ
التعليمية،  املادة  تصميم  عىل  الدراسية  املناهج  وواضعي  املعلمني  وتساعد  س،  تمُدرَّ
التعليمية  الوسائل  لتطوير  املجال  أيضا  وتتيح  اللغة،  ملتعلمي  املساعدة  والتدريبات 
وانظر  Aijmer 2009؛  آيمري  )انظر  اللغوية  االختبارات  وإعداد  ية  الصفِّ واألنشطة 

.)Frankenberg-Garcia et al. 2011 أيضا: فرانكنبريج-جراسيا وآخرين
ويشجع استخدام املدونات يف تعليم اللغة مبادئ التعلم الفعال، ومنها االستقاللية 
هبذه  االستعانة  للطالب  يمكن  حيث  الذايت،  التعلم  ومبدأ   )autonomy( التعلم  يف 
املصادر دون احلاجة للرجوع إىل املعلم، بل يتحول املعلم إىل مرشد وموجه يف العملية 
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 )concordancer( السياقي  املكشاف  مثل:  املدونات  حتليل  أدوات  وتتيح  التعليمية. 
وقوائم التكرار وقوائم املتالزمات اللفظية )colocations( للطالب استعراض املعاين 
احلدس  عن  بعيدًا  بينها  والتفريق  والرتاكيب  للمفردات  املختلفة  واالستخدامات 
والتخمني، وذلك من خالل نامذج وسياقات واقعية تتيح للطالب التحليل االستقرائي 

وتوليد الفرضيات واختبارها واالستنتاج والتعميم.
يف  املتوازية  املدونات  استخدام  تناولت  التي  الدراسات  لبعض  استعراض  ويف 
تعليم اللغة؛ نشري إىل بحث أجراه جون) John 2001( عىل أحد طالب اللغة األملانية 
)أملانية/  ملدونة  السياقي  باملكشاف  االستعانة  منه  طلب  حيث  املبتدئ،  باملستوى 
إنجليزية( متوازية، وقد هدفت هذه الدراسة إىل وصف الكيفية التي يتعامل هبا الطالب 
مع املدونة املتوازية، إىل جانب االستنتاجات التي خلص إليها عند املقارنة بني اللغتني، 
وخصوًصا عند مقارنة العنارص املعجمية. وقد خلص الباحث إىل اإلمكانيات اهلائلة 
التي يمكن أن تقدمها املدونات املتوازية لطالب املستويات املبتدئة عىل الوجه األخص، 

من يعتمدون غالبًا اعتامدًا كبريًا عىل املعاجم العادية، وكذلك عىل لغتهم األم. 
ويف دراسة أخرى قام هبا تشيو هاو وآخرون  )Chujo et al.2009(، متت االستعانة 
باللغة  وترمجتها  اليابانية،  اجلرائد  من  آلًيا  مسرتدة  نصوصًا  تتضمن  متوازية  بمدونة 
االنجليزية لطالب اللغة اليابانية باملستوى املبتدئ، حيث استخدم الطالب املكشاف 
املدونة.  نصوص  يف  النحوية  اخلصائص  بعض  الستعراض  اللغة؛  ثنائيي  السياقي 
وكذلك  واملعجمية،  اللغوية  الطالب  مهارات  يف  ملحوظًا  تطورًا  الدراسة  وأظهرت 

أبدوا ردود فعل إجيابية جتاه استخدام املدونات يف التدريس. 
كمعجمي(  )الطالب  بعنوان  دراسة  يف   )Sangawa 2014( سانغاوا  تناول  كام 
حيث  سلوفانيا،  يف  لوبليانا  جامعة  يف  اليابانية  اللغة  متعلمي  بني  القواميس  استخدام 
للمفردات  املختلفة  باجلوانب  الوعي  تعزيز  يف  املتوازية  املدونات  استخدام  ساهم 
التي  واألساليب  األدوات  من  عددًا  الباحث  عرض  كام  مقارن،  منظور  من  اليابانية 
يمكن تطبيقها لتطوير مهارات الطالب املعجمية، واقرتح بعض اسرتاتيجيات تطوير 

مهارات املفردات عن طريق استخدام املدونات.
مدونة  باستخدام   )Wong and Lee 2016( ويل  وانغ  هبا  قام  حديثة  دراسة  ويف 
للطالب  قدم  الصينية،  اللغة  متحدثي  من  للطالب  الكانتونية  اللغة  لتعليم  متوازية 
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قائمة من املفردات بلغتهم األم، وعددًا من املعاين املحتملة هلا باللغة الكانتونية املعتمدة 
عىل السياق، وعن طريق االستعانة باملكشاف السياقي يبحث الطالب بشكل مستقل 
الستخراج أمثلة عىل هذه املعاين وترمجاهتا. وقد خلصت هذه الدراسة إىل أن استخدام 
املنهج التعليمي القائم عىل البيانات ساهم يف حتسني مهارات طالب املستوى املبتدئ يف 
املفردات الكانتونية، وشجعت الدراسة عىل االستفادة من مثل هذه املصادر التعليمية. 
عمومًا،  للمدونات  اهلائلة  االمكانيات  وغريها  السابقة  الدراسات  من  ويتضح 
مناهج  يف  بفعالية  استثامرها  يمكن  والتي  اخلصوص،  وجه  عىل  املتوازية  واملدونات 
تعليم اللغات وتعلمها. وسنتناول يف املحطة القادمة كيف يمكن االستعانة باملدونات 

يف تدريب املرتمجني، وتطوير مهاراهتم.

5. 4. استخدام املدونات املتوازية يف تدريب املرتمجني
قد  الرتمجة  يف  املتوازية  املدونات  استخدام  فكرة  أن  إىل  املراجع  من  العديد  تشري 
 Mona (ظهرت يف بداية التسعينات عىل يد عدد من الباحثني من أشهرهم: منى بيكر
 ،)Aston 1999( وأستون   ،)Sinclair 1995( انظر  سنكلري  وجون   ،)Baker 1993

دراساهتم  يف  املدونات  لغويات  عىل  القائمة  الرتمجة  دراسات  مصطلح  انبثق  حيث 
البحثية. وثمة  يلقى رواجًا يف األوساط  corpus-based translation studies وبدأ 

هنستون  الرتمجة  دراسات  يف  املتوازية  املدونات  الستخدام  وتطبيقي  نظري  جانب 
)Hunston 2002(، ويتضمن اجلانب النظري دراسة عملية الرتمجة، والكيفية التي يتم 
فيها التعبري عن فكرة ما بلغتني خمتلفتني أو أكثر، كام يشمل ذلك مقارنة بني خصائص 
املختلفة  فيتعلق باالستخدامات  التطبيقي  أما اجلانب  النص األصيل والنص املرتجم. 
للمدونات يف تطوير أدوات للرتمجة بمساعدة احلاسوب، كذاكرات الرتمجة ونظم إدارة 

املصطلحات وكذلك تدريس الرتمجة وتدريب املرتمجني وهو ما يعنينا هنا.
ويشري غوداك )Gouadec 2002( إىل أن تعليم املرتمجني يتضمن »تدريب الطالب 
عىل تنفيذ وظائف حمددة ضمن أوساط حمددة باالستعانة بأدوات ونظم حمددة«. وتمُعّد 
املدونات املتوازية إحدى هذه األدوات التي يمكن إدراجها ضمن الربنامج التدريبي، 
الرتمجة. وقد لوحظ مؤخرًا  للطالب االستعانة هبا ملساعدته يف مرشوع  يمكن  بحيث 
العديد من املدربني بتطوير مدونات ختصصية، وتدريب الطالب عىل مهارات  اهتامم 
تطوير مدوناهتم اخلاصة بحسب مرشوع الرتمجة الذي يعكفون عليه )سواء كان نصًا 
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تتعلق  بمهارات  الطالب  تزويد  عىل  املدربون  حيرص  كام  ...إلخ(.  طبيًا  أو  قانونيًا، 
بمبادئ تصميم املدونات، وأنواعها، ومعايري اختيارها، وأدوات البحث، واستعراض 
يف  استثامرها  وكيفية  املدونات،  معاجلة  برجميات  عىل  التعرف  إىل  باإلضافة  حمتوياهتا. 

مرشوع الرتمجة الذي يعكفون عليه.
النص األصيل  املتوازية يف تعريف الطالب بطبيعة االختالف بني  املدونات  تمُْسِهم 
وترمجته، وكيفية نقل املعنى، أو التعبري عن نفس املضمون بلغتني )أو أكثر(، وكذلك 
املتالزمات  اللغة األم عىل الرتمجة. كام يمكن للطالب االستعانة هبا الستعراض  تأثري 
اللفظية، والقوالب املألوفة، والرتاكيب الشائعة يف كال اللغتني )األصل، والرتمجة(. كام 
تساهم األمثلة املمُْسَتقاة من املدونات املتوازية يف التحقق من خيارات الرتمجة املستمدة 
من مصادر أخرى، كالقواميس، ومعاجم املصطلحات، أو تلك التي يفرضها احلدس 

واختيار الصائب منها بحسب السياق.
ويشري بريسون )Pearson 2003( إىل أن املدونات املتوازية تتيح للطالب الفرصة 
ملقارنة ترامجهم بأعامل املرتمجني املحرتفني، ومن ثم التعرف عىل األساليب التي يامرسها 
أولئك املرتمجني، واالسرتاتيجيات الفعالة التي يتبنوهنا. كام تساهم املدونات املتوازية 
القانونية أو الطبية  يف زيادة وعي الطالب بطبيعة النصوص التخصصية )كالنصوص 
عىل سبيل املثال( والسامت واملصطلحات والرتاكيب اللغوية املرتبطة بتلك النصوص 
تتناول  التي  الدراسات  بالعديد من  األدبيات  )Kübler 2011(. وتزخر  انظر كوبالر 
استثامرها ودجمها  املرتمجني، وتشجع عىل  مهارات  تطوير  للمدونات يف  اإلجيايب  األثر 
 )Pearson 2003(بريسون املثال-:  سبيل  ومنها-عىل  الطالب،  تدريب  مناهج  يف 

وبرينارديني )Bernardini 2004(، وسنستعرض فيام ييل أحدثها.
 Frankenberg-Garcia( وسانتوس  فرانكنبريغ-غارسيا  أجراها  دراسة  ففي 
التي   comparable corpora املتوازية  املدونة  الباحثان  استخدم   )& Santos, 2003

تساعد  تدريبات  تصميم  يف  )الربتغالية-اإلنجليزية(  باللغتني  نصوص  عىل  حتتوي 
طالب الرتمجة عىل التعرف عىل السامت التقابلية بني اللغتني )اإلنجليزية والربتغالية(، 
الباحثان  التعامل معها. وتناول  والتي قد تؤدي إىل مشاكل يف الرتمجة، وكيف يمكن 
َْتتِمني بحثهام بدعوة القائمني عىل وضع  األثر اإلجيايب هلذا املنهج يف تدريب املرتمجني، خممُ

املناهج إىل استثامر املدونات املتوازية كمصدر تعليمي ال غنى عنه.
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املرتجم  النص  لبحث طبيعة  املتوازية  باملدونات  االستعانة  العرف عىل  وقد جرى 
عن طريق مقارنته بالنص األصيل، إال أن األوساط البحثية بدأت تشهد مؤخرًا اهتاممًا 
قام  حديثة  دراسة  ففي  األصلية.  النصوص  لدراسة  املتوازية  باملدونات  باالستعانة 
لدراسة   EAPCOUNT املتحدة  األمم  مدونة  باستخدام   )Salhi 2013( صاحلي  هبا 
ه يف خامتة الدراسة إىل فوائد االستعانة  املعاين املتعددة لكلمة Destruction، حيث َنوَّ
باملدونات املتوازية لكشف السامت الداللية والتداولية للنص األصيل، متامًا كام قد تفيد 

لبحث تلك السامت يف النص املرتجم.
يمكن  التي  التدريبات  من  لعدد  أمثلة   )Rodríguez 2014( رودريغز  م  قدَّ كام 
االستعانة هبا يف تدريب املرتمجني من اللغة اإلسبانية إىل اللغة اإلنجليزية، وتعتمد عىل 
مستوى  رفع  يف  املصدر  هذا  أمهية  عىل  وشدد  للغتني،  املتوازية  النصوص  استعراض 
واملصطلحات  اللفظية،  واملتالزمات  التقابلية،  بالرتاكيب  الرتمجة  طالب  لدى  الوعي 
الشائعة. وأظهر االستبيان الذي أجراه يف هناية الدراسة زيادة شعور الطالب بالثقة يف 
حتديد الرتاكيب اللغوية املتكررة، واملتالزمات اللفظية بعد استعانتهم باملدونة املتوازية.
 Zhongxin Dai(داي شني  وتشونغ   Haiyan Li يل  يان  قام  مشاهبة؛  دراسة  ويف 
إىل  اإلنجليزية  اللغة  من  مرتمجة  نصوصًا  حتوي  متوازية  بمدونة  باالستعانة   )2014

م  قسَّ حيث  صينية.  جامعة  يف  الرتمجة  طالب  من  طالبًا  تسعني  تدريب  يف  الصينية 
يتم  التقليدية، يف حني  بالطريقة  املجموعة األوىل  يتم تدريس  الطالب إىل جمموعتني، 
تدريب املجموعة الثانية بتدريبات قائمة عىل البحث يف املدونة املتوازية. وبعد إجراء 
الدراسة إىل وجود حتسن ملحوظ يف مهارات  القبلية والبعدية؛ خلصت  االختبارات 
عىل  القائم  التدريس  منهج  إىل  التحسن  هذا  الباحث  عزا  حيث  الثانية،  املجموعة 

استخدام املدونة املتوازية. 
استخدام  بدراسة   )Heylen and Verplaetse 2015( وفريبليتز  هيلني  قام  كام 
املدونات املتوازية يف تدريب الطالب يف مقرر الرتمجة الطبية، وحتليل تأثريها عىل أدائهم. 
وقد خلصت الدراسة إىل فائدة استخدام املدونات يف تدريب الطالب عىل العبارات 
)املاجستري( برتمجة  الرتمجة يف مرحلة  االصطالحية، حيث طلب من عدد من طالب 
باستخدام  األم(  )لغتهم  األملانية  للغة  اإلنجليزية  اللغة  من  الطبية  النرشات  من  عدد 
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مدونة متوازية تدعم اللغتني. وبمقارنة مستوى الرتمجة مع املجموعة األخرى التي مل 
تستخدم املدونة؛ لوحظ فرق يف املستوى لصالح املجموعة األوىل.

يف  املتوازية  املدونات  استثامر  أمهية  إىل  الكثري  وغريها  السابقة  الدراسات  وتشري 
فصول تدريب املرتمجني، إال أن هناك عىل ما يبدو قصورًا يف الدراسات التي تبحث هذا 
اجلانب يف عاملنا العريب، وتتناول طالب الرتمجة العرب. وقد يرجع ذلك إىل أن اللغة 
 Al-Sulaiti وأتويل  السليطي  )انظر  اللغوية  املصادر  ملثل هذه  تفتقر  زالت  ما  العربية 

 .)Al-Ajmi 2011 والعجمي and Atwell 2006

ج  وسنستعرض يف املحطة القادمة أشهر املدونات التي تتضمن اللغة العربية، ثم نمُعرِّ
اللغات  التابعة لكلية   AEPC املتوازية  العربية  املدونة اإلنجليزية  عىل مرشوع تصميم 
اللغوية  املصادر  إثراء  يف  املسامهة  إىل  هيدف  والذي  سعود،  امللك  بجامعة  والرتمجة 

العربية.

5. 5. املدونات العربية املتوازية
واملدونات  عمومًا،  باملدونات  متزايدًا  اهتاممًا  العاملية  البحثية  األوساط  تشهد 
املصادر  هذه  ملثل  تفتقر  زالت  ما  العربية  اللغة  أن  إال  اخلصوص،  وجه  عىل  املتوازية 
اللغوية الغنية. ويرجع ذلك -بال شك- يف أن تصميم املدونات املتوازية ينطوي عىل 

العديد من التحديات، والتي يمكن تلخيص أمهها فيام ييل: 
 صعوبة معاجلة اللغة العربية مقارنة باللغة اإلنجليزية مثاًل؛ حيث ترتابط احلروف 
ن ما يسمى )جمموعات حروف مرتابطة(، كام تستخدم اللغة العربية أنواعًا  مع بعضها لتكوِّ

متعددة من العنارص اخلارجية، مثل: النقاط، واهلمزات، واملد، وعالمات التشكيل.
 صعوبة العثور عىل نصوص مرتمجة من جماالت متنوعة، وأوعية متعددة بشكل 

كاٍف لتجميع مدونة متوازنة.
 قصور الربجميات اخلاصة بمعاجلة اللغة العربية، مثل برامج املحاذاة، والرتميز، 

والتنقيح، واملحلالت الرصفية، وغريها.
 قلة الدعم املادي واملعنوي.

 القيود املتعلقة بحقوق النرش.
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ويمُرجح العجمي )Al-Ajmi 2011( السبب يف ندرة املدونات املتوازية التي تتضمن 
افتقار  اللغة العربية إىل قلة الربجميات الالزمة لتطوير مثل هذه املصادر، باإلضافة إىل 
املشاريع للدعم املؤسيس، واحلكومي، والشكوك التي قد تساور بعض الباحثني حول 

جدوى استخدام مثل هذه املصادر.
)انظر  العربية  اللغة  تتضمن  التي  املشاريع  من  حمدودًا  عددًا  األدبيات  وتتناول 
املدونة   EAPCOUNT بـ  ونبدأ  تداوالً.  أكثرها  بتلخيص  قمنا  وقد   ،)1 اجلدول 
)قرطاج(  دكتوراه يف جامعة  كأطروحة  بدأت  التي  املتحدة،  األمم  لنصوص  املتوازية 
يف تونس. حتتوي املدونة عىل 261 نصًا باللغة اإلنجليزية )75.606 كلمة(، تشمل 
وخمتلف  املتحدة  األمم  منظامت  الصادرة عن  والوثائق  السنوية،  والتقارير  القرارات، 
مؤسساهتا، متت حماذاهتا عىل مستوى الفقرة برتمجتها العربية. حتتوي املدونة يف املجمل 
عىل 5.392.491 كلمة )انظر صاحلي Salhi 2013(. ويف مرشوع مشابه تبنى مركز 
أبحاث الذكاء االصطناعي يف أملانيا مرشوع مدونة متوازية متعددة اللغات، من ضمنها 
 .)Eisele, and Chen 2010 اللغة العربية، حتت اسم MultiUN )انظر إيزيل وتشني 
األمم  ملنشورات  مرتمجة  نصوص  من  عت  مجمُ كلمة  مليون   300 عىل  املدونة  وحتتوي 

املتحدة بمختلف أنواعها.
تيدمان  )انظر   OPUS املفتوحة  املتوازية  املدونة  الشهرية:  املتوازية  املدونات  ومن 
مجع  فيها  تم  اللغات،  ومتعددة  املصدر،  مفتوحة  مدونة  وهي   ،)Tiedemann 2012

حاسوبية  وأدوات  واجهة  تتضمن  كام  العنكبوتية.  الشبكة  عىل  املتوفرة  النصوص 
مفتوحة املصدر، ما جيعلها مصدرًا لغويًا فعاالً للباحثني واملهتمني بالدراسات اللغوية. 
وقد مجعت هذه املدونة بطريقة آلية متامًا، ومل ختضع للمراجعة البرشية، ما يعني وجود 
نسبة من اخلطأ؛ سواء فيام يتعلق بجودة الرتمجة، أو دقة املحاذاة. وتعد يورو ماتريكس 
األورويب،  االحتاد  قبل  من  متويلها  تم  اللغات  متعددة  متوازية  مدونة   EuroMatrix

اللغات  من  والعديد  العربية،  إىل  مرتمجة  األورويب  الربملان  اجتامعات  حمارض  وتضم 
األخرى. وتتضمن املدونة يف جمملها 51 مليون كلمة، منها مليون ونصف املليون كلمة 

عربية هتدف إىل دعم البحث يف جمال الرتمجة اآللية. 
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املحتوىالغرضاحلجماملادةاجلهةاملدونة

املدونة 
املتوازية 

لنصوص 
األمم املتحدة

EAP-
)COUNT

261 نصًا مكتوبةجامعة قرطاج
مرتمجًا

دعم األبحاث 
يف جماالت 
اللغويات 

النظرية 
والتطبيقية

القرارات 
والتقارير 
السنوية، 
والوثائق 
الصادرة 

عن منظامت 
األمم املتحدة، 

وخمتلف 
مؤسساهتا

املدونة 
املتوازية 
املفتوحة 
)OPUS(

مفتوحة 
مكتوبةاملصدر

دعم األبحاث 
يف جماالت 
اللغويات 

النظرية 
والتطبيقية، 

والرتمجة اآللية

نصوص 
تم مجعها 

ومعاجلتها آليًا 
من الشبكة 
العنكبوتية

مدونة األمم 
Mul-  ململتحدة

))tiUN

أبحاث الذكاء 
االصطناعي 

بأملانيا
300 مليون مكتوبة

كلمة

لدعم البحث 
يف جمال الرتمجة 

اآللية

منشورات 
األمم املتحدة

مدونة االحتاد 
األورويب 
EuroMa-

))trix

االحتاد 
مكتوبةاألورويب

51 مليون 
كلمة منها 

1.5 مليون 
كلمة باللغة 

العربية

لدعم البحث 
يف جمال الرتمجة 

اآللية

حمارض 
اجتامعات 

االحتاد 
األورويب
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املحتوىالغرضاحلجماملادةاجلهةاملدونة

مدونة جامعة 
جامعة الكويتالكويت

3 ماليني مكتوبة
كلمة

دعم األبحاث 
يف جماالت 
اللغويات، 

والدراسات 
املعجمية

نصوص 
مرتمجة 

من سلسة 
عامل املعرفة 

الصادرة 
من املجلس 

الوطني 
للثقافة 

والفنون 
واآلداب يف 

الكويت

مدونة 
ومنصة ترمجة 

األفالم 
التعليمية

)AMARA(

معهد قطر 
لبحوث 
احلوسبة

مسموعة

2.6 مليون 
كلمة بالعربية 

و3.9 
مليون كلمة 
باإلنجليزية

لدعم البحث 
يف جمال الرتمجة 

اآللية

ترمجات لعدد 
من ملفات 

الفيديو 
التعليمية

املدونة 
العربية 

اإلنجليزية

جامعة بانجور 
مكتوبةبربيطانيا

 27.8
مليون كلمة 

باللغة العربية 
و30.8 

مليون

الختبار نظم 
الرتمجة اآللية

نصوص 
مرتمجة من 

جريدة احلياة، 
ومن املدونة 

املتوازية 
املفتوحة 
OPUS

مدونة 
األحاديث 

النبوية

جامعة ليدز 
3 مليون كلمةمكتوبةبربيطانيا

أحاديث نبوية 
وترمجاهتا 
باللغات 

اإلنجليزية 
والفرنسية 
والروسية

اجلدول )1(: ملخص ألشهر املدونات املتوازية والتي تتضمن اللغة العربية.
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 Linguistic Data Consortium )LDC(   اللغوية البيانات  احتاد  تَبنّى  وقد 
العربية،  اللغة  تتضمن  التي  املشاريع  من  عددًا   Pennsylvania بنسيلفانيا  جامعة  يف 
www.ldc.upenn.edu(. ومن أشهرها  وعن طريق عدة مراحل )انظر موقع االحتاد 
)العربية  باللغتني  اإلخبارية  الربامج  مدونة  تطوير  تم  حيت   ،)GALE Phase 1(
واإلنجليزية( باملرحلة األوىل، وحتتوي نصوصًا من 17 ساعة بث إخباري، تم جتميعها 
للغة  وترمجتها  العربية،  باللغة  إخبارية  وبرامج  ومواقع  العربية،  األخبار  وكاالت  من 

ّشنت املدونة يف عام 2007. اإلنجليزية، ودمُ
ارتفاع   )LDC( اللغوية  البيانات  الحتاد  التابعة  املتوازية  املدونات  عىل  ويعاب 
أسعارها، وخاصة عىل الطالب والباحثني، ما حيّد من استخدامها عىل نطاق واسع، إال 
أهنا باملقابل متتار بمعايري تصميمها العالية، ودقة وجودة الرتمجة فيها. ويعرض اجلدول 
)2( قائمة باملدونات املتوازية التي طورها احتاد البيانات اللغوية، وعدد الكلامت يف كل 

مدونة، باإلضافة إىل رسوم االستخدام لغري أعضاء االحتاد. 

الرسوم بالدوالر األمريكي عدد الكلامتاملدونة

 ISI Arabic/English
 automatically extracted

parallel text
4000 دوالر31 مليون

 Uma Arabic/English
parallel news pext

3000 دوالء2 مليون

 Arabic/English parallel
translation

3000 دوالر42.000

 Multiple translation
Arabic
(part 1)

ألف دوالر23.000

Multiple translation
Arabic 
(part 2)

ألف دوالر15.000
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الرسوم بالدوالر األمريكي عدد الكلامتاملدونة

 Arabic newswire English
transaltion collection

1500 دوالر551.000

 Arabic news translation
text

(part 1)
3000 دوالر441.000

 GALE phase 1 Arabic
 broadcast news parallel

text
(part 1)

1500 دوالر90.000

 IGALE phase 1 Arabic
 broadcast news parallel

text
(part 2)

1500 دوالر56.000

UN bidirectional multi-
lingual

4000 دوالرمليون

اجلدول )2(: قائمة باملدونات املتوازية التي طورها احتاد البيانات اللغوية )مقتبس من القحطاين وتيهان 
 .)2015 Alkahtani and Teahan

املعلومات،  تقنية  تتناول  لنصوص  متخصصة  مدونة  جتميع  تم  آخر؛  مرشوع  ويف 
تتضمن اللغة العربية، واإلنجليزية، والسويدية )انظر إزفيني Izwaini 2003(. حتتوي 
املدونة عىل )7( ماليني كلمة باللغة اإلنجليزية، ومليون كلمة باللغة العربية، و)2.7( 
كلمة باللغة السويدية. وقد تم جتميع النصوص من كتب، ودوريات علمية، ومواقع 
أنظمة  لبعض  املتوفرة  االستخدام  أدلة  إىل  باإلضافة  باحلاسب،  متخصصة  إلكرتونية 

التشغيل الشهرية، مثل )ويندوز 98( وغريها.
ويف مرشوع آخر تبنته جامعة الكويت، تم جتميع مدونة متوازية تصل إىل 3 ماليني 
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كلمة )انظر العجمي Al-Ajmi 2011(. حتتوي املدونة عىل نصوص مرتمجة من اللغة 
عت من منشورات عامل املعرفة، وهي سلسلة كتب ثقافية تصدر  اإلنجليزية للعربية، مجمُ
شهريًا من املجـلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يف دولة الكويت. وهتدف املدونة 
إىل خدمة الطالب، والباحثني؛ حيث تم تصميم واجهة حاسوبية الستعراض حمتويات 
املدونة متاحة فقط لطالب وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة الكويت، يمكنهم الدخول 

هلا عن طريق حساباهتم اجلامعية.
التابع  احلوسبة،  لبحوث  قطر  معهد  عليه  نسبيًا أرشف  بحثيٍّ حديث  ويف مرشوع 
 ،AMARA باسم  التعليمي  الفيديو  لرتمجة  منصة  تطوير  تم  خليفة،  بن  محد  جلامعة 
تضم  حيث  املرئي؛  التعليمي  للمحتوى  اآللية  الرتمجة  دعم  إىل  املنصة  هذه  وهتدف 
مدونة متوازية حتتوي عىل 2.6 مليون كلمة باللغة العربية، و3.9 مليون كلمة باللغة 
املتوفرة عرب منصات  التعليمية  الفيديو  لعدد من ملفات  تتضمن ترمجات  اإلنجليزية، 
تعليمية شهرية، مثل أكاديمية خان Khan Academy وتيد TED وغريها )انظر عبد 

 .)Abdelali et al. 2014 العايل وآخرين
العربية،  اللغة  تتضمن  والتي  املتوازية  املدونات  جمال  يف  احلديثة  املشاريع  ومن 
بانجور  جامعة  يف   )Alkahtani & Teahan 2015( وتيهان  القحطاين  الباحثان  قام 
للغة  مرتمجة  عربية  نصوص  عىل  حتتوي  متوازية  مدونة  بتطوير  مؤخرًا  بريطانيا  يف 
اإلنجليزية، حتتوي املدونة عىل 27.8 مليون كلمة باللغة العربية، و30.8 مليون كلمة 
باللغة اإلنجليزية، تغطي جماالت خمتلفة من مصدرين أساسني: جريدة احلياة، واملدونة 
املتوازية املفتوحة OPUS. وهتدف املدونة إىل توفري بيانات الختبار نظم الرتمجة اآللية، 

ودعم األبحاث يف هذا املجال.
متعددة  متوازية  مدونة  بتصميم  )ليدز(  جامعة  قامت  جدًا،  حديث  مرشوع  ويف 
اللغات، ختتص بنصوص األحاديث النبوية الرشيفة الواردة يف صحيح البخاري باللغة 
مليوين  إىل  يصل  فيام  والروسية،  والفرنسية،  اإلنجليزية،  باللغات:  وترمجاهتا  العربية، 

 .)Hassan and Atwell 2016 كلمة )انظر حسان وأتويل
اجلزء  يف  العربية  اللغة  تتضمن  التي  املتوازية  املدونات  مشاريع  استعراض  وبعد 
أغلب  إن  حيث  املجال؛  هذا  يف  اجلهود  من  للمزيد  حاجة  وجود  يتضح  السابق؛ 
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رسومًا  تتطلب  أو  والباحثني،  للطالب  متوفرة  غري  إما  استعرضناها  التي  املدونات 
عّد متخصصًا، وال يغطي موضوعات خمتلفة، أو أوعية نرش  عالية نسبيًا. كام أن بعضها يمُ
متعددة. ومن أوجه القصور كذلك يف بعض هذه املدونات اعتامد بعضها عىل الرتمجة 
اآللية، ما يعني تدين جودة الرتمجة فيها، ومن هنا تربز أمهية وجود مدونة متوازية للغتني 
)العربية واإلنجليزية( تتناول موضوعات متعددة، وتشمل أوعية نرش خمتلفة، يراعى 
فيها جودة الرتمجة، ومستواها. كام والبد من توفري واجهة حاسوبية سهلة االستخدام، 
ن الطالب والباحثني من استعراض حمتويات املدونة بسهولة، ويرس، بدون  وجمانية متكِّ

احلاجة لدفع أي رسوم. 
نتناول يف املحطة القادمة مرشوع تطوير املدونة املتوازية AEPC التابعة لكلية اللغات 

والرتمجة بجامعة امللك سعود ويشمل ذلك مراحل تصميم املدونة وخصائصها.

AEPC 5. 6. مرشوع
هيدف مرشوع املدونة املتوازية اإلنجليزية/العربية AEPC إىل تصميم مدونة متوازية 
للنصوص اإلنجليزية املرتمجة للغة العربية. وألن اهلدف األسايس للمدونة االستفادة 
منها كمصدر لتعليم اللغة وتدريب املرتمجني؛ فالبد من مراعاة أن حتقق الرشوط التالية 

:)Biber 2003 انظر بايرب(
 )10( مجع  املدونة  لتطوير  األوىل  املرحلة  وتتضمن  مالئم:  حجم  ذات  تكون  أن 

ماليني مجلة باللغة اإلنجليزية، متت حماذاهتا برتمجتها باللغة العربية.
نصوص  عىل  املدونة  تشتمل  أن  ذلك  ويعني  الشمول )Representativeness(؛ 
متثل استعامالت اللغة املختلفة، فال تقترص املدونة اللغوية عىل أسلوب معني أو منطقة 

جغرافية معينة مثال.
التوازن )Balance(؛ ويعني ذلك أال تقترص املدونة عىل نصوص يف ختصص معني، 

أو لكاتب معني، أو لزمن معني، إلخ.
اجلودة )Quality(؛ ويقصد بذلك التأكد من جودة وسالمة الرتمجة، ودقة املحاذاة.
اإلتاحة )Availability( وهي أن تكون املدونة جمانية، ومتاحة للطالب والباحثني 
باستعراض  تسمح  االستخدام،  سهلة  وأدوات  حاسوبية،  واجهة  تطوير  طريق  عن 

حمتويات املدونة، واالستفادة منها.
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وينقسم املرشوع إىل مرحتني أساسيتني نوجزمها يف املباحث القادمة. 

AEPC 5. 6. 1. املرحلة األوىل من مرشوع
تتضمن املرحلة األوىل مجع النصوص، وتشذيبها، وتصميم املوقع التجريبي الذي 
الثانية  املرحلة  وتشمل  املدونة.  حمتويات  الستعراض  اللغة  ثنائي  مكشافًا  يتضمن 
توسيم )ترميز( النصوص، وتطوير أدوات البحث يف املدونة. وقد بدأت املرحلة األوىل 
النصوص، وتصنيفها، وجتزئتها عىل  وإعداد  وتتضمن مجع  عام )2015(،  للمرشوع 
مستوى اجلملة، وحماذاهتا برتمجاهتا. كام تضمنت املرحلة األوىل تصميم واجهة حاسوبية 

ومكشاًفا ثنائي اللغة للبحث يف حمتويات املدونة واستعراضها.
5. 6. 1. 1. إعداد النصوص

 متت االستفادة من النصوص املرتمجة يف خمتلف املجاالت، واملتوفرة؛ إما إلكرتونيًا 
عىل الشبكة العنكبوتية، أو املطبوعة، وذلك بعد حتويلها إىل ملفات إلكرتونية باستخدام 
 ABBYY( التي تدعم اللغة العربية، ومنها برنامج OCR برامج التعرف عىل احلروف

 .)Readiris .15( وبرنامج ،)FineReader .12

بالربامج واملواقع املشاهبة، كام أن  الدقة مقارنة  وتتميز هذه الربامج بمستوى عال 
أسعارها ال تتجاوز )99( دوالرا. وقد تم مجع النصوص وتصنيفها وفق الفئات التالية:
إداري   /Literary أديب   /Biography ذاتية  سرية   /Social اجتامعي 
سيايس   /Religious ديني   /Legal قانوين   /Medical طبي   /Administrative

.Scientific علمي /Political

الوصفية  البيانات  وتتضمن   )XML( بصيغة  ملفات  عىل  املدونة  وحتتوي 
 ،)author (، و)املؤلفtitle ( التالية باللغتني العربية واإلنجليزية: )العنوانMetadata(
 ،)country (، و)بلد النرشyear of publication (، و)سنة النرشpublisher و)النارش
 ،)domain و)املجال   ،)medium و)الوعاء   ،)author gender املؤلف  و)جنس 

 .)topic و)املوضوع
Segmentation 5. 6. 1. 2. التجزئة

بعد مجع النصوص يتم تقسيمها إىل مقاطع قصرية عىل مستوى اجلملة، أو الفقرة. 
ذاكرة  برامج  مثل  آليًا  العملية  هبذه  للقيام  املتوفرة  التطبيقات  بعض  استثامر  ويمكن 
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 ،Memsource ميم سورس  برنامج  أو   ،Trados Stodio الرتمجة كرتادوس ستوديو 
وغريها، حيث تعمل هذه الربامج عىل حتميل أنواع خمتلفة من امللفات النصية، وتعمل 
من  خيلو  ال  -بالطبع-  ذلك  أن  إال  آيل.  بشكل  وذلك  مقاطع،  إىل  النص  تقسيم  عىل 
عّد مجلة،  األخطاء؛ حيث إن من الصعوبة أحيانًا حتديد املقطع، أو بمعنى آخر حتديد ما يمُ
عادة  تستخدم  االستفهام  وعالمة  التعجب،  وعالمة  النقطة،  مثل:  الرتقيم  فعالمات 
لإلشارة إىل هناية اجلملة، إال أهنا قد ختلق هلذه الربامج إشكالية؛ فالنقطة -عىل سبيل 
املثال- قد تعقب االختصارات مثل Dr.  أو Ms.، أو قد توجد باألرقام العرشية، وعىل 
هذا فقد ال تعني بالرضورة هناية مجلة. )للمزيد عن برامج ذاكرات الرتمجة؛ انظر العتيبي 
2016(.  وعليه؛ وبعد جتربة هذه الربامج، فقد تقرر أن تكون عملية التجزئة يدوية، 

وذلك لضامن دقة التجزئة وسالمتها من األخطاء.
Alignment 5. 6. 1. 3. املحاذاة

أساسية  مرحلة  املقابلة-  أو  باملناظرة،  املراجع  بعض  يف  -وتسمى  املحاذاة  تمُعّد 
األجزاء  ربط  طريقها  عن  يتم  التي  العملية  وهي  املتوازية،  املدونة  نصوص  إعداد  يف 

املوجودة يف النص األصيل مع ترمجاهتا. 
ويمكن للمحاذاة أن تتم عىل مستويات عدة: فمنها ما يكون عىل مستوى النص، 
ومنها ما يكون عىل مستوى الفقرة، أو اجلملة، أو حتى عىل مستوى الكلمة، إال أنه من 

الشائع أن تتم املحاذاة عىل مستوى اجلملة، أو الفقرة.
ومثلام يمكن تنفيذ التجزئة آليًا؛ يمكن تنفيذ املحاذاة آليًا باستخدام بعض الربجميات 
املتوفرة، مثل أداة وين أالين WinAlign، أو يوبلغ UPlug، والتي تسمح برفع ملف 
النص األصيل مع ملف الرتمجة، بحيث يقوم الربنامج آليًا باملرور عىل النص مجلًة مجلة، 
وربط اجلملة األوىل من النص املرتجم باجلملة األوىل من النص األصيل، ثم الربط بني 
دواليك  وهكذا  األصيل،  النص  من  الثانية  واجلملة  املرتجم  النص  من  الثانية  اجلملة 
وبمحاذاهتا  األصلية،  اجلملة  عىل  حيتوي   XML بصيغة  ملف  النهاية  يف  ينتج  بحيث 

ترمجتها.
وتتميز برامج املحاذاة اآللية بقدرهتا عىل معاجلة عدد كبري من امللفات برسعة، كام 
نَْية متشاهبة  بمُ نتائج معقولة حني يكون للنص األصيل والنص املرتجم  يمكن أن حتقق 
وتنطوي  واإلنجليزية.  العربية  اللغتني  عىل  ينطبق  ماال  وهو  متطابقة-،  تكن  مل  -إن 
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يف  املستخدمة  اجلملة  ربط  صعوبة  ومنها  التحديات،  من  العديد  عىل  املحاذاة  عملية 
النص األصيل مع اجلملة املرتمجة؛ إذ من املمكن تقسيم مجلة من لغة املصدر إىل مجلتني 
يف اللغة املرتجم إليها، أو العكس، وعليه؛ فإن عدم وجود تطابق مبارش قد خيلق مشاكل 
لربامج املحاذاة اآللية. وهلذا فقد تقرر بعد جتربة هذا الربامج اعتامد الطريقة اليدوية يف 

عمل املحاذاة، وذلك لضامن دقتها وسالمتها من األخطاء.
5. 6. 1. 4. الواجهة واألدوات

بالرتمجة،  للمهتمني  وبحثي  تعليمي  مصدر  توفري  املرشوع  هذا  أهداف  أهم  من 
وتعليم اللغة متكنهم من استعراض حمتويات املدونة، واالستفادة منها جمانًا عن طريق 

واجهة حاسوبية، وأدوات جمانية، وسهلة االستخدام. 
دلياًل  املوقع  يوفر  حيث  مبدئيًا،  جتريبي  بشكل  املدونة  موقع  تدشني  وتم 
 Bilingual اللغة  ثنائي  السياقي  املكشاف  أحيانا  عليه  ويطلق  للكلامت،  ثنائيًا 
Concordancer، وهو أداة تسمح باستعراض املدونة املتوازية، حيث تسمح بإدخال 

كلمة البحث سواء باللغة العربية، أو اإلنجليزية بحيث تعرض عدد مرات ظهور هذه 
الكلمة، ومجيع السياقات التي تظهر فيها وترمجاهتا. كام يمكن للمستخدم تصفية نتائج 
البحث بحسب البيانات الوصفية، كسنة أو وعاء النرش )انظر املوقع التجريبي للمدونة  

  .)http://aeparallelcorpus.net

العربية  باللغتني  حمتوياهتا  استعراض  يمكن  والتي  التجريبي  املدونة  موقع  واجهة   :)1( الشكل 
واإلنجليزية. 

AEPC 5. 6. 2. املرحلة الثانية من مرشوع
احلاسب  كلية  مع  بحثيًا  حتالفًا  وتتضمن   ،)2016( عام  بنهاية  الثانية  املرحلة  تبدأ 
لعرض  أداة  ذلك  ويشمل  املدونة،  أدوات  لتطوير  سعود  امللك  بجامعة  واملعلومات 
خيارات  من  ومزيد  اإلحصائي،  والتحليل   ،)Colocations( اللفظية  املتالزمات 
التصفية لعرض نتائج أكثر دقة. كام تشمل املرحلة الثانية توسيم النصوص بحسب نوع 
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به إعطاء كل كلمة خصائصها وصفاهتا  Part-of-speech tagging، ويقصد  الكلمة 
وترصيفاهتا النحوية حسب موقعها من اجلملة، ومن املتوقع أن يساهم ذلك يف حتسني 
 Khoja(برنامج خوجة التوسيم حاليًا:  برجميات  املدونة. ومن أشهر  البحث يف  نتائج 

.)Pasha et al 2014 2001(، وبرنامج مدامريا )بيشا وآخرون

 

5. 7. اخلامتة
املتوازية؛  باملدونات  العريب  القارئ  لتعريف  موجزًا  عرضًا  الفصل  هذا  يف  قدمنا 
حيث تناولنا استخداماهتا يف تعليم اللغات، ويف تدريب املرتمجني، ثم استعرضنا أشهر 
املدونات املتوازية التي تتناول اللغة العربية، ومن ثم قدمنا وصفًا ملرشوع AEPC، وهو 
مرشوع املدونة املتوازية )اإلنجليزية-العربية( التابعة لكلية اللغات والرتمجة يف جامعة 
امللك سعود، والذي هيدف إىل توفري مصدر لغوي، وتعليمي، يسهم يف دعم البحث يف 

جماالت اللسانيات، والرتمجة، وتعليم اللغات.
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امللخص
العربية  قنايت  من  لغوية  مدونة  عىل  األخبار  نصوص  حتليل  يف  الفصل  هذا  اعتمد 
واجلزيرة حول أخبار احلرب عىل غزة يف النصف الثاين من العام 2014م. وبلغ عدد 
الكلامت الكيل للمدونة املدروسة 528641 كلمة، موزعة عىل 1525 نصا إخباريا، 
قناة اجلزيرة 69%. وأمُجري  بينام متثل نصوص  العربية منها: %31،  قناة  متثل نصوص 
التحليل الكمي ملدونة الدراسة عن طريق استخراج قوائم التكرار للكلامت، واستخراج 
السياقي، وحتليل  الكشاف  قناة عىل حدة، واستعراض  املميزة لنصوص كل  الكلامت 
نّفت الكلامت  الكلامت املصاحبة للكلامت األكثر تكرارا ومتّيزا من حيث التوارد. وصمُ
عن طريق استقراء بيانات الدراسة إىل حقول داللية تعكس طبيعتها. وأظهرت الدراسة 
وجود تشابه بني القناتني يف بعض اجلوانب، وهذه اجلوانب هي: الرتكيز عىل الكلامت 
التي تقدم اخلرب وحتكي احلدث ومن ثّم تصف احلراك السيايس ذي العالقة. ومن اجلانب 
اآلخر أظهرت الدراسة وجود اختالف واضح بني قنايت الدراسة يف جوانب أخرى؛ 
املستخدمة  الكلامت  ونوعية  احلدث،  لتقديم  العام  اإلطار  يف  االختالف  أبرزها:  من 
بينام  الدولية،  الرسمية  الرؤية  عىل  الرتكيز  إىل  متيل  فالعربية  جوانبه.  بعض  لتوصيف 
يظهر يف اجلزيرة اهتامٌم بالوصف والرسد التفصييل للوقائع وما حييط هبا من مالبسات. 

الف�سل ال�ساد�س
د. عقيل بن حامد الشمري 
د. حممود بن عبداهلل املحمود

املعاجلة اآللية لوعاء األخبار: حتليل اخلطاب النقدي املعتمد عىل املدونة احلاسوبية
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وظهر أيضا يف العربية حماولة انتقاء الكلامت العمومية، بينام تشري املدونة إىل استخدام 
اجلزيرة ملفردات مركزية تتضمن محوالت ثقافية وتارخيية، وتعرب عن موقف توصيفي 

جتاه األحداث. 
حتليل  للخطاب،  النقدي  التحليل  لألخبار،  اآللية  املعاجلة  املفتاحية:  الكلامت 

اخلطاب اإلعالمي، املدونات احلاسوبية، لسانيات املدونات.
6. 1. املقدمة)1(

يف  مندجمة  فاللغة  له.  وجود  ال  أمًرا  اللغة  حيادية  للخطاب  النقدي  التحليل  َيعَترِبمُ 
ارتباطات اجتامعية معينة، وهي تعكس تلك االرتباطات بدرجات خمتلفة سواء وعى 
ذلك مستخدم اللغة أم مل يعه. وتنطبق الرؤية السابقة عىل لغة الصناعة اإلعالمية بوجه 
التي متثل حجر  اللغوية  األخبار وصياغتها  أكرب من خالل  تتضح بصورة  عام. وربام 
نقل  ويف  الوقائع  عن  التعبري  يف  تنعكس  واعية-  غري  أم  –واعية  رؤية  بناء  يف  الزاوية 
واخلفية  الظاهرة  الروابط  الكشف عن  للخطاب  النقدي  التحليل  األحداث. وحياول 
ناحية  إليها ومتثلها من  تنتمي  التي  السياسية واالجتامعية  ناحية، والبنى  اللغة من  بني 
أخرى، بدال من االكتفاء بوصف أنامط االستعامل اللغوي وكأهنا اختيارات حمايدة أو 

مواضعات اعتباطية بحتة.
ويف الدراسة احلالية يسعى الباحثان إىل التحليل النقدي للخطاب من خالل استثامر 
2014م  عام  من  الثاين  النصف  يف  غزة  عىل  احلرب  بأخبار  املتعلقة  اللغوية  املدونة 
حتليل  ملناقشة  مكثف  نظري  بإطار  البحثية  الورقة  وتبتدئ  واجلزيرة.  العربية  قنايت  يف 
اخلطاب بوجه عام، والتحليل النقدي للخطاب بوجه أخص مرورا باخلطاب السيايس 
يف اإلعالم، واستخدام املدونات اللغوية يف حتليل اخلطاب. وبعد استعراض الدراسات 

1- يتقدم الباحثان بجزيل الشكر واالمتنان إىل د. عبد املحسن بن عبيد الثبيتي )أستاذ البحث املشارك باملركز الوطني 
 ّ اللغوية  املدونة  مرشوع  عىل  واملرشف  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  بمدينة  التطبيقية  والرياضيات  احلاسب  لتقنية 
استخدامها،  طريقة  وبيان  التحليل،  بأدوات  زّودنا  الذي  السعودية(  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  ملدينة  العربية 
وإبداء املالحظات عىل آلية مجع البيانات والعمليات املتعلقة هبا. كام يتقدم الباحثان بجزيل االمتنان إىل د. سلطان املجيول 
)حمرر الكتاب( عىل دعوته للمشاركة يف الكتاب، وتفضله بالقراءة الفاحصة للبحث، ومسامهته يف حتريره بشكل فاعل. 
وينوه الباحثان إىل أن أصل هذا الفصل سبق نرشه يف جملة احلكمة للدراسات األدبية واللغوية، العدد الثالث والثالثون، 
 replicability دلت وفقا ملعيارين يف حقل لسانيات املدونات. املعيار األول: التناجتية 2015م، غري أن النسخة احلالية قد عمُ
حيث أعاد الباحثان التحليل التجريبي واختربا النتائج بمزيد من الوضوح. املعيار الثاين: معاجلة مدونتي الدراسة مرة 

أخرى من أجل مبدأ التعليلية accountability )حول هذه املعايري؛ انظر: مكانري وهاردي 2012: 30-26(.
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اخلطاب؛  حتليل  زاوية  من  اإلعالم  وسائل  يف  السياسة  املضامني  تعالج  التي  السابقة 
تنتقل الدراسة الستعراض منهجية البحث من خالل وصف بيانات الدراسة وحمدداهتا 
يليه  الذي  املبحث  املدونة. ويف  املستخدمة يف حتليل  واملوضوعية، واألدوات  الزمانية 
تكرارا  األكثر  الكلامت  استعراض  خالل  من  الدراسة  نتائج  أبرز  الباحثان  يستعرض 
والكلامت املميزة واملحاور الداللية التي تنتمي هلا وأبرز مصاحباهتا اللفظية. ويف الشق 
األخري يناقش الباحثان نتائج الدراسة من خالل أوجه الشبه واالختالف بني القناتني 

عينة الدراسة مع ربط ذلك بأدبيات الدراسة.

6. 2. حتليل اخلطاب
يصعب جدا حتديد املقصود بـ )حتليل اخلطاب( بشكل خمترص ودقيق، فاملجال الذي 
يعرب عنه هذا املصطلح جمال واسع ومتشعب، وليس له نظرية موحدة ومستقرة. وتعود 
نشأ  حيث  وتشكله  نشأته  ظروف  إىل  كبرية  بدرجة  املجال  تعريف  يف  اإلشكالية  هذه 
وتشكل عرب تضافر عدد من الروافد والتيارات املختلفة واملتباينة يف اجتاهاهتا وأولوياهتا 
البحثية واملعرفية. ونشأ عن ذلك الكثري من االضطراب واالختالف يف حتديد املقصود 
أخرى  ناحية  من  اخلطاب  بتحليل  املعني  املجال  وتعريف  ناحية،  من  )اخلطاب(  بـ 
املنزلة  Mills 1997(، بل يوجد من يشكك أصال يف  و   ،Gee 2014 انظر:  )للمزيد، 
ريبول  املثال:  سبيل  عىل  )انظر  اإلبستمولوجية  الناحية  من  اخلطاب  لتحليل  العلمية 
وموشلري 2014(. وبطبيعة احلال، فإننا لن نتوقف طويال عند التفاصيل املتعلقة هبذا 
املوضوع ألهنا تقع خارج نطاق املقصود هنا، ولكننا نعتقد أنه من املهم أن نشري بإجياز 
إىل أهم االجتاهات املعرفية العامة يف هذا املجال من أجل حتديد منطلق الدراسة احلالية 

وموضعها. 
أما املنطلق األسايس لتحليل اخلطاب فيمكن إرجاعه إىل رافدين أساسيني: أحدمها 
فكري/فلسفي، واآلخر لساين. فتحليل اخلطاب من الناحية الفلسفية مرتبط بالتحول 
يف  العرشين  القرن  منتصف  منذ  العام  الفكري  الفضاء  شهده  الذي  اإلبستمولوجي 
 Chouliaraki 2008( النظر إىل املعرفة، وطبيعتها، ودور اللغة يف تشكيلها وتوجيهها
و Jaworski & Coupland 2006(. فخالفا للنظرة التقليدية التي تربط اللغة باملنطق 
وتفرتض أن اللغة تقوم بدور متثييل حمايد نوعا ما ومطابق للواقع اخلارجي عرب النقل 
يف  أسايس  دور  له  وسيط  أهنا  عىل  اللغة  إىل  نْظر  يمُ أصبح  املوضوعية،  للمعرفة  املجرد 
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بشكل  التداويل  السياق  داخل  املعنى  يتخلق  حيث  معني،  نحو  عىل  املعرفة  تشكيل 
اخلارجي  الواقع  يف  مسبقا  مفرتضة  منطقية  بنية  بأي  االرتباط  عن  وبمعزل  اعتباطي 
)ال يمكن التفصيل هنا، وللمزيد حول حتوالت الفلسفة اللغوية يف هذا الصدد يمكن 
الرجوع إىل: Burge 1992). وبطبيعة احلال، فإن هذا التوجه يضم بداخله العديد من 
التيارات املختلفة واملتباينة، ولكنها تشرتك يف الرتكيز عىل )اخلطاب( باعتباره املفهوم 
 Chouliaraki املركزي الذي يدل عىل طريقة معينة يف رؤية الواقع والتعبري عنه)1( )انظر

 .)Mills 1997 و Jørgensen & Phillips 2002 2008؛

باعتبارها  اللغة  بدور  االجتامعية  العلوم  اهتامم  إىل  الفكري  التوجه  هذا  أدى  لقد 
مظهًرا للخطاب األسايس الذي جيّسده ويعرب عنه ويضعه يف موضع التنفيذ يف األشكال 
الفلسفي  املنحى  أمهية  ومع   .)Howarth 2000( االجتامعية  للتعامالت  املختلفة 
يف  حمصورا  كان  األكرب  تأثريه  أن  إال  اخلطاب،  دراسات  تأسيس  يف  العام  والفكري 
الدراسات االجتامعية والثقافية خارج نطاق اللسانيات، ألن هذا التوجه يف جممله ذو 
صبغة عمومية وجتريدية ال هتتم كثريا بالتحليل اللساين الدقيق واملفصل وما يناسبه من 
أدوات وآليات منهجية )فاركلوف 2009(. ولكن اللسانيات، ويف نفس الفرتة تقريبا، 
بدأت تشهد حتوالت ماثلة ترتكز عىل العناية باستعامل اللغة فعال يف مقامات التواصل 
وسياسية  واجتامعية  معرفية  وارتباطات  وضعيات  من  بذلك  يتصل  وما  املختلفة، 
ونحوها )Jaworski & Coupland 2006( )2(. وقد متثل هذا التوجه بظهور عدد من 

ملفهوم  املاركيس  النقد  ولكن  التفاصيل،  من  كثري  عند  للوقوف  جدا  املوجز  االستعراض  هذا  يف  املقام  يتسع  ال   -1
)األيديولوجيا( وارتباطه الوثيق باللغة قد يكون أحد املنطلقات األساسية يف تشكيل املنعطف اللغوي ومن أكثر التيارات 
الكالم  مارسة  عرب  أساسا  تتولد  األيديولوجيا  فإن  املاركيس  النقد  فبحسب  ودراسته.  »اخلطاب«  نحو  التوجه  يف  تأثريا 
وإنتاج العالمات يف معرتك احلياة االجتامعية. ولذا فإن فعل الكالم املتعني واملندمج يف احلراك االجتامعي ينبغي أن يكون 
هو موطن الدراسة اللغوية. وقد أدى هذا التصور منذ وقت مبكر إىل معارضة النظرة التجريدية التي تقوم عىل الفصل 
بني قطبي اللغة والكالم يف التأسيس املعريف لعلم اللسانيات كام بدأه دي سوسري )انظر: Vološinov 1973(. وقد يكون 
الناقد الفرنيس الشهري ميشيل فوكو من أبرز الذين تأثروا هبذا االجتاه، وكان هلم دور كبري جدا يف انتشار االهتامم باخلطاب 
يف جمال الدراسات اإلنسانية واالجتامعية بشكل عام )انظر مثال: Jørgensen & Phillips 2002(. ولقد ترسب تأثري هذه 
التصورات تدرجييا وبأشكال خمتلفة إىل الدراسات اللغوية واللسانية عرب التوجه الذي يدرس استعامل اللغة من منظور ما 

عرف الحقا باسم »التحليل النقدي للخطاب« )انظر مثال: Van Dijk 1993(. وسنشري إىل ذلك الحقا.
2- البد من التوضيح هنا بأن اللسانيات يف منطلقها األسايس مل تكن معينة بالقضايا املتعلقة باستعامل اللغة، بل كانت 
)اللسان(  بني  فالفصل  حتديدا.  اجلملة  مستوى  يف  الشكلية  وخصائصها  اللغوي  للنظام  املجردة  البنية  دراسة  عىل  تركز 
و)الكالم( أو بني اللغة باعتبارها نظاما شكليا جمردا من ناحية، واستعامل اللغة فعال من قبل املتحدثني من ناحية أخرى، 
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و)أثنوغرافية  و)التداولية(،  الكالم(،  أفعال  )نظرية  مثل:  املتنوعة  البحثية  االجتاهات 
 Beaugrande( )التواصل(، و)حتليل التحادث(، باإلضافة إىل )حتليل التنوع اللغوي

 .)Schiffrin 1994 1997 و

إن هذه االجتاهات بمجموعها تشكل الرافد اللساين ملباحث حتليل اخلطاب. فرغم ما 
بينها من اختالف وتنوع، إال أهنا تشرتك مجيعا يف الرتكيز عىل )استعامل اللغة(، وافرتاض 
عن  البحث  مع  للجملة،  والشكلية  األساسية  البنية  يتجاوز  ذلك  حيكم  تنظيم  وجود 
الوحدات التحليلية املناسبة هلذا الغرض. وتبعا لذلك برز مفهوم )اخلطاب( باعتباره 
أحد املفاهيم األساسية لتحليل اللغة يف موضع االستعامل. وكام توضح دوبرا شيفرن 
)Schiffrin 1994(، فإن هذه االجتاهات رغم اشرتاكها يف العناية بمفهوم اخلطاب، إال 
أهنا ختتلف يف تعريف هذا املفهوم تبعا ملا بينها من اختالف يف األولويات واالهتاممات 
النظرية والبحثية. وكام تبني شيفرن أيضا، فإن تعريفات اخلطاب يف املباحث اللسانية 
رغم اختالفها وتنوعها ترجع إىل ثالثة معان رئيسية ال خترج عنها، ويمكن تلخيصها 

كالتايل:
أوالً: اخلطاب بمعنى متوالية من األقوال واجلمل املتعاقبة واملرتابطة فيام بينها بطريقة 
معينة لتشكيل وحدة لسانية قائمة بذاهتا. واخلطاب هبذا املعنى ذو مدلول مرادف تقريبا 

ملفهوم »النص«، ويقابل مفهوم »اجلملة«. 
ثانًيا: اخلطاب بمعنى استعامل اللغة فعال فهام أو إنتاجا يف مقام حمدد مرتبط بنوعية 
التواصيل  احلدث  تشكل  التي  التعاملية  واالعتبارات  واملالبسات  الظروف  من  معينة 
ملفهوم  تقريبا  مرادف  مدلول  ذو  املعنى  هبذا  واخلطاب  معينة.  بطريقة  مساره  وتوجه 
بني هذين  اللسانيات  التقليدي يف  للتميز  تبعا  »اللسان«  مفهوم  يقابل  الذي  »الكالم« 

املفهومني.
ثالًثا: اخلطاب بمعنى نمط خاص من املامرسات اللغوية التي تتضمن استعامل اللغة 
حتكم  متداخلة  اجتامعية  واعتبارات  لرشوط  تبعا  حمددة  وظائف  ألداء  معينة  بطريقة 

باإلضافة إىل اعتبار اجلملة وحدة التحليل األساسية من الركائز اإلبستمولوجية الراسخة يف اللسانيات التقليدية تبعا لـ 
»دي سوسري« واالجتاهات التي ورثت هذا املنحى مثل البنيوية والتوليدية )انظر املقدمة الضافية التي كتبها د. عزالدين 
املجدوب يف نشأة اللسانيات والتحوالت املعرفية التي شهدها هذا املجال يف مراحل تطوره املختلفة: جمدوب، 2012(. 

والتزال دراسة املسائل املتعلقة باستعامل اللغة خارج نطاق اللسانيات بمفهومها الدقيق واملضيق.  
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بمجموعها أنامط االستعامل اللغوي وجتعله يأخذ صبغة معينة هلا سامهتا وخصائصها 
إىل  باإلضافة  »النص«  مفهوم  يشمل  بمدلول  يستخدم  املعنى  هبذا  واخلطاب  املميزة. 
النص وتشكيله  التي متثل قواعد صياغة  املعرفية واالجتامعية  اخللفيات واالرتباطات 

بطريقة معينة.
وواضح أنه رغم ما بني هذه املعاين من تفاوت طفيف نوعا ما، إال أن بينها الكثري 
من التداخل. فكلها تتفق عىل أن اخلطاب هو األقوال التي متثل استخدام اللغة فعال يف 
واستخدامات  أشكال  من  السياقات  تلك  تفرضه  ما  مراعاة  مع  االجتامعية،  سياقاهتا 
الرتكيز  موطن  إىل  األوىل  بالدرجة  يعود  املتنوعة  املعاين  هذه  بني  واالختالف  خاصة. 
وأما  معينة،  بسامت  منجزا  ناجتا  باعتباره  اخلطاب  عىل  يركز  األول  فاملعنى  األسايس. 
الثالث  وأما  معينة،  ظروف  ظل  يف  إنجاز  عملية  باعتباره  اخلطاب  عىل  فريكز  الثاين 
أثناء  تفاعل  بينهام من  األمرين وما  باعتباره مارسة تشمل جمموع  فريكز عىل اخلطاب 
من  صنف  إىل  االنتامء  املثال:  سبيل  عىل  تشمل  معينة  برشوط  اللغوية  الوظائف  أداء 
شارودو  أيضا:  )وانظر  معني  خطايب  حقل  أو  أيديولوجي،  توجه  إىل  أو  املتكلمني، 

ومنغنو 2008: 180(. 
حتديد  يف  ماثلة  تنوعات  هناك  »اخلطاب«  مفهوم  حتديد  يف  التنوعات  هلذه  وتبعا 
املقصود بـ »حتليل اخلطاب« يف الدراسات اللسانية. فتتوزع االجتاهات يف هذا الصدد 
بني اجتاهات ذات نزعة نصية، وأخرى ذات توجه اجتامعي )Paltridge 2012؛ وانظر 
أيضا: فاركلوف، 2009(. أما االجتاهات ذات النزعة النصية فتتداخل مع ما يسمى بـ 
»لسانيات النص« )خطايب 2012(، وتركز بالدرجة األوىل عىل النصوص وتنظيمها إما 
بتحليل خواصها الشكلية أو بدراسة حركة الوصل الرابطة بني تنظيم نيص معني ومقام 
بالدرجة األوىل  يركز  املنزع االجتامعي فبعضها  اجتامعي معني. وأما االجتاهات ذات 
عىل العمليات التفاعلية املبارشة التي تتضمنها نشاطات التخاطب واستعامل اللغة فهام 
أو إنتاجا يف مقامات معينة )انظر مثال: براون ويول 1997(. وبعضها ذو توجه أشمل 
ألنه يضع عمليات استعامل اللغة يف سياقاهتا االجتامعية العامة. وحياول حتليل اخلطاب 
باعتباره نشاطا اجتامعيا مرتبطا ارتباطا عضويا وثيقا بالتنظيامت واهلياكل واملؤسسات 
  .)van Dijk 1997 و Gee 2014( االجتامعية التي يشّكلها ويتشكل هبا يف نفس الوقت
وهذا االجتاه األخري يتجاوز الفصل بني التحليل اللساين والتحليل االجتامعي ويدمج 
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بينهام ألنه يعترب حتليل النصوص شكال من أشكال التحليل االجتامعي باعتبار اخلطاب 
هو األساس يف تشكيل اهلوية واملعرفة والعالقات االجتامعية )فاركلوف2009(. ولذا 
فإن هذا االجتاه يستند إىل املؤثرات الفكرية والفلسفية التي أرشنا إليها سابقا، ويتبنى 
constructive تركز عىل الدور األسايس للغة يف خلق  يف الغالب وجهة نظر تكوينية 
من  كثري  يميز  ذلك،  ومع  معينة.  بطريقة  وتنظمه  العامل  تنتظم  التي  والعالقة  الروابط 
املشتغلني يف حتليل اخلطاب )انظر مثال: Fairclough 1985، و Gee 2014( بني نوعني 
ومع  نقدي.  وثانيهام  وصفي،  أحدمها  االجتاه:  هذا  ضمن  اخلطاب  حتليل  أنواع  من 
اشرتاكهام يف كثري من األسس واملنطلقات وتداخلهام يف كثري من األعامل املعنية بتحليل 
اخلطاب عىل نحو جيعل الفرق بينهام فرقا يف النزعة أكثر من كونه فرقا جوهريا حاسام، 
الوصف  عىل  يركز  الوصفي(  اخلطاب  )حتليل  أن  يف  يتمثل  األسايس  الفارق  أن  إال 
اللساين البحت ألنامط االستعامل اللغوي من أجل حتديد وتعيني السامت واخلصائص 
اللغوية البحتة ملجال تداويل معني )مثل اخلطاب اإلعالمي، واملدريس ونحوها(. وأما 
)التحليل النقدي للخطاب( فيحاول أن يربط التحليل اللغوي باالعتبارات السياسية 
واخللفيات األيديولوجية التي متثل عالقات السلطة االجتامعية وتوجه طريقة استعامل 

 .)Wodak & Meyer 2009 و ،van Dijk 1993( اللغة عىل هذا األساس

6. 2. 1. التحليل النقدي للخطاب
يف  النقدية  الرؤية  يتبنى  أوسع  معريف  تيار  إىل  للخطاب  النقدي  التحليل  ينتمي 
ومن   .)Weiss & Wodak 2003( عام  بشكل  االجتامعي  والبحث  الفلسفي  الفكر 
أهم ما يميز هذا االجتاه بشكل عام هو معارضة ادعاءات املوضوعية التامة يف البحث 
إنتاج  ملؤسسات  االجتامعية  واالرتباطات  االنتامءات  أثر  عىل  والتأكيد  االجتامعي، 
املعرفة وصناعتها يف توجيهها باجتاه املصالح اخلاصة لفئات معينة، باإلضافة إىل تبني 
موقف أخالقي وسيايس واضح ورصيح يتمثل يف العمل عىل كشف عالقات السلطة 
فإن  ولذا  املعرفية.  التصورات  وتوجه  املجتمع  حتكم  التي  املتخفية  واإليديولوجيات 
عىل  العلم  دور  يقترص  أال  ذلك  ومعنى  حتريريا.  دورا  العلم  إىل  يعزو  النقدي  االجتاه 
وصف األحداث يف الواقع االجتامعي وتفسريها، بل ينبغي أن يسعى إىل حترير الوعي 
القيود  أرس  من  والتخلص  االنعتاق  من  الناس  يمكن  الذي  النقد  بتقديم  االجتامعي 
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النقدي مؤخرا، وأصبح  التوجه  املعرفية. وقد توسع هذا  للهيمنة  املختلفة  واألشكال 
اإلنسانية، ومن  املوضوعات  العلمي يف  البحث  امتدادات متعددة يف كافة جماالت  له 

ضمنها الدراسات اللغوية انظر مثال:
)Kress & Hodge 1979، و Fowler et al. 1979، Fairclough 1989(. واهلدف 
التي تؤدهيا  اللغوية هو حتقيق فهم نقدي لألدوار  الدراسات  األسايس هلذا االجتاه يف 
اللغة إما يف تشكيل املعرفة وتدويرها، أو يف تنظيم املؤسسات االجتامعية، أو يف تأسيس 

السلطة ومارستها واملحافظة عليها.
بالدرجة األوىل بكشف  امتداد هلذا االجتاه، ألنه هيتم  للخطاب  النقدي  والتحليل 
اجلوانب املرتبطة بالسلطة واأليدولوجيات التي حترك اخلطاب، وتوجه استخدام اللغة 
بطريقة معينة، وحياول عرب التحليل اللغوي إبراز ما ينطوي عليه اخلطاب من مواقف 
جتعلها  معينة  لغوية  خيارات  استخدام  عرب  حتتجب  مضمرة  وافرتاضات  أيديولوجية 
النقدي ليس  التحليل  املشاركون يف اخلطاب. ولذا فإن  تبدو طبيعية دون أن يلحظها 
مهتام بشكل أسايس بتحليل الوحدات والترصفات اللغوية بذاهتا، بل باعتبارها مكونا 
النقدي  التحليل  أن  بالرضورة  ذلك  يعني  وال  واأليديولوجيا.  السلطة  مكونات  من 
 Wodak( حيمل موقفا سلبيا أو معارضا جتاه اخللفيات السياسية التي تشكل اخلطاب
Meyer 2009 &(. كل ما يف األمر هو أن هذا االجتاه يتناول اجلوانب السياسية بشكل 

مندجمة  دائام  أن تكون حمايدة، ألهنا  يمكن إطالقا  اللغة ال  أن  مبارش ورصيح، ويعترب 
بدرجات  االرتباطات  تلك  تعكس  أن  البد  فإهنا  ولذا  معينة،  اجتامعية  ارتباطات  يف 
للخطاب  النقدي  والتحليل  مستخدميها.  قبل  من  قصد  بدون  أو  بقصد  خمتلفة سواء 
حياول الكشف عن تلك الروابط الظاهرة واخلفية بني اللغة من ناحية، والبنى السياسية 
بوصف  االكتفاء  من  بدال  أخرى،  ناحية  من  ومتثلها  إليها  تنتمي  التي  واالجتامعية 
 van( بحتة  اعتباطية  مواضعات  أو  حمايدة  اختيارات  وكأهنا  اللغوي  االستعامل  أنامط 
املجال  هذا  يف  الباحثون  يوضح  وكام   .)Fairclough 1985 و   ،Leeuwen 2009

تعكس  التي  اللغوي  االستعامل  مظاهر  فإن   )Gee 2014 و   Fairclough 1985(
متفاوتة،  بدرجات  اخلطاب  يف  وتظهر  متنوعة،  واأليديولوجية  السياسية  املنطلقات 
فبعضها واضح وبارز للعيان، وبعضها أكثر غموضا وخفاء. كام أهنا ترتبط بمستويات 
املفردات  مثل  املستخدمة  اللغوية  الوحدات  بنوعية  يرتبط  فبعضها  متعددة،  لغوية 
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والتعابري التي حتمل دالالت مبطنة توجه الذهن والتفكري بطريقة معينة. ومنها يرتبط 
بطريقة تنظيم الوحدات اللغوية وتوظيفها إما عرب استخدام التشبيهات واالستعارات 
والكنايات لتحقيق غايات معينة، أو عرب األساليب النحوية التي تشكل النص بطريقة 
بالترصفات  يرتبط  وبعضها  ونحوها.  واإلضامر  واحلذف  والتأخري  بالتقديم  معينة 
والسلوكيات واملوضوعات املطروقة أو املهملة أكثر من ارتباطه بالنظام اللغوي نفسه 
)van Leeuwen 2009(. وحياول التحليل النقدي استكشاف كل هذا األساليب التي 
األيديولوجية  املنطلقات واخللفيات واالفرتاضات  تطبيع  أو  التعمية واإلخفاء  حتاول 

.)Fairclough 1985( اخلاصة عرب إظهارها بمظهر املسلامت العامة من قبل اجلميع
ومع أن هذا هو املنطلق األسايس واهلدف العام للتحليل النقدي للخطاب، إال أن 
بحث  بربنامج  أشبه  هو  بل  ومكتمل،  وحمدد  موحد  نظري  إطار  له  ليس  املجال  هذا 
 Wodak( وكام يقول بعض الباحثني يف هذا املجال .)van Dijk 2001( متغري ومتطور
Meyer 2009 &(، فإن من مقاصد هذا املجال أن يبقى متغريا ومتطورا بشكل دائم 

حيذر  ما  وهو  األيديولوجية،  والقولبة  النمطية  فخ  يف  الوقوع  يتجنب  لكي  ومستمر 
منه وحياول االبتعاد عنه. ولذا فإن الباحثني يف هذا املجال رغم اشرتاكهم يف األسس 
واملنطلقات العامة التي رشحناها هنا، إال أهنم ينتمون إىل مشارب متعددة ويستندون 
إىل نظريات خمتلفة يف حتليالهتم النقدية )لالطالع عىل مناقشة وافية هلذا املوضوع، انظر: 

   .)1()Wodak & Meyer 2009(

6. 2. 2. اخلطاب السيايس يف اإلعالم
اجلوانب  أسايس عىل  بشكل  يركز  للخطاب  النقدي  التحليل  فإن  أعاله،  رأينا  كام 
اإلنسانية.  املناشط  مجيع  يف  دائام  حارضة  السياسة  أن  ويعترب  اخلطاب  يف  السياسية 
السياسة  يف  يتمثل  أخص  مفهوم  هناك  للسياسة،  العام  املفهوم  هذا  إىل  وباإلضافة 
اخلالصة التي ترتبط بمؤسسات احلكومة والدولة والعالقات الدولية وما يتعلق بذلك 
من مضامني ومارسات وفاعلني )Wilson 2001(. والسياسة هبذا املفهوم املضيق متثل 
حقال خطابيا خاصا )Chilton 2004(. وبطبيعة احلال، فإن التحليل النقدي للخطاب 

1- نود أن نشري هنا إىل أن كتاب Methods for critical discourse analysis الذي أحلنا إليه قد ترجم إىل العربية وصدر 
اإلنجليزية كام هو مذكور يف  النسخة  إىل  ولكننا رجعنا  للرتمجة يف مرص.  القومي  املركز  منشورات  عام 2014م ضمن 

اإلحاالت هنا وقائمة املراجع لعدم متكننا من احلصول عىل النسخة العربية.
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بحكم تركيزه عىل اجلوانب السياسية بشكل عام سيكون هذا احلقل بالذات من أولويات 
هبذا  فالسياسة   .)Wodak & Meyer 2009 )van Dijk 2001؛  البحثية  اهتامماته 
املعنى ذات ارتباط وثيق ومبارش باأليدولوجيا، والسلطة، وتوجيه الرأي العام. ولذا 
فإن الوظائف الرئيسية للخطاب السيايس تتمثل يف استاملة اجلمهور، وحشد األتباع، 
ذلك  يكون  أن  بالرضورة  وليس  والسلطة.  النفوذ  توطيد  خيدم  بام  الوقائع  وتلوين 
واضحا ورصحيا، بل كثريا ما يلجأ اخلطاب السيايس إىل استخدام اسرتاتيجيات خفية 
وغري مبارشة يف توظيف اللغة من أجل اإلقناع والتمويه وافتعال نوع من االستقطاب 
 ،Wilson 2001 و ،Beard 2000 :داخل املجتمع )للمزيد حول هذا املوضوع، انظر

.)Chilton 2004 و
وكام هو معروف فإن اخلطاب السيايس، هبذا املعنى اخلاص، متنوع ويتضمن العديد 
أو  والدعاية  الربملانية،  األحاديث  أو  املجادالت  مثل  الفرعية  واملجاالت  احلقول  من 
السياسية، وغريها  واملعاهدات  والدساتري  الوثائق  إىل  باإلضافة  االنتخابية،  احلمالت 
كثري. ومن بني هذه املجاالت يظهر أن خطاب السياسة اإلعالمي يف وسائل اإلعالم 
اإلخبارية(  )النرشات  أو  )األخبار(  ومتثل  أثرا.  وأبعدها  بروزا  أكثرها  هو  اجلامهريية 
أحد أهم أشكال خطاب السياسة اإلعالمي هبذا املعنى. فاألخبار نوع خمصوص من 
فالوظيفة  والصياغة.  املوضوعات  ناحية  من  خاصة  وسامت  حمددة،  بنية  له  اخلطاب 
أو  مكتوبة  نصوص  عرب  وحمليا  عامليا  )املهمة(  األحداث  نقل  هي  لألخبار  األساسية 
مسموعة تروي أهم ما يتعلق باحلدث من تفاصيل مثل: الوقائع التي يتضمنها احلدث، 
آثار  من  عليه  يرتتب  قد  وما  العاجلة،  ونتائجه  وموضعه،  وأسبابه،  فيه،  واملشاركني 
تبعا لصياغة  التفاصيل  املتعلق هبذه  املحتوى  أو مواقف مصاحبة. ويتم تقديم  الحقة 
معينة متثل النمط اخلاص باألخبار يف وسائل اإلعالم. وبطبيعة احلال، فإن آحاد األخبار 
التي يتم تقديمها وما تشتمل عليه من مضامني ال يمكن أن تكون نسخة مطابقة للواقع. 
بل ال بد أن ختضع بالرضورة لنوع من االنتقاء، إما بشكل مقصود ومتعمد، أو بشكل 
تلقائي وغري متعمد، تبعا ملعايري معينة، بعضها ظاهر، وبعضها خفي، حتدد املهم وغري 
املتعلق  التفاصيل  حول  )للمزيد  حدث  كل  يف  الرتكيز  ومواطن  األحداث،  من  املهم 

.)Bell 1991 و van Dijk 1988( بخطاب األخبار وبنيتها
ورغم أن دراسة األخبار بشكل عام ليست جديدة، إال أن أغلب الدراسات يف هذا 
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املوضوع تركز عىل اجلوانب املهنية املتعلقة بطريقة مجع املعلومات وصياغتها وتنظيمها 
وحتريرها ونحو ذلك. وأما الدراسات التي تتبنى التحليل الناقد للخطاب يف النصوص 
اإلخبارية فقليلة جدا، ومل تبدأ إال منذ فرتة قريبة )الستعراض بعضها، عىل سبيل املثال، 
انظر: van Dijk 2009(. ورغم قلة الدراسات التي تتبنى هذا التوجه، إال أهنا توضح 
أن )األخبار(، مثل أي خطاب آخر، متزجة باأليديولوجيا وعالقات السلطة، وال بد 
 .)van Dijk 2009و Flower 1991( أن حتمل نوعا من التحيز بأشكال ومظاهر خمتلفة
املظاهر  هذه  عن  الكشف  هو  للخطاب  النقدي  للتحليل  األسايس  اهلدف  فإن  ولذا 

ومواطنها عرب التحليل اللغوي للنصوص اإلخبارية.

6. 2. 3. استخدام املدونات يف حتليل اخلطاب
مؤخرا  هبا  حيظى  بدأ  التي  األكاديمية  واملكانة  املعرفية  اإلسهامات  أمهية  رغم 
التحليل النقدي للخطاب)1(، إال أنه مل يسلم من االنتقادات التي وجهت له سواء من 
الناحية النظرية أو املنهجية. ومن أبرز أوجه النقد يف هذا الصدد أن أتباع هذا االجتاه 
عىل  غالبا  ويعتمدون  النصوص،  وتأويل  للخطاب  اللساين  التحليل  بني  يميزون  ال 
انطباعاهتم وتأويالهتم الذاتية بناء عىل مقاطع انتقائية خيتاروهنا ألغراض حمددة )انظر 
مثال: Widdowson 1995 و Stubbs 1997(. وقد دفع هذا النقد بعض الباحثني إىل 
البحث عن منهجية أكثر موثوقية يف مجع البيانات وحتليلها باملزج بني )التحليل النقدي 

 .)Orpin 2005 و Baker et al. 2008( )للخطاب( و)لسانيات املدونات
احلاسوبية  اإلمكانات  أن  إال  املطلقة،  املوضوعية  إىل  الوصول  يمكن  ال  أنه  ومع 
اخلطوات  جتعل  أن  يمكن  املدونات  لسانيات  يف  املستخدمة  اإلحصائية  واألساليب 
يف  النصوص  مع  فالتعامل  املوضوعية.  إىل  أقرب  والتحليل  البحث  يف  املستخدمة 
املدونات املحوسبة واألدوات املستخدمة يف حتليلها يتم بناء عىل معايري واضحة وحمددة 
وقابلة لالستعادة والتكرار. وبذلك يمكن استخراج )الكلامت املميزة( و)املتصاحبات 
اللفظية( وغريها من املؤرشات األخرى املرتبطة بـ)اخلطاب( بناء عىل بروزها املتحقق 
 Baker et al( الباحث بأفكار مسبقة لدى  النصوص دون أن تكون موجهة  فعال يف 

1- عىل سبيل املثال هناك عدد من الدوريات العلمية املخصصة متاما أو غالبا لألبحاث املعتمدة عىل هذا االجتاه، مثل: 
)Discourse and society( و)Critical Discourse Studies( و)the journal of language and politics(، وللمزيد حول 

.Wodak & Meyer, 2009 :املكانة املؤسسية للتحليل النقدي للخطاب، انظر
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2008(. ولعل ذلك يضيق التحيز إىل أقىص حد مكن وجيعله يف حدود املقبول منهجيا، 

غري  بيانات  عىل  بناء  التعميم  يف  واملبالغة  الذاتية  االنطباعات  عىل  االعتامد  من  بدال 
استكشاف  احلالية  الدراسة  يف  سنحاول  فإننا  ذلك  عىل  وبناء   .)Baker 2012( مثلة 
التوجهات التي حتكم التغطية اإلخبارية من خالل االعتامد عىل الكلامت األكثر تكرارا، 
تم  التي  البيانات  من  تنطلق  داللية  حقول  لبناء  سعيا  ومصاحباهتا  املميزة،  والكلامت 
مجعها، وليس من تصور مسبق لدى الباحثني حيال موضوع الدراسة كام سريد تفاصيل 

ذلك يف منهجية البحث.

6. 3. الدراسات السابقة
عىل الرغم من وجود عدد كبري من الدراسات يف حتليل املحتوى اإلعالمي، إال أننا 
اخرتنا االقتصار عىل مراجعة الدراسات التي تتوفر فيها السامت التالية: )1( الدراسات 
االختبارية، )2( املكتوبة باللغة العربية فقط، )2( والتي تعالج املضامني السياسية يف 
إطار زمني  أو اخلطاب حرصا، )3( ضمن  املحتوى  زاوية حتليل  وسائل اإلعالم من 
حمدد، إما )4( باملقارنة بني وسيلتني إعالميتني، )5( أو بالرتكيز عىل موضوع الدراسة 
احلالية )أحداث غزة(. وقد حصلنا عىل عدد حمدود من الدراسات التي تتوفر فيها هذه 

الرشوط، وسنستعرض أهم ما ورد فيها بإجياز فيام ييل.
لقنايت  الصحفية  التغطية   )2010( والبغدادي   ،)2009( حمسن  من  كل  َبَحَث 
اجلزيرة والعربية ألحداث احلرب السابقة عىل غزة يف هناية عام 2008م. ورغم اعتامد 
الدراستني عىل حتليل املضمون اإلخباري؛ إال أهنام ختتلفان يف طريقة تناول املوضوع. 
موزعة  صحفيا  تقريرا   88 من  عينتها  فتتكون   )2009 )حمسن،  األوىل  الدراسة  أما 
وهدفها   .2009 يناير  هناية  وحتى   2008 ديسمرب  بداية  منذ  القناتني  بني  بالتساوي 
استخالص جمموعة األطر التي اعتمدت عليها القناتان يف تقديم احلدث، واستكشاف 
املستخدمة  التعبري  وأدوات  األساليب  حتليل  طريق  عن  األطر  هذه  بناء  يف  اللغة  دور 
التقارير  الرئيسية يف  به من وقائع. وباستعراض األفكار  يف عرض احلدث وما يتصل 
انتهت إىل تركيز اجلزيرة عىل الزاوية اإلنسانية للحدث، بينام تركز العربية عىل ما جيري 
بالرسد  االهتامم  نسبي يف  ارتفاع  إىل  الدراسة كذلك  وأشارت  أحداث.  من  املكان  يف 
العربية.  قناة  املعلومات يف  الرتكيز عىل  مقابل  اجلزيرة، يف  قناة  والتقييمي يف  الوصفي 
وأما من ناحية أساليب التعبري، فقد أوضحت الدراسة أن اجلزيرة أكثر اهتامما بتوظيف 
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أكثر  الصفات كان من  أن توظيف  إىل  التقارير، وأشارت كذلك  اللفظية يف  املؤثرات 
الدراسة،  تقديم احلدث. ورغم أمهية  املستخدم يف  لبناء اإلطار  املستخدمة  األساليب 
إال أنه ليس واضحا ما هي النظرية اللغوية التي اعتمدت عليها يف الربط بني األساليب 

اللغوية واألطر املستخدمة يف تقديم احلدث. 
وأما الدراسة الثانية )البغدادي 2010( فاعتمدت كذلك عىل حتليل مضمون عينة 
الرأي  من النرشات اإلخبارية )28 نرشة(، واللقاءات اخلاصة )8 حلقات(، وبرامج 
)23 حلقة( املرتبطة باحلدث يف القناتني. وأداة التحليل املستخدمة عبارة عن استامرات 
خاصة أعدهتا الباحثة هلذا الغرض. وانتهت الدراسة إىل التشابه بني القناتني يف الزمن 
إىل  باإلضافة  اخلرب،  نقل  يف  الذاتية  املصادر  عىل  واالعتامد  احلدث،  لتغطية  املخصص 
املختلفة حول  النظر  كافة وجهات  بتقديم  االهتامم  ناحية  التوزان يف حمتوى اخلرب من 
احلدث. ولكن االختالف الرئييس يتمثل يف نوعية املصطلحات املستخدمة يف توصيف 
املقاومني،  »احلرب،  قبيل  من  كلامت  تستخدم  فاجلزيرة  احلدث.  جوانب  بعض 
الشهداء« يف مقابل استخدام العربية لـ »اهلجوم، املقاتلني، القتىل«. ومع أن الباحثة مل 
تقدم إحصاءات عن نسبة استخدام هذه املفردات يف النصوص التي قامت بتحليلها، 
إال أهنا أشارت إىل مقابالت أجرهتا مع املسؤولني عن التحرير يف القناتني توضح أن 
استخدام هذه الكلامت مقصود بناء عىل السياسة املهنية التي تنتهجها كل منهام بمربرات 

وذرائع معينة. 
متعلقة  أخرى  ملوضوعات  الصحفية  للتغطية  املقارنة  الدراسات  سياق  يف  وأما 
بالقضية الفلسطينية فقد وقفنا عىل دراستني أيضا )بصيص 2007؛ أبو مزيد 2013(. 
لثالث  الصحفي  اخلطاب  برصد  الباحث  قام  )بصيص 2007(  األوىل  الدراسة  ففي 
صحف جزائرية خمتلفة: إحداها حكومية )الشعب(، واألخرى خاصة )اخلرب(، والثالثة 
عن  نصوص  من  فيها  ورد  ما  كافة  بمقارنة  األقىص  انتفاضة  حيال  )احلرية(،  مستقلة 
الباحث  الفرتة من 2000/9/28 إىل 2003/4/30. واعتمد  هذا املوضوع خالل 
التوجهات  حيكم  الذي  اإلعالمي  اإلطار  عن  الكشف  أجل  من  املضمون  حتليل  عىل 
عدم  أبرزها:  من  عدة،  نتائج  الدراسة  وبينت  املوضوع.  جتاه  صحيفة  لكل  السياسية 
القضايا  حيال  واضح  بشكل  واختالفها  الثالث،  للصحف  الصحفية  املعاجلة  اتساق 
االستيطان(.  العودة،  حق  الالجئني،  )القدس،  الفلسطينية  القضية  سياق  يف  الرئيسة 
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كام أظهر حتليل اخلطاب اختالف األطر املرجعية يف النظر إىل املوضوع، حيث ركزت 
صحيفتا »الشعب« و »اخلرب« عىل األطر العربية واإلسالمية للقضية، خالفا لصحيفة 

»احلرية« التي ركزت عىل األطر املحلية والدولية. 
صحيفتني  لتناول  مقارنة  دراسة  فهي   )2013 مزيد  )أبو  الثانية  الدراسة  وأما 
فلسطينيتني )احلياة اجلديدة، فلسطني( ملوضوع املصاحلة بني منظمة التحرير الفلسطينية 
واعتمدت  م.   2012 فرباير  وحتى  م   2009 فرباير  من  الفرتة  خالل  محاس  وحركة 
الدراسة عىل عينة عشوائية من أعداد الصحف التي صدرت أثناء األحداث الرئيسية 
يف مسار املصاحلة. وأما من ناحية منهجية التحليل، فقد اعتمدت الدراسة عىل حتليل 
وانتهت  الغرض.  هذا  أجل  من  بنفسها  الباحثة  أعدهتا  أدوات  عىل  بناء  املضمون 
تأثري  بسبب  املوضوع  تناول  يف  الصحيفتني  بني  واضح  تباين  وجود  إىل  الدراسة 
كل  قامت  حيث  منهام،  لكل  احلزيب(  )أو  املؤسيس  واالرتباط  األيديولوجي  التوجه 
وإسناد  إليها،  تنتمي  التي  للجهة  اإلجيابية  واألدوار  الصفات  بإسناد  الصحيفتني  من 

الصفات واألدوار السلبية للجهة املقابلة.
وأما يف سياق املقارنة العامة بني قناتني إعالميتني يف موضوع معني، فقد وقفنا أيضا 
)اخلطيب  األوىل  الدراسة  أما   .)2011 وعبدالغني   ،2011 )اخلطيب  دراستني  عىل 
الرئيس باراك  التحليل اإلعالمي بني قنايت اجلزيرة واحلرة لسياسات  2011( فتقارن 
أوباما داخليا وخارجيا. وتتمثل عينة الدراسة بحلقات برناجمي )من واشنطن( يف قناة 
قناة احلرة عىل مدى ثالثة أشهر خالل عام 2009م.  اجلزيرة، و)داخل واشنطن( يف 
واعتمدت الدراسة أيضا عىل منهجية حتليل املضمون بناء عىل أداة أعدت هلذا الغرض. 
رغم  الدالة  الكلامت  نوعية  يف  القناتني  بني  كبري  تباين  وجود  إىل  الدراسة  وانتهت 
معاجلة املوضوعات نفسها. ومن ناحية أخرى، فقد غلب عىل قناة اجلزيرة الرتكيز عىل 
انعكاس القضايا املطروحة عىل الواقع العريب واإلسالمي، بينام كانت قناة احلرة تركز 

عىل انعكاس تلك القضايا عىل الداخل األمريكي. 
القضايا  تناول  بني  املقارنة  هدفها  فكان   )2011 )عبدالغني  الثانية  الدراسة  وأما 
يف  الدراسة  عينة  وتتمثل  الدولية.  يس  يب  والبي  اإلنجليزية  اجلزيرة  قنايت  يف  العربية 
القناتني، موزعة  اليوم يف  منتصف  إخبارية عىل مدى شهر كامل من نرشة  60 ساعة 
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حلقة   22 عددها  بلغ  اإلخبارية،  الربامج  من  نامذج  إىل  باإلضافة  بينهام،  بالتساوي 
هلذا  أمُعدت  أداة  عىل  بناء  املضمون  حتليل  عىل  أيضا  الدراسة  واعتمدت  قناة.  كل  من 
الغرض. وقد انتهت الدراسة إىل وجود فرق يف املالمح اللغوية بني القناتني، خصوصا 
يف تناول القضايا ذات الصلة بالشأن العريب، بينام كان االختالف أقل يف القضايا غري 
العربية. وعىل سبيل املثال، تستخدم البي يب يس التعبريات التالية: »العنف اإلسالمي«، 
من  أخرى  لتعبريات  اجلزيرة  استخدام  مقابل  يف  مساعدات«  »سفن  إرسائيل«،  »أمن 
قبيل: »هجامت يف عواصم أوروبية«، »تصفية املقاومة«، و«حصار غزة« يف اإلشارة إىل 
التي  اجلدلية  اختالف االسرتاتيجيات  الدراسة كذلك  نفسها. وأظهرت  املوضوعات 

تتبناها كل قناة.
ورغم أن حجم الدراسات التي تم استعراضها هنا قليل نسبيا، وال يساعدنا عىل 
استخالص نتائج واضحة؛ إال أن هذه الدراسات تشري إىل حد ما إىل أن وسائل اإلعالم 
تتباين يف التحليل، واملضمون اللغوي، وأطر التناول، رغم تناوهلا للموضوعات نفسها. 
وبطبيعة احلال، هناك أسباب كثرية هلذا التباين. ولكن يظهر أن حجم التباين واالختالف 
يف الصحف احلزبية واملحلية أكثر بكثري منه يف الصحف العاملية والقنوات الدولية ذات 
االنتشار الواسع. فالصحف احلزبية الصغرية واملحلية عادة حتمل وجهات نظر ضيقة 
تعكس رؤية املؤسسات التي تنتمي إليها بشكل مبارش. وهذه النتيجة تتفق بشكل عام 
مع مقارنات ماثلة أجريت عىل الصحف الربيطانية )انظر مثال: Baker 2012(. ويأيت 
األخرى  والقنوات  اجلزيرة(،  )مثل  العربية  القنوات  بني  االختالف  الثانية  الدرجة  يف 
)اجلزيرة  العربية  القنوات  وأما  يس(.  يب  والبي  احلرة  )مثل:  الغربية  املرجعيات  ذات 
والعربية( التي متثل املوضوع األسايس للدراسة احلالية، فرغم أن تغطيتها ألحداث غزة 
متشاهبة يف كثري من اجلوانب )انظر: البغدادي، 2010(، إال أنه يوجد بينها أيضا عدد 
الرؤية،  بأطر  املتعلقة  اجلوانب  يف  بينهام  االختالف  يتضح  ما  وأكثر  االختالفات.  من 
وأساليب الرسد )حمسن 2009(، باإلضافة إىل نوعية الكلامت املستخدمة يف توصيف 

احلدث )البغدادي 2010(.
يالحظ  أنه  إال  السابقة،  الدراسات  من  استخلصناها  التي  النتائج  هذه  أمهية  ومع 
أن كل الدراسات التي تم استعراضها هنا قام بإعدادها متخصصون يف اإلعالم ذوو 



-213-

مرجعية إعالمية، وليسوا لغويني متخصصني يف التحليل اللغوي )ولالطالع عىل بعض 
اإلشكاليات املتصلة بذلك يف الدراسات العربية، انظر: شومان 2011(. ولذا فإهنا ال 
تعتمد عىل نظريات لغوية حمددة يف التحليل اللغوي. وتبعا لذلك، فإهنا ال تنطلق من 
نظرية »التحليل النقدي للخطاب« كام استعرضناها يف اإلطار النظري للدراسة احلالية. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن أدوات التحليل املستخدمة يف هذه الدراسات أعدها الباحثون 
بأنفسهم، ومل تعتمد عىل منهجيات التحليل املستخدمة يف )لسانيات املدونات( والتي 
االنتقائية  عن  سابقا  ذكرناه  الذي  النقد  يطاهلا  فإنه  ولذا  نفسها.  البيانات  من  تنطلق 

والتأويالت الذاتية يف حتليل اخلطاب. 

6. 4. وصف بيانات الدراسة
تركز الدراسة احلالية، كام ذكرنا سابقا، عىل التحليل النقدي للخطاب يف النصوص 
تم  وقد  والعربية.  اجلزيرة  قنايت  يف  2014م(  )عام  غزة  بحرب  املتعلقة  اإلخبارية 
التأثري وعدد  العريب من حيث  العامل  الكبري يف  لثقلهام  بالتحديد  القناتني  اختيار هاتني 
املتابعني. وتتمثل عينة الدراسة عىل وجه التحديد بالنصوص اإلخبارية ملدة 51 يوما 
تاريخ 27 / 8 /  باهلدنة يف  بتاريخ 7/ 7/ 2014م وحتى هنايتها  بداية احلرب  منذ 
2014م. وقد مجع الباحثان املدونة باالعتامد عىل املوقع الشبكي اخلاص بكل قناة عىل 
األخرى  النصوص  واستبعاد  األخبار،  نصوص  عىل  االقتصار  خالل  من  اإلنرتنت، 
كاحلوارات، وبرامج التحليل السيايس، وتعليقات القراء، وغريها. ومن خالل استثامر 
خاصية البحث يف موقعي القناتني تم الوصول لكافة النصوص اإلخبارية. وبعد مجع 
النصوص تم حتوهيا إىل صيغة نصية )text(، وتنقية امللفات من الشوائب مثل الصور 
املستندات  مجع  تم  ذلك  وبعد  ونحوها.  والدعايات  األخبار  عىل  التعليقات  وبعض 
النصية التابعة لكل قناة يف ملف مستقل، موزعة تبعا لتسلسها التارخيي بحيث تم مجع 

أخبار كل يوم عىل حدة.
عىل  موزعة  528641كلمة،  عام  بشكل  اللغوية  املدونة  حصيلة  بلغت  وقد 

1525خربا )نصا(، كام يوضح اجلدول )1(.
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عدد الكلامت عدد النصوصاملصدر
الكيل

عدد الكلامت 
دون تكرار

متوسط طول 
النص

105440827452940387اجلزيرة

47112036725225256العربية

152552864178165347كامل املدونة

اجلدول )1(: عدد نصوص املدونة، وكلامهتا، ومتوسط الطول للنصوص.

وكام يالحظ يف اجلدول السابق، يوجد تفاوت بني القناتني يف عدد األخبار وطوهلا. 
فمن حيث العدد بلغت أخبار اجلزيرة قرابة 69% من نصوص املدونة، بينام بلغت أخبار 
العربية ما نسبته تقريبا 31% من املدونة، كام يوضح الشكل )1(. ومن ناحية أخرى، 
يف  اخلرب  متوسط  بلغ  حيث  العربية  بأخبار  مقارنة  نسبيا  بالطول  اجلزيرة  أخبار  تتسم 
اجلزيرة )387 كلمة(، بينام بلغ متوسط عدد كلامت اخلرب يف قناة العربية )256 كلمة(.

الشكل )1(: نسبة النصوص يف املدونة مقسمة عىل القناتني.

التغطية اإلعالمية للقناتني، فأظهرت  وأما من ناحية توزيع األخبار عىل األيام يف 
البيانات وجود تفاوت يف عدد األخبار من يوم إىل آخر، كام يوضح ذلك الشكل )2(. 
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نتيجة  األخبار  يف  كثافة  األيام  بعض  تشهد  حيث  األحداث،  طبيعة  إىل  ذلك  ويرجع 
ويالحظ  األخبار.  يف  حمدودية  األيام  بعض  شهدت  بينام  وأمهيتها،  األحداث  لتعدد 
أخبار  زيادة  مع  املختلفة،  األيام  يف  األخبار  عدد  وانخفاض  ارتفاع  يف  القناتني  تشابه 

اجلزيرة عىل وجه العموم.  

الشكل )2(: عدد األخبار يف قنايت اجلزيرة والعربية موزعة عىل األيام.

العربية  فقناة  األخبار.  حتديث  طريقة  يف  القناتني  اختالف  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
تقوم بإدراج التحديثات عىل ذات اخلرب، ويف نفس الصفحة، وتستمر التحديثات لليوم 
التايل، ويشار إىل ذلك يف صفحة اخلرب )مثال: تاريخ اخلرب: 2014/8/10، تاريخ آخر 
حتديث 2014/8/11(؛ فيكون تاريخ اخلرب، وتاريخ حتديث اخلرب خمتلفني يف كثري من 
األخبار التي شهدت زمخا إعالميا. أما قناة اجلزيرة فتكتفي غالبا بتحديث اخلرب يف نفس 
اليوم. ويف حال ورود أخبار جديدة يف اليوم التايل يتم إدراجها عىل هيئة خرب جديد، 

وكان لذلك أثره يف عدد األخبار، ويف توزعها عىل املدى الزمني لألحداث.

6. 5. حتليل املدونة واألدوات املستخدمة يف التحليل
بعد مجع نصوص املدونة؛ تم ترتيبها، وتوحيد طريقة تسمية ملفاهتا – بحيث يتكون 
ذلك  يف  ترتيبه  ثم  النص،  تاريخ  ثم  )العربية(،  أو  )اجلزيرة(  املصدر  من  امللف  اسم 
التاريخ-، ثم وضعت النصوص التي تنتمي إىل كل قناة يف جملد منفصل. وبعد ذلك 

قمنا باخلطوات الثالث التالية بالتتابع لتجهيز املدونة للتحليل:
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عىل:  التشذيب  ويشتمل  العريب)1(.  املشذب  برنامج  باستخدام  التشذيب  األوىل: 
)أ( فصل عالمات الرتقيم واألرقام امللتصقة بالكلامت، )2( وإزالة عالمات التطويل 
األسطر  بني  الزائدة  الفراغات  وإزالة   )3( الكلامت،  أواسط  املوجودة  )الكشيدة( 

والكلامت. واهلدف من ذلك تقليل تشتت البيانات.
فصل  يف  التجزئة  وتتمثل  العريب)2(.  املجزئ  برنامج  باستخدام  التجزئة  الثانية: 
ونحوها  املتصلة،  والضامئر  والفاء(،  )الواو  والعطف  والباء(،  )الالم  اجلر  حروف 
بالكلامت. واهلدف من هذه اخلطوة هو  تلتصق  التي  السوابق واللواحق األخرى  من 

استخراج الكلامت املتامثلة دون التأثر بنوعية السوابق واللواحق التي تتصل هبا.
معاجلة  برنامج  من   )4،5( األخري  اإلصدار  باستخدام  الكمي  التحليل  الثالثة: 
املدونات العربية )غواص()3(. ويتضمن برنامج غواص عدد من الوظائف التي متكن 
والتكرار  التكرار  قوائم  استعراض  )أ(  العربية؛ ومنها:  املدونات  املستخدم من حتليل 
النسبي، إما لكل كلامت املدونة أو لبعضها بحسب احتياج املستخدم، )ب( استعراض 
الكشاف السياقي ألي كلمة حيددها املستخدم، من خالل عرض السياق الذي وردت 
فيه الكلمة بحسب العدد الذي يريده املستخدم، )ج( استخراج الكلامت املميزة ألي 
)يوفر  اإلحصائية  املعايري  من  متنوع  عدد  عىل  باالعتامد  أخرى  بمدونة  مقارنة  مدونة 
الربنامج 8 معايري خمتلفة و3 حمددات خمتلفة لتصفية النتائج(، )د( استخراج املتصاحبات 
أو املتالزمات اللفظية يف املدونة باالعتامد عىل عدد متنوع من املعايري اإلحصائية )يوفر 

الربنامج 9 معايري إحصائية، و3 حمددات خمتلفة لتصفية النتائج()4(. 
يف  للكلامت  اإلحصائي  التوزيع  عىل  بالتعرف  الباحثان  قام  احلالية  الدراسة  ويف 

1- تم تصميم برنامج املشذب العريب، وبقية األدوات األخرى التي استخدمناها للتعامل مع املدونة وحتليلها يف الدراسة 
احلالية، يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ويمكن حتميل املشذب العريب من الرابط التايل:

 .http://sourceforge.net/projects/ghawwasv4/files/?source=navbar

2- ويمكن احلصول عىل معلومات أكثر حول جمزئ ستانفورد العريب من خالل الرابط التايل:
 .http://nlp.stanford.edu/software/segmenter.shtml

3- ويمكن احلصول عىل الربنامج من الرابط التايل:
 .http://sourceforge.net/projects/ghawwasv4/files/?source=navbar

4- يمكن احلصول عىل معلومات أكثر تفصيال حول برنامج )غواص( من خالل دليل املستخدم املضمن مع الربنامج 
يف الرابط املذكور يف اهلامش السابق، ولالطالع عىل نامذج مثلة الستخدام )غواص( يف حتليل املدونات العربية، يمكن 

الرجوع إىل: الشمري والثبيتي، 2015.
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املئة األكثر تكرارا يف كل منهام )سيتم  مدونتي اجلزيرة والعربية، واستخراج الكلامت 
تكرارا،  األكثر  الكلامت  استخراج  إىل  وباإلضافة  التايل(.  اجلزء  النتائج يف  استعراض 
قام الباحثان باستخراج الكلامت املميزة لكل مدونة. ويتم التعرف عىل الكلامت املميزة 
من خالل مقارنة التوزيع اإلحصائي للكلامت يف املدونة املستهدفة بالتوزيع اإلحصائي 
للكلامت يف مدونة مرجعية أخرى. فالكلامت املميزة هي الكلامت التي خيتلف توزيعها 
يف  اإلحصائي  توزيعها  عن  كبري  بشكل  )املقصودة(  الرئيسية  املدونة  يف  اإلحصائي 

املدونة املرجعية التي تتم مقارنتها هبا. 
تفضيلها  من  للتحقق  املهمة  للكلامت  السياقي  الكشاف  باستخراج  الباحثان  وقام 
الباحثان  قام  ذلك  وبعد  الكلامت.  فيه  وردت  الذي  السياق  عىل  ولالطالع  الداليل 
باستخراج املصاحبات اللفظية للكلامت املهمة يف املدونتني كلتيهام عن طريق استخدام 
 <  p( املليون  يف  واحد  من  أقل  خطأ  نسبة  عند  أيضا،  اللوغاريثمي  االحتامل  معامل 
0.000001(، أي أن قيمة معامل االحتامل اللوغاريثمي للكلمة جيب أن تساوي أو 
تكون أكرب من 40 )اجلدول 2 و3(. وباإلضافة إىل ذلك، تم اختيار املحددات التالية 
لتصفية النتائج: )1( أن يكون التكرار الكيل للكلمة املصاحبة أكرب من أو يساوي %20 
السياق  املصاحبة يف  الكلمة  الرئيسية، )2( أن يكون تكرار  للكلمة  الكيل  التكرار  من 
أكرب من أو يساوي 30% من تكرارها الكيل يف املدونة، وسنستعرض أهم نتائج البحث 

وفقا للقيم السابقة يف اجلزء التايل. 
استخدما  الباحثان  أن  إال  املميزة؛  الكلامت  الستخراج  عديدة  طرق  وجود  ومع 
يف  واحد  من  أقل  خطأ  نسبة  عند  إحصائي  كمقياس  اللوغاريثمي  االحتامل  معامل 
أن  جيب  للكلمة  اللوغاريثمي  االحتامل  معامل  قيمة  أن  أي   .)0.001 <  p( األلف 
معامل  اختري  وقد  و10(.  و9،  و8،   ،5 )اجلداول   9.00 من  أكرب  تكون  أو  تساوي 
االحتامل اللوغاريثمي ألنه ال يفرتض أي توزيع إحصائي للكلامت يف املدونة، ويمكن 
استخدامه لتحليل املدونات ذات احلجم الصغري والكبري عىل حد سواء. وبعد حرص 
الكلامت التي حتقق الرشط اإلحصائي السابق باستخدام معامل االحتامل اللوغاريثمي، 
قام الباحثان باختيار املحددات التالية الستخراج الكلامت املميزة: )1( أن يكون تكرار 
الكلمة يف املدونة الرئيسية أكرب من أو يساوي عرش مرات، و)2( أن تكون نسبة ورود 
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الكلمة يف املدونة الرئيسية أكثر من نسبة ورودها يف املدونة املرجعية بخمسة أضعاف. 
وهبذه الطريقة استطاع الباحثان حتديد الكلامت التي تتميز هبا النصوص اإلخبارية يف 
قناة اجلزيرة مقارنة بنصوص األخبار يف قناة العربية، والكلامت التي تتميز هبا األخبار 

يف قناة العربية مقارنة باألخبار يف قناة اجلزيرة.
الباحثان  وبعد استخراج الكلامت األكثر تكرارا، والكلامت املميزة يف املدونتني، قام 
بتصنيفها دالليا إىل أبرز املحاور التي تنتمي هلا. فمن خالل االنطالق من البيانات التي 
مثل:  الكلامت،  قائمة  إليها  تنتمي  عدة  حماور  بناء  تم  دالليا؛  تصنيفها  وحماولة  مجعها  تم 
الكلامت التي تعرب عن األطراف املشرتكة يف احلدث، ومكانه، واملعنيني به، والكلامت التي 
تصف احلدث بشكل مبارش، والكلامت التي تشري إىل مواقف مصاحبة للحدث ومرتبطة 
به، والكلامت التي تعرب عن نوعية التغطية الصحفية للحدث. وتلك اآللية يف االنطالق 
عمق  البحثي  التحليل  تعطي  دالليا  انتامئها  حماور  لبناء  واستقرائها  البحثية  البيانات  من 
أكرب، وموضوعية يف حتليل البيانات واستيعاب مضامينها مقارنة بالطريقة التقليدية التي 
.)Gabrielatos & Baker 2008( تضع احلقول الداللية ابتداء بناء عىل أدبيات الدراسة

6. 6. نتائج البحث
الباحثان، بعد تشذيب  كام متت اإلشارة يف القسم السابق، فإن أول خطوة قام هبا 
ويعرض  مدونة.  كل  يف  تكرارا  األكثر  الكلامت  استخراج  هي  وجتزئتهام،  املدونتني 

اجلدوالن )2( و)3( الكلامت األكثر تكرارا يف مدونتي اجلزيرة والعربية عىل التوايل. 
التوزيع  نسبة  ارتفاع  األول:  أمران.  يمُلحظ  السابقني،  اجلدولني  إىل  وبالنظر 
اإلحصائي للكلامت األكثر تكرارا بشكل كبري جدا )تصل إىل النصف تقريبا( بالنسبة 
إىل بقية كلامت املدونة. أما الثاين: وجود عدد كبري نسبيا من )كلامت املحتوى( ضمن 

الكلامت األكثر تكرارا.
وهذه النسبة-سواء من ناحية التوزيع اإلحصائي العام، أو من ناحية ظهور )كلامت 
املحتوى(- تمُعّد أكثر ما هو معتاد )قارن مثال بـ: الشمري والثبيتي 2015 حيث بلغت 
نسبة جمموع التوزيع اإلحصائي للكلامت األكثر تكرارا 24% تقريبا، والغالبية العظمى 

فيها-إال ما ندر-من الكلامت الوظيفية(. 
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%الكلمة#

26.55انلبيفو1

5.96عنارسائيلهممااىل2

3.12االرسائيليةالعدوانقالالمحاس3

2.45ذلكالفلسطينيبعداجلزيرةف4

1.93كانساليومالقطاعحركة5

1.53منذاكثراحلربالناركل6

1.30ايقبلغرينااو7

1.16نتاضافالقصفعددعيل8

0.99ضدحيثاسمالشعبابو9

0.92دونبعضتلاملرصيةكتائب10

45.91املجموع

%الكلمة#

26.55غزةعىلههامن1

5.96املقاومةمعقطاعالتياالرسائييل2

3.12بنيالفلسطينيةاالحتاللكالذي3

2.45ملهذهوقفاطالققد4

1.93اجليشخاللالفلسطينينيهوهذا5



-220-

%الكلمة#

1.53قصفرئيسقالتكانتلكن6

1.30مرصمدينةاالسالميةاملتحدةالقاهرة7

1.16نحوارسائيليةهيالقسامحتى8

0.99الصواريخاكدصواريخامساملدنيني9

0.92الذينابيبقواتاخرىالعسكرية10

45.91املجموع

اجلدول )2( الكلامت األكثر تكرارا يف مدونة اجلزيرة.

%الكلمة#

26.12منبليفو1

6.25التيقطاعماارسائيلاىل2

3.26االرسائيليةبنيوقفاطالققال3

2.44هذهالفلسطينيالنارالس4

2.03فملنامنذذلك5

1.56رئيسكلهوقتلكان6

1.39عددقدعيلالعربيةاملرصية7

1.23قصفالصواريخقالتاضافاملدنيني8

1.14ارسائيليةاعلنتاهلجومالعاموزارة9

1.09صواريخفيامهيمدينةحتى10

46.51املجموع
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%الكلمة#

26.12غزةهعىلهاان1

6.25معمحاسهمعناإلرسائييل2

3.26اليوماجليشكبعدالذي3

2.44الفلسطينيةهذاالقطاعمرصخالل4

2.03القاهرةاسماملتحدةالفلسطينينيحركة5

1.56لكنايكانتاالمماكثر6

1.39الرئيسغرياخلارجيةقبلاعلن7

1.23بيانجملساحلرباكدحسب8

1.14تماملبادرةحيثالعسكريةالشعب9

1.09اوالتوصلالثالثاءضداالمن10

46.51املجموع

اجلدول )3( الكلامت األكثر تكرار يف مدونة العربية.

ولكن ظهور هذه النسبة هبذا الشكل أمر متوقع، نظرا إىل أن املدونة املستخدمة يف 
الدراسة احلالية صغرية احلجم نسبيا، ومتخصصة يف جمال حمدد، فمن الطبيعي أن يزداد 

تكرار نوعية معينة من الكلامت ذات االرتباط اخلاص باملوضوع.
وبالرتكيز عىل )كلامت املحتوى( حتديدا، فإننا سنجد أن القناتني تشرتكان يف العدد 
األكرب من الكلامت األكثر تكرارا يف اجلدولني السابقني، وتنفرد كل منهام بظهور عدد 

معني من الكلامت ضمن األكثر تكرارا، كام يوضح اجلدول )4(. 
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تكثر يف العربيةتكثر يف اجلزيرةمشرتكة بني القناتني

قطاع )القطاع(/ غزة/ 
إرسائيل )اإلرسائييل/ 

اإلرسائيلية/ إرسائيلية( / 
الفلسطيني )الفلسطينية/
الفلسطينيني( / حركة/ 

محاس/ مرص )املرصية(/ 
القاهرة/ املتحدة/ رئيس/ 
احلرب/ قصف/ وقف/ 
اطالق/ النار/ الصواريخ 

)صواريخ(/ اجليش/ 
العسكرية/ املدنيني/ 

الشعب/ مدينة/ قالت 
)أضاف/ أكد(.

املقاومة/ العدوان/ 
االحتالل/ القصف/ كتائب/ 
القسام/ اإلسالمية/ قوات/ 

تل )أبيب(.

األمم/ اخلارجية/ الرئيس/ 
أعلن )أعلنت(/ جملس/ 

األمن/ بيان/ اهلجوم/ قتل/ 
املبادرة/ التوصل

اجلدول )4( توزيع الكلامت األكثر تكرارا بني القناتني.

مرتبط  تكرارا  األكثر  الكلامت  ضمن  الكلمة  ورود  أن  التوضيح  من  بد  ال  وهنا 
بتوّزعها النسبي يف املدونة، وليس بعدد مرات التكرار، وهذا مهم بسبب تفاوت عدد 
الكلامت يف املدونتني كام ذكرنا يف اجلدول )1( سابقا. ويوضح ذلك اجلدول )5( الذي 
النسبي يف املدونتني، فعدد تكرار )قتل( يف  حيتوي عىل تكرار كلمة )قتل(، وتكرارها 
اجلزيرة أكثر من تكرارها يف العربية غري أن نسبة التوزيع التكراري النسبي ملجمل مدونة 
بواقع  العالية يف اجلزيرة  بقيمة نسبها  اجلزيرة قليل جًدا وال يشكل قيمًة نسبية مقارنة 

12% تقريبا من جممل مدونة العربية. 

التكرار يف الكلمة
اجلزيرة

التكرار 
يف 

العربية
التكرار يف 

القناتني
التكرار 

النسبي يف 
اجلزيرة

التكرار 
النسبي يف 

العربية

التكرار 
النسبي يف 

القناتني

3662325980.0738670.1653450.119606قتل

اجلدول )5(: التكرار والتكرار النسبي لكلمة )قتل( يف القناتني.
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تكرارا  األكثر  الكلامت  أن  نجد   ،)4( اجلدول  يف  الكلامت  قائمة  إىل  وبالرجوع 
احلقول  من  عدد  إىل  لذلك  تبعا  تصنيفها  ويمكن  معينة،  دالالت  حتمل  القناتني  يف 
البيانات  استقراء  الباحثان من خالل  قام  فقد   ،)6( اجلدول  يوضح  املحاور. وكام  أو 
أربعة  إىل  بتصنيفها  للكلامت،  السياقي  الكشاف  من  عشوائية  عينات  عىل  وباالعتامد 

حماور رئيسية. 

املحور الذي تنتمي إليه 
الكلامت

الكلامت األكثر تكرارا

تكثر يف العربيةتكثر يف اجلزيرةمشرتكة بني القناتني

أطراف 
الرصاع/ 
وأماكنه/ 

واملعنيون به

______________القطاع/ قطاع/ غزةأقاليم

دول )أو كلامت 
منسوبة هلا(

إرسائيل )اإلرسائييل/ 
اإلرسائيلية/ 

إرسائيلية(
الفلسطيني 

)الفلسطينية/ 
الفلسطينيني(

مرص )املرصية(

______________

_______تل أبيبالقاهرةمدن

كتائب/ القسام/ حركة محاسمنظامت
اإلسالمية

األمم )املتحدة(/ 
جملس األمن

قطاعات وفئات 
اجتامعية مرتبطة 

باحلدث

اجليش/ املدنيني/ 
_______قواتالشعب

كلامت تشري 
إىل مواضع غري 

حمددة
______________مدينة
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املحور الذي تنتمي إليه 
الكلامت

الكلامت األكثر تكرارا

تكثر يف العربيةتكثر يف اجلزيرةمشرتكة بني القناتني

كلامت تشري إىل وصف مبارش 
للحدث

قصف/ احلرب/ 
العسكرية/ وقف/ 

إطالق/ النار/ 
صواريخ )الصواريخ(

املقاومة/ 
العدوان/ 

االحتالل/ 
القصف

قتل/ اهلجوم

كلامت تشري إىل مواقف 
املبادرة______________مصاحبة للحدث ومرتبطة به

كلامت تشري إىل التغطية 
أعلن/ أعلنت_______قالت/ أكد/ أضافالصحفية للحدث

اجلدول )6(: املحاور التي تنتمي هلا الكلامت األكثر تكرارا يف القناتني.

من  عدد  عىل  الرتكيز  يف  متشاهبتان  القناتني  فإن  أعاله،   )6( اجلدول  يوضح  وكام 
كلامت  من  هبا  يرتبط  وما  فغزة  احلدث.  تناول  يف  رئيسية  حماور  متثل  التي  الكلامت 
كلامت(،  من  عنها  يترصف  )وما  وإرسائيل  احلدث.  مركز  هي  قطاع(  )القطاع،  كـ 
ومترصفات »فلسطني« )ويالحظ غياب اسم العلم »فلسطني«(، باإلضافة إىل )حركة 
محاس( تعرب عن األطراف الرئيسية يف احلدث. وتشرتك القناتان كذلك يف بروز كلامت 
أحد  باعتبارها  مرص  دور  عىل  التأكيد  عن  يعرب  ما  وهو  القاهرة(،  املرصية،  )مرص، 
األطراف املعنية بشكل مبارش باملوضوع. ويف الوصف املبارش للحدث، تشرتك القناتان 
يف االستخدام املكثف لكلامت )القصف، احلرب، وقف، إطالق، النار، الصواريخ(. 
االجتامعية  والفئات  بالقطاعات  يتعلق  فيام  معا  القناتني  يف  تكرارا  الكلامت  أكثر  وأما 

املرتبطة باحلدث فهي )اجليش، املدنيني(. 
تكثر  اجلزيرة  ففي  االختالفات.  بعض  توجد  الكثرية،  التشاهبات  هذه  مقابل  ويف 
اإلشارة بشكل مبارش إىل )كتائب القسام( و)تل أبيب(، ويكثر كذلك استخدام كلامت 
)املقاومة، العدوان، االحتالل( يف توصيف بعض اجلوانب املرتبطة باحلدث. وأما يف 
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العربية فتكثر اإلشارة إىل )األمم املتحدة، وجملس األمن(، كام أن الكلامت األكثر تكرارا 
يف توصيف احلدث يف العربية هي )قتل، اهلجوم(. ويف املواقف املصاحبة للحدث، تربز 

كلمة )املبادرة( باعتبارها أحد الكلامت الرئيسية يف تغطية العربية. 
باستخراج  قمنا  تكرارا،  األكثر  الكلامت  دالالت  من  أكثر  االقرتاب  أجل  ومن 
املصاحبات اللفظية هلا يف كل من املدونتني، بحسب املعايري اإلحصائية التي رشحناها 
يف  تكرارا  األكثر  الكلامت  لبعض  اللفظية  املصاحبات   )7( اجلدول  ويعرض  سابقا. 

املدونتني معا. 

الكلمة
املصاحبات اللفظية

تكثر يف العربيةتكثر يف اجلزيرةتشرتك هبا القناتان

سكان/ قصف/ يف/ عىلالقطاع
العدوان

منذ/ شامل/ اإلرسائييل/ 
اهلجوم

قطاع/ عىل/ يف/ غزة
_______العدوان/ غزة/ اإلرسائيليةاإلرسائييل/ إرسائيل

اإلرسائييل
اجليش/ العدوان/ 
غزة/ قطاع/ عىل/ 

القصف/ رئيس/ منذ
الوزراء/ نتنياهو/ أعلن/ االحتالل/ إرسائيل/ اليوم

القطاع/ بدء/ الفلسطيني

احلكومة/ احلرب/ اإلرسائيلية
العملية/ العسكريةغزةعىل/ قطاع

الفصائل/ الصحة/ املقاومة_______الفلسطينية
وزارة/ عباس

القتىل/ االونرواوكالة/ املدنينياإلرسائيليني/ بنيالفلسطينيني

_______معرب/ رفح/ مع/ محاس_______مرص
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الكلمة
املصاحبات اللفظية

تكثر يف العربيةتكثر يف اجلزيرةتشرتك هبا القناتان

املبادرة/ اخلارجيةاملرصية
السلطات/ وقف/ رفض/ 

إطالق/ النار/ وزارة/ 
التهدئة/ محاس

دعم

القاهرة
الوفد/ املفاوضات/ 

الفلسطيني/ 
مفاوضات/ إىل/ غري

وقف/ اتفاق/ يف/ 
التوصل/ التهدئة/ النار/ 

من/ إطالق
_______

_______التي/ هذهغزة/ اإلرسائيلية/ عىلاحلرب

إرسائييل/ فلسطينيني/ قصف
منزل

استشهد/ استشهاد/ 
مدينة/ القطاع/ ثالثة/ 

رفح/ مراسل/ غزة/ اليوم

مدرسة/ قتل/ رشق/ 
االونروا

وقف

إطالق/ النار/ 
التوصل/ ل/ اتفاق/ 

املبادرة/ املرصية/ 
العدوان/ إىل

أجلالقاهرة/ غزة/ قطاع

إطالق/ أطلقت/ الصواريخ
القبة/ احلديدية

املقاومة/ الفلسطينية/ 
اإلرسائيلية/ محاس/ تل/ 

أبيب/ إرسائيل
التي

اطلقت/ إطالق/ تل/ صواريخ
أبيب/ اجتاه

املقاومة/ عسقالن/ القبة/ 
احلديدية/ مخسة/ ثالثة/ 
قصفت/ أربعة/ القسام/ 
كتائب/ القدس/ مدينة/ 

صواريخ/ إرسائيلية/ قالت

_______

العملية/ العمليات/ العسكرية
اإلرسائيلية/ ضد/ منذ_______احلملة
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الكلمة
املصاحبات اللفظية

تكثر يف العربيةتكثر يف اجلزيرةتشرتك هبا القناتان

الفلسطينيني/ قتل/ استهداف/ محايةاملدنيني
األطفال/ حق

الضحايا/ األبرياء/ 
معظم

املرصيمطالب/ حقوق/ ضدالفلسطيني/ العدوانالشعب

جنوب/ حي/ غزة/ مدينة
رشق/ يف

رفح/ رشقي/ قصف/ 
خان/ يونس/ شامل/ 

وسط/ القدس/ الضفة/ 
تل/ أبيب/ صواريخ

الشجاعية/ استهدفت/ 
غارة

اجلدول )7(: املصاحبات اللفظية للكلامت األكثر تكرارا املشرتكة يف القناتني.

وكام يظهر يف اجلدول السابق، فإن القناتني ال تشرتكان فقط يف العديد من الكلامت 
فـ)القصف(  هلا.  املصاحبة  الكلامت  من  كثري  يف  أيضا  تشرتكان  بل  تكرارا،  األكثر 
معا،  القناتني  يف  جيل  بشكل  تربز  التي  املحاور  من  لـ)الفلسطينيني(  )اإلرسائييل( 
ذلك  ومع  األرواح.  يف  ضحايا  من  عنه  ينتج  وما  القصف  أهداف  عىل  الرتكيز  مع 
ختتلف القناتان يف الوصف املستخدم للتعبري عن ضحايا القصف. فاجلزيرة تستخدم 
املرتبطة  املحاور  وضمن  ومشتقاهتا.  )قتل(  تستخدم  والعربية  ومشتقاهتا،  )استشهاد( 
املدنيني  بـ)استهداف(  املتعلق  املوضوع  عىل  الرتكيز  يف  القناتان  تشرتك  بالقصف، 
التي تشري، كام ذكرنا  اللفظية لكلمة )املدنيني(  و)محايتهم(، كام يظهر من املصاحبات 
سابقا، إىل إحدى الفئات االجتامعية الرئيسية يف احلدث. ومع أن القناتني تشرتكان يف 
استخدام كلمة )احلرب( بشكل متساو تقريبا، إال أن اجلزيرة تستخدم كلمة )العدوان( 
بشكل أكرب بكثري، يف حني أن كلمة )اهلجوم( أكثر بروزا يف العربية. ويوضح اجلدول 

)8( الوزن النسبي هلذه الكلامت يف القناتني. 
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الكلمة
التكرار 

يف 
اجلزيرة

التكرار 
يف 

العربية

التكرار 
يف 

القناتني

التكرار 
النسبي يف 

اجلزيرة

التكرار 
النسبي يف 

العربية

التكرار 
النسبي يف 

القناتني

7851669510.1433110.1048960.124104احلرب

199512517200،2911870،0789880،185088العدوان

1511613120،0275670،1017370،064652اهلجوم

اجلدول )8( التكرار النسبي لكلمتي )العدوان( و)اهلجوم( يف القناتني.

أهنام  إال  احلدث،  لتسمية  القناتني  يف  استخداما  األكثر  هي  الكلامت  هذه  أن  ومع 
تصاحب  التي  )العملية/العمليات/احلملة(  أخرى:  مصطلحات  أيضا  يستخدمان 
كلمة )العسكرية(، كام رأينا يف اجلدول )7(. وكام يتضح يف اجلدول )9(، فإن استخدام 
هذه املصطلحات قليل نسبيا ومتساو يف القناتني معا. وبالرجوع إىل الكشاف السياقي 
النظر  وجهة  حتكي  املصطلحات  هذه  فيها  تستخدم  التي  املواضع  أغلب  أن  تبني 

اإلرسائيلية لرؤية احلدث. 

املصطلح
التكرار 

يف 
اجلزيرة

التكرار 
يف 

العربية

التكرار 
يف 

القناتني

التكرار 
النسبي يف 

اجلزيرة

التكرار 
النسبي يف 

العربية
التكرار النسبي 

يف القناتني

العملية 
76451210،0153380،0320710،023705العسكرية

العمليات 
6632980،0133200،0228060،018063العسكرية

احلملة 
3213450،0064580،0092650،007861العسكرية

اجلدول )9( استخدام مصاحبات )العسكرية( يف القناتني.
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القناتني  كلتا  فإن  و)القاهرة(،  )املرصية(  لكلمتي  اللفظية  املصاحبات  تشري  وكام 
أجل  من  )مفاوضات(  من  يصاحبها  وما  املرصية(  )املبادرة  عىل  الرتكيز  يف  تشرتكان 
التوصل إىل )وقف إطالق النار(. وقد قمنا باستخراج سالسل األلفاظ الثالثية األكثر 

تكرارا يف املدونة عموما، فحصلنا عىل النتيجة التالية يف اجلدول )10(. 

السلسلة 
اللفظية

التكرار 
يف 

اجلزيرة

التكرار 
يف 

العربية

التكرار 
يف 

القناتني

التكرار 
النسبي يف 

اجلزيرة

التكرار 
النسبي يف 

العربية

التكرار 
النسبي يف 

القناتني

76127610370،1535890،1967070،175148قطاع غزة و

عىل قطاع 
5511697200،1112060،1204480،115827غزة

5192697880،1047470.1917180،148233يف قطاع غزة

وقف 
4942187120،0997020،155370،127536إطالق النار

املقاومة 
االسالمية 

محاس
477405170،0962710،0285080،062389

حركة 
املقاومة 

االسالمية
465445090،0938490،0313590،062604

اجلدول )10(: السالسل الثالثية من األلفاظ األكثر تكرارا يف املدونة.

وكام يظهر من اجلدول )10(، فإن )وقف إطالق النار( من السالسل ذات التكرار 
النار(  إطالق  )وقف  لسلسلة  النسبي  الوزن  فإن  ذلك،  ومع  معا.  القناتني  يف  املرتفع 
يف العربية أكثر ارتفاعا منه يف اجلزيرة. وهذا يتفق مع ما ذكرناه سابقا من ورود كلمة 
)املبادرة( ضمن الكلامت األكثر تكرارا يف العربية. فاالهتامم هبذا املحور يف العربية أكثر 
بروزا منه يف اجلزيرة. ومن ناحية أخرى، يوجد اختالف واضح بني القناتني فيام تركزان 
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عليه من املوضوعات املرتبطة بـ)املبادرة(. فمن النتائج الالفتة يف اجلدول )7(، وجود 
فالعربية  القناتني.  يف  )املرصية(  لكلمة  اللفظية  املصاحبات  ضمن  متضادتني  كلمتني 
تنفرد بوجود تصاحب بني كلمتي )املرصية( و)دعم(، وأما اجلزيرة، يف املقابل، فتنفرد 
السياقي،  الكشاف  إىل  وبالرجوع  و)رفض(.  )املرصية(  كلمتي  بني  تصاحب  بوجود 
املرصية(  )املبادرة  تأييد  اإلعالن عن  يف سياق  ترد  العربية  يف  )دعم(  كلمة  أن  وجدنا 
ومساندهتا من قبل عدد من األطراف املعنية بالرصاع حمليا ودوليا. وأما كلمة )رفض( 
يف اجلزيرة فرتد يف سياق التعبري عن موقف )فصائل املقاومة الفلسطينية( من املبادرة. 
ويعرض اجلدوالن )11( و)12( عينة من الكشاف السياقي لتصاحب هذه الكلامت 

يف القناتني.

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

لوقف اطالق النار بغزة اعلن املتحدث 
ب اسم وزارة املرصية دعم عريب ل املبادرة

يف غزة. املرصية االمريكي، ان وزير اخلارجية كريي 
يعمل عىل دعم املبادرة

ل التهدئة يف غزة، و التي هتدف ل وقف املرصية االوسط، عن ترحيب هـ و دعم هـ ل 
املبادرة

و دعا الطرفني اىل استئناف املفاوضات 
ل التوصل رسيعا اىل املرصية اخلمسة عرش، اكد املجلس دعم هـ 

الكامل ل املبادرة

الرامية ل وقف اطالق النار بني اجلانبني 
الفلسطيني و االرسائييل املرصية اهلاتفي عىل تاكيد تاييد السعودية و دعم 

ها ل املبادرة

.و اكد هوالند ان “ حممود عباس و 
السلطة املرصية حل لغزة “، معربا عن دعم باريس لـ 

الوساطة
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اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

ل وقف العدوان عىل غزة. و اوضح “ 
نجتمع املرصية دوالر. مؤكدا يف كلمت هـ عىل رضورة 

دعم اجلهود

و دعا الطرفني اىل استئناف املفاوضات 
ل التوصل رسيعا اىل املرصية عرش، اكد املجلس “ دعم هـ الكامل ل 

املبادرة

ل حل االزمة الراهنة يف غزة، موضحا 
ان هذه املرصية و كشف السييس ان ايطاليا ابدت دعم 

ها ل املبادرة

اثمرت عن دعم جملس اجلامعة العربية ل 
املبادرة املرصية ل املرصية املتحدث ب اسم وزارة اخلارجية 

املرصية ان اجلهود و االتصاالت

اجلدول )11( عينة من الكشاف السياقي للتصاحب بني كلمتي )دعم( و)املرصية( يف العربية.

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

و قال عضو اللجنة املركزية ل حركة 
التحرير الوطني املرصية اخرين، و ذلك بعد رفض فصائل 

املقاومة مبادرة التهدئة

ب اعتبار ها تصب يف مصلحة ارسائيل و 
تساوي بني املرصية االرسائييل عيل غزة، و اعلنوا رفض هم 

ل املبادرة

، معتربة ان ها “ مبادرة ركوع و خنوع و املرصية اجلناح العسكري ل محاس امس، رفض 
ها ل املبادرة

، مؤكدة ان ها ال تلبي مطالب الشعب 
الفلسطيني، املرصية الشعبية ل حترير فلسطني قد اعلنت 

ايضا رفض ها املبادرة

ل التهدئة كان ل اعتبارات شكلية 
وجوهرية، “ ف املرصية املقاومة الفلسطينية. و اكد ان رفض 

محاس ل املبادرة
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اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

عىل وقف ما سمي “ االعامل “ العدائية 
،” املرصية اىل استمرار رفض حركة محاس 

املبادرة. و تنص املبادرة

ل وقف اطالق النار. و قال نتنياهو - 
خالل املرصية ان ها س تدفع الثمن غاليا ل رفض ها 

املبادرة

و استئناف ها اطالق الصواريخ عىل 
املدن و املواقع االرسائيلية املرصية عىل غزة ب سبب ما سمياه رفض 

حركة محاس املبادرة

يايت من شعور ها ب ان ايادي كثرية 
ختنق ها املرصية ل محاس. و ترى الصحيفة ان رفض 

محاس املبادرة

بعد رفض ها من قبل كافة الفصائل 
الفلسطينية و االنتقال املرصية خالل هذه الفرتة، و طالب ب التخيل 

عن املبادرة

اجلدول )12( عينة من الكشاف السياقي للتصاحب بني كلمتي )رفض( و)املرصية( يف اجلزيرة. 

وكام هو واضح، فإن القناتني تركزان عىل رؤيتني خمتلفتني إزاء املبادرة. ففي اجلزيرة 
تركيز عىل إبراز الرؤية اخلاصة بـ)فصائل املقاومة الفلسطينية( وموقفها. وما يصب يف 
هذا االجتاه أيضا ظهور كلمتي )مطالب( و)حقوق( ضمن املصاحبات اللفظية لكلمة 
الفلسطيني(. وجتدر اإلشارة يف هذا  الشعب  إىل  إشارة  اجلزيرة )يف  قناة  )الشعب( يف 
اجلدول  يعرضها  كام  و)الصواريخ(،  )صواريخ(  كلمتي  مصاحبات  إىل  أيضا  االجتاه 
احلريب  املجهود  إبراز  سياق  يف  ترد  التي  املصاحبات  من  أكرب  عدد  اجلزيرة  ففي   .)7(
لفصائل املقاومة، وتركيز عىل التفاصيل يف أنواع الصواريخ املستخدمة ومداها وأثرها، 
كام توضح عينة من الكشاف السياقي لكلمة )صواريخ( يف اجلزيرة يف اجلدول )13(. 

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

بعيدة املدى عىل تل ابيب. ك ما قالت 
ارسائيل صواريخ ) محاس ( - ان ها اطلقت ليل اخلميس 

ثالثة
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اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

طويلة املدى من نوع “ ام 75 “ يف اجتاه صواريخ حسب روايته. و كانت كتائب القسام 
قد اطلقت عدة

من غزة قرب مفاعل ديمونة النووي. و 
اضافت الكتائب صواريخ مطار تل ابيب، و اعرتف اجليش 

االرسائييل ب سقوط

من طراز “ ام 75 “، و ب دورها صواريخ الكتائب اهنا قصفت ك ذلك مدينة تل 
ابيب ب اربعة

من طراز “ براق 70 “ عىل تل ابيب. صواريخ اجلناح العسكري ل حركة اجلهاد 
االسالمي - اهنا اطلقت امس ثالثة

اطلقت من قطاع غزة جتاه بلدة ديمونة 
االرسائيلية و ومفاعلها صواريخ زيكيم. قرب ديمونة و قال اجليش 

االرسائييل ان ثالثة

ب اجتاه النقب اصاب احداها باحة منزل 
يف املجلس االقليمي اشكول صواريخ صاروخا شامل مدينة القدس. و اقرت 

ب سقوط عرشة

كانت تستهدف مطار تل ابيب. و كان 
متحدث عسكري صواريخ

ارسائيل اجراءاهتا االحرتازية يف 
املطارات بعد اعرتاض القبة احلديدية 

مخسة

املقاومة الفلسطينية قرب املطار. و اثار 
سقوط الصواريخ عىل تل صواريخ الرحالت و تغيري املسار اجلوي ل 

الطائرات املدنية بعد وصول

املقاومة و التي تكلف االقتصاد 
االرسائييل خسائر كبرية ال يقوى عىل صواريخ تكاليف الصواريخ االعرتاضية او ما 

تسمى ب القبة احلديدية التي تعرتض

اجلدول )13( عينة من الكشاف السياقي لكلمة )صواريخ( يف اجلزيرة.

ويف سياق املصاحبات اللفظية للكلامت األكثر تكرارا أيضا، نود اإلشارة إىل مالحظة 
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ختامية تتثمل يف انفراد اجلزيرة بوجود تصاحب وثيق بني )مرص( و)معرب رفح(، وهو 
ما يشري إىل بروز موضوع املعرب يف التغطية الصحفية للجزيرة، بخالف العربية.

إال  العامة،  املؤرشات  بعض  عىل  الداللة  يف  تكرارا  األكثر  الكلامت  أمهية  ورغم 
أهنا وحدها ليست كافية يف توضيح ما يميز االستعامل اللغوي يف كل قناة. ولذا قمنا 
باستخراج الكلامت املميزة يف املدونتني تبعا لعدد من املقاييس واملحددات التي رشحناها 
يف اجلزء السابق. ويعرض اجلدوالن )14( و)15( الكلامت املميزة يف مدونتي اجلزيرة 

والعربية عىل التوايل.

اجلزيرة/املقاومة/االحتالل/استشهاد/الصحيفة/استشهد/رشقي/الكاتب/املسحال/جنويب/
متوز/شاميل/تامر/يرى/القناة/الصحف/الدحدوح/االنقالب/املراسل/مائة/املظاهرة/
وائل/الشهيد/احلي/يديعوت/املتظاهرون/الصحفيني/شعارات/مقاال/اونروا/مقال/

استشهدوا/الشعبية/النرش/املعلق/البلدة/كرام/مظاهرة/شهيد/
تساءل/صحف/تايمز/الصمت/استنزاف/نابلس/بلدات/التربع/املالكي/يضيف/سام/

مخسني/تضيف/سلطات/الكاتبة/النقب/حمفوظة/مائتي/افتتاحية/اهم/احرونوت/الياس/
املقاومني/ترشين/اهلاون/االسري/مريس/أبنائ/ديفد/التحالف/اندبندنت/الرجوب/
مخسامئة/احلرم/النارص/يعكس/حترير/ذي/العطية/مؤيدة/العدالة/خيار/غارديان/

القطري/املوحد/عرص/املكرمة/بحي/انحياز/هجومية/العسكر/البديري/العزل/بينت/
عكيلة/

عاموس/جيفارا/صحفية/كلام/العمق/املوافق/امليدان

اجلدول )14( الكلامت املميزة يف اجلزيرة.

فرانس/القتىل/برس/املئة/احلرمني/عبدالعزيز/خادم/قتيال/ليبيا/صحايف
الصحافيني/عبداهلل/الرشيفني/النزاع/اإليراين/امللك/شكري/الصحايف/عبدالفتاح/اجلزائرية

دلو/االوقية/كلينتون/برنت/جنبالط/الليبي/الربميل/طبي/داعش/الذهب
الليبية/احلرس/املسلسالت/الفيديو/بوتفليقة/املصغرة/ديفيد/اجلوار/سعر/امدادات

ويل/زايد/غالبية/االزهر/األمري/البلدين/القمة/تظاهرة/النفط/العاهل
روحاين/الدائم/كوريا/االسد/العهد/انفجارات/املسلح/تويف/املندوب/الرتاب

قوافل/احلوار/تعقد/املجموعات/مساعد/اجلليل/الغاشم

اجلدول )15( الكلامت املميزة يف قناة العربية.
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ليست  وحدها  أهنا  إال  املميزة،  الكلامت  استخراج  يف  الكمية  املقاييس  أمهية  ومع 
كافية. ولذا فقد قمنا بمراجعة الكلامت املميزة يف كل مدونة كلمة كلمة ملعرفة عدد مرات 
ورودها، والسياقات التي وردت فيها عرب استخدام الكشاف السياقي. فالكلامت التي 
وردت مئة مرة فأكثر رجعنا إىل عينة عشوائية من كشافها السياقي، وأما التي وردت أقل 
من ذلك فقد رجعنا إىل كامل كشافها السياقي من أجل حتديد معانيها ودواعي استعامهلا. 
الكلامت  العديد من  باحلدث ألننا وجدنا  املرتبطة  الكلامت  بذلك حتديد  استطعنا  وقد 
التي وردت استطرادا يف سياق التعليق عىل أحداث أخرى غري متصلة بموضوع غزة، 
ويكثر ذلك يف أخبار قناة العربية. فعىل سبيل املثال، وردت كلمة )ليبيا( ضمن الكلامت 
املميزة لقناة العربية. وبالرجوع إىل الكشاف السياقي هلذه الكلمة وجدنا أن كل املواضع 
التي وردت فيها هذه الكلمة ليس هلا عالقة باألحداث املتصلة بموضوع غزة. ويعرض 

اجلدول )16( عينة من الكشاف السياقي لكلمة ليبيا يف قناة العربية. 

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

وانعكاساهتا عىل كل من مرص واململكة 
العربية ليبيا كام تم تناول االوضاع يف كل من سوريا 

و

اىل حل خالفاهتا عرب احلوار وانتهاج 
مسار توافقي ليبيا  اضافة اىل دعوة “ كافة االطراف

السياسية يف

، والتاكيد عىل رضورة معاجلة بؤر 
االرهاب فيها ليبيا التي تواجه ها دول اجلوار جراء تردي 

االوضاع االمنية يف

حيتاج ل تدخل رسيع وقوي يف هذا البلد “ ليبيا التعاون مع مرص ل مواجهة االرهاب.. 
الوضع يف

ورجحت مصادر مسؤولة ان تكون 
اجلزائر ب صدد ليبيا س يبحث مع هـ تطورات الوضع يف 

غزة ويف

من تطورات متصارعة ل هـ تداعيات 
سلبية عىل مرص، ليبيا االمنية. واشار جربيل اىل ان ما جيري يف
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اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

حصلت عىل استقالل ها ب قرار من 
اجلمعية العامة ل ليبيا طلب املساعدة الدولية منعا ل تطور 

االزمة، قائال:

ومها من اعضاء اوبك مل تؤثر بعد عىل 
انتاج ليبيا غزة، و ان كانت الرصاعات املحتدمة يف 

العراق و

من النفط اليزال عند نحو 500 الف 
برميل يوميا ليبيا ب وزارة النفط الليبية، امس الثالثاء، 

ان انتاج

اجلدول )16(: عينة من الكشاف السياقي لكلمة )ليبيا( يف قناة العربية.

قمنا  القناتني،  يف  املميزة  الكلامت  جلميع  السياقي  الكشاف  استعراض  عىل  وبناء 
املتصلة  بالكلامت  واكتفينا  غزة،  بأحداث  عالقة  هلا  ليس  التي  الكلامت  باستبعاد 
الكلامت  يف  فعلنا  كام  لدالالهتا،  تبعا  رئيسية  حماور  أربعة  إىل  تصنيفها  مع  باملوضوع، 
يظهر  القناتني  بني  االختالف  فإن  تكرارا،  األكثر  الكلامت  وبخالف  تكرارا.  األكثر 
بشكل أوضح يف الكلامت املميزة. وحيتوي اجلدول )17( عىل ملخص بالكلامت املميزة 

يف القناتني مصنفة ضمن املحاور التي تنتمي إليها.

املحور الذي تنتمي إليه الكلامت
الكلامت املميزة

مميزة يف العربيةمميزة يف اجلزيرة

أطراف 
الرصاع/ 
وأماكنه/ 

واملعنيون به

______________أقاليم

دول )أو كلامت منسوبة 
_______سلطات/ القطريهلا(

نابلس/ النقب/ احلرم/ مدن
اجلليلبحي
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املحور الذي تنتمي إليه الكلامت
الكلامت املميزة

مميزة يف العربيةمميزة يف اجلزيرة

أطراف 
الرصاع/ 
وأماكنه/ 

واملعنيون به

األزهر/ مندوباونروامنظامت

قطاعات وفئات اجتامعية 
_______األسري/ العزلمرتبطة باحلدث

كلامت تشري إىل مواضع 
غري حمددة

رشقي/ جنويب/ شاميل/ 
_______البلدة/ بلدات

كلامت تشري إىل وصف مبارش  للحدث

املقاومة/ االحتالل/ 
استشهاد/ استشهد/ 
الشهيد/ استشهدوا/ 

شهيد/ استنزاف/ 
املقاومني/ اهلاون/ 

حترير/ هجومية/ العمق

قتيال/ القتىل/ 
النزاع/ انفجارات/ 

املسلح/ تويف/ 
الغاشم/ طبي/ 

اجلوار

كلامت تشري إىل مواقف مصاحبة للحدث 
ومرتبطة به

االنقالب/ مظاهرة/ 
املظاهرة/ املتظاهرون/ 

شعارات/ مؤيدة/ 
التربع/ الشعبية/ 

الصمت/ انحياز/ 
العدالة

القمة/ تظاهرة/ 
شكري
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املحور الذي تنتمي إليه الكلامت
الكلامت املميزة

مميزة يف العربيةمميزة يف اجلزيرة

كلامت تشري إىل التغطية الصحفية للحدث

اجلزيرة/ الصحيفة/ 
الكاتب/ تامر/ 

املسحال/ القناة/ 
الصحف/ الدحدوح/ 

املراسل/ وائل/ 
يدعوت/ الصحفيني/ 
مقال/ تساءل/ املعلق/ 
كرام/ صحف/ تايمز/ 

يضيف/ تضيف/ 
الكاتبة/ افتتاحية/ 

احرونوت/ إلياس/ 
إندبندنت/ غاردين/ 

البديري/ جيفارا/ 
عكيلة/ بينت/ صحفية/ 
املوافق/ مريس/ العطية/ 

العدالة

فرانس/ برس/ 
صحايف/ الصحايف/ 

الصحافيني

اجلدول )17( املحاور التي تنتمي هلا الكلامت املميزة يف القناتني.

بكثري  أكثر  )اجلزيرة(  يف  املميزة  الكلامت  فإن  السابق،  اجلدول  يف  واضح  هو  وكام 
منها يف )العربية(. ويعود هذا التفاوت إىل سببني رئيسيني. أحدمها إحصائي يرجع إىل 
تفاوت العدد الكيل للكلامت يف القناتني بالنسبة إىل إمجايل املدونة. فكلامت اجلزيرة، كام 
ذكرنا يف وصف البيانات سابقا، متثل ما يقارب 69% من العدد الكيل لكلامت املدونة 
فالتغطية  القناتني.  تقدمه  الذي  املحتوى  نوعية  إىل  يرجع  الثاين  والسبب  بمجموعها. 
النتائج التي استعرضناها حتى اآلن، حتتوي  الصحفية يف قناة اجلزيرة، كام مر معنا يف 
عىل قدر أكرب من التفصيل مقارنة بقناة العربية. ومن مظاهر التفصيل يف الكلامت املميزة 
مواضع  إىل  تشري  التي  الكلامت  من  أكرب  عدد  ورود  املثال،  سبيل  عىل  اجلزيرة،  لقناة 
وأسامء  امليدان  يف  املراسلني  أسامء  من  أكرب  عدد  ظهور  إىل  باإلضافة  وخمتلفة،  متعددة 
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الصحف التي تعرض وجهات نظر خمتلفة حول احلدث.

وبطبيعة احلال فإنه ال يمكننا التوقف عند كافة الكلامت املميزة يف القناتني، ولذا فإننا 
سنقترص عىل أبرز ما يمكن مالحظته يف املحور الذي حيتوي عىل )الكلامت التي تشري 
إىل وصف مبارش للحدث( واملحور الذي حيتوي عىل )الكلامت التي تشري إىل مواقف 
مصاحبة للحدث ومرتبطة به( يف اجلدول )17(. أما بالنسبة إىل الكلامت التي تصف 
وجود  أوهلا  أساسية.  مالحظات  ثالث  إىل  اإلشارة  فيمكن  مبارش،  بشكل  احلدث 
الفلسطينيني.  من  احلرب  ضحايا  لوصف  املستخدمة  الكلامت  يف  واضح  اختالف 
فاجلزيرة تستخدم )شهيد( ومشتقاهتا، والعربية تستخدم )قتيل( ومشتقاهتا. وهذا يؤكد 
يظهران  ال  املختلفان  الوصفان  فهذان   ،)7( اجلدول  عىل  التعليق  يف  سابقا  ذكرناه  ما 
املميزة  الكلامت  من  مها  بل  فقط،  تكرارا  األكثر  للكلامت  اللفظية  املصاحبات  ضمن 
لكل من القناتني ما يدل عىل تباين واضح بني القناتني من هذه الناحية. وأما املالحظة 
مثل:  الرصاع،  توصيف  يف  معينًا  تقييام  حتمل  لكلامت  اجلزيرة  استخدام  فهي  الثانية 
وأما  العربية.  قناة  )النزاع( يف  كلمة  استخدام  مقابل  االحتالل، حترير(، يف  )املقاومة، 
املالحظة الثالثة فتتمثل يف ورود عدد من الكلامت، مثل: )استنزاف، اهلاون، هجومية، 
العمق( التي تدخل ضمن التفصيل يف إبراز املجهود احلريب لفصائل املقاومة، يف مقابل 
اكتفاء العربية باستخدام كلامت عامة مثل )انفجارات(. وهذه املالحظة األخرية تؤكد 
ما ذكرناه سابقا عن اهتامم اجلزيرة هبذا اجلانب. فكلمة )استنزاف(، عىل سبيل املثال، 
وردت يف اجلزيرة يف )50( موضعا تشري يف معظمها إىل )ختوف( إرسائيل من احلرب، 
وحيتوي  مطلقا.  الكلمة  هذه  ترد  فلم  العربية،  يف  وأما  هلا.  املقاومة  فصائل  واستعداد 

اجلدول )18( عىل عينة للكشاف السياقي لكلمة )استنزاف( يف قناة اجلزيرة. 

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

مع املقاومة الفلسطينية ب قطاع غزة، 
نظرا ل اخلسائر استنزاف و عسكريون ارسائيليون ان تل ابيب 

تتحسب من دخول حرب

“ يف حال عدم احراز تسوية سياسية يف 
الوقت الراهن استنزاف االستخبارات يوفال شطاينتس، عن 

خماوف ارسائيل من “ حرب
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اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

تنهك ها وسط انشغال العامل ب ما جيري 
يف العراق استنزاف معلقني اخرين يقولون ان ارسائيل “ 

ختشى الدخول يف حرب

جديدة قد متتد 14 عاما ? ”. و يشري استنزاف العارشة “ هل س تقبل ارسائيل ب 
الدخول يف حرب

حتى لو انخفض معدل صواريخ ها 
اليومي من 150 اىل استنزاف ان املقاومة الفلسطينية “ قادرة اليوم عىل 

االستمرار ب حرب

، مشريا اىل ان جنوب ارسائيل “ معطل 
و سكان استنزاف “ االثامن االقتصادية و السياسية  “ تعي 

املرتتبة عىل حرب

ك هذه “ حتول دون عودة عرشات االف 
العامل ل استنزاف فارس ل اجلزيرة نت ان اخلسائر 

االقتصادية الكبرية ل حرب

يف حال رفضت تلك املطالب. و قال 
رئيس الوفد استنزاف محاس ( تل ابيب من ان ها س تواجه 

حرب

يف قطاع غزة. و اضاف املسؤولون ان 
نتنياهو قد استنزاف ، مشريين اىل ان تل ابيب ال تتحمل 

تبعات حرب

مستمرة منذ 50 يوما، دون املساس 
بقدراهتا استنزاف االسالمية ) محاس ( نجحت يف جر 

ارسائيل ل حرب

اجلدول )18(: عينة من الكشاف السياقي لكلمة )استنزاف( يف اجلزيرة.

التي تشري إىل مواقف مصاحبة للحدث، فيمكن اإلشارة  وأما من ناحية الكلامت 
إىل ثالث مالحظات أيضا. أوهلا وجود عدد من الكلامت يف اجلزيرة تركز بشكل أكرب 
املتظاهرون،  املظاهرة،  )مظاهرة،  مثل:  احلدث،  جتاه  )الشعبية(  األفعال  ردود  عىل 
املوقف  عىل  أكرب  بشكل  العربية  تركيز  مقابل  يف  الشعبية(،  التربع،  مؤيدة،  شعارات، 
اخلارجية  وزير  إىل  تشري  )التي  و)شكري(  )القمة(  كلمتا:  عنه  تعرب  الذي  الرسمي 
العربية  اهتامم  من  سابقا  ذكرناه  ما  تؤيد  املالحظة  وهذه  شكري(.  سامح  املرصي 
باملواقف الرسمية )الداعمة( للمبادرة العربية إقليميا ودوليا. وأما املالحظة الثانية فهي 
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التي تشري إىل املواقف املصاحبة  الكلامت  بروز كلمة )انقالب( يف قناة اجلزيرة ضمن 
للحدث. فالكلمة ترد يف سياق وصف الوضع السيايس يف مرص، وعالقته باألحداث 
ذكرناه سابقا حول وجود تصاحب  بام  يرتبط  اجلزيرة  الكلمة يف  وبروز هذه  يف غزة. 
لفظي واضح بني )مرص( و)معرب رفح( يف قناة اجلزيرة. وأما املالحظة الثالثة فهي ورود 
عدد من الكلامت يف قناة اجلزيرة تشري إىل املوقف العام يف املجتمع الدويل إزاء احلدث 
الفلسطيني، مثل: )الصمت، انحياز، العدالة(. وهذا املحور شبه غائب تقريبا يف قناة 
اجلزيرة يف )69( موضعا يف  وردت يف  املثال،  )الصمت(، عىل سبيل  فكلمة  العربية. 
الكلامت  تتضمن  ومصاحباهتا  الفلسطيني،  احلدث  من  العام  املوقف  وصف  سياق 
التالية: )الدويل، العريب، إزاء، جتاه، املجازر(. وأما يف العربية، فلم ترد هذه الكلمة إال 
يف ثالثة مواضع فقط يف سياق كلمة نصية لـ )امللك عبداهلل بن عبدالعزيز-رمحه اهلل-( 
يف التعليق عىل احلدث. وحيتوي اجلدول )19( عىل عينة عشوائية من الكشاف السياقي 

لكلمة )الصمت( يف قناة اجلزيرة. 

اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

الدويل جتاه جمازر غزة قال امللك 
السعودي عبد اهلل بن الصمت ملك السعودية يندد ب

العريب، ك ما رددوا هتافات تؤكد ان 
املقاومة هي الصمت الوقفة ب حرق علم كبري ل ارسائيل، 

منددين ب

الدويل جتاه املجازر يف فلسطني. واضاف الصمت ضد املدنيني االبرياء يف غزة، و ندد ب

انشئت عام 2004، و قد اطلق ها 
جمموعة الصمت مثل غزة. يشار اىل ان منظمة كرس

الدويل هو الذي يشجع هذه احلكومة عىل 
امليض يف جريمة الصمت ب ادانة املجزرة التي ترتكب ها 

ارسائيل، مؤكدة ان

يرقى اىل مستوى التواطؤ مع 
االرسائيليني، و طالبوا ب الصمت هـ الصمت املخجل عام جيري يف غزة، 

معتربين هذا
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اجلملة الالحقة الكلمة اجلملة السابقة

الدويل عن جمازر ها، واصفا الغرب ب 
حماباة ارسائيل الصمت بعد ها مبارشة بدا ب ارتون انتقاد 

ارسائيل، و

يقتل “، يف اشارة اىل استنكار هم ل 
الصمت الصمت ، و رفع املشاركون الفتة ضخمة كتب 

عيل ها “

االورويب جتاه ما حيدث يف غزة. وشهدت 
العاصمة الصمت الصمت يقتل يف اشارة اىل استنكارهم ل

العريب والدويل عىل اجلرائم االرسائيلية. 
من جهة ها الصمت االرسائيلية ب اهلمجية واملتوحشة، ك ما 

نددوا ب

اجلدول )19( عينة عشوائية من الكشاف السياقي لكلمة )الصمت( يف قناة اجلزيرة.

للتغطية  اللغوية  املدونة  التي حصلنا عليها من خالل حتليل  النتائج  أبرز  هذه هي 
إىل  2014م   /7  /7 من  الفرتة  يف  غزة  ألحداث  والعربية  اجلزيرة  قنايت  يف  اإلخبارية 
27 / 8 / 2014م. ويف القسم التايل سنقوم بمناقشة هذه النتائج بشكل عام يف ضوء 
بنتائج  النتائج  هذه  ربط  حماولة  مع  للخطاب،  النقدي  للتحليل  العام  النظري  اإلطار 

الدراسات السابقة التي أرشنا هلا سابقا.

6. 7. مناقشة النتائج
والكلامت  تكرارا  األكثر  الكلامت  استعراض  عىل  الدراسة  هذه  يف  اقترصنا  لقد 
يف  املستخدمة  الكلامت  بني  املقارنة  خالل  ومن  القناتني.  يف  ومصاحباهتام  املميزة 
متثل  التي  العامة  للمحاور  نعتقد-  وافية -كام  استطعنا احلصول عىل صورة  القناتني، 
نوعية اخلطاب املستخدم يف كل منهام لتناول أحداث غزة. وكام أرشنا يف القسم السابق؛ 
من  العديد  وجود  إىل  باإلضافة  اجلوانب،  بعض  يف  القناتني  بني  تشابه  نقاط  ثمت 
االختالفات يف جوانب أخرى. وسنحاول هنا تلخيص أبرز النتائج، بدءا بأوجه الشبه، 
ثم االختالفات، وبعد ذلك نعلق عىل املنهجية العامة للدراسة احلالية وخمرجاهتا بالنسبة 

إىل إمكانات البحث اللغوي يف التحليل النقدي للخطاب.
املشرتكة  الكلامت  من  كبري  عدد  فيوجد  القناتني،  بني  الشبه  أوجه  إىل  بالنسبة  أما 
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املالحظات  ومن  اللفظية.  مصاحباهتا  يف  أو  تكرارا  األكثر  الكلامت  يف  سواء  بينهام، 
املشرتكة أن القناتني معا تركزان بشكل أسايس عىل تقديم األخبار التي حتكي ما يقع من 
أحداث، وذلك مثل القصف وما ينتج عنه من خسائر وضحايا يف األرواح واملمتلكات 
يف اجلانبني، باإلضافة إىل التحركات السياسية املختلفة للتعامل مع املوقف. فالكلامت 
التي استعرضناها يف القسم السابق تعرب عن املحاور األساسية يف الرصاع، وترشح ما 
يشتمل عليه من أبعاد خمتلفة بشكل متوازن إىل حد كبري. ومن أوجه الشبه البارزة بني 
الكلامت  من  الكثري  فيهام  تظهر  ولذا  للحدث،  اإلنساين  البعد  عىل  تركيزمها  القناتني 
املتصل هبذا املحور، مثل: )استهداف( )املدنيني( )العّزل( و)الضحايا( )األبرياء(، بام 
فيهم )األطفال( و)العوائل(، و)محايتهم(. ورغم اشرتاكهام يف الرتكيز عىل هذا املحور، 
املالحظات  فمن  الوقائع.  نقل  عىل  األول  املقام  يف  تركزان  سابقا،  قلنا  كام  أهنام،  إال 
األساسية يف الكلامت التي استعرضناها يف القسم السابق خلوها من األلفاظ العاطفية 
التي حتمل دالالت انفعالية ال يقتضيها النقل املجرد للخرب. فالقناتان من هذه الناحية 

بينهام تشابه كبري.
مع  تتفق  ذكرناها  التي  اجلوانب  يف  القناتني  بني  التشابه  حول  املالحظات  وهذه 
 .)2010 البغدادي،  مثال:  )انظر  السابقة  الدراسات  بعض  إليها  انتهت  التي  النتائج 
)van Dijk 1988(، يف دراسته  فان ديك  إليه  انتهى  التي  املالحظة  وتتفق كذلك مع 
الرائدة عن خطاب األخبار، وإشارته إىل عدم وجود اختالفات حادة يف نقل وسائل 
 van Dijk( اإلعالم الكربى للمحاور األساسية يف األخبار الدولية. ويعزو فان ديك
198 :2009( هذا التشابه العام »إىل نجاح وكاالت األنباء العاملية التي تستند إليها معظم 

األخبار يف خلق صيغة عاملية موحدة يف نقل األحداث«. وكام رأينا سابقا يف استعراض 
الدراسات السابقة، فإن االختالفات يف وسائل اإلعالم الكربى أضيق بكثري منها يف 
الوسائل اإلعالمية احلزبية واملحلية التي تعكس وجهة نظر املؤسسات التي تنتمي إليها 
بشكل مبارش، وتتسم بنوع من التحيز الواضح يف التعليق عىل األحداث )انظر مثال: 

بصيص 2007؛ أبو مزيد 2013(.
ورغم ما بني القناتني من تشابه جممل يف نقل الوقائع، فإن ذلك ال يعني أهنام ينطلقان 
اختالفات  عن  تعرب  السابق  القسم  يف  استعرضناها  التي  فالكلامت  موحدة.  رؤية  من 
يف  القناتني  بني  االختالف  أوجه  تلخيص  ويمكن  اجلوانب.  من  العديد  يف  واضحة 
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جانبني أساسيني: )1( اإلطار العام لتقديم احلدث، و)2( نوعية الكلامت التي تنتقيها 
كل قناة لتوصيف بعض اجلوانب املحددة. أما من ناحية اإلطار العام لتقديم احلدث، 
الرؤية  إبراز  الرتكيز عىل  للوقائع، مع  الرئيسية  املعلومات  بإيراد  فالعربية تكتفي غالبا 
العربية  اجلامعة  )مثل:  األخرى  الدولية  واملنظامت  الدول  عنها  تصدر  التي  الرسمية 
ومنظمة األمم املتحدة( يف التعامل مع احلدث. وأما اجلزيرة فتقدم احلدث من منظور 
هيتم بالوصف والرسد التفصييل للوقائع وما تتضمنه من جوانب خمتلفة، مع احلرص 
عىل وضع احلدث ضمن السياق الكيل الذي حييط به حمليا وعامليا. وهذه النتيجة تتفق 
إىل حد كبري مع النتيجة التي توصلت إليها ماهيناز حمسن )حمسن 2009( يف دراستها 

املقارنة عن القناتني يف تغطيتهام ألحداث غزة يف عام 2008م. 
تشري  التي  املفردات  كثرة  بالتفاصيل  اجلزيرة  اهتامم  توضح  التي  املؤرشات  ومن 
إىل مواضع متعددة داخل فلسطني، باإلضافة إىل متيزها بورود عدد كبري من املفردات 
التي تشري إىل التغطية امليدانية من قبل املراسلني، وإىل مصادر صحفية متنوعة تنظر إىل 
احلدث من زوايا خمتلفة، بخالف العربية التي تقل فيها املفردات املرتبطة هبذا اجلانب. 
وهذا خيالف إىل حد ما ورد يف دراسة ريام البغدادي )2010( حول اعتامد القناتني يف 
تغطيتهام ألحداث غزة عام 2008م عىل مصادرمها الذاتية يف نقل اخلرب. فلم تظهر يف 
الكلامت املميزة للعربية مفردات تشري إىل التغطية امليدانية من قبل املراسلني، بخالف 

قناة اجلزيرة التي ظهر فيها عدد كبري من الكلامت املميزة ضمن هذا املحور. 
بني  االختالف  وتوضح  احلدث  لتقديم  العام  باإلطار  ترتبط  التي  اجلوانب  ومن 
القناتني من هذه الناحية وجود عدد كبري من الكلامت التي تصف الفعاليات الشعبية 
التربع(  و)محالت  و)املسريات(  )املظاهرات(  مثل:  اجلزيرة،  يف  باحلدث  املتصلة 
و)الشعارات املؤيدة(. وهذا يدل عىل اهتامم اجلزيرة هبذا اجلانب باعتباره أحد املظاهر 
األساسية للحدث، بخالف العربية التي ال تويل عناية كبرية هبذا اجلانب، وتركز بشكل 
أكرب عىل اجلانب الرسمي، حيث تربز فيها كلامت من قبيل: )املبادرة العربية(، و)القمة 
العربية( و)جملس األمن( و)األمم املتحدة(، ونحوها. وما يتصل باإلطار العام لتقديم 
أحد  باعتبارها  الفلسطينية(  املقاومة  )فصائل  بإبراز دور  اجلزيرة  اهتامم  أيضا؛  احلدث 
األطراف الفاعلة يف احلدث، والتأكيد عىل موقفها يف )رفض( )املبادرة(، وأثر عملياهتا 
)اهلجومية( يف )العمق اإلرسائييل(، بخالف العربية التي ال يظهر يف كلامهتا تركيز عىل 
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األطراف  قبل  من  )املبادرة(  )دعم(  عىل  تركيزها  ذلك  من  بدال  ويظهر  اجلانب،  هذا 
العربية والدولية املعنية باحلدث يف سياق اهتاممها باملوقف الرسمي من احلدث. 

اقتصار  عدم  أيضا  احلدث  لتقديم  العام  اإلطار  يف  القناتني  اختالف  مظاهر  ومن 
وظروف  سياق  من  هبا  حييط  بام  أيضا  هتتم  بل  للوقائع،  املجرد  النقل  عىل  اجلزيرة 
ولذا  األحيان.  بعض  يف  خفية  تكون  قد  وتارخيية،  واجتامعية  سياسية  ومالبسات 
و)حقوقه(.  الفلسطيني(  )الشعب  و)مطالب(  )العدالة(  قبيل:  من  كلامت  فيها  تظهر 
املجتمع  موقف  عن  سلبي  بشكل  تعرب  كلامت  ظهور  أيضا  االجتاه  هذا  يف  يصب  وما 
الدويل، مثل: )االنحياز(، و)الصمت(. ومع أن القناتني تبديان اهتامما كبريا بـ)مرص( 
يركزان عليها  التي  إال أهنام خيتلفان جدا يف اجلوانب  التعامل مع احلدث،  ودورها يف 
يف الدور املرصي. وكام فصلنا يف القسم السابق، فإن العربية تقترص تقريبا عىل الدور 
الرسمي الذي يعمل عىل )التهدئة( و)دعم( )املبادرة العربية( لـ)وقف إطالق النار(. 
و)املسريات(  كـ)املظاهرات(  الشعبية  الفعاليات  بعض  عىل  أكثر  فرتكز  اجلزيرة،  وأما 
جتاه  معينة  سياسية  لرؤية  إقحام  عىل  ذلك  ينطوي  وربام  لـ)االنقالب(.  )املناهضة( 

الوضع السيايس يف مرص يف أحداث غزة.
وكام ذكرنا، ال يقترص االختالف بني القناتني عىل اختالفهام يف اإلطار العام لتقديم 
احلدث، بل يشمل أيضا اختالفهام يف نوعية الكلامت التي تنتقيها كل قناة لتوصيف بعض 
اجلوانب. فيظهر يف اجلزيرة عدد من الكلامت املركزية والرئيسية التي تتضمن محوالت 
ثقافية وتارخيية، وتعرب ضمنا عن انتامء معني ورؤية إزاء احلدث. وأما يف العربية فيظهر 
العدول عن هذه النوعية من الكلامت إىل كلامت أخرى أكثر عمومية، وال تيش بانتامء 
معني.  ومن هذا القبيل، عىل سبيل املثال، استخدام كلمة )شهيد( ومشتقاهتا يف اجلزيرة، 
يف مقابل استخدام كلمة )قتيل( ومشتقاهتا يف العربية. فكلمة )شهيد( نعت يستند إىل 
موروث ديني، ويتضمن صفة املدح ملن فقد حياته يف قتال مرشوع. فهذه الكلمة موحية 
الثناء عىل املقتول وإدانة القاتل، بخالف كلمة )قتيل( التي  وتعرب يف وقت واحد عن 
ال حتمل أي داللة أخرى سوى التعبري عن حدوث فعل القتل. ومن التقابالت اخلفية 
بني الكلمتني أن )شهيد( من )فعيل( التي تتضمن معنى )فاعل( و)مفعول( يف نفس 
الوقت، بخالف كلمة )قتيل( التي ال حتتمل إال معنى )مفعول(. فـ)الشهيد( حتيل إىل 
)شاهد( و)مشهود( التي تتضمن الدور الفاعل للشهيد يف التضحية بالنفس والشهادة 
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بالفعل  السلبي  التأثر  إال  تتضمن  )مقتول( فال  بمعنى  )قتيل(  وأما  العالية.  باملنزلة  له 
يف  وردا  اللذين  الفعلني  عىل  أيضا  ينطبق  نفسه  املعنى  وهذا  اخلارج.  من  يقع  الذي 
تِل( )يف العربية(. فـ)اْسَتْشَهد( مبني للمعلوم عىل  القناتني: )اْسَتْشَهد( )يف اجلزيرة( و)قمُ
صيغة )استفعل( التي تدل عىل الطلب، وتتضمن معنى اإلرادة من وقع عليه الفعل )1(، 

تِل( املبني للمجهول، وال يتضمن إال معنى التأثر السلبي.  بخالف )قمُ
القناتان  تشرتك  ككل،  احلدث  إىل  اإلشارة  يف  املستخدمة  الكلامت  ناحية  من  وأما 
يف استخدام عبارة )احلرب عىل غزة(. وجيمع بينهام استخدام حرف اجلر )عىل( الذي 
يدل عىل االستعالء، ويشري إىل أن احلرب تشن من طرف عىل طرف آخر عىل نحو غري 
يف  املعنى  عن  خيتلف  مقصودا  معنى  تتضمن  العبارة  هذه  أن  الواضح  ومن  متكافئ. 
عبارة )احلرب يف غزة( أو )حرب غزة( التي تستخدم يف وسائل اإلعالم الغربية )انظر 
التي تستخدماهنا  الكلمة  فإهنام ختتلفان يف  Kandil 2009(. ومع تشاهبهام هنا،  مثال: 
لتوصيف السلوك اإلرسائييل. فاجلزيرة، كام رأينا، تستخدم )العدوان(، بينام تستخدم 
التعدي،  املبالغة يف  العربية )اهلجوم(. و)العدوان( كلمة تدل بصيغتها وحروفها عىل 
ولذا فإهنا تتضمن تقييام سلبيا، بخالف كلمة )اهلجوم( التي متثل مصطلحا عسكريا يعرب 
عن حترك معني، وال حتمل أي تقييم جتاه احلدث. وكلمة )العدوان( كذلك من الكلامت 
املتأصلة يف اخلطاب السيايس العريب منذ املراحل املبكرة للرصاع العريب اإلرسائييل )انظر 
مثال: عكاشة، 2005)، بخالف كلمة )اهلجوم( التي متثل كلمة طارئة ومقرتضة من 
 Kandil :انظر مثال( )attack( اخلطاب الدويل يف وسائل اإلعالم الغربية لرتمجة كلمة
وكالمها  و)االحتالل(.  )املقاومة(  كلمتي  تستخدم  اجلزيرة  فإن  وباملثل،   .)2009

العريب، بخالف  السيايس  اخلطاب  املتأصلة يف  الكلامت  تقييم معني، ومن  يدالن عىل 
كلمة )النزاع( التي تقابل كلمة )conflict( يف وسائل اإلعالم األجنبية، وتستخدمها 
العربية عىل سبيل املجاراة هلا يف توصيف الرصاع. وبطبيعة احلال، فإن االختالف يف 
استخدام هذه الكلامت ليس اختالفا لغويا جمردا، بل يعكس موقفا أيديولوجيا معني يف 

1- البد من اإلشارة هنا إىل حدوث بعض التغري يف االستخدام املعارص للفعل )استشهد( فأصبح يستخدم بصيغة املبني 
للمجهول. وهذا خمالف للقواعد املعيارية التي ال جتيز ذلك إال يف الفعل املتعدي، ولكنه أيضا ال يؤثر عىل التحليل الذي 

ذكرناه. فاستشهد املبنية للمجهول تدل عىل الطلب وتتضمن اإلشارة إىل اإلرادة أيضا.



-247-

رؤية العامل. ونظرا لضيق املساحة فإنه ال يمكننا استعراض املزيد من األمثلة، ولذا فإننا 
سنكتفي هبذا القدر والذي نحسب أنه قدم تصورا وافيا.  

6. 8. اخلامتة
إن نتائج الدراسة احلالية ومناقشتها تظهر بجالء أمهية استثامر املدونة يف دراسات 
حتليل اخلطاب، واخلطاب النقدي بوجه أخص. إذ ال يقترص دور املدونة اللغوية عىل 
اإلمكانات  خالل  من  أسهمت  بل  فحسب؛  اللغوي  التحليل  يف  جديدة  آفاق  فتح 
احلاسوبية إىل البعد عن الذاتية واالنتقائية وحماولة الوصول إىل قدر أكرب من املوضوعية 
مقارنة بالدراسات التقليدية يف التحليل النقدي للخطاب. كام أن استثامر املدونة اللغوية 
يمكن الباحث من الوصول إىل نتائج أكثر موضوعية وبيانات بحثية يستطيع من خالل 
استقرائها أن يبني تصوره الذايت حيال موضوع الدراسة دون االعتامد عىل رؤى بحثية 

مسبقة.
تم  للقناتني  املدروسة  اللغوية  املدونة  استثامر  خالل  ومن  احلالية  الدراسة  ويف 
مصاحباهتا  عن  والكشف  املميزة،  والكلامت  تكرارا،  األكثر  الكلامت  إىل  الوصول 
اللفظية. وتلك البيانات ساعدت الباحثني يف بناء حقول داللية تنتمي هلا تلك الكلامت 
بطريقة استقرائية لنتائج البحث، والتي أظهرت أنه يوجد أوجه لالتفاق، وأجه أخرى 
لتوصيف  اللغوية  والتفضيالت  احلدث،  لتقديم  العام  اإلطار  من  تنطلق  لالختالف 

بعض جوانبه.
اإلرسائييل  )االحتالل  ذاته  السياق  يف  أخرى  دراسات  إجراء  الباحثان  ويقرتح 
أنامط خمتلفة من  اإلفادة من  أكرب. ويمكن  لغوية  استثامر مدونة  لفلسطني( من خالل 
مواقع  حوارية،  برامج  مقروءة،  إخبارية  نرشات  تلفازية،  )برامج  اإلعالمي  اخلطاب 
خالل  من  ومقارنتها  االجتامعي(  التواصل  وسائل  يف  القنوات  مشاركات  اإلنرتنت، 

بعد زمني أكرب وذلك للوصول إىل نتائج أكثر عمقا ومتثيال.
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د. حممود بن عبداهلل املحمود 
أستاذ التخطيط والسياسة اللغوية املساعد

معهد اللغويات العربية-جامعة امللك سعود
الرياض )اململكة العربية السعودية(

 mahm.almahmoud@gmail.com

أستاذ التخطيط اللغوي املساعد، ووكيل الشؤون األكاديمية بمعهد اللغويات 
العربية – جامعة امللك سعود. حصل عىل درجة الدكتوراه يف اللغويات )السياسة 
عىل  وحصل  بسدين-أسرتاليا.  مكواري،  جامعة  من  اللغوي(  والتخطيط  اللغوية 
درجتي ماجستري إحداها من أسرتاليا يف اللغويات التطبيقية )إدارة الربامج اللغوية(، 
واألخرى من السعودية يف اللغويات التطبيقية )تدريب معلمي العربية كلغة ثانية(، 
مستشارا  يعمل  كام  هبا.  الناطقني  لغري  العربية  تعليم  يف  عال  دبلوم  إىل  باإلضافة 
اللغوية  السياسة  جلنة  يف  العربية  اللغة  خلدمة  عبداهلل  امللك  مركز  لدى  متفرغ  غري 
والتخطيط اللغوي، ومستشارا يف برنامج العربية للجميع، ويدير حاليا حترير جملة 

تعريف بامل�ساركني فـي الكتاب
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اللغوية. قدم العديد من أوراق العمل يف مؤمترات ختصصية،  التخطيط والسياسة 
خمتلفة.  دول  يف  هبا  الناطقني  لغري  العربية  ملعلمي  العمل  ورش  من  العديد  وقدم 
والتخطيط  اللغوية  والسياسة  االجتامعية،  اللغويات  البحثية  اهتامماته  وتتضمن 
اللغوي، وإدارة الربامج اللغوية، وتدريب معلمي اللغة الثانية وإعدادهم، وتعليم 

 .)http://fac.ksu.edu.sa/mmahmoud/cv :العربية لغًة ثانية. )انظر

د. عقيل بن حامد الشمري
أستاذ اللغويات التطبيقية املساعد

معهد اللغويات العربية-جامعة امللك سعود
الرياض )اململكة العربية السعودية(

 alzammai3@yahoo.com

أستاذ اللسانيات التطبيقية املساعد، ورئيس قسم تدريب املعلمني بمعهد اللغويات 
العربية، بجامعة امللك سعود، الرياض. حصل عىل درجتي املاجستري والدكتوراه يف 
واحلرافة  اللغة  اكتساب  عىل  تشتمل  البحثية  اهتامماته  أسرتاليا.  كوينزالند،  جامعة 
عمل  احلاسوب.  بمساعدة  اللغة  وتعلم  العربية،  باللغة  الكتابة  وأبحاث   ،literacy

حمارضا يف تدريس مادة »اكتساب اللغة الثانية« لطالب املاجستري يف جامعة كوينزالند، 
اللغويات  املاجستري يف معهد  إىل تدريس مادة »احلاسوب واللغة« لطالب  باإلضافة 
العديد من  الناطقني هبا، وشارك يف  لغري  العربية  اللغة  تعليم  يعمل يف جمال  العربية. 
الدورات التدريبية ملعلمي العربية يف عدد من الدول املختلفة. عضو يف جلنة التخطيط 
أيضا  وعمل  العربية.  اللغة  خلدمة  الدويل  عبداهلل  امللك  بمركز  اللغوية  والسياسة 
العام.  التعليم  لتطوير  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مرشوع  يف  متفرغ  غري  مستشارا 

 .)http://fac.ksu.edu.sa/alaqeel/cv :انظر(
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د. هند بنت مطلق العتيبي
أستاذ اللغويات التطبيقية والرتمجة املشارك

كلية اللغات والرتمجة
جامعة امللك سعود

الرياض، اململكة العربية السعودية
 hialotaibi@ksu.edu.sa

وكيلة كلية اللغات والرتمجة سابقًا، أكاديمية وباحثة حاصلة عىل شهادة البكالوريوس 
تعليم  والدكتوراه يف  واملاجستري  امللك سعود،  من جامعة  اآليل  احلاسب  تطبيقات  يف 
اللغات بواسطة احلاسب من جامعة مانشسرت يف بريطانيا. تعمل حاليًا كأستاذ مساعد 
يف كلية اللغات والرتمجة جامعة امللك سعود. تشمل اهتامماهتا البحثية جماالت تقنيات 
التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد، وتطبيقات احلاسب يف الرتمجة وتعليم  التعليم، 

 .)http://fac.ksu.edu.sa/hialotaibi  :اللغات. )انظر

د. عبداهلل بن حييى الفيفي
أستاذ اللغويات احلاسوبية املساعد

معهد تعليم اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

الرياض، اململكة العربية السعودية
 ayjfaifi@imamu.edu.sa

بن  حممد  اإلمام  جامعة  يف  احلاسوبية  للغويات  املساعد  العليا  الدراسات  أستاذ 
اللغة  قسم  يف  العربية  اللغة  يف  البكالوريوس  درس  الرياض.  اإلسالمية،  سعود 
واألدب يف جامعة امللك خالد، ودرس املاجستري يف تعليم اللغة بمساعدة احلاسب يف 
اللغة  اللغويات احلاسوبية ومعاجلة  Essex، والدكتوراه يف  اللغويات يف جامعة  قسم 
الطبيعية يف قسم احلاسب اآليل يف جامعة Leeds، وكالمها يف اململكة املتحدة. شارك 
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يف عدد من املشاريع العلمية يف جمال معاجلة اللغة العربية حاسوبيًا من أبرزها: املدونة 
اللغوية ملتعلمي اللغة العربية، ومعجم »شائع« ملتعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها يف 
املستوى املبتدئ. له عدة أبحاث منشورة حول حوسبة اللغة العربية، واملدونات اللغوية، 
واملعاجم اإللكرتونية، والتعليم عن بعد، كام أسهم يف تأليف عدد من الكتب املنشورة 
العلمية  والدوريات  اجلهات  من  ملجموعة  وحمكاًم  مستشارًا  يعمل  املجاالت.  هذه  يف 
واملؤمترات الدولية. مهتم بعلم اللغة احلاسويب، وتعليم اللغة بمساعدة احلاسب.)انظر:

 )https://members.imamu.edu.sa/staff/ayjfaifi/Pages/default.aspx

د. عبداملحسن بن عبيد الثبيتي 
أستاذ احلوسبة املشارك

املركز الوطني لتقنية احلاسب والرياضيات التطبيقية
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الرياض، اململكة العربية السعودية
 aalthubaity@kacst.edu.sa

يف  التطبيقية  والرياضات  احلاسب  لتقنية  الوطني  املركز  يف  املشارك  البحث  أستاذ 
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وباحث رئيس ملرشوع املدونة اللغوية العربية 
 King Abdulaziz City for Science and والتقنية  للعلوم  امللك عبدالعزيز  ملدينة 
Technology’s Arabic Corpus KACSTAC. عمل يف جمال إدارة تقنية املعلومات 

لعرشين عاًما قبل انتقاله للعمل يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. حصل عىل 
الدكتوراه من جامعة ساري بربيطانيا من قسم احلوسبة، ونرش العديد من األبحاث يف 
العربية  اللغة  العربية ومعاجلة  اللغوية  باملصادر  املحكمة. مهتم  والدوريات  املؤمترات 
والتنقيب يف النصوص والتعقب اآليل لتطور املعرفة يف املجاالت املتخصصة. )انظر: 

 .)https://www.researchgate.net/profile/Abdulmohsen_Al-thubaity
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د. حممود عثامن احلاج
أستاذ بحث احلوسبة مشارك

كلية احلوسبة واالتصاالت
جامعة النكسرت
اململكة املتحدة

m.el-haj@lancaster.ac.uk

باحث مشارك أول يف كلية احلاسبات واالتصاالت يف جامعة النكسرت. حصل عىل 
درجة الدكتوراه يف علوم احلاسب اآليل من جامعة إسيكس يف بريطانيا. باحث يف جمال 
التلخيص اآليل للغة العربية. تشمل اهتامماته البحثية جماالت عدة منها معاجلة اللغات 
الطبيعية واللغة العربية، والتعلم اآليل، واستخراج املعلومات، واللسانيات احلاسوبية 
للغة اإلنجليزية والعربية يف جمال املحاسبة واإلدارة والتقارير السنوية. وقد عمل عىل 
التعاون مع  التخصصات يف جامعة النكسرت وعن طريق  بحثية متعددة  عدة مشاريع 
يف  وباحث  برامج  مطوَر  سابقا  عمل  وقد  لندن،  يف  واملرصفية  املالية  الرشكات  كربى 
جمال التنقيب يف البيانات فرتة عمله يف مؤسسة أرشيف بيانات اململكة املتحدة. )انظر: 

 .)/http://www.lancaster.ac.uk/staff/elhaj

د. سلطان بن نارص املجيول
أستاذ لغويات املدونة احلاسوبية املساعد

قسم اللغة العربية-كلية اآلداب
جامعة امللك سعود 

الرياض، اململكة العربية السعودية
 salmujaiwel@ksu.edu.sa

اآليل واإلحصائي.  اللغوي  والتحليل  احلاسوبية  املدونة  لغويات  أستاذ مساعد يف 
اختصاصًيا  املتداخلة  الدراسات  يف  إكسيرت  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  عىل  حصل 
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اإلنجليزية/العربية  املعجمية  املداخل  حتليل  حول   interdisciplinary studies

نرش:  دار  عن  الصادرة  العربية  الدراسات  ملجلة  حمرًرا  يعمل  آليا.  واخلاطئة  الغامضة 
اإلنجليزية  باللغة  تمُنرش  والتي  بربيطانيا   Abingdon بأبينجدون  وفرانسيس  تايلور 
http://www.tandfonline.com/loi/rjab20. قام بتحكيم كثري من األبحاث يف جمال 

املؤمترات  العديد من املشاركات يف  له  املدونة احلاسوبية.  الرتكيبي ولغويات  التحليل 
ذات  بالدراسات  مهتٌم  التطبيقية.  واللغويات  احلاسوبية  املدونة  بلغويات  املتعلقة 
التداخل االختصايص، وبخاصة املجال التحلييل اإلحصائي للغة. تتنوع أبحاثه ذات 
النصوص  حتليل  لغرض  احلاسوبية  املدونية  اللغوية  باملناهج  االختصايص  التداخل 
 new احلديثة  واالجتاهات   historiography التحلييل  التاريخ  يف  )اللسانية(  اللغوية 
http://fac.ksu. )انظر:  واالجتامعية  واالقتصادية،  واألكاديمية،  والعلمية،   ،trends

 .)edu.sa/salmujaiwel/publications
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8مقدمة املحرر
األنامط  حتليل  العربية:  للصحف  اآللية  املعاجلة  األول:  الفصل 

 BCU اخلطابية بمناهج
12

113. 1.املقدمة

114. 2. اخلطاب واملدونة الورقية

116. 3. اخلطاب واملدونة احلاسوبية  

 BCU approaches 118. 4. اخلطاب ومناهج بايرب وكونر وأبتون

1. 4. 1. تطبيق حتلييل عىل األنامط اخلطابية لكشافات املرأة السياقية يف 
19الصحف العربية

120. 4. 2. مدونة الدراسة )الصحف العربية(

121. 4. 3. حتليل مدونة الدراسة باالعتامد عىل أدوات معاجلة اللغة

الفهـر�س
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1. 5. الدراسات املؤسساتية الرسمّية حول النسوية )مع املرأة/النساء( 
30والالنسوية )ضد املرأة/النساء( يف العامل العريب

133. 6. أساليب مناهج الـ BCU يف حتليل خطاب مدونة الدراسة

137. 7. التحليل بمناهج الـ BCU التنازلية والتصاعدية 

1. 8. نتائج حتليل النسوية والالنسوية ملوضوعات املرأة يف مدونة 
42الدراسة 

152. 9. اخلامتة

مدونات  دراسة  اإلدارية:  للعربية  اآللية  املعاجلة  الثاين:  الفصل 
اإلدارة وأخبار األسهم واالقتصاد يف الوطن العريب

58

259. 1. املقدمة

260. 2. الغرض من الدراسة

260. 3. بناء املدونة

261. 4. طريقة بناء املدونة

261. 4. 1. الويب بوصفه مدونة

262. 4. 2. استخدام مدونات أخرى

)Web scraping( 262. 4. 3. تقشري شبكة املعلومات

263. 5. التوسيم اآليل للمدونات

264. 6. أدوات حتليل مدونة الدراسة 

264. 6. 1. مقروئية النص العريب
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ACPTs 266. 6. 2. غواص

 )AntConc( 267. 6. 3. آنت-كونك

267. 7. معاجلة املدونات اإلدارية

267. 7. 1.  مقروئية النص

271. 7. 2. معاجلة املدونات

271. 7. 3. حساب تكرار الكلامت

273. 7. 4. استخدام ضامئر املخاطبة

274. 7. 5. استخدام ضامئر امللكية وتغليب املذكر عىل املؤنث 

276. 7. 6. دراسة اإلجيابية والسلبية يف اخلطابات اإلدارية

279. 7. 7. دراسة األفعال واألسامء يف املدونات

280. 8. سحابات الكلامت

282. 9. تصنيف الوثائق باستخدام التعلم اآليل

288. 10. اخلامتة

للمدونات:  املميزة  للكلامت  اآللية  املعاجلة  الثالث:  الفصل 
قضايا تقنية

92

393. 1. املقدمة

398. 2. البيانات واألدوات

398. 2. 1. املدونات
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3101. 2. 2. املقاييس اإلحصائية

3104. 3. تأثري املدونة املرجعية

3105. 3. 1. تأثري احلجم 

3109. 3. 2. تأثري املنطقة اجلغرافية

3115. 3. 3. تأثري املوضوع

3120. 3. 4. تأثري الزمن 

3122. 4. تأثر املقاييس اإلحصائية

3130. 5. ماذا بعد استخراج الكلامت املميزة؟ 

3131. 5. 1. ما الذي يمكن أن يستبعده الباحث من الكلامت املميزة؟ 

3131. 5. 2. ما عدد الكلامت املميزة التي يمكن أن ندرسها؟ 

3132. 6. اخلامتة

الفصل الرابع: املعاجلة اآللية ملدونات املتعلمني: حتليل األخطاء 
يف املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية

136

4137. 1. املقدمة

4137. 2. املقصود بتحليل األخطاء

Mistake والغلط Error 4138. 3. الفرق بني اخلطأ

4139. 4. أمهية حتليل األخطاء

4140. 5. نبذة تارخيية عن حتليل األخطاء
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4143. 6. األسس النظرية لتحليل األخطاء

4145. 7. منهجية حتليل األخطاء

4146. 7. 1. مجع عينة من لغة املتعلمني

4148. 7. 2. حتديد األخطاء اللغوية يف العينة

4151. 7. 3. وصف األخطاء

4160. 7. 4. تفسري األخطاء

4164. 7. 5. تقويم األخطاء

4165. 8. اخلامتة 

الفصل اخلامس: املعاجلة اآللية للمدونات املتوازية واستخداماهتا 
يف تعليم اللغات وتدريب املرتمجني

170

5171. 1. املقدمة

5171. 2. ما املدونة املتوازية؟

5172. 3. استخدام املدونات املتوازية يف تعليم اللغات

5175. 4. استخدام املدونات املتوازية يف تدريب املرتمجني

5178. 5. املدونات العربية املتوازية

AEPC 5185. 6. مرشوع

AEPC 5186. 6. 1. املرحلة األوىل من مرشوع

5186. 6. 1. 1. إعداد النصوص
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Segmentation 5186. 6. 1. 2. التجزئة

Alignment 5187. 6. 1. 3. املحاذاة

5188. 6. 1. 4. الواجهة واألدوات

AEPC 5188. 6. 2. املرحلة الثانية من مرشوع

5189. 7. اخلامتة

الفصل السادس: املعاجلة اآللية لوعاء األخبار: حتليل اخلطاب 
النقدي املعتمد عىل املدونة احلاسوبية

198

6199. 1. املقدمة

6200. 2. حتليل اخلطاب

6204. 2. 1. التحليل النقدي للخطاب

6206. 2. 2. اخلطاب السيايس يف اإلعالم

6208. 2. 3. استخدام املدونات يف حتليل اخلطاب

6209. 3. الدراسات السابقة

6213. 4. وصف بيانات الدراسة

6215. 5. حتليل املدونة واألدوات املستخدمة يف التحليل

6218. 6. نتائج البحث

6242. 7. مناقشة النتائج

6247. 8. اخلامتة



�صتة ف�صول: كل ف�صل قد وّظف مدونًة  اآلًيا. واحتوى على  العربية  الن�صو�ص  الكتاب مبعاجلة  اعتنى هذا 
حا�صوبية معينة باأدواٍت منهجية لغوية حا�صوبية متعددة.

اًل ملنهج ونظرية وتطبيق من  ثِّ َ وتنوعت الف�صول يف املناهج والأدوات بال�صورة التي جتعل من كل ف�صل ممُ
عدة مناهج ونظريات وتطبيقات �صمن احلقل نف�صه.

ووفَق مناهج  امل�صاركني،  العلمي من  والتحليل  والوقت  الكثري من اجلهد  العلم  التاأليف يف هذا  تطّلب  وقد 
)لغويات املدونة احلا�صوبية(، ولذلك فاإن طلَب ال�صتفادة منه يتطلب اأي�صا وقًتا ميتد كامتداد اجلهد املبذول 
نظريات  �صمن  اللغوية  احلا�صوبية  واملعاجلة  املتعددة  الإح�صاء  مناهج  على  دائم  اإىل متّر�ص  يحتاج  لأنه  فيه؛ 

لغويات املدونة احلا�صوبية، ومناهجها، وتطبيقاتها.  
ولي�ص الغر�ص من الكتاب ح�صر املعاجلات الآلية، كونها وا�صعَة املجال ومت�صعبة املو�صوعات بت�صّعب اأغرا�ص 

املعاجلة، اإمنا الغر�ص التعريف بطبيعة التطبيقات.
واملجال مفتوح للقراء واملخت�صني يف هذا املجال بطلب بيانات كل حتليل؛ من اأجل العمل على مبادئ التعليلية 
accountability اأو الدح�صية falsifiability اأو التناجتية )التماثل والقبول( replicability العلمّية دون 
اأجل  من  بامل�صاركني(؛  )التعريف  يف  اإليها  امل�صار  الربيدية  ح�صاباتهم  عرب  امل�صاركني  مع  والتوا�صل  غريها، 

احل�صول على بيانات التحليل.

حمرر الكتاب
د. �سلطان بن نا�سر املجيول


