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 اخلاصةالنصية املدونات مشروع مجع 

 العربية يف اللغة األكادمييةبالنصوص 

 الدكتورة حسلينا حسان

 والدكتور محمد فهام محمد غالب

 قسم اللغة العربية وآدابها

 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
 

 ملخص البحث

الخاصية  المدونات النصييةلجمع  (1)تمثل هذه الورقة تقريرًا عن تطوير مشروع  
العربييية فييا  حييدم الجامعييات الحكومييية الماليزييية فييا اللغيية األكاديمييية  بالنصييو 
بيييلالمدونات النصييية العربييية للجامعيية اإلسييالمية العالمييية بماليزيييال  ويقييدر المسييم  

ملييييون كلمييية منقسيييمة  لييي  مجيييالين هميييا  أربعييية عشيييرحجيييم هيييذه الميييدونات بحيييوالا 
المية، مسييييتمدة ميييين األوراة العلمييييية واألبحييييا  الدراسييييات العربييييية والدراسييييات اإلسيييي

المنشيييورة فيييا مجيييالت محكمييية أو ميييلتمرات ورسييياتل الماجسيييتير واليييدكتوراه  تهيييد  
للبحييييي  والتطيييييوير اللغيييييو  ولتيييييدري  اللغييييية العربيييييية  المجموعييييية ألن تكيييييون مرجعييييياً 

  ها وتعلمهاوتعليم
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 :املــقدمة

العربيية تحيت مسيم  لالميدونات  يجمع هذا المشروع المنشيورات األكاديميية باللغية
 تهييد  المييدونات بشييكل عييام  (2)النصييية العربييية للجامعيية اإلسييالمية العالمييية بماليزيييال

  لييي  تيييوفير األدلييية النصيييية عنيييد وصييي  اسيييتخدام اللغييية العربيييية فيييا ماليزييييا وتحدييييداً 
غية فا تكوين رليية أوسيع عين كي يية اسيتخدام الل اللغة العربيةلمساعدة غير الناطقين ب

 العربية فا المجاالت األكاديمية 
بمواردهيا المسيتمدة مين ملسسية  2002ابتدأ تطوير هذه المدونات فييا أغسيط  

عريقة ها الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا المعروفة بالمحافظة علي  مسيتوم رفييع 
  ن النصو  المشمولة فا هذه المدونات تعتمد علي  من اللغة العربية فا منشوراتها 
هيا مكتبية الجامعية ومركيز : وتيتتا مين خمسية أقسيام ؛اللغية العربيية ال صيح  الحديثية

 ذ  ؛ دارة األبحيا  وقسيم اللغية العربييية وآدابهيا وقسيم ال قي  وأصييول  وقسيم القيرآن والسيينة
وقاميت  ،منحت هذه األقسام اإلذن لتخزين كمية ضخمة من بياناتهم النصية األساسية

تيييمل الحصيييول علييي  اإلذن بالنشييير مييين أصيييحاب   و ونيييابتيييوفير النصيييو  بشيييكل  لكتر 
معهم والطلب الرسما من مالك قواعد البيانات  تم مين  اإلذن  عبر االجتماعالحقوة 

النصييية كييتداة لييدعم  اتالسييتخدام قواعييد البيانييات مباشييرًة نظييرًا ألهمييية مشييروع المييدون
 عملية التدري  والتعلم 

 ليون كلمية وهيا موزعية  لي  مجيالين:تحتو  المدونات عل  حوالا أربعة عشر م
ألن  ؛تييم تحديييد االختيييار فييا هييذين المجييالين الدراسييات العربييية والدراسييات اإلسييالمية 

استخدام العربية كوسيط للتدري  فيا الجامعية المعنيية محيدود فيا األقسيام التيا تيدر  
ونات بمييا اللغيية العربييية وآدابهييا أو الدراسييات اإلسييالمية فقييط، ممييا يحييدد محتويييات المييد

أنتجتيي  هييذه األقسييام  ولهييذا السييبب تييم اعتبييار تييوفر النصييو  باللغيية العربييية وبشييكل 
  لكترونا شرطًا أساسيًا لدخول المدونات 

تبيياع المعييايير ال تيية األكاديمييية با خاطييبت ن النصييو  المختييارة لهييذا المشييروع 
تبيياع ابرات تييتم والضييوابط المحييددة ميين الجامعيية  فاألطروحييات الجامعييية وأوراة المييلتم
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مقدمية والدراسيات السيابقة  تليي بملخ   كتن تبدأمعايير متجانسة ذات أقسام متشابهة 
ونتييياتخ وخالصييية موضيييوع بحثيييا معيييين  وتغطيييا المقييياالت  ت ومنهجيييية البحييي  وأسيييتل

المنشييييورة فييييا مجييييالت محكميييية مجيييياالت أوسييييع ميييين األطروحييييات وأوراة المييييلتمرات 
تقييارير عيين األنشييطة األكاديمييية ومراجعييات لكتييب  الحتواتهييا مقييدمات ونقييد تحليلييا و 

تضييي  هييذه المجيياالت المتعييددة ألوانييًا أوسييع لهييذه المييدونات خاصيية عنييدما يييتم  جييرا  
   (3)بح  تجريبا أو عملا عن النسة واألنماط اللغوية

 . أهمية الدراسة وفوائدها1

يعتميد علي   هناك قاتمة طويلة من المجاالت اللغوية التا يمكن معالجتها بمنهخ
الميييدونات النصيييية مثيييل مجيييال الدراسييييات المعجميييية واللغوييييات االجتماعيييية والنظرييييية 
اللغويييية واللغوييييات الحاسيييوبية والقواعيييد النحويييية والقيييوامي  ودراسييية األسييياليب وتحلييييل 

واكتسييياب األط يييال للغييية وعليييم اللغييية الن سيييا واللغوييييات التطبيقيييية وتصيييميم  األصيييوات
سيتكون هيذه المييدونات مرجعيًا غنيييًا و   (4)بييارات اللغية وعليم اإلمييال الميواد الدراسيية واخت

للمتعلميييين ليييتعلم كي يييية تقيييديم األفكيييار واالقتراحيييات والتقيييارير والنقيييد واألسيييتلة بتسييياليب 
مختل ييية باسيييتخدام مجموعييية متنوعييية مييين األل ييياظ، حيييي  تيييوفر الميييدونات التيييا نحييين 

 تطبيقها فا كتاباتهم  بصددها نماذج أو قوالب يمكن لجميع المستخدمين
 البحث ـشكلةم. 2

لجمييع مييدونات عربييية مسييتمدة ميين مجموعييات متنوعيية  حثيثييةتييم بييذل جهييود 
يييا علييي  نطييياة واسيييع للميييدونات اللغويييية أو علييي  نطييياة  مييين الوسييياتل والميييوارد  مل
مبيييييادرات صيييييغيرة بحسيييييب احتياجيييييات المسيييييتخدمين النهييييياتيين  تيييييتتا مصيييييادر 

         رولتييييي لشيييييبكة العنكبوتيييييية )ميييييدونات نصيييييية بيييييكالميييييدوناتالموجودة حالييييييًا مييييين ا
             ( الميييييدونات النصيييييية ليوفيييييانBuck  Walter 2003 -1986) العربيييييية

(Leuven 1990-2004)، وكالرا (Clara1997)  والمدونات النصية العربية العلمية
الراديييييييو وميييييين ، 2004والمييييييدونات النصييييييية للغيييييية العربييييييية ال صييييييح   2004العاميييييية 

كالييية األنبيييا  )مجموعييية وكالييية مييين و و  ،(2000لتل زييييون )برودكاسيييت نييييوز سيييبيت  وا
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لميدونات ا، و 2001لالنهيارل الصيح ية الميدونات النصيية و   (،1224العربيية األنبا  
 Gigaword)       جيجاورد لمدونات النصيةاو  2002 لالحياةل الصح ية النصية

غيييية أم )مجموعيييية كييييول فرينيييييد لبوصيييي ها المتحييييدثين باللغيييية العربييييية وميييين  (2002
  يقيدم ((Nijmegen) 1220ن مييجالمجالت والروايات )مدونية نجومن (، 1227

( وصييييي ًا مختصيييييرًا للميييييدونات العربيييييية الموجيييييودة كميييييا أدرجتهيييييا 1الجيييييدول التيييييالا )
   Sulaiti) ((7)وليتايس

 (6002: وصف للمدونات النصية العربية الموجودة )لطيفة سليتي (1جدول )
 

 مدونات النصيةاسم ال
 

 الـمـصدر
 

 الوسيلة
 

 الحجم
 

 الهدف
 

 المادة
              المدونات النصية العربية بك ولتر
  (Buckwalter) 1986-2003 

بليون  3-2.7 مكتوبة تيم بك ولتر
 مليون كلمة

معجم وتحليل صرفا 
 ومشكل آلا

الموارد العامة فا الشبكة 
 العنكبوتية

المدونات النصية ليوفان 
(Leuven 1990-2004) 

الجامعة 
 الكاثولوكية ليوفان،

 بلجيكا

 مكتوبة
 ومنطوقة

مليون كلمة  3
500،000 
 منطوقة

 هولند -عربا
 عربا-هولند 

 قامو  المتعلم

مصادر اإلنترنت راديو 
وتل زيون كتب المدرسة 

 االبتداتية
المدونات النصية لوكالة 

 (1224األنبا  العربية )
 جامعة فنزويال

 سا ل  د   
مليون  50 مكتوبة

 كلمة
التعليم وتطور 
 التكنولوجيا

وكالة الصحافة ال رنسية، 

 )زينو(

وكالة األنبا  ومطبعة 
 األمة

 المدونات النصية كول فريند

(CALLFRIEND 1995) 
 جامعة فنزويال
  ل  د   سا

حوارا  00 حوار 
 هات ياً 

تطوير تكنولوجيا 
 التعري  باللغة

الناطقون بالعربية 
 ينللالمصر 

 نجيمنجالمدونات النصية 
(Nijmegen 1996) 

أكثر من  مكتوبة نجيمنج جامعة
 مليونا كلمة

 هولند -قامو :عربا
 عربا-هولند 

 مجالت وروايات

 هوم المدونات النصية كول
(CALLHOME 1997) 

  

 جامعة فنزويال
 ا ل د  سا

حوارًا  120 حوار 
 هات ياً 

التعر  عل  الكالم من 
 خطوط الهات 

اطقون بالعربية الن
 لالمصرينل

 جامعة تشارلز ( (CLARA 1997كالرا 
 )براغ(

مليون  70 مكتوبة
 كلمة

الدوريات، الكتب،  لغرض المعجم
مصادر اإلنترنت من 

 ل  الوقت -1257
 الحاضر

جامعة جون  1222مصر
 هوبكين 

المدونة النصية الموازية    م تا غير معرو  مكتوبة
ن باللغة آمن القر 
 ية والعربيةاإلنجليز 
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 جامعة فنزويال 2000خطاب ب  األخبار
  ل د  سا

 100أكثر من  منطوقة
 ب   خبار 

األخبار المذاعة من  التعر  عل  الخطاب
 راديو صوت أمريكا

جمعية نايمقين  2000المدونات النصية 
سوتتل،آ  تا 
بالتنسية مع 
 جامعة ليون

مليون  10 مكتوبة
 كلمة

 معجم، بح  عام
 ة الطبيعيةمعالجة اللغ

 غير معرو 

 المدونات النصية النهار
2001 

مليون  140 مكتوبة     ال  آر    
 كلمة

 جريدة النهار البح  العام
 )لبنان(

 المدونات النصية الحياة
2002 

مليون  15.0 مكتوبة     ال  آر    
 كلمة

هندسية اللغة واسترجاع 
 المعلومات

 جريدة الحياة )لبنان(

   دأرابيك جيجا وور 

(Gigaword 2002) 
 

 جامعة فنزويال
  ل د  سا

 400حوالا  مكتوبة
 كلمة مليون

معالجة اللغة الطبيعية، 
واسترجاع المعلومات 

 ونمذجة اللغة

 وكالة الصحافة ال رنسية
 وكالة الحياة لألنبا 
 وكالة النهار لألنبا 
 وكالة زينو لألنبا 

المدونات النصية المتوازية من 
 2003ا اإلنجليز  للعرب

منشورات من المجل   التعلم والترجمة المعجم مليون كلمة 3 مكتوبة جامعة الكويت
 القوما الكويتا

المدونات النصية العلمية 
 2004العربية العامة 

يو  م آ     تا، 
 بريطانيا

مليون  1.0 مكتوبة
 كلمة

 www.kisr.edu.kw بح  التحليل الل ظا

 

المدونات النصية العربية 
 2004ال صح  

 يو  م آ     تا،
 بريطانيا

 www.muhaoldith.org بح  التحليل الل ظا مليون كلمة 7 مكتوبة

& 

www.alwaraq.com 

 المدونات النصية سوتيتل

(SOTETEL) 
 سونيتل، آ  تا

 تون 
اآلداب، المواد الصح ية  صناعة المعاجم مليون كلمة 5 مكتوبة

 واألكاديمية
 المدونات النصية اللغوية

2004 
 يو  م آ     تا،

 بريطانيا
مليون  11.7 مكتوبة

 كلمة
 عربية 2.7

 –تكنولوجبا المعلومات  ترجمة

نظم  –المواقع المتخصصة 

 ترنتنإلحاسوب وبرمجيات ا

 هلب ون بوك

المدونات النصية العربية 
المعاصرة )سا سا   ( 

2004 

مكتوبة  جامعة لييدز
 ومنطوقة

 1حوالا 
 مليون كلمة

المواقع والصح   تدري  العربية لألجانب
 اإللكترونية

داربا بابليون ل انتين للخطاب 
   العربا والنصو 

Babylon Levantine 

(Darpa Arabic Speech 

and Transcripts 2005) 

 جامعة فنزويال
  ل د  سا

 2000حوالا  منطوقة
 مكالمة هات ية

آلة الترجمة وتعري  
الخطاب ونظم الحوار 

 المنطوة

 فيشرستايل
 لمجموعة الحدي  الهات ا

 

http://www.kisr.edu.kw/science/
http://www.kisr.edu.kw/science/
http://www.muhaoldith.org/
http://www.muhaoldith.org/
http://www.alwaraq.com/
http://www.alwaraq.com/
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يبييدو واضييحًا ميين القاتميية المييذكورة وجييود جهييود كبيييرة لجمييع المييدونات النصييية 
وفرهيا ميادة جياهزة للتيدري  محيدود جيدًا العربية، ولكن الوصول للميدونات محيدود وت

تحليييييل ( وداربيييا بيييابليون ل يييانتين ل2002فيييا حالييية أرابييييك جيجييييا وورد )و   (0)أيضييياً 
( 2000( وبرودكاسييييييييت نيييييييييوز سييييييييبيت  )2007العربييييييييا والنصييييييييو  ) الصييييييييوت

( 1227( والميييدونات النصيييية كيييول فرينيييد )1225والميييدونات النصيييية كيييول هيييوم )
 ( فينن الوصيول للميدونات مقتصير1224ألنبيا  العربيية )والمدونات النصية لوكالة ا

علييي  االسيييتخدام األكييياديما والمنظميييات البحثيييية واألعضيييا  المسيييجلين فيييا جمعيييية 
البيانييات اللغوييية ) ل  د   سييا( فييا بنسييل انيا والجمعييية األوروبييية لمصييادر اللغيية 

  (5))     ل  آر    ( فا باري 

بييير اإلنترنيييت إلنشيييا  ميييدونات نصيييية برمجييييات متاحييية مجانيييًا ع وهنييياك أيضييياً 
ييية: اإلنجليزييية اآلتالمتاحيية باللغييات  (TextStat) )اصيينعها بن سييك( مثييل تيكسييتات

البرنيامخ ال ييدعم اللغيية ولكين  ،واأللمانيية والهولنديية والبرتغاليية وال رنسيية والجاليكيية
  العربية

خدام مين وبالعك ، هناك مدونات نصية  نجليزيية متاحية للعميوم وسيهلة االسيت
، (Brown)كيييييل أنحيييييا  العيييييالم عبييييير الشييييييبكة العنكبوتيييييية مثيييييل: ميييييدونات بييييييراون 

سكتلندية والمدونات األ ،ومدونات أكس ورد اإلنجليزية ،والمدونات العالمية اإلنجليزية
وجييد مييدونات متاحيية بلغييات أخييرم مثييل: رسيياتل العمارنيية تللنصييو  والكييالم  كمييا 

والمييدونات  ،ات بجنخييان )المييدونات ال ارسييية(ومييدون ،)لألكادييية والمصييرية     ليي (
 ،ومييييييدونات اليييييييوم ال ارسييييييية ،ومييييييدونات الهمشيييييير  )فارسييييييية( ،الكرواتييييييية الوطنييييييية

والمييييدونات  ،وقييييامو  غريكييييا  )اليونانييييية القديميييية( ،والمييييدونات الروسييييية الوطنييييية
  النصية النيوآشورية  
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 تيرويخفيا  اً كبيير  اً حجيز تمثل صعوبة استخدام المدونات المتاحة عبر اإلنترنت 
أن هييذه المييدونات وتطبيقهييا فييا تييدري  وتعلييم اللغيية العربييية  يهييد  هييذا المشييروع 

يتبييوأ اللغيية العربييية فييا مجييال اللغويييات الحاسييوبية وذلييك بتييوفير المييدونات النصييية 
   وجيييدير باليييذكر أن الميييدونات النصييييةسيييواةاألكاديميييية فيييا اللغييية العربيييية فيييا األ

مسيييتمدة مييين  (تاإلنترنييي)عبييير  المتيييوفرة مجانييياً سيييا  سيييا  أ ( العربيييية المعاصيييرة )
  (5)(اإلنترنت)ومواقع  ازوالمجالت واإلذاعة والتل  صح ال

 . دواعي إنشاء املدونات النصية العربية األكادميية 3

عدييد مين الدراسيات حييول  يجابييات الميدونات النصيية للتيدري  والييتعلم أجير  ال
اسييتخدام المييدونات يجعييل اكتشييا  ف ؛ماالت اللغييةممييا وفيير أدليية تطبيقييية عيين اسييتع

اسييتعماالت اللغيية أمييرًا واقعيييًا للطييالب حييي  يصييبحون محللييين لغييويين أكثيير فاعلييية 
فيجييب تعرييي  الطييالب بتنميياط نموذجييية السييتعماالت اللغييية  ؛وعلييي   (2)ًً واسييتقالال

ديميية  قييامهم بالكتابية األكا لي عبر عينات أكاديمية مين مصيادر متنوعية تعيينهم ع
وهييذا ضييرور  ألنهييم يتعرضييون للنصييو  األكاديمييية ويكتبييون ويقييرلون هييذا النييوع 

هيييذا ميييا يبييرر  نشيييا  الميييدونات األكاديمييية العربيييية لتخيييدم   (10)ًً ميين الكتابيييات يوميييا
األغراض المذكورة أعاله حي  تتكون هذه المدونات من الكتابيات األكاديميية  ومين 

 ما  -يمو كما أنها تتعرض للتحكيم والتق ،ت معتمدن هذا النوع من الكتاباأالمعرو  
وب واللغية؛ مين جهية المحتيوم واألسيل -من قبل المشرفين أو المدققين أو المحكميين

 ن المدونات العادية  عالخاصية التا تميزها 

لمعلوميييات وعنيييد مقارنييية الميييدونات األكاديميييية ميييع تليييك المسيييتمدة مييين شيييبكة ا
  المييدونات االفتراضيية، فينن البيياحثين قيد عبييروا أو ميا يطليية عليي  مصيطل العالميية

؛ والعثيور علي  ميواد مين (11)عن قلقهم تجاهها ألسباب عديدة؛ منها لصدقها وثباتها
؛ كمييييا ال تخضييييع المييييدونات (12)أميييير صييييعب (اإلنترنييييت)المييييدونات النصييييية عبيييير 
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باإلضييييافة  ليييي  ذلييييك، فيييينن مييييدونات الشيييييبكة الفتراضييييية لعملييييية تحرييييير وتييييدقية  ا
13) كيلقييياري  -ل كميييا وعبرهييياغيييير المنقحييية( لاالفتراضييييةبوتيييية )الميييدونات العنك

13

) 

(Kilgarriff) وجرافنستيت (Grefenstette 2003)   حي  ال تراع  فيهيا خيوا
اللغة مثل القواعد والتهجتة والتناسة من قبل الملل ين  ومين المالحيظ أن الميدونات 

ة، وذلييك بسييبب ضييحيهييا الصييور ال التنقييي  كمييا تنشيير فاالفتراضييية ال تميير بعملييية ا
 نشييا  هييذه المواقييع اإللكترونييية بغييرض التسييلية ودون الخضييوع أل  قييوانين لغوييية  
وبالمثل، فينن جميع الميدونات النصيية مين االنترنيت يسيتغرة الكثيير مين الوقيت كميا 

  (14)فا المستقبل  ن سللوقت ما لم يستخدم الجامع للمدونات المصدر  اً تضييع ديع

ة الصييييحيحة التييييا منقحييييجمييييع المييييدونات النصييييية المييييا سييييبة ضييييرورة تبييييين مي
التييا يمكيين اسييتخدامها فييا األنشييطة الصيي ية اسييب احتياجييات المعلمييين والطلبيية، تن

فيقييييوم هييييذا  ؛والتييييا يمكيييين تطبيقهييييا كييييذلك فييييا البحييييو  اللغوييييية وتطويرهييييا  وعلييييي 
ن االسيتخدام المشروع بجمع المدونات النصية األكاديمية مما يعطا نماذج وأدلة عي

 األكاديما للغة المكتوبة تلبيًة للحاجات المذكورة آن ًا  

 آليات التنفيذ. 4

القطاع المسيتهد  مين  يتخذ بالحسبانلمدونات النصية أن لبد أل  مصمم  ال
المنتجية وليسييت  النصييو ميدونات هيو هييذه القطياع المسييتهد  فيا فال  (17)المدونية

 اة والمكتوبيية أميي  فييا النصييو  المخطوطيي  تتمثييل األوليي؛ حيييالمسييتقَبَلة نصييو ال
 األخيرة فالنصو  المسموعة والمقرو ة 

ولغيييرض الحصيييول علييي  عينييية نموذجيييية مييين القطييياع المسيييتهد ، تيييم تعريييي  
طارها لميدونات النصيية هيا النصيو  هذه ا   ن وحدة العينات ل(10)وحدة النماذج وا 

الجامعة اإلسالمية العالمية  العربية األكاديمية المنشورة فا ماليزيا والمنتجة من قبل
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طارهيا مجموعية األبحييا  واألوراة  2000بماليزييا مين عييام  حتي  وقتنيا الحاضيير، وا 
العلمييية المنشيييورة فييا ميييلتمرات ومجيييالت محكميية مييين الجامعيية اإلسيييالمية العالميييية 

 بماليزيا 

تيييم أخيييذ العينيييات بطريقييية المسييي  الشيييامل  ذ يتخيييذ المشيييروع جمييييع المصيييادر 
وقسيييمت جمييييع  صيييو  المتيييوفرة، شيييريطة أن تكيييون مكتوبييية بالعربيييية المتاحييية والن

األطروحيييات  طيييار العينيييات  لييي  ثالثييية أصييينا  أساسيييية: وحيييدات العينيييات ضيييمن 
 واألبحا  المنشورة فا مجالت محكمة   ،وأوراة الملتمرات ،الجامعية

وبييييالرغم مييييين أن الميييييدونات مكونييييية مييييين نصيييييو  مكتوبييييية فقيييييط، فقيييييد راعييييي  
 التمثيل المالتم والتصني  والحجم والعينات النموذجية  تصميمها قضايا 

  تصنيفات املدونات 4.4

ألجل المحافظة عل  أكبر كمية من النصو ، صن ت البيانات  ل  مجالين: 
وسياتط:  العربية، والدراسات اإلسالمية، التا قسمت بدورها  ل  ثيال  دراسات اللغة

وراه، ثانييييًا أوراة الميييلتمرات العالميييية، أواًل األطروحيييات لمرحلتيييا الماجسيييتير واليييدكت
منتجيية ميين الجامعيية ن سييها  والعلمييية المنشييورة فييا مجييالت محكميية ثالثييًا األبحييا  ال

ونظيرًا لطبيعيية المييدونات، فقيد تييم اعتميياد النصييو  األكاديميية حصييريًا  ولييذلك فيينن 
رحي  منطة اختيار البيانيات وتصيني ها غيير قابيل للتطبيية فيا هيذا المشيروع كميا اقت

 ( يص  تصني ات المدونات 2، الجدول )Biber))(15) بايبر

تقدم هذه المجموعات نماذج مثاليية لألنمياط الموجيودة فيا المدونية كميا اقتير   
15) (Bonelli)بونيلا 

15

)  

 نوع النص مصنفات تقسيم النص مصنفات النص مجال النصوص
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عربيية الالدراسات 
والدراسييييييييييييييييييييييييييييات 

 اإلسالمية 

اللغويييييييييات، واآلداب، وتييييييييدري   جستير والدكتوراهالما األطروحات 
اللغة العربية، والقرآن والحيدي ، 
ومقارنييييييييييية األدييييييييييييان، وال قيييييييييييي ، 

 والت سير 

األوراة العملييييييييييية 
للميييييييييييييييييييييييييييييلتمرات 

 العالمية 

اللغويييييييييات، واآلداب، وتييييييييدري   ملتمرات الدراسات العربية
 اللغة العربية 

 ول، والقرآن والسنة ال ق  واألص ملتمرات الدراسات اإلسالمية

المجيييييييييييييييييييييييييييييييييالت 
 المحكمة 

مقدميييييييية، والمقيييييييياالت، والييييييييرأ  
والنقييييييييد، ومراجعييييييييات الكتييييييييب، 
وتقييييارير المييييلتمرات والنييييدوات، 
وملخييييييي  الرسييييييياتل العلميييييييية، 

 وملخ  الكتب 

 

 ( تصنيفات المدونات6الجدول )

ويكميييين سييييبب حصيييير نطيييياة المييييدونات فييييا أقسييييام اللغيييية العربييييية والدراسييييات 
محدودييييييية اسييييييتخدام اللغيييييية العربييييييية فييييييا الجامعيييييية حييييييي  ال تقييييييدم اإلسييييييالمية فييييييا 

تخصصاتها أو المواد التا تدر  بها  ال فا كلية معار  الوحا والعلوم اإلنسانية، 
، وبالتييييالا ينحصيييير سييييبب اختيييييار هييييذين المييييذكورةربعيييية األقسييييام األوتحديييييدًا فييييا 

 النطاقين بتوافر المواد والنصو  العربية فيهما  

وعل  الرغم من كتابة النصو  جميعها باللغة العربية، فقد كان من المهم أن 
يييتم تقسيييمها  ليي  مجييالين: دراسييات  سييالمية تحييو  أبحاثييًا وشييواهد قرآنييية وحديثييية، 

 ودراسات لغوية فنية فا طبعها  
 حجم املدونات النصية 4.4 
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دد كلميات ( خمسة ماليين كلمة تقريبًا  ومن حي  ع7ويبلغ حجم النصو  )
النصو  المجموعة، فقيد هيمنيت األبحيا  المنشيورة فيا مجيالت محكمية علي  كيل 

كلميييية لكييييل  7000كلميييية بمعييييدل  1.435.452التصييييني ات األخييييرم، حييييي  يوجييييد 
 مقال  

 تصنيفات 
 النصوص

 تصنيفات تبويب

 النصوص

عدد النصوص 
 في كل تصنيف

متوسط الكلمات 
 في كل فـئة

 عدد الكلمات

 األطروحات

 1121070 20،000 40 جستيرالما

 

 الدكتوراه

2 00،000 705525 

 لملتمراتاأوراة 

 273133 4000 201 ملتمرات الدراسات العربية

 272501 4000 170 الدراسات اإلسالمية ملتمرات

 1435452 7000 220 - المجالت المحكمة

 4171175    المييييجموع

 ( حجم النـــصوص3جدول )
 املدونات التمثيلية يف . 3

 ن المييييدونات التييييا تمثييييل مجتمييييع العينيييية بشييييكل جيييييد يمكيييين أن تمييييد الباحيييي  
، ولذلك فنن  من الضيرور  لجميع البيانيات التيا تمثيل (12)بمعلومات وفيرة عن اللغة
  (20)االستعمال الصحي  للغة
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ونظيييرًا ألن هيييذا المشيييروع يجميييع الميييدونات المتخصصييية فييينن تمثييييل العينيييات 
وهيذا يخيال  الميدونات العامية  ،رب الم يردات فيا كيل العينياتيقا  بدرجة عالية بق

تكيون مجاالت واسيعة ومتعيددة وبالتيالا  التا تعتمد بقوة عل  العينات المستمدة من
   (21)م رداتها عامة وم توحة

ميع العليم بيتن  ،ويعتبر نجا  المدونات بتمثيل كاميل تنوعيات اللغية أميرًا ممتيازاً 
جيز ًا منهيا يعتبير أميرًا مشيكاًل لصيعوبة معرفية لميدم  تصميم مدونة تمثل لغية ميا أو

 .(22)تمثيل العينة للتنوع الموجود فا اللغةل

وبالرغم من أن المصادر مقتصرة عل  المجال األكاديما، فنن تنوعها ملحوظ 
فيييا المجييياالت المتنوعييية التيييا تجمعهيييا الميييدونات  وكميييا ذكييير آن يييًا فييينن المصيييادر 

ميييع العليييم بيييتن لكيييل  ،لعربيييية والدراسيييات اإلسيييالميةاشيييتقت مييين مجيييالين: الدراسيييات ا
فرعيية مختل ية، ف يا الدراسييات العربيية وحيدها يوجيد مجياالت من صييلة  اً مجيال أقسيام

 للتدري  ولآلداب وللغة 

 عينات املدونات النصية  4.3

ولهييذا شييملت  ،تعييرض أ ل مييدونات كي ييية اسييتعمال اللغيية فييا سييياقها الطبيعييا
مميا يتيي   ؛ييات الوثياتة المشيمولة ضيمن العينيات المختيارةهذه المدونات كافة محتو 

مجييااًل أوسييع للدراسييات اللغوييية مقارنيية بالمييدونات المسييتندة عليي  قطييع مجتييزأة ميين 
  (23)النصو  المجموعة

عالوة عل  ذلك، تم اعتبار دقة لغة العينة أكثير المعيايير أهميية لالختييار فيا 
زييييا  وليييم يجييير تيييدقية لغيييو  بعيييد اختييييار ميييدونات الجامعييية اإلسيييالمية العالميييية بمالي

العينية لخضييوع جمييع النصييو  لتمحيي  لغييو  وتيدقية تحرييير  قبيل نشييرها  فييت  
علمييية يجييب أن يوافيية عليهييا المشيير  والقييارل الييداخلا والقييارل الخييارجا  أطروحيية
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قبييييل تقييييديمها للمناقشيييية )مييييع العلييييم أن سيييييالمة اللغيييية واإلمييييال  ميييين شييييروط قبيييييول 
يلكيييد وثوقيييية العينيييات المختيييارة مييين جهييية دقتهيييا اللغويييية سيييواً   (  وهيييذااألطروحيييات

أكانت اللغة العربية ها اللغة األم لكتلياب النصيو  أم كانيت اللغية الثانيية  ويعتبير 
أمييرًا  يجابيييًا يضييمن  -مميين لييم تكيين العربييية لغييتهم األم فييا المدونيية- دخييال كتليياب 

 تنوع اللغة المستخدمة 

ت جميييع نصييو  المدونيية بييثال  مراحييل قبييل أن وباإلضييافة  ليي  ذلييك فقييد مييرل 
 والتعر  عل  البيانات  ،وتحويل البيانات ،تقبل كبيانات: تص ية البيانات

 تصفية البيانات  .4.3.4

أجريت عملية تص ية البيانات لضمان أن العينات ذات أهميية للتحلييل اللغيو  
غييير ذات األهمييية  وتعلييم اللغيية  ولييذلك تييم تجريييد المييدونات ميين المحتييوم والرمييوز

للمعنيي  اللغييو   فعليي  سييبيل المثييال ت ييرض الجامعيية بنييية محييددة للرسيياتل الجامعييية 
تشمل ملخ  البح  باللغة اإلنجليزية والعربية وقاتمة المحتويات والموافقة وات اقيية 
حقييوة النشيير واإلهييدا  والمراجييع وال هيير  وقاتميية الجييداول وقاتميية األشييكال وقاتميية 

لرمييييوز المسييييتخدمة وقييييامو  المصييييطلحات وصيييي حة الشييييكر؛ فييييتم االختصييييارات وا
ن كيييان تييياري  النصيييو  يعيييود  لييي  التسيييعينيات عنيييدما كانيييت  االسيييتغنا  عنهيييا  وا 
الحواشا والهوام  أمرًا ال غن  عن ، فنن هذه المعلومات اإلضافية كذلك ال تعتبر 

 من بيانات المشروع  جز اً 
النصيييييو  العربيييييية، فقيييييد تيييييم  وبميييييا أن عينيييييات الميييييدونات النصيييييية اسيييييتهدفت

الييييتخل  ميييين الملخصييييات اإلنجليزييييية مثييييل مييييا تييييم الييييتخل  ميييين قاتميييية األشييييكال 
واالختصييارات والرمييوز والمصييطلحات التييا ال تتمتييع بييت  دالليية نصييية هاميية  أمييا 
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بالنسييبة  ليي  قاتميية الكلمييات فييتم تجريييدها ألنهييا تكييرر مييا يييرد فييا متييون النصييو  
 المختارة 

 انات حتويل البي .4.3.4

تتكييييييييون النصييييييييو  المجموعيييييييية ميييييييين نييييييييوعين ميييييييين المل ييييييييات اإللكترونييييييييية: 
مل يات نصيية  ، وقد تم تحويلها جميعًا  ل (PDFمايكروسوفت وورد وبا د     )

 لغرض التحليل اللغو   
 تعريف البيانات  .4.3.3

أعطيييت جمييييع العينييات اسيييمًا وترويسيييًة عليي  الصييي حة األولييي  ميين كيييل ملييي  
دارة المل ات لتسهيل عملية التعر     عل  البيانات وا 

اسييم المليي  عليي  رقييم تعري ييا للمليي  واسييم الملليي  والمصييدر والنطيياة   يحتييو 
 وسنة النشر، باتباع الصيغة التالية:

/ التصييني  ليي / سيينة النشيير/ البيانييات ال رعييية/ النييوع/ المل رقييم تعرييي  المليي 
 ال رعا  مثال:

0001 HAZEM MOUHIEDIN2007 PHD_ISLAMIC_QURAN 

وتييييييم عييييييرض معلومييييييات  ضييييييافية فييييييا ترويسيييييية كييييييل مليييييي ، تظهيييييير العنييييييوان 
 والتخص  العام والتخص  الدقية فوة اسم المل  

 تتبع الترويسة الصيغة التالية:
/ التصييني  ليي / سيينة النشيير/ البيانييات ال رعييية/ النييوع/ المل رقييم تعرييي  المليي 

 ال رعا  مثال:

معييية / الجاتبييية الجامعيييةرسيييالة دكتيييوراه/ مك/ 2005حيييازم زكرييييا محيييا اليييدين/
   / الحدي  0001/اإلسالمية العالمية بماليزيا/ الدراسات اإلسالمية
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تيييييم  يجييييياد مخيييييزون يحيييييو  ت اصييييييل كيييييل العينيييييات ويعميييييل بمثابييييية أداة إلدارة 
ويعطييا  ،كيييتن يراقييب عييدد الكلمييات فييا المييدونات ،المييدونات بح ييظ تغيييرات حجمهييا

تباع ازون باستخدام مايكروسوفت  كسل وبللمدونات  يتم تسجيل المخ كامالً  تصوراً 
 الصيغة التالية:

ملليي / اسييم المليي / العنييوان/ السيينة/ التخصيي / عييدد / الرقييم تعرييي  المليي 
   / مالحظاتخص / عدد الص حات/ عدد الكلمات/ السنة/ المجال/ التالكلمات

  :اخلالصة

للغية كانت عملية جمع المدونات النصية الخاصية بالنصيو  األكاديميية فيا ا
هيييذه ف ؛طيييوياًل، ولكييين النتييياتخ كانيييت راتعيييةوقتيييًا و العربيييية مجهيييدة واسيييتغرقت عمييياًل 

أول مرجع من نوع  فا ماليزيا لخدمة التدري  والتعلم والبح  فا مجيال  اتالمدون
 اللغة العربية 

وبميييا أن الميييدونات مكونييية مييين نصيييو  عربيييية أكاديميييية فننهيييا ال تيييوفر بحثيييًا 
غييية العربيييية ككيييل أو فيييا مجييياالت سيييوم الدراسيييات العربيييية عاميييًا عييين التنيييوع فيييا الل

واإلسييالمية  واألمييل معقييود أن تشييمل هييذه المدونيية فييا المسييتقبل القريييب نصوصييًا 
 أكاديمية وغير أكاديمية متاحًة بصورة  لكترونية وغير  لكترونية فا ماليزيا  
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 اهلوامش
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( 1221 ،)سيينكلير هياعرلفيو  ميدونات corporaتجميع corpus المدونية النصيية 22
بمجموعات نصية لغوية طبيعية اختيرت لتميز حالة أو تنوع لغة ميا  مصيطل  

نن أ  جسييم )جسييم(، لييذلك فييتعنييا ل مشييتة ميين كلميية التينييية corpusلالمدونيية 
يييتم تخييزين المييدونات  لكترونيييًا لسييهولة كمييا أو مجموعيية نصييية تعتبيير مدونيية  

وهييذه خاصييية ت يييد التحليييل اللغييو  عبيير بييرامخ تحليييل النصييو   ،اسييترجاعها
  (2001 ،)مكانر  وغيره
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