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امللّخص
الكتابــة مهــارة لغوّيــة متقدمــة واملرحلــة األخــرية مــن املهــارات األربعــة يف الكفــاءة اللغويــة ويف هــذه املرحلــة يتوقــع أن 
يســتخدم املتعلــم املفــردات والرتاكيــب واجلمــل يف أســلوب صحيــح ومتقــن ليعــرب عــن أفــكاره وينقلهــا إلــی اآلخريــن 
ــاول  ــة، فتن ــام أن االتســاق هــو أحــد املقومــات النصي ــه مقومــات النــص وب ــاج نــص تراعــی في بلغــة ســليمة ويقــوم بإنت
هــذا البحــث االتســاق يف الكتابــات العلميــة للناطقــن باللغــة العربيــة ومتعلميهــا اإليرانيــن بدراســته أداء املجموعتــن 
ــة  ــكل هاليــدي" و"رقي ــة "االتســاق" لـ"ماي ــة، مســتخدمًا نظري يف اســتعامل أدوات االتســاق يف كتاباهتــم دراســة تقابلي
ــالة  ــن 30 رس ــوائية م ــات عش ــار عين ــّم اختي ــل. ت ــاء والتحلي ــَري اإلحص ــی عن ــت عل ــذه قام ــتنا ه ــن". ودراس حس
ماجســتري مــن طــالب األدب العــريب مــن الناطقــن بالعربيــة ومتعلمــي العربيــة اإليرانيــن. فقمنــا برصــد عنــارص االتســاق 
يف العينتــن وإحصائهــا بصــورة دقيقــة وحتليــل املعطيــات، وتقويــم مــدی نصّيــة تعابريهــم الكتابيــة وفــق نظريــة االتســاق. 
ــائل  ــن رس ــرًا م ــر توات ــة أكث ــن بالعربي ــائل الناطق ــرش يف رس ــبعة ع ــريات الس ــی أن كل املتغ ــة إل ــت الدراس ــد توصل وق
ــة  ــن املجموع ــر م ــی أكث ــة األول ــة املجموع ــرات يف كتاب ــت التوات ــدد، كان ــث الع ــن حي ــايل، م ــن. فبالت ــالب اإليراني الط
ــة  ــن بالعربي ــالب الناطق ــة الط ــاق يف كتاب ــتخدام ألدوات االتس ــدل االس ــار T أن مع ــج اختب ــرت نتائ ــام أظه ــة. ك الثاني
يكــون أكثــر مــن معــدل ذلــك يف كتابــة املجموعــة األخــری وهنــاك فــارق ملحــوظ و إجیابيــة فــرتة الثقــة منحــت الكتابــاِت 
العلميــَة للناطقــن بالعربيــة تواتــَر عنــارص االتســاق وكثرهتــا، لذلــك تــم تأكيــد فرضيــة البحــث بمعنــی أن كتابــة املجموعة 
األولــی أكثــر متاســكًا مــن كتابــات املجموعــة الثانيــة وهــذا التكــرار األكثــر يف رســائل الناطقــن بالعربيــة جیعلهــا نســيجًا 
ملتحــاًم مرتابطــًا؛ ألن توفــر عنــارص االتســاق يســاعد علــی انســجام النــص وترابــط أجــزاءه بعضهــا مــع بعــض بينــام يف 
بعــض رســائل الطــالب اإليرانيــن وجدنــا أن انعــدام االتســاق وأخطائهــم الكتابيــة خاصــة يف اســتعامل الروابــط جعلــت 

كتابتهــم مشــتتًا ممــا ســببت إعاقــة فهــم املتلقــي.

ــن  ــن الناطق ــا م ــة وآداهب ــة العربي ــالب اللغ ــة، ط ــة العلمي ــاق، الكتاب ــي، االتس ــة الن ــم اللغ ــة: عل ــامت الدليلي الكل
ــن. ــا األصلي ــن ناطقيه ــا م ــة وآداهب ــة العربي ــالب اللغ ــية، ط بالفارس
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“إن الكتابــة هــي عمليــة معقــدة، يف ذاهتــا كفــاءة أو قــدرة علــی تصــور األفــكار وتصويرهــا يف 
حــروف وكلــامت وتراكيــب صحيحــة نحــوًا، ويف أســاليب متنوعــة املــدی والعمــق والطالقــة 
مــع عــرض تلــك األفــكار يف وضــوح ومعاجلتهــا يف تتابــع وتدفــق ثــم تنقيــح األفــكار 
والرتاكيــب التــي تعرضهــا بشــكل يدعــو إلــی مزيــد مــن الضبــط والتفكــري" )نــر، 1994، 
248( "وإهنــا مفهــوم لغــوي واســع مرتبطــة بالتفكــري وهــي بمثابــة املخــرب الــذي يتفاعــل فيــه 
ــة وفنيــة مكتســبة  ــة وأدائي كل مــا لــدی الفــرد مــن خــربات لغويــة ومعــارف ومهــارات عقلي
وهــي يف الوقــت ذاتــه املــرآة التــي تعكــس شــخصية الفــرد يف مواقــف الكتابــة" )خصاونــة، 

.)27  ،2008
ــة و يف  ــم أي لغ ــة يف تعلي ــارات األربع ــن امله ــة م ــرية واملتقدم ــة األخ ــي املرحل ــة ه الكتاب
هــذه املرحلــة يرجــی أن يقــوم متعلــم اللغــة بإنتــاج النــص مراعيــًا فيــه مقومــات النــص و بــام 
أن االتســاق والتامســك أحــد هــذه املقومــات، فتتنــاول هــذه املقالــة دراســة الكتابــات العلميــة 
للطــالب اجلامعيــن لفــرع اللغــة العربيــة غــري الناطقــن بالعربيــة والطــالب الناطقــن هبــا يف 
هــذا الفــرع دراســة تقابليــة؛ لوصــف كيفيــة اســتخدامهم ألدوات االتســاق النــي، ومعرفــة 
ــي  ــدی متعلم ــة ل ــارة الكتاب ــج مه ــرة وتعال ــة والكث ــث القل ــن حي ــتخدام م ــذا االس ــة ه كمي
اللغــة العربيــة ودراســة نصّيــة كتاباهتــم العلميــة مــن خــالل معرفــة حتقــق االتســاق فيهــا؛ ألن 
حتقــق االتســاق يف نــص مــا جیعلــه متامســكًا مرتابطــًا متالمحــًا وعنــارص االتســاق تقــوم بخلــق 

االســتمرارية يف النــص.
و هتــدف الدراســة إلــی وصــف واقــع اســتخدام متعلمــي اللغــة العربيــة وناطقيهــا وســائل 
االتســاق النــي يف كتاباهتــم بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة املاجســتري واملقارنــة بــن هاتــن 
ــن  ــا م ــص وتواتره ــات الن ــدی مقوم ــارص كإح ــذه العن ــتخدام ه ــة اس ــن يف نوعي املجموعت

ــم. ــة كتابته ــدی نصي ــن م ــف ع ــرة والكش ــة والكث ــث القل حي
إلــی أن نظريــة االتســاق النــي مــن أهــم املعايــري يف  وأمهيــة الدراســة ترجــع أوالً 
ــة النــص وحتقــق  ــارص االتســاق دور هــام يف مقروئي ــه ولعن ــه وبراعت انســجام النــص وجودت
ــة الرتقــاء مهــارة  ــد متعلمــن اللغــة العربي ــًا نتائــج هــذه الدراســة تفي ــه وثاني االســتمرارية في
الكتابــة كإحــدی املهــارات األربعــة يف الكفــاءة اللغويــة وتعليــم اللغــات، بينــام تفيــد الباحثــن 
واملدرســن يف الوقــوف علــی بعــض جوانــب ضعــف املتعلمــن والطــالب يف مســتوی الكتابــة 
وتســاعد أيضــًا القائمــن عــى ختطيــط مناهــج تدريــس اللغــة العربيــة يف اجلامعــات ومعاهــد 
تعليــم اللغــة ومــدريس هــذه اللغــة يف الرتكيــز علــی تعليــم عنــارص االتســاق النــي و دورهــا 
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يف إنتــاج نــص يراعــی فيــه مقومــات النــص وحتديــد بعــض نقــاط الضعــف املوجــودة يف تعليــم 
اللغــة. و تســعی الدراســة إلــی اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:

ما أبرز أدوات االتساق التي أكثر املتعلمون من استخدامها يف كتاباهتم؟
ــارص  ــن لعن ــا اإليراني ــة ومتعلميه ــن بالعربي ــالب الناطق ــتخدام الط ــن اس ــرق ب ــا الف م

االتســاق؟
كيــف أثــر كميــة تواتــر أدوات االتســاق يف جــودة مهــارة الكتابــة لــدى متعلمــي العربيــة 

والناطقــن هبــا؟

الدراسات السابقة
 الالفــت لالنتبــاه أن ثمــة دراســات وفــرية يف اإلنكليزيــة والعربيــة والفارســية تناولــت 
ــاك  موضــوع النــص، علــم اللغــة النــي واالتســاق النــي وعنــارصه إضافــة إلــی ذلــك هن
مقــاالت ورســائل جامعيــة عديــدة يف إيــران والــدول العربيــة تناولــت دراســة االتســاق 
النــي يف خمتلــف النصــوص منهــا القــرآن الكريــم، هنــج البالغــة، الدواويــن الشــعرية 
ــارص يف  ــة توظيــف هــذه العن ــج كيفي ــا علــی دراســة تعال ــا مــا حصلن ــات و ... ولكنن والرواي
رســائل الطــالب اجلامعيــن لفــرع اللغــة العربيــة غــري الناطقــن بالعربيــة و الطــالب الناطقــن 
ــتخدام  ــة اس ــث نوعي ــن حي ــن م ــة املجموعت ــن كتاب ــة ب ــه و املقارن ــاص نفس ــا يف االختص هب
ــن  ــر م ــط كعن ــتخدام الرواب ــات واس ــذه الكتاب ــة ه ــدی نصي ــة م ــك ودراس ــارص التامس عن
عنــارص التامســك النــي يف كتابــة املتعلمــن. واملصــدر الوحيــد الــذي تناولــت كيفيــة عنــارص 
ــژاد )1398(  ــری ن ــوراه جعف ــة دكت ــو أطروح ــة، ه ــة العربي ــي اللغ ــة متعلم ــاق يف كتاب االتس
التــي قامــت بدراســة العثــرات االتســاقية واالنســجامية للكتابــة عنــد متعلمــي العربيــة 
اإليرانيــن وعاجلــت إنشــاءات 86 طالــب مــن طــالب جامعــة طهــران و جامعــة كاشــان بــن 
ــوي  ــاق النح ــم االتس ــة يف قس ــاء الكتابي ــر األخط ــی أّن أكث ــت إل ــی 98 و توصل ــنة 95 إل س
يرتبــط باإلحالــة أو املرجعيــة والتعريــف وبالنســبة إلــی االتســاق اللغــوي يرتبــط بالتكــرار و 
عــدم التناســب بــن املفــردات و بالنســبة إلــی الروابــط االســتخدام املفــرط واخلاطــئ أحيانــًا 
ــب ومل  ــن فحس ــالب اإليراني ــة الط ــة كتاب ــت بدراس ــًا قام ــالة أيض ــذه الرس ــواو وه ــرف ال حل

ــايب. ــري الكت ــن يف التعب ــن املجموعت ــة ب ــة واملقارن ــة العربي ــاالت باللغ ــی الرس ــرق إل تتط
والثوابيــة يف رســالته املاجســتري )2015( تنــاول عثــرات اخلطــاب املكتــوب لــدی الطلبــة 
الناطقــن بغــري العربيــة بمســتوياهتا املعجميــة والرتكيبيــة والدالليــة، وقــام بتحليــل تلــك 
ــق التامســك النــي واالنســجام اخلطــايب  ــان أثرهــا يف انعــدام حتقي ــی بي ــرات وصــوالً إل العث
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معتمــدة علــی عينــة مــن خطابــات طلبــة اجلامعــة األملانيــة األردنيــة الناطقــن بغــري العربيــة. 
ــرات  ــل بالعث ــة ترته ــن بغريالعربي ــة الناطق ــات الطلب ــی أن خطاب ــة إل ــت الدراس ــد توصل وق
املعجميــة والعثــرات الرتكيبيــة والعثــرات الدالليــة املنطقيــة، وهــذا الرتهــل أفقــد خطاباهتــم 
ــر الســلبي علــی قــدرة املتلقــي علــی فهــم تلــك  التامســك واالنســجام ممــا أســهم بإجیــاد األث

ــة ومرتبتهــا. ــات وقراءهتــا وحتليلهــا ألهنــا التصــل حــدود النصي اخلطاب

مراجعة األدب النظري

1ـ مفهوم النص ولسانيات النص )علم اللغة النيص(
“جتــاوزت الدراســات اللســانية النصيــة حــدود البنيــة اللغويــة الصغــری )اجلملــة( إلــی بنيــة 

لغويــة أكــرب منهــا يف التحليــل هــي "النــص"؛ حيــث أصبــح النــص يشــكل مفهومــًا مركزيــًا يف 
الدراســات اللســانية املعــارصة التــي تتفــق حــول رضورة جمــاورة اجلملــة يف التحليــل البالغــي 
إلــی فضــاء أرحــب وأخصــب يف حمــاورة العمــل الفنــي وهــو "الفضــاء النــي". ويعــد النــص 
الصــورة الكاملــة واملتامســكة التــي يتــم عــن طريقهــا التواصــل بــن أفــراد املجموعــة اللغويــة؛ 
ــد أن يتجــه الوصــف يف  ــة لــكل مســائل الوصــف اللغــوي، فالب وحيــث مل تعــد اجلملــة كافي
ــة مــن وضعهــا يف إطــار وحــدة كــربی هــي النــص" )بوهــادي، 2013،  ــی اجلمل احلكــم عل

 .)54
“تشــكل كل متتاليــة مــن اجلمــل نصــًا رشيطــة أن تكــون بــن هــذه اجلمــل عالقــات، تتــم 
ــي، 2008:  ــة" )الصبيح ــابقة أو الحق ــا س ــة برمته ــن متتالي ــر وب ــن عن ــات ب ــذه العالق ه
ــه "وحــدة لغويــة مهيكلــة بحيــث جتمــع بــن عنارصهــا  71 نقــاًل عــن هاليــدي وحســن( وإن
عالقــات وروابــط معينــة وهــذا مــا جیعــل مــن النــص كاًل مرتابطــًا منســجاًم" )املصــدر نفســه: 
80( و "لســانيات النــص فــرع مــن فــروع علــم اللغــة يــدرس النصــوص املنطوقــة واملكتوبــة 
ــدة  ــة الكــربی وذلــك بدراســة جوانــب عدي ــاره الوحــدة اللغوي ــم بدراســة النــص باعتب وهيت
أمههــا االتســاق أو التامســك ووســائله وأنواعــه" )الفقــي، 2000: 35 36(. فــام املقصــود 

بمفهــوم االتســاق النــي؟ ومــا هــي أدواتــه وآلياتــه؟

)cohesion( )2 مفهوم االتساق )التامسك
لغــًة: "االتســاق لغــًة يعنــي االنتظــام واالنضــامم. فاتســاق الــيشء يعنــي انضــامم بعضــه إلــی 
ــرون، 2004، "و س ق"(.  ــی وآخ ــجاًم" )مصطف ــاًم منس ــون منتظ ــی يك ــه حت ــض واجتامع بع
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و"التامســك يــأيت يف اللغــة مقابــاًل للتفــكك وهــو هبــذا يعنــي الرتابــط التــام، والشــدة والصالبة 
ــًا" )مصطفــی وآخــرون، 2004، "م س ك"(.  وترابــط أجــزاء الــيشء حســيًا أو معنوي

ــًا: "هــذه املفــردة مــن املصطلحــات التــي ظهــرت يف إطــار علــم اللغــة النــي  اصطالحي
و"هويرتتــب علــی إجــراءات تبــدو هبــا العنــارص الســطحية علــی صــورة وقائــع يــؤدي 

ــوح، 1991: 154(. ــط" )مصل ــا الرتاب ــق هب ــث يتحق ــق بحي ــی الالح ــا إل ــابق منه الس
ــاق  ــد باالتس ــه ويقص ــوم إال ب ــث اليق ــص؛ حي ــص الن ــرز خصائ ــن أب ــاق م ــد االتس “يع
النــي، تلــك الوســائل التــي تتحقــق هبــا خاصيــة االســتقرارية يف ظاهــر النــص" )بحــريي، 
1997: 85( وهــي »جمموعــة اإلجــراءات املســتعملة يف توفــري الرتابــط الرصفــي بــن عنــارص 
ظاهــر النــص، كبنــاء العبــارات واجلمــل واســتعامل الضامئــر وغريهــا مــن األشــكال البديلــة، 
وجعــل أجــزاء النــص متامســكة بعضهــا ببعــض« )ديبوجرانــد، 1998: 103( وقيــل: »أبــرز 
مــا يميــز النــص عــن الالنــص هــو ذلــك التامســك الشــديد بــن أجزائــه، حتــی يبــدو النــص 
قطعــة واحــدة متناســقة األجــزاء" )خطابــی،1991: 17(. كــام نقــرأ يف بحــوث هاليــدی و رقيــه 
ــل عنــر مــن العنــارص  ــی يتعلــق فيهــا تأوي حســن "أن االتســاق يــربز يف تلــك املواضــع الت
بتأويــل العنــر اآلخــر يفــرتض كل منهــام اآلخــر مســبقًا، إذ اليمكــن أن حيــل الثــاين إال 
بالرجــوع إلــی األولــی وعندمــا حيــدث هــذا تتأســس عالقــة االتســاق" )عبدالرمحــن وحــاج 
عبــداهلل، 2009: 565 نقــاًل عــن هاليــدي ورقيــة حســن(. ونحــن يف بحثنــا هــذا ســنعتمد علــی 

تصنيــف هاليــداي و رقيــة حســن وفــق التقســيم التــايل:
ــام  ــادر ع ــام English in Cohesion الص ــان يف كتاهب ــم الباحث ــاق: يقس ــارص االتس 3 عن
1971يف لنــدن، وســائل االتســاق إلــی قســمن: 1. االتســاق النحــوي ويشــمل اإلحالــة 
ــر والتضــام )نقــاًل  واحلــذف واالســتبدال والوصــل؛ 2. االتســاق املعجمــي ويشــمل التكري

ــايب، 1991: 17(. ــن خط ع
ــص  ــق للن ــي حتق ــائل الت ــم الوس ــن أه ــي م ــة( Reference: "ه ــة )املرجعي 3ـ 1ـ اإلحال
ــص"  ــع الن ــف مقاط ــن خمتل ــل ب ــا أو الوص ــع م ــن أوارص مقط ــل ب ــك بالوص ــكه وذل متاس
)املصــدر نفســه(. يعرفهــا هاليــدي بأهنــا "عالقــة دالليــة تتحقــق بواســطة ارتبــاط عنريــن 
مهــا املحيــل واملحال إليــه" )الزنــاد، 1993: 118نقــاًل عــن هاليــدی(. كــام يعرفهــا ديبوجرانــد 
بأهنــا "العالقــة بــن العبــارات مــن جهــة وبــن األشــياء واملواقــف يف العــامل اخلارجــي الــذي 

ــارات" )1998: 299(.  ــه العب ــري إلي تش
ــات  ــل إىل العالق ــا حتي ــك لكوهن ــة، وذل ــاءة النصي ــال يف الكف ــكل فع ــهم بش ــة ُتس اإلحال
املعنويــة القائمــة داخــل النــص، فتجعــل مجيــع أجزائــه املتباعــدة مشــكلة كاًل موحــدًا، كــام ُتعــد 
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الوســيلة األكثــر قــدرة عــى صنــع التامســك عــى امتــداد النــص بأكملــه، وذلــك ألهنــا تقــرن 
بــن الرتابــط الرصفــي والرتابــط املفهومــي، أي بــن مــا هــو لفظــي ومــا هــو معنــوي )النجــار، 

 .)10  :2016
3ـ 1ـ 1ـ عنارص اإلحالة: 

أ( اإلحالــة الشــخصية Personal: "يقصــد بــه الضامئــر وتنقســم الضامئــر الشــخصية 
بحســب احلضــور والغيــاب يف املقــام إىل: ضامئــر احلضــور، وضامئــر الغيــاب، ثــم تتفــرع 
ضامئــر احلضــور إىل املتكلــم )أنــا، نحــن(، وإىل املخاطــب )أنــت، أنتــام، ...( “)خطــايب، 
1991،18(. "تكتســب الضامئــر أمهيــة ألهنــا تنــوب عــن األســامء والعبــارات واجلمــل، إال أن 
ــن أجــزاء النــص، مــن حيــث  ــط ب ــة، لكوهنــا تقــوم بالرب ــة جتــاوز مســتوى النياب هــذه األمهي

ــي،2000، 1: 137(.  ــص« )الفق ــارج الن ــل وخ ــة، داخ ــكل والدالل الش

بـــــ( اإلحالــة اإلشــاریة Demonstrative: "هــي عالقــة عنــر لغــوي بآخــر غريلغــوي 
ــة أو  ــون كيفي ــة وقديك ــاًل للمالحظ ــًا قاب ــيئًا حمسوس ــون ش ــد يك ــذي ق ــه وال ــار إلي ــو املش وه
حدثــًا أو فكــرة جتريديــة" )عمــر، 1998: 54( "وحتقــق اإلشــارة باســتعامل أدوات خمتلفــة 
وقــد أشــار الباحثــان إلــی أن هنــاك عــدة تصنيفــات لــه، منــه: حســب الظرفيــة: الزمــان )اآلن، 
غــدًا، مســاء(؛ املــكان )هنــا، هنــاك، حتــت(؛ حســب احليــاد مثــل “the”يف اللغــة اإلنجليزيــة؛ 
حســب االنتقــاء: )هــذا، هــذه(؛ حســب البعــد: )ذاك، تلــك(؛ حســب القــرب: )هــذا، هــذه 
و...( . يمكــن ألســامء اإلشــارة أن حتيــل إلــی قبليــة أو بعديــة كــام يمكنهــا أن حتيــل إلــی مجلــة 
ــص"  ــط الن ــرز يف رب ــد ب ــارة ق ــم اإلش ــون دور اس ــذا يك ــل وهب ــن اجلم ــة م ــا أو متتالي بأكمله

)خطــايب، 1991، 17(.
جـــــ( األســامء املوصولــة Relative: وقــد عدهــا متــام حســان مــن عنــارص اإلحالــة 
ــِذي جَیُِدوَنــُه  ــيَّ الَّ ُســوَل النَّبِــيَّ األُمِّ ِذيــَن َيتَّبُِعــوَن الرَّ مستشــهدًا عليهــا بقولــه تعالــی: ]الَّ
ــْوَراِة َواإِلْنِجيــِل[ )األعــراف 157(، فاالســم املوصــول "الــذي" قــد  ــْم يِف التَّ ــا ِعنَدُه َمْكُتوًب
قــّوى املعنــی؛ وذلــك بإحالتــه الســابق إلــی النبــي لكــون املــراد وصــف الرســول بأنــه مكتــوب 
يف التــوراة كــام أحيــل إليــه بالعائــد الضمــري يف "جیدونــه" وبذلــك يكــون للموصــول إحالتــان 

ــه: 18(. ــدر نفس ــة )املص ــة وبعدي قبلي

د( أدوات املقارنــة Comparative: ونعنــي هبــا أن يف النــص مقارنــة بــن عنريــن 
وتنقســم إلــی مقارنــة خاصــة ومقارنــة عامــة، فأمــا املقارنــة اخلاصــة فهــي تتفــرع إلــی كميــة 
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مثــل "أكــرب مــن " وكيفيــة مثــل "أحســن" فتكــون إذا مقارنــة بــن عنريــن حمدديــن بتطبيــق 
معايــري اجلــودة مــن خــالل الكــم والكيــف بينهــام والعامــة يتفــرع منهــا التطابــق ويتم باســتعامل 
 similar نفســه"، "ذاتــه" ومايرادفهام والتشــابه تســتعمل فيــه عنارص مثــل" sameعنــارص مثــل
"يشــبه"، "مثــل" ومــا يف معنامهــا واالختــالف باســتعامل عنــارص otherwise other “آخــر"، 

ــًا" الخ)انظــر الفقــي، 2006، 1: 17؛ بوهــادي، 2013: 59(. "غــري"، "خالف

ــه  ــص، إن ــل الن ــم داخ ــة تت ــه »عملي ــداي بأن ــه هالي ــتبدال Subtitution: يعّرف 3ـ 2ـ االس
تعويــض عنــر يف النــص بعنــر آخــر« )خطــايب، 1991: 19(. »وهــو إحــالل كلمــة حمــل 
كلمــة أخــری" )الفقــي، 2006، 1: 19(. "فاالســتبدال يكــون بــن عنريــن لغويــن يذكــر 
أحدمهــا أوالً ثــم يســتبدل بآخــر حيــل مكانــه يف أحــد أجــزاء النــص الالحقــة وهــو بذلــك يتــم 
ــی، 1991: 19( وينقســم  ــارات" )خطاب ــن الكلــامت والعب يف املســتوی النحــوي املعجمــي ب

االســتبدال إلــی ثالثــة أنــواع:
ــمية  ــة اس ــارص لغوي ــتخدام عن ــم باس ــمي Subtitution Nominal: ويت ــتبدال اس أ( اس
ــا  ــْنِ اْلَتَقَت ــٌة يِف فَِئَت ــْد َكاَن َلُكــْم آَي "آخــر، آخــرون، نفــس، واحــد، ذات..." كقولــه تعالــی ]َق
فَِئــٌة ُتَقاتـِـُل يِف َســبِيِل اهللِّ َوُأْخــَرى َكافـِـَرٌة َيَرْوهَنـُـم ....[)آل عمــران: 13(. فكلمــة "أخــری" يف 

اآليــة الرشيفــة حلــت حمــل "فئــة" )خطــايب، 1991: 19(. 
بــــ( اســتبدال فعــي Substitution Verbal: وفيــه حيــل فعــل حمــل فعــل آخــر متقــدم عليه 
ويمثلــه يف االنجليزيــة "do” بصيغــه املختلفــة ويف العربيــة مــادة "فعــل" بصيغهــا املختلفــة مثــل 
اســتخدام الفعــل "يفعــل" يف هــذا النمــوذج: "هــل تظــن أن املتنافــس النزيــه حيــرتم خصومــه؟ 
نعــم أظنــه "يفعــل"، الفعــل "يفعــل" اســتبدل مجلــة "حيــرتم خصومــه" التــي كان مــن املفــروض 

أن حتــل حملــه )عربــاوي، 2011: 48(. 
ج( اســتبدال قــويل أو عبــاري Substitution Clausal: وفيــه يتــم إحــالل عنــر لغــوي 
حمــل عبــارة داخــل النــص بــرشط أن يتضمــن العنــر املســتبدل به حمتــوی العبــارة املســتبدل 
منهــا )رمضــان النجــار، د. ت، 20 نقــاًل عــن هاليــدي ورقيــه حســن(. كاســتخدام "ذلــك" يف 
ــا َقَصًصــا[ )الكهــف 64( فكلمــة  ا َعــَى آَثاِرمِهَ قولــه تعالــی: ]َقــاَل َذلـِـَك َمــا ُكنَّــا َنْبــِغ َفاْرَتــدَّ
ْخــَرِة  "ذلــك" جــاءت بــدالً مــن اآليــة الســابقة عليهــا مبــارشة ]َقــاَل َأَرَأْيــَت إِْذ َأَوْينَــا إىَِل الصَّ

ــاوي،  ــف 63( )عرب ــَرُه ...[)الكه ــْيَطاُن َأْن َأْذُك ــانِيُه إاِلَّ الشَّ ــا َأنَس ــوَت َوَم ــيُت احْلُ ــإيِنِّ َنِس َف
 .)48 :2011
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ــة  ــو عالق ــوي ه ــبك النح ــارص الس ــن عن ــذف ضم ــدرج احل ــذف Ellipsis: ين  3ـ 3ـ احل
داخــل النــص يشــكل فيهــا العنــر املحــذوف أو املفــرتض عالقــة دالليــة مــع العنــر الســابق 
عنــه يف النــص ، أي أنــه عــادة عالقــة قبليــة يف النــص حتــدث اتســاًقا مــا بــن أجــزاءه، حيــث 
تكــون اجلمــل املحذوفــة أساســًا للربــط بــن املتتاليــات النصيــة مــن خــالل املحتــوی الــداليل، 
ــر"  ــتبداالً بالصف ــون األول "اس ــتبدال إال يك ــن االس ــف ع ــاق الخيتل ــة اتس ــذف كعالق واحل
ــی  ــمي و فعل ــی اس ــذف إل ــم احل ــاوي، 2011: 48(وينقس ــی، 1991: 21 وعرب ــر خطاب )انظ

وقــويل:
أ( احلــذف االســمي Ellipsis Nominal: "ويقصــد بــه حــذف اســم داخــل املركــب 

االســمي مثــل: أي قميــص ستشــرتی؟ هــذا هــو األفضــل. أي "هــذا القميــص". 
ــل:  ــًا مث ــرًا فعلي ــون عن ــذوف يك ــي Verbal Ellipsis: "أي أن املح ــذف الفع بــــ( احل
مــاذا كنــت تنــوي؟ الســفر الــذي يمتعنــا برؤيــة مشــاهد جديــدة، والتقديــر "أنــوي الســفر".
ــل: كــم ثمــن هــذا القميــص؟  ــة Clausal Ellipsis: "مث ج( احلــذف داخــل شــبه اجلمل
مخســة جنيهــات. أي "ثمــن هــذا القميــص مخســة جنيهــات" )خطابــی، 1991:22(. يتضــح 
ــه مســتعملو اللغــة  ممــا ســبق أن احلــذف مــن العوامــل املحققــة للتامســك النــي، ويلجــأ إلي
للتخّلــص مــن تكــرار املفــردات أو العبــارات لعلمهــم املســبق هبــا، ولكوهنــا مذكــورة يف 

النــّص )عفيفــی ، 2001: 127(. 

3ـ 4ـ الوصــل )الربــط( conjunction: "هــو وســيلة مــن وســائل التامســك النحوّيــة 
التــي تعمــل علــی ربــط اجلمــل بعضهــا ببعــض عــرب مســتوی أفقــي لتشــكل عالقــات منتظمــة 
ــة  ــد للطريق ــه »حتدي ــن بأن ــة حس ــداي ورقي ــه هالي ــد، 1998 :301( ويعّرف ــا" )دي  بوجران بينه

التــي يرتابــط هبــا الالحــق مــع الســابق بشــكل منظــم« )نقــاًل عــن خطــايب،1991: 23(. 
ــة  ــات داللي ــة وعالق ــتوی اجلمل ــی مس ــة عل ــة أفقي ــات داللي ــد عالق ــوم بتولي ــط "يق الرب
رأســية بــن الفقــرات يف بنيــة النــص فضــاًل عــن أنــه يربــط بــن اجلمــل علــی املســتوی اخلطــي 
ــد، 1998: 346  ــكًا" )ديبوجران ــًا متامس ــارًا خطي ــة مس ــة اجلملي ــن املتوالي ــل م ــط جتع فالرواب

ــواع:  ــة أن ــی أربع ــط إل ــان الرواب ــم الباحث 347(. ويقس
3ـ 4ـ 1ـ الوصــل اإلضــايف additive conjunction: يتــم الربــط بالوصــل اإلضــايف 
بواســطة األدوات "الــواو"، "أو"، "أم"، "كذلــك"، "باإلضافــة ذلــك"، "فـــ"، "كــام"، "أيضًا"، 
و... وتنــدرج ضمــن املقولــة العامــة للوصــل اإلضــايف عالقــات أخــری مثــل التامثــل الــداليل 
ــة«،  ــس الطريق ــذا«، »بنف ــل ه ــابه«، »مث ــو متش ــل"، "عى نح ــو "باملث ــامت نح ــق بكل املتحق
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ــری"،  ــامت أخ ــو"، "بكل ــه  ه ــا أقول ــي"، "م ــل "أعن ــارات مث ــة يف عب ــرشح املتمثل ــة ال وعالق
وعالقــة التمثيــل املتجســدة يف تعابــري مثــل: "نحــو"، "مثــاًل"، "علی ســبيل  املثــال". والكلــامت 

ــاص«. ــو خ ــة«، »عى نح ــص، مثل:«خاص ــى التخصي ــة ع الدال
 : هو االســتدراكconjunction adversative ـ 4ـ 2ـ الوصل العكيس )االســتدراكي(3
 ويربــط علــی ســبيل الســلب صورتــن مــن صــور املعلومــات بينهــام عالقــة التعــارض ويعنــي
 عكــس مــا هــو متوقــع ويتــم بتعابــري مثــل "لكــن"، "غــريأن"، "مع ذلــك"، "من ناحية أخــری"،

"علی الرغم من هــذا"، "إال أن"، "علی أية حــال"، "بــل" و غريهــا.

3ـ 4ـ 3ـ الوصــل الســببي conjunction causual : يمكننــا مــن إدراك العالقــات املنطقية 
ــل  ــارص مث ــه بعن ــرب عن ــواب، ويع ــرشط واجل ــة، وال ــبب والنتيج ــر، كالس ــن أو أكث ــن مجلت ب
»هكــذا«، »بســبب ذلك«، »لذلــك«، »بناء عى ذلــك«، »نتيجة ذلــك«، »كــي«، »لــذا«، 

»مــن هنــا« و«هلــذا«، »هبــذا«، »ألن«، »فــاء"، "بالتــايل"، "هلــذا الســبب"، "إذا"، "مــن أجــل 

هــذا"، "لِـ"، "لكــي"، "حتــی"، "نتيجــة لِـ "، "علــی هــذا" و غريهــا وهــي كــام نــری عالقــات 
منطقيــة ذات عالقــة وثيقــة بعالقــة عامــة هــي الســبب والنتيجــة.

ــي 3 ــل الزمن ــنconjunction temporal 4 4 الوص ــة ب ــن عالق ــرّب ع ــوع ُيع ــر ن  : كآخ
ــو ــى نح ــم«، »ع ــاء«، »ث ــك«، »ف ــد ذل ــل: »بع ــارص مث ــم بعن ــًا، ويت ــن زمني ــن متتابعت  مجلت
 تــال« و...كــام تشــري العالقــة الزمانيــة إىل مــا حيــدث يف ذات الوقــت مثــل: »يف  ذات  الوقــت«،
ــذا« ــل ه ــرًا«، »قب ــل: »مبك ــًا، مث ــابق أيض ــري إىل الس ــة« ... وتش ــذه اللحظ ــاالً«، »يف ه  »ح
 )انظــر: ديبوجرانــد، 1998: 346؛ خطــايب،1991: 23ـ 24؛ بــراون ويــول،1997: 229 نقــاًل

عــن هاليــدي وحســن(.

منهج الدراسة
جمتمع وعينة الدراسة

 علــی أســاس أســئلة البحــث وإمكانيــة احلصــول علــی مــادة اختبــار، يكــون جمتمــع الدراســة 
ــال  ــة أمث ــدول العربي ــف ال ــات خمتل ــن جامع ــن م ــة املتخرج ــن بالعربي ــالب الناطق ــن الط م
ــن  ــالب اإليراني ــاح و الط ــة النج ــزة، وجامع ــة غ ــل، وجامع ــة اخللي ــة، وجامع ــة مؤت جامع
ــة  ــي، جامع ــة الطباطبائ ــة العالم ــو جامع ــة نح ــة احلكومي ــات اإليراني ــن اجلامع ــن م املتخرج
ــن  ــت م ــث فتكون ــة البح ــا عين ــان، ... وأم ــة إصفه ــي، وجامع ــة اخلوارزم ــراء، وجامع الزه
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رســائل ماجســتري ملجموعتــن مــن الطــالب عشــوائيًا وبلــغ عددهــا 30 رســالة، 15 رســالة 
للطــالب اإليرانيــن و 15رســالة للطــالب الناطقــن بالعربيــة وجديــر بالذكــر أهنــا تــم اختيــار 
عينــة البحــث مــن الرســائل التــي تناولــت موضوعــًا أدبيــًا مــا مــن ســنة 2010 إلــی مــا بعدهــا. 

ــا 20 ســطرًا مــن "امللخــص" و"املقدمــة" و«النتيجــة«.  ــم اخرتن ث

أداة الدراسة و صدقها وثباهتا
بعــد اختيــار عينــة البحــث، تــم رصــد عنــارص االتســاق النحــوي فيهــا فوضعناهــا يف جــداول 
خاصــة هبــا ثــم قمنــا بدراســة معطيــات البحــث حســب األرقــام الــواردة يف اجلــداول. 
للحصــول علــی اإلجابــة عــن األســئلة يف الدراســة هــذه، تــم اســتخدام اختبــار T وفريدمــان 
ــار T للمجموعــات املســتقلة عــى معــدل الوصــف يف  للمجموعتــن املســتقلتن. يعتمــد اختب
جمموعَتــن مســتقلتن. جُیــری هــذا االختبــار عندمــا يكــون اهلــدف هــو التحّقــق مــن أنــه هــل 
ــزة  ــتقلتن مي ــن املس ــن املجموعت ــوائيتن م ــن عش ــف يف عينَت ــدل الوص ــن مع ــالف ب لالخت
ــار معــدل   املجموَعتــن املســتقلتن مــع بعضهــام  خاصــة أم ال؟ باألحــری يقــاِرن هــذا االختب
ــار، يتــم التقييــم للمعــدالت التــي تــم احلصــول عليهــا مــن عينــات  البعــض. يف هــذا االختب
ــات  ــدد العين ــواء كان ع ــن، س ــن املختلفت ــن املجموعت ــات م ــي أن عين ــذا يعن ــوائية. وه عش
متســاويًا أو غــري متســاٍو ، يتــم اختيارهــا عشــوائيًا ونقــوم بمقارنــة املعــدالت للمجموعتــن. 
وبــام أن الدراســة التــي أجريــت يف هــذا البحــث هــو دراســة االتســاق يف كتابــة الطــالب 
اجلامعيــن لفــرع اللغــة العربيــة غــري الناطقــن بالعربيــة والطــالب الناطقــن هبــا يف هــذا الفــرع 
ــم  ــث. ث ــئلة البح ــن أس ــة ع ــٍب لإلجاب ــاٍر مناس ــم اختب ــة ت ــذه الغاي ــق ه ــل حتق ــن أج ــه م ، فإن
مــن أجــل الرتتيــب لتطبيــق عنــارص االتســاق النــي يف الكتابــة العلميــة للمجموعتــن، تــم 
ــرع  ــالب ف ــن ط ــة م ــكل جمموع ــان ل ــار فريدم ــراء اختب ــّم إج ــان. فت ــار فريدم ــتخدام اختب اس
ــة غــري الناطقــن هبــا والطــالب الناطقــن هبــا يف هــذا الفــرع عــى شــكل ســبعة  اللغــة العربي

ــؤرشات. م

 عرض النتائج و حتليل البيانات

فيــام يــي نلفــت انتباهكــم إلــی تقاريــر موجــزة عــن معطيــات البحــث. اجلــدول رقــم 1 يبــن 
عــدد عنــارص االتســاق النحــوي )اإلحالــة، احلــذف، االســتبدال، الوصــل( يف رســائل 

ــالب: ــن الط ــن م املجموعت



43 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة اخلامسة، العدد العارش، ربيع وصيف 1443/1400



االتساق النحوي يف الكتابات العلمية باللغة العربية لناطقيها األصليني ومتعلميها اإليرانيني  44

)2
و )

 )1
ة )

وع
جم

ني امل
بة ب

كتا
يف ال

ي 
حو

 الن
اق

تس
اال

رص
عنا

 1 
قم

ل ر
دو

اجل

دمة
تخ

ملس
ت ا

ريا
ملتغ

ع ا
مو

 جم
 يف

اتر
لتو

ىل ا
ًء ع

بنا



45 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة اخلامسة، العدد العارش، ربيع وصيف 1443/1400

بعــد الدراســة و مجــع املعطيــات جیــب أن نقــوم بتحليلهــا و هــذا يمكــن باســتخدام الفنــون 
اإلحصائيــة. طبعــًا يعتمــد نــوع األســاليب اإلحصائيــة املســتخدمة يف بحــث مــا عــى تصميــم 
ــت  ــك، مت ــى ذل ــاًء ع ــة. وبن ــئلة املطروح ــا واألس ــم مجعه ــي ت ــات الت ــوع املعطي ــة ون الدراس

مناقشــة النتائــج اإلحصائيــة للبحــث هنــا.
ــني  ــا األصلي ــة لناطقيه ــة العربي ــة باللغ ــات العلمي ــك يف الكتاب ــة للتامس ــة وصفي 1ـ مقارن

ومتعلميهــا اإلیرانيــني
ــة  ــالل مقارن ــن خ ــا م ــول عليه ــم احلص ــي ت ــة الت ــج العام ــاول النتائ ــال نتن ــذا املج يف ه
ــداي يف خمتلــف أبعادهــا وكــام  ــة هالي ــاًء عــى نظري ــد الدراســة بن ــن قي االتســاق يف املجموعت
هــو موضــح مــن اجلــدول اإلحصائــي، أظهــر اجلمــع والعــد الدقيــق لعنــر الضمــري يف 
املجموعتــن أن اســتخدام الطــالب الناطقــن بالعربيــة للضمــري أكثــر مــن الطــالب اإليرانيــن 
ــة  ــائل املجموع ــرة يف رس ــی و 1017 م ــة األول ــائل املجموع ــرة يف رس ــرر 1283 م ــث تك حي
الثانيــة. كذلــك يشــاهد أن اســتخدام الطــالب الناطقــن بالعربيــة لإلشــارة أكثــر مــن الطــالب 
ــام  اإليرانيــن حيــث أســفر إحصــاء مواضــع اإلشــارة يف املجموعــة 1 علــی 187 موضعــًا بين
ــال يف  ــؤرش فع ــا كم ــق فيه ــّم التحقي ــول فت ــا املوص ــة 2. وأم ــا 156 يف املجموع ــغ عدده يبل
ــرة  ــتخدم 161 و 110 م ــد اس ــر ق ــذا العن ــة إىل أن ه ــريمعطيات الدراس ــة وتش ــق النصي حتق
يف املجموعتــن قيــد الدراســة عــى التــوايل. واملقارنــة يبلــغ عددهــا 38 يف املجموعــة األولــی 
بينــام تــردد 22 مــرة يف املجموعــة الثانيــة. كــام هــو واضــح، فــإن املقارنــة أيضــًا كباقــي عنــارص 

ــة. ــة الطــالب الناطقــن بالعربي ــر يف كتاب ــه نصيــب أوفــر مــن التوات ــة ل املرجعي
ــن  ــة الناطق ــل يف كتاب ــم الوص ــتبدال ث ــذف فاالس ــر احل ــة عن ــم دراس ــة ت ــد اإلحال بع
ــد  ــن قي ــذف يف املجموعت ــر احل ــق لعن ــاء الدقي ــر اإلحص ــا. أظه ــة ومتعلميه ــة العربي باللغ
الدراســة أن الطــالب الناطقــن باللغــة العربيــة اســتخدموه 37 مــرة وانخفــض هــذا العــدد إىل 
9 يف كتابــة غــري الناطقــن بالعربيــة. و كــام يتضــح مــن اجلــدول رقــم 1 إن اســتخدام االســتبدال 
يف املجموعــة األولــی أكثــر مــن املجموعــة الثانيــة؛ حيــث أســفر إحصــاء مواضــع االســتبدال 
يف كتابــة الناطقــن بالعربيــة علــی 73 موضعــًا بينــام انخفــض هــذا العــدد إلــی 19 يف كتابــة غــري 
الناطقــن بالعربيــة. و أمــا الوصــل فهــو آخــر وســيلة مــن وســائل التامســك التــي متت دراســتها 
يف العينتــن املختارتــن. املتمعــن يف اجلــدول املرقــم 1 جیــد أن تواتــر الروابــط بمختلــف 
ــة بينــام تكــررت 406 مــرة كتابــة غريالناطقــن  ــة الناطقــن بالعربي أقســامها يبلــغ 607 يف كتاب
بالعربيــة. يف اجلــدول املرقــم 2ـ2 تقــدم موجــًزا مــن املعطيــات املوجــودة يف اجلــدول الســابق:



االتساق النحوي يف الكتابات العلمية باللغة العربية لناطقيها األصليني ومتعلميها اإليرانيني  46
اجلدول رقم 2 مقارنة عنارص االاتساق النحوي يف املجموعتني قيد الدراسة

عنارص 
االتساق

اإلحالة 
الضمريیة

اإلحالة 
اإلشاریة

اإلحالة 
املوصولية

املجموعالوصلاالستبدالاحلذفاملقارنة

املجموعة 
1

12831871613837736072386

املجموعة 
2

1017156110229194061739

2 مقارنة االتساق النحوي يف الكتابة بني الطالب اجلامعيني لفرع اللغة العربية غري الناطقني 
بالعربية و الطالب الناطقني هبا يف هذا الفرع بناًء عىل التواتر يف جمموع املتغريات املستخدمة

ــداي  ــكل هالي ــًا لنمــوذج ماي ــم كل مــن املــؤرشات املســتخدمة وفق عــى الرغــم مــن تقيي
ــنِّ  ــی احلكــم الــكي والعــام تب ــرات وذلــك مــن أجــل التوصــل إل ــم جممــوع التوات ــم تقيي ، ت
النتائــج أنــه متــت مالحظــة 2386 تكــرارًا مــن جممــوع 17متغــريًا يف رســائل الناطقــن بالعربيــة 
ــَم 1739.  ــة الرق ــج الدراســة هلــذه املتغــريات يف رســائل غريالناطقــن بالعربي ــر نتائ ــام ُتظِه بين
فبالتــايل، مــن حيــث العــدد، كانــت التواتــرات يف رســائل املجموعــة األولــی أكثــر مــن رســائل 

املجموعــة الثانيــة.

الرسم البياين املرقم 1مقارنة االتساق النحوي يف الكتابة بني املجموعة 1 و 2 هبا بناًء عىل التواتر يف جمموع 
املتغريات املستخدمة

ــة  ــرع اللغ ــني لف ــالب اجلامعي ــني الط ــة ب ــة العلمي ــوي يف الكتاب ــاق النح ــة االتس 3ـ دراس
العربيــة غــري الناطقــني بالعربيــة و الطــالب الناطقــني هبــا يف هــذا الفــرع مــن خــالل ســبعة عــر 

متغــريًا عــىل حــدة:
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يعــرض اجلــدول املرقــم 3 ســبعة عــرش متغــريًا تــم اســتخدامها يف عمليــة الدراســة 
ــرات لــكل منهــا، عــى حــدة لرســاالت املجموعــة األولــی  ــم مــع عــدد إمجــايل للتوات والتقيي
والثانيــة. تشــري النتائــج إىل أن التكــرار أكثــر عــددًا يف متغــري الضمــري يف العينتــن قيــد الدراســة. 

رسائل 
الناطقني 
بالعربية

رسائل 
غريالناطقني 

بالعربية
املتغري

رسائل 
الناطقني 
بالعربية

رسائل 
غريالناطقني 

بالعربية
املتغري

73 19 االستبدال 1283 1017 الضمري

18 3
اإلستبدال 

اإلسمی
187 156 اإلشارة

0 0
االستبدال 

الفعي
161 110 املوصول

55 16
االستبدال 

العباري
38 22 املقارنة

607 406 الوصل 37 9 احلذف

353 277
الوصل 
اإلضايف

34 8
احلذف 
اإلسمي

189 88
الوصل 
السببي

3 0
احلذف 
الفعي

34 20
الوصل 
العكي  0 1

احلذف 
32العباري 31

الوصل 
الزمني

ــة الطــالب لفــرع اللغــة  ــاين املرقــم 2 صــورة عــن دراســة االتســاق يف كتاب م الرســم البي يقــدِّ
ــبعة  ــالل س ــن خ ــرع م ــذا الف ــا يف ه ــن هب ــالب الناطق ــة و الط ــن بالعربي ــري الناطق ــة غ العربي

ــدة. ــی ح ــة عل ــية والعربي ــاالت الفارس ــريًا يف الرس ــرش متغ ع
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الرسم البياين املرقم 2 دراسة االتساق يف الكتابة العلمية بني طالب املجموعة 1 و 2 من خالل سبعة عر 
متغريًا عىل حدة

االستنتاج واملناقشة
1ـ دراســة تشــابه التواتــر وتنــوع أدوات االتســاق يف الكتابــات العلميــة بــني الطــالب 
اجلامعيــني لفــرع اللغــة العربيــة غــري الناطقــني بالعربيــة و الطــالب الناطقــني هبــا يف هــذا الفــرع
 T للحصــول علــی اإلجابــة عــن الســؤال األول يف هــذه الدراســة، تــم اســتخدام اختبــار
ــف  ــدل الوص ــى مع ــتقلة ع ــات املس ــار T للمجموع ــد اختب ــتقلتن. يعتم ــن املس للمجموعت
ــه  ــق مــن أن ــدف هــو التحّق ــا يكــون اهل ــار عندم ــری هــذا االختب ــتقلتن. جُی ــن مس يف جمموعَت
هــل لالختــالف بــن معــدل الوصــف يف عينَتــن عشــوائيتن مــن املجموعتــن املســتقلتن ميــزة 
ــار معــدل   املجموَعتــن املســتقلتن مــع بعضهــام  خاصــة أم ال؟ باألحــری يقــاِرن هــذا االختب
ــار، يتــم التقييــم للمعــدالت التــي تــم احلصــول عليهــا مــن عينــات  البعــض. يف هــذا االختب
ــات  ــدد العين ــواء كان ع ــن ، س ــن املختلفت ــن املجموعت ــات م ــي أن عين ــذا يعن ــوائية. وه عش
متســاويًا أو غــري متســاٍو ، يتــم اختيارهــا عشــوائيًا ونقــوم بمقارنــة املعــدالت للمجموعتــن. 
وبــام أن الدراســة التــي أجريــت يف هــذا البحــث دراســة عنــارص االتســاق يف كتابــة الطــالب 
اجلامعيــن لفــرع اللغــة العربيــة غــري الناطقــن بالعربيــة والطــالب الناطقــن هبــا يف هــذا الفــرع 
، فإنــه مــن أجــل حتقــق هــذه الغايــة تــم اختيــار اختبــاٍر مناســٍب لإلجابــة عــن فرضيــة البحــث. 
ــح اجلــدول املرقــم 4 العــدد واملعــدل   واالنحــراف املعيــاري لــكل مــن متغــريات البحــث.  يوضِّ
تظهــر نتائــج املتغــري الــكي أنــه بشــكل عــام ، معــدل االســتخدام ألدوات االتســاق يف كتابــة 
الطــالب الناطقــن باللغــة العربيــة لفــرع اللغــة العربيــة يكــون أكثــر مــن معــدل ذلــك يف كتابــة 
الطــالب غــري الناطقــن هبــا ومعــدل ذلــك للطــالب غــري الناطقــن هبــا هــو 115/93 كــام أن 
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معدلــه عنــد الطــالب الناطقــن هبــا هــو 159/07. 
اجلدول املرقم 4 اإلحصاء الوصفي للعدد واملعدل   واالنحراف املعياري لكل من متغريات البحث.

متغري
االنحراف املعدلالعدداملجموعة

املعياري

1585/5311/981الناطقون بالعربيةالضمري
1567/8012/485غري الناطقن بالعربية

1512/475/012الناطقون بالعربيةاإلشارة
1510/403/066غري الناطقن بالعربية

1510/732/939الناطقون بالعربيةاملوصول
157/332/059غري الناطقن بالعربية

152/531/727الناطقون بالعربيةاملقارنة
151/470/990غري الناطقن بالعربية

152/471/685الناطقون بالعربيةاحذف
151/470/990غري الناطقن بالعربية

احلذف 
اإلسمي

152/271/710الناطقن بالعربية
150/530/743غري الناطقن بالعربية

احلذف 
الفعي

150/200/414الناطقون بالعربية
150/000/000غري الناطقن بالعربية

احلذف 
العباری

150/000/000الناطقون بالعربية
150/070/258غري الناطقن بالعربية

154/873/662الناطقون بالعربيةاستبدال
151/271/280غري الناطقن بالعربية

االستبدال 
151/201/612الناطقون بالعربية

150/200/561غري الناطقن بالعربية

االستبدال 
الفعي

150/000/000الناطقون بالعربية
150/000/000غري الناطقن بالعربية

االستبدال 
العباري

153/672/845الناطقون بالعربية
151/071/163غري الناطقن بالعربية

1540/474/897الناطقن بالعربيةالوصل
1527/077/440غري الناطقن بالعربية

الوصل 
اإلضافی

1523/475/290الناطقون بالعربية
1518/475/914غري الناطقن بالعربية

الوصل 
السببي

1512/603/562الناطقون بالعربية
155/202/305غري الناطقن بالعربية
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الوصل 
العكيس

152/271/907الناطقون بالعربية
151/331/496غري الناطقن بالعربية

الوصل 
الزمني

152/132/167 الناطقون بالعربية
152/071/534غري الناطقن بالعربية

15159/0715/741الناطقون بالعربيةاملجموع
15115/9317/786غري الناطقن بالعربية

) املصدر: نتائج البحث، 1399(
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ثــم أثنــاء عمليــة الدراســة لتقييــم أوجــه التشــابه أو عدمــه يف التواتــر وتنــوع أدوات 
االتســاق يف كتابــات املجموعتــن، متــت مناقشــة النتائــج الختبــار T املســتقل.

اجلــدول رقــم 5 يعــرض نتائــج املقارنــة الزوجيــة لدراســة تشــابه التواتــر أو عدمــه وتنــوع 
أدوات االتســاق يف الكتابــات العلميــة للطــالب اجلامعيــن لفــرع اللغــة العربيــة غــري الناطقــن 

بالعربيــة والطــالب الناطقــن هبــا يف هــذا الفــرع.
املرقــم  املســتقلتن اجلــدول  T للمجموعتــن  النتائــج االســتنتاجية الختبــار  لتحليــل 
5، نشــري أوالً إىل نتائــج اختبــار ليفــن. بــام أن نتائــج اختبــار ليفــن أظهــرت أن التباينــن   
متســاويان، فســيتم اســتخدام نتائــج الصــف األول مــن النتائــج. وإذا مل يكــن كذلــك فيكــون 
الســطر الثــاين هــو أســاس احلكــم. وعندمــا تأّكدنــا مــن مســاواة التباينــات ووجــود مســتوى 
الداللــة اإلحصائيــة 0/477 الختبــار ليفــن، فــإن الســطر األول مــن االختبــار هــو األســاس 

ــن. ــري يف املجموعت ــري الضم ــرار ملتغ ــة التك ــة حال ملقارن
تشــري نســبة مســتوى الداللــة اإلحصائيــة 0/000 ملقارنــة معــدل   االســتخدام لتواتــر 
الضمــري يف العينتــن إىل وجــود فــارق ملحــوظ بــن املجموعتــن هاتــن. تشــري إجیابيــة احلــد 
األدنــی واألقصــی ملســتويات التأكــد والثقــة إىل أن نســبة تكــرار الضمــري يف املجموعــة األوىل 
كان أعــى مــن معــدل   املجموعــة الثانيــة. وبالتــايل ، يمكــن القــول أن تواتــر الضامئــر يف 

ــر. ــراره أكث ــون تك ــة األوىل يك املجموع
ــارة إىل  ــري اإلش ــرار متغ ــن لتك ــار ليف ــة يف اختب ــة اإلحصائي ــتوى الدالل ــًا مس ــري أيض يش
تســاوي التباينــات وذلــك ملحــوظ جــدًا. وبالتــايل، عندمــا نراجــع اإلحصائيــات ملعــدل 
ــري يف  ــارق كب ــد ف ــه اليوج ــتنتج أن ــغ 0/184، نس ــطر األول البال ــة   يف الس ــة اإلحصائي الدالل
املــؤرشات اإلحصائيــة مــن حيــث تكــرار متغــري اإلشــارة يف العينتــن. ومــن حيــث توتــر متغــري 

ــاهبتان. ــن متش ــإن املجموعت ــارة، ف اإلش
مســتوى الداللــة اإلحصائيــة البالــغ 0/001 مــع إجیابيــة احلَديــن األقصــی واألدنــی للثقــة 
عنــد مســتوى 95% يشــري إليــه. إضافــًة إىل االختــالف بــن املجموعتــن مــن حيــث اســتخدام 
ــول  ــامء املوص ــر أس ــری، توات ــى. باألح ــة األوىل أع ــدل   املجموع ــإن مع ــول ، ف ــامء املوص أس
ــة وهــذا العــدد  ــر عــددًا مــن رســائل غــري الناطقــن بالعربي ــة أكث يف رســائل الناطقــن بالعربي

الكثــري ملحــوظ جــدًا.
ومــع مســتوى الداللــة اإلحصائيــة البالــغ 0/055 يف اختبــار ليفــن ملتغــري املقارنــة، يتــم 
الرجــوع إىل نتائــج الســطر األول. تــم تقييــم الداللــة اإلحصائيــة ملقارنــة معــدل   تكــرار املوازنــة 
عــى أنــه 0/047 أقــل مــن املســتوى األســايس البالــغ )0/05( للداللــة اإلحصائيــة. فعلــی 
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ذلــك يتــم تأكــد مــن االختــالف يف اســتخدام املقارنــة أيضــًا، حيــث نســبة تكــرار اســتخدامها 

أكثــر يف املجموعــة األولــی.
املتغــري اخلامــس الــذي متــت مقارنتــه هــو متغــري احلــذف ومتــت دراســة هــذا املتغــري يف ثالثة 
ــم احلصــول  ــي ت ــج الت ــاري واحلــذف الفعــي. النتائ ــواع : احلــذف االســمي واحلــذف العب أن
ــاوي  ــغ )0/05( لتس ــة البال ــة اإلحصائي ــتوى الدالل ــن مس ــم م ــار )T( بالرغ ــن اختب ــا م عليه
معــدل   جمموعتــي الرســائل العربيــة والفارســية مــع ســلبية وإجیابيــة احلــد األدنــی واألقصــی 
ملســتويات الثقــة تشــري إىل عــدم وجــود فــارق ملحــوظ يف تكــرار متغــري احلــذف بــن رســائل 

املجموعتــن.
يشــري متغــري حــذف االســم، مــع مســتوى الداللــة اإلحصائيــة البالــغ 0/001، إىل الفــارق 
بــن رســائل املجموعتــن. ولتحديــد املجموعــة األعــى يف معــدل التكــرار حلــذف االســم، يتــم 
ــر  ــدل التوات ــاع مع ــدود إىل ارتف ــذه احل ــة ه ــري إجیابي ــة. تش ــد الثق ــات ح ــی عالم ــامد عل االعت
ــغ  ــة البال ــة اإلحصائي ــتوى الدالل ــري مس ــة. يش ــن بالعربي ــائل الناطق ــن رس ــم ب ــذف االس حل
0/001 يف اختبــار ليفــن لتواتــر متغريحــذف الفعــل إىل احلاجــة إىل إســناد البيانــات يف الصــف 
الثــاين. عــى الرغــم مــن مســتوى الداللــة اإلحصائيــة البالــغ 0/082 مقارنــًة بمعــدل   التكــرار 

ملتغــري حــذف الفعــل، ال يوجــد فــارق بــن املجموعتــن.
ــة  ــتوى الدالل ــن مس ــم م ــى الرغ ــارة ع ــذف العب ــات يف ح ــاواة يف التباين ــض املس ــم رف ت
اإلحصائيــة البالــغ 0/04. هلــذا الســبب، تــم االعتــامد علــی مقارنــة املعــدالت يف حالــة عــدم 
املســاواة يف التباينــات املرصــودة. ُيظِهــر مســتوى الداللــة اإلحصائيــة البالــغ 0/334 مقارنــًة 

بمعــدالت املجموعتــن أنــه ال يوجــد فــارق ملحــوظ مــن حيــث تــردد حــذف العبــارة.
يف متغــري االســتبدال ، يتــم رفــض املســاواة كليــًا يف التباينــات اعتــامدًا عــى مســتوى الداللــة 
اإلحصائيــة البالــغ 0/012. لذلــك ، يتــم احلكــم عــى مســتوى الداللــة اإلحصائيــة للمعــدل   
ــاك  ــايل، هن ــة هــي 0/02. وبالت ــات. ونســبة هــذه اإلحصائي ــة عــدم املســاواة يف التباين يف حال
فــارق ملحــوظ بــن املجموعتــن ويالحــظ وجــوُد تــردٍد أكثــَر يف رســائل الناطقــن بالعربيــة.

ــغ  ــة البال ــة اإلحصائي ــتوى الدالل ــن مس ــم م ــامء ، بالرغ ــتبدال األس ــة اس ــة دراس  إن نتيج
ــدل  ــی مع ــري إل ــة، تش ــة والعالي ــة املنخفض ــتويات الثق ــد مس ــة عن ــدود اإلجیابي 0/031. واحل
التكــرار الســتبدال األســامء يف املجموعــة األولــی ثــم تتــم الدراســة لتكــرار اســتبدال األفعــال 
يف املجموعتــن مــن خــالل عــدم التأكــد مــن افــرتاض تســاوي التباينــات املرصــودة ومســتوى 
الداللــة اإلحصائيــة البالــغ 0/004، يتــم تأكيــد معــدل التكرار الســتبدال األفعال يف الرســائل 
العربيــة. مســتوى الداللــة اإلحصائيــة ملعــدل   اســتبدال العبــارات يف حالــة تســاوي التباينــات 
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املرصــودة هــو 0/001. وبالتــايل، يمكــن اســتنتاج أن هنــاك فارقــًا ملحوظــًا بــن املجموعتــن. 
فبالطبــع ، كانــت نســبة التوتــر الســتبدال العبــارات أعــى يف املجموعــة 1.

تــم قبــول تســاوي التبايــن ملتغــري الوصــل وذلــك عــى الرغــم مــن مســتوى الداللــة 
اإلحصائيــة البالــغ 0/878.. فعلــی ذلــك ، يتــم االســتناد إلــی نتائــج مســتوى الداللــة 
اإلحصائيــة يف حالــة مســاواة املعــدالت. مســتوى الداللــة اإلحصائيــة للمعــدل يف هــذا 
ــد احلــدود اإلجیابيــة أيضــًا  ــد وتؤكِّ املتغــري هــو 0/021 ويف الواقــع، هــذا يعنــي أن الفــارق مؤكَّ

اســتخدامه األكثــر يف رســائل الناطقــن بالعربيــة.
نتائــج الدراســة للوصــل اإلضــايف ، بالرغــم مــن أن مســتوى الداللــة اإلحصائيــة أقــل مــن 
0/05. واحلــدود اإلجیابيــة ، إضافــًة إىل تأكيــد وجــود الفــوارق، تؤكــد تكــراره يف املجموعــة 
ــودة،  ــات املرص ــاوي التباين ــة تس ــببي يف حال ــل الس ــي الوص ــل العك ــري الوص ــی. يش األول
بمســتويات الداللــة اإلحصائيــة البالــغ أعى مــن 0/050، إىل عــدم وجود اختــالف يف التكرار 
ــت  ــة. احتل ــن بالعربي ــالب الناطق ــائل الط ــة ورس ــن بالعربي ــالب غريالناطق ــائل الط يف رس
نتيجــة دراســة الوصــل الزمنــي يف حالــة تســاوي التباينــات مســتوى الداللــة اإلحصائيــة قــدره 
0/000 وعليــه، فعــى الرغــم مــن االختــالف يف تكــرار الوصــل الزمنــي يف املجموعتــن، فقــد 

تــم تقييــم معــدل هــذا الــرتدد يف رســائل الناطقــن بالعربيــة بدرجــة أعــى.
ــة عنــه، تــم إنشــاء متغــري مشــرتك مــن إمجــايل  لتلخيــص الســؤال األول للبحــث واإلجاب
ســبعة مــؤرشات: الضامئــر واإلشــارة وأســامءاملوصول واملقارنــة واحلــذف واالســتبدال 
ــة البحــث. اســتخلصنا متغــريًا  والوصــل. ويف إطــار ســبعة عــرش متغــريًا مســتخدمًا يف عملي

ــام. ــم كي وع ــی حك ــه إل ــن خالل ــل م ــًا لنتوص مركب
كــام هــو مبــنَّ يف النتائــج املعروضــة يف اجلــدول املرقــم 3، إن التباينــات متســاوية. لذلــك 
نرجــع إىل نتائــج الســطر األول. مســتوى الداللــة اإلحصائيــة لالختبــار أقــل مــن 0/05 ، ممــا 
يعنــي أن هنــاك فارقــًا ملحوظــًا وذلــك بنــاًء عــى نمــط مايــكل هاليــداي يف الرســائل الفارســية 
والعربيــة. منحــت إجیابيــة حــدود الثقــة تواتــر وكثــرة عنــارص االتســاق يف الكتابــات العلميــة 

ملجموعــة رســائل الناطقــن بالعربيــة. لذلــك، تــم تأكيــد فرضيــة البحــث.
2 إعطــاء األولویــة الســتخدام عنــارص االتســاق يف الكتابــة العلميــة لرســائل طــالب 

جمموعتــني قيــد الدراســة: 
ثــم مــن أجــل الرتتيــب لتطبيــق عنــارص االتســاق يف الكتابــة العلميــة لطــالب املجموعتــن 
تــم اســتخدام اختبــار فريدمــان. فتــّم إجــراء هــذا االختبــار لــكل جمموعــة مــن الطــالب علــی 

حــدة عــى شــكل ســبعة مــؤرشات.
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2 1 إعطــاء األولویــة الســتخدام عنــارص االتســاق يف الكتابــة العلميــة لرســائل الطــالب 

الناطقــني بالعربيــة:
ــة العلميــة لرســائل املجموعــة األولــی  تــم التصنيــف لتطبيــق عنــارص االتســاق يف الكتاب
باســتخدام اختبــار فريدمــان. نظــرًا إىل أن مســتوى الداللــة اإلحصائيــة بنــاًء عــى هــذا االختبار 
هــو 0/000 وأقــل مــن 0/05 ، فُيســتنتج أن اســتخدام عنــارص االتســاق يف الكتابــة العلميــة 

للمجموعــة األولــی كان خمتلفــًا وذلــك ملحــوظ جــدًا.

اجلدول املرقم 6 دراسة االحتواء علی املعنی لفوارق استخدام عنارص االتساق يف رسائل الناطقني بالعربية:
15عدد

166/023اختبار كاي املربع
6درجة احلرية

0/000الداللة اإلحصائية

ــة  ــة حال ــبعة ملعرف ــاق الس ــارص االتس ــق لعن ــدل التطبي ــالف يف مع ــن االخت ــد م ــع التأك م
الرتتيــب والتصنيــف لــكل متغــري مــن حيــث حــاالت التكــرار األكثــر، نراجــع النتائــج 
ــة  ــر يف أعــى مرتب للرتتيــب يف اجلــدول املرقــم 7 كــام أظهــرت النتائــج، كان اســتخدام الضامئ

ــة. ــن بالعربي ــائل الناطق ــرار يف رس ــن التك ــة م ــى مرتب ــذف يف أدن ــرار احل وكان تك

االرتتيباملعدلمؤرشات
71الضمري
4/733اإلشارة
4/224املوصول
26املقارنة
1/887احلذف

2/175االستبدال
62الوصل

لنــا إليــه مــن خــالل اختبــار فريدمــان  ــح الرســم البيــاين املرقــم 3 نتيجــة ترتيــب توصَّ يوضِّ
لتوتــر مــؤرشات اتســاق النــص بــن رســائل الناطقــن بالعربيــة.
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الرسم البياين املرقم 3 نتيجة ترتيب التوتر ملؤرشات االتساق النيص بني رسائل الناطقني بالعربية

2 2 إعطــاء األولویــة الســتخدام عنــارص االتســاق النــيص يف الكتابــة العلميــة لرســائل غــري 
ــني بالعربية: الناطق

تــم اســتخدام ِقَيــم املعــدل يف اختبــار فريدمــان لتصنيــف حالــة مــؤرشات الــرتدد يف كتابــة 
رســاالت املجموعــة األولــی.

تتمثــل اخلطــوة األوىل يف االســتفادة مــن االختبــار يف التحقــق مــن االختالفــات بــن 
عنــارص كل جمموعــة. النتائــج املعروضــة يف اجلــدول املرقــم 7 تشــري إىل الفــارق بــن كل مــن 
املــؤرشات الســبعة مــن حيــث معــدل التكــرار فيــام يتعلــق بمســتوى الداللــة اإلحصائيــة أقــل 

ــب. ــة للرتتي ــر الــرشوط الالزم ــك ، تتوف مــن 0/05. لذل
ــاق يف  ــارص االتس ــق عن ــوارق يف تطبي ــة للف ــة اإلحصائي ــة الدالل ــم 8 دراس ــدول املرق اجل

ــة: ــة الثاني ــاالت املجموع رس
15العدد

84/417اختبار كاي املربع
6درجة احلرية

0/000الداللة اإلحصائية
ــة  ــبعة يف املجموع ــاق الس ــارص االتس ــق لعن ــدل   التطبي ــالف يف مع ــن االخت ــد م ــع التأك م
الثانيــة، ولكــي نطلــع علــی حالــة الرتتيــب لــكل متغــري مــن حيــث التكــرار األكثــر، نراجــع 
ــر عــى  نتائــج الرتتيــب يف اجلــدول املرقــم 8 ووفقــًا ملــا أظهــرت النتائــج أن اســتخدام الضامئ
الرغــم مــن معــدل   7 يكــون يف أعــى مرتبــة وتكــرار احلــذف واالســتبدال بمعــدل   1/87 يكون 

يف أدنــى مرتبــة مــن التكــرار بــن رســاالت غــري الناطقــن بالعربيــة.
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4/234املوصول
2/075املقارنة
1/876احلذف

1/876االستبدال
62الوصل

يبــنِّ الرســم البيــاين املرقــم 4 نتيجــة الرتتيــب الختبــار فريدمــان لتوتــر مــؤرشات االتســاق 
يف املجموعــة 2

الرسم البياين املرقم 4 نتيجة ترتيب التوتر ملؤرشات اتساق النص يف رسائل الطالب يف غريالناطقني بالعربية

نتائج البحث
لقــد حــاول البحــث مــن خــالل دراســة عنــارص االتســاق النحــوي املســتخدمة يف كتابــة 
الطــالب اجلامعيــن لفــرع اللغــة العربيــة غــري الناطقــن بالعربيــة و الطــالب الناطقــن هبــا يف 
هــذا الفــرع أن يقــارن بــن املجموعتــن يف نوعيــة اســتخدام عنــارص االتســاق ويوضــح مــدی 
نصيــة الكتابــة العلميــة لــدی الناطقــن باللغــة العربيــة وغــري الناطقــن هبــا مــن هــذا الطريــق. 

ولقــد توصلــت الدراســة إلــی جمموعــة مــن النتائــج، أمههــا:
• فيــام يتعلــق بالســؤال األول وعلــی ضــوء نتائــج اختبــار فريدمــان، اســتخدام اإلحالــة 	

يف أعــى مرتبــة والضمــري مــن بــن اإلحــاالت، ســجلت النســبة األعلــی ولــه نصيــب 
أوفــر مــن التواتــر باملوازنــة مــع العنــارص اإلحاليــة األخــری وكان تكــرار احلــذف يف 
أدنــى مرتبــة مــن التكــرار يف رســائل الناطقــن بالعربيــة بينــام أظهــرت نتائــج االختبــار، 
أن اســتخدام الضامئــر يكــون يف أعــى مرتبــة وتكــرار احلــذف واالســتبدال يكــون يف 
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أدنــى مرتبــة مــن التكــرار بــن رســائل غــري الناطقــن بالعربيــة.

• ــم 1 اســتخدمت 	 ــاين وكــام هــو موضــح مــن اجلــدول املرق ــق بالســؤال الث ــام يتعل في
عنــارص التامســك النــي يف املجموعتــن قيــد الدراســة 4125 مــرة و تبــنِّ النتائــج 
أنــه متــت مالحظــة 2386 تكــرارًا مــن جممــوع 17متغــريًا يف كتابــة الناطقــن بالعربيــة 
ــَم  ــة الرق ــة غريالناطقــن بالعربي ــر نتائــج الدراســة هلــذه املتغــريات يف كتاب ــام ُتظِه بين
1739. وكل املتغــريات الســبعة عــرش يف رســائل الناطقــن بالعربيــة أكثــر تواتــرًا مــن 
رســائل غــري الناطقــن بالعربيــة. فبالتــايل، مــن حيــث العــدد، كانــت التواتــرات يف 
كتابــة املجموعــة األولــی أكثــر مــن املجموعــة الثانيــة. كــام تظهــر نتائــج اختبــار T أن 
معــدل االســتخدام األدوات االتســاق يف كتابــة الطــالب الناطقــن باللغــة العربيــة 
يكــون أكثــر مــن معــدل ذلــك يف كتابــة الطــالب غــري الناطقــن هبــا وكــام هــو مبــنَّ 
يف النتائــج املعروضــة يف اجلــدول املرقــم 3 أن هنــاك فارقــًا ملحوظــًا وذلــك بنــاًء عــى 
نمــوذج مايــكل هاليــداي يف رســائل غــري الناطقــن بالعربيــة والناطقــن هبــذه اللغــة. 
منحــت إجیابيــة حــدود الثقــة تواتــر وكثــرة عنــارص االتســاق يف الكتابــات العلميــة 
للطــالب الناطقــن بالعربيــة، لذلــك تــم تأكيــد فرضيــة البحــث بمعنــی أن الكتابــة 
العلميــة لطــالب فــرع اللغــة العربيــة الناطقــن هبــا أكثــر اتســاقًا و متاســكًا مــن كتابــة 

الطــالب غــري الناطقــن هبــذه اللغــة يف هــذا الفــرع.

• فيــام يتعلــق بالســؤال الثالــث يمكــن القــول بــأن التكــرار األكثــر لعنارص االتســاق يف 	
رســائل الناطقــن بالعربيــة جیعلهــا نســيجًا ملتحــاًم متامســكًا؛ ألن التامســك الشــكي 
ــك مــن خــالل اســتمرارية  ــح فكــرة النــص وذل ــی توضي يف النصــوص يســاعد عل
نمــو املعنــی بمســامهة أدوات االتســاق التــي تربــط عنــارص النــص بعضهــا ببعــض. 
فالوصــل عامــل اتســاق داخــل اجلملــة النصيــة يف األغلــب وبــن اجلملــة واألخــری 
ــن  ــح م ــو موض ــام ه ــة وك ــة متكامل ــدة كلي ــص وح ــل الن ــه جیع ــن دوره يف أن و يكم
ــذا  ــض ه ــام انخف ــة 604 بين ــن بالعربي ــائل الناطق ــل يف رس ــرر الوص ــدول 1 تك اجل
الرقــم إلــی 404 يف كتابــة غريالناطقــن بالعربيــة واســتخدام العبــارات الرابطــة أيضًا 
ــل  ــن قلي ــالب اإليراني ــائل الط ــل، يف رس ــن اجلم ــط ب ــق الرتاب ــام يف حتق ــل ه كعام
جــدًا وعــدم الدقــة فــی اســتعامل العبــارات الرابطــة فقــد يفــي إلــی االختــالل يف 
تسلســل األفــكار و ترتيبهــا. اســتخدام الوصــل الســببي أيضــًا يف الرســائل الفارســية 
قليــل جــدًا بالنســبة إلــی رســائل الناطقــن بالعربيــة وكــام نعلــم أن الوصــل الســببي 
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جیعــل اجلمــل متامســكة مرتابطــة بعضهــا ببعــض؛ ألن اجلملــة الثانيــة نتيجــة للجملــة 
ــة  ــقة مرتابط ــل متناس ــل اجلم ــذا جیع ــة وهب ــبب للثاني ــی س ــة األول ــی أو اجلمل األول
األجــزاء، ويف بعــض رســائل الطــالب اإليرانيــن مل يتــم اســتخدام الروابــط بصــورة 
صحيحــة و دقيقــة وكثــريًا مــا اســتخدم "الــواو" مــكان "الفــاء" و ســائر العبــارات 
الرابطــة، و لالســتبدال العبــاري أيضــًا دور بالــغ االمهيــة يف ترابــط عنــارص النــص 
وجعلهــا متامســكة كــام منحهــا شــكاًل منســجاًم أصبــح بذلــك نســيجًا حمكــم البنــاء 
وهــذا العامــل كثــري االســتعامل يف كتابــة الناطقــن بالعربيــة علــی عكــس غــري 
الناطقــن هبــا. أضــف إلــی ذلــك أن يف بعــض رســائل الطــالب اإليرانيــن وجدنــا 
ــة جعــل كتابتهــم مشــتتة ممــا  أن انعــدام االتســاق النــي وأخطــاء الطــالب الكتابي
ــی  ــع إل ــام يرج ــاء، رب ــذه األخط ــع يف ه ــدر الوق ــي ومص ــم املتلق ــة فه ــبب إعاق يس
ضعــف الكفــاءة اللغويــة لــدی متعلــم اللغــة وانعــدام املعرفــة بالنظــام اللغــوي للغــة 
اهلــدف والتداخــل اللغــوي وعــدم الرتكيــز علــی توظيــف عنــارص التامســك النــي 

ــة. يف الكتاب

التوصيات

ويف النهاية تقدم الدراسة التوصيات التالية:

ــاول االتســاق النحــوي ومل يســتوعب دراســة االتســاق املعجمــي  ــام أن البحــث هــذا تن ب
ــا  ــن ومتعلميه ــا األصلي ــة لناطقيه ــة العربي ــة باللغ ــات العلمي ــام( يف الكتاب ــرار، التض )التك
اإليرانيــن؛، يمكــن القيــام بمعاجلــة االتســاق املعجمــي كعنــر هــام مــن عنــارص االتســاق 

ــة.  ــات املقبل ــي يف الدراس الن
علــی القائمــن عــى ختطيــط مناهــج تدريــس اللغــة العربيــة يف اجلامعــات ومعاهــد تعليــم 
اللغــة ومــدريس هــذه اللغــة يف اجلامعــات واملعاهــد واملــدراس الرتكيــز علــی تعليــم عنــارص 
االتســاق النــي و دورهــا يف إنتــاج نــص يراعــی فيــه مقومــات النــص خاصــة الروابــط؛ ألن 

أخطــاء الطــالب يف اســتخدام الروابــط كثــرية جــدًا.
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انسجام دستوری در نوشتار علمِی عربيزبانان و دانشجویان ایرانی 
رشتۀ  زبان و ادبيات عربی

بهاره صمدی، مریم جائي*، عباس اقبالي، وليد أحمد العناتي
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي – دانشگاه كاشان

دانشيار زبان و ادبيات عربي – دانشگاه كاشان 
دانشيار زبان و ادبيات عربي – دانشگاه كاشان 

استاد دانشكده ادبيات و علوم تربيتي _ دانشگاه االونروا، اردن
چكيده

ــده  ــدی پيچي ــوزی و فراين ــة زبان آم ــای چهارگان ــش از مهارت ه ــرفته ترين بخ ــتن، پيش نوش
و دشــوار اســت. در ايــن مرحلــه، از زبان آمــوز انتظــار مــی رود متنــی توليــد كنــد كــه در آن 
مؤلفه هــا و ويژگی هــای متــن رعايــت شــده باشــد. از آنجــا كــه يكــی از شــاخص های متــن، 
وجــود انســجام و پيوســتگی اســت، پژوهــش حاضــر بــه بررســی تطبيقــی انســجام دســتوری 
ــی در دورة  ــات عرب ــان و ادبي ــی رشــتة  زب ــان و دانشــجويان ايران در نوشــتار علمــی عربيزبان
كارشناســی ارشــد بــر اســاس الگــوی زبان شــناختی نقشــگرای مايــكل هليــدی و رقيــه حســن 
پرداختــه اســت. ايــن مطالعــه بــر گــردآوری داده هــا و تجزيــه  و تحليــل آمــاری تكيــه داشــت. 
پيكــرة زبانــی مــورد مطالعــه، 30  پايان نامــة  كارشناســی ارشــد در حــوزة ادبيــات عربــی در دو 
گــروه مــورد بررســی بــود. عناصــر انســجام دســتوری در نمونه هــا، گــردآوری و بسامدســنجی 
و تحليــل شــد. نتيجــه پژوهــش نشــان ميدهــد شــاخص های هفده گانــه انســجام دســتوری در 
ــتری  ــامد بيش ــی از بس ــوزان ايران ــه عربی آم ــبت ب ــان نس ــجويان عربی زب ــای دانش پايان نامه ه
برخــوردار بــود.  بــر اســاس نتايــج آزمــون T، تفــاوت تعــداد عناصــر انســجام در نوشــتار دو 
ــا كــه  ــه اثبــات رســيد؛ بديــن معن ــر ايــن اســاس، فرضيــة  تحقيــق ب ــود و ب ــادار ب گــروه معن
ــان از انســجام، پيوســتگی و يكپارچگــی بيشــتری نســبت  پايان نامه هــای دانشــجويان عربی زب
بــه پايان نامه هــای عربی آمــوزان برخــوردار اســت. ضمــن اينكــه برخــی خطاهــای نگارشــی، 
ــروه دوم،  ــتار گ ــط در نوش ــت ادات رب ــه و كاربس ــاخت جمل ــی در س ــتوری و بی دقت دس

موجــب اختــال انســجام متــن و در نتيجــه نارســايی آن شــده اســت.

ــتة  ــی رش ــی، دانشــجويان ايران ــتار علم ــن، انســجام، نوش ــدی: زبان شناســی مت واژگان کلي
ــان و ادبيــات عربــی. ــان و ادبيــات عربــی، دانشــجويان عــرب رشــتة زب زب
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Abstract

Writing is the most advanced language learning skill and it is a difficult 
and complicated process. In this process, a language learner is expected 
to produce a coherent and cohesive text. This study focused on a 
comparative analysis of grammatical coherence in scientific writings of 
Arabic speakers and Iranian MA students of Arabic literature according 
to functional linguistic model developed by Michael Halliday and 
Ruqaiya Hasan. The samples included 30 MA theses on Arabic 
literature by Iranian students and Arabic speaker students. Frequency 
of Grammatical coherence elements (reference, deletion, substitution, 
connection) were measured. The data analysis was performed through 
statistical methods of t-test and Friedman test. MA theses of two groups 
were compared and the quality and frequency of the elements of text 
coherency were studied in the writings of two groups.  The study 
concluded that the frequency of coherency features (n=17) in MA theses 
of Arabic speaking students was higher than that of Iranian students 
of Arabic literature. T-test results indicated significant differences of 
coherency elements between two groups. Therefore, the hypothesis of 
this research (Arab speaking MA students used coherency elements in 
their thesis writings more successfully than Iranian students of Arabic). 
Also, non-Arabic speaking students made some grammatical errors that 
resulted in ill-structured and incoherent writing.  

Keywords: text linguistic, coherence, scientific writing, Iranian students 
of Arabic literature, Arabic students of Arabic literature.
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