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 : الممخص

يعّد التحميؿ الفكنكلكجي اإلحصائي أك الفكنكلكجيا اإلحصائية مف المجبلت     
المسانية الميمة التي حقؽ فييا الغرب نتائج قيمة في دراساتيـ المغكية الحديثة 
كالمعاصرة، حيث تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى ىذا المجاؿ المساني 

في مجاؿ الفكنكلكجيا اإلحصائية، كذلؾ  مف خبلؿ البحث التشيكي الذم يعّد رائدا
بتقديـ قراءة في المنيج كاإلجراء كالكقكؼ عند اإلضافة التي قدميا ىذه النكع مف 

 .التحميؿ في مجاؿ البحث الفكنكلكجي
 .الفكنكلكجيا، اإلحصاء، المنيج، اإلجراء، التشيكية: الكممات المفتاحية

 

Abstract: 

 The Statistical Phonological Analysis or Statistical Phonology is 

one of the important linguistic fields in which the West has 

achieved valuable results in their modern language researches. This 

study aims to highlighted on this analysis through the Czech 

research which is a pioneer in the statistical phonology. By 

providing a view in the Methodology, procedure and standing at 

the addition of this type of analysis in the phonological research. 

Key words: Phonology, Statistics, Methodology, Procedure, Czech 

language. 
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  :مقدمة 

تعتبر األبحاث الفكنكلكجية التشيكية مف الدراسات الرائدة في مجاؿ البحث 
الصكتي لمغة مف كجية كظيفية، فقد اتسمت بالمكضكعية في الطرح كالعممية 
في البحث األمر الذم جعميا تساىـ بشكؿ كبير في إرساء العديد مف مبادئ 

 فة عامة.  البحث الفكنكلكجي بصفة خاصة كأسس المسانيات الكظيفية بص

إف السعي الجاد إلى الكقكؼ عند الخصائص الصكتية لمغة التشيكية كاإللماـ 
بمميزاتيا كما ىي كاقعة في االستعماؿ، دفع بالباحثيف التشيكييف إلى تخير 
جراءات عممية متنكعة منحت أبحاثيـ عمقا في التحميؿ  كاعتماد خطكات منيجية كا 

فمف األمكر التي تكلدت عف اىتماميـ  كمكضكعية في النتائج المتحصؿ عمييا،
الكبير بالدراسة الفكنكلكجية لمغة التشيكية ما يعرؼ بالتحميؿ الفكنكلكجي 
اإلحصائي، الذم يشكؿ مكضكع ىذه الدراسة المكسكمة التحميؿ الفكنكلكجي 

كالقصد مف ذلؾ البحث  –قراءة في المنيج كاإلجراء  –اإلحصائي عند التشيكييف 
التحميؿ في األبحاث التشيكية باعتبارىا رائدة في ىذا المجاؿ، مف  في التمثؿ ىذا

خبلؿ تقديـ قراءة حكؿ المنيج كاإلجراء العممي المتبع في ىذا النكع مف التحميؿ 
الفكنكلكجي، كىك ما قاد إلى طرح التساؤؿ اآلتي: كيؼ تمثؿ التحميؿ الفكنكلكجي 

البد مف طرح مجمكعة مف اإلحصائي عند التشيكييف؟ كلئلجابة عف ذلؾ كاف 
األسئمة الجزئية أىميا ما يأتي: ما ىك التحميؿ الفكنكلكجي اإلحصائي؟ ك ماىي 
الخطكات المنيجية كاإلجراءات العممية المعتمدة في ىذا النكع مف التحميؿ؟ ككيؼ 

 كاف مردكده عمى البحث الفكنكلكجي التشيكي؟

تعريؼ الباحث أك الطالب  إف المبتغى كالغاية مف ىذا البحث ىك أكال      
المتخصص في المسانيات كتطبيقاتيا المختمفة بالتحميؿ الفكنكلكجي اإلحصائي في 
األبحاث التشيكية، إضافة إلى تسميط الضكء عمى أىمية عمـ اإلحصاء  في 
البحث المساني كاإلفادة مف إيجابياتو في الحصكؿ عمى نتائج عممية مكضكعية 
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مراد دراستيا كالبحث فييا كمنحيا كصفا عمميا يأخذ لقضية مف قضايا المغة ال
 شكبل  كبيرا مف الدقة.

أما أىمية ىذه الدراسة فتكمف في طبيعة المكضكع في حد ذاتو كالذم       
يناقش أحد األمكر الميمة في مجاؿ الدراسة المسانية خصكصا مف جانب 
المنيج كاإلجراء، الذم مف شأنو أف يجعؿ البحث المساني بمختمؼ ميادينو 

ث في كيفية تمثؿ كفركعو أف يبمغ الغاية العممية كاليدؼ المنشكد، فالدراسة تبح
اآلليات اإلحصائية مف قبؿ الباحثيف التشكييف في التحميؿ  بعض كاستثمار

الفكنكلكجي لمغتيـ، فيذا مف شأنو أف يقدـ مثاال جكىريا لمباحث كالطالب 
المتخصص العربي حيث يمّكنو مف االستفادة كاستثمار ذلؾ في دراسة قضايا 

ف  كاف  ميد اف البحث المغكم العربي ال يخمك مف مختمفة مف المغة العربية، كا 
مثؿ ىذه الدراسات إال أنو ليس بالدرجة نفسيا التي بمغيا البحث المساني الغربي 
الحديث في ىذا الجانب، كمف ثـّ البد مف بدؿ جيد أكبر كاألخذ مف إيجابيات 
مثؿ ىذه األبحاث في دفع البحث المساني العربي الحديث قدما كالمساىمة في 

 شكؿ كبير.تطكيره ب

كلكي تبمغ الدراسة الغاية المنشكدة كتأخذ طابعيا العممي، ارتأينا اتباع       
المنيج الكصفي الذم يساعد عمى تكضيح كيفية تمثؿ التحميؿ الفكنكلكجي 
اإلحصائي في األبحاث التشيكية كتكضيح خصائصو مف خبلؿ الكقكؼ عند 

في ىذه األبحاث، ككذا  مجمكعة مف اآلليات كاإلجراءات العممية الكائنة
المساعدة في الكصكؿ إلى نتائج عممية مكضكعية حكؿ ىذه الدراسات. كقبؿ أف 
نخكض في دراسة التحميؿ الفكنكلكجي اإلحصائي عند التشيكييف كاف البد لنا 
مف الكقكؼ أكال عند مجمكعة مف المصطمحات كتحديد مفاىيميا كالتي ندرجيا 

 عمى النحك اآلتي:
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 صطمحات والمفاهيم:تحديد الم 

قبؿ الكلكج في تحديد المفاىيـ كالمصطمحات المفاتيح ليذه الدراسة ارتأينا 
 أكال تقديـ لمحة بسيطة عف اإلقميـ التشيكي الذم يعّد بيئة المغة التشيكية.

 لمحة عن اإلقميم التشيكي:  1

إقميـ التشيؾ أكالجميكرية التشيكية كانت مكحدة مع سمكفاكيا ضمف جميكرية 
، كقد أعمنت انفصاليا في 1992ديسمبر  31ـ إلى 1918شيككسمكفاكيا منذ ت
تحدىا بكلندا  2كـ 78 864ـ كجميكرية مستقمة، تبمغ مساحتيا 1993جانفي 1

مف الشماؿ كسمكفاكيا مف الشرؽ كالنمسا مف الجنكب كألمانيا مف الغرب، 
شيكية  بحسب عاصمتيا براغ كىي أكبر مدنيا كأىميا، عدد سكاف الجميكرية الت

كيؤلؼ  %80ـ.ف(  يمثؿ التشيكيكف نسبة  10 610 055اإلحصائيات األخيرة )
السمكفاؾ أكبر األقميات، إضافة إلى عديد قميؿ مف األلماف كالغجر، كالمجرييف، 

 ( 1)كالبكلندييف. 
أّما أىـ المؤسسات الثقافية مف جامعات كمراكز كمتاحؼ... فيي مكجكدة في 

بصفتيا المركز الثقافي لمببلد، كقد سميت مدرسة براغ المسانية العاصمة "براغ"  
نسبة إلى ىذه المدينة، الذم ظير فييا مجمكعة مف الباحثيف المسانييف كالنقاد 
التشيكييف ككذا الركسييف أمثاؿ ماتيسيكس، تركبستككم، ترنكا....كككنكا حمقة 

ؾ المدرسة المسانية ( ذات االتجاه المساني الكظيفي كأرسكا مف ذل1926براغ )
 الكظيفية أك مدرسة براغ.

                                                           

، 349ـ، السعكدية، ص1999، مؤسسة أعماؿ المكسكعة لننشر كالتكزيع، 2، ط6المكسكعة العربية العالمية: المجمد 1
350. 
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تعّد المغة التشيكية ىي المغة األـ دكف منازع كىي لغة تتشابو بشكؿ كبير مع 
السمكفاكية ثـ البكلندية، كالمغة الصربية إلقميـ لكساتيا في ألمانيا، كقد جاءت 

 (1)بعض اإلحصائيات لمحالة المسانية في الجميكرية التشيكية كاآلتي: 
...  %0.4األلمانية  %0.5البكلندية  %2.0، السمكفاكية %94.9المغة التشيكية 

 بعد ىذه القراءة الكجيزة لئلقميـ التشيكي ندرج أىـ مصطمحات ىذه الدراسة

 :(Phonology)الفنولوجيا -1-1

 لغة: -1-1-1
  كفي اإلنجميزية phonologieيقابؿ لفظة الفكنكلكجيا في المغة الفرنسية 

phonology ككبلىما لفظ مشتؽ مف الجذر المغكمphone  كالذم يعني
أما مف الناحية االصطبلحية كخصكصا مف  (2) الصكت أك الصكت المغكم

الكجية الكظيفية كما نتج عف أبحاث كدراسات عمماء مدرسة براغ فمفيـك 
 الفكنكلكجيا ىك عمى النحك اآلتي: 

 اصطالحا: -1-1-2

الفكنكلكجيا عمما مساعدا لمسانيات ييتـ في بداية البحث المساني كانت تعد 
كىك  (3)"بميكانزيـ النطؽ أك بعبارة أخرل" الدراسة العممية الميكانيكية لمنطؽ

 Coures de)مفيـك أكرده دم سكسير في محاضراتو لمسانيات العامة

linguistique générale) إال أف التقدـ كالتطكر في األبحاث المسانية جعؿ ،
                                                           

1  Jiri Nekvabil : On languge situation in the Czech Republic, Sosiolinguistica journal, vol 

21, 2007,p 42. 
2 Jean Dubois : Dictionnaire de linguistique, Edition : La Rousse, Paris,  1994, p359. 

3 Ferdinand de Saussure : Coures de linguistique générale, Edition : Rivages, Paris, 

1995, p55-56. 
 .65، القاىرة، ص1997ينظر أيضا: أحمد مختار عمر: دراسة الصكت المغكم، عالـ الكتب، )د.ط(، ك 
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يأخذ منحى عمميا مغايرا برز مف خبلؿ أعماؿ كأبحاث عمماء ىذا المفيـك 
مدرسة براغ الكظيفية، حيث الفكنكلكجيا مف الكجية الكظيفية فرع مف المسانيات 

أم دراسة األصكات  (1)"" يعالج الظكاىر الصكتية مف ناحية كظيفتيا المغكية
كتكزيعيا المغكية داخؿ التراكيب كالسياقات الكبلمية بالبحث في كظيفتيا 

كعبلقاتيا، كقد أخذ بيذا المفيـك معظـ الباحثيف األكربييف أما عند األمريكييف 
ليستقر عند األغمبية  phonemicsفقد عرؼ ىذا العمـ ضمف مصطمح   
باعتباره العمـ الذم  phonologyالعظمى مف الباحثيف كالعمماء مصطمح 

 (2)يدرس كيصؼ كيصنؼ النظاـ الصكتي لمغة معينة.
دراستنا لمتحميؿ الفكنكلكجي اإلحصائي عند التشيكييف مف خبلؿ إف 

جراءاتيـ ألزمنا الكقكؼ أكال عند مصطمحي الفكنكلكجيا كاإلحصاء  منيجيـ كا 
باعتبارىما مركبي المصطمح األساسي كىك الفكنكلكجيا اإلحصائية حيث عرفنا 

ى النحك في الفقرات السابقة حّد الفكنكلكجيا لنقؼ عند مفيـك اإلحصاء عم
   اآلتي:

 :Statistics)اإلحصاء ) -1-2
 لغة: -1-2-1

 بالفرنسية، ك statistique يقابؿ لفظ اإلحصاء في الثقافة الغربية لفظ    

statistics  ،باإلنجميزيةstatistik   باأللمانية كىي مشتقة مف المفظ البلتيني
status كمف كممة state  أما في المعاجـ العربية فقد كرد عند (3)أم الدكلة .

الخميؿ ضمف الجذر المغكم )حصى(، كاإلحصاء بمفيكمو "إحاطة العمـ 

                                                           

1 André Martinet : La linguistique synchronique, Edition : Presse universitaire de France, 

Paris, 1970, p43. 
 .6أحمد مختار عمر: المرجع السابؽ، ص 2

3 Pierre Daguelie : Statistique théorique et appliquée, Edition, De Boeck service, 

Bruxelles, 2013, p18.  
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ككرد في مقاييس  (2)، كجاء في لساف العرب " العّد كالحفظ"(1)باستقصاء العدد" 
 ( 3) المغة عمى أنو " المنع كالعّد كاإلطاقة، كشيء مف أجزاء األرض."

يكمو المغكم تمحكر بشكؿ كبير حكؿ الدكلة كالعد كالحفظ فاإلحصاء إذف في مف
كاالستقصاء، كالناظر في بدايات اإلحصاء يجده قد عني في أكؿ األمر بشؤكف 
الدكلة بعّد كحصر مكاردىا كغنائميا فتعداد سكانيا كغيرىا مف األمكر 

 كالحاجيات المتعمقة بنظاـ الدكلة.

 اصطالحا: -1-2-2

الحديثة حيث يقـك عمى " مجمكعة يعتبر اإلحصاء مف أىـ العمـك 
النظريات كالطرؽ العممية التي تبحث في جمع البيانات، كعرضيا كتحميميا 

أم تنظيـ المعمكمات  (4)كاستخداـ النتائج في التنبؤ أك التقرير كاتخاذ القرار"
عطاء تنبؤات  كتنسيقيا كتحميميا كتفسير نتائجيا بغية فيـ الظاىرة المدركسة، كا 
عممية حكؿ ما تتجو إليو مما يسمح باتخاذ قرارات تناسب كضعية تمؾ الظاىرة 
المدركسة. كاألىمية الكبيرة لعمـ اإلحصاء لما يقدمو مف آليات كتقنيات مف 

ف كثير مف األمكر الغامضة جعمتو يتفاعؿ مع عمـك شأنيا أف تزيؿ الغماـ ع
عديدة كالعمـك اإلنسانية مثؿ: عمـ النفس كعمـ االجتماع كحتى المسانيات، التي 
تقر في أحد مبادئيا أىمية تفاعؿ عمـك المغة مع عمـك مياديف أخرل سكاء العمـك 

بيؿ المثاؿ ال اإلنسانية أك العمـك التي تعرؼ بالعمـك الدقيقة كالرياضيات عمى س
الحصر، فنجد مف ذلؾ بركز حقكؿ لسانية عممية عديدة كالمسانيات النفسية 
كالمسانيات الرياضية كالمسانيات اإلحصائية كغيرىا مف المياديف البحثية، كمف 

                                                           

ـ، بيركت،  2003، 1، ط1الخميؿ بف أحمد الفراىيدم: كتاب العيف، تح: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، ج 1
 .326ص

 .904ابف منظكر: لساف العرب، تح: عبد اهلل عمي كبير كآخركف، دار المعارؼ، القاىرة، ص  2
 .69، ص1979، دار الفكر، دمشؽ، 2ابف فارس: مقاييس المغة، تح: عبد السبلـ ىاركف، ج  3
 .10، ص2010، 1عبد اهلل نجار كأسامة حنفي: مبادئ اإلحصاء لمعمـك اإلنسانية، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، ط  4
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ىذا المنطمؽ نجد أيضا ما يعرؼ بالفكنكلكجيا اإلحصائية كالتي ندرج مفيكميا 
 عمى النحك اآلتي:

 Phonological Statistics: اإلحصائيةالفنولوجيا  -1-3

عرفنا مما سبؽ في نبذة كجيزة مفيـك الفكنكلكجيا ككجدنا أنيا عمـ مف   
العمـك المسانية تيتـ بدراسة األصكات المغكية في سياقات كتراكيب كبلمية، كذلؾ 
مف خبلؿ البحث في خصائصيا ككظائفيا ككذا البحث في عبلقاتيا بالمستكيات 

لمغة كما إلى ذلؾ، كما كقفنا أيضا عند مفيـك اإلحصاء كتكصمنا األخرل مف ا
إلى ككنو أحد العمـك الرياضية ييتـ بجمع البيانات كتبكيبيا كتنظيميا كبكيفية 
تحميميا كتفسيرىا كغيرىا مف الطرؽ كاآلليات اإلحصائية العممية التي ُيعنى بيا 

 عمـ اإلحصاء.

ـ الفكنكلكجيا اإلحصائية ككنيا عمـ فمف كؿ ما سبؽ يمكننا أف نستنتج مفيك 
ييتـ بكصؼ كتحميؿ األصكات المغكية في التراكيب كالسياقات المختمفة كالبحث 

 في كظائفيا كخصائصيا باالعتماد عمى كسائؿ كطرؽ كآليات تحميمية
، ككؿ ما يقدمو عمـ اإلحصاء مف إجراءات منيجية مف شأنيا أف (1)إحصائية

مبتغاىا العممي  المكضكعي بعيدا عف اآلراء  تحقؽ لمدراسة الفكنكلكجية
 المرتجمة.     

ىذه الدراسة كما أسمفنا الذكر تتمحكر حكؿ التحميؿ الفكنكلكجي  إفّ   
اإلحصائي عند التشيكييف كذلؾ مف خبلؿ المحاكلة في تقديـ قراءة في المنيج 
كاإلجراء، فقد كقفنا في السطكر السابقة عند مجمكعة مف المصطمحات 

لمفاىيـ تعد مفاتيح ىذا البحث التي مف شأنيا أف تكضح كتنير المسار العممي كا
 كالبحثي ليذه الدراسة.

                                                           

1  Marie Těšitelová : Quantitative Linguistics, Edition, Academia, Prague, 1992, p145.    
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كقبؿ الشركع في تحميؿ المنيج كاإلجراءات البحثية المتبعة في دراسة  
الفكنكلكجية اإلحصائية التشيكية، كاف ال بد لنا أكال أف نقؼ عند حد المنيج 

 لنحك اآلتي: كماىيتو كىك ما ندرجو عمى ا

 :Methodالمنهج  -1-4
 لغة: -1-4-1

كفي اإلنجميزية  Méthodeيقابؿ المنيج في المغة الفرنسية لفظ   
Method  كىك مأخكذ مف الكممة اإلغريقيةMethodos  كتعني المسار
: َبيِّفه  (1)كالطريؽ أما في المغة العربية فالمنيج مف )نيج( فيقاؿ: " َطِريُؽ َنْيجه

، كَمْنَيُج الطريِؽ كَضُحُو، كالمنياج كالمنيج، كأنَيَج الطريُؽ: كضح  كاِضحه
فالمنيج لغة ىك الطريؽ كالمسار الكاضح  (2)كاستباف كصار نيجا كاضحا بينا."

 مو ىك كاآلتي:البّيف، أما مف الناحية االصطبلحية فمفيك 

 اصطالحا: -1-4-2

كىك أيضا  (3)المنيج بكجو عاـ "كسيمة محددة تكصؿ إلى غاية معينة"      
مجمكعة مف "األساليب المعركفة لدينا تستخدـ في عممية تحصيؿ المعرفة 

أّما المنيج العممي فيك " خطة منظمة لعدة عمميات ذىنية أك حسية  (4)الخاصة"
كيعّرؼ أيضا عمى أنو "  (5)بغية الكصكؿ إلى كشؼ حقيقة أك البرىنة عمييا"

تحميؿ منسؽ كتنظيـ لممبادئ كالعمميات العقمية كالتجريبية التي تكجو بالضركرة 

                                                           

1  www.wikipedia.org 
 .4554ابف منظكر: المرجع السابؽ، ص   2
 .195ـ، ص1983مجمع المغة العربية: المعجـ الفمسفي، القاىرة،   3
 .351و، ص3541يجًع انهغت انعربٍت: انًعجى انفهسفً، انقاهرة،  4

 .15، بٍروث، ص3555، 3يحًد قاسى: انًدخم إنى يُاهج انبحث انعهًً، دار انُهضت انعربٍت نهُشر، ط  5
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 فيذا يجعمنا نستنتج أف  (1)البحث العممي، أك ما تؤلفو بنية العمـك الخاصة" 

المنيج عبارة عف أداة كنظاـ كأسمكب يتخذه الباحث كمسار لدراستو لتكضيح 
أفكاره ككذا لمكصكؿ إلى ضالتو كمبتغاه، كما أف كضكح المنيج كبيانو يترتب 
عنو انتظاـ األفكار كسبلسة الطرح كسيكلة في تحقيؽ النتائج كاألىداؼ 

 ة العممية.المسطرة مما يجعؿ البحث يتصؼ بسم

يختمؼ المنيج في البحث باختبلؼ الدراسات كطبيعتيا كأىدافيا فيك إذف      
مناىج عديدة يأخذ الباحث مف أدكاتيا كآلياتيا ما يساعده في تحقيؽ ضالتو 
كغايتو كغرضو البحثي، كالمنيج بصفة عامة كفي الميداف المساني بصفة 

ف المناىج البارزة  نذكر خاصة أنكاع، ففي البحث المساني نجد مجمكعة م
 :منيا

المنيج المقارف كالمنيج التاريخي كالمنيج الكصفي إضافة إلى المنيج 
اإلحصائي الذم عرؼ انتشارا كاسعا بيف الباحثيف المسانييف خصكصا الغربييف، 
حيث يقـك عمى اعتماد مجمكعة مف الكسائؿ اإلحصائية الكمية كالكيفية في 

. كىك بصفة عامة بقـك عمى مجمكعة (2)مغكيةكصؼ كالبحث في الظاىرة ال
مراحؿ كجمع لمبيانات اإلحصائية عف مكضكع الدراسة كعرضيا بشكؿ منظـ 
ككذا التمثيؿ ليا بطرؽ عديدة ممكنة، إضافة إلى تحميميا كتفسيرىا كغيرىا مف 
الخطكات العممية التي بقـك عمييا، كسنقؼ أكثر عند بعض اآلليات المنيجية 

لذم عمد إلييا الباحثكف المسانيكف مف خبلؿ قراءة في التحميؿ اإلحصائية ا

                                                           

 .52، بيركت، ص1999، 1العممي، دار النيضة العربية لمنشر، طمحمد قاسـ: المدخؿ إلى مناىج البحث   1
 .18، ص1991، القاىرة، 1عبد الغفار ىبلؿ: مناىج البحث في المغة كالمعاجـ، ط (19)  2

، عماف، األردف، ص 1992، 2كينظر أيضا:  إسماعيؿ أحمد عمايرة: المستشرقكف كالمناىج المغكية، دار حنيف، ط
123. 
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الفكنكلكجي اإلحصائي عند التشكييف، كالذم يشكؿ مجاال مف المجاالت الميمة 
 في الدراسة المسانية اإلحصائية.  

I :الفونولوجيا اإلحصائية في الدراسات التشيكية 

    لمحة تاريخية:      2-1

تعّد الفكنكلكجيا اإلحصائية منذ فترة طكيمة كاحدة مف المجاالت األساسية   
إلى جانب الدراسات  -لمسانيات اإلحصائية، فقد كاف البحث فييا مبكرا 

حيث تيتـ بدراسة تردد كتكزيع الفكنيمات كعبلقتيا في  -المعجمية اإلحصائية
المغة األخرل كفؽ كصؼ السياقات الصكتية المغكية المختمفة ككذا مع مستكيات 

لى التفسير كالقراءة العممية  كمي ككيفي يعمد إلى لغة األرقاـ كالنسب، كا 
المكضكعية لتمؾ المعطيات العددية لخركج بنتائج كاقعية قريبة إلى حّد كبير مف 

 .(1)الدقة 

كقد كانت البدايات األكلى لؤلعماؿ الفنكلكجية اإلحصائية مع بعض 
 .V) (ي بداية القرف العشريف كدراسة ماتزيكس المنشكرات التشيكية ف

Mathesius  لمتشكيبلت الصكتية الممكنة لمغة التشيكية كقياسيا في االستعماؿ
مف تمؾ  %3.1مقارنة بالمغة األلمانية؛ حيث تكّصؿ إلى أف أكثر مف 

التركيبات الصكتية تستعمؿ في المساف التشيكي، في مقابؿ أف المساف األلماني 
 مف التشكيبلت الصكتية الممكنة في المغة األلمانية %5.4كثر مف يستعمؿ أ

(2). 

                                                           

1 Marie Těšitelová : Ibid, p 149. 
2 Marie Těšitelová : Ibid, p149 and Gustave Herdan : The Advanced Theory of Language 
as Choice and Chance, Edition : Springer-Verlag Berlin, 1996, New York, p190. 
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عرفت فترة الستينات مف القرف الماضي تقدما كاضحا في مجاؿ        
الفنكلكجيا اإلحصائية أك التحميؿ الفكنكلكجي اإلحصائي، كاف ذلؾ راجعا إلى تقدـ 

ة جمع كتصنيؼ كتطكر تطبيقات تكنكلكجيا الحاسكب خصكصا فيما تعمؽ بقاعد
المدكنات كالبيانات كما إلى ذلؾ، كفي الكقت نفسو كانت ىناؾ جيكد في الكقكؼ 
عند الكحدات الفنكلكجية كتحديدىا بشكؿ دقيؽ دكف لبس كغمكض كشرط أساسي 
لمعالجة البيانات آليا. أّما النصؼ الثاني مف الستينات فقد ظيرت مجمكعة مف 

كالغرافيـ  phonemeبيف الفكنيـ الدراسات اإلحصائية ترصد العبلقة 
grapheme كخاصة التكافقات _ عمى سبيؿ المثاؿ بيف التشيكية كالسمكفاكية- ،

إضافة لذلؾ عرفت ىذه الفترة أيضا دراسات في تردد كتكزع الفكنيمات داخؿ بنية 
الكممة في األّكؿ في اآلخر كما شاكؿ ذلؾ، كما شيدت تكجيا في االىتماـ 

أخرل كبشكؿ خاص المقطع مف خبلؿ دراسة طكلو كأنكاعو  بكحدات فكنكلكجية
 كغيرىا مف القضايا المتعمقة بو مف كجية إحصائية كتردداتو كتكزيعاتو كغيرىا.

في فترة السبعينات استمر االىتماـ بتكزيع الفكنيمات كفقا لمكقعيا في        
ركز دراسات الكممة مف خبلؿ النظر في نسبة تكراراتيا كتردداتيا إضافة إلى ب

 vowelsكالصائتة  consonantsتبحث في تكزع كتردد األصكات الصامتة 
كقياسيا في االستعماؿ المغكم كأيضا قياسيا في تكاردىا في البناء المكرفيمي، 
كغيرىا مف القضايا الفكنكلكجية التي عكلجت كفؽ منظكر إحصائي، كمع التطكر 

لكجيا اإلحصائية بصفة خاصة التكنكلكجي لمحاسكب كتطبيقاتو أخذت الفكنك 
كالدراسات المغكية اإلحصائية بصفة عامة بعدا جديدا خصكصا في ظؿ المعالجة 

 اآللية لمغة الطبيعية. 
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 قراءة في التحميل الفونولوجي اإلحصائي عند التشيكيين:   2-2

يعّد المسانيكف التشيكيكف مف ركاد الفكنكلكجيا اإلحصائية حيث كانت      
دراساتيـ مف األبحاث العممية األكلى في ىذا المجاؿ كقد تنكعت بتنكع القضايا 

 (1) (B. Trnkaالفكنكلكجية لمغة، فإضافة إلى دراسة ماتزيكس نجد ترنكا )
صكص التشيكية المختمفة كممة مف الن 9457كباالعتماد عمى عينة متككنة مف 

درس تكزيع أطكاؿ الكممات كفقا لعدد كنكع المقاطع الصكتية، ككذلؾ تكزيع تردد 
في الكممات ( Short Vowels/ LongVowelsالصكائت القصيرة كالطكيمة  )

ذات أنكاع مقطعية مختمفة، كمف بيف نتائج دراستو أف الفكنيمات الصائتة القصيرة 
ت ثنائية المقطع لمغة التشيكية، كما حممت دراستو األكثر شيكعا في الكمما

الفكنكلكجية اإلحصائية أيضا تكزيع الفكنيمات الساكنة كترددىا في كممات متككنة 
 (2)مف أعداد مختمفة مف المقاطع الصكتية.

 

 

 

                                                           

( لساني تشيكي كبركفيسكر في المغة اإلنجميزية كاألدب 1895- 1984) (Bohumil Trnka)بكىيميؿ ترنكا  1
اإلنجميزم القديـ )كمية اآلداب، جامعة تشارلز، براغ( أحد ركاد المدرسة الكظيفية كمؤسسي حمقة براغ المسانية 

شغمت مساحة  (، لو العديد مف األبحاث المسانية مف الكجية الكظيفية خصكصا في الدراسات الفكنكلكجية التي1926)
كبيرة في أبحاث أعبلـ مدرسة براغ، إضافة إلى دراسات كصفية مكرفكلكجية كتركيبية، كفي دراسات في األسمكب ككذا 

( كأحد أعضاء لجنة 1948في المسانيات اإلحصائية حيث انتخب في المؤتمر المغكم الدكلي السادس في باريس )
البحث المساني اإلحصائي كقد أثمر ذلؾ بنشره لبيبميكغرافيا في  اإلحصاء المغكم التي تأسست في المؤتمر لتشجيع

( بتمكيؿ مف اليكنيسكك كىي أكؿ بيبميكغرافيا في ىذا المجاؿ، يعتبر العديد مف 1950المسانيات اإلحصائية عاـ )
 Prague Linguistic Circle))ينظر:  20الباحثيف دراسات ترنكا شيادة ىامة في تطكر الفكر المغكم في القرف 

Papers, Volume 4, Edit, John Benjamins Publishing,2002, p96  
2 Eva Hajičová and all : Prague linguistic circle papers,  John Benjamins publishing 

company, vol : 2, Amstrdam, p78 . 
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أيضا بحث حكؿ البنية الصكتية لمغة  (1) (V. Mazlovaلػ مازلكفا ) فاكقد ك
التشيكية حيث عمد في دراستو إلى إحصاءات لمفكنيمات مع إيبلء االىتماـ لتكاتر 
المقاطع الفكنكلكجية المختمفة، كطكؿ الكممات األكثر شيكعا كغيرىا مف المباحث 

  (2).الصكتية لمغة التشيكية

كسع نطاقا كاف في أكائؿ لعّؿ البحث الفكنكلكجي اإلحصائي التشيكي األ     
الستينات مع قسـ المسانيات الرياضية لمعيد المغة التشيكية، كذلؾ باالستناد إلى 

فكنيما مف نصكص ذات أنماط ككظائؼ مختمفة  000 187عينة قدرت 
. (3) )عممية، أدبية، مقاالت صحفية..( تمت فييا دراسة تكاتر الفكنيمات كترددىا

ثير مف اإليجابية عمى الدرس المساني التشيكي كقد انعكست ىذه األبحاث بك
بصفة عامة كالفكنكلكجي بصفة خاصة، فقد ساىمت بشكؿ كبير في تقديـ 
كصؼ عممي لمخصائص الصكتية لمغة التشيكية كاإلحاطة بقضاياىا 

 الفكنكلكجية بدرجة كبيرة مف الدقة كالمكضكعية.

شؼ منيا كيؼ تمثؿ المتأمؿ في األبحاث التشيكية السالفة الذكر يست    
التحميؿ الفكنكلكجي اإلحصائي عند التشيكييف، حيث تمظير مف خبلؿ مجمكعة 
مف المبادئ التي قامت عمييا تحميبلت ىذه الدراسات مف أىميا مبدأ الشيكع، 

                                                           

عف عمر  1956لسانية تشيكية متخصصة في الدراسات الفكنكلكجية، تكفيت عاـ   ((Véra Mazlovaفيرا مازلكفا  1
بالدراسات األدبية التشيكية، كما كانت ليا جيكد في المسانية اإلحصائية تمثمت  سنة( اىتمت بشكؿ كبير 36)

كعممت أيضا في باألخص في الدراسات الصكتية اإلحصائية،  كانت أستاذ مساعد في معيد الفمسفة بجامعة تشارلز ، 
قسـ عمـ الميجات في معيد المغة التشيكية ، حيث شاركت في البحث في الميجات التشيكية كالسبلفية مف دراساتيا: 

 كيؼ يتجمى النسؽ الصكتي لمغة التشيكية كفؽ اإلحصاءات الصكتية. ينظر:
)Institut d’etudes slaves : Révue d’etudes slaves, vol24, Edit, imprimerie nationale,1948, 

paris(  
2 Marie Těšitelová : Ibid, p150. 
3 Marie Těšitelová : Ibid, p150. 
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فنجدىا تستيدؼ في تحميبلتيا الفكنكلكجية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: 
األصناؼ المقطعية األكثر شيكعا،  الفكنيمات األكثر ترددا في االستعماؿ،

التراكيب الصكتية األكثر دكرانا في المغة التشيكية كغيرىا مف الظكاىر 
الفكنكلكجية، التي يحتكـ في دراستيا إلى درجة شيكعيا كدكرانيا في االستعماؿ 

  المغكم.

كيعّد ىذا التحميؿ في الحقيقة قياسا لمنظاـ الفكنكلكجي في االستعماؿ أك 
ز أك التطبيؽ مف خبلؿ ما ىك أكثر شيكعا، كالشائع، كاألقؿ شيكعا، االنجا

كحتى النادر، بإخضاعو  لمقاييس إحصائية كمية ككيفية. إضافة لمبدأ الشيكع 
عرفت ىذه األبحاث تحميبلت إحصائية أخرل لمظكاىر الفكنكلكجية لمغة 

بينيا ككذا  التشيكية، كدراسة عبلقات ىذه الظكاىر الصكتية  كارتباطاتيا فيما
مع ظكاىر أخرل مف مستكيات المغة المختمفة كفؽ مقاييس االرتباط اإلحصائية 
القائمة عمى التحميؿ الكمي كالكيفي كاالستداللي، كقد شكؿ البحث في عبلقة 
الفكنيـ كالغرافيـ كمدل ارتباطيما أحد المباحث الميمة في ىذا النكع مف التحميؿ 

ديد مف التحميبلت اإلحصائية التي كظفكىا في عند التشيكييف، إضافة إلى الع
عمميـ الكصفي كالتحميمي لمخصائص الفكنكلكجية لمغتيـ كما ىي في كاقع 

 االستعماؿ.

كتعد ىذه الدراسات الفكنكلكجية اإلحصائية دراسات آنية فيي تبحث في   
خصائص الظاىرة الصكتية المراد دراستيا كتخضعيا لمتحميؿ اإلحصائي كما 

عة في زمانيا، كىك ما ساعد بعد ذلؾ عمى تتبع كتيرة تغيرات كتطكرات ىي كاق
الظكاىر الفكنكلكجية المختمفة في االستعماؿ التشيكي، بناء عمى معطيات 
إحصائية عممية مكضكعية خصكصا كأف بدايات التحميؿ الفكنكلكجي اإلحصائي 

تكنكلكجيا الحاسكب ، إضافة إلى مكاكبتيـ لتطكرات عند التشيكييف كانت مبكرة
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مما ساعد في إنشاء العديد مف المدكنات الحاسكبية لمغة التشيكية، ككذا إنشاء 
 قكاعد حاسكبية لئلحصاءات المغكية التشيكية.

عمد المسانيكف التشيكيكف كغيرىـ مف الباحثيف كالعمماء في الميداف المساني      
أخرل مختمفة إلى المنيج  سكاء في أبحاثيـ الفكنكلكجية أك في دراسات لسانية

اإلحصائي، نتيجة لمطرؽ المنيجية العممية التي يقدميا كالتي مف شأنيا أف 
 ،تساعدىـ عمى فيـ ظاىرة لغكية أك قضية مف القضايا المسانية المراد معالجتيا

كدراستيا كاإلحاطة بيا كيفما ىي حادثة ككاقعة في االستعماؿ، كذلؾ بطريقة 
بشكؿ كبير مف الدقة المرجكة، كسنفصؿ بكضكح أكثر عممية مكضكعية تقترب 

الخطكات المنيجية كاإلجراءات العممية المتبعة في مثؿ ىذه الدراسات، مف 
خبلؿ الكقكؼ عند نمكذج متمثؿ في دراسة فكنكلكجية إحصائية لممقاطع 

، باعتبار بحثنا قائـ بالدرجة األكلى عمى معاصرةالصكتية في المغة التشيكية ال
عند التشيكييف الذم كما أسمفنا الذكر  التحميؿ الفنكلكجي اإلحصائي ةدراس

  يعّدكف مف ركاد ىذا المجاؿ، كقد كسمت ىذه
ش تلدراسة النمكذج " التحميؿ الكمي لممقاطع الصكتية في المعجـ التشيكي " ألليا

كىك أحد الباحثيف التشيكييف المعاصريف الذيف  (1) (Aleš Bičan)بتشاف ،
دراساتيـ كبحثيـ في الجانب الفكنكلكجي لمغة التشيكية حيث يمارس اشتيركا ب

نشاطو األكاديمي كبركفيسكر في معيد المغة التشيكية لؤلكاديمية العممية التشيكية 

                                                           

سنة( تخصص المسانيات العامة قسـ المغة  37 -1981لساني تشيكي معاصر ) (Aleš Bičan)أليش بتشاف:   1
في مجاؿ  2012التشيكية، متحصؿ عمى الدكتكراه سنة  (Masaryk) اإلنجميزية كآدابيا كمية الفنكف جامعة 

الصكتيات التشيكية، كىك حاليا يعتمي درجة بركفيسكر،  لو العديد مف األبحاث كالدراسات الفنكلكجية الميمة لمغة 
مغة التشيكية المعاصرة، كدراستو لبنية المقاطع الصكتية لمغة التشيكية دراسة إحصائية، التكافقات كتكزيع الصكامت ل

، تصميـ قامكس  -دراسة إحصائية مقارنة–التشيكية، الخصائص الفكنكلكجية لمغة الشعرية كالنثرية في التشيكية 
مكسكعي صكتي تشيكي كغيرىا مف األبحاث كالدراسات العديدة، التي جعمتو مف أىـ المسانييف المعاصريف التشكييف. 

 https://www.muni.czينظر: 
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، كتعد دراستو سالفة الذكر مف الدراسات الميمة في التحميؿ الفكنكلكجي  لمعمـك
 يا عمى النحك اآلتي:   اإلحصائي لمغة التشيكية، كالتي ندرج تفاصيؿ بحث

 :(Sample)العــينة   أ  2

جراء عمميا ضركريا في أم بحث  تعّد عممية تحديد العينة خطكة ميمة كا 
أك عمؿ أك دراسة إحصائية فيي لبنة أساسية في تحقيؽ أىداؼ كمقاصد البحث 
اإلحصائي، كتعّرؼ العينة عمى أنيا: " مجمكعة جزئية أك شريحة مف المجتمع 

تككف ممثمة اإلحصائي األصمي المراد معرفة خصائصو، يتـ اختيارىا بحيث 
فنأخذ عمى سبيؿ   (1)تمثيبلن صادقان لممجتمع اإلحصائي الذم سحبت منو" 

المثاؿ دراسة ظاىرة قمؽ االمتحاف عند التبلميذ، ىنا سيجد الباحث نفسو أماـ 
مجتمع إحصائي ضخـ بؿ قد تككف ميمتو مستحيمة فاستثمارا لمجيد كالكقت 

عميميا، يستمـز اتخاذ إجراء كالكصكؿ في آف كاحد إلى نتائج دقيقة يمكف ت
عممي منيجي كىك تحديد عينة تحمؿ الخصائص ذاتيا لممجتمع المراد دراساتو، 
فالمثاؿ الذم سقناه مثبل البد أف تحتكم العينة مف التبلميذ الجنسيف الذكر 
كاألنثى الذيف يعانكف فعبل مف قمؽ االمتحاف كظاىرة تستجكب المعالجة إضافة 

ي البد أف تأخذىا ىذه العينة حتى تككف ممثمة فعبل إلى كؿ الخصائص الت
لممجتمع األصمي، كبالتالي تككف ىناؾ إمكانية في تعميـ ما تكصؿ إليو مف 

 النتائج.

إذا ما أسقطنا ما سبؽ ذكره عف العينة عمى البحث الفكنكلكجي        
اإلحصائي التشيكي فإف األمر ال يخرج عف ذلؾ بؿ ىك نفسو فأم دراسة 
إحصائية في أم مجاؿ تتطمب عينة لمبحث، فمثبل دراسة )بتشاف( لممقطع 

                                                           

1  G. Cochoran William : Sampling Technichniques, Published by : Wiley, 1977, 

Canada, p06. 
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 التي أخذناىا  -المغة التشيكية المعاصرة  -الصكتي في المعجـ التشيكي 
كنمكذج عف التحميؿ الفكنكلكجي اإلحصائي في األبحاث التشيكية، اعتمد في 

مفردة  000 46مقطعا مأخكذا مف  703 146دراستو عمى عينة  تمثمت في 
الذم أعده معيد المغة  SSCمعجمية مف قامكس األدب التشيكي كالسمكفاكي 

ة معجمية مفرد 000 50التشيكية األكاديمية لمعمـك كالذم يتضمف أكثر مف 
لمغة التشيكية المعاصرة، فباإلضافة إلى تفسير معاني المفردات يحتكم ىذا 
المعجـ أيضا معمكمات عف اإلمبلء، كالنطؽ، كاالنحراؼ كأصؿ الكممات، ككتيرة 

اف( لمفردات تشاالستخداـ، كأجزاء المقاطع كما إلى ذلؾ. كيعكد سبب اختيار )ب
ت المغة التشيكية المعاصرة التي يريد مف ىذا المعجـ ألنو يعكس فعبل  مفردا

دراسة طبيعة بنية المقاطع الصكتية المشكمة ليا، ككذا المقاطع األكثر تكاترا  
  (1). كاألكثر ترددا في تشكيؿ المفردة المعجمية لمتشيكية المعاصرة

كبصفة عامة تككف العينة في الدراسات المسانية اإلحصائية  مجمكعة      
كمقاالت أدبية أك عممية إضافة إلى كتب لغكية كنصكص مدكنات كركايات 

كخطابات مختمفة سكاء مكتكبة أك منطكقة كغير ذلؾ، حيث يأخذ الباحث ما 
فينا كانت العينة  (2)يساعده عمى تحقيؽ أىدافو كغاياتو مف بجثو اإلحصائي 

عبارة عف مفردات مف معجـ األدب التشيكي كالسمكفاكي، حيث حممت ىذه 
خصائص معجـ المغة التشيكية المعاصرة كبالتالي خصائص المجتمع  المفردات

 اإلحصائي األصمي كمنيا كانت مجتمعا مصغرا عنو يمثمو في ىذه الدراسة.

إضافة إلى ما سبؽ أيضا فإف حجـ العينة ميـ جدا فعمى الباحث أف         
يـ كال يأخذ الحجـ المناسب لعينة دراستو حتى تككف نتائج بحثو قابمة لمتعم

                                                           

1Aleš Bičan : Quantitative analysis of the syllable in Czech lexicon, Published by: 
Linguistica Brunensia, Editon 02, Vol :63, p87-88. 
2 Charles Muller : Initiation aux méthodes de la statistique linguistique, Editions : 

Champion, 1992, Paris, P12 
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 703 146اف( تش، فمثبل ىنا أخذ )ب(1)يشكبيا نكع مف االختبلؿ كالقصكر
مفردة معجمية كىك حجـ جعمو قادرا عمى تحديد  000 46مقطعا مككنا لػ 

المقاطع الصكتية األكثر ترددا في تشكيؿ بنية المفردة المعجمية لمغة التشيكية 
المعاصرة ثـ األقؿ فاألقؿ دكف أف يككف ىناؾ قصكر، ليضمف بذلؾ نتائج 
عممية يمكف تعميميا، فمف ذلؾ يمكننا القكؿ إف اختيار العينة كتحديد حجميا 

 ؿ دقيؽ خطكة ميمة كأساسية في تحقيؽ الدراسة مقاصدىا العممية. بشك
مما سلف ذكره نلمس أهمية العينة كإجراء علمي في البحث اإلحصائي        

بصفة عامة واللساني والفونولوجي بصفة خاصة، لكن وقبل أن يْقُدَم الباحث على 
البد أف أم ؛ إحصاءهتحديد عينته البد أوال أن يحدد هدفه من الدراسة وما يريد 

يبيف كحدة عممو اإلحصائي، ففي التحميؿ الفكنكلكجي نجد أف الكحدة التي يقـك 
عمييا ىي الفكنيـ، كاألمر سياف مع التحميؿ الفكنكلكجي اإلحصائي حيث البد مف 

، ففي دراسة بيكاف التي تيدؼ إلى (2)تعييف الكحدة الفكنكلكجية اإلحصائية بدقة
عية لممفردة المعجمية لمغة التشيكية المعاصرة كانت كحدتو معرفة البنية المقط

اإلحصائية ىي المقطع الصكتي، حيث يمثؿ محكر بحثو كتحميمو كالغاية التي 
 يرنك إلييا مف دراستو.

جراء عممي       مف ذلؾ نككف قد كقفنا عند إحدل الخطكات المنيجية الميمة كا 
كجي اإلحصائي، كىك تحديد العينة مف اإلجراءات األساسية في التحميؿ الفكنكل

المناسبة مف حيث الخصائص التي تجعميا تمثؿ الظاىرة ككؿ، ككذا مف حيث 
الحجـ الذم يحقؽ ليا دقة في النتائج كبالتالي إمكانية التعميـ كقبؿ ذلؾ العناية 
بتحديد الكحدة الفكنكلكجية اإلحصائية حتى يضمف الباحث عدـ كقكعو في 

 بحثو. اضطرابات كتشتت في

                                                           

1 Marie Těšitelová : Ibid, p39. 
2 See, Marie Těšitelová : Ibid, p145. 
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 :تنظيم المعمومات  -ب 3

( أليش بتشافإلى جانب العينة كما سبقيا مف خطكات منيجية عمد )      
في دراستو إلى عممية تبكيب المعمكمات كتنظيميا كذلؾ بعد تقديـ مسح كصفي 
لممقطع الصكتي في المغة التشيكية المعاصرة، كىك إجراء ميـ كخطكة منيجية 

اإلحصائي، فتبكيب المعمكمات كتنظيميا يكمف في جعميا أساسية في التحميؿ 
ضمف جداكؿ حتى تسيؿ عممية التعاطي معيا أثناء معالجتيا كتحميميا ككذا 

، كفيما يمي تكضيح لما قاـ بو بيكاف في نقطة جدكلة (1)الخركج بنتائج حكليا
المعمكمات التي جمعيا مف خبلؿ مسح كصفي لبنية المقطع الصكتي في المغة 

لتشيكية ككيفية تحميؿ كمعالجة ما تكصؿ إليو مف خبلؿ المسح الذم قاـ بو ا
 كىك ما نقدمو عمى النحك اآلتي:  

 (2)( أنكاع المقاطع الصكتية الممكنة في المغة التشيكية:01) دكؿج

 

( تقديـ مسح كصفي شامؿ ألصناؼ 01أراد )أليش بتشاف( مف الجدكؿ رقـ )  
المقطع الصكتي في المغة التشيكية باعتبار نكاة المقطع صكت صائت  

                                                           

 .21ص -األردف–ـ، عماف 2008، 1ينظر، أحمد عبد السميع طبّيو: مبادئ اإلحصاء، دار البداية، ط  1
2  See,  Aleš Bičan : Ibid, p 91. 

 

-CCC -CC -C -Ø 

VCCC VCC VC V Ø- 
CVCCC CVCC CVC CV C- 

CCVCCC CCVCC CCVC CCV CC- 
CCCVCCC CCCVCC CCCVC CCCV CCC- 

CCCCVCCC CCCCVCC CCCCVC CCCCV CCCC- 



ISSN: 2335-1381  رفوف مجلة 

  8102: الثاني السنة: ديسمبر عددال : السادسمجلدال 

 

175 

 

voyelle حيث يمثؿ العمكد األكؿ بداية المقطع كالسطر األفقي األعمى نياية
المقطع ثـ يدرج ما ينتج عنيما مف تشكيبلت لممقطع الصكتي أم ما يسبؽ 

حيث نكاة المقطع ىي الصكت  CVالنكاة كما يمييا، مثاؿ ذلؾ: المقطع 
كىكذا حتى أتـ  -Øكال يمييا صكت بعدىا  C-يسبقيا صامت  Vالصائت 
لبنية المقاطع الصكتية الممكنة في المغة التشيكية، لينتقؿ بعد ىذا مسحو 

التبكيب كالحصر كالمسح الكصفي إلى إخضاع ما سبؽ لتحميؿ إحصائي قائـ 
عمى مقياس نسبي، حكؿ البنيات المقطعية األكثر تكاترا في تشكيؿ البنية 

نة التي الصكتية لممفردة المعجمية لمغة التشيكية المعاصرة مف خبلؿ العي
 اختارىا كىك ما أدرجو عمى النحك اآلتي:

 :المقاييس المستعممة في التحميلج     4

 :النسبي التردد مقياس 5

 النسبة المئوية ألنواع المقطع: 6

 
 

Total -CCC -CC -C -Ø 

4.52 % 0.0007 
% 

0.1 % 1.41 % 3.01 % Ø- 

70.03 
% 

0.08 % 3.74 % 18.22 
% 

47.99 % C- 

32.62 
% 

0.03 % 1.05 % 5.51 %  %06.11  CC- 

1.76 % 0.005 % 0.05 % 0.38 % 0.20 % CCC- 
0.07 % 0 % 0.001 

% 
0.018 

% 
1.14 %  CCCC- 

100 % 0.12 % 4.94 % 25.55 
% 

69.39 % Total 
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د المقاطع الصكتية المختمفة في بناء المفردة رد( نسب ت02جدكؿ رقـ )
 المعجمية التشيكية

الثاني قياسا لنسبة البنى المقطعية المشكمة لمبنية الصكتية يمثؿ الجدكؿ     
لممفردة المعجمية لمغة التشيكية المعاصرة بصفة عامة حيث ترجمت ىذه النسب 

في الجدكؿ  (بتشاف) مدل تكاتر كتكرر البنى المقطعية المختمفة التي أدرجيا
تية لممفردة ( بعد مسح كصفي ليا في عممية تشكيؿ البنية الصك 01السابؽ )رقـ 

إلى ككف المقاطع الصكتية  -المعجمية، كتشير النسب ىنا _كما أكرد بيكاف
المفتكحة ىي األكثر ترددا في نسيج البنية الصكتية لممفردة المعجمية التشيكية، 

حيث احتؿ المقطع الصكتي القصير المفتكح  %69.39فقد بمغت نسبتيا العامة 
في البنية الصكتية لممفردة المعجمية  المرتبة األكلى مف حيث شيكعو ككركده

، بينما انعدـ تماما المقطع الصكتي المغمؽ المتككف CV%(   47.99بنسبة  )
 -التي كما ذكرنا سابقا ىي صكت صائت -مف أربع صكامت تسبؽ النكاة 

( في البناء الصكتي لممفردة المعجمية (CCCCVCCCكثبلث صكامت تمييا 
 .(1)لمغة التشيكية المعاصرة 

بعد ذلؾ أخذ بتشاف يفصؿ أكثر تردد المقاطع الصكتية المختمفة في فئات 
مختمفة مف المفردات المعجمية  كاألسماء كاألفعاؿ كما إلى ذلؾ أدرجيا في 

 مجمكعة مف الجداكؿ نخطيا عمى النحك اآلتي:

 (2)النسبة المئوية من أنواع المقاطع في فئات مختمفة من الكممات: 7

 : Nouns, adjectives )) كالصفات : األسماء1الفئة  7

                                                           

1 See, Aleš Bičan : Ibid, p91. 
2 See, Aleš Bičan : Ibid,p 97-98 
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( يمثؿ تردد المقاطع الصكتية في األسماء كالضمائر لمغة 3جدكؿ رقـ )
 التشيكية

 (Verbs: األفعال )2الفئة  9

 ( يمثؿ تردد المقاطع الصكتية في األفعاؿ لمغة التشيكية4جدكؿ رقـ )

 

Total -CCC -CC -C -Ø 

4.28 % 0 % 0.11 %  0.62 % 2. 8 % Ø- 
71.54 

% 
0.7 % 4.93 % 14.85 % 51.68 % C- 

22.49 
% 

0.01 % 1.33 % 4.62 %    05.42 %  CC- 

1.64 % 0.001 % 0.05 % 0.38 % 0.1 % CCC- 
0.06 % 0 % 0.001 

% 
0.018 % 1.13 %  CCCC- 

100 % 0.08 % 6.42 % 21.24 % 61.14 % Total 

Total -CCC -CC -C -Ø 

3.78 % 0 % 0 %  1 % 3.87 % Ø- 
76.32 

% 
1.76 % 4.79 % 10.08 % 59.7 % C- 

16.88 
% 

0.50 % 1.26 % 2.02 % 13.1 %  CC- 

2.52 % 0 % 0 % 0 % 2.52 % CCC- 
0.5 % 0 % 0 % 0 % 0.5 %  CCCC- 
100 % 2.27 % 6.05 % 12.09 % 69.6 % Total 
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 (: Pronouns) : الضمائر3الفئة 11

 لمغة التشيكية( يمثؿ تردد المقاطع الصكتية في بنية الضمائر 5جدكؿ رقـ )

 (Adverbs: الظروف )4الفئة 11

( يمثؿ تردد المقاطع الصكتية في بنية الظركؼ  لمغة 6جدكؿ رقـ )
 التشيكية
 
 
 

Total -CCC -CC -C -Ø 

1.89 % 0 % 0 %  0.31 % 1.57 % Ø- 
72.01 

% 
0 % 2.83 % 18.55 % 50.63 % C- 

26.1 % 0 % 0.31 % 4.72 % 21.07 %  CC- 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % CCC- 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %  CCCC- 

100 % 0 % 3.14 % 23.58 % 63.27 % Total 

Total -CCC -CC -C -Ø 

4.15 % 0 % 0.12 %  1.33 % 2.69 % Ø- 
64.69 

% 
0.07 % 3.1 % 12.06 % 49.46 % C- 

29.17 
% 

0 % 0.57 % 4.04 % 24.57 %  CC- 

1.93 % 0.03 % 0.07 % 0.38 % 1.45 % CCC- 
0.0 % 0 % 0.008 % 0.008 % 0.04 %  CCCC- 
100 % 0.1 % 3.86 % 17.83 % 68.22 % Total 
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 ,Prepositions .: األدوات ) الجر، الربط..(  )..5الفئة  12

conjunctions:)  

 ( يمثؿ تردد المقاطع الصكتية في بنية األدكات لمغة التشيكية7جدكؿ رقـ )

بعد أف قدـ بتشاف في الجدكؿ األكؿ مسحا كصفيا لبنى المقاطع   
التشيكية المختمفة كالممكنة عّبر عف استعماليا في التشكيؿ الصكتي لممفردة 
المعجمية مف خبلؿ نسب مئكية ترجمت كميا مدل تكاتر كتردد كؿ منيا في 

ة األكثر بناء المفردة المعجمية، بعدىا أخذ يحمؿ بعمؽ أكثر البنى المقطعي
شيكعا كاألقؿ في فئات المفردات المعجمية المختمفة كاألسماء كاألفعاؿ كاألدكات 

( كقد أكدت 3،4،5،6،7كما شاكؿ ذلؾ، كىك ما ترجمتو الجداكؿ السابقة )
نتائجيا أف المقاطع المفتكحة ىي األكثر شيكعا كاألكثر ترددا في تشكيؿ المفردة 

حيث تراكحت نسبة المقطع الصكتي المفتكح المعجمية لمغة التشيكية المعاصرة 
، كقد %79.6 -%71.05في فالفئات المختمفة بيف أسماء كأفعاؿ كأدكات بيف 

تصدر المقطع القصير المفتكح األصناؼ المقطعية المتنكعة ليككف كما ذىب 
بتشاف المقطع الصكتي األكثر شيكعا في بناء المفردات المعجمية لمغة التشيكية 

 عدد كاختبلؼ فئاتيا.المعاصرة بت

Total -CCC -CC -C -Ø 

6.82 % 0 % 0.45 % 2.16 % 4.16 % Ø- 
72.38 

% 
0 % 2.83 % 17.8 % 51.75 % C- 

19.97 
% 

0 % 0.45 % 4.66 % 14.81 %  CC- 

0.83 % 0 % 0.17 % 0.33 % 0.33 % CCC- 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %  CCCC- 

100 % 0 % 3.99 % 24.96 % 61.05 % Total 
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 :(1)كبصفة خاصة أكضحت النتائج أيضا أف 

فئة الضمائر لدييا أبسط ىيكؿ مقطعي صكتي: حيث ال تتجاكز بداية  -
 كنياية مقطعيا اثنيف مف السكاكف.

جميع المقاطع المغمقة في األفعاؿ تبدأ مع ساكف كاحد أك مزيج مما ال  -
 يزيد عف اثنيف مف الحركؼ الساكنة.

دكات كالكممات المبنية لدييا أيضا بنية مقطعية بسيطة؛  حيث تخمك األ -
مف المقاطع التي تبدأ مع أربعة سكاكف كتنتيي عند ثبلثة سكاكف، كغيرىا مف 
الدالالت التي استشفيا بيكاف مف تحميميو اإلحصائي المعتمد ىنا عمى مقياس 

 .النسب المئكية

 :lnetneC  cnedneTمقياس النزعة المركزية  13

تعّد مقاييس النزعة المركزية مف المقاييس األساسية كاألكثر تداكال في          
األبحاث اإلحصائية بمختمؼ ميادينيا كمجاالتيا العممية، كتسمى "بمقاييس 

حيث تميؿ  (2)"المكضع أك المتكسطات، كىي القيـ التي تتركز القيـ حكليا
مى بالقيمة المركزية أشيرىا البيانات عادة إلى التمركز عند قيمة معينة تس

الذم يعد أىـ مقاييس النزعة  Aritemetic Meanالمتكسط الحسابي 
( في بتشافالمركزية، كأكثر استخداما في النكاحي التطبيقية، كىك ما عمد إليو )

 الجدكؿ اآلتي:

 

                                                           

1   See, Aleš Bičan : Ibid, p100 

 . 31شرؼ الديف خميؿ: اإلحصاء الكصفي، شبكة األبحاث كالدراسات االقتصادية، ص 2
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متكسط عدد المقاطع لكؿ كممة، كالنسب المئكية لمكممات التي ( 84جدول رقم )
 تحتكم عمى مقطع كاحد إلى أربعة مقاطع صكتية

( متكسط عدد المقاطع الصكتية في المفردة 08يترجـ الجدكؿ رقـ )     
المعجمية لمغة التشيكية المعاصرة بمختمؼ فئاتيا كالمقصكد بالمتكسط ىنا كما 
أشرنا سابقا ىك القيمة التي تتجمع حكليا مجمكعة قيـ أك بعبارة أخرل نقطة 

كعة ككؿ، فاألسماء اتزاف البيانات  يمكف مف خبلليا الحكـ عمى قيـ المجم
أم أف ىذا النكع مف فئات  3.25كالصفات مثبل متكسط عدد مقاطعيا ىك 

المفردة المعجمية بنيتو الصكتية قد تحتمؿ أكثر مف ثبلثة مقاطع أك تقؿ عف 
ذلؾ بقميؿ، فقد ترد أسماء تتككف مف أربع مقاطع أك مقطعيف مثبل إال أف القيمة 

ي ىذا النكع مف فئات المفردة المعجمية ىك التي تتمركز حكليا عدد المقاطع ف
ثبلثة، ليمنح ىذا المقياس اإلحصائي كصفا لعدد المقاطع التي غالبا ما تحمميا 
المفردة المعجمية بفئاتيا المختمفة ، إال أف ىذا النكع مف المقاييس غالبا ما 

الكممات التي 
تحتوي عمى 
 أربعة مقاطع

الكممات التي 
تحتوي عمى 
 ثالثة مقاطع

التي الكممات 
تحتوي عمى 

 مقطعين

الكممات 
التي تحتوي 
عمى مقطع 

 واحد

متوسط عدد  
المقاطع لكل 

 كممة

 

28.72 % 36.56 % 21.5 % 3.81 % 3.25 
األسماء، 
الصفات، 
الصفات 
 العددية..

8.28 % 27.59 % 39.81 % 24.83 

% 

 الضمائر 2.19

 األفعال 3.04 % 2.01 % 24.48 % 46.53 % 22.76

 الظروف 3.21 % 2.16 % 21.11 % 40.72 % 27.55

5.54 % 17.26 % 38.11 % 37.46 

% 

 الكممات المبنية 1.96
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يردؼ بتحميبلت إحصائية أكثر تفصيبل حتى يتسنى لمباحث الكقكؼ عند 
(، حيف فّصؿ أكثر في نسبة عدد بتشافالعممي الدقيؽ كىك ما قاـ بو ) التفسير

المقاطع التي تحتمميا البنية الصكتية لممفردة المعجمية لكؿ فئة مف فئاتيا 
المختمفة مف أسماء كأفعاؿ كصفات كغير ذلؾ، فنجد مثبل في فئة األفعاؿ أف 

البنية المشكمة مف ثبلثة بنيتيا الصكتية في المغة التشيكية المعاصرة تغمب فييا 
كحد أدنى لمبنية الصكتية  %2.01مقابؿ  % 46.53مقاطع بنسبة قدرت بػ 

لمفعؿ المتشكمة مف مقطع كاحد، كىذا يفسر أكثر متكسط عدد المقاطع الصكتية 
 .3.04في فئة األفعاؿ الذم أخذ قيمة مركزية ىي 

فردة المعجمية لمغة لـ يقتصر التحميؿ اإلحصائي لممقطع الصكتي في الم       
( فيما سبؽ ذكره فقط، بؿ حممت دراستو العديد بتشافالتشيكية المعاصرة عند )

مف التحميبلت اإلحصائية كبحثو في نكاة المقطع األكثر تكاترا، حيث تكصؿ إلى 
أف الصكائت القصيرة باعتبارىا النكاة ليا الغمبة في تشكيؿ المقطع الصكتي 

، إضافة %77.63لمعاصرة حيث بمغت نسبة ترددىا لمفردات المغة التشيكية ا
لبحثو في األنماط المختمفة لمبنية الصكتية لممفردة التشيكية المعاصرة خصكصا 
المؤلفة مف العمؿ أك الصكائت كغيرىا مف القضايا المتعمقة بالمقطع الصكتي في 

 .(1)المعجـ التشيكي المعاصر التي يطكؿ شرحيا كالتفصيؿ فييا

ماىي إال نمكذج بسيط مف البحث الفكنكلكجي  (بتشاف) راسةإف د      
اإلحصائي التشيكي الذم تنكع بتنكع القضايا الفكنكلكجية لمغة التشيكية كفيما يمي 

 نحدد بإيجاز أىـ النقاط المنيجية المتبعة في مثؿ ىذه األبحاث:

: تحديد بدقة كعناية الكحدة اإلحصائية أم البد لمباحث أف يعرؼ ماذا يريد أوال
السابقة كانت كحدة تحميميو  (بتشاف)إحصاءه كما غايتو مف ذلؾ، ففي دراسة 

                                                           

1 See Aleš Bičan : Ibid,p 101-105.  
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اإلحصائي الفكنكلكجي ىي المقطع الصكتي، حتى يضمف الباحث كضكح عممو 
 كال يقع في نكع مف التشتت.

ؿ لمظاىرة المراد معالجتيا إحصائيا، فبلبد : القياـ بمسح كصفي شامثانيا
لمباحث أف يككف عمى قدر مف المعرفة تخكلو لمبحث في تمؾ الظاىرة الفكنكلكجية 
أك المغكية أك ما يريد تحميمو إحصائيا، كىك ما يساعده عمى اختيار بشكؿ سميـ 

 المقاييس اإلحصائية المناسبة لدراستو.

المناسب لمدراسة: إف معرفة الباحث لما يريد : اختيار العينة كحجميا ثالثا
إحصاءه في المجاؿ المساني بصفة عامة كالفكنكلكجي بصفة خاصة كما يدكر مف 
فرضيات حكؿ ما يريد دراستو، مف شأنو أف يساعده عمى اختيار العينة المناسبة 

جـ التي تترجـ فعبل الظاىرة المراد معالجتيا كميا ككيفيا، إضافة إلى تحديده لمح
 المناسب لتمؾ العينة الذم يضيؼ مشركعية عممية لتعميـ نتائج دراستو.

رابعا: تنظيـ المعمكمات كاختيار المقياس اإلحصائي المناسب: بعد عممية 
المسح الكصفية التي يقـك بيا الباحث عف ظاىرة فنكلكجية أك لسانية كتحديده 

حتاج تنظيما قبؿ التحميؿ لمعينة كحجميا يجد نفسو أماـ كـ مف المعمكمات التي ت
فعممية تبكيب المعمكمات كتنظيميا مف شأنيا أف تنير لمباحث اآللية اإلحصائية 
المناسبة لمتحميؿ أك بعبارة أخرل المقياس المناسب لمتحميؿ كميا ككيفيا ليضمف 

 مكضكعية كدقة نتائج دراستو.

حميؿ : إعطاء التفسير العممي لؤلرقاـ التي تحصؿ عمييا في التخامسا
 كالخركج بنتائج حكليا.
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II  مردود التحميل الفونولوجي اإلحصائي عمى البحث المساني
 :التشيكي

تشيكية أعطى إضافة الإف اعتماد اإلحصاء في التحميؿ الفكنكلكجي لمغة         
عممية ميمة ككبيرة لمدراسة الكصفية الصكتية بصفة خاصة كالمسانية بصفة 

ة األرقاـ التي تتصؼ بالدقة عند الخصائص عامة، فقد كقؼ التشيكيكف بمغ
الفكنكلكجية لمغتيـ كما ىي كاقعة في زمانيا كمكانيا كمكنتيـ اآلليات اإلحصائية 
الكمية كالكيفية مف تفسير ظكاىر فكنكلكجية مختمفة بعممية كمكضكعية كدقة 

ية كبيرة، لينعكس ذلؾ إيجابيا عمى الدراسة الكصفية لمغة التشيكية ككذا التاريخ
كالمقارنة خصكصا كأف مجاؿ التحميؿ الفكنكلكجي اإلحصائي عرفو التشيكيكف 
مبكرا، فقد كانت ليـ العديد مف الدراسات اإلحصائية الفكنكلكجية لمغة التشيكية في 
مراحؿ زمانية مختمفة، كىك األمر الذم ساعدىـ عمى تتبع الظكاىر الفكنكلكجية 

براز لمغة التشيكية  تاريخيا بمغة رقمية ت حمؿ دالالت كقراءات عممية متنكعة،  كا 
خصائصيا كمميزاتيا  مقارنة مع لغات قريبة منيا كالمغة السمكفاكية كذلؾ كفؽ 
معطيات كتحميبلت إحصائية كمية ككيفية كاستداللية، كما أف التطكر في 
تكنكلكجيا الحاسكب ساعد مثؿ ىذه الدراسات أف تأخذ منحى تطكريا أكبر انعكس 

جابي كأعطى إضافة مف خبلؿ ما تكصؿ إليو مف نتائج لممعالجة اآللية بشكؿ إي
لمغة التشيكية، كغيرىا مف المردكدات العممية التي قدميا ىذا التحميؿ لمدرس 

 الفكنكلكجي بصفة خاصة كالمساني بصفة عامة.

كقد انعكست مثؿ ىذه الدراسات اإلحصائية المسانية الغربية عمى األبحاث 
غكية العربية الحديثة؛ حيث استفادت ىذه األخيرة مف نظيرتيا األكلى المسانية كالم

في اعتمادىا لآلليات كالمقاييس اإلحصائية في تحميؿ الظكاىر المغكية بمغة 
رقمية ترفع الكثير مف المبس عف مجمكعة فرضيات أكقضايا عممية لغكية نذكر 

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الدراسات اآلتية:
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III مغوية اإلحصائية العربية الحديثة:الدراسات ال 

تنكعت الدراسات العربية المغكية اإلحصائية الحديثة بتنكع مستكيات المغة 
حيث ظيرت دراسات في اإلحصاءات المعجمية كالصكتية كالنحكية خصكصا في 
ظؿ ماتقدمو تكنكلكجيا الحاسكب مف تطكرات برمجية في مجاؿ التحميؿ 

ة إحصائية لغكية عربية تستند إلى الحاسكب تمؾ اإلحصائي، كقد كانت أكؿ دراس
التي قاـ بيا الدكتكر عمي حممي مكسى في مجاؿ اإلحصاءات المعجمية كالتي 

لتتكالى ( 1)" كسمت "دراسة إحصائية لجذكر معجـ الصحاح باستخداـ الكمبيكتر
األبحاث اإلحصائية المغكية العربية في شتى الفركع نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال 

 الحصر:

دراسة –دراسة حميمة أحمد عمايرة المكسكمة "أسمكب التمييز في العربية 
 حيث حممت ىذه الدراسة في إطارىا التطبيقي: -تطبيقية إحصائية

 صكر التمييز في القرآف الكريـ -أ
في عينة مف الشعر )بيف العصر الجاىمي  صكر التمييز في االستعماؿ -ب

لى نياية القرف الخامس اليجر   م(كا 

إجراء مقابمة بيف صكر التمييز عند النحاة كصكرتو في االستعماؿ سكاء  -ج
 كاف في القرآف أك في الشعر

كقد كاف لكؿ مف العناصر الثبلثة السابقة جداكؿ إحصائية تعبر عف تردد أنماط 
التمييز كنسبيا أم األنماط التي ترددت في القرآف كالتي ترددت في الشعر كعند 

، كقد كاف (2)إلى ما تردد عند طرؼ كغاب عف اآلخر كغير ذلؾالنحاة إضافة 
                                                           

الصحاح باستخداـ الكمبيكتر، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  عمي حممي مكسى: دراسة إحصائية لجذكر معجـ 1
 ، مصر.1978

حهًٍت أحًد عًاٌرة: أسهىب انخًٍٍس فً انعربٍت دراست حطبٍقٍت إحصائٍت، يجهت اَداب وانعهىو االجخًاعٍت، انعدد  2
 59-18و، جايعت انكىٌج، ص5883، 522
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ىدفيا مف ىذه الدراسة تأصيمي: كذلؾ مف خبلؿ الكقكؼ عمى القكاعد النحكية 
ليذا التركيب إعتمادا عمى إحصاء القكاعد الكاردة في عينة مختارة مف األصكؿ 

ذا األسمكب النحكية القديمة، إضافة إلى ىدؼ تعميمي يتمثؿ في معرفة أنماط ى
األكثر شيكعا كدكارنا مّما يعكد بفائدة تعميمية في تأليؼ الكتب النحكية لممتعمميف 
في المراحؿ التعميمية المختمفة، إضافة أف مثؿ ىذه المعرفة المنيجية تساعد في 
تيسير دراسة الظاىرة المغكية سكاء لمناطقيف بالمغة العربية أك لمناطقيف بغيرىا، 

ي يتمظير في كيفية استعماؿ قكاعد التمييز عمى مدل المدة كأيضا ىدؼ تاريخ
كقد تكصمت الدكتكرة حميمة عمايرة مف ىذه  (1) الزمنية المختارة في عينة الدراسة،

الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: أّف أنماط التمييز األربعة األكثر شيكعا 
، حيث جاء النمط في االستعماؿ بحسب عينة البحث كانت مف تمييز النسبة

أما النمط الثاني جاء  %31.1األكؿ منو التمييز فيو محكؿ عف مفعكؿ بو بنسبة 
أما النمط الثالث  %20.2التمييز فيو بعد صيغة التفضيؿ غير المضافة بنسبة 

ليككف النمط األخير  %08.3حيث التمييز محكؿ عف الفاعؿ فنسبتو قدرت بػ 
 (2) %06.1لتفضيؿ المضاؼ بنسبة كالذم جاء فيو التمييز بعد اسـ ا

إلى جانب دراسة الدكتكرة حميمة عمايرة نجد دراسة إحصائية لغكية أخرل في 
مجاؿ اإلحصاء المعجمي لمدكتكر يحي مير عمـ المكسكمة "الّرباعي المضاعؼ 

حصائيما –كالثبلثي المضّعؼ  " كقد -بحث في اشتقاقيما كمذاىب األئمة فييما كا 
اصطمح الباحث المضّعؼ لمداللة عمى ما ضّعؼ ثانيو مف األفعاؿ نحك مّد، 

 (3)عّد..، كالرباعي المضاعؼ عمى ما كرّر حرفاه نحك جمجؿ، رقرؽ، دمدـ...
                                                           

 الدراسة(حميمة أحمد عمايرة: المرجع نفسو، )ينظر مقدمة   1
 .95حميمة أحمد عمايرة: المرجع نفسو،  ص  2
 .260، الككيت، ص2013، 1يحي مير عمـ: العربية كالتراث )مجمكعة مقاالت(، مجمة الكعي اإلسبلمي، ط  3
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كييف مع بعد عرض الباحث لممنيجية التي تعامؿ بيا القدماء مف المعجمييف كالمغك 
ىذيف النكعيف مف األفعاؿ سكاء في تسميتيما أك في اشتقاقيما كما إلى ذلؾ، 
براز أيضا نقاط االتفاؽ كاالختبلؼ بينيـ كالخمؿ المنيجي الذم كقعكا فيو في  كا 
درساتيـ ليذيف الصنفيف المعجمييف، عرض الدكتكر يحي مير إحصاء لتكزع 

بية كقد كانت عينتو عبارة عف خمسة ىذيف النكعيف مف األفعاؿ في المعاجـ العر 
معاجـ ىي: ) جميرة المغة البف دريد، كتيذيب المغة لؤلزىرم، كالمحكـ البف 
سيده،  كلساف العرب البف منظكر، كقامكس المحيط لمفيركز آبادم( حيث بمغت 

بالنظر إلى ما كرد في الرباعي ككؿ، أما  %11.12نسبة الرباعي المضاعؼ 
مف مجمكع الثبلثي ككؿ، كمف  %07.22د جاءت نسبتو الثبلثي المضّعؼ فق

النتائج التي تكصؿ إلييا أف في تأليؼ الرباعي المجرد يمتنع دخكؿ الياء كالكاك 
في البناء إال في حاالت شاذة كقد كانت صحتيا محؿ اختبلؼ عند المغكييف 

 مف الرباعي المضاعؼ يككف في بنائو الياء %06كالمعجمييف في حيف أف نسبة 
كالكاك، كقد ختـ الباحث دراستو بجدكؿ يبرز فيو إحصاءاتو ليذيف الصنفيف في 
مقابؿ ما قاـ بو في السياؽ نفسو الدكتكر عمي حممي مكسى مشيرا إلى استدراكات 

كنجد عمى سبيؿ المثاؿ أيضا دراسات صكتية لغكية  (1)عمى دراسة ىذا األخير. 
المكسكمة: "التحميؿ اإلحصائي  عربية إحصائية كدراسة الدكتكر محمد الخكلي

ألصكات المغة العربية" حيث ىدفت دراستو إلى محاكلة الكقكؼ عند تكزع أصكات 
المغة العربية في االستعماؿ، كقد صاغ ذلؾ في مجمكعة مف األسئمة نشير لبعض 

 منيا كاآلتي:

"ما ىك الترتيب التنازلي ألصكات المغة العربية حسب شيكعيا في النصكص 
ة الحديثة؟" كيعني ذلؾ كيفية تردد األصكات المغكية العربية في االستعماؿ، المغكي

ك"ما ىك الترتيب التنازلي لشيكع كيفية نطؽ األصكات العربية؟ أم تردد صفات 
النطؽ )كقفية، احتكاكية...( مف األكثر تكاترا إلى األقؿ فاألقؿ كغيرىا مف األسئمة 

                                                           

 .476-470يحي مير عمـ: المرجع نفسو، ص  1
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عتمد الخكلي في دراستو عمى عينة لغكية كقد ا (1)التي جاءت في مجمميا عشرة. 
تككنت مف خمسمائة سطر مف مئة كتاب حديث، بكاقع خمسة أسطر مف الكتاب 
الكاحد، كأخذت األسطر الخمسة مف خمسة مكاقع مختمفة مف الكتاب الكاحد بكاقع 

( كىك 50، 40، 30، 20، 10سطر كاحد مف كؿ صفحة مف الصفحات )
لعنقكدية، كقد راع في عينتو أف تككف مكاضيع الكتب مايعرؼ بالعينة العشكائية ا

مختمفة أم في مجاالت متنكعة حتى ال يحدث تحيز لمجاؿ معيف أك لمكضكع 
معيف، كحتى ترتفع درجة تمثيؿ العينة لمظاىرة الصكتية في المغة العربية عمى 
، كقد حرص عمى كتابة البيانات المستخمصة كتابة فكنيمية حسب  كجو العمـك

ا في سياؽ الجممة، كبعد تحصمو عمى تردد لكؿ صكت لغكم باشر في نطقي
المعالجة اإلحصائية تمثمت في ترتيب األصكات حسب شيكعيا بدأ باألكثر تردادا 
فاألقؿ فاألقؿ، ككذا حساب التردد النسبي لكؿ صكت لغكم مف مجمؿ األصكات 

تكرارم، كحساب ككؿ إضافة إلى إظيار البيانات في أشكاؿ خاصة تبيف تكزعيا ال
معامؿ االرتباط لممقارنة بيف النتائج كغيرىا مف اآلليات اإلحصائية التي 

تكصؿ الخكلي إلى مجمكعة مف النتائج مف أىما أف الصائت المغكم  (2)اعتمدىا.
القصير )الفتحة( ىك األكثر شيكعا بحسب العينة حيث بمغت نسبة تردده 

األصكات ترددا بنسبة قدرت في حيف جاء صامت المغكم )ز( أقؿ  16.74%
كما تكصؿ أف األصكات المجيكرة أكثر ترددا مف الميمكسة، كأنو تكجد  %0.29بػ

عبلقة ارتباط قكية بيف سيكلة نطؽ الصكت كشيكعو فكمما كاف الصكت أسيؿ 
إضافة إلى العديد مف  (3)ازداد شيكعو في معظـ الحاالت كالعكس مف ذلؾ.

الدراسات المغكية اإلحصائية العربية التي يطكؿ ذكرىا كالتفصيؿ فييا كالتي 
                                                           

، 1984، 02غة العربية، العددمحمد عمي الخكلي: التحميؿ اإلحصائي ألصكات المغة العربية، مجمة معيد الم  1
 .49جامعة أـ القرل، مكة، ص

 

 51محمد عمي الخكلي: المرجع نفسو، ص  2
 .82 -48محمد عمي الخكلي: المرجع نفسو، ص  3
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تكصمت إلى نتائج ميمة باعتمادىا اإلحصاء في دراسة الظكاىر المغكية العربية 
ف كانت بحاجة إلى تضافر الجيكد كاالستفادة مما تكصؿ إليو مف  المختمفة، كا 

انية تطبيقية كحقؿ تعميمية المغة العربية عمى سبيؿ نتائج في تطكير حقكؿ لس
المثاؿ سكاء لمناطقيف بيا أك لغير الناطقيف بيا، أك في مجاؿ المعالجة الحاسكبية 
لمغة بتكفير البيانات المغكية الناتجة عف التحميؿ اإلحصائي بغية تطكير القكاعد 

 كالبنكؾ المغكية العربية الحاسكبية. 

يو أف لمدراسة المغكية اإلحصائية جذكر ككمضات في ما يحسف أف نشير إل
الفكر العربي القديـ، حيث طبؽ اإلحصاء في دراسة ظكاىر مف المغة العربية 
خصكصا في مجاؿ تردد األصكات المغكية أك كما عرؼ عند القدماء دكراف 

    (Frequncy of letters).الحركؼ كىك مايقابؿ المصطمح الغربي 

IV ي الفكر العربي القديم:اإلحصاء المغوي ف 

إّف الباحث في في مكتبة الفكر العربي القديـ يجدىا ال تخمك مف تطبيؽ     
اإلحصاء عمى المغة كقد ظير ذلؾ في مجاالت فكرية متنكعة كسياقات عممية 
عديدة، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أصحاب العّد كاإلحصاء القرآني التي 

ّكؿ مف اليجرة. كنأخذ عمى سبيؿ النمكذج ما قاـ بو ترجع أعماليـ إلى القرف األ
" مف بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز الفيركز آبادم في كتابو "

ي بيف جميرة مف ما شاع في اإلحصاء العددم لمقرآن وعرضجممة ما كرد فيو 
العمماء كالتابعيف، كدراسة تطبيقية لو حممت إحصاءات لسكر كآيات كفكاصؿ 

قرآف إضافة إلى كممو كحركفو كقد جعؿ ذلؾ ضمف مجمكعة بصائر مثبل بصيرة ال
في "قؿ أعكذ برب الفمؽ، كآيتيا خمس باإلجماع، ككمماتيا ثبلث كعشركف 
كحركفيا أربع كسبعكف.." حيث تعامؿ مع جميع السكر عمى ىذا النحك إضافة 
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ليجعؿ أجزاء  ،(1)إلى ذكر فكاصميا كمكاف نزكليا في الجزء األكؿ مف كتابو 
كتابو الخمسة المتبقية مجمكعة أبكاب عرض فييا إحصاءه لكممات القرآف الكريـ 
يقكؿ مثبل "الباب الثاني: في كجكه الكممات المفتتحة باأللؼ، كىي مائة كسبع 

ثـ يعدد تمؾ الكممات في مجمميا ليفصؿ بعد ذلؾ في دالالتيا السياقية  (2)كممات" 
مى كجو العمـك أك في السياؽ القرآني عمى كجو سكاء في المغة العربية ع

الخصكص، كما حمؿ كتابو حكصمة لمجمكعة مف إحصائتو كحكصمة إحصائية 
لمجمؿ تردد كؿ حرؼ نذكر منيا قكلو: " كجممة ألفات القرآف أربعكف ألفا كثمانية 

( ك"جممة الباءات أحد عشر ألفا كمائتاف كاثناف 48800آالؼ كثمانمائة ألؼ" )
( .. "كجممة الياءات عشركف ألفا كخمسة آالؼ  كتسعمائة كتسع 11202)باء" 

فمف نافمة القكؿ إف اإلحصاء القرآني يعتمد أساسا  (3)( 25909ياءات" )
الغحصاء المغكم فغني عف الذكر الرابطة الجامعة بيف المغة العربية كعمكميا كبيف 

 النص القرآني.

نستشؼ اإلحصاء المغكم في مجاؿ إلى جانب الدراسات اإلحصائية القرآنية 
فكرم عربي آخر عرؼ بعمـ التعمية كاستخراج المعمى ) عمـ الشيفرة ككسرىا( 
كىك عمـ اىتـ بضبط قكاعد تشفير النصكص المغكية كأصكؿ فؾ شيفرة النص 

، كيعكد ىذا العمـ في نشأتو  (4)المبيـ لمرجكع بو إلى صكرتو األصمية الكاضحة
لعربية اإلسبلمية، كيرجع فضؿ ىذه الريادة إلى مجمكعة كتطكره إلى الحضارة ا

مف العمماء الذيف برعكا في إرساء ىذا العمـ، في مقدمتيـ الفيمسكؼ أبك يكسؼ 
ىػ( الذم كسمت رسالتو في ىذا الصدد "رسالة 260يعقكب بف إسحاؽ الكندم )ت 

                                                           
، انًجهس األعهى نهشؤوٌ 3ائر ذوي انخًٍٍس فً نطائف انكخاب انعسٌس، حح: يحًد عهً َجار، جانفٍروز آبادي: بص  1

 .112، انقاهرة، ص3552، 1اإلساليٍت، ط

 .3، ص2الفيركز آبادم: المرجع نفسو، ج  2
 .563، ص1الفيركز آبادم: المرجع نفسو، ج  3
، مطبكعات مجمع المغة العربية ، دمشؽ، 1يحي مير عمـ كمحمد الطياف: عمـ التعمية كاستخراج المعمى، ج  4
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لمعمى، في استخراج المعمى" كىي تعّد أقدـ مدكنة في عمـ التعمية كاستخراج ا
 (1)فيذا العمـ بقكاعده كمنيجيتو لـ يظير عند الغربييف إال بعد قركف عديدة.

تجمى اإلحصاء المغكم بشكؿ كاضح كمنيجي عند أصحاب التعمية فنجد 
الكندم مثبل كبحسب ما أكرده الباحثيف أكؿ مف طبؽ دراسة إحصائية في تكاتر 

ماده عمى عينة نصية تعبر الحركؼ كفؽ المنيجية المسانية الحديثة، كذلؾ باعت
عف استعماؿ الحركؼ في العربية، مع إشارتو ألىمية حجـ النص كطكلو في 
الرصد السميـ لدكراف الحركؼ، ألنو إف لـ يكف طكؿ النص كافيا فإف ذلؾ 

كقد  (2)سينعكس سمبا عمى دقة النتيجة التي يتكصؿ إلييا في دكراف الحركؼ،
حرفا مّما تكلد 3667ية عربية بمغ حجميا قاـ الكندم بإحصاء لعينة نصية لغك 

 عنيا الجدكؿ اإلحصائي اآلتي:

 نسبتو المئكية  تكاتره مرتبتو الحرؼ 

 16.36 600 1 أ

 11.91 437 2 ؿ

 8.72 320 3 ـ

 7.44 273 4 ق

 7.14 262 5 ك

 6.87 252 6 م

 6.02 221 7 ف

 4.22 155 8 ر

 3.57 131 9 ع

                                                           

 .128يحي مير عمـ كمحمد الطياف: المرجع نفسو، ص  1
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 3.32 122 10 ؼ

 3.27 120 11 ت

 3.05 112 12 ب

 3.05 112 13 ؾ

 2.50 92 14 د

 2.48 91 15 س

 1.71 63 16 ؽ

 1.55 57 17 ح

 1.25 46 18 ج

 0.95 35 19 ذ

 0.87 32 20 ص

 0.63 23 21 ش

 0.55 20 22 ض

 0.55 20 23 خ

 0.46 17 24 ث

 0.44 16 25 ز

 0.41 15 26 ط

 0.41 15 27 غ

 0.22 8 28 ظ

 3667 100% 

 

 (1) مراتب الحركؼ عند الكندمتردد ك يكضح  (09رقـ ) جدكؿ

                                                           

 .74يحي مير عمـ كمحمد الطياف: المرجع نفسو، ص  1
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يكضح الجدكؿ السابؽ ترتيب حركؼ المغة العربية عند الكندم كىك ترتيب 
تنازلي بداية مف الحرؼ األكثر ترددا أك كما يقكؿ األكثر دكرانا إلى األقؿ حتى 

حاث األضعؼ كمثؿ ىذه الدراسة اإلحصائية المغكية نجد نظيرتيا في األب
المسانية اإلحصائية الحديثة كقد أسمفنا الذكر في ىذا، كقد عيد الكندم ليذا 
التحميؿ ألف ضكرة استخراج النص المعمى تحتـ معرفة بأم لساف كتب 
كخصائص الحركؼ فيو أم كيؼ تتكزع كتترد الحركؼ في لغة ما، إضافة إلى 

ؼ الحركؼ كتنافرىا تطرقو إلى ما أسماه بالحيؿ اإلحصائية النكعية شممت ائتبل
كغيرىا مف اإلحصاءات المغكية التي تجمت بيف قكاعد كأصكؿ ىذا العمـ 

 كتقاطعت في نقاط عديدة مع البحث المساني اإلحصائي الحديث.  

V :مآخذ عمى المنهج اإلحصائي في الدراسات المسانية 

ف رغـ النتائج الميمة التي حققتيا األبحاث المسانية نتيجة اعتماد المسانيي
في دراساتيـ المتنكعة ) الفكنكلكجية، التركيبية، المعجمية ...( اآلليات 
يجابي في  كالمقاييس اإلحصائية المختمفة، كالتي ساعدتيـ بشكؿ كبير كا 

بمغة  -خصكصا في االستعماؿ–الكصكؿ إلى نتائج تعبر عف الحقائؽ المغكية 
عممية، إال أف ذلؾ الطمأنة نكعا مف الرقمية عمى قدر كبير مف الدقة تكّلد عنيا 

ال يعني أف ىذا المنيج خاؿ مف العيكب، فكأم منيج آخر عميو مآخذ كبعض 
التحفظات نذكر مف ذلؾ: الحاجة إلى ضبط مقاييس إحصائية أكثر فاعمية 

في المجاؿ الداللي، بحيث يتحقؽ الرضى العممي حكؿ تفسير ظكاىر خصكصا 
اقات المختمفة(  بناء عمى النتائج داللية معقدة )كأداء الكممات في السي

اإلحصائية، فيذا الحقؿ المساني يعرؼ نكعا مف المحدكدية في الدراسات 
، فالذم غمب المسانية اإلحصائية مقارنة بأخرل كاإلحصاءات المعجمية مثبل

 عمى ىذه الدراسات ىك الطابع البنيكم.
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مكتكب أمر مف المعمـك أف الحصر الشامؿ لمظاىرة المغكية مف منطكؽ ك  
"متطاكلة في انتمائيا الزماني  في غاية الصعكبة إف لـ نقؿ مستحيبل فيي

كالمكاني، متنكعة في مستكل الناطقيف بيا، كمشاربيـ العممية، كخمفياتيـ 
لذلؾ يجد الباحث نفسو أماـ ضركرة اختيار عينة  (1) الثقافية، كتخصصاتيـ"

إال أّف  ،خصائصو كمميزاتوتعبر عف ذاؾ المجتمع المغكم الضخـ فتحمؿ كؿ 
ىك ضبط مسانية كعمى كجو الخصكص الداللية مف المشاكؿ اإلحصائية ال

العينة المناسبة حجما كنكعا التي مف شانيا أف تقكد إلى نتائج أكثر دقة 
كعمى العمـك تحتاج الدراسات المسانية كتفسيرات تحقؽ رضى عممي اتجاىيا، 

يكد الفردية كاالتجاه نحك جيكد مؤسساتية اإلحصائية بفركعيا المختمفة ضـ الج
 شأنيا في ذلؾ شأف المسانيات الحاسكبية. 

 
VI :خاتمة 

إف جممة النتائج التي خمصت إلييا ىذه الدراسة يمكف أف نمخصيا في      
نقاط أىميا أف اعتماد التحميؿ اإلحصائي لمجانب الفكنكلكجي عند تشيكيف كاف 

 مبكرا حيث تعد الدراسات التشيكية في ىذا المجاؿ مف األبحاث الرائدة.

حصائي باعتمادىا مبدأ اتسمت الدراسة الفكنكلكجية التشيكية في جانبيا اإل     
الشيكع، الذم يبحث في الظاىرة الفكنكلكجية كخصائصيا مف حيث نسبة 
شيكعيا كترددىا في االستعماؿ؛ فنرل ىذه الدراسات تستيدؼ كيفية تكزع 
الفكنيمات كنسبة ترددىا كما إلى ذلؾ، فيك يعطييا قياسا في االستعماؿ بيف ما 

عا كالنادر، إضافة إلى اعتماد مقاييس ىك األكثر شيكعا كالشائع كاألقؿ شيك 
إحصائية عديدة في التحميؿ كالمقاييس النسبية كمقاييس النزعة المركزية، 
كاالرتباط كغيرىا مف اآلليات التي اعتمدىا التشيكيكف كالتي ساعدتيـ عمى 
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عند حد الخصائص الفكنكلكجية لمغتيـ، كبناء تحميؿ عممي بشكؿ كبير الكقكؼ 
كتفسير مكضكعي ليا، كما كقد انعكس  عمى قدر كبير مف الدقة كالخركج بنتائج

ىذا النكع مف الدراسات عمى البحث المساني بكثير مف اإليجابية كالفائدة، سكاء 
عمى الدراسات الكصفية لمغة خصكصا في االستعماؿ حيث أف لئلحصاء 
كسائؿ منيجية كصفية  كمية ككيفية متنكعة مف شأنيا أف تقدـ ألم دراسة 
اآلليات الكصفية العممية المطمكبة لئللماـ بحيثيات البحث، كتحقيؽ أىدافو 
العممية، إضافة إلى الدراسات التاريخية بناء عمى تحميبلت إحصائية عديدة 
لمظاىرة المسانية في مراحؿ زمنية مختمفة، حيث تعطي تتبعا رقميا كميا ككيفيا 

صكدة مف البحث كالدراسة، كما لتغير أك تطكر يطرأ عمى الظاىرة المسانية المق
تمنح النتائج اإلحصائية تنبؤا عمميا حكؿ ما تتجو إليو الظاىرة المدركسة، 
كغيرىا مف الفكائد كاإليجابيات الناتجة عف استثمار اإلحصاء في األبحاث 

في تطبيقات لسانية أخرل كالتعميمية  المسانية بمختمؼ مستكياتيا كفركعيا
 كالحكسبة كغيرىما.

تكصمت الدراسة إلى نتيجة مفادىا أف لمدراسات المسانية اإلحصائية الغربية كما 
الحديثة  انعكاس كاضح عمى البحث المساني اإلحصائي العربي الحديث، الذم 
استفاد مما قدمتو األبحاث الغربية ككذا ما كرد في الفكر العربي القديـ  في ىذا 

إلحصاء كتطبيقو عمى المغة بؿ الصدد، حيث  لـ يخمك ىذا األخير مف اعتماد ا
برز في سياقات عممية بكجو مف النضكج المنيجي كذاؾ الذم برز عند 

 أصحاب عمـ التعمية كاستخراج المعمى عمى سبيؿ المثاؿ.
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