مشروع مجع املدونات النصية اخلاصة
بالنصوص األكادميية يف اللغة العربية
الدكتورة حسلينا حسان
والدكتور محمد فهام محمد غالب
قسم اللغة العربية وآدابها
الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

ملخص البحث
تمثل هذه الورقة تقري اًر عن تطوير مشروع

بالنصييو

()1

لجمع المدونات النصيية الخاصية

األكاديمييية فييا اللغيية العربييية فييا حييدم الجامعييات الحكومييية الماليزييية

المسييم ب ييلالمدونات النصييية العربييية للجامعيية اإلسييالمية العالمييية بماليزيييال ويقييدر
حجييم هييذه المييدونات بح يوالا أربعيية عشيير مليييون كلميية منقسييمة ل ي مجييالين همييا

الد ارس ييات العربيييية والد ارس ييات اإلس ي يالمية ،مسيييتمدة م يين األوراة العلمي يية واألبحي ييا
المنشييورة ف ييا مج ييالت محكميية أو م ييلتمرات ورس يياتل الماجسييتير وال ييدكتوراه ته ييد

المجموعي يية ألن تكي ييون مرجع ي ياً للبح ي ي
وتعليمها وتعلمها

والتطي ييوير اللغي ييو ولتي ييدري

75

اللغي يية العربيي يية

املــقدمة:
يجمع هذا المشروع المنشيورات األكاديميية باللغية العربيية تحيت مسيم لالميدونات

النصييية العربييية للجامعيية اإلسييالمية العالمييية بماليزيييال

()2

تهييد

المييدونات بشييكل عييام

لي ي ت ييوفير األدل يية النص ييية عن ييد وصي ي اس ييتخدام اللغ يية العربي يية ف ييا ماليزي ييا وتحدي ييدًا
لمساعدة غير الناطقين باللغة العربية فا تكوين رليية أوسيع عين كي يية اسيتخدام اللغية

العربية فا المجاالت األكاديمية

ابتدأ تطوير هذه المدونات فييا أغسيط

 2002بمواردهيا المسيتمدة مين ملسسية

عريقة ها الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا المعروفة بالمحافظة علي مسيتوم رفييع

من اللغة العربية فا منشوراتها ن النصو

المشمولة فا هذه المدونات تعتمد علي

اللغية العربيية ال صيح الحديثية؛ وتيتتا مين خمسية أقسيام :هيا مكتبية الجامعية ومركيز
دارة األبحيا

وقسيم اللغية العربييية وآدابهيا وقسيم ال قي وأصييول وقسيم القيرآن والسيينة؛ ذ

منحت هذه األقسام اإلذن لتخزين كمية ضخمة من بياناتهم النصية األساسية ،وقاميت

بتييوفير النصييو بشييكل لكترونييا وتي ليم الحصييول عل ي اإلذن بالنشيير ميين أصييحاب
الحقوة عبر االجتماع معهم والطلب الرسما من مالك قواعد البيانات تم مين اإلذن
السييتخدام قواعييد البيانييات مباش يرةً نظ ي ًار ألهمييية مشييروع المييدونات النصييية كييتداة لييدعم
عملية التدري والتعلم
تحتو المدونات عل حوالا أربعة عشر مليون كلمية وهيا موزعية لي مجيالين:

الد ارسييات العربييية والد ارسييات اإلسييالمية تييم تحديييد االختيييار فييا هييذين المجييالين؛ ألن
استخدام العربية كوسيط للتدري

فيا الجامعية المعنيية محيدود فيا األقسيام التيا تيدر

اللغيية العربييية وآدابهييا أو الد ارسييات اإلسييالمية فقييط ،ممييا يحييدد محتويييات المييدونات بمييا
أنتجت ي هييذه األقسييام ولهييذا السييبب تييم اعتبييار تييوفر النصييو
لكترونا شرطاً أساسياً لدخول المدونات
ن النصييو

باللغيية العربييية وبشييكل

المختييارة لهييذا المشييروع تخاطييب ال تيية األكاديمييية باتبيياع المعييايير

والضيوابط المحييددة ميين الجامعيية فاألطروحييات الجامعييية وأوراة المييلتمرات تييتم باتبيياع
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معايير متجانسة ذات أقسام متشابهة كتن تبدأ بملخ

ومنهجييية البح ي

تليي مقدمية والد ارسيات السيابقة

وأسييتلت ونتيياتخ وخالصيية موضييوع بحثييا معييين وتغطييا المقيياالت

المنشي ييورة في ييا مجي ييالت محكمي يية مجي يياالت أوسي ييع مي يين األطروحي ييات وأوراة المي ييلتمرات

الحتواتهييا مقييدمات ونقييد تحليلييا وتقييارير عيين األنشييطة األكاديمييية ومراجعييات لكتييب
تضييي هييذه المجيياالت المتعييددة ألوان يًا أوسييع لهييذه المييدونات خاصيية عنييدما يييتم ج ي ار
()3
بح تجريبا أو عملا عن النسة واألنماط اللغوية
 .1أهمية الدراسة وفوائدها
هناك قاتمة طويلة من المجاالت اللغوية التا يمكن معالجتها بمنهخ يعتميد علي

الم ييدونات النص ييية مث ييل مج ييال الد ارس ييات المعجمي يية واللغوي ييات االجتماعي يية والنظري يية

اللغوي يية واللغوي ييات الحاس ييوبية والقواع ييد النحوي يية والقي يوامي

ود ارس يية األس يياليب وتحلي ييل

األص يوات واكتسيياب األط ييال للغيية وعلييم اللغيية الن سييا واللغويييات التطبيقييية وتصييميم

()4
الميواد الد ارسيية واختبييارات اللغية وعليم اإلمييال
وسيتكون هيذه المييدونات مرجعياً غنيياً
للمتعلمييين لييتعلم كي ييية تقييديم األفكييار واالقت ارحييات والتقييارير والنقييد واألسييتلة بتس يياليب

مختل يية باس ييتخدام مجموع يية متنوع يية م يين األل يياظ ،حيي ي

ت ييوفر الم ييدونات الت ييا نح يين

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

تييم بييذل جهييود حثيثيية لجمييع مييدونات عربييية مسييتمدة ميين مجموعييات متنوعيية
ميين الوس يياتل والم يوارد لم ييا علي ي نطيياة واس ييع للم ييدونات اللغوييية أو علي ي نط يياة
مب ي ييادرات ص ي ييغيرة بحس ي ييب احتياج ي ييات المس ي ييتخدمين النه ي يياتيين ت ي ييتتا مص ي ييادر
الم ي ييدوناتالموجودة حاليي ي ياً م ي يين ا لش ي ييبكة العنكبوتي ي يية (م ي ييدونات نص ي ييية ب ي ييك ولتي ي ير
 )Buckالم ي ييدونات النص ي ييية ليوف ي ييان
العربي ي يية (Walter 1986- 2003

) ،(Leuven 1990-2004وكال ار ) (Clara1997والمدونات النصية العربية العلمية

العام ي يية  2004والم ي ييدونات النص ي ييية للغ ي يية العربي ي يية ال ص ي ييح  ،2004وم ي يين الرادي ي ييو
والتل زي ييون (برودكاس ييت ني ييوز س ييبيت

 ،)2000وم يين وكال يية األنب ييا (مجموع يية وكال يية

72

األنبا العربيية  ،)1224والميدونات النصيية الصيح ية لالنهيارل  ،2001والميدونات
(Gigaword
النصية الصح ية لالحياةل  2002والمدونات النصية جيجاورد
) 2002ومي يين المتحي ييدثين باللغي يية العربيي يية بوص ي ي ها لغي يية أم (مجموعي يية كي ييول فريني ييد
 ،)1227ومن المجالت والروايات (مدونية نجمييجن  ) (Nijmegen)1220يقيدم
الجي ييدول التي ييالا ( )1وص ي ي اً مختص ي ي اًر للمي ييدونات العربيي يية الموجي ييودة كمي ييا أدرجتهي ييا
()7
سيوليتا )(Sulaiti
جدول ( :)1وصف للمدونات النصية العربية الموجودة (لطيفة سليتي )6002
اسم المدونات النصية

الـمـصدر

الوسيلة

الحجم

الهدف

المادة

المدونات النصية العربية بك ولتر

تيم بك ولتر

مكتوبة

 3-2.7بليون

معجم وتحليل صرفا

الموارد العامة فا الشبكة

مليون كلمة

ومشكل آلا

العنكبوتية

(Buckwalter) 1986-2003

المدونات النصية ليوفان

الجامعة

مكتوبة

 3مليون كلمة

)(Leuven 1990-2004

الكاثولوكية ليوفان،

ومنطوقة

500،000

بلجيكا
المدونات النصية لوكالة

جامعة فنزويال

األنبا العربية ()1224

سا

ل د

منطوقة
مكتوبة

عربا-هولند

مصادر اإلنترنت راديو

هولند -عربا

وتل زيون كتب المدرسة

قامو

المتعلم

االبتداتية

 50مليون

التعليم وتطور

وكالة الصحافة ال رنسية،

كلمة

التكنولوجيا

(زينو)

 00حوا ار

تطوير تكنولوجيا

وكالة األنبا ومطبعة
األمة
المدونات النصية كول فريند
)(CALLFRIEND 1995
المدونات النصية نجميجن

جامعة فنزويال
ل د

حوار

سا

جامعة نجميجن

هات يًا
مكتوبة

)(Nijmegen 1996
المدونات النصية كول هوم

جامعة فنزويال

)(CALLHOME 1997

ا ل د سا

كال ار ))CLARA 1997

جامعة تشارلز

حوار

أكثر من

التعري

باللغة

قامو :عربا-هولند

مليونا كلمة

هولند -عربا

 120حوا اًر

التعر عل الكالم من

هات يًا
 70مليون

مكتوبة

(براغ)

خطوط الهات
لغرض المعجم

كلمة

الناطقون بالعربية
لالمصرينل
مجالت وروايات
الناطقون بالعربية
لالمصرينل
الدوريات ،الكتب،
مصادر اإلنترنت من
 -1257ل الوقت
الحاضر

مصر1222

جامعة جون

مكتوبة

غير معرو

هوبكين

م تا

المدونة النصية الموازية
من القرآن باللغة
اإلنجليزية والعربية

00

خطاب ب

جامعة فنزويال

األخبار2000

منطوقة

ل د سا
المدونات النصية 2000

جمعية نايمقين

أكثر من 100
ب

مكتوبة

خبار

 10مليون

سوتتل،آ تا

التعر عل الخطاب

كلمة

األخبار المذاعة من
راديو صوت أمريكا

معجم ،بح

عام

غير معرو

معالجة اللغة الطبيعية

بالتنسية مع
جامعة ليون
المدونات النصية النهار

مكتوبة

ال آر

 140مليون

2001

البح

العام

كلمة

المدونات النصية الحياة

مكتوبة

ال آر
جامعة فنزويال

أرابيك جيجا وورد
)(Gigaword 2002

ل د سا

المدونات النصية المتوازية من

جامعة الكويت

(لبنان)

 15.0مليون

هندسية اللغة واسترجاع

كلمة

المعلومات

حوالا 400

معالجة اللغة الطبيعية،

وكالة الصحافة ال رنسية

مليون كلمة

واسترجاع المعلومات

وكالة الحياة لألنبا

ونمذجة اللغة

وكالة النهار لألنبا

2002
مكتوبة

جريدة النهار
جريدة الحياة (لبنان)

وكالة زينو لألنبا
مكتوبة

 3مليون كلمة

تا،

مكتوبة

تا،

مكتوبة

التعلم والترجمة المعجم

اإلنجليز للعربا 2003
المدونات النصية العلمية
العربية العامة 2004

القوما الكويتا
يو م آ

 1.0مليون

بح

التحليل الل ظا

www.kisr.edu.kw

 7مليون كلمة

بح

التحليل الل ظا

www.muhaoldith.org

بريطانيا

المدونات النصية العربية

منشورات من المجل

يو م آ

كلمة

ال صح 2004

بريطانيا

المدونات النصية سوتيتل

سونيتل ،آ تا

&
www.alwaraq.com
مكتوبة

صناعة المعاجم

 5مليون كلمة

تون

)(SOTETEL
المدونات النصية اللغوية

يو م آ

اآلداب ،المواد الصح ية
واألكاديمية

تا،

2004

بريطانيا

المدونات النصية العربية

جامعة لييدز

مكتوبة

ترجمة

 11.7مليون

تكنولوجبا المعلومات –

كلمة

المواقع المتخصصة – نظم

 2.7عربية

حاسوب وبرمجيات اإلنترنت

هلب ون بوك

المعاصرة (سا سا

)

مكتوبة

حوالا 1

ومنطوقة

مليون كلمة

تدري

العربية لألجانب

المواقع والصح
اإللكترونية

2004
داربا بابليون ل انتين للخطاب
العربا والنصو

جامعة فنزويال
ل د سا

منطوقة

حوالا 2000

آلة الترجمة وتعري

مكالمة هات ية

الخطاب ونظم الحوار
المنطوة

Babylon Levantine
(Darpa Arabic Speech
)and Transcripts 2005

01

فيشرستايل
لمجموعة الحدي

الهات ا

يبييدو واضييحاً ميين القاتميية المييذكورة وجييود جهييود كبييرة لجمييع المييدونات النصييية

العربية ،ولكن الوصول للميدونات محيدود وتوفرهيا ميادة جياهزة للتيدري
()0

أيضي ياً

محيدود جيداً

وف ييا حال يية أرابي ييك جيج ييا وورد ( )2002ودارب ييا ب ييابليون ل ييانتين لتحلي ييل
( )2007وبرودكاس ي ي ييت ني ي ي ييوز س ي ي ييبيت

الص ي ي ييوت العرب ي ي ييا والنص ي ي ييو

()2000

والم ييدونات النص ييية ك ييول ه ييوم ( )1225والم ييدونات النص ييية ك ييول فرين ييد ()1227
والمدونات النصية لوكالة األنبيا العربيية ( )1224فينن الوصيول للميدونات مقتصير
عل ي االسييتخدام األك يياديما والمنظمييات البحثييية واألعض ييا المسييجلين فييا جمعي يية
البيانييات اللغوييية ( ل د
ل آر

(

سييا) فييا بنسييل انيا والجمعييية األوروبييية لمصييادر اللغيية

) فا باري

()5

وهنيياك أيض ياً برمجيييات متاحيية مجان ياً عبيير اإلنترنييت إلنشييا مييدونات نصييية

(اصيينعها بن سييك) مثييل تيكسييتات ( )TextStatالمتاحيية باللغييات اآلتييية :اإلنجليزييية
واأللمانيية والهولنديية والبرتغاليية وال رنسيية والجاليكيية ،ولكين البرنيامخ ال ييدعم اللغيية
العربية
وبالعك  ،هناك مدونات نصية نجليزيية متاحية للعميوم وسيهلة االسيتخدام مين
ك ي ييل أنح ي ييا الع ي ييالم عب ي يير الش ي ييبكة العنكبوتي ي يية مث ي ييل :م ي ييدونات بي ي يراون )،(Brown
والمدونات العالمية اإلنجليزية ،ومدونات أكس ورد اإلنجليزية ،والمدونات األسكتلندية
للنصييو

والكييالم كمييا توجييد مييدونات متاحيية بلغييات أخييرم مثييل :رسيياتل العمارنيية

(لألكادييية والمص يرية

ل ي ) ،ومييدونات بجنخييان (المييدونات ال ارسييية) ،والمييدونات

الكرواتييي يية الوطنييي يية ،وميي ييدونات الهمشي ي يير (فارسيي ييية) ،وم ي ييدونات الي ي ييوم ال ارس ي ييية،
والمي ييدونات الروسي ييية الوطنيي يية ،وقي ييامو

غريكي ييا (اليونانيي يية القديمي يية) ،والمي ييدونات

النصية النيوآشورية
02

ير فيا تيرويخ
يز كبي اً
تمثل صعوبة استخدام المدونات المتاحة عبر اإلنترنت حج اً

هييذه المييدونات وتطبيقهييا فييا تييدري

وتعلييم اللغيية العربييية يهييد

هييذا المشييروع أن

يتب يوأ اللغيية العربييية فييا مجييال اللغويييات الحاسييوبية وذلييك بتييوفير المييدونات النصييية

األكاديمي يية ف ييا اللغ يية العربي يية ف ييا األسي يواة وج ييدير بال ييذكر أن الم ييدونات النص ييية
العربييية المعاص يرة (سييا سييا أ ) المتييوفرة مجان ياً عبيير (اإلنترن يت) مسييتمدة ميين

الصح

والمجالت واإلذاعة والتل از ومواقع (اإلنترنت)

()5

 .3دواعي إنشاء املدونات النصية العربية األكادميية
أجير العدييد مين الد ارسيات حييول يجابييات الميدونات النصيية للتيدري

والييتعلم

ممييا وفيير أدليية تطبيقييية عيين اسييتعماالت اللغيية؛ فاسييتخدام المييدونات يجعييل اكتشييا
اسييتعماالت اللغيية أمي اًر واقعيياً للطييالب حيي
واسييتقالال

ًً()2

وعلي ي ؛ فيجييب تعري ي

يصييبحون محللييين لغييويين أكثيير فاعلييية

الطييالب بتنميياط نموذجييية السييتعماالت اللغيية

عبر عينات أكاديمية مين مصيادر متنوعية تعيينهم علي قييامهم بالكتابية األكاديميية

وهييذا ضييرور ألنهييم يتعرضييون للنصييو

ميين الكتابييات يوميييا

ًً()10

هييذا مييا يبييرر نشييا المييدونات األكاديمييية العربييية لتخييدم

األغراض المذكورة أعاله حي

المعرو

األكاديمييية ويكتبييون ويقييرلون هييذا النييوع

تتكون هذه المدونات من الكتابيات األكاديميية ومين

أن هذا النوع من الكتابات معتمد ،كما أنها تتعرض للتحكيم والتقويم -ما

من قبل المشرفين أو المدققين أو المحكميين -مين جهية المحتيوم واألسيلوب واللغية؛

الخاصية التا تميزها عن المدونات العادية

وعن ييد مقارن يية الم ييدونات األكاديمي يية م ييع تل ييك المس ييتمدة م يين ش ييبكة المعلوم ييات
العالميية أو ميا يطليية عليي مصيطل المييدونات االفت ارضيية ،فينن البيياحثين قيد عبييروا
عن قلقهم تجاهها ألسباب عديدة؛ منها لصدقها وثباتها()11؛ والعثيور علي ميواد مين

المي ييدونات النصي ييية عبي يير (اإلنترني ييت) أمي يير صي ييعب()12؛ كمي ييا ال تخضي ييع المي ييدونات
03

االفت ارضي ييية لعمليي يية تحريي يير وتي ييدقية باإلضي ييافة ل ي ي ذلي ييك ،في يينن مي ييدونات الشي ييبكة

العنكبوتييية (المييدونات االفت ارضييية) لغييير المنقحييةل كمييا وعبرهييا -كيلقيياري
) (Kilgarriffوجرافنستيت ) (Grefenstette 2003حي

() 13
13

ال تراع فيهيا خيوا

اللغة مثل القواعد والتهجتة والتناسة من قبل الملل ين ومين المالحيظ أن الميدونات

االفت ارضييية ال تميير بعملييية التنقييي كمييا تنشيير فيهييا الصييور ال اضييحة ،وذلييك بسييبب
نشييا هييذه المواقييع اإللكترونييية بغييرض التسييلية ودون الخضييوع أل ق يوانين لغوييية

وبالمثل ،فينن جميع الميدونات النصيية مين االنترنيت يسيتغرة الكثيير مين الوقيت كميا
يعد تضييعاً للوقت ما لم يستخدم الجامع للمدونات المصدر ن س فا المستقبل

()14

يتب ييين مم ييا س ييبة ض ييرورة جم ييع الم ييدونات النص ييية المنقحي ية الص ييحيحة الت ييا
تناسييب احتياجييات المعلمييين والطلبيية ،التييا يمكيين اسييتخدامها فييا األنشييطة الص ي ية
والت ييا يمكييين تطبيقهي ييا كيييذلك في ييا البح ييو اللغويييية وتطويرهي ييا وعلي ي ي ؛ فيق ييوم ه ييذا
المشروع بجمع المدونات النصية األكاديمية مما يعطا نماذج وأدلة عين االسيتخدام
األكاديما للغة المكتوبة تلبيةً للحاجات المذكورة آن اً
 .4آليات التنفيذ
ال بد أل مصمم للمدونات النصية أن يتخذ بالحسبان القطاع المسيتهد
المدونية
النصييو

()17

فالقطياع المسييتهد
يتقبلَة؛ حيي
المسي َ

األخيرة فالنصو

فيا هييذه الميدونات هيو النصييو

تتمثييل األولي فييا النصييو

مين

المنتجية وليسييت

المخطوطية والمكتوبيية أميا

المسموعة والمقرو ة

ولغييرض الحصييول عل ي عينيية نموذجييية ميين القطيياع المسييتهد  ،تييم تعري ي
وحدة النماذج واطارها

()10

ن وحدة العينات لهذه الميدونات النصيية هيا النصيو

العربية األكاديمية المنشورة فا ماليزيا والمنتجة من قبل الجامعة اإلسالمية العالمية
04

بماليزييا مين عييام  2000حتي وقتنيا الحاضيير ،واطارهيا مجموعية األبحييا

واألوراة

العلمييية المنشييورة فييا مييلتمرات ومجييالت محكميية ميين الجامعيية اإلسييالمية العالمييية
بماليزيا
ت ييم أخ ييذ العين ييات بطريق يية المسي ي الش ييامل ذ يتخ ييذ المش ييروع جمي ييع المص ييادر
المتاح يية والنص ييو

المت ييوفرة ،شي يريطة أن تك ييون مكتوب يية بالعربي يية وقس ييمت جمي ييع

وح ييدات العين ييات ض ييمن ط ييار العين ييات لي ي ثالث يية أص يينا
الجامعية ،وأوراة الملتمرات ،واألبحا

أساس ييية :األطروح ييات

المنشورة فا مجالت محكمة

وبي ييالرغم مي يين أن المي ييدونات مكوني يية مي يين نصي ييو
تصميمها قضايا التمثيل المالتم والتصني

مكتوبي يية فقي ييط ،فقي ييد ارع ي ي

والحجم والعينات النموذجية

 4.4تصنيفات املدونات
ألجل المحافظة عل أكبر كمية من النصو

 ،صن ت البيانات ل مجالين:

دراسات اللغة العربية ،والدراسات اإلسالمية ،التا قسمت بدورها ل ثيال

وسياتط:

أوالً األطروح ييات لمرحلت ييا الماجس ييتير وال ييدكتوراه ،ثانيي ياً أوراة الم ييلتمرات العالمي يية،
ثالثياً األبحييا

العلمييية المنشييورة فييا مجييالت محكميية والمنتجيية ميين الجامعيية ن سييها

ونظي اًر لطبيعيية المييدونات ،فقيد تييم اعتميياد النصييو

األكاديميية حصيرياً ولييذلك فيينن

منطة اختيار البيانيات وتصيني ها غيير قابيل للتطبيية فيا هيذا المشيروع كميا اقترحي

بايبر ) ،)15()Biberالجدول ( )2يص

تصني ات المدونات

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

() 15
15

مصنفات تقسيم النص

07

مصنفات النص

مجال النصوص

الماجستير والدكتوراه

اللغويي ي ي ييات ،واآلداب ،وتي ي ي ييدري

األطروحات

اللغة العربية ،والقرآن والحيدي ،
ومقارن ي ي ي ي يية األدي ي ي ي ي ييان ،وال ق ي ي ي ي ي ي ،
والت سير
اللغويي ي ي ييات ،واآلداب ،وتي ي ي ييدري

ملتمرات الدراسات العربية

اللغة العربية
ال ق واألصول ،والقرآن والسنة

األوراة العملي ي ي ي يية
للم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييلتمرات

ملتمرات الدراسات اإلسالمية
مقدم ي ي يية ،والمق ي ي يياالت ،والي ي ي ي أر

العالمية
المج ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييالت

الدراسات العربيية
والد ارسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييات
اإلسالمية

والنق ي ي ييد ،ومراجع ي ي ييات الكت ي ي ييب ،المحكمة
وتق ييارير الم ييلتمرات والن ييدوات،
وملخي ي ي ي
وملخ

الرس ي ي يياتل العلمي ي ي يية،
الكتب

الجدول ( )6تصنيفات المدونات
ويكمييين سيييبب حصي يير نطييياة المي ييدونات في ييا أقس ييام اللغي يية العربي يية والد ارسي ييات

اإلس ي ييالمية ف ي ييا محدودي ي يية اس ي ييتخدام اللغ ي يية العربي ي يية ف ي ييا الجامع ي يية حيي ي ي

ال تق ي ييدم

تخصصاتها أو المواد التا تدر بها ال فا كلية معار الوحا والعلوم اإلنسانية،

وتحديي ييداً في ييا األقسي ييام األربعي يية المي ييذكورة ،وبالتي ييالا ينحصي يير سي ييبب اختيي ييار هي ييذين
النطاقين بتوافر المواد والنصو

وعل الرغم من كتابة النصو

العربية فيهما

جميعها باللغة العربية ،فقد كان من المهم أن

يييتم تقسيييمها لي مجييالين :د ارسييات سييالمية تحييو أبحاث ياً وشيواهد قرآنييية وحديثييية،
ودراسات لغوية فنية فا طبعها
 4.4حجم املدونات النصية
00

ويبلغ حجم النصو

النصو

( )7خمسة ماليين كلمة تقريباً ومن حي

المجموعة ،فقيد هيمنيت األبحيا

التص ييني ات األخ ييرم ،حيي ي

تصنيفات تبويب

النصوص

المنشيورة فيا مجيالت محكمية علي كيل

يوج ييد  1.435.452كلم يية بمع ييدل  7000كلم يية لك ييل

مقال

تصنيفات

عدد كلميات

عدد النصوص

النصوص
الماجستير

األطروحات

متوسط الكلمات

عدد الكلمات

في كل تصنيف

في كل فـئة

40

20،000

1121070

2

00،000

705525

الدكتوراه

أوراة الملتمرات

المجالت المحكمة

ملتمرات الدراسات العربية

201

4000

273133

ملتمرات الدراسات اإلسالمية

170

4000

272501

-

220

7000

1435452
4171175

المي ييجموع

جدول ( )3حجم النـــصوص
 .3التمثيلية يف املدونات
ن الم ييدونات الت ييا تمث ييل مجتم ييع العين يية بش ييكل جي ييد يمك يين أن تم ييد الباحي ي
بمعلومات وفيرة عن اللغة( ،)12ولذلك فنن من الضيرور لجميع البيانيات التيا تمثيل
االستعمال الصحي للغة

()20

05

يقا

ونظي ي اًر ألن ه ييذا المش ييروع يجم ييع الم ييدونات المتخصص يية ف يينن تمثي ييل العين ييات
بدرجة عالية بقرب الم يردات فيا كيل العينيات ،وهيذا يخيال

الميدونات العامية

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

()21

ويعتبر نجا المدونات بتمثيل كاميل تنوعيات اللغية أمي اًر ممتيا اًز ،ميع العليم بيتن

تصميم مدونة تمثل لغية ميا أو جيز اً منهيا يعتبير أمي اًر مشيكالً لصيعوبة معرفية لميدم
تمثيل العينة للتنوع الموجود فا اللغةل(.)22

وبالرغم من أن المصادر مقتصرة عل المجال األكاديما ،فنن تنوعها ملحوظ
ف ييا المج يياالت المتنوع يية الت ييا تجمعه ييا الم ييدونات وكم ييا ذك يير آن ي ياً ف يينن المص ييادر
اشييتقت ميين مجييالين :الد ارسييات العربييية والد ارسييات اإلسييالمية ،مييع العلييم بييتن لكييل

مجيال أقسياماً فرعيية مختل ية ،ف يا الد ارسييات العربيية وحيدها يوجيد مجياالت من صييلة
ولآلداب وللغة

للتدري

 4.3عينات املدونات النصية
تعييرض أ ل مييدونات كي ييية اسييتعمال اللغيية فييا سييياقها الطبيعييا ،ولهييذا شييملت
هذه المدونات كافة محتوييات الوثياتة المشيمولة ضيمن العينيات المختيارة؛ مميا يتيي
مجيياالً أوسييع للد ارسييات اللغوييية مقارنيية بالمييدونات المسييتندة عل ي قطييع مجت يزأة ميين

النصو

المجموعة

()23

عالوة عل ذلك ،تم اعتبار دقة لغة العينة أكثير المعيايير أهميية لالختييار فيا
مييدونات الجامعيية اإلسييالمية العالمييية بماليزيييا ولييم يجيير تييدقية لغييو بعييد اختيييار
العينية لخضييوع جمييع النصييو

لغييو وتيدقية تحرييير قبيل نشييرها فييت

لتمحيي

أطروحيية علمييية يجييب أن يوافيية عليهييا المشيير والقييارل الييداخلا والقييارل الخييارجا
05

قبي ييل تقي ييديمها للمناقشي يية (مي ييع العلي ييم أن سي ييالمة اللغي يية واإلمي ييال مي يين شي ييروط قبي ييول
األطروحييات) وهييذا يلكييد وثوقييية العينييات المختييارة ميين جهيية دقتهييا اللغوييية س يوا ً
أكانت اللغة العربية ها اللغة األم لكتلياب النصيو أم كانيت اللغية الثانيية ويعتبير
دخييال كتليياب -مميين لييم تكيين العربييية لغييتهم األم فييا المدونيية -أم ي اًر يجابي ياً يضييمن
تنوع اللغة المستخدمة
المدونيية بييثال

م ارحييل قبييل أن

وباإلضييافة لي ذلييك فقييد مي ليرت جميييع نصييو
تقبل كبيانات :تص ية البيانات ،وتحويل البيانات ،والتعر عل البيانات
 .4.3.4تصفية البيانات

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

فعلي سييبيل المثييال ت ييرض الجامعيية بنييية محييددة للرسيياتل الجامعييية
البح

باللغة اإلنجليزية والعربية وقاتمة المحتويات والموافقة وات اقيية

حقييوة النشيير واإلهييدا والم ارجييع وال هيير وقاتميية الجييداول وقاتميية األشييكال وقاتميية
االختصي ييارات والرمي ييوز المسي ييتخدمة وقي ييامو

المصي ييطلحات وص ي ي حة الشي ييكر؛ في ييتم

االس ييتغنا عنه ييا وان ك ييان ت يياري النص ييو

يع ييود لي ي التس ييعينيات عن ييدما كان ييت

الحواشا والهوام

أم اًر ال غن عن  ،فنن هذه المعلومات اإلضافية كذلك ال تعتبر

جز اً من بيانات المشروع

وبمي ييا أن عيني ييات المي ييدونات النصي ييية اسي ييتهدفت النصي ييو العربيي يية ،فقي ييد تي ييم
الي ييتخل مي يين الملخصي ييات اإلنجليزيي يية مثي ييل مي ييا تي ييم الي ييتخل مي يين قاتمي يية األشي ييكال
واالختصييارات والرمييوز والمصييطلحات التييا ال تتمتييع بييت دالليية نصييية هاميية أمييا
02

بالنسييبة ل ي قاتميية الكلمييات فييتم تجريييدها ألنهييا تكييرر مييا يييرد فييا متييون النصييو
المختارة
 .4.3.4حتويل البيانات
تتكي ي ي ييون النصي ي ي ييو المجموعي ي ي يية مي ي ي يين ني ي ي ييوعين مي ي ي يين المل ي ي ي ييات اإللكترونيي ي ي يية:
 ،)PDFوقد تم تحويلها جميعاً ل مل يات نصيية
(مايكروسوفت وورد وبا د
لغرض التحليل اللغو
 .4.3.3تعريف البيانات
أعطيييت جميييع العينييات اسييماً وترويس يةً عل ي الص ي حة األول ي ميين كييل مل ي
لتسهيل عملية التعر عل البيانات وادارة المل ات
يحتييو اسييم الملي علي رقييم تعري ييا للملي
وسنة النشر ،باتباع الصيغة التالية:
رقييم تعريي
ال رعا مثال:

واسييم المللي

والمصييدر والنطيياة

الملي  /المللي  /سيينة النشيير /البيانييات ال رعييية /النييوع /التصييني

0001 HAZEM MOUHIEDIN2007 PHD_ISLAMIC_QURAN

وت ي ييم ع ي ييرض معلوم ي ييات ض ي ييافية ف ي ييا ترويس ي يية ك ي ييل ملي ي ي  ،تظه ي يير العني ي يوان
والتخص العام والتخص الدقية فوة اسم المل
تتبع الترويسة الصيغة التالية:
رقييم تعريي

ال رعا مثال:

الملي  /المللي  /سيينة النشيير /البيانييات ال رعييية /النييوع /التصييني

ح ييازم زكري ييا مح ييا ال ييدين /2005/رس ييالة دكت ييوراه /مكتب يية الجامع يية /الجامع يية

اإلسالمية العالمية بماليزيا /الدراسات اإلسالمية / 0001/الحدي
50

تي ييم يجي يياد مخي ييزون يحي ييو ت اصي يييل كي ييل العيني ييات ويعمي ييل بمثابي يية أداة إلدارة

المييدونات بح ييظ تغييرات حجمهييا ،كييتن ي ارقييب عييدد الكلمييات فييا المييدونات ،ويعطييا
تصو اًر كامالً للمدونات يتم تسجيل المخزون باستخدام مايكروسوفت كسل وباتباع

الصيغة التالية:
رقييم تعري ي

المل ي  /الملل ي  /اسييم المل ي  /العن يوان /السيينة /التخص ي

الكلمات /السنة /المجال /التخص

 /عييدد

 /عدد الص حات /عدد الكلمات /مالحظات

اخلالصة:
كانت عملية جمع المدونات النصية الخاصية بالنصيو

األكاديميية فيا اللغية

العربي يية مجه ييدة واس ييتغرقت عمي يالً ووقتي ياً ط ييويالً ،ولك يين النت يياتخ كان ييت راتع يية؛ فه ييذه

المدونات أول مرجع من نوع فا ماليزيا لخدمة التدري
اللغة العربية

وبمييا أن المييدونات مكونيية ميين نصييو

والتعلم والبح

فا مجيال

عربييية أكاديمييية فننهييا ال تييوفر بحث ياً

عام ياً عيين التنييوع فييا اللغيية العربييية ككييل أو فييا مجيياالت سييوم الد ارسييات العربييية

واإلسييالمية واألمييل معقييود أن تشييمل هييذه المدونيية فييا المسييتقبل القريييب نصوص ياً

أكاديمية وغير أكاديمية متاحةً بصورة لكترونية وغير لكترونية فا ماليزيا
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