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 :ممخص البحث
اسػتماار النظريػا السػموبيا وفػؽ لساني نحو يتقدـ هذا البحث في سياؽ        
أدب الطفاؿ اػف ودراستها عبر إلحصائي في ضوء المسانيات الكايا توجهها ا
)قصص الطفاؿ( لاا لهذا القصص اف  دور بالغ الهايػا فػي صػناعا خالؿ 

، عمػ  اخػتالؼ المقافػات و واف مـ مقافػا الجيػاؿ عبػر الرصػور  ؛مقافا الطفاؿ
كااػػؿ )ب الػػذيف اهػػتهروا فػػي ذلػػؾ الاجػػاؿ وهػػـ  تػػااطبقػػا ذلػػؾ عمػػ  برػػض الك

في واحدة اف القصػص التػي اهػتهرت ( كيالني ، أحاد نجيب ، طارؽ البكري 
ارة في قصص الطفاؿ باسـ اغػاارات جحػا عمػ  اخػتالؼ كػؿ قصػا وكػؿ اغػا

 لجحا عند كؿ كاتب .
قسػػايف أولهاػػا القسػػـ النظػػري ت الػػذي يتاحػػور  فػػيهػػذا الدراسػػا  وجػػاءت      

حػوؿ دراسػػا السػموبيا اإلحصػػائيا ، وارااػؿ بوزياػػاف وتقنياتػا ...، وأاػػا القسػػـ 
المانيت فقسـ تطبيقي يحاوؿ النفاذ في بنيا المالث قصػص عنػد الكتػاب المالمػا 

واد قصػػػػص الطفػػػػاؿ ، واحاولػػػػا لقيػػػػاس درجػػػػات عمػػػػ  اعتبػػػػارهـ  ناػػػػاذج  لػػػػر 
االنفراليػػا والرقالنيػػا وتقنيػػات ارااػػؿ بوزياػػاف لدراسػػا ذلػػؾ النػػوع اػػف القصػػص 

 الاتامؿ في قصص الطفاؿ
 .، القياسالكماات الافتاحيا ت السموبيا ، قصص الطفاؿ ، اإلحصاء 
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Abstract :This research progresses in a linguistic context 

towards investing the stylistic theory according to its 

statistical orientation in the light of quantitative linguistics 

and studying it through children's literature through 

(children's stories) because these stories have a very 

important role in creating children's culture. And then the 

culture of generations through the ages and in different 

cultures, applying this to some writers who are famous in 

that field and they are (Kamil Kilani, Ahmed Naguib, Tariq 

Al-Bakri) in one of the stories that became famous in 

children's stories in the name of Juha's adventures in the 

difference of every story and every adventure of Juha At 

every writer. 

      This study came in two parts, the first of which is the 

theoretical section: which revolves around the study of 

statistical stylistics, and Bozeman's laboratories and its 

techniques ... As for the second section: an applied section, 

it tries to penetrate into the structure of the three stories of 

the three writers as they are models for children’s 

storytellers, and an attempt to measure degrees of 

emotionality and rationality. And Bozeman's lab techniques 

to study the kind of story that is a children's story 

Key words: stylistics, children's stories, statistics, 

measurement. 
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 املقذمة :
التػػػػػػي حاولػػػػػػت ارالجػػػػػػا النصػػػػػػوص اسػػػػػػات تنوعػػػػػػت النظريػػػػػػات والدر           

ا النصػوص الظػػاهرة والباطنػا تنوعػػا خػوض فػػي تحميمهػا استكهػػفا ارػاني هػػذوال
وذلػػؾ باعتبػػار  الراػػؿ رسػػالا بػػات واضػػحا جميػػا خاصػػا فػػي الرصػػر الحػػديث ، 

يػػا الاهػػتركا اوجهػػا اػػف الانهػػا إلػػ  الاتمقػػي تسػػتخدـ فيهػػا نفػػس الهػػفرة المغو 
ا أصػػػػػيال فػػػػػي دراسػػػػػا واػػػػػف بػػػػػيف هػػػػػذا النظريػػػػػات التػػػػػي اممػػػػػت ركنػػػػػ  (2)بينهاػػػػػا 

" التي اعتنت بهػكؿ كبيػر بالسػموب  اإلحصائيا  "النظريا السموبياالنصوص 
حصػػاء  الخصػػائص الكميػػا والجزئيػػا الاايػػزة  وكيفيػػا صػػيا تا احاولػػا رصػػد واء
؛ وذلؾ عبر عدد اف القواعد التي تتجاع كميا احاولا كهؼ لكؿ نص إبداعي 

تػػػا ابداعاء ، فمكػػؿ نػػص لاسػػاتا و النقػػاب عػػف خصػػائص وأسػػموب الراػػؿ الدبػػي 
يحػػاوؿ القػػارئ  أو الباحػػث ) الاتمقػػي ( أف يحػػؿ راوزهػػا ، واػػف مػػـ حػػاوؿ التػػي 
 أدب) الطفػػاؿ /الدب اصػػطمع عميػػا باسػػـ البحػػث دراسػػا  نػػوع اػػف أنػػواع  اهػػذ

وهو ذلػؾ الدب الػذي يتضػاف "الكػالـ الجيػد الجايػؿ الػذي يحػدث (الطفؿ أدب 
في نفوس الطفاؿ اترا فنيا ، كاا يسهـ في إمراء فكرهـ ، سواء أكاف هفويا ، 

وقػد اخػتص البحػث  (2)وقد تحققػت فيػا اقوااتػا الخاصػا " أـ تحريريًا بالكتابا ،
قصػػػػص )القصػػػص التػػػي اصػػػطمع عميهػػػا باسػػػـ أحػػػد أنػػػواع  ذلػػػؾ الدب وهػػػي 

 الطفػؿ ترمػيـ فػي يسػاهـ لغػوي تهػكيؿ القصصػي وذلػؾ لف الراػؿ (الطفػاؿ
عنػػد الطفػػؿ عمػػ  اخػػتالؼ اراحمػػا ذاتهػػا تكػػويف المغػػا  بػػؿ يسػػاهـ فػػي  (3)المغػػا 

  اةالحيػ اػف جديػدة  وصػور ارػاني الطفػؿ إلػ  تحاػؿ الراريػا ؛ فالقصػا

                                                           

 31(  السموب دراسا لغويا إحصائيا  ، د. سرد اصموح ، ص2)
 16ص  النص الدبي لألطفاؿ ، أهدافا واصادرا وسااتا رؤيا إلسالايا ، سرد أبو الرضا ، ((1
  ، جمػولي الريػدالجزائػر ،  فػي لألطفػاؿ الاوجػا السػردي الخطػاب فػي  ( ينظػر / المغػا(3

 12و ينظر/ أدب الطفاؿ عمـ وفف ، د. أحاد نجيب ،  ص  21ـ ص 1002
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 إهػباع اصػادر اػف اصػدر فهػي ولػذلؾ ،بيئتػا فػي  جػدهاي ال التػي والحػوادث
 (2)الاررفا في ر بتا

) قصػػػػػص  وقػػػػػد قااػػػػػت هػػػػػذا الدراسػػػػػا بدراسػػػػػا هػػػػػذا النػػػػػوع اػػػػػف الدب         
تحت اظما المسانيات  في ضوء السموبيا اإلحصائيا  لسانيا دراساالطفاؿ ( 
 توتطبيؽ ذلؾ عم  برض الكتػاب ااػف  اهػتهروا فػي ذلػؾ الاجػاؿ وهػـ الكايا 

فػي واحػدة اػف القصػص التػي  ، (كااؿ كيالني ، أحاد نجيب ، طػارؽ البكػري)
اهػػتهرت فػػي قصػػص الطفػػاؿ باسػػـ )اغػػاارات جحػػا (عمػػ  اخػػتالؼ كػػؿ قصػػا 

 وكؿ اغاارة لجحا عند كؿ كاتب .
ا فػػي دراسػػا هػػذا ( ترينػػ ارااػػؿ بوزياػػاف)اقيػػاس وقػػد رمػػرت الدراسػػا اسػػتخداـ  

ا وبػيف ا بيف هذا الاقيػاس ترينػوذلؾ لاالنوع اف القصص ) قصص الطفاؿ ( 
ػلغا الطفاؿ اف عالقا وطيدة رباا عالقا ن   ؛  -إذا صػع لنػا ذلػؾ التربيػر-أة ه 

دراسػػات لسػػانيا نفسػػيا لمغػػا الطفػػاؿ  هػػوفقػػد كػػاف وحػػي الفكػػرة بهػػذا  الاقيػػاس  
حيػػث تػػـ االحظػػا  مبػػا الفرػػاؿ عمػػ  الصػػفات فػػي لغػػا الطفػػاؿ فياػػا يحكونػػا 

فػاض نسػبا هػذا الفرػاؿ بناػو الطفػؿ واػف مػـ نضػوج قدراتػا ، وانخاف قصص 
وامكاتا الفكريا واإلدراكيا ؛ وذلؾ ااا كاف لا الفضؿ الكبر فػي تهػكيؿ أسػس 

طػػار البحػػوث النفسػػانيا واػػف مػػـ ض الرماػػي ) ارااػػؿ بوزياػػاف ( فػػي إلهػػذا الفػػر 
 (1) إل  السموبيا اإلحصائيا 

   أهداف الدراسة وأهميتها :
لغػػا الطفػػاؿ عبػػر قصػػص الطفػػاؿ إلػػ  دراسػػا  الدراسػػا اهػػذ تهػػدؼ          
وذلػؾ فػي احاولػا  واقيػاس بوزياػاف ،لنظريػا السػموبيا اإلحصػائيا ا اف خػالؿ

                                                           

السػػػػنا الولػػػػ  اػػػػف الترمػػػػيـ  –ينظػػػػر / خصػػػػائص السػػػػموبيا فػػػػي لغػػػػا  أدب الطفػػػػاؿ  ((2
لألطفاؿ في الجزائػر  القص و/ ينظر ت سياياء  31نواؿ،  ص  االبتدائي ناوذجا ، رجاعي

 12،16ـ، يحي  عبد السالـ  ، ص  1000 -2110الفترة اا بيف 
، وينظػر / الامكػا المغويػا  11 في النص الدبي دراسا أسموبيا إحصائيا، ص ( ينظر /1)

   11، 11ص زينب،  اقارنا  ، خرااف دارسا: وبياجيا  تهواسكي ورليات اكتسابها  بيف
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عػف برػض االختالفػات المغويػا والسػموبيا  -يطرح نفسػا   -لإلجابا عف سؤاؿ
التػػػي تفرضػػػها الارحمػػػا الراريػػػا عمػػػ  القصػػػا وعمػػػ  تأليفهػػػا ، واػػػف مػػػـ دراسػػػا 
وتقنػػيف السػػس المغويػػا والسػػموبيا لكػػؿ نػػوع اػػف أنػػواع القصػػص التػػي تفرضػػها 
ارحما عاريا ارينا امؿ قصص الطفاؿ ، تمؾ الارحما الراريا عم  اعتبارهػا 
ارحما اختمفػا فكريػا بهػكؿ كااػؿ عػف القصػص التػي تؤلػؼ لارحمػا الهػباب أو 

يا عمػ  الكاتػب لغويا وأسموب ا يرها . فإذا كانت كؿ ارحما عاريا تفرض أسس
لهػػا لغتهػػا أيضػػا لمقصػػا أو لمراػػؿ الدبػػي؛ فػػإف كػػؿ ارحمػػا اػػف اراحػػؿ الطفولػػا 

فالارحمػػػا الراريػػا لألطفػػػاؿ اػػف عاػػر السػػػنا تختمػػؼ خصائصػػػها  الاايػػزة لهػػا ،
حيػػث يصػػوغ الطفػػؿ أهػػباا جاػػؿ اكونػػا اػػف المغويػػا عػػف ارحمػػا عاػػر السػػنتيف 

سػػػااء قبػػػؿ فػػػؿ يسػػػتخدـ الكماتػػػيف وبدايػػػا نطقػػػا فػػػي هػػػذا الارحمػػػا أسػػػااء؛ فالط
حيث تبدأ المغا عند الطفؿ في الناو وفي اتجاا نهأة  الفراؿ وأخيرا الحروؼ ؛

وهي  ارحما الواقريا  مـ ينتقؿ إل  ارحما أخرى 1القااوس المغوي لدى الطفؿ ،
أو الخيػػػاؿ الاحػػػدود بالبيئػػػا ،  تاتػػػد اػػػف نهايػػػا ارحمػػػا الرضػػػاعا حتػػػ  دخػػػوؿ 

الاؤلفػػوف إلػػ  عػػدة أقسػػاـ لهػػا خصائصػػها الاختمفػػا عػػف قسػػاها وقػػد الادرسػػا ، 
، وعمػ  الػر ـ اػف اخػتالؼ  1 ف الاراحؿ التاليا في الطفولػاالارحما السابقا وع

اريا واخػتالؼ خصائصػها النفسػيا والرقميػا والمغويػا و... فإننػا رهذا الاراحؿ ال
عػاة إلػ  ارا  -وفي قصػص الطفػاؿ تريننػا  –في أدب الطفاؿ  إل  اآلف نفتقر

اف اراحؿ الطفولا ، فغالبا اػا نجػد هػذا القصػص اػف  كؿ فترة / ارحما عاريا
ناػػا هػػي قصػػص لألطفػػاؿ فقػػط اػػف  دوف أي إهػػارة إلػػ  ارحمػػا طفوليػػا ارينػػا واء

                                                           

رض الاتغيػرات ينظر / الناو المغوي لدى أطفاؿ ارحما الترميـ قبؿ الادرسا وعالقتػا بػب(  2
الدياو رافيػػات دراسػػا بوحػػدة الادينػػا عػػرب اإلداريػػا، احميػػا جنػػوب الجزيػػرة، السػػوداف ، زينػػب 

و/  اروقات نهاط التربير الهفهي في الطور االبتدائي ،   10-61احاد عمااف احاد ص
  26نصر الديف قوعيش ، ص

ا ، تنايتػػػػػا ، (  أدب الطفػػػػػاؿ بحػػػػػوث ودراسػػػػػات  ) الخيػػػػػاؿ فػػػػػي أدب الطفػػػػػاؿ ، حػػػػػدود 1
  13وظيفتا ، هادي نرااف الهيتي ( ، ص
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وخيػػر امػػاؿ عمػػ  ذلػػؾ  –دوف تاييػػز الارحمػػا الراريػػا الطفوليػػا التػػي ألفػػت لهػػا 
عم  أ مفتهػا تهػير قصص الطفاؿ احؿ الدراسا ؛ فمـ يوجد إي إهارة خارجيا 

صػؿ سيفهػؿ  -إل  أي ارحما عاريا اف اراحؿ الطفولػا ألفػت هػذا القصػص  
أدب الطفػػؿ الرربػػي إلػػ  ارحمػػا التاييػػز الدبػػي والمغػػوي لكػػؿ ارحمػػا اػػف اراحػػؿ 
الطفولػػا و وهػػؿ ياكننػػا تقنػػيف برػػض هػػذا السػػس السػػموبيا لمغػػا القصػػا أو أي 

اػػف خػػالؿ تطبيػػؽ  الطفوليػػا وفػػؽ اخػػتالؼ هػػذا الاراحػػؿعاػػؿ أدبػػي رخػػر عمػػ  
 و اقياس بوزيااف 

الذي يتيع لنا  واالستنباطي التحميمي الوصفي انهجالوسيتبع البحث بروف هللا 
 واستنباط النتائج انها وصؼ الظاهرة  مـ عرضها برد ذلؾ وتحميمها 

  بعض الدراسات السابقة :
،  20السموبيا اإلحصائيا لدى سرد اصموح ، ساايا بف دريس،  عدد   -

الاجمد ب ، اجما الرموـ اإلنسانيا  ،جاارا اإلخوة انتوري ، الجزائر 
 ـ  1021

دراسا أسموبّيا إحصائّيا لنااذج اف اقااات الهاذاني واليازجي في ضوء   -
اجما  ارادلا بوزيااف صغری فالحتي ، حااد صدقي و إسااعيؿ أهرؼ، 

 ـ 1022الردد السادس عهر ، -إضاءات نقديا ، السنا الرابرا 
الريد جمولي ،  المغا في الخطاب السردي الاوجا لألطفاؿ في الجزائر، -

الجزائر ،  -اجما اآلداب و المغات، الردد المالث جاارا ورقما  -المر 
 ـ 1002

 خطة الدراسة :  
 هاا ت  ابحميف اقداا و في الدراسا  اهذ تجاء 
 ويهتاؿ عم  ت املبحج األول : األسهوبٍة اإلحصائٍة دراسة نظرٌة  

 الاطمب الوؿت  نحو تحديد الاصطمحات  -
   Busemann's الاطمب الماني ت الترريؼ  بارااؿ بوزيااف -
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  املبحج انثانً : األسهوبٍة اإلحصائٍة دراسة تطبٍقٍة  عهى
ويشتمل  بكري(أعمال : )  كامم كٍالنً ، أمحذ جنٍب ، طارق 

 عم ت
 (اغاارات جحا )لاجاوعاالاطمب الوؿ ت امخص الادونات المالث  -

 ( اوضع الدراسا حا والحصاف الغريب و جحا والحااروالبخالء، ج جحا)
 الاطمب الماني ت الارالجا التطبيقيا لارااؿ بوزيااف في الادونات المالث -
  اخلامتة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  قصص األطفال دراسة أسلوبية إحصائية يف ضوء اللسانيات الكمية )مغامرات جحا  نموذجا(
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿22632﴾  
  

 املبحج األول
 يف ضوء انهسانٍات انكمٍة األسهوبٍة اإلحصائٍة دراسة نظرٌة

 نحو تحديد المصطمحات  : المطمب األول
إحدى النظريات الحديما الت  نالت  (2)(Stylistique)ترد السموبيا          

عمػػ  حػػد تربيػػر د. و ، أبػػيف النظريػػات التػػي ترتنػػي بػػالنص ودراسػػتا كبيػػراً  حيػػزاً 
، وذلػػؾ عمػػ   (1)اا ااػػف أكمػػر أفنػػاف المسػػانيات صػػر  ترػػدعبػػد السػػالـ الاسػػدي 

"اجاوعػػػا اػػػف اإلجػػػراءات الدائيػػػا التػػػي تاػػػارس بهػػػا اجاوعػػػا اػػػف اعتبارهػػػا  
الراميػػات التحميميػػا التػػي تراػػي إلػػ  دراسػػا البنػػ  المسػػانيا فػػي الػػنص وعالقاتهػػا 

 دراسػاواػف مػـ ترػد السػموبيا  "  (3)بغيػا إدراؾ الطػابع الاتاّيػز لمغػا الػنص " 
والسػيايائيا  والبنيويػا تامالتا المسانيا اختمؼ عمايا في دراسا المغوي السموب
 لػذا فهػي تقػـو عمػ  دراسػا ؛ واقصػديا وداللػا بنيػا السػموب بوصػؼ وتهػتـ

 والتركيبيػػا والدالليػػا والاقطريػػا الصػػوتيا تجمياتػػا اختمػػؼ فػػي السػموب
   (2) "...والتداوليا

 
 

                                                           

و/  التطػػػورات    11( ينظػػػر اػػػدخؿ إلػػػ  المسػػػانيات ، احاػػػد احاػػػد يػػػونس عمػػػي ، ص 2)
في السموب بيف الرجػؿ والاػرأة دراسػا لغويػا  إحصػائيا ،   Stylisticsالدالليا لمفظ أسموب 

 3جهاد يوسؼ الررجا ، ص 
ي  ، ص 1) و / القػػااوس الاوسػػوعي  12(  السػػموبيا والسػػموب ، د. عبػػد السػػالـ  الاسػػدّ 

 261الجديد لرمـو المساف ، أوزوالد ديكرو ، جاف ااري سهايفر ص 
 30ينظر /  النب  السموبيا دراسا فػي أنهػودة الاطػر لمسػالب ،  حسػف النػاظـ   ص ( (3

عػواد، ص  حسػف احاػد الرنبػر، عبػد هللاالدبػي ،عاػر  الػنص قػراءة وطػرؽ و/ السػموبيا
231 

، وينظػػر / السػػموبيا وتحميػػؿ الخطػػاب   6( اتجاهػػات السػػموبيا ، جايػػؿ حاػػداوي  ،ص 2)
و/ البنػي السػموبيا دراسػا فػي أنهػودة الاطػر لمسػالب ،  حسػف  11د. انذر عيَّاهي ، ص 

 31،  32الناظـ ص 
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 style : تعريف األسموب أما عن 
الطريؽ والوجا والاذهب ويقاؿ لمسطر اف النخيػؿ والطريػؽ تهو  لسموب لغافا

أسػػاليب اػػف القػػوؿ أي  الااهػػد ت أسػػموب ويجاػػع عمػػ  أسػػاليب ويقػػاؿ أخػػذ فػػالف
 (1)يقا اإلنساف في التربير عف نفسا والسموب بوجا عاـ هو طر  (2)أفاننيف انا

فقػػػػد تنوعػػػػت واختمفػػػػت الترريفػػػػات بتنػػػػوع الػػػػرؤى  تأاػػػػا عػػػػف السػػػػموب اصػػػػالحا
، عمػػ  اعتبػار أف السػػموب ودراسػػتا أحػد أهػػـ اقوااتهػػا  سػػموبيا واالتجاهػات ال
بػاختالؼ الترريػؼ الػذي  تختمػؼبار أف الدراسػا الرمايػا لألسػموب ذلؾ عم  اعت
وبػػػػػالحرى  بالموابػػػػػت الساسػػػػػيا والركػػػػػائز الرئيسػػػػػا فػػػػػي دراسػػػػػا  (3) نرطيػػػػػا لػػػػػا

ػػػػب أي الانهػػػػا  الاؤلػػػػؼ والػػػػنص )السػػػػموب وهػػػػي الاخاط ػػػػب والػػػػنص والاخاط 
واف مـ يررؼ السموب بأنا تاختيار لغوي يحدد هخصيا اإلنساف  ، (4)والقارئ

طريقػػا الكتابػػا ،أواإلنهػػاء ،أو طريقػػا  وهوأيضػػا (2)ويظهػػر أفكػػارا وطبيرػػا عقمػػا 
اختيػػػػار اللفػػػػاظ  وتأليفهػػػػا لمتربيػػػػر عػػػػف الارػػػػاني بقصػػػػد اإليضػػػػاح أو التػػػػأمير 

وهػػػو أيضػػػا تعمػػػـ تحميمػػػي يغطػػػي جايػػػع الجوانػػػب التربيريػػػا لمغػػػا امػػػؿ عمػػػـ ،(6)
سػرد اصػموح دكتور  ويررفا،  1الصوات ، الرمـ ، التهكيؿ ، النحو  والارجـ 

                                                           

 (  222رجـ الوسيط )اادة سمب ( وينظر / الا1021/ 3( لساف الررب ) اادة سمب  2
  32(ارجـ الاصطمحات الرربيا في المغا والدب ، اجدي وهبا ، ص  1
جراءاتػػا ، صػػالح 3) (  ينظػػر الرريفػػات الاختمفػػا لألسػػموب  فػػيت  عمػػـ السػػموب  ابادئػػا واء

،  22ص/ السػػموبيا وتحميػػؿ الخطػػاب  د. انػػذر عيَّاهػػي ، ينظػػر   201-11فضػػؿ ،ص 
 22، 23ادخؿ نظري ودراسا تطبيقيا ، د. فتع هللا أحاد سميااف ،  صو/  السموبيا 

و/ السموبيا  21( البن  السموبيا  دراسا في أنهودة الاطر لمسياب ، حسف ناظـ  ،ص2)
 22ادخؿ نظري ودراسا تطبيقيا ، د. فتع هللا أحاد سميااف ،  ص

5   ( Stylistics, Literary Criticism, Linguistics and Discourse 

Analysis,Saleh Ahmed Saif Abdulmughni   p: 414 

   36( ارجـ عمـو المغا الرربيا عف الئاا  د. احاد سميااف عبد هللا الهقر  ، ص  6)
7)  Style, stylistics and stylistic analysis: A re-evaluation of the 

modern-day rhetorics of literary discourse Dr. Mohammad Tariq  

p:46    
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اختيار أو انتقاء يقوـ با الانهػا لسػاات لغويػا ارينػا اػف بػيف  ت" بأنااصموح 
  القػػااوس الاوسػػوعي الجديػػد ويررفػػا  (2)قائاػػا االحتاػػاالت الاتاحػػا فػػي المغػػا "

نػػاتج لتوليػػؼ االختيػػار الػػذي يجػػب عمػػ  كػػؿ خطػػاب أف يرامػػا بػػيف عػػدد بأنػػا ت
يػدخمها   التػياريف اػف االسػتردادات الاتضػانا فػي المغػا وعػدد اػف الاتغتيػرات 

 (1) إزاء هذا االستردادات 
اصدر اهتّؽ اف الفرؿ الازيد أحص  :لغة ئية : فاإلحصاءاإلحصاوأما عن  

،وعرؼ قدرا ، (3)ّد والحفظ وأحص  الّهيء أحاط با.الرُيحصي، واإلحصاءت
 (2 ) وأحص  الكتاب حفظا

وعمم اإلحصاء أحد فروع الرياضيات ذات التطبيقات الواسرا ، و اإلحصاء 
هو اجاوعا اف النظريات والطرؽ الرمايا التي تبحث في جاع البيانات 

 (2)وعرضها وتحميمها واستخداـ النتائج في  التنبؤ أو التقرير واتخاذ القرار 
في ف بدايتا الول  ظهرت بأياكننا القوؿ إنا اإلحصاء الّمغوّي الرماّي ف وعف

عديدة  الت طورت عند الررب قدياا في اجاالتي نات وت صورابرض 
، ووجد اكانتا في المسانيات الحديما في (6)وعمـ الترايا  الرروض والارجاّياك

  في السموبيا الحديما وتطور دراستها
 

                                                           

،وينظػػػػر /   13فػػػػي الػػػػنص الدبػػػػي دراسػػػػا أسػػػػموبيا إحصػػػػائيا، د. سػػػػرد صػػػػموح ، ص (2)
وينظػر / السػموبيا 22السموبيا ادخؿ نظري ودراسا تطبيقيا ، فتع هللا أحاد سػميااف ،ص 

 26، 22وتحميؿ الخطاب  د. انذر عيَّاهي ص 
 211اوسوعي الجديد ، أوزوالد ديكرو ، جاف ااري سهايفر ، ص ( القااوس ال 1
 ( 1/102( لساف الررب ) اادة حصي  3
 (210( الارجـ الوسيط ) اادة حص  ص  2
/ ينظر اإلحصػاء فػي الرمػـو و 23(  ابادئ اإلحصاء ، أحاد عبد السايع طبيا  ، ص 2)

 22الرمـو اإلجتااعيا  ، يوسؼ كفروني ، ص  
( وهػػي تحويػػؿ نػػص واضػػع إلػػ  رخػػر  يػػر افهػػـو باسػػترااؿ طريقػػا احػػددة يسػػتطيع اػػف  6

 2/1يررفها أف يفهاا ينظر /  عمـ الترايا واستخراج  الارا  عند الررب،  
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 :  األسموبية اإلحصائية
التي يدرس بها ترد السموبيا اإلحصائيا إحدى أهـ اآلليات الرئيسا     

وعم  الر ـ اف كمرة  .الانهج السموبي النصوص الدبيا و ير الدبيا 
فإنها  (2)دود والاناقهات التي دارت حولها التي وجهت إليها والر االنتقادات 
وبيف الساات  الاطردة التاييز بيف الساات أو الخصائص المغويااستطاعت 

 الوصوؿ يحاوؿ اإلحصائي السموبف.  (1)التي ترد في النص ورودا عهوائيا 
 إبراد عم  وبالتالي يقـو خالؿ الكـ، اف لمنص السموبي الاماع تحديد إل 

 عاؿ السموبيا اإلحصائيا يكوف قواـولذلؾ فإف  الردديا القيـ لصالع الحدس
اإلحصائي ببحث  فيقوـ الانهجواف مـ . (3)النص في الرناصرالمغويا بإحصاء

الفوارؽ الاايزة لمكتاب والاؤلفيف بهدؼ التوضيع البياني لخصائصهـ السموبيا 
تـ الدراسات اإلحصائيا أيضا بكـ هائؿ اف كاا ته. (2)بطريقا هكميا اوضريا 

اف النقاط الرئيسا التي يرتكز عميها  الباحث في دراسا السموب لمنص 
لمخصائص والساات في نص اا ، وانها ت القياس الكاي الدبي أو  يرا 

والاساعدة في اختيار الرينات في دراسا لاجتاع أو في دراسا نص اا اختيارا 
دقيقا ، وعالوة عم  ذلؾ تسهـ الدراسات اإلحصائيا بهكؿ رئيس  في حساب 

اريف أو في عاؿ اريف ، وقياس  كاتبكمافا الخصائص السموبيا عند 

                                                           

اػػف هػػذا االنتقػػادات ت  يرػػد الاػػنهج اإلحصػػائي أهػػد  مظػػا وأكمػػر بدائيػػا  اػػف أف يمقػػط   ((2
سػػػابات الردديػػػا نوعػػػا اػػػف الدقػػػا الزائفػػػا  عمػػػ  الظػػػالؿ الارهفػػػا لألسػػػموب  ، قػػػد تضػػػفي الح

البيانػػات لتهػػابكها ، واػػف االنتقػػادات التػػي وجهػػت لهػػا أيضػػا أنهػػا ال تقػػيـ حسػػابا لمسػػياؽ ... 
عمػػـ ينظػػر بػػاقي االنتقػػادات والػػردود والاناقهػػات التػػي دارت حػػوؿ السػػموبيا االحصػػائيا  ت 

جراءاتا ، صالح فضؿ ص    31،  31السموب  ابادئا واء
 23،  21( ينظر/  في النص الدبي دراسا أسموبيا إحصائيا، د. سرد صموح ص 1)
 2السموب بيف الرجؿ والارأة دراسا لغويا إحصائيا ، جهاد يوسؼ الررجا ، ص (3)
جراءاتا ، صالح فضؿ ص2)  166(عمـ السموب  ابادئا واء
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واف هنا فإف   (2)كرار خاصا أخري ....النسبا بيف تكرار خاصا أسموبيا وت
بغض النظر عف  -تواتر استخداـ الكماات الاختمفا في الكتابا أو الكالـ 

ياكف اعتبارا الخاصيا الكمر إحصائيا لمغا البهريا ولتحديد  -ترتيبها الاحدد 
أسموب الهخص ، وعنصر رئيس اف بيف الرناصر الاختمفا التي تضاف 

  (1)وضوح  الرسالا

كعامل رئيس  األسموبية اإلحصائية أيضا بشكل مركزياإلحصاء و دخل وي
لنزعات الاركزيا في النصوص اف حيث ا عمى يساعد الباحث  في التعرف

 أو بيف وقصرها امال دراسا الجاؿ في نص اا والاقارنا بيف طوؿ الجاؿ
.و ير ذلؾ ااا في نص اا ...الجاؿ الفرميا  وستخداـ الجاؿ اإلسايا ا

 يوضع خواص نص اا. 
وقد وضع عمااء اإلحصاء اجاوعا اف الاقاييس لقياس النزعا الاركزيا 

 ذكرها د. سرد اصموح في كتابا 
  (3)قياس الوسط الحسابي  عبارة عف اجاوع القيـ اقسواا عم  عددها -2
الوسيط وهو القياا التي تكوف التكرارات التي تسبقها تساوي التكرارات  -1

أو هو القياا التي تتوسط القيـ  برد ترتيبها تصاعديا أو  (2)تميها التي
الوسط الحسابي لمقياتيف المتيف تنازليا إذا كاف عدد القيـ فرديا ، أو هو 

 تحتالف وسط الاجاوعا إذا كاف عدد القيـ زوجيا
هو القياا الكمر هيوعا  أي (2)وهو الاهاهدة الكمر تكراراالانواؿ  -3

 ا اف القيـ بيف اجاوعوتكرار 
                                                           

 21،  21( ينظر/ في النص الدبي دراسا أسموبيا إحصائيا، د. سرد صموح ، ص 2)
(2) Dami´an H. Zanette  , Statistical Patterns in Written Language 

p:15  

اإلحصػػاء فػػي الرمػػـو  ، و/ ينظػػر 23( ابػػادئ اإلحصػػاء  ،أحاػػد عبػػد السػػايع طبيػػا ص 3)
 32، ص  اإلجتااعيا 

 32ينظر/ اإلحصاء في الرمـو اإلجتااعيا   ، ص  ( (2
  63بد السايع طبيا ص(ابادئ اإلحصاء  ،أحاد ع2)
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دراسا الظواهر المسانيا تهتـ بهي تمؾ الدراسات التي  المسانيات الكمية :
حصائيا بقصد تحديد الساات المغويا التي ترجز  باستخداـ تقنيات رياضيا واء

 الدراسات الوصفيا عف تحديدها وترينها بدقا 
أدبي استحدث اف أدب نوع  ت وانا ) قصص الطفاؿ( ت  أدب األطفال

يهاؿ أساليب اختمفا اف النمر والهرر الاؤلفا بهكؿ خاص لألطفاؿ لكبار ا
المغويا واإلدراكيا لألطفاؿ عند حيث يراعي الاستويات  ودوف عار الاراهقا

ولتحقيؽ الوظائؼ التربويا  والخالقيا والجااليا دب التأليؼ بهدؼ الترمؽ بال
وال تخمو هذا الكتب اف انركاسات أيدلوجيا ارينا أو تحاؿ في  (2)والفنيا 

دراؾ هريحا (1)طياتها أهدافا وقياا  أو هو جنس أدبي اتجدد يخاطب عقميا واء
دراكها وأساليب  عاريا اف حياة الكائف البهري لها خصوصيتها وعقميتها واء

 (3)تمقيفها 

وعقميتا وسموكا  ولهذا الدب دور بالغ وأمر كبير في تنايا هخصيا الطفؿ
وتكويف القيـ الحايدة  سحيث يسر  إل  بناء هخصيا الطفؿ و ر  ،وأسموبا

الذوؽ الدبي ... و ير ذلؾ . ولهذا الدب فنوف عديدة انها ت الهرر، 
ؼ تقتصر هذا الدراسا عم  دراسا والاسرحيا والقصا ... و ير ذلؾ وسو 

 خاصا( باعتبارها أحد فنوف الدب عااا وأدب الطفاؿ )قصص الطفاؿ
 (2)وهي اا تاترت واهتهرت بساا الترميايا في إطارها النمريحببا إليهـ اال

                                                           

و/ أدب  22( ينظر / أدب الطفاؿ بيف أحاػد هػوقي وعماػاف جػالؿ ، أحاػد زلػط ، ص  2
  22-20الطفاؿ ومقافتهـ قراءة نقديا ، سار روحي الفيصؿ ، ص 

  22( ينظر/ اقداا في أدب الطفؿ ، بيتر هنت ،ص 1
   12-12( ينظػػػر /  أدب الطفولػػػا أصػػػولا وافاهياػػػا " رؤى تراميػػػا " ، أحاػػػد زلػػػط ، ص  3

  111و/ أدب الطفاؿ عمـ وفف ، أحاد نجيب ، ص
  31 -31( ينظر / أدب الطفولا أصولا وافاهياا " رؤى تراميا " ، أحاد زلط ،  2



  قصص األطفال دراسة أسلوبية إحصائية يف ضوء اللسانيات الكمية )مغامرات جحا  نموذجا(
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿22620﴾  
  

واختارت ( 2)اإلمارة والتهويؽ ، ك كميرة عديدة وعوااؿحيث تتاتع باايزات ،
الاحببا إل  الطفاؿ التي زاعت واهتهرت قدياا  القصص واحدة افالدراسا 

ت وهـ هروا في هذا الفف ت( عند مالما رواد اه جحا مغامراتوحديما وهي ) 
)كااؿ كيالني ، أحاد نجيب ، طارؽ البكري( عم  اختالؼ كؿ قصا وكؿ 

 اغاارة لجحا عند كؿ كاتب .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

السػػموبيا و/ الخصػػائص   12(  ينظػػر /  أدب الطفػػاؿ عمػػـ وفػػف ، أحاػػد نجيػػب ص   2
  32-30في لغا أدب الطفؿ ) قصا أطفاؿ أوفياء أناوذجا ( ، وسيمع هيخا بمقاسـ،  ص 
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 املطهب انثانً

  Busemann'sبوزميانانتعرٌف  مبعامم 
لقػػػد سػػػبقت اإلهػػػارة إلػػػ  أف السػػػموبيا اإلحصػػػائيا إحػػػدى أهػػػـ اآلليػػػات         

الرئيسا التي يدرس بها الانهج السموبي لمنصوص الدبيا و ير الدبيػا وذلػؾ 
عبر عدد اف الاقاييس والنااط التي اتحدت جايرها في احاولا دراسا الػنص 

الاقػػاييس التػػي عمػػ   هػػذاواػػف بػػيف  ،لكنهػػا اختمقػػت فػػي طريقػػا هػػذا الارالجػػا، 
أساسػػها يقػػـو االسػػتدالؿ والقيػػاس فػػي السػػموبيا اإلحصػػائيا كاػػا ذكرهػػا د. سػػرد 
اصػػػموح هػػػي ت ابػػػدأ رياضػػػي ، وابػػػدأ لغػػػوي ، وابػػػدأ انطقػػػي ، وابػػػدأ نفسػػػاني 

  – طريقا القياس الاستخداا بالبحث –والذي يتضاف ارااؿ بوزيااف 
    s Coefficient ’Busemannmمعامل بوزيمان : 

لمتاييز بيف السػاليب الاختمفػا كػالتاييز بػيف  التي وضرتس يالاقايحد أ      
النصوص الدبيػا و  يرهػا اػف النصػوص الرمايػا وبػيف الهػرريا والنمريػا ولغػا 
النواع الدبيا  برضها  البرض وبػيف المغػا الانطوقػا والمغػا الاكتوبػا  ، وبػيف 

لغػػا الصػػغار ولغػػا الكبػػار، وبػػيف لغػػا الفػػرد ولغػػا لغػػا الرجػػاؿ ولغػػا النسػػاء ،و 
وذلػػػؾ عػػػف ، سػػػموب درجػػػات االنفراليػػػا والرقالنيػػػا فػػػي ال لقيػػػاسو  الحػػػوار ...

تاييػػز الويرنػػي ذلػػؾ أنػػا ياكػػف  (2)طريػؽ حسػػاب النسػػبا بػػيف الفرػػاؿ والصػػفات 
عف طريؽ تحديد النسبا بيف اظهريف اف  عبر اقياس بوزيااف وص النصبيف 

) أي الكماػات   Active Aspectاظاهر التربير هاػا  أوال ت التربيػر بالحػدث 
 Qualitativeومانيػػا ت التربيػػر بالوصػػؼ ، التػػي تربػػر عػػف حػػدث أو فرػػؿ( 

Aspect الكماػػػات التػػػي تربػػػر عػػػف صػػػفا اايػػػزة لهػػػيء اػػػا وتصػػػؼ هػػػذا  ي) أ
وقػػػد الحػػػظ الػػػبرض برػػػض الصػػػروبات فػػػي   ( 1) الهػػػيء وصػػػفا كايػػػا أو كيفيػػػا

استخداـ هذا الاقياس بسبب الغاوض فػي تريػيف اصػطمحي الفرػاؿ والصػفات 

                                                           

  11 ( في النص الدبي دراسا أسموبيا إحصائيا، ص(2
  12( السموب دراسا لغويا إحصائيا ، د. سرد اصموح ، ص 1)
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؛ حيػػث إف اسػػـ الفاعػػؿ واسػػـ الافرػػوؿ والصػػفا الاهػػبها يقواػػوف براػػؿ الفرػػؿ، 
إضػػافا إلػػ  عػػدد اػػف الفرػػاؿ التػػي ال تامػػؿ الحػػدث كػػااال أو الفرػػاؿ ناقصػػا 

ة التي سيصرب الترااؿ ارهػا وتحديػدها هويتهػا اػف الحدث  أو الفراؿ الجااد
انطمؽ هذا الاقياس امؿ  )كاف وأخواتها، وأفرػاؿ الاقاربػا، وأفرػاؿ الاػدح والػذـ 
( ولتجنػػب هػػذا الاهػػكما فػػإف الدراسػػا سػػتترااؿ اػػع اقيػػاس بوزياػػاف باسػػتخداـ 

بػدال اػف قضػايا عددد الصدفات بدال اف قضايا الحػدث، و عدد األفعالاصطمع 
وسػػتخرج الدراسػػا اػػف اإلحصػػاء الفرػػاؿ التػػي تػػدؿ عمػػ  الحػػدث  - ، الوصػػؼ

تكوف سػػ واػػف مػػـ   -لكنػػا نقػػص أو جاػػد فيهػػا الػػزاف التػػي سػػبؽ اإلهػػارة إليهػػا 
  ها التي ياكف اختصار ارادلا ارااؿ بوزيااف أو حساب نسبا الفرؿ إل  الصفا 

)ف = النسػػبا ، ؼ = الفرػػؿ  ص= الصػػفا(  والتػػي ترنػػي ت ؛ب ) ف ؼ ص ( 
( وهػي الحػروؼ الولػ  اػف الاقابػؿ اإلنجميػزي  V A R ) هػي  وباإلنجميزيػا 

Verb-Adjective -  Ratio(2)                   كاآلتي ت 
 عدد األفعال                                      

 نسبة الفعل إلى الصفة = 
 عدد الصفات                                     

 أدبيػا لغػا الػنص الارادلا السابقا ياكف الحكـ عم  حاصؿ النسبا بواف خالؿ 
؛ فارتفػػػاع حاصػػػؿ القسػػػاا يهػػػير إلػػػ  أف " طػػػابع المغػػػا أقػػػرب إلػػػ   أو عمايػػػا 

 اسػػتنتجوقػػد   (1) يرنػػ  قػػرب السػػموب الرماػػي السػػموب الدبػػي ، وانخفاضػػها 
اع أو انخفػاض )ف ؼ ص( فػي الكػالـ، ارتفوجود عالقات طرديا بيف البرض 

ل  الاضاوف يرجع إل  الصيا ا وانها اا يرجع إ وعدة عوااؿ أخري انها اا 
)ف ؼ ص( في الكػالـ الانطػوؽ اقارنػا   وجدت عالقا طرديا بيف ارتفاعحيث 

فػي النصػوص الهػرريا اقابػؿ انخفاضػها  وبيفبانخفاضها في الكالـ الاكتوب. 
                                                           

يف" لاحاػػد ينظػػر / تحميػػؿ الػػنص السػػردي فػػي ضػػوء السػػموبيا االحصائيا"سػػفر السػػالك (2)
 1ص  هللا  ، عبد بف افالح أناوذجا ،افالح

و/ ينظر  11ص   السموبيا ادخؿ نظري ودراسا وتطبيقيا  ، د. فتع هللا أحاد سميااف(1)
 12السموب دراسا لغويا إحصائيا ، د. سرد اصموح ص 
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فػػػي اخػػتالؼ فنػػوف القػػوؿ هػػررا ونمػػرا فترتفػػع فػػي العاػػاؿ الدبيػػا وفػػي  النمػػر.
حيػػث  والنمػػر الدبػػي اقابػػؿ النمػػر الصػػحفي... فػػي  اقابػػؿ العاػػاؿ الرمايػػا و

فقػػػد الحػػػظ الػػػبرض وجػػػود عالقػػػا اطػػػردة تختمػػػؼ تبػػػع عػػػدة عوااػػػؿ الاضػػػاوف 
التػػي قااػػت 2ا كػػالرار والجػػنس اػػمال ااػػا فػػتع البػػاب لرػػدد اػػف الدراسػػات الحديمػػ

عمػػػػ  دراسػػػػا أوجػػػػا الفروقػػػػات فػػػػي السػػػػموب بػػػػيف لغػػػػا ) أدب ( الرجػػػػؿ والاػػػػرأة 
 والطفؿ والكهؿ ... بوالها
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 املبحج انثانً 
 األسهوبٍة اإلحصائٍة دراسة تطبٍقٍة  عهى أعمال

  )  كامم كٍالنً ، أمحذ جنٍب ، طارق بكري(
  ويهتاؿ عم ت

 املطهب األول
 املذونات انثالث )جملموعة مغامرات جحا(مهخص 

 ) جحا والبخالء، جحا والحصان الغريب و جحا والحمار  ( 
 كامل كيالني(جحا والبخالء ل)قصة  : ممخص المدونة األولى أوال:
وجػػػا ،فػػػي الػػػوطف الرربػػػي كااػػػؿ كيالنػػػي أحػػػد أهػػػهر رواد أدب الطفػػػاؿ       

ساعد في إنهاء اكتبا الطفاؿ القصصيا حيث  ،اهتاااا إلي فف أدب الطفاؿ
أكمػػػر اػػػف اػػػائتي قصػػػا واسػػػرحيا لألطفػػػاؿ ليبػػػث اػػػف خاللهػػػا أخالقيػػػات  كتػػػب

وكاف يرى أف حوار قصص الطفاؿ يجب  ،(1)وسموكيات وقيـ تربويا لألطفاؿ 
إحػدى  واهتـ بتهكؿ الكماات في قصصػا لألطفػاؿ  أف يكوف بالمغا الفصح  ،

بصػػػفحا  صػػػفحا مػػػالث وعهػػػريفجػػػاءت فػػػي (  خالء) قصػػػا جحػػػا والػػػبأعاالػػػا 
بطمهػػا جحػػا ، ودارت هػػذا القصػػا حػػوؿ جحػػا  طفػػاؿأل، وتحكػػي قصػػا ل الغػػالؼ

هػذ البخيػؿ  ؿ جدا سكف ارا في اسكف واحد إال أفالذي قص حكايا رجؿ بخي
كاف ال يدفع هيئا وال يساعدا في فرؿ أي هيء فػي الانػزؿ أكمػر اػف أنػا يأكػؿ 

لتقيػػا اػػرة وذكػػرت ؽ الػػرجالف جحػػا والبخيػػؿ وبرػػد زاػػف إفقػػط واػػرت اليػػاـ وافتػػر 
ايػػا الرجػػؿ البخيػػؿ فقػػص أحػػد الجالسػػيف حكايتػػا أيضػػا اػػع نفػػس ذلػػؾ الرجػػؿ كح

؛ وقابػػػؿ البخيػػؿ التػػػي تحكػػػي أنػػػا كػػاف جائرػػػا جػػػدا ولػػػيس ارػػا أي نقػػػود اطمقػػػا 
البخيػػؿ فظػػف أنػػا سػػيطراا ، إال اف البخيػػؿ جمػػس يسػػألا عهػػرات السػػئما التػػي 

الجائع ، ااا أوقدت صدرة فجرمتا يدبر لا اكيدة كاذبا حت  يرمػـ أذهبت عقؿ 
 ذلؾ البخيؿ درسا ال ينساا طواؿ عارا .

                                                           

 22( ينظر / أدب الطفاؿ بيف أحاد هوقي وعمااف جالؿ ، أحاد زلط  ، ص  2
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  (لطارق البكري مارحقصة جحا وال المدونة الثانية : ) ثانيا : ممخص
 ص قصػػػالرديػػػد اػػػف ألػػػؼ طػػػارؽ البكػػػري كاتػػػب اػػػف كتػػػاب أدب الطفػػػاؿ ،     
، وكتب عػددا كبيػرا اػف البحػاث والدراسػات اإلعالايػا والقصػص الطفاؿ كتب

الخاصػػا بالطفػػاؿ ، وترجاػػت برػػض أعاالػػا إلػػ  لغػػات عديػػدة ، واػػف أعاالػػا 
صػػفحا ، وتحكػػي   خاػػس وعهػػريف، جػػاءت فػػي  انهػػا ) قصػػا جحػػا والحاػػار (

أيضا قصا لألطفاؿ بطمها جحا ، حيث اهترى جحا حاارا كبيرا اف السػوؽ  ، 
أمنػػاء سػػير جحػػا يجػػر الحاػػار اػػف السػػوؽ قطػػع أحػػد و سػػرقتا ،  وقػػرر لصػػوص

وأاسػػػؾ  ،المصػػػوص الحبػػػؿ اػػػف عنػػػؽ الحاػػػار وسػػػرؽ أحػػػد المصػػػوص الحاػػػار
ا جحػػػػا  ضػػػػب وأاسػػػػؾ ر المػػػػص المػػػػاني بالحاػػػػار كأنػػػػا هػػػػو الحاػػػػار ، وحيناػػػػا ر 

فػػأقنع المػػص جحػػا بأنػػا هػػو الحاػػار وأنػػا كػػاف إنسػػانا طبيريػػا ولكنػػا لػػـ  ،بػػالمص
أاػػا رضػػيت  قػػد فًا ، واآلفػػدعت عميػػا فأسػػخطا هللا حاػػار ،  يسػػاع كػػالـ والدتػػا
وتكػػػررت هػػػػذا ، ، اقتنػػػع جحػػػا بػػػػذلؾ وأطمػػػؽ سػػػراح المػػػػص  اعميػػػا فرجػػػع إنسػػػػان

  اساؾ بالمصوص  أف استطاع في النهايا اإلالاوضوع ارات عديدة إل
 (قصة جحا والحصان ألحمد نجيب  المدونة الثالثة : ) ثالثا : ممخص

أحاد نجيب أحد أههر كتاب أدب الطفػاؿ فػي الػوطف الرربػي ، لػا الرديػد اػف 
طفػاؿ ، امػؿ القصػا الرمايػا التػي تؤسػس لكيفيػا الكتابػا لأل  البحوث والدراسات

في أدب الطفاؿ ،  أدب الطفاؿ عمـ وفف، وألؼ الرديد اػف قصػص الطفػاؿ 
ئي  فػػػي واختيػػرت قصػػػا اػػػف قصصػػا ليدرسػػػها طػػػالب الصػػؼ الخػػػااس االبتػػػدا

قصػػػػػا جحػػػػػا  اأعاالػػػػػ ىإحػػػػػداصػػػػػر اسػػػػػاها )اغػػػػػاارات فػػػػػي اعاػػػػػاؽ البحػػػػػار(، 
تحكػػي أيضػػا قصػػا لألطفػػاؿ صػػفحا و  تسػػع عهػػرة، والتػػي جػػاءت فػػي والحصػػاف
، حيػث تحكػي أف ذات يػـو وجػد جحػا حصػانا جاػيال وكبيػرا ونظيفػا بطمها جحػا

ولطيفا في الهارع ولػـ يرمػـ صػاحبا ، فأخػذا جحػا وذهػب بػا إلػ  قسػـ الهػرطا 
حت  يوصما إل  صاحبا ، وارت الياـ ولـ يرمـ صاحبا فقرر جحا هراء هػذا 

ودفع لرئيس الهرطا ابمغا كبيرا حتػ  يهػتري الحصػاف  الحصاف نظرا لجاالا ،
لحصػػاف وجػػدا أصػػبع حاػػارا الجايػػؿ ، وحيناػػا وصػػؿ إلػػ  قسػػـ الهػػرطا ليأخػػذ ا
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وأعطػػ   فرمػػـ أف رئػيس الهػرطا بػػدؿ الحصػاف الجايػؿ وطاػػع فيػا ،ضػريفا جػدا
وقػػػرر أف يػػػدبر  اجحػػا ذلػػػؾ الحاػػػار الضػػػريؼ الهزيػػػؿ ، حػػزف جحػػػا حزنػػػا هػػػديد

وينهػر فػي ف يهػتري حاػارا طػا أا ليرمـ الامؾ باػا حػدث ، وكانػت هػذا الخطخ
الادينػػػا أف رئػػػيس الهػػػرطا يسػػػتطيع أف يبػػػدؿ هػػػذا الحاػػػار ويغيػػػرا إلػػػ  حصػػػاف 

إحضػػػار ،وفرػػال نجحػػت خطػػػا جحػػا ووصػػػؿ الاػػر إلػػػ  الامػػؾ ، فػػػأار الامػػؾ ب
فقػػد  ؛ رئػػيس الهػػرطا يسػػتطيع إبػػداؿ كػػؿ هػػيء وتغيػػرا إففقػػاؿ لػػا جحػػا ،جحػػا 

أبػػدؿ لػػي اػػف القبػػؿ الحصػػاف و يػػرا إلػػ  حاػػار وبالتػػالي فهػػو قػػادر عمػػ  تغيػػر 
فػػذهب الامػػؾ إلػػ  بيػػت رئػػيس الهػػرطا وفرػػال وجػػد الحصػػاف الجايػػؿ ، الهػػياء 

 .  القصا كااماكهناؾ ، وتحدث الحصاف وح
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 املطهب انثانً 
 يف املذونات انثالثاملعاجلة انتطبٍقٍة ملعامم بوزميان 

 لمدونة في ا ) عدد الصفات( والوصف( لفعل) عدد األفعالإحصاء ا
 جحا والبخالء : لكامل كيالني() قصة :األولى

  -الصفحات اف 
 ل إ

إحصاء 
 الفرؿ

إحصاء 
 الوصؼ

الفرؽ 
 بينهاا

قياا ف . 
 ؼ. ص

إل   2اف ص 
 1ص 

216 62 62 1.2 

إل  20اف ص
 22ص

23 21 22 2.3 

إل   22اف ص 
 21ص

16 62 31 2.2 

 2.62 201 261 112 الاجاػػػػػػوع
 
حساب قيمة نسبة الفعل إلى الصفة) ن . ف. ص(  في المدونة األولى  -
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                                 275 

   1.64=                                =    ن . ف. ص 
                                 167 

المدونة األولى )قصة جحا يوضح نسبة الفعل إلى الصفة في  التاليوالشكل 
 ( والبخالء



  قصص األطفال دراسة أسلوبية إحصائية يف ضوء اللسانيات الكمية )مغامرات جحا  نموذجا(
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿22621﴾  
  

 

الاوضػع أعػالا الخػاص  والرسػـ البيػانييتضع اف خالؿ قػراءة الجػدوؿ السػابؽ 
بالادونا الول  وه  ت)قصا جحا والبخالء ( ارتفاع اجاوع عدد الفراؿ التػي 

فرػػال ،  112جػػاءت اوزعػػا وانتهػػرة  بالقصػػا كاامػػا حيػػث بمػػغ عػػدد الفرػػاؿ  
نقطػا    201صػفا  أي بفػارؽ  261اجاػوع عػدد الصػفات بالادونػا بيناا جاء 

يػا التػي تسػتهوي الطفػاؿ وتجػذبهـ ، حيث يحقؽ الفرؿ الحيو  ،   2.62بنسبا 
والاتأاػػؿ فػػػي القصػػا أيضػػػا يجػػد عػػػدة سػػاات أسػػػموبيا اتسػػـ بهػػػا الكاتػػب كااػػػؿ 

لهػػػذا الادونػػػا انهػػػا كيالنػػػي ظهػػػرت اػػػف خػػػالؿ الدراسػػػا السػػػموبيا اإلحصػػػائيا 
% 21.1بنسػػػػبا فرػػػػال ( 222ارتفػػػاع نسػػػػبا الفرػػػػاؿ الااضػػػػيا حيػػػػث جػػػػاءت ) 

% ،ونػػدرت 22.1فرػػال( بنسػػبا 222اءت )اقارنػػا بالفرػػاؿ الاضػػارعا التػػي جػػ
ابترػػد حيػػث % 2.1أي بنسػػبا  أفرػػاؿ فقػػط( 2والتػػي جػػاءت )أفرػػاؿ الاػػر بهػػا 

الاؤلػػؼ  وصػػؿ أف ي عػػف النصػػع الاباهػػر والرسػػائؿ الخالقيػػا الارّمبػػا، وحػػاوؿ
الطبيريػا بأحػداث القصػا ، ويجػب اإلهػارة تصػرفات اللمطفػؿ اػف خػالؿ  ارسالت

الزانػا هػو حيػث عػف الزانػا / البنيػا الصػرفيا لمفرػؿ هنا إلػ  أف حػديمنا عػف 
ولػػػـ نتطػػػرؽ لمػػػزاف النحػػػوي الػػػذي يتػػػدخؿ التركيػػػب فػػػي تحديػػػدا لمفرػػػؿ ( ولػػػذلؾ 

( لاترارؼ عميػا )اػاض، اضػارع وأاػراكتفت الدراسا بالتقسيـ الزاني الهائع وا
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لنػػا التقسػػػيـ الػػػذي يتناسػػب اػػػع الاقػػػاييس المغويػػػا لهػػذا الارحػػػؿ الراريػػػا ؛ فمػػػـ 
، وال لمتقسػػػػياات ياات لزانيػػػػا لألفرػػػػاؿ فػػػػي الرربيػػػػاتتطػػػػرؽ الدراسػػػػا إلػػػػ  التقسػػػػ

ناػػا يتضػػع  النحويػػا لألزانػػا ، فالفرػػؿ الرربػػي ال يفصػػع عػػف الػػزاف بصػػيغتا واء
ف أقررنا بأف الزاف في اجاما اػاض واضػارع  الزااف اف بناء الجاما  حت  واء

 2وأار 
هػر يسػتهدؼ جػذب اهتاػاـ كاا تايز)اطمع هذا القصػا / اقػداتها( بأسػموب ابا

الطفػؿ ، ودفرػػا لقراءتهػػا  واػف مػػـ بػػاقي القصػػا واهتاااػا بالرنػػاويف الرئيسػػا فػػي 
 م  إدراكا ، واعتاادا لغا الحػوارالقصا التي تحدد لمطفؿ وتوضع لا وتسهؿ ع

إضافا إل  التركيز الهديد عم  أسػموب االسػتفهاـ  لغا الصور،في القميؿ جدا و 
واهتاااػا بهػرح  ( 1)وكمػرة التربيػر بػالحوارسػات القررنيػا واالقتباوأسموب الترجػب 

ػػر اعا الاػػراد  اللفػػاظ الصػػربا امػػؿ كفػػراف النراػػا ت إخفاؤهػػا ، وطػػارت نفوسػػا ه 
 ( 3)تبددت اف الخوؼ 

 ثانيددةفددي المدونددة ال والوصددف) عدددد الصددفات( إحصدداء الفعددل) عدددد األفعددال(
 ()قصة جحا والحمار 

إحصاء  إل   -الصفحات اف 
 الفرؿ

إحصاء 
 الوصؼ

الفرؽ 
 بينهاا

 قياا ف . ؼ. ص

 2.12 2 26 10 6إل  ص  1اف ص 
 2.3 3 20 23 22إل  ص1اف ص
 2 0 23 23 26إل  ص21اف ص 
 2.6 2 1 22 11ص  إل  21اف ص 
 2.12 21 21 60 الاجاػػػػػػوع

                                                           

و/ أبنيػػػػا الفرػػػػؿ    12 -13( ينظػػػػر / الفرػػػػؿ زاانػػػػا وأبنيتػػػػا ، إبػػػػراهيـ السػػػػاارائي ، ص  2
 22دالالتها وعالقاتها ، أبو أوس إبراهيـ الهاساف ، ص

اػػػػف القصػػػػص القررنػػػػي (  الدب وتوافقػػػػا اػػػػع الناػػػػو النفسػػػػي والرقمػػػػي والمغػػػػوي ، ناػػػػاذج  1
  16-12لألطفاؿ ، نراا عبد الكريـ أحاد ، ص

  1( جحا والبخالء ، كااؿ كيالني ، ص 3
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والشكل اآلتً ٌوضح نسبة الفعل إلى الصفة فً قصة جحا والحمار د. 
 طارق البكري

 
اػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ والرسػػػـ البيػػػاني لاخطػػػط نسػػػبا ) ف. ؼ .ص( فػػػي 

عػػػػدد ادونػػػػا )جحػػػػا والحاػػػػار ( يتضػػػػع ارتفػػػػاع نسػػػػبا  ) ف. ؼ. ص( وزيػػػػادة 
فرػػال ، بيناػػا  60 حيػػث جػػاءت  الفرػػاؿ التػػي جػػاءت اوزعػػا وانتهػػرة بالادونػػا

، كاػا نجػػد % 2.12صػػفا أي بنسػبا  21الادونػا جػاء اجاػوع عػػدد الصػفات ب
اؿ الااضػيا رػزيػادة نسػبا الفلتحميؿ اإلحصائي لألسموب في هذا الادونػا اف ا

فرػال  32 حيػث جػاءت الفرػاؿ الااضػيافي القصا  اقارنا بالفراؿ الاضارعا
% 26.6فرػػال إي بنسػػبا  11وجػػاءت الفرػػاؿ الاضػػارعا % 22.6أي بنسػػبا 

يػدؿ عمػ  حيػث اسػتخدات القصػا فرػال واحػدا وندرة التربيػر بالفرػؿ الاػر فيهػا 
 ، % اف نسبا الفرػاؿ فػي الادونػا 2.6، أي بنسبا الار خارج نطاؽ التكرار

ونػدرة التربيػر االهتااـ بأسموب االسػتفهاـ ويتضع اف التحميؿ السموبي لمقصا 
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اؿ الابنيػػا لماجهػػوؿ بهػػا ، وزيػػادة اسػػتخداـ التربيػػر بالصػػور لدرجػػا تصػػؿ رػػبالف
 .إل  التربير بصورة في كؿ صفحا تقريبا 

 )فددي المدونددة  ) عدددد الصددفات( والوصددف إحصدداء الفعددل) عدددد األفعددال
 )قصة جحا والحصان ، أحمد نجيب  (لثالثة ا

إحصاء  إل   -الصفحات اف 
 الفرؿ

إحصاء 
 الوصؼ

الفرؽ 
 بينهاا

 قياا ف . ؼ. ص

 2.1 2 21 11 6إل  ص  1اف ص 
 1.6 26 20 16 20إل  ص6اف ص
 1 2 2 1 22إل  ص 20اف ص 
 1.3 2 3 1 21إل  ص 22اف ص 
 2.1 11 32 63 الاجاػػػػػػوع

 حساب قيمة نسبة الفعل إلى الصفة ) ن . ف. ص(  في المدونة الثالثة   -
                              63 

   2.1=                            =   ف . ؼ. ص 
                              32  

 
والحصاف ، أحاد نجيب  ( فقد ارتفرػت نسػبا  في الادونا المالما )قصا جحا و

 63اجاػوع عػدد الفرػاؿ اوزعػا وانتهػرة بهػا أيضا حيث جاء  )ف. ؼ. ص( 
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،  %2.1صفا أي بنسبا  32 بيناا جاء اجاوع عدد الصفات بالادونا ، فرال
اسػػتخداـ  والاتأاػػؿ فػػي اإلحصػػاء السػػموبي فػػي هػػذا الادونػػا يجػػد ارتفػػاع نسػػبا

بدرجػا مالمػا أضػرافا  الاضػارعالتػي تربػر عػف اقارنا بالفراؿ  الااضيالزاف 
فرػػال  أي بنسػػبا  22تقريبػػا ؛ حيػػث جػػاءت الفرػػاؿ الدالػػا عمػػ  زاػػف الااضػػي 

  أي بنسػبا فرال 23الفراؿ الاضارعا بيناا جاءت  % اف أفراؿ الادونا ،62
أفرػاؿ أي بنسػبا  2جػاءت حيػث الفراؿ التػي بصػيغا الاػر ندرة %  و  10.6

، والاتتبػػع لمتحميػػؿ السػػموبي لمادونػػا يجػػد اعتاػػاد الاؤلػػؼ بهػػكؿ رئػػيس %  6
عمػ  التربيػر  باسػتخداـ الصػور الاربػرة ، باإلضػافا إلػ  قمػا عػدد الكماػات فػػي  
مػػػارا فػػػي االسػػػتخداـ الفرػػػاؿ المالميػػػا ،ونػػػدرة التربيػػػر بالفرػػػاؿ الابنيػػػا  الجاػػػؿ واء

ربيػػػر باسػػػتخداـ أسػػػموب االسػػػتفهاـ حيػػػث ابتػػػدأت القصػػػا ، وزيػػػادة التلماجهػػػوؿ 
 وانتهت با . 

 مجموع حساب ) ن. ف .ص( في األعمال الثالثة 

 

الهكؿ السابؽ أف حساب )ف . ؼ . ص ( في الادونػا يتضع اف خالؿ قراءة 
)قصػػػا وفػػػي الادونػػػا المانيػػػا ،% 2.62 هػػػو  )قصػػػا جحػػػا والػػػبخالء (الولػػػ   

قصة جحا 
والحصان 
 الغريب 

قصة جحا 
 والبخالء 

قصة جحا 
 والحمار 

63 مجموع األفعال  275 60

35 مجموع الصفات  167 48

( ص.ف.ن) نسبة   1.8 1.64 1.25
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المالمػػػا  ، أاػػػا فػػػي الادونػػػا %2.12 هػػػو ت البكػػػري (جحػػػا والحاػػػار د. طػػػارؽ 
ااػا  %2.1 فقد جاءت ) ف. ؼ. ص )قصا جحا والحصاف ، أحاد نجيب  (

يػدؿ عمػ  ارتفػاع نسػبا ) ف. ؼ. ص ( أي ارتفػػاع نسػبا التربيػر بالفرػاؿ عػػف 
يتولػد عنػػا ارتفػػاع عػدد الفرػػاؿ حيػث إف ؛جاػاؿ الرػػاـ فػػي اإل اتالتربيػر بالصػف

ب تحفيػػػزا بالنسػػػبا تػػػاحػػػاوؿ الكانطػػػالؽ التجػػػدد الاررفػػػي الػػػذي  نيػػػااكاإارتفػػػاع 
 هػػاقرر فمغػػا أدب الطفػػؿ كاػػا تُ  ،الطفولػػا عااػػا  لمطفػػؿ باػػا يتناسػػب اػػع ارحمػػا

الطفػػؿ يبػػدأ بالانا ػػاة فػػي السػػنا الولػػ   أف اؤلفػػات أدب الطفػػؿ توضػػعارظػػـ 
 الافردات اف الطفؿ يترماا اا أوؿفهي ترد  السااءاف عارا ، مـ يبدأ بترمـ 

فػي  والخػوة والب الـ كاسػـ الهػخاص اػف يحػيط بػا اػف أسػااء وخصوصػا
 ارة الضاائر لوؿ ذلؾ برد يستراؿ مـ ،أواخر السنا الول  اف عار الطفؿ 

 حتػ  الفرػاؿ ...، أيضػا يستراؿ نفسها السنا وفي ، المانيا السنا أواخر عند
 لألفرػاؿ الاجػاؿ  لتفسػعالسػااء  تناقصػت المالمػا السػنا الطفػؿ بمػغ إذا

وقػد ظهػر ذلػؾ واتضػع فػي  (2).الجػر وحػروؼ والظػروؼ والنرػوت والضػاائر
؛ فالقياػػا الارنويػػا لمفرػػؿ تظهػػر اػػف  الاػػدونات الػػمالثزيػػادة عػػدد الفرػػاؿ فػػي 

الفرؿ في أبسػط ترريفاتػا ف كوف الفرؿ كماا تدخؿ فيها عنصر الزاف والحدث ،
ااػا يهػرر عنػد النطػؽ بػا بالتجػدد  وذلػؾ بخػالؼ  (1)وزاػف ارنػ  عمػ  دؿَّ  اػا

كاػا   (3)االسـ الذي يخمو اف عنصر الزاف واف مـ فيرطي ارن  جاادا مابتػا 

                                                           

،  212الجمػولي  ص  الهخصػيا المغويػا ، الريػد بنػاء فػي وأمػرا الطفػاؿ ينظػر / أدب (2)
 31و/ أدب الطفاؿ عمـ وفف ، أحاد نجيب ،  ص 211

( عم  اختالؼ أقساـ الفرؿ بيف البصريف و الكوفيف  والاحػدميف . ينظػر / الفرػؿ زاانػا  1)
و/ اراني البنيا في الرربيا ، فاضؿ السػاارائي ، ص   22ص  وأبنيتا ، إبراهيـ الساارائي

   31زاكيا ص أبو احاد نريـ التوبا ، هدايا سورة في الاضارع لمفرؿ الّزانيا و/  الّداللا  1
،  221، 222ينظر / دراسا السػموب بػيف الاراصػرة والتػراث د، أحاػد درويػش ص   ( (3

 راضػاف احاػد .تقابميػا ، د دراسػا :الرربيا واإلنجميزيا المغتيف في ودالالتها الزاف و/ أبنيا
 216-212النبيا ص أحاد حسف .البع ،د
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نالحػػظ أيضػػا زيػػادة التربيػػر بػػالزاف حيػػث إنػػا النسػػب لمسػػرد ،وتوسػػط التربيػػر 
( 2)بصيغا الاضارع لف الاضارع يدؿ عؿ الحاؿ ااا يتهػابا اػع داللػا االسػـ 

الفرػػاؿ التػػي بصػػيغا الاػػر حيػػث ال يحػػاوؿ أدب الطفػػؿ االعتاػػاد عمػػ  ونػػدرة 
 (1)الار أو النصع واإلرهاد الاباهر

ذا نظرنػػا إلػػ  االسػػـ داخػػؿ هػػذا الاػػدونات فرمػػ  الػػر ـ اػػف قمػػا نسػػبتا اقارنػػا  واء
ـ لغػػػا الطفػػػؿ فػػػي هػػػذا سػػػب يخػػػدابهػػػكؿ ان انػػػا تػػػـ اسػػػتخدااابنسػػػبا الفرػػػؿ إال 

ا الارحما الراريػا عػف  يرهػا اػف القصػص خاصػا لغا هذالارحما واا تحتاجا 
خمػوا بالدب  عااا ، فاالسـ واا يحاما اف دالالت يتايز بها عف الفرػؿ واف 
ضػػافا لػػوف اػػف الػػزاف لػػذلؾ فإنػػا اػػف  يصػػمع لداللػػا عمػػ  عػػدـ تجػػدد الحػػدث واء

نحػػػف نختػػػار   فيقػػػوؿ د/ أحاػػػد درويػػػش ت (3)المبػػػات عمػػػ  عكػػػس الفرػػػؿ تاااػػػا 
االسـ إذف إذا كنا نريد التربير عف الصفا المابتا ولكف هذا االختيار إذا أعط  
إطػػارا عااػػا لمارنػػ  الػػذي يربػػر عنػػا باالسػػـ فػػي اقابػػؿ الارنػػ  الػػذي يربػػر عنػػا 
بالفرػػؿ ، فػػإف داخػػؿ هػػذا اإلطػػار أقسػػااا كميػػرة لالسػػـ يأخػػذ كػػؿ نػػوع انهػػا جانبػػا 

 (2)ر عنا دقيقا اف الارن  الاراد التربي

 وعمػػ  الػػر ـ اػػف ارتفػػاع نسػػب ) ف. ؼ. ص (  فػػي الاػػدونات احػػؿ الدراسػػا ؛
ب يجػػػد تفاوتػػػا فػػػي نسػػػفيهػػػا ) ف. ؼ. ص (  نسػػػب اتوسػػػط ف الاتأاػػػؿ فػػػي فػػػإ

اف خػالؿ تطبيػؽ ارااػؿ بوزياػاف وحسػاب ف  االرتفاع هذا اف كاتب إل  رخر،
النسػػبا عنػػد نجػػد زيػػادة فػػي هػػذا نسػػبا الفرػػاؿ إلػػ  الصػػفات ) ف . ؼ. ص ( 

الكاتب أحاد نجيب وتوسطها عند الكيالني وانخفاضها عند طارؽ البكري واف 
ترتيبػا يراعػي التفػاوت فػي الاراحػؿ الراريػا فكماػا  الادوناتياكف ترتيب هذا  مـ

ارتفرت نسبا الفراؿ كماا تقدـ الرار في هذا الارحما والركس صػحيع ، واػف 
                                                           

 21( ينظر / الفرؿ زاانا وأبنيتا ، إبراهيـ الساارائي  ،ص 2
 60ظر / أدب الطفاؿ عمـ وفف ، أحاد نجيب ، ص(  ين 1
  223دراسا السموب بيف الاراصرة والتراث د، أحاد درويش ،  ص 3) )
  222( دراسا السموب بيف الاراصرة والتراث د، أحاد درويش ،  ص  2)
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ا يوافػؽ الاراحػؿ الراريػا اػف الكبػر مـ ياكف ترتيب الاػدونات الػمالث حسػب اػ
قصا جحا والحصاف الغريب ( لارحما عاريا سنا إل  الصغر فالصغر إل  )

اتقداا اف اراحؿ الطفولػا مػـ )قصػا جحػا والػبخالء ( لارحمػا عاريػا اتوسػطا 
اػػػف اراحػػػؿ الطفولػػػا مػػػـ )قصػػػا جحػػػا والحاػػػار( لصػػػغر ارحمػػػا عاريػػػا اقارنػػػا 

 .كاا سبؽلكؿ كاتب  الفروؽ السموبيا  ويؤيد ذلؾبالاراحؿ السابقا 
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 اخلامتة
 برد االنتهاء بحاد هللا اف الدراسا توصمت الدراسا إل  عدة نتائج انها ت  

استطاعت الدراسا اف خالؿ الدراسا السموبيا اإلحصائيا وتطبيػؽ ارااػؿ  -
الخصػػػائص  برػػػض بوزياػػػاف  وقيػػػاس نسػػػبا الفرػػػاؿ إلػػػ  الصػػػفات تريػػػيف

 الاراحؿ الراريا وترتيبها عم  وفؽ احؿ الدراسا ادونات لمالمغويا 
استطاعت الدراسا اف خالؿ الدراسا السموبيا اإلحصائيا وتطبيػؽ ارااػؿ  -

بوزيااف بياف الخصائص السموبيا لكؿ كاتب اػف الكتػاب ) كااػؿ كيالنػي 
، طػػػػارؽ بكػػػػري ، أحاػػػػد نجيػػػػب ( اػػػػف خػػػػالؿ قصػػػػا اغػػػػاارات جحػػػػا عمػػػػ  

 ختالؼ الاغاارة عند كؿ كاتب ا
ياكػػف لمسػػانييف استصػػحاب لسػػانيات الػػنص فػػي إنتػػاج أدب الطفػػؿ واختيػػار  -

 احتواا
 زيادة نسبا الفراؿ إل  الصفات في الادونات اع تفاوت في هذا الزيادة  -
زيادة التربير بالفرؿ الااضي وتوسط التربير بالفرؿ الاضارع وندرة التربير  -

 بالفرؿ الار 
  اـ بالتربير بالصورة والساليب اإلنهائياالهتاا -

 أهم التوصيات : 
وتوسػػػػػع تطبيقاتػػػػا عبػػػػر ارااػػػػػؿ دراسػػػػا السػػػػموب توسػػػػػع يوصػػػػي البحػػػػث ب -

الجنػػاس الدبيػػا وبػػيف اخػػتالؼ الاراحػػؿ الراريػػا واختالفاتػػا بػػيف بوزياػػاف 
برضػػها الػػبرض ، وبيػػاف أمػػر الروااػػؿ النفسػػيا واالجتااعيػػا والجغرافيػػا فػػي 

 الساليب التاييز بيف
لارحما الطفولػا واراعػاة اختالفاتهػا  الغوي جـاضرورة الراؿ عم  إنهاء ار -

، الراؿ عم  إنهػاء ارػاجـ لهػذا الارحمػا اسػاوعا ريا واف مـ المغويا راال
لمغػػػا حيػػػا عمػػػ  ألسػػػنا الطفػػػاؿ  ااػػػف الطفػػػاؿ أنفسػػػهـ حتػػػ  تكػػػوف اراجاػػػ

 بالفرؿ 
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فػاؿ حسػب الاراحػؿ الراريػا زيادة الدراسات فػي اجػاؿ أسػاليب الكتابػا لألط -
مكماػػػات ، وتغيػػػر امػػػؿ الكتابػػػا عبػػػر النبػػػرات ، وتغييػػػر الاواضػػػع التقميديػػػا ل

 أنواع الخطوط  ...
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 املراجع
،  أبنيػا الػزاف ودالالتهػػا فػي المغتػػيف الرربيػا واإلنجميزيػػات دراسػا تقابميػػا -

د. احاد راضاف البع ،د. حسػف أحاػد النبيػا، اجمػا جاارػا القصػ ، 
سمسػػما الرمػػـو اإلنسػػانيا ، الاجمػػد الخػػااس عهػػر، الرػػدد الوؿ، يونيػػو 

 ـ1022
، دار 2أبنيا الفرؿ دالالتها وعالقاتها ، أبو أوس إبراهيـ الهاساف ، ط -

 ـ 2111الادني ، جدة ، السروديا ،  
اإلجتااعيػػا  ، يوسػػؼ كفرونػػي ، الاركػػز الرربػػي اإلحصػػاء فػػي الرمػػـو  -

 ـ 1022لألبحاث والتوميؽ ،بيروت ،  الطابرا المانيا ، 
الخصػػػػػائص السػػػػػموبيا فػػػػػي لغػػػػػا أدب الطفػػػػػؿ ) قصػػػػػا أطفػػػػػاؿ أوفيػػػػػاء  -

أناوذجػػػػا ( ، وسػػػػيما هػػػػيخا بمقاسػػػػـ،  رسػػػػالا ااجسػػػػتير ، كميػػػػا اآلداب 
 ـ 1022الوادي ، الجزائر    –والمغات ، جاارا حاا لخضر 

، 2أدب الطفػػػاؿ بػػػيف أحاػػػد هػػػوقي وعماػػػاف جػػػالؿ ، أحاػػػد زلػػػط ، ط -
 ـ 2112 اصر، اكتبا الوفاء ، 

أدب الطفاؿ عمـ وفف ، د. أحاد نجيب ، دار الفكػر الرربػي ، القػاهرة  -
 ـ  2112،

أدب الطفػػػاؿ ومقػػػػافتهـ قػػػػراءة نقديػػػػا ، سػػػػار روحػػػػي الفيصػػػػؿ ، اتحػػػػاد  -
 ـ2111الكتاب الررب ، 

 2أدب الطفولػػػػػا أصػػػػػولا وافاهياػػػػػا " رؤى تراميػػػػػا " ، أحاػػػػػد زلػػػػػط ، ط -
 ـ 2111،الهركا الرربيا لمنهر والتوزيع ،  القاهرة ، 

الدب وتوافقا اع الناو النفسي والرقمي والمغوي ، نااذج اف القصص  -
القررنػػػػي لألطفػػػػاؿ ، نراػػػػا عبػػػػد الكػػػػريـ أحاػػػػد ، أدب الطفػػػػاؿ بحػػػػوث 

 ـ 1021السروديا  ، ،  الربيكاف ، 2ودراسات ، ط
السػػػموب بػػػيف الرجػػػؿ والاػػػرأة دراسػػػا لغويػػػا إحصػػػائيا ، جهػػػاد يوسػػػؼ  -

 ـ 1001الررجا ، الجاارا اإلسالايا بغزة 
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السػػموب دراسػػا لغويػػا إحصػػائيا  ، د. سػػرد اصػػموح ، الطبرػػا المالمػػا  -
  ـ2111،عالـ الكتب، القاهرة ،  

السػػموبيا اػػدخؿ نظػػري ودراسػػا تطبيقيػػا ، د. فػػتع هللا أحاػػد سػػميااف ،  -
 ـ 1002-هػ 2212اكتبا اآلداب لمنهر ، القاهرة ، 

ي  الطبرػػػا المالمػػػا ،    - السػػػموبيا والسػػػموب ، د. عبػػػد السػػػالـ  الاسػػػدّ 
 الدار الرربيا لمكتاب 

السػػػػػػػموبيا وتحميػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػاب  د. انػػػػػػػذر عيَّاهػػػػػػػي ، اركػػػػػػػز اإلناػػػػػػػاء  -
 ـ 1001،  2اري ط الحض

 احاػد الرنبػر، الدبػي ،عاػر عبػد هللا الػنص قػراءة وطػرؽ السػموبيا -
الرػدد  ، 41 الاجّمد واالجتااعيا، اإلنسانيا الرموـ عواد، ،اجما  حسف
 ـ 1022، 1

دة الاطػػػػر لمسػػػػالب،  حسػػػػف النػػػػاظـ البنػػػػ  السػػػػموبيا دراسػػػػا فػػػػي أنهػػػػو  -
ر البيضػاء الاغػرب  ،  الاركػز المقػافي الرربػي ،  الػدا2بتصرؼ ( ، ط)

 ـ1001
"سػفر السػالكيف"  تحميؿ النص السػردي فػي ضػوء السػموبيا االحصػائيا -

 الجػااري هللا  ، الاركػز عبػد بػف افػالح لاحاػد افػالح أناوذجػا ،
 ، بدوف تاريخ   الجزائر /بغميزاف

 –جحػػػا والػػػبخالء ، كااػػػؿ كيالنػػػي ، اؤسسػػػا هنػػػداوي لمترمػػػيـ والمقافػػػا  -
 ـ 1021اصر ، 

أحاػػػد نجيػػػب ، جحػػػا والحصػػػاف الغريػػػب ، قصػػػص عالايػػػا لألطفػػػاؿ ،  -
 القاهرة ، بدوف تاريخ  –دار الكتاب الاصري 

دار الرقػػػي لمطباعػػػا والنهػػػر ، ، 2طجحػػػا والجاػػػار ، طػػػارؽ البكػػػري ،  -
 ـ 1001

السنا الول  اف الترميـ  –خصائص السموبيا في لغا  أدب الطفاؿ  -
فطياػػا رسػػالا ااجسػػتير  اهػػوشنػػواؿ،   االبتػػدائي ناوذجػػا ، رجػػاعي
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بجايػا    ايػرة  الرحاػاف عبػد الرربػي جاارػا الدب المغػا  كميػا 
 ـ  1026الجزائر

دراسػػا السػػموب بػػيف الاراصػػرة والتػػراث د، أحاػػد درويػػش دار  ريػػب ،  -
 ، بدوف تاريخ  القاهرة

 أبو احاد نريـ التوبا ، هدايا سورة في الاضارع لمفرؿ الّزانيا الّداللا -
 الهػرؽ جاارػاوالرمػـو ،  اآلداب ، كميػارسػالا ااجسػتير ،  ،زاكيػا 
 ـ 1026 ، الوسط

 ـ  1000 -2110بػيف  لألطفػاؿ فػي الجزائػر الفتػرة اػا القػص سياياء -
جاارػػػػا فرحػػػػات عبػػػػاس ،  ا ، يحيػػػػ  عبػػػػد السػػػػالـ  ، رسػػػػالا دكتػػػػورا  ،

 ـ   1020سطيؼ ، الجزائر  
جراءاتػػػا ، صػػػالح فضػػػؿ - ، الطبرػػػا الولػػػ   ، عمػػػـ السػػػموب  ابادئػػػا واء

 ـ 2111دار الهروؽ ، القاهرة 
عمػػـ الترايػػا واسػػتخراج  الاراػػ  عنػػد الرػػرب،  احاػػد ارايػػاتي ، يحيػػ   -

ػػػاـ ، اطبوعػػػات  ايػػػر عمػػػـ ، احاػػػد حسػػػاف الطيػػػاف ، تقػػػديـ هػػػاكر الفحَّ
 ـ 2111داهؽ ،  ، اجاع المغا الرربيا

بغػػػداد ،  اطبرػػػا الرػػػاني ،السػػػاارائي ،  إبػػػراهيـالفرػػػؿ زاانػػػا وأبنيتػػػا ،  -
 ـ 2166

، عيف  2ط ،  في النص الدبي دراسا أسموبيا إحصائيا، سرد صموح -
 ـ 2111لمدراسات والبحوث اإلنسانيا واالجتااعيا 

،   1( ، ط 11القػػػااوس الاحػػػيط  ، الفيػػػروز ربػػػادي ) اػػػادة سػػػمب ص  -
تحقيػػػػؽ اكتبػػػػا التػػػػراث ، بإهػػػػراؼ احاػػػػد نرػػػػيـ الررقسوسػػػػي ، اؤسسػػػػا 

 ـ 1002لبناف ،   –الرسالا ، بيروت 
القااوس الاوسوعي الجديد لرموـ المساف ، أوزوالد ديكرو ، جاف اػاري  -

 ـ 2111، ترجاا انذر عياش ، الاركز المقافي الرربي ،  سهايفر
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 الجزائػر ، الريػد فػي لألطفػاؿ الاوجػا السػردي الخطػاب فػي  المغػا -
 -ورقمػا جاارػا، اجمػا المػر المالػث، الرػدد ورقمػا ، جمػولي جاارػا

 ـ  1002 ، الجزائر
، ، دار البدايػا  2ابادئ اإلحصاء ، أحاػد عبػد السػايع طبيػا  ، ط    -

 ـ  1001 -هػ 2211، عااف،  
، دار الكتػػاب 2اػػدخؿ إلػػ  المسػػانيات ، احاػػد احاػػد يػػونس عمػػي ، ط -

 ـ 1002الجديد ، بنغازي ، ليبيا ،  
، دار عاػػػػار ، 1ارػػػػاني البنيػػػػا فػػػػي الرربيػػػػا ، فاضػػػػؿ  السػػػػاارائي، ط -

 ـ 1001عااف ، 
عمػػػػـو المغػػػػا الرربيػػػػا عػػػػف الئاػػػػا  د. احاػػػػد سػػػػميااف عبػػػػد هللا  ارجػػػػـ -

 ـ 2112الهقر  اؤسسا الرسالا الطبرا الولي ،  
ارجػػـ الاصػػطمحات الرربيػػا فػػي المغػػا والدب ، اجػػدي وهبػػا ، كااػػؿ  -

 ـ   2112،  اكتبا لبناف ، بيروت ،1الاهندس ، ط
،اكتبػػا الهػػروؽ الدوليػػا ، 2الارجػـ الوسػػيط ، اجاػػع المغػػا الرربيػا ، ط -

 ـ 1002 اصر ،  -
اروقػػػات نهػػػاط التربيػػػر الهػػػفهي فػػػي الطػػػور االبتػػػدائي ، نصػػػر الػػػديف  -

قوعيش ، رسالا ااجستير ، جاارػا عبػد الحايػد بػف بػاديس اسػتغانـ ، 
 ـ 1022الجزائر ،  –كميا الدب الرربي 

يتػػػر هنػػػت ، ترجاػػػا إيزبيػػػؿ كاػػػاؿ ،اراجرػػػا اقداػػػا فػػػي أدب الطفػػػؿ ، ب -
 ـ 1001، الاركز القواي لمترجاا ، اصر ،  2طمرت الهايب ، ط

 ارسػا د: وبياجيػا  تهواسػكي الامكػا المغويػا ورليػات اكتسػابها  بػيف -
 اآلداب بجايا كميا زينب،  رسالا ااجستير ، جاارا اقارنا  ، خرااف

 ـ 1022-1023الرربي   والدب المغا والمغات قسـ
الػػنص الدبػػي لألطفػػاؿ ، أهدافػػا واصػػادرا وسػػااتا رؤيػػا إلسػػالايا ،   -

 ـ2113الردف،  ،سرد أبو الرضا الطبرا الول  ، دار البهير
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الناػػو المغػػوي لػػدى أطفػػاؿ ارحمػػا الترمػػيـ قبػػؿ الادرسػػا وعالقتػػا بػػبرض  -
الاتغيػػػرات الدياو رافيػػػات دراسػػػا بوحػػػدة الادينػػػا عػػػرب اإلداريػػػا، احميػػػا 

نوب الجزيرة، السوداف ، زينب احاد عماػاف احاػد ، جاارػا الجزيػرة ج
 ـ1021، كميا التربيا حنتوب ، السوداف ، 
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