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في بنة األساس اللّ بمثابة في فضاء الجامعة تُنجز التي تعد البحوث األكاديمية :قدمةم   
مسار أفضل في تنمية وتحقيق  اآلمالعليهم د عقَتُحيث من الباحثين،  يةواعأجيال تكوين 

أسس  التي تنطلق من ،الطاقات الفكرية تجنيد ما أمكن من، وذلك من خالل للغة العربية
الفهم و والمعرفية المطلوبة للدراسة، ،سلح باألدوات المنهجيةالتّك ؛لدراسة طبيعتها متينة

 نحويةصوتية وصرفية والمختلفة من  مستوياتهاو ،هذه اللغة خصائصلالمتأنّي والواعي 
 عن فضال من خبايا وأسرار هما تتمتّع بوإبراز الوصول إلى فهم طبيعتها لغاية وداللية 

  .المستوى المكتوب تمثيل على أحسنتمثيلها  حسن

هوض بمستوى التعليم العالي في للنّمن األهمية  ولما كانت هذه البحوث بهذا القدر        
بحث  يعدو  ،التّخرجمذكرة ، هو إنجاز خرجكان أهم شرط الستكمال شهادة التّ ؛الجامعة

الذي  حصيليالتّ المستوىحيث يعكس ، خرج من الجامعةللتّ الملمح األول  يسانساللّ
لهذا أردت تسليط امتداد فترة دراسته بالجامعة، ليه الطالب الجامعي على إوصل 

مستوى التّحصيل  :ا لبحثي الموسوم بـوعتركيزي على هذا الجانب ليكون موض
فكان من  -موضوعات النحو أنموذجا –غوي عند الطلبة من خالل مذكرات التّخرج اللّ

  :هذا الموضوعفي  دفعتني للبحثعي التي أهم الدوا

-   راسات اللغوية والميدانية التي تعالج االنشغاالت المطروحة على المستوى قلة الد
حسيس التّ بابمن الليسانس مرحلة المنجزة في خرج بحوث التّلكان اختياري فالجامعي، 

والمنهجية  ،غويةمن الناحية اللّ تكوين مستوى الطالب المتخرجبأهمية هذه المرحلة في 
لممارسة مهنة لحياة العملية إلى اهين ة حاسمة بالنسبة للمتوجتمثّل محطّ إذ، والمعرفية

المكتسبات العلمية  من ال بأس به بزاد واظُح أنّهم قد يكون من المفروض حيث، عليمالتّ
واصلية بشكل فعلي غوية والتّتهم اللّاكفاءالتي تترجم و ،المهارات اللغويةو ،والمعرفية
  ؛التي تفرض عليهم ذلك مكّن من استثمارها في مختلف المقاماتلتّلوملموس 

-  في مختلف الجامعات  غاتي في أوساط طلبة كلية اآلداب واللّالمتفشّّعف العام حالة الض
إلى هذا بحكم انتمائي  ،غة واألدب العربي خصوصاالجزائرية عموما، وعند طلبة قسم اللّ

حيث تشير المعطيات الحالية، إلى تراجعٍ في مستوى المردود اللغوي  ،خصصالتّ
الندوات التي انعقدت بصفة الدراسات وبعض وهذا استنادا إلى  والمعرفي لديهم،

التي جمعت العامة ندوة الفعاليات : مثيلتّعلى سبيل الذكر منها أ، بهذا الشأن ةاستعجالي
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كلية المعلمين بحائل المنعقدة بو اللغوي ظاهرة الضعفلمعالجة أغلب الدول العربية 
أنجزناها كفرقة بحث تحت  خرىأدراسة كما أشير إلى  ،المملكة العربية السعوديةب

الجامعات الجزائرية   ضعف اللغة العربية في( :عنوانإشراف األستاذ صالح بلعيد ب
ى فإذا كان داء الضعف قد غزى ألسنة الطلبة وتجلّوعليه؛  )-جامعة تيزي وزو أنموذجا

داءاتهم الشّفوية، فليس مستبعدا أن ينعكس على ذلك الجانب المكتوب في آبوضوح في 
الي وبالتّ؛ صفحات بحوث تخرجهم بشكل أو بآخر، وإن كان خاضعا لسلطة اإلشراف

نسبة أنطلق من هذه المسلمة كمعطى طارئ لمعالجة هذا الموضوع، ألستشفّ أردت أن 
وضعية  من خالل تقصيوذلك حوث األكاديمية، في متون الب عفالض حضور هذا
 ها تعكس نوعية ما حصلوه خالل هذه المدةكونُ ،غوية لدى طلبة السنة الرابعةالكفاءات اللّ

صعوبات جملة ما تعانيه اللغة العربية من  ضمن البحثهذا  تنصب إشكالية وعليه؛
ي بحوث ف الموظّف عبير التحريريالتّوهو مستوى  ؛وعوائق على أحد مستويات توظيفها

جملة من اإلشكاالت التي  طرحوبالتالي فرض علي هذا الموضوع  تخرج الليسانس،
 :وهي اعنهسعى لإلجابة أس

ترسيخ ملكة لغوية سليمة عند الطالب  في )الّليسانس(خرج تّالم بحوث تسه إلى أي مدى -
ؤهله بجدارة للتّوجه إلى سلك ي، برصيد لغوي ومعرفي معتبر من جهة أخرى والعودة
ال قيمة لها د مذكّرات مجر أضحت أم أنّها؟ أو لمواصلة مشواره العلمي كباحث التعليم

 تودع جانبا؟

عبير التحريري في التّبة لمستوى كفاءة الطيعكس الجامعي عموما بحث الإذا كان و  -
المفلماذا النهجم ، منذ دخولهم عليه  في تدريب الطلبة ؤخذ ضمن أولى األولوياتي

 بضعفعالقة  الجامعي عند الطالب ظالحعف اللّغوي المضللأن هل ثم  ؟الجامعة
عزى ذلك إلى كيفية يكذلك، فهل ذلك وإن كان ؟ البحث علىوقدرته  مستوى كفاءته

مراحل ما يستدعيه البحث من  باستيعامكن من الموضوعات أم إلى عدم التّالبحث في 
؟ هل أضحى البحث في الموضوعات خارجية أم إلى أسباب أخرى آليات وتقنياتو
وإن كان هناك من دون معالجة وتمحيص؟  د نقل وتسجيلمجر كالنحو مثال راثيةالتّ

؟ ذلك ماهي األسباب وراءف ،هذه البحوثالطلبة من خالل مستوى مردود  تراجع في
 حصيل عند الطالب؟   فع من مستوى التّجل الرأإعادة تفعيلها من يمكن وكيف 

  



ـةـمقدم  
 

3 
 

   :بعدين هامين وهما تبيان  هذا الموضوعوراء  منأروم وعليه؛   
في نهاية مرحلة تكونه في معرفة مدى تمكّن الطالب  يتمثّل فيو :كوينيالبعد التّ -1

 .أم العكس ليات البحث العلميامتالكه آلمن سانس يالل

ى لدصيد اللغوي الر حالةهو تقصي يأتي موازيا للبعد األول، وو: حصيليالتّ البعد -2
مع خاصة  ،وممنهجة سليمة ،تحليلية لملكة لغوية نسبة اكتسابه ؛باألحرى أو الطالب

     النحويةالمواضيع كرات التي تناولت ذالمإلى  بالمدونة التي اخترتها كعينةتوجهي 
وفهمهم لما طرحته  ،الطلبة استيعابيتجسد فيها مدى  أين - على وجه التمثيل –

   .طبيق أم العكسسالمة لغتهم على مستوى التّ ومدى ،من مشكالت مواضيعهم

في  ندرجاالحتماالت التي يمكن أن تفترض أهم أ ييجعلن ،سابقاته طرح ما إنومن ثمة، ف
  :إلى تداعيات ذلكود تعصميم اإلشكال، فقد 

الجانب وطغيان  ،على تلقين المعارفغالبا  والقائمة ،دريس المعتمدة بالجامعةطريقة التّ .1
إشراك الطالب في جذب ومن محاولة  بدالًحساب الجانب التطبيقي النظري على 

 ؛وفهمها واستيعابها ،بنفسه المعرفة اكتشاف

 تحفيز ونسبة وكيفية عرضها القسم،في فية تم بها إنجاز البحوث الصيالطريقة التي  .2
 وكيفية البحث في المواضيع ،علمبهدف تدربيهم على مهارات التّ ى البحثعل الطلبة

إتقان المنهجية المطلوبة و ،النتائجواستخالص  ،منها المقصودومطالعة الكتب وإصابة 
    ؛في البحث

غوية وإنماء رصيده تثبيت ملكته اللّ يعمل علىالذي بقيمة البحث  الطالبتحسيس  نسبة .3
عن فضال تحقيق ذلك، بقيمة المطالعة والقراءة في مدى تحسيسه كذلك و ،المعرفي
إعادة النّقل وب أنّه يكتفيأم  ،اعتماده على مهاراته اللغويةو ،إرادته البحثية حضور
 ؛المكرورالقول 

هذا األخير الذي يكمن  والمشرف؛فاعلية بين الطالب العملية التّو الحوارنسبة حضور  .4
مناقشة الطالب ومتابعته، ومراقبة مدى مراعاته للخطوات المنصوص عليها دوره في 
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حليلية والنقدية تّال المتجلّية عبر لغتهو اًباحثكونه شخصيته ر حضوخاصة في البحث، 
     ؛من خالل الموضوع الذي يعالجه

 الطلبة لها ومدى استيعاب ،لسنة الثالثةالمقررة ل وحدة مناهج البحث تدريسطريقة  .5
ن الطالب من التسلّح لتمكي كونها ضرورية يعهم البحثية؛ضواستثمارها في موا

 تطبيق المناهج المناسبة لمواضيعاكتساب معارف أولية في كيفية و ،أوال منهجيةبال
 ؛ثانيا بحوثهم

 اللغة واألدب العربي قسمفي  خرجعلى حضور مناقشات بحوث التّنسبة إقبال الطلبة  .6
خرج على محك التقويم بحوث التّ عوزنها في وض بعين االعتبارخاصة إذا ما أخذنا 

 .بها رغبتهمومدى  ،والتقييم

كفاءات الطالب  ه مما يحتمل أن يكون السبب المباشر في ضعفتتلكم بعض ما رصد
   .على مستوى هذه البحوثالمتجلّية  اللغوية

القضايا  و يعالج أحد ،اعةالس واضيعم ضمنيندرج  موضوعٍ دراسةَ وكوني قد اخترت    
منطلقات ميدانية  ىقوم علت ة هذا البحثطبيع ، فإنالجامعي عليميالمطروحة في الواقع التّ

القائم على الوصف المناسب ملي علي اقتفاء المنهج يمما  وفحصها، اختبار العيناتأساسها 
للعمليات العينات من خالل إخضاع معطيات  المنهج اإلحصائي،لوازم بالمدعم  والتحليل

 إحصائيةتحليلية فهي دراسة  ة؛ومن ثم وتقييمهارقمية  والخروج بتقارير ،اإلحصائية
: ـبجامعة مولود معمري ب العربية وآدابها، اللغة قسم تعلى ذلك، اتخذ بناءوتقييمية، 

نموذجا لمتابعة موضوع هذا البحث الذي اقتضى تسخير اللوازم المناسبة من  ،تيزي وزو
بعض  عقدومحاولة  ،قسمأساتذة العلى و ،طلبة السنة الرابعةتوزيع لالستبانات على 

تمثلت في  ،يةأساس مدونةعلى  تكما اعتمد شخصية مع بعض أساتذة القسم،المقابالت ال
والخاصة بسنتي الجناح المخصص لها، خرج المستودعة في التّ كراتمذمن فحص عينة 

كبر أومن أجل إعطاء مصداقية  لدراستها وتحليلها) م2009 -2008(و )م2007-2008(
خصص بحكم التّ النحويةالمواضيع البحوث التي تناولت ت اخترخرج بها، أللنتائج التي س

لدور الذي تلعبه في إنماء ا نع فضال ،عليها االستدالل والتمثيل من بابو ،الذي أنتمي إليه
  .وأصوله وقواعده النحوي بالتراثوإثراء رصيد الطالب حول ما يتعلق 
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 منهجيةوفق ال إلى قسمين سيمهتق ،الميدانياقتضت طبيعة هذا البحث ومن ثمة؛ فقد     
  : التالية

 المفاهيم و أهمفيه على  تزركّ :نظريالّقسم الالنظرية الخاصة بموضوع  واياالز
 فصلال؛ حيث سأتناول في فصلينإلى ه بحسب متطلبات العنوان تقسمف البحث،
ق اكتسابها وتثبيتها على ضوء ائثم طر ،مفهوم الملكة اللغوية قديما وحديثا األول

الملكة اللغوية : بـ هتالي وسموبالتّ والديداكتيكية الحديثة، الدراسات اللغوية
ماهية ه تحت عنوان توضع فقد ،الثاني لفصلاأما ، وطرائق تحصيلهامفهومها 
تبيان نطلق من سأحيث ، حصيل اللغويخرج، وشروطها وعالقتها بالتّبحوث التّ

  اشروط وقواعد تحقيقوما يستدعيه من  ،المفهوم الحقيقي لجوهر البحث العلمي
إبراز حقيقة العالقة في ختام هذا الفصل إلى ل صلألهداف التي رسمتها الجامعة، َأل

   .العائد منهل اللغوي يحصالكامنة بين البحث الجامعي ومستوى التّ
 ماذج بعض النّإخضاع كونه يقوم على  ؛لبحثويمثّل الجانب الميداني ل :طبيقيتّالقسم ال

 ىمستوالوضعية لتقييم  ، وإجراء عمليات اإلحصاء عليها،للفحص من بحوث الليسانس
من االستبانات الموزعة على الطلبة واألساتذة بعينتين ها تتبعأثم  ،ألفرادهاحصيلي التّ
إلى فصلين تقسيمه ب تلهذا قم ؛ذلكومعرفة األسباب وراء  ،وانشغاالتهم بر آرائهمسل

حصيل اللغوي التّ ستوىوضعية م: بـ األول فصلالحسب تسلسل العينات، فوسمت 
دراسة  :بـ الثاني فصلالفي حين عنونت ، "التّخرج عند الطلبة من خالل مذكرات

 .الخاصة بمجتمع الدراسة تيمية لالستباناتحليلية تقي

 التي استندتُ األبحاث والدراسات مجموعة من استوقفتني للموضوعتي عالجم وأثناء     
جوانب  بعض اإلشارات إلىت فيها جد، ووبعد اطالعي عليها، يبحثفي تشكيل مادة إليها 

راسات التي تعرضت بالحديث عن وضعية الد صتخُاألولى  :من زاويتينهذا الموضوع 
 غوي األجنبيفتح اللّالتّ أمامة خاصوالفصيحة في عصرنا الحالي، استعمال الملكة اللغوية 

زت على تبيان وضعية راسات التي ركّوكذا الد، من جهة أخرى هجينوع اللّوالتّ ،من جهة
  :منها على سبيل المثالاللغة العربية في المؤسسات التعليمية، 

اللغة الفرنسية على اللغة العربية في الصحافة  تأثير -لغوي في اللغة العربيةالتّداخل الّ( -
  ليمينة سيتواح؛) الجزائرية
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لعبد اهللا  ،الجزائروفي في منطقة بجاية عند تالميذ المدارس اإلعدادية غوية األخطاء اللّ -
  ؛لقديم

لسنة السادسة ا -لدى تالميذ الطور الثانوي االسميةاألخطاء النحوية الواردة في الجملة  -
   ؛لعلجية آيت بوجمعة ،دراسة تحليلية تقويمية - من التعليم األساسي

دراسة تحليلية  -نموذجاالسنة األولى  –عليم الثانوي العام تحو في مرحلة التعليمية النّ  -
  لعبد الكريم بن محمد؛ ،تقويمية

تحليلية دراسة  –عليم الثانوي من التّ ىنة األولوطريقة تلقينها في السنصوص المطالعة  -
  ديق صابري؛صلبوبكر ال ،-تقويمية

أكثرها بل  ،هاغلبهو أن أ من خالل هذه الدراسات الشّيء الذي الحظته فإن ؛ثمةمن و    
االبتدائي، واألساسي (وهي  المراحل التعليمية ما قبل الجامعة ز علىركِّإلى حد الساعة، تُ

وما  ،الجامعةفي تعليم اللغة العربية  وضعيةالحديث عن تسليط  فأغفلت بذلك ،)والثانوي
ة المناهج التعليميب ما يتعلّق وخصوصاكثيرة قضايا من العالي  ا المستوىذيطرحه ه

وهي قليلة  ،جوانبهابعض التي تطرقت إلى سائل الراألبحاث وبعض باستثناء  ،ائدة فيهاالس
  :منها حيث وجدت ،راسات السابقةالدمقارنة ب

  ؛سليماني مسعودةل -جامعة تيزي وزو -دب العربيغوية عند طلبة قسم األخطاء اللّاأل -
 دب العربيخطاب أساتذة علوم اللغة لقسم األ( دراسة تداولية للخطاب التعليمي الجامعي  -

  ؛نوارة بوعيادل )-تيزي وزو –اآلداب والعلوم اإلنسانية، بجامعة مولود معمري  كلية
  لنسيمة حمار؛ ،جامعة عبد الرحمن ميرة ببجاية –تعليمية النّحو في الجامعات الجزائرية -
 اوية الثانيةأما الزثاألبحا ؛ فتخص راسات التي عالجت وضعية البحث العلميوالد 

) هوض باللغة العربيةفي النّ(: منها مثال مستوى الوطن العربيومشاكله عموما على 
ى إلأضف  لعماد البرغوثي ومحمود أبو سمرة؛) مشاكل البحث العلمي(  لصالح بلعيد؛

 الحديث عنالتي أفاضت في الميتودولوجيا، وصة كثرة ما ُألِّف من الكتب المتخص، ذلك
البحث العلمي، ليسانس،  إعداد - :على سبيل المثال منها ؛منهجية البحث ومناهجه

 ،الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية دليل - ؛غازي عناية ،ماجستير، دكتوراه
  . هاغير، ولعمار بوحوش

 رجة األولىبالد حطريأن أساس المشكل الحظت فقد  ه،كلّذلك بالرغم من وإالّ أنّه       
 ىعل التّنظيرلهيمنة  نظرا ؛في الجامعة البحوثالجدية لهذه  الممارسةمستوى على 



ـةـمقدم  
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استعمال اللغة  واقع تقصي عبر ضرورة تبيان هذا الجانبرأيت ؛ وعليه حساب التّطبيق،
الوجه  -في اعتقادي -ولعلّه ،على المستوى المكتوب من خالل البحث الجامعي العربية

المتناثرة هنا والمقاالت داءات عدا بعض النّ ،ابقةراسات السالد عنوالمحجوب المفقود 
وهو ما ، هذا االستعمال وترصد واقع دون دراسة تأسيسية موضوعية تثبت ذلك وهناك

د يرصالذي أعتبره على حد علمي أول إسهام  من خالل هذا البحثبلورته سعيت إلى 
    .هعناإلسدال  يزيلوهذا الجانب 

فهي متعددة ومتنوعة حلة البحثية، هذه الرعوبات التي صادفتها في عن جملة الصأما      
إلى الكيفيات واألدوات   عاد إلى طبيعة هذا البحث المتعدد العينات، ومنها ما عاد فمنها ما
أن الشيء الذي عب، إالّ من المعاناة والتّ اوافر انصيب ،فإن لهذا الموضوع الذ بها، التي تطلّ

بكل جهدي سعيت  حيث ،ما أبحث عنه قيمةب إيمانيهو  ؛كان بلسما لهذه المشقة والمعاناة
نسبة و ،غوية في تحرير بحوث تخرجهممستوى كفاءات الطلبة اللّخروج بدراسة تقييمية للل

حيث أتوقّع من خالل النتائج نهج، محو السليم والماضيع على النّمعالجة المومن  همتمكّن
إنجاز على مستوى  قائصنّال من رصد الكثيرلالختبار، وها ثبات الفرضيات التي وضعتُ

 منّي في محاولةو، لطلبة المدونةحصيلي تترجم ضعف المستوى التّالتي و ،هذه البحوث
بعد  هاتانتقيوصفة من االقتراحات أو التّوصيات التي  تقديم ، سعيت إلىلمعالجة الوضع

تمعن واستشارة المعنيين باألمر من طلبة وأساتذة مشرفين ممن لهم عالقة مباشرة في 
ثمار هذا الجهد على  ترسوآملة أن  ،تكوين بحوث الليسانس المنجزة تحت سقف الجامعة

     .ة على الطالبفوائده الجمبالبحث الجامعي وحسيس بقيمة ن يتم التّأالتطبيق الجاد، و ساحة
لغة الخدمة في  مني مفيدةهذا العمل، مساهمة  فيقدمته أن يكون ما  أرجوختاما، و    

د التي تعيق قَفك بعض الع قت فيفّقد و أكونن أو، مستوى استعمالهاوتحسين العربية 
وامتناني الخالص كري شهنا، أن أتوجه بوال يفوتني  ، مستوى تقدم اللغة العربية وتطورها

دون أن أنسى  بتوجيهاته ونصائحه، المشرف على البحث صالح بلعيداألستاذ العميق لدعم 
  -جّل وعال - وأدعو اهللا، والزمالء أساتذة القسمجنة العلمية التي ستقرأ هذا العمل، وكل اللّ

  . من وراء القصد نفهو المعيالمتواضع،  عملتسديد خطى هذا ال



 

  

  

  

  :النظري الباب
  

  

  

  

  

  

  

 وطرائق مفهومها :لملكة اللغويةا
  تحصيلها
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  مفهوم الملكة اللغوية قديما وحديثا: المبحث األول
إن اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ذات طابع تواصلي تبليغي، فإنّها تحقق ألبنائها     

، اجتماعية، سياسية األصعدة االنسجام والتفاهم، وتحمل أبعاد الرقي الحضاري على مختلف
 ىهويتهم وكيانهم، الشيء الذي جعلها تحض فتضمن بذلك الحفاظ علىاقتصادية، وثقافية 

فكانت محور ، ومتنوعة ،واالهتمام كموضوع للدرس ومن زوايا كثيرة ،بوسام العناية
ضوع انشغال دارسين وباحثين من مختلف الجنسيات واألصقاع، قديما وحديثا، ولقد شكّل مو

وحتى عند المفكرين الغربيين  ،نقيب عند العلماء العربالملكة اللغوية أساس البحث والتّ
هه وبما جادت قريحته في هذا بتوج كلُّكان ف ا،فبحثوا في ماهيتها، وفي طرائق تحصيله

  .الفصلالمجال، وهو ما سوف أتعرض إليه في هذا 
لقد تعددت اآلراء وتنوعت الرؤى التي : الفكر العربي القديم من منظورالملكة اللغوية  -1

في محاولة واعية لتأسيس ذا ، وهاللغوية الملكةأدلى بها علماؤنا العرب حول مصطلح 
سميات المعبر عنها، وسنرى مفهوم واضح يعبر عن ماهية هذا المصطلح وإن اختلفت التّ

حتى  ،من هؤالء األفذاذ في بلورة هذا المفهوم من خاللها المنحى العلمي الذي سلكه بعض
وإرساء معالم تعليمية  ،هذا المفهوم م الفكر العربي القديم في تفسيرهأسكيف لنا بين يت

  .   ظريات المعتمدة حالياتوجيهية كانت مرجعا هاما للنّ
واضع  - سيبويه  ه لناامتالك اللغة كما ينقل مفهوم إن: )ـه180ت ( عند سيبويه )1-1

القصد  مفاده؛ أن ،"الكتاب"ه فمؤلََ عبر -حمد الفراهيديأبمعية أستاذه الخليل بن  علم النحو
أو باألحرى سالمة  ؛ليس سالمة إعراب الكلمات أثناء تأدية الكالممن قواعد النحو 

ه يتعدى ذلك باإلشارة إلى ذلك الجانب الهام تجدو، إنّما وكفىراكيب من اللحن التّمفردات 
راكيب التي نصوغها ذات معنى وتؤدي مقصدها في إفادة وإفهام الذي يجعل من تلك التّ

هذا باب االستقامة من الكالم ( من كتابه القارئ وهو الجانب الداللي، فيذكر لنا في باب
مستقيم حسن ومحال ومستقيم كذب ومستقيم قبيح وما هو محال  فمنه«  :قائال) واإلحالة

ن تنقض أول أآتيتُك أمس و سآتيك غدا، وأما المحال ف: الحسن فقولككذب فأما المستقيم 
حملتُ الجبل : كالمك بآخره، فتقول آتيتُك غدا وسآتيك أمس، وأما المستقيم الكذب لقولك

                                                
_  يقصد بالملكة في معناها المعجمي ":...هو ملكة يميني: " لك، يقالالم" ،أي أمكُلوأقْ هدعليه، صفة راسخة في  ر

 23المنجد في اللغة واألعالم، ط       " أن النّقد صفة راسخة في نفسهعند فالن ملكة النّقد، أي : النفس، يقال مثال
  .775 ، ص]ملك، ملكة [م، 1987: بيروت. دار المشرقالمكتبة الشرقية، 
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القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه نحو  وشربت ماء البحر ونحوه، وأما المستقيم
وأشياء هذا، وأما المحال الكذب، فأن تقول سوف  قد زيدا رأيت وكي زيدا يأتيك: قولك

 مفة للكالم منطوقا كان أراكيب المؤلِّيعني أن تأدية التّ ، ما1»أشرب ماء البحر أمس
اللية، لذلك أفرد سيبويه مكتوبا، خاضعة إلى جانب سالمة مفرداتها للعالقات المنطقية والد

ن مواضع الخطأ ومعايير هذه األقسام ليكل فقط وبمعزل التي ال تتأتى بالشّ ،االستقامةبي
على  تكن مقتصرةً أنّها لم ،العربية في أيام سيبويه هو ما يذْكَر عن ؛ودليل ذلك عن الداللة
سالمة اللغة في ألفاظها  إلىي ما يؤدبل كانت شاملة لكّل ، ىدون العلوم األخرالنحو فقط 

وتأخير، وذكر وحذف، وكذا في معرفة حقائقها ، وفي تراكيبها من تقديم من حركة وبناء
  .2في الكتاب، نحو وصرف، وبالغة سمتها، فكان  وأسلوب الكالم على

لقد انطلق ابن جني في تفسيره لمفهوم الملكة اللغوية من : )ـه392ت(  ابن جني) 2-1
بحكم معطيات عصره، إذ كان به ومن تصور منهجي خاص  ،محضمنطلق لغوي 

بالبحث النحاة اللغويين واألولويات التي شغلت بال  أولىمن  اللغوية السليقة موضوع
تمثّل ذلك الصفاء اللغوي  هااربقصد وضع قوانين وضوابط للغة العربية، باعت آنذاك

عليه العربي الذي فُط راللغوي ابن جني ينقل لنا تصوره  توسجية، لذلك وجد طبعا القح
إذ كان حريصا  ،هذه السليقة أصحابمع  التي أجراها استنادا إلى تحرياته الملكةمفهوم ل

طة الكالم ي الكالم الفصيح من أفواههم، واختبار درجة فصاحتهم بمغالعلى تقص
حريات أحد التّ ،مقطع من كتابهمثال في  أذكرف ،افي النقيوتحريفه بحثا عن المرجع الص

كيف تقول  ،أبا عبد اهللا:وسألت الشجري يوما  فقلت «  :ايقول فيهحيث  ،التي قام بها
أخوك أبدا  لال أقو: ؟ فقالأ فتقول ضربت أخوك: تفقل ،كذاك: ضربت أخاك؟ فقال

أخوك :ألست زعمت أنك ال تقول: تفقل ،كذلك: فكيف تقول ضربني أخوك؟ فقال: تفقل
صار : كقولنا نحنفهل هذا في معناه إال  ،اختلفت جهتا الكالم .أيش هذا: أبدا ؟ فقال

يبتغي كان  منالي وبالتّ ،3» ...ه هو ال محالة نّإوإن لم يكن اللفظ البتة ف ،المفعول فاعال
                                                

.08ه، ص 1317 :مصر .بوالق، مطبعة 1الكتاب، ط،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه  - 1  
  2 -  )بتصرف( 67 ، صم1997منشورات إتحاد الكتاب العرب،  ،-دراسة - عبد اإلله نبهان، ابن يعيش النحوي

 - يقة: "في لسان العرب "السليقة"تعنيلة وفالن يقرُأ بالسة  ،َأي بطبيعته ال بتعلُّم ،الطبيعة والسجيييقلوقيل يقرُأ بالس... 
ابن  الدينبن علي أبو الفضل جمال  محمد بن مكرم       " َأي بطَبعه الذي نشَأ عليه ...وقيل بالسليقية ،َأي بالفصاحة

  .  121ص  ،]سلق: مادة[ ، م1990:بيروت .، دار صادر1ط ، لسان العرب ،منظور
. 251 ، ص1م، ج1986 .، الهيئة المصرية العامة الخصائص،بو الفتح عثمان ابن جني، أ ط 3   - 3  
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وينحو  فعليه أن ينتهج نهجهم ،والضيم االعوجاجلغته من ونقاء سالمة ابن جني  في نظر
 منفه ، في تصرهو انتحاء سمت كالم العرب« : بقولهر عن ذلك ، فعبطرائق كالمهم

 ركيبسب، والتّكسير واإلضافة، والنّ، والتّيرحقثنية والجمع، والتّإعراب وغيره، كالتّ
، فينطق بها وإن لم في الفصاحة بأهلهاوغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية 

  ربيةعم للغة امتالك المتكلّوبهذا يكون  ،1»به إليها منهم، وإن شذّ بعضهم عنها، رد يكن
 ماعمرهون بالس ،بها المحتجعن تلك البؤر والبيئات الصافية فصيحة وإن كان بعيدا 

م تراكيب لغوية ، قصد اكتساب وتعلّاوالقياس عليه )البوادي كالم( هااألصيل ألنماط كالم
ماع والقياس جزءا ال بأس به في كتابه ابن جني في شأن الس أورد، ولقد سليمة

اللغوي  االكتسابيتم  عن طريقهما مسألتين هامتين يطرح" فهو بذلك "الخصائص"
ورأى فيهما شروطا ال بد  2..."، وهما السماع والقياساللغويةوبالتالي تحصيل الملكة 

 كتابه جزاءأمعظم في  لمستهوهو ما  ،وجه أكملعلى حصيل اللغوي التّ يستقيم ىحت منها
إذا تعارضا   «:)تعارض السماع والقياس( على سبيل التمثيل قوله في باب منها أذكرف

 :قول اهللا تعالى نحو نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في غيره وذلك
﴿هِملَيذَ عوتَحاس طَانلكنه ال بد من قبوله ألنك إنما تنطق بلغتهم   ،بقياسفهذا ليس  ﴾ الشَّي

تقيس عليه غيره أال تراك ال تقول في ثم إنك من بعد ال   . وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم
خذ به في كل يمكن األ أن القياس ال ما يعني،  3» ... استبيع  : استقوم وال في استباع  : استقام

  .الحاالت التي يرد فيها الكالم المسموع

لهذا العالم فضال كبيرا في الدفع كان ): ـه471ت( عند عبد القاهر الجرجاني) 3-1
بالدراسات اللغوية واألدبية إلى األمام، حيث مهد لنشوء علم المعاني الذي هو أحد ركائز 

المشهورة، ولقد جاء في مرحلة دخل  )النظم(وذلك من خالل نظريته  ،الدرس البالغي
فريعات والشروح والتّفي لعبة المغاالة روا من النّحاة  رس النحوي عند من تأخّالدفيها 

فضال عن فصله كعلم عن علوم  ،نشوئهل يصلاألغرض الفخرج بذلك عن  ،المعقدة
عبر نظريته إعادة تلك اللحمة بين هذين العلمين، ومن الجرجاني حاول ، لذلك البالغة

                                                
.35، صأبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص  -  1  

 : تيزي وزوجامعة ، رسالة ماجستير، )دراسة تحليلية نقدية ( اآلراء اللغوية والتعليمية عند ابن خلدون فتيحة حداد، 2 - 
  .130 ، صم2001/م 2000

  .115 ص ، السابق مصدرال 3 -
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أن صاحب الملكة  أي ،ظمجده يقدم لنا تصورا لمفهوم الملكة اللغوية على أساس النّأثمة، 
    هو من يمتلك  القدرة على توخّي معاني النّحو في تركيب وتأليف كالمه، إذ  ؛ويةاللغ

طق، بل إن تناسقت داللتها وتالقت ليس الغرض بنظم الكالم إن توالت ألفاظها في النّ «
فال نقول أن االستعمال ] ... ثم يضيف قائال...  [ معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل

ف القصد من رِركيب النحوي إالّ إذا عأو خاطئ ألنّه يطابق أو يخالف التّالّلغوي صحيح 
فهو يؤكّد بذلك مكانة القصد الذي يريده المتكلم من وراء نظمه لذلك  ،1»ذلك االستعمال

الكالم، وبه يتحدد جانب الخطأ أو الصواب فيه، ومن ثمة يكون علم النحو تابعا ومالزما 
  .بالضرورة للداللة التي هي موضوع علم الداللة

انطلق ابن خلدون في بناء تصوره لمفهوم الملكة  :)ـه808ت ( ابن خلدونعند ) 4-1
اتجة عن اللغوية من منطلق اجتماعي، مستندا إلى خبرته الواسعة وتجاربه الحياتية النّ

تنقالته الكثيرة بين المغرب واألندلس ومصر وغيرها من األصقاع األخرى، واضطالعه 
فتشرب من منابع والمنطق،  ،ةوالفلسف ،خرى كالتاريخوالعلوم األ ،الواسع بعلوم العربية

ة لك، ولقد ورد مصطلح الم"لمقدمةا"من خالل كتابه  ء ثقافتهثرا تتجلّف ،ومختلفة ،متعددة
ن لنا ماهيتها وكيفية حصولها، والعوامل المؤثرة فيها بيحيث منه،  صولف عدةفي 

  .فسية واالجتماعيةبحسب المتغيرات النّ

كما تصوره  بع وحدهفإن الملكة اللغوية من منظوره ليست وليدة الطّ ؛ومن ثمة    
ي أملكة في نظم الكالم، تمكّنت ورسخت، فظهرت في بادئ الر « وإنّما هي ؛نوالكثير
حصول هذه آلية  تبيان إلى ،هذهرته ظويذهب ابن خلدون في توضيح ن ،2» ة وطبعلَّبِأنّها ج
  :حو التاليلى النّعرهما ، فسوامتالكها بالفعل من زاويتين اثنين الملكة

بفعل عمليات متكررة ألفعال الكالم  تنتج عند الفرد ثابتة؛/ الملكة صفة راسخة نإ -1
والمنتظم على  وآليتها المران المستمر ،ألبنية الكالم الفصيح ماع المستمرمصدرها الس

  .حتى يحصل ترسيخها استعمالها

                                                
م      1978: بيروت .، دار المعرفة02السيد محمد رشيد رضا، ط : عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تح -1

  .41ص 
    .561ص. م1985: بيروت .لجنة البيان العربي ،2 درويش جويدي، ط: تح  عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، 2 - 
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 حرفة من الحرف أوشبيه بامتالك صناعة من الصنائع  ،والحذق فيها غةاللّ امتالك نإ -2
ن ف أو الشكل الناتج عنها، صورة الفي بالضرورة يؤثر س ،هذه الصناعة خلل في وأيبي

كلها شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اللسان للعبارة اللغات  أناعلم «  :ذلك بقوله
ظر إلى نقصانها، وليس ذلك بالنّ أوبحسب تمام الملكة  وقصورهاعن المعاني وجودتها 

راكيب، فإذا حصلت الملكة التامة في تراكيب األلفاظ ظر إلى التّوإنّما بالنّ ،المفردات
الذي يطبق الكالم على  التأليفعبير بها عن المعاني المقصودة، ومراعاة المفردة للتّ

ملكة  أن بمعنى 1» ...الغاية من إفادة مقصوده للسامع حينئذمقتضى الحال، بلغ المتكلم 
صرف والتحكّم في مفردات اللغة التّ علىهو قدرة المتكلم  ؛لغة في نظر ابن خلدونالّ

ونظمها في تراكيب سليمة  ،خيرة وصياغتها على منوال حاذق ومتقنوتوظيف هذه األ
القارئ، لهذا نجده قد  أويتحقق من خاللها مقصود المتكلم في تبليغ مراده للمستمع 

غة في المتعارف هي عبارة اعلم أن اللّ «: عرفها في موضع آخر من مقدمته قائال
أي  ،2» ...ل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكالمعالمتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة ف

إفادة  ضمانوصناعة التركيب  :وهما ،صيب عصفورين بحجر واحدكمن ي ،أنه بذلك
 ).القارئ/ المستمع(  المتلقي

علمائنا العرب القدامى حول مفهوم الملكة بعض  وجهات نظر إيراده منسبق وانطالقا مما     
  :المخطط التاليبينه لنا يعلى النحو الذي سهم ئآرا أهم أجملأن  يمكنني،  اللغوية

  
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                
  .554 ص، عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة -1

.545نفسه، صالمصدر  - 2  

 الملكة اللغویة

 المصطــلح

 عند ابن خلدون  الجرجاني عند عبد القاهر عند ابن جني عند سيبويه

 مصطلح غير محدد
اإلستقامة،الفصاحة  

غير محدد مصطلح  
الفصاحة/ السليقة  

 الملكة نظم الكالم
 القدرة على التحكم
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  )وم الملكة اللغويةمفه نفة والمعبرة علمصطلحات الموظّيبين اتوضيحي  خطط م(
  :خالصة مفادها السابقمن خالل المخطط فهم أو  
عند ابن خلدون بطريقة أكثر نضجا على األقل استقر و اكتمل قدالملكة اللغوية ن مصطلح إ -

  سيبويه ( ، في حين أناهتماما واضحا لديه ،سابقا تكما أسلفحيث نالت هذه القضية  ،وعمقا
هات مباشرة الختالف توج غيرضمنية، وقد عبروا عنها بطريقة  )الجرجانيو ،ابن جني
 مومكتمل النّ لم يكن« عند سيبويه حوي المصطلح النّ يذكَر على سبيل المثال، أنإذ  ،مقاصدهم

 وال تام االستقرار، ولهذا وجدنا سيبويه يستعمل أكثر من مصطلح للفكرة الواحدة، أو يستخدم
سيبويه كان في كون  ،ولعّل ذلك كان أمرا طبيعيا 1»عبارة طويلة يفسر فيها ما نسميه مصطلح

األحكام النحوية منها وتقعيدها، ما  طواستنبا ،مرحلة استقراء المادة اللغوية الموثوقة التي جمعها
  .رتيبعلى ذلك المنوال من التأليف والتّ جعل كتابه يأتي

      إليها يلبيئة التي ينتمل تبعامنطلقات ومعطيات انطلق من قد العلماء،  كل واحد من هؤالء نإ -
 اللغوي للفترة التي عاشوا فيها عبارة عن استنتاجات نتجت بفعل تحليلهم للواقع فكان ما قدموه

  .رصدها في هذا المقام حاولتصورات التي فكانت لهم هذه التّ
وكذا  ،فيهاجدوا البيئات اللغوية التي و فاختالو تأليفهم رغم تنوع دواعيهؤالء العلماء  نإ -

 وتتّجه إلى مصب واحد ،تقاربتهم حول ماهية الملكة اللغوية ءن آراإالّ أالحيثيات المتعلقة بها، 
 يالوبالتّ، من منظور الفكر العربي القديمتوضح هذا المفهوم  في نتيجة جامعة  إجمالها أحاولس

  :اآلتيعلى النّحو  –حسب هذه النماذج  – الملكة اللغويةمفهوم  يمكن تلخيص
 - ة الداخلية للمتكلّم،  هوأ للنطق  أوتلك القدرة التي تنطلق من القوذلك االستعداد المهي

السماع ب تتكون وتحصل ،مصدره المحيط والعرف االجتماعي ،والتالغي باللغة
في رادة اإلالذي يجمع بين  المستمر،بالمراس  وتتدعم ،للمناويل العربية الفصيحة

 .السليمة وترسيخ عادة استعمالهاإتقان اللغة 
 -  تمكّن المتكلم العربي أو غير الناطق بها من إيصال مقصوده إلى السامع أو هو

القارئ في قالب يجمع بين السالمة اللغوية من جهة وبين القدرة على التصرف في 
ذلك  انسجامها واستقامتها لغرض تحقيقعلى تراكيب وأسلوب الكالم مع الحفاظ 

  .المقصود

  

                                                
.70، ص-دراسة -عبد  اإللھ نبھان، ابن یعیش النحوي   - 1  



مفهوم الملكة اللغوية قديما وحديثا                        :األوللمبحث ا/ الفصل األول  
 

15 
 

  مفهوم الملكة اللغوية قديما وحديثا: حث األولالمب
بشكل مباشر أو  توجهاتهلفكر العربي القديم باختالف ساهم ارأينا في العنصر السابق كيف      

إن لم نقل أنّه وي بالمفهوم الحديث، حصيل اللغتّالأو  ويةملكة اللغالغير مباشر في تقريب مفهوم 
ما يلي من هذا المبحث وأساس انطالق الدراسات اللغوية الحديثة،  وسنرى في هاما شكّل مرجعا

عند بعض علمائنا العرب نسبة هذا التقارب والتّأثر، فإذا كان مفهوم ملكة اللغة يتأسس أساسا 
بالسماع واالعتياد والمداومة على  )السليقة اللغوية(  على حذو أنماط الكالم العربي الفصيح

كيف سيتبلور هذا المفهوم مراعاة النظم السليم والمتقن في تبليغ مقاصد الكالم، فاستعماله، مع 
  عند علماء العصر الحديث؟ 

  :من منظور الفكر الحديث والمعاصرالملكة اللغوية  -)2
وفق تفكير علمي تحليل هذا المفهوم،  والمعاصرة لقد حاولت الدراسات اللغوية الحديثة     

 اتجاهاتهبمختلف  يعكس ما وصل إليه التفكير اإلنساني في مجال البحث اللغوي ،مؤسس
، بحسب التوجه الذي تبنّاه اوالتعريف به الملكةعن مفهوم خدمت عدة مصطلحات للتعبير فاستُ

في هذا  أذكروسوف  يين،بعند العلماء الغر مأ ،العربالّلغويين عند علمائنا  سواء كل فريق،
  المضمار أهم اآلراء والتحليالت التي قيلت، نظرا لكثرة الدراسات المتشعبة في هذا المجال

  .العربي والغربي ،نالجانبيعند كال  منها بذكر بعض النماذج أكتفيس أننيعلى 
  :غويين العربعند العلماء اللّ - )1 -2 

الملكة اللغوية مفهوم يربط عبد الرحمن حاج صالح  :عبد الرحمن حاج صالح) 1-2-1    
ذلك  ...«:لدى المتكلّم والمكون لنظام لغته، فيشرح ذلك بقوله يالباطني الالشعور بذلك الجانب

ل وحدود إجرائية، وهم ال يشعرون شعورا واضحا ثُالنظام الذي اكتسبه المتكلمون على شكل م
، وإن كان هذا التّأمل ال يفيدهم شيء إذ الّ إذا تأملوهلوجودها وكيفية ضبطها لسلوكهم اللغوي إ

هو الذي يسمى الملكة  ،هو مجرد استبطان، وإحكامهم للعمليات التي تنبني على تلك المثل
يتكلّم ال يحس بتلك العمليات الباطنية التي سماها بالمثل  حين، فصاحب اللغة 1»...اللغوية

وسيلة من  « ثلإالّ إذا قصدها بالتأمل، لذلك فالحاج صالح يجعل من هذه الم والحدود اإلجرائية،

                                                
-  من  عالم لساني جزائري هو مؤسس النظرية الخليلية الحديثة، وفي ، ماء البارزين في الدراسات اللغويةالعل، يعد

   .يةالدول العربجامعة الذي صادقت عليه ) انترنيت عربي(طور تحضيره لمشروع الذخيرة اللغوية الضخم 

 .40ص  م،2003:الجزائرمجلة اللسانيات، العدد الرابع،" مدخل إلى علم اللسان الحديث" عبد الرحمن حاج صالح،  1 -  
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عن طريق العمليات التي ال يشعرها ) الكالم(وسائل اكتساب نظام اللغة في شكلها الفردي 
، حيث يتجلّى بالفعل المحكمجده يصف هذه القدرة اللغوية ألذلك ، 1»المتكلّم، ولكن يشعر نتاجها

فمعرفة المتخاطبين ألوضاع اللغة ... « المتكلم  دون شعور مسبق منذلك أثناء إنجاز الكالم 
التي يتخاطبان بها، هي معرفة عملية غير نظرية ارتسمت أنماطها، ورسخت في نظامه 

حكوعلى هذا األساس  2»... أفعالهم العصبي المركزي منه والخارجي، فاستطاع بذلك أن ي
في  التي تأتي عليهما الملكة اللغويةو، المعلومات اللغويةرق الحاج صالح بين نوعين من يف

  :هيأتين مختلفتين
 ّلالنة الفطرة في هيأة تكون فيه الملكة اللغوية : وع األوعند عفوية، أي مكتسبة بقو

تخص المتكلّم كمتكّلم، والمخاطب كمخاطب، ومعنى ذلك أنها راجعة إلى " م، المتكلّ
ومن ، 3"فكل إنسان مفطور على تلك الجبلة... لتي اكتسبها اإلنسان،االملكة اللغوية 

يمثّل ذلك الجانب العملي الذي تتجلّى فيه الممارسة   -حسبه  –ثمة فإن هذا النوع 
 .اللغوية المحكمة لدى المتكلّم

 ّنظرية، حيث في هيأة  تكون فيه الملكة اللغوية: وع الثانيالنموضوع ر إليها كنظَي
متخصص في ويقوم بهذا الدور والبحث في أسرارها و قضاياها المختلفة،  للدرس

معرفته  « تكونالحاج صالح في نظر  وهذا األخير ،وهو اللّساني ؛هذا المجال
ه اللغوية التي اكتسبها مثل وهي غير ملكت معرفة علمية محضة، ...سانلظاهرة اللّ
خر في اللغة التي يحكمها، وليست هذه المعرفة إذا من قبيل األفعال آأي إنسان 

4»يل النظرية البحتةبم الكالم من الخطأ واللحن، بل هي من قلَالمحكمة التي بها يس 
اللغوية وفق الملكة قضية  حولحليل الذي قدمه الحاج صالح من خالل هذا التّو

الحظ أنّه يعود بنا إلى نفس االستنتاج الذي توصل إليه أ ،معطيات عصرنا الحالي

                                                
   .136ص  ،)دراسة تحليلية نقدية(فتيحة حداد، اآلراء اللغوية والتعليمية عند ابن خلدون  1- 

  -  ة التي تُ( -بالفعل المحكم –يقصد األستاذ حاج صالحتلك العمليات الخفيل أغراضه إلى سياق منتظم سواء حو
الدالة على هذه األغراض أو للّذي يتلقّاها ويترجمها ويحملها على المعاني المقصودة منها لتلك األلفاظ  غبالنسبة للمبلِّ

اللسان الحديث ، بحوث ودراسات في علوم اللسان، مدخل إلى علم ن حاج صالحاحمرعبد ال ←) خاطَبوهو الم
  .177ص   ،176م، ص 2007: الجزائر .منشورات المجمع الجزائري للغة العربية

176  ، صمرجع نفسهال  -2  
مرجع نفسهال  .الصفحة نفسها،   -3  

  .177ص ، المرجع نفسه 4-
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جيد صناعة أجرى فرقا بين من ي حين ، وهذاابن خلدون في عصره منذ قرون خلت
حو والمهرة في صناعة العربيةكحال جهابذة النّتقنها ممارسة قوانين الملكة وال ي 

وهم  ها نظما ونثرا ويحكمها عمال وهو جاهل بقوانينها،جيدوبين من ي على حد قوله،
نشأ لإلنسان العادي الذي يبالنسبة في وقتنا هذا وكذلك الحال  1غالبا أعراب البوادي

اللساني الذي يبحث في آليات وأسرار / وبين الباحث اللغوي متمكّنا من لغة محيطه
 -  في غالب الحاالت - هاعيتبِوالعالقات التي تحكمها، لكن دون أن تلك الملكة، 

  . طبيقبتمثيل فعلي لها على مستوى التّ
لمفهوم   يفسر لنا عبد القادر الفاسي الفهري تصوره :فاسي الفهريعبد القادر ال) 2-2-1    

 ، وال يشعر بهفي ذهنه بذلك المخزون الذي يمتلكه المتكلّمانطالقا من ربطها  اللغوية الملكة
كّل متكلّم للغة طبيعية قد قر « :بلغته الطبيعية، قائال وهذا عند حديثه عن المتكلّم الذي يتكلّم

قراره على مخزون ذاكري غير واع، يجلي معرفته لتلك اللغة وملكتَه فيها، وهذا المخزون 
 عبارة عن معجم ذهني يمثّل الثروة المفرداتية المخزنة وجهاز قواعدي نشيط يرسم أسس

والمسُؤول  إذ يشير إلى ذلك المصدر الذي يجمع ثروة المتكلّم اللغوية، 2»هذه األبجدية تأليف
أما عند حديثه عن المتعلّم عن امتالكه لتلك الملكة اللغوية، وهذا دون وعي مسبق للمتكلّم بها، 

وإضافتها إلى الذي يسعى إلى اكتساب الملكة اللغوية بالتعلّم، والقصد هنا تعلّم لغة أخرى 
حتى يمتلك تلك اآلليات اللغوية واألدوات الخاصة بتلك اللغة، وقد عبر  رصيده اللغوي الطبيعي

وكّل متعلّم للغة يتزود عادة، بأدوات لغوية صناعية ضمنها قاموس يعينُه «  عن ذلك بقوله
د إلى ذهنه وصيغها وأصواتها وكذلك قواعد نحوية وصرفية تعي على تمثّل معاني المفردات

امتالك تلك في  يتوسلفالمتعلّم هنا على حد تعبير الفهري  3»طرق تأليف الوحدات المعجمية
اللغة الوسائل التي تعينه على تحصيلها كالقواميس التي تحوي المادة اإلفرادية الخاصة به 

 .فعندئذ يتمكّن من تمثيل ما يريد تبليغه بها

لقد عالج تمام حسان قضية اكتساب الملكة اللغوية من خالل كتابه  :تمام حسان) 3-2-1    
الذي ينظر  منهج السياقي االجتماعيالمنتهجا في ذلك  )بين الوصفية والمعياريةاللغة العربية (

                                                
اللسان غير صناعة العربية ومستغنية  ملكة هذاأن  -مقدمة ، الفصل الخمسون العبد الرحمن ابن خلدون، : ينظر 1-

  . - التعليمعنها في 
 :المغرب .، دار توبقال للنشر1، ، ط- نماذج تركيبية وداللية -الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية عبد القادر 2-

  .06 ص، 1جم، 2000
.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه   - 3  
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وهذه  ،صاحب لغة ويتمثّل رأي تمام حسان في أن المتكلّمإلى اللغة من المنظور االجتماعي، 
ويوضح لنا  ،فق عليهاالقوانين العرفية المتّواألخيرة محاطة بسياج اجتماعي يتضمن العادات 

إذ تمثّل عالقة امتالك المتكلم للملكة اللغوية من خالل تواصله مع مجتمعه كفرد من أفراده، 
األداة الوحيدة التي تمكّن الفرد من الدخول في نطاق المجتمع الذي  «على حد تعبيره اللغة 

فالمتكلّم الذي يستعمل لغة المجتمع ... يعيش فيه، ولوال هذه اللغة لظّل حبيس العزلة االجتماعية
وتراكيبها حسب أصول استعمالية معينة  ،ومفرداتها ،الذي نشأ فيه يستعمل أصواتها، وصيغها

 1»..دون تفكير في جملتها أو تفصيلها، ويطابقهايمرن عليها، وي التخاطب يحذقها بالمشاركة ف
عن تكون هذه اللغة لدى المتكلم من خالل  لالمسؤواالجتماعي هو  العرفأن  ؛ومعنى ذلك

هذا دون أن  ث كّلحديبحيث  ،حددته الجماعةعلى استعمالها وفق العرف اللغوي الذي  تمرنه
 .أدائه للغة على تلك الطريقةيسأل المتكلم نفسه عن سبب 

وبذلك يكون هذا االتجاه الذي تبنّاه تمام حسان شبيها في منهجه بما نادت به نظرية الجرجاني   
اللغوي لفهم المقصود من وراء الرسالةياق التي تدعو إلى ضرورة االهتمام بالس.  

   : يينعند العلماء الغرب - 2 -2
كما هو  دي سوسير عدي: (F. De Saussure) عند فرديناند دي سوسير) 1-2-2    

معروف في عرف الدراسات اللسانية، المؤسس األول للنظرية اللغوية القائمة على دراسة اللغة 
فهي موضوع الدرس، تدرس في ذاتها ولذاتها بمعزل عن ، اإلنسانية دراسة علمية موضوعية

خارجي، ولقد لخّص نظريته هذه من خالل إخضاعها لما يسمى بالتقابالت  أي مقصد أو غرض
، وهذا بعد فهم ووعي عميق بالظاهرة اللسانية، ومن بين بين المفاهيم أوما يسمى بثنائيات اللغة

استعمال اللغة أنّه ربط  هو ؛للملكة اللغوية لدى المتكلّموجهة نظره تلك التقابالت التي توضح 
ملكة (لهذه الملكة، أو على حد اصطالحه  فردلاالجتماعية، كشرط من شروط امتالك ابالمؤسسة 

     :وهي القدرة أو ذلك االستعداد الذي يؤهل الفرد الستعمال اللغة، حيث يقول )الكالم المقطع
وتقوم هذه الملكة  ...المقطع يوجد لدى كل فرد ملكة يمكن أن نطلق عليها اسم ملكة الكالم «

مواصفات هذه  فيفهو يشترط  ،2»...نحصل عليه من عملها أنضاء ثم على ما يمكن على أع
ا كانت مقتصرة على الفرد إذسالمة تأديتها أثناء النطق بها، لكنها في نظره تبقى ناقصة  الملكة

                                                
   .17م، ص2000: القاهرة .، عالم الكتب4، طالمعيارية والوصفيةاللغة العربية بين : تمام حسان 1- 
، منشورات المعهد القومي نقال عن دي سوسير ،عبد القادر المهيري ومحمد الشاوش وآخرون، أهم المدارس اللسانية 2-

   .26، ص1986: تونس  .لعلوم التربية
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بممارسة واستعمال اللغة في إطار ما تواضع عليه  كاملدون الجماعة، إذ يحدث التّ وحده
واصل مع الطرف اآلخر، ال العرف االجتماعي، كون اللغة ظاهرة اجتماعية، فإذا لم يحدث التّ

م ومجموعة من في اآلن نفسه نتاج اجتماعي لملكة الكال... " ، ألنّها يمكن لهذه الملكة أن تكتمل
وعليه؛ فإن  ،1..."الملكةليمكّن األفراد من ممارسة هذه  االجتماعيالكيان المواصفات يتبناها 

اللغة من هذا المنظور هو تطبيق الفرد لملكة الكالم من خالل المواضعة االجتماعية، وفي ذلك 
 .إقرار جماعي بامتالك الفرد لتلك الملكة

بحركة فع أسهم هذا العالم  في الد :)(Naom chomesky :شومسكيتنعوم عند  )2-2-2    
طور من خالل اكتشافه آلليات اشتغال هذه الملكة اللغوية، وهذا على الدراسات اللغوية إلى التّ

سانية االتجاهات اللّالستكمال النقائص التي الحظها في  إلى ابتكار نظرية جديدةضوء هديه 
 هرانطلق في تفسيوبالتالي حويل، وليد والتّ، حيث تقوم ركيزة هذه النظرية على أساس التّةالسابق

  :من منطلقين هوم للملكة اللغوية أو الكفاءة اللغويةمفل
المتكلّم  ؛ويعني هناLa Compétence) (باعتبارها كفاءة لغوية عند المتكلم  -/1

ف قواعد لغته يوظّ هأي أنّ، لقواعد لغتهمعرفة ضمنية الذي يمتلك  ،المثالي أو النموذجي
تلك القدرة التي يمتلكها كل فرد من أفراد مجتمع معين  «وهي كذلك  ،بطريقة الشعورية

عبير عما يريد بجمل نحوية جديدة لم يسمعها قط مكّنه في المناسبات المختلفة من التّتبحيث 
هي  ،د بأن أهم مقومات هذه القدرةتقعوي ،المعرفة اللغويةويسمي هذه الملكة  ،من قبل

ربط المفردات بعضها ببعض في الجملة تلنحوية التي وا ،معرفة الفرد بالقواعد الصرفية
باإلضافة إلى معرفة مجموعة أخرى من القواعد أطلق عليها اسم القواعد التحويلية، حيث 

هنا نا ينبه فتشومسكي 2»...يتمكن الفرد من توليد الجمل الصحيحة والمقبولة في لغة معينة
لف ها المرونة في مختاإلنسان، والذي يمنحق في لغة إلى ذلك الجانب اإلبداعي الخالّ

  .ةاالستعماالت التواصلية اليومي
أين  للمتكلم األداء الكالمي وهو :)Performance)  La فعليا إنجازا باعتبارها -/2
غة هو االستعمال اآلني للّ، أو بتعيير أدق؛ ظهر تلك القدرة من خالل ما ينطق به فعالي

ضمن سياق معين، حيث يعود متكلم اللغة بصورة طبيعية إلى القواعد الكامنة ضمن 

                                                
ص،  اللسانيةعبد القادر المهيري ومحمد الشاوش وآخرون، أهم المدارس  26.  - 1 

  2 -  ،الحاج صالحعبد الرحمن   .177، ص176 ص ،"مدخل إلى علم اللسان الحديث"
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أنه  إالّواصلية، تّال قفمواالفي  عمليا هذه الكفاءة اللسانيةق تتحقّ الي، وبالت1ّكفاءته اللغوية
ميشال  يشير إذْ تتجسد كلّية في الواقع االستعمالي للمتكلمين، أنهذه الكفاءة لال يمكن 

يعكس مباشرة كفايته اللغوية السليمة بمفهومها  هذا األداء الذي نفترضه زكريا إلى أن
، ذلك أن األداء اللغوي في 2يسلم في الواقع اللغوي من انحرافات عن القواعد المثالي، ال

 قد تحول دون بروزه تتجاذبه عوامل متعددة بفعل الظروف الخارجية يتشومسكنظر 
من تنوع وتداخل  االستعماليفي الواقع  أعيننا أمام، منها مثال ما يتجلّى بوجهه الكلّي

   .أو االزدواجية اللغويةاللغوية ما يعرف بالثنائية  أو ،في المجتمع الواحد لغوي
     

نظرية تجريدية ال عالقة لها بالواقع للمتكلم تبقى في أغلبها كفاءة  الكفاءة الضمنية نفإ؛ بالتاليو
     .لمستعمل اللغة من حيث الصواب والخطأ فيهاالفعلي 

                                                
 1ط .زكريا، األلسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ميشال 1-

  ) بتصرف( .33ص م،1982: بيروت
   .الفصل الثاني،  المرجع نفسه: ينظر  2 -
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  مصــادر وطرائق التحصيل اللغوي: المبحث الثاني

رأينا سابقا أن امتالك المتكلم للغة هو امتالك فطري مهيؤ سلفا، على أن درجة       
بروزها في الواقع االستعمالي يختلف من شخص آلخر، وهذا بحسب الظروف المحيطة 

حصول الملكة  ةبيان كيفيهذا المبحث، تهدفنا من لذلك سيكون  ،لهابه، وواقع استعماله 
التي تطرقت  الدراساتوهذا من خالل االستناد إلى مختلف  ؛تحصيلهاطرائق و ،ةاللّغوي
ثانية للغة  امتعلم مأ، األم للغته متكلّماأكان سواء  اإلنسانهذا الجانب المهم في حياة إلى 

  .ة أمهغير لغ

قبل البدء في معالجة   :اللّغوي التّحصيلوعالقتهما ب الفرق بين االكتساب والتعلم -)1
هذه القضية، البد من الوقوف عند ضبط مصطلحي االكتساب والتعلّم، لمعرفة ماهيتهما 

  . لدى الفرد اللّغوي التّحصيلوحدود االختالف القائم بينهما في كيفية تبلور 

o مجموع المواقف والمعارف  « :والمكتسب اكتسب،من الفعل مصدر  :االكتساب
 1»والكفاءات والتجارب التي حصل عليها، وامتلكها فعال شخص من األشخاص

التي أقيمت حول لغة  الدراساتمصطلح يطلق في أغلب  اللّغويواالكتساب 
 بالتّاليوما قبل دخوله المدرسة،  أيالطفل على المرحلة ما قبل سن السادسة، 

 الكتساب هو أخذ اللغة بسهولة ويسر وبطريقة طبيعية، الشعوريةفإن معنى ا
في معظمها بطريقة غير واعية " بذل طاقة في ذلك، حيث تتم هذه العملية  ودون

الفترة وقد ارتبطت هذه  ...وجود قواعد لغوية ]المتكلم/ الطفل[ ويجهل فيها
فيها الطفل شبه  ، وهي المرحلة التي يكون2"اللغة األولى أي لغة األم باكتساب

   .أبجديات لغتهالتي يستقبل فيها الطفل  مرحلةوهي ال صفحة بيضاء

عاريف التي عرفت مفهومه نظرا لطبيعة لقد كثرت التّمن الفعل تعلّم، و: التعلّم
   3:كونه منها هذه العملية المعقدة،

                                                             
س األعلى للغة المجل، -فرنسي -إنجليزي -عربي - بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث  - 1

  .340ص ، ]كسب، من االكتساب[ مادة  ،م2010: الجزائر. العربية
رسالة ماجستير، جامعة  -دراسة وصفية تحليلية –ساب اللغة وأثره في اكت اللّغويمحمد هاشمي، المحيط  2 -

  .84 ص م،2006/م2005 :الجزائر
  .123ص  بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث، - 3



 تحصیل الملكة الّلغویةوطرائق  مصادر                    الثاني                   لمبحثا
 

23 
 

اكتساب معارف أو كفاءات جديدة وتعديل معارف وكفاءات مكتسبة من « - 
  ؛»قبل
  ؛»تغيير مستديم للسلوك ال يفسر فقط بالنضج النفسي «  -
تحصيل معارف وتنمية مواقف وقيم تنضم إلى الهيكلة المعرفية لدى  « -

   ؛»الشخص
 _» شبه دائم في سلوك الفرد ال يالحظ مالحظة مباشرة ولكن يستدل  رعملية تغي

ة الممارسة كما عليه من األداء أو السلوك الذي يصدر من الفرد، وينشأ نتيج
 يتمه أنّ ؛علم عن االكتسابلتّاما يميز ، وبالتّالي فإن 1»يظهر في تغير أداء الفرد

بلورة الكفاءة  يدورا هاما ف ةاللّغويبطريقة واعية، حيث تلعب فيها القواعد 
متعلِّاألدائية للم ،والمأنها  رصدتهاف التي يعارمن خالل بعض هذه التّ ظُالح

ز على نقطتين أساسين هماترتك :  
 .إضافة الجديد من المعارف والكفاءات إلى المكتسبات القبلية للمتعلم -

  . إحداث تغيير إيجابي وطويل المدى على سلوك وأداء المتعلّم -

ن عملية اكتساب اللغة لدى الفرد تنمو باستمرار إ: باالكتساب ةاللّغويتحصيل الملكة /2
ئ له مناخ للتواصل يوهإذ يولد بقابلية على التكلم،  ،طفولتهفي مراحل  وبشكل طبيعي

) الشارع أو القرية التي يسكن فيها(الخاص أسرته وأفراد محيطهواالحتكاك مع أفراد 
حسب  -ببلوغه  اللّغويليكتمل نموه  ،ل المتعاقبةححيث يمر الطفل بسلسلة من المرا

بلغته عبر قبل السادسة، حيث ي سن ما - علماء النفس والتربية المهتمين بهذا الموضوع
  .األم عن أغراضه وحاجاته

    بمناظير إلى هذا الموضوع باختالف مذاهبهم في اللغة صون ولقد نظر المتخص
  زعة السلوكيةكبير بينهم، أمثال سكينر المنتمي إلى النّ نقاشٌ حدثو، مختلفة

دية يولكبر من خالل نظريته التّأعمق لها بليحلّى القضية يتغلغل فالذي  تشومسكيو
ختم باستعراض رأي ألنظريته المعرفية،  بأبحاثه عبر ، ويأتي جون بياجيحويليةالتّ

ية التّفاعلحول القضية وفق نظريته   L . S . VYGOTSK)( فيجوتسكي اللّغويالعالم 
   .اعيةاالجتم

                                                             
 .16، ص1990: عمان .، دار الثقافة للنشر والتوزيع1أحمد حسين اللقاني، التعلّم والتعليم الصفي، ط - 1
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ن هذا االتجاه يؤم :)نموذجاأآراء سكينر ( من منظور السلوكية اللّغوياالكتساب ) 2-1
مثل العادات والسلوكات  أنها أيغة تشكل جزءا من السلوك اإلنساني ككّل، ن اللّأب

ية سعن طريق المالحظة الحتنتج األخرى، فهي خاضعة لنفس القوانين التي تحكمها، إذ 
كمنعكس شرطي للمثير وبتكرار تلك  ةاللّغويتي االستجابة أ، فتلألشياء المحيطة

شرح تصير عبارة عن مجموعة من العادات الكالمية، ولقد االستجابات 
حيث )  Behavior Verbal اللّغويلوك الس( ذلك من خالل كتابه ) (SKINNERسكينر

لوكية المتأثرة كنتيجة لمصدر الحركة الس يلوكالحدث الس على تكرارعتمد نظريته ت
بعد تكرارها على مدى فترات  ة الفرد واهد الخارجية، بحيث تترسخ كعادة في طبيعبالشّ

ويشير سكينر إلى أن إنتاج ، 1سواء أتعلق األمر باللغة األم أم بغيرها من اللغات المتعلَّمة
كما هذه العادة تتعزز وفق مبدأ المحاولة والخطأ، وعلى أساسه تنمو لتصبح مهارة، 

يعتقم والمقصود بذلك  «ن أهم شروط تعزيز هذا االكتساب عند الطفل هو مكافأته د أن
أن الطفل الذي يبدأ في استخدام بعض المنطوقات تكون المكافأة الخاصة به متمثلة في 

شجيع من الذين يسمعون إليه في إطار أييد واالستحسان، والتّتقبيل والديه له، أو في التّ
إلى أن السلوك  أخلص بالتّاليو ،2» اللّغويالبيئة االجتماعية وهذا يساعد في نمو الطفل 

   .هو المصدر المكون للغة عند هذا المذهب

هذا االتجاه  يرى ):تشومسكي(  من منظور التوليدية التحويلية اللّغوياالكتساب ) 2-2
أكبر من أن تنحصر في أن اللغة  )(Naom chomeskyنعوم تشومسكي يقوده الذي 

وقد رد على آراء سكينر أعقد من ذلك بكثير، المثير الخارجي واالستجابة له، فهي 
اللفظي  مراجعة لكتاب السلوك(السلوكية وأتباعه من خالل كتاب نشره تحت عنوان 

 جاربلتّالتي وضعت لحيوانات بعض الشبهوا تعلّم اإلنسان بتعلّم وهذا لما ) لسكينر
ن االستجابات تتعدد إزاء المثير الواحد عند اإلنسان وليس بالضرورة أ، وكالكلب مثال

منطقي وليس مجرد عادة و ،عقالنيسلوك اإلنساني  اللّغويفالسلوك ، 3تكون نفسهاأن 
يرى أن هذا األخير  عند الطفل اللّغويآلية، فتشومسكي في معالجته لقضية االكتساب 

                                                             
مجلة اللسان " اللّغويةاكتسابها وتعلّمها، دراسة موضوعية لبعض مفاهيم النظم : لغتنا" لطبق الخياط،  - 1

 126ص  ،58م، ع 2004 :المغرب .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريبالعربي، 
 ).بتصرف(
 .167م، ص 2000 :الكويت .، دار المعرفة الجامعية1، طاللّغويمحمود سليمان ياقوت، منهج البحث  - 2
  ).بتصرف(  167،  ص المرجع نفسه - 3



 تحصیل الملكة الّلغویةوطرائق  مصادر                    الثاني                   لمبحثا
 

25 
 

مما يتيح له  ،را على تعلّم اللغة اإلنسانيةطرية تجعله قاده على خصائص فيحتوي عقلُ
وإنّما بصورة  ،تكوين قواعد لغته من خالل الكالم الذي يسمعه، وال يتم ذلك تقليدا

من الجمل الجديدة التي ة يإنشائه لمجموعة غير منتهفي  ذلكى ويتجلّ ،1داعيةبإبتكارية إ
هو ما يجعله يترقى عن  اإلنسانلم يسمعها من قبل، وهذا الجانب الخالق في لغة 

العملية التي تجري  هذهيح عمق ضإلى تو يعنه، كما يذهب تشومسكينماز الحيوان و
ه يملك بالفطرة تنظيما إدراكيا أو ما يسميه بالحالة األولية التي نّأ،  فيرى في ذهن الطفل

ابقة للخبرة، ويرى تشكّل المرحلة الس أنل إلى مرحلة  هذه المرحلة جدضرورة للتوص
بالتّاليو 2وما يضمن له ذلك هو الخبرةيها، امتالك اللغة، أو الحاالت الثابتة كما يسم 

  .اللغة وامتالكمرحلة إتقان تم بلوغ يالذي بواسطته الجسر الخبرة تكون 

                   :)أنموذجا جان بياجي( من منظور النظرية المعرفية اللّغوياالكتساب  )2-3
د ، بييولد به الطفل اظرية مع آراء تشومسكي من حيث كون اللغة بناء فطريتتفق هذه النّ

الجانب المعرفي في ب هتما كونه ؛سمى نظريته بالمعرفية ) (J.Piagetأن جان بياجي
  المسؤول عن نتاج اللغةالفطري ويعتبر الذكاء العنصر تفسيره لنمو وتطور اللغة، 

ر لغوي بمعزل عن اللغة، ال يتصور إمكانية وجود نمو وتطو وهو حين يبحث في
، ما 3اإلنسان بشكل عام عبر مراحل حياته فكير لدىطور المعرفي المرتبط بسمات التّالتّ
وفضال عن ذلك فإن  ،بل هي مرتبطة كذلك بالفكرال تنشأ كسلوك فقط غة ني أن اللّعي

تتكون تدريجيا عند الطفل عن طريق  «هي بدورها  بياجي يرى أن هذه المعرفة
) المحيط –الطفل (االتصال بالواقع وبالمحيط الخارجي، ففي تفاعل هذين العنصرين 

، فمن خالل تفاعل الطفل مع بيئته تنمو كفاءته المعرفية 4»...التّفاعلتكمن بداية 
  .في آن الوقت ةاللّغويو

  

  
                                                             

 140ص ،م2005:  القاهرة.، مكتبة الشرق2، تر، حسام الهنساوي، طةوالمسؤولي، اللغة ينعوم تشومسك - 1
 .)بتصرف( 

 .المرجع نفسه: ينظر-  2
  ).بتصرف( ،95وأثره في اكتساب اللغة، ص  اللّغويمحمد هاشمي، المحيط  - 3
 .95المرجع نفسه، ص - 4
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   ):نموذجاأفيجوتسكي (،ية االجتماعيةالتّفاعلمن منظور النظرية  اللّغوياالكتساب )2-4
، وعلى بها ويتأثرابن بيئته يؤثّر فهو المجتمع،  أفرادفردا من باعتباره إن الطفل     

من هذا  )L.S.VYGOTSKY(فيجوتسكي اللّغويهذا األساس تنطلق أبحاث العالم 
اكتساب اللغة يتم في إطار احتكاك الطفل وتفاعله مع أفراد أسرته أوال  إذ يرى أن المنطلق

إلى نمو وظائف تفكيره الباطنية، كالذكاء والمنطق  التّفاعليقود هذا  بالتّاليومجتمعه ثانيا، و
نفس هذا المسار في إطار  اللغة تعكسفحتى  بالتّاليالكالمي واالنتباه، ووالتفكير 
يقدح شرارة نمو الطفل  في إطار المجتمع هو الذي التّفاعلفإن  من ثمة؛و 1الجماعة
إلى أن أفكار فيجوتسكي معاكسة ألفكار  أخلصبما فيه فكره وثقافته، وعليه؛  اللّغوي
الذي ينطلق من القدرات الفكرية كأسس فطرية موروثة لتطور اللغة بمساعدة بياجي 

 الفرد خبرات وتجارب هي المسؤولة عن االجتماعي يكسب  التّفاعلالمجتمع في حين أن
  .إحداث نمط التفكير وطريقة الحديث لدى الطفل

  ن موضوع اكتساب اللغة قضية شائكة تتداخلها عوامل شتىيتّضح مما سبق، أو     
عن  فقد نالت هذه القضية اهتمام الكثير من علماء اللغة، فقد عبر بعضهم ؛ذلكومع 

إن عملية اكتساب اللغة شيء غريب لدرجة أن األطفال يظهر وكأنهم  « :بقولهم حيرتهم
هو أن هذه  ؛ينختصذلك حسب الم تفسير ولعّل 2»يخترعون اللغة أكثر مما يتعلّمونها

ة واحدة في حياة المرء دون العملية ال تحدث دائما، وإنّما تتفي ظروف تتحقق مر م
  .للغة األم اللّغوياكتساب النظام وتتمثّل فقط في فترة  ،عوائق وصعوبات

 وقتناإن اللغة التي يكتسبها الفرد بفعل التعلم في  :علّمبالتّ ةاللّغويتحصيل الملكة / 3
هي اللغة الوطنية الرسمية المتمثلة في اللغة  ؛حديد في المجتمع الجزائريوبالتّ ،الحالي

الذي سبة للطفل وهي بالنّإلى جانب تعلّم األمازيغية واللغات األجنبية، الفصيحة العربية 
وأمام هذه ، جديدة عليهلغة الخ ...عربية درجة مسواء أكانت أمازيغية أ، هأماكتسب لغة 

أن مسألة تعلّم اللغة تتطلّب جهودا من كل األطراف المحيطة الحقيقة، وجد علماء اللغة 
صين في علم الديداكتيك والتربية وعلم متخصعلماء البداية بال ،علمعليم والتّبعملية التّ

مدرسين وصوال إلى الساتذة األعليمية ومسؤولي المؤسسات التّثم ، النفس وعلم االجتماع
 من يصنعونإلى أخيرا إلى غاية الوصول  ،عليميةالعملية التّ لب هو المتعلّم الذي

                                                             
  .100وأثره في اكتساب اللغة ، ص  اللّغويمحمد هاشمي، المحيط   - 1

2- G.SI OUFI . D.Van Raemdonck ,100 fiches pour comprendre la linguistique, breal 
paris,2003,p56.  
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وزارة التربية التّابعين لالقرار أصحاب من  التعليمية، ويضعون البرامج المناهج التعليمية
 اللّغوي التّحصيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعليه فإنل وأ ،الوطنية والتعليم

االجتماعية وعلى أساسه و البيداغوجيةلنفسية المتعلّم وحاجاته تطلّب فهما عميقا ي ؛بالتعلّم
، وسن اآلليات اللّغويخطيط من إتباعها في التّالتي البد  اإلستراتجيةيتم تحديد 

   .واإلجراءات المناسبة لتحقيق األهداف المرسومة

فقد سعى الباحثون سعيا حثيثا وراء تدارك تلك الصعوبات والمشاكل التي ومن ثمة،     
يطرحها هذا المجال المتشعب بجوانبه وأطرافه، والعمل على درء ما أمكن من العوائق 

دون تمكّن المتعلّم من تعلّم لغة وطنه تمكنا فعليا وغير متذبذب، وانطالقا مما  لوالتي تح
 وتتنوع كيفياته ،مصادره تتعددالذي  التّحصيلتوضيح مسار هذا  أحاولس سبق بيانه،

المتخصصة في نظريات  الدراساتوهذا استنادا إلى النتائج التي انبثقت من مختلف 
  :حو التاليتلخيصها على النّ وارتأيتوغيرها، تعليمية اللغات علم والتّ

سوق في هذا المقام أهم المصادر أيمكن أن : بالتّعلم اللّغوي التّحصيلمصادر  )3-1
 : وتتمثّل في التّحصيلمة في هذا سهِالم) المنابع( 

o و 1"على جميع المؤسسات التي يجري فيها التعليم"وتطلق غالبا  :المدرسة تعد
 تؤديو، بعد اكتسابه للغته المحلّية هالطفل لتعلّم لغة مجتمععتبة يقتحمها  أول

ستهان به في مسار دورا ال ي واالجتماعيإلى جانب المحيط األسري المدرسة 
ع بالمبادئ والقيم اإلنسانية، إذ ومتشب ،إدماجه كمواطن مثقف ناطق بلغة وطنه

وبداية تعامله مع  ،تبة التعلّموانتقاله إلى عالمتعلّم سبة للطفل تمثّل نقطة تحول بالنّ
كجهاز تعليمي إشرافي  لهتُوفّره  ه وقدراته وفق مااآلخرين، واكتشاف ذات

درج في تحصيل اللغة انطالقا من تعلّم حروفها وكلماتها وفيها يتم التّ توجيهي،
عن بالجمل المفيدة عبير البسيط التّ من خالل ،إلى مرحلة تأليف جملها وكتابتها

من أهم  ولعّل ،المعاني التي تحملهادرج في فهم والتّ ،المحيطة به الموضوعات
وبالكتاب المدرسي الذي  ،هو احتكاكه المباشر بالمعلّم ؛في ذلكالوسائط المساعدة 

دارة في قائمة الوسائل التّيحتل الصية سخَّعليمية المرة للتعلّم من حيث األهم
عليمي، كونه يمثّل حلقة وصل بينه وبين المعلّم من جهة والمحتوى والمردود التّ

                                                             
  .294ص ، ]مدرسة  درس،[ مادة بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث،  - 1
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 شاطات المبرمجةوذلك من خالل مختلف النّ، المبرمج من جهة أخرى يالتعليم
وإظهار مهاراتهم في  ،مينالمتعلّبلورة كفاءات  هذه األخيرة، تستهدف فيه، حيث

ظيف اللغة التمكّن من توعبير بنوعيه الشفهي والكتابي، ووالتّ ،والكتابة ،القراءة
تيح توظيفا سليما ي) ةالليوالد ةوالمعجمي ةرفيوالص ةحويالنّ(بمستوياتها المختلفة 

وهكذا تتواصل سلسلة تعلّمه للغة ومجتمعه،  ،واصل مع محيطهله سهولة التّ
عليمية المختلفة إلى غاية عبر المراحل التّحو الصحيح على النّعبير بها التّكيفية و

  .التحاقه بمقاعد الجامعة
o ج آخر عتبةعليم، وأعلى مستويات البحث والتّ تمثّل :الجامعةالطالب فيها  يتدر

امتداد « وهي خصوصا اللّغويو ،المعرفي عموماالمتعلّم في مشوار تحصيله 
وعلى اعتبار أن  ...لمراحل علمية سابقة، يخرج منها الباحثون الموهوبون

الذين تقع على كواهلهم مسؤولية ... فوة المختارةخريجي الجامعات هم الص
وض بالمستوى الفكري للمجتمعات، والرفعة بمستويات العلم وضروب النه

 بالتّاليو ،1» المعرفة، ومن ثم تجديد العلوم واإلضافات، ونشرها حتى تعم الفائدة
مكّنة فإن الجامعة بهذا المعنى البد أن تكون متوفّرة على كفاءات تدريسية مت

المناخ المناسب والصالح وتهيئة  ،زمةكوينية الالّفضال عن تجهيزها بالوسائل التّ
د للطلبة المقبلين عليهالتعليم وتحصيل تكميلي جي. 

o ا  :المكتبةالمكتبة رافدا علمي إذ تساهم في للطالب المتعلّم،  ومرتكزا أساساتعد
إذ تضم مختلف  لغوية، ه من حصيلةناهيك عما يعود ب ،نماء رصيده المعرفي

 في مختلف المجاالت التي تزخر بثروة هائلة من المعلومات الكتب
، كالكتب والمصادر الخاصة باللغة واألدب من نحو وصرف خصصاتوالتّ

 والمجالّت المختلفة ،والدوريات ،وبالغة، والمراجع الفرعية فضال عن المعاجم
يحتاج إليها من خالل ما توفّره  كيفية الحصول على المادة التي فيكما تساعده 
لذلك   ،الفهارس االلكترونية والفهارس الخاصة بالبطاقات أ تلكسواء  من فهارس

المكتبات  نجدمدرسةً كانت أم جامعةً، كما  ،ال تخلو المؤسسات التعليمية منها
المحيطة به العامة فضال عن المكتبات  والمراكز الثقافية ،التابعة لدور الشباب

المناطق  وتمركزه في ،لبعده عنها له ذلكإالّ من تعذّر  ،المدن المنتشرة فيو

                                                             
  .13، ص - ليسانس، ماجستير، دكتوراه -غازي عناية، إعداد البحث العلمي  - 1
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 المستهدفةالمساعي  سياسة للمكتبات المدرسية قصد تحقيق ولقد تم رسمالنائية، 
 :1من بينها

كامل في المناهج عن طريق إذابة الحواجز التقليدية بين المقررات خدمة التّ -
الكتب  وتوجيه التالميذ إلى قراءة ،معرفةوإثرائها بمزيد من ال ،الدراسية

 .والمراجع والقيام بمشروعات متّصلة بالنشاط التعليمي

 .توفير الكتب والمراجع التي تحتاج إليها المناهج الدراسية -

فكير غرس عادة القراءة والمطالعة لدى التالميذ وتدريب المتعلّم على التّ -
 .السليم وفهم المادة المقروءة

  .للمتعلّم ةاللّغويتنمية الثروة   -

 .ممارسة قواعد البحث العلمي  -

o  شء تربية وهي فضاءات روحانية، تستهدف تربية النّ :المساجد والزوايا
والمحافظة على القيم االجتماعية  ،إسالمية دينية مبنية على األخالق السامية

لصافية من أفواه قية الّنفضال عن كونها فضاءات لتلقّي وتعلّم اللغة العربية ا
ومن مناهل أصيلة ال تبديل وال تحريف فيها، تتمثّل في  ،وشيوخ الزوايا ،األئمة

  كتاب اهللا العزيز وسنّة نبيه الكريم، فضال عن وجود روافد مهمة كالتفاسير
ر لتدبوالعقيدة وغيرها، أضف إلى ذلك وجود حلقات لحفظ القرآن وا ،وكتب الفقه

وفي ذكر طريقة الحفظ التي تساعد على تحصيل وية، فيه، وشرح السنة النب
عليم ووجه التّ «: ذلك بقولهدون يوضح لنا ل، نجد ابن خالفصيحة ةاللّغويالملكة 
أن يأخذ نفسه بحفظ كالمهم القديم هذه الملكة، ويروم تحصيلها  غيتلمن يب

أو كالم السلف، ومخاطبات فحول  من القرآن والحديثالجاري على أساليبهم 
حتّى فنونهم،  سائردين أيضا في وأشعارهم، وكلمات المولّالعرب في أسجاعهم 

فضال عن  2»نشأ بينهممن  منثور منزلةوال ،لكثرة حفظه لكالمهم المنظوم يتنزل
والنطق السليم لمخارج الحروف وقواعد  ،الوةتّالدريب على حلقات للتّتوفّر 

ف عتكالفصيح للمتعلّم المقبل والم اللّغوي الرصيدإثراء  علىجويد، مما يساعد التّ
 .عليها

                                                             

المؤتمر السنوي السادس " المكتبات المدرسية ومعارض الكتب الخاصة باألطفال" ليلى محمد، : ينظر - 1 
   .م2007: دمشق -لغة الطفل والواقع المعاصر –لمجمع اللغة العربية 
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o  وهي كّل الوسائل التي تتيح للمتعلّم زيادة : التعليمية المساعدةالوسائل استخدام
مختلف  عرف بأنّهاخصوصا، وتُ اللّغويو ،وتحسين رصيده التعليمي عموما

جل أفي التعليم من  التي تستخدمواإلجراءات  ،والتنظيمات ،واألجهزة ،األدوات
ورفع كفاءته، وتساعد المتعلّم على اكتساب المعارف والمهارات  تطويره

من جهة  المجال في هذا والخبرات بسرعة من جهة، وتسهل عمل المدرس
ضروري ، فإن دعم التعلّم لدى المتعلّم بالوسائل المساعدة أمر بالتّالي، و1أخرى 

جيدا عند المتعلّم  التّحصيلحتى يكون مستوى  التّدريبتستغّل في البد أن إذ 
نمطا خاصا من تلك الوسائل ، وتتّخذ كّل وسيلة حسن استخدامهاشرط أن ي

ومتعددة، فمنها الحسية  ،متنوعةفهي  حسب طبيعتها، ومن ثمة حصيلللتّ
ؤثّر ت من التي بعضاهنا  أذكر، وسةاللّغويكالوسائل السمعية البصرية ومنها 

 :وهي اللّغوي التّحصيلبصفة مباشرة في 

o مس أو اللّ الوسائل الحسية القابلة للمشاهدة وهي من :الوسائل اإلعالمية المعروفة
 مسهِتُحيث  ، والجرائد المختلفةوالمذياع، والسينما والمسرح مع، كالتلفازالس أو

استنادا إلى لغة اإلعالم  أنعلما  ،لدى الطالب اللّغوي الرصيدمجتمعة في إثراء 
ولعّل م لغة عربية وسطى من المستوى الثالث، علِّالمعاصرة تُ الدراساتما أكّدته 

 أنها من أكثر الوسائل إقباال عن غيرها، الميزة األساسية التي تميز هذه الوسائل
شويق والمتعلّم خصوصا، فهي تتمتّع بعنصر اإلثارة والتّ ،عند الجمهور عموما

شرط أن يكون  ،ضعرلقى وتُم وتُقدرية والمتنوعة التي تُعن البرامج الثّفضال 
يد يحتاج باإلضافة « مو هذه البرامج على خبرة وكفاءة عاليةمقدإلى فاإللقاء الج

المعرفة الكافية باللغة ومبادئ األداء الصحيح إلى عوامل متداخلة متشابكة تقود 
كما أن بث البرامج ، »2تلقّين وتحصيل الفائدةإلى توصيل الرسالة وشد انتباه الم

التلفزيونية من أشرطة وثائقية وعلمية، ورسومات متحركة ومسلسالت وأخبار 
أثرها الكبير في لها باللغة الفصيحة السليمة، أو سماعها عبر القنوات اإلذاعية 

وترسيخ أكبر عدد ممكن من األلفاظ والتراكيب  ،تعليم اللغة العربية للمتعلّم
ودفع  ،فالصحافيون ال يترددون في تكرار كلمات معينة قصد الوضوح ،الفصيحة

                                                             
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، 1سعد خليفة المقدم، بعض المبادئ وطرق التدريس العامة، ط - 1

  ).بتصرف( .42م، ص1987: ليبيا .واإلعالم
  . 293، ص2003: القاهرة .كمال بشر، فن الكالم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع -  2
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أضف إلى  ،في ذهن المتلقّي م في ترسيخ األساليبهيس ممابس عن الكالم، اللّ
في  ظّفهاويو ينجذب إليها المتعلّم بالتّاليلغة اإلعالم تمتاز باإليجاز، و أن ؛ذلك

أثناء  اإلعالمي مراعاة عدم المساس بالقاعدة للغوية علىفال بد  ،ومن ثمة1كالمه
 .أداء واجبه  قدر المستطاع

o ال يمكن جانبا  يطور التكنولوجلقد أضحى التّ :التقنيات الحديثة المعاصرة
السريع  المعرفي طوراإلغفال عنه في حقل التعليم والتعلّم، إذ البد من مسايرة التّ

 وإنّما بالوسائل المتطورة  ،ق باألدوات التقليدية البسيطةوهذه السرعة ال تتحقّ
وفي  ،بكثرةوهي اآلن متوفّرة  ،واالنترنيت ،والحاسوب ،ألقراص المضغوطةكا

لتعلّم اللغة  نسبةبال الحاسوب مثالإذ يعد أغلب الشرائح االجتماعية،  لمتناو
أحد أهم هذه المستحدثات والوسائل التكنولوجية الذي يقدم الكثير للغة  ،العربية

وتعليمية  ،إدخال هذه الوسيلة إلى ميدان التعليم عموما ففيالعربية ومتعلّميها، 
يزيد من فاعلية التعلّم، ويعلّم  إذ، فاق واسعة وجديدةآل فتح ،عربية خصوصاال

عن طريق الحاسوب من القراءة الصحيحة  تعلّمالم كما يتمكّن، التعلّم يةالمتعلّم كيف
يساعد على اكتساب  ممافهي، معي الشّالكالم عن طريق التعلّم السكذا و ،والسليمة

وتنمية سرعة القراءة فضال عن  ،تنسيق الكلماتكيفية كتعليم  ،المهارات المختلفة
الكتابة ومراعاة ضف إليه تعلّم أ ،ةاللّغويمختلف األبنية في تعلّم  ااستثماره

ونفس  ،2التدقيق اإلمالئي في النحو، وكّل ذلك يتم في أقصر مدة وبجهد ضئيل
فمن  ،المضغوطةعليمية التّاالنترنيت واألقراص /  الهدف تحققه كل من الشابكة

 .علم عن بعدخاللها يتم التّ

واصل مع ة للتعلّم، وهذا من خالل التّتوفّر للمتعلم مواقع مهمف االنترنيتأما    
أو عبر فتح حوار  ،وتدريبات ،وتمارين ،وما يقدمه من مواضيع ،فضاء الموقع

بينما  ،وغيره األستاذ من خالل الرسائل اإللكترونية/للنقاش بين المتعلّم والمعلّم
يا أن يحوي دروسا في  م القرص المضغوط بمحتواه في خدمة المتعلّم،سهفإم

                                                             
 93صم، 2007وزو، تيزي .صالح بلعيد، لغة الصحافة، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع - 1
  ).بتصرف(
ملتقى الممارسات " المعلّم والمتعلّم بين متطلبات المقاربة بالكفاءات وتحديات الراهن" كمال بن جعفر،   - 2

 م، ص2011 :تيزي وزوجامعة في الجزائر،  اللّغويةمنشورات مخبر الممارسات  ،"التعليمية التعلّمية: اللّغوية
 ).  بتصرف(  423
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دريب على النطق أو والصورة للتّ ،مج بالصوتأو برا ،وغيرها حو واإلعرابالنّ
وتحصيلها مرهون بحسن  ،حّل مسائل معينة، لذلك فنجاح المتعلّم في تعلّم اللغة

 .استغالله  لهذه الوسائل المتاحة له

المنابع التي نستمد أهم سابقا رأينا  :اللّغوي التّحصيلطرائق /  فياتكي )3-2
التي يتم  الطرائق وأ سيلي الكيفيات ابين فيمُأوس، ةاللّغويالحصيلة منها ونتعلّم 

  :،  وهيالجيد اللّغوي التّحصيل بفضلها ومن خاللها
o  للمعلّم: تكوين هيئة تدريسية متمكّنة س دورا حيويا في العملية /  إنالمدر

ور على أتم وجه ال بد ي هذا الدولكي يؤد ،افهو أحد دعائمه، عليمية التربويةالتّ
 والتخطيط للدروس اإلعدادحيث يمتلك كفاءة عالية في ب ،تكوينا جيدا يتكونأن 

يتطلّب االستعانة بالمراجع والمعاجم، واالسترشاد بخبرات األكفاء  «ألن اإلعداد 
راسية واالطالع على والمديرين، إلى جانب استخدام المناهج الد من المعلّمين

 للمعلّم باستمرار اللّغوياتج ما يعزز النّ وتوجيهاتها، وهو ،وأهدافها ،مضامينها
دريسية فاءته التّكالتي ترفع  قنيات البيداغوجيةويطلعه على أجود األساليب والتّ

ة مهاراته الفنّيةو 1وإمكاناته الثقافي طرائق ال كما يسهر على حسن انتقاء، »
إذا  زمام األمورحكم في يمكن للمدرس التّ إذ ال، رسبة لمناخ الدسدريسية المناالتّ

وما يقتضي ذلك من بالطريقة التي يتطلبها كل نشاط أو مادة،  لم يستطع اإللمام
لى إنبه وحاجاتهم البيداغوجية، والتّ ،فسيةالعقلية، والنّ مينمراعاة قدرات المتعلّ
وذكيا في  تجاه ذلك،وفطنا  ،س حاذقا، فإذا كان المعلّم المدرالفوارق الفردية بينهم

 2:تاليةال ربويةالتّعامله معهم،  فإنّه سيسهم في تحقيق العوائد فنيات ت

 .تدرب الطالب على األسلوب العلمي في التفكير -

 .تدرب الطالب على أسلوب الحوار والمناقشة -

 .اكتساب الطالب للمهارات العملية المتعلّقة بالتجربة -

 .تعلّم الطالب أسلوب كتابة التقارير العلمية -

 .تصال، وشرح الفكرة العلمية لآلخرين بطريقة مقنعةتكون مهارة اال -

                                                             
  .73م، ص 1999 :الجزائر، دن، 1خير الدين هني، تقنيات التدريس، ط - 1
: األردن .، جدارا للكتاب العالمي1ط -النظرية والتطبيق -فراس السليتي، استراتيجيات التعلّم والتعليم، - 2

  .57، ص2008
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o  ّتكفل للمتعلّم كفاءات  وهي الطرائق التي: دريسية الناجحةاستغالل الطرائق الت
سهم في تغيير وتَ ،اللّغوي، حيث تعكس نمو رصيده المعرفي والتّحصيلعالية في 

المواضيع والمواد باختالف «، وهذه الطرائق تختلف ه إلى األفضله وسلوكأداِئ
، ومن وكلما كان اشتراك الطالب أكبر كانت الطريقة أفضل...دريس،وبيئة التّ

 1 :منها أذكرطرائق التدريس التي ثبت جدواها، 

 ؛الطريقة الحوارية -

 ؛الطرق االستكشافية واالستنتاجية -

 ؛إعداد البحوث التربوية المبسطة -

 .طريقة المشروع -

د تجدو ،كنولوجيطور التّتّالمع  لقينقليدية القائمة على التّريقة التّولقد أثبتت الطّ     
ذلك العتمادها وأهدافها، فشلها في تحقيق وازدياد حاجات المتعلّم،  ،معطيات العصر

ه المدير حيث يكون وحدمن جهة أخرى،  سلطة المدرسالكم المعرفي من جهة، وعلى 
الرسالة التعليمية عبر استخدام حواسه شاط التعليمي، في حين يكتفي المتعلم بتلقي للنّ

 ، لذلك أضحت هذه الطريقة تُعتمد فقط في سياقات معينةكالسمع والمشاهدة والكتابة
كالمبادئ (  في تحقيق أهداف تتعلّق باكتساب معارف وانحصر دورها ،رورةوعند الض

الطريقة التي  فإن طبيعة هذه بالتّالي، و2)والنظريات أو معرفة قواعد خاصة بمادة معينة
المتعلّم و ،لمتطلبات عملية التّعلم عمومااآلن تعتمد على أحادية الطرف لم تعد صالحة 

على  ها آنفاتق التي ذكرائوغيرها من الطر في حين تقوم الطريقة الحوارية، خصوصا
شاطات المختلفة للمادة وإدماجه في النّ ،إشراك المتعلّم في الفعل التعليمي التعلّمي

تابعته ، حتى يتم تقويم أدائه بشكل أفضل لمعرفة مدى موجلب انتباهه المدروسة
لتعويده على البحث  عن تكليفه بنشاطات وواجبات الروس، فضلمجريات الد
يتطلّب فالمتعلّم في هذه الوضعية ، 3وهو ما يسمى بطريقة المهام والبحثواالكتشاف، 

تعلّمي لقيام بنشاط افعية لق عنده الدستخلُوأكثر من ذلك منه بذل طاقة وجهد إضافي، 
   .دون تدخّل المدرسذاتي من تلقاء نفسه 

                                                             
  .56، ص ي، استراتيجيات التعلّم والتعليمفراس السليت - 1

 . )بتصرف( 64صعلمي، دط، دن، تّلعليمي اين خالدي، الفعل التّمحمد شارف سرير ونور الد 2 -

  .المرجع نفسه :ينظر  3 -



 تحصیل الملكة الّلغویةوطرائق  مصادر                    الثاني                   لمبحثا
 

34 
 

بطريقة أو ، واحد علّمية ال يتم بأسلوبتفي العملية ال التّحصيلفإن  ؛ومن ثمة     
وطرائقه والتي تعتمد بالدرجة األولى على عليم واحدة، إذ البد من تنويع أساليب التّ

واكتساب خبرات  ،أمام وضعيات تعليمية مختلفة، من أجل إنماء مهاراتهوضع المتعلّم 
جاوب مع مختلف الدروس أو المواد التي يتلقاها والتّ التّفاعلجديدة، وجعله قادرا على 

  .وحسن تسييره للعملية التعليمية فضال عن كفاءة المدرس

o على المناقشة التّدريب :يالمناظرة أو المطارحةد بالمناقشة في لفظها العام، قص 
وفائدة "...  العلماء العرب حدأوهو اسم أطلق عند العرب قديما، إذ قال 

 وقيل. ألن فيه تكرار وزيادة، المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار
 عليمأما إذا ربطنا هذا المعنى بميدان التّ، 1"ساعة خير من تكرار شهرمطارحة 

رد بوساطتها المعلومات المبلّغة من المشاركين أنفسهم أكثر طريقة تعليم تَ" فهي
نشاط يتبادل فيه الطلبة وجهات نظرهم في شأن " أو هو" مما ترد من المدرس

 2"موضوع أو سؤال أو تحت إشراف أستاذ قصد الوصول إلى قرار أو نتيجة
والمدرسين حيث يتم  ،فالمناقشة فضاء حيوي وفعال يحدث بين األفواج ؛بالتّاليو

فيه تبادل األفكار ووجهات النظر في موضوع من المواضيع المعروضة للنقاش 
قصد زيادة اإلفادة، وفي ذلك تدريب طلبة الفوج على أصول الحوار الفعال 
والمنتج، وأكثر من ذلك، فإن هذا الحوار يتيح لهم المران على استعمال اللغة 

حديد استعمال اللغة العربية استعماال وأخص هنا بالتّ ،التي اكتسبوها بفعل التعلّم
 . سبة للطلبة الجامعيين بقسم اللغة واألدب العربيوسليما بالنّ ،صحيحا

o بل البدء في ق: المهارات المختلفة اكتساب وترسيخالطالب على /تدريب المتعلّم
 فأقس للغة بتحصيل وامتالك جيدعرض مختلف المهارات التي تسمح للمتعلّم 

  ". المهارة " ماهيةعند 
o م لنا ابن منظور  :واصطالحا ضبط معنى المهارة، لغةاللّغويعريف التّيقد 

وَأكثر  ،ذق في الشيء والماهر الحاذق بكل عمللحوالمهارة ا « :بقوله، للمهارة
   ا في معناها االصطالحي، فهيأم 3» ما يوصف به السابح المجِيد والجمع مهرة

                                                             
  .345محمد شارف سرير ونور الدين خالدي، الفعل التعليمي التّعلمي،  ص  - 1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2
  .184، ص ]مهر[ مادة ر، لسان العرب، بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظو محمد بن مكرم - 3
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بحيث يكون متقنا للعمل أداء له على أحسن  منهجية وعلمية تقوم باإلنسانصفة  «
أن  ، وبالتالي يتّضح مما تقدم1»انطالقا من معايير الخبرة والتمرس... نسق

باستمرار، وفي نباهة وفطنة حتى المواظبة على أداء الفعل  هيعموما؛ المهارة 
لذلك فإن الطالب المتعلّم  ،لتمهريظهر في ذلك األداء، صفة اإلجادة والتمرس وا

البد أن  ،قصالنّ الال يشوبها االعوجاج وإجادة اللغة إجادة فعلية  الذي يسعى إلى
يسعى سعيال،  هالمتالك تلك المهارات التي تحقق له ذلك أوله طريقا  موترس

المهارات ب ، وتسمى هذه المهارات المرتبطة باللغةمتينا المتالك اللغة ثانيا
ودافعية المتعلّم، ويمكن  امتالك هذه األخيرة مرهون بجاهزية فإن ؛وعليه ةاللّغوي

  :وهي، إلى قسمينتقسيمها 
واألساس التي يتم اكتسابها وهي المهارات األولية : مهارات أساسية قاعدية )1

أي ) االبتدائي، المتوسط، الثانوي(  وتتمثّل في عليمية األولىفي المراحل التّ
 :  مراحل ما قبل الجامعة وتتمثّل في

1-2 /االستماع/ماعمهارة الس: للس ية  كبرى في اكتساب الطفل إنلغة لماع أهم
 فضال عن اللغات األجنبية األخرى، فمن جهة يسمح ،ه، وتعلّمه للغة مجتمعهمنشِئ

 بمثابة حيط به، فهوبما ي عورشّالله  حنميللطفل بالتقاط األصوات وإدراكها، و
فهو ركيزة من ركائز  ،له بالعالم الخارجي، ومن جهة أخرىسر الذي يصالجِ

حاسة السمع، ويكون المتعلّم لبفعل حسن استخدام هذه المهارة تنشأ وتعلّم اللغة، 
لدرس مصحوبا لمختلف نشاطات اذلك باالستماع الجيد للمعلّم أثناء عرضه 

ين اللّغويماع اهتمام الدارسين السموضوع ولقد نال  ،باالنتباه والتفطّن
األصوات الوظيفي والفيزيائي، بل وقد شغل بال النحاة  معل المتخصصين في

كان مصدرا لجمع اللغة الفصيحة، وأصال من  ين العرب القدامى، إذْاللّغويو
   الملكات اإلنسانيةأبو  لذلك اعتبره ابن خلدون ،أصول نشأة النحو العربي

  .عند اإلنسانغة وبفضله تتكون اللّ

تنشأ هذه المهارة باستخدام حاسة البصر، أو باستخدام : القراءةمهارة ) 1-3
 أوصامتة (، التي يمارسها المتعلّم القراءة نوعسان معا، وهذا بحسب البصر واللّ

                                                             
ــع  - 1 ارة ل: Googleموقــ وظ می ة محف ارات مھاب وم المھ ة، مفھ ي الّلغوی یاقھا العرب ي س    ف

http://mahaba62.maktoobblog.com، 2008م.  
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راك نظام الرموز للمتعلّم إلد فتكون القراءة الجهرية الواجهة األولى ،)جهرية
قدراته على القراءة الصامتة، أين يستغل  لينتقل إلى عتبة العربية، وبعدها يتدرج

تؤديه وال تقل هذه المهارة عن الدور الذي  ،1متضمنة في النّصفهم المعاني ال
وجّل لرسوله الكريممهارة الس ا  ،ماع، فإذا نظرنا إلى كيفية تشريف اهللا عزلم

ومنزلة  أمره بالقراءة والتدبر، لينزع عنه غشاوة الجهل واألمية، ندرك قيمة
لطلب المعرفة، إذ  يستخدمها المتعلّم عليم، إذ تشكّل أهم وسيلة القراءة في حقل التّ

ال يمكن فهم وإدراك الحقائق العلمية المختلفة من غير االستعانة بالقراءة التي 
ة بين لغةالصلة  ربط ؛قصد بهاي ولكي تكون هذه  ،2الكالم والرموز الكتابي

  3:، فال بد من تحقق ثالثة شروط فيها وهيالمهارة فعالة ونافعة
 .صوص قراءة صحيحةأن يكون المتعلّم قادرا على قراءة النّ -

- صوص، الوصل والوقف، واألداء المناسبالنّ راعي في قراءة هذهأن ي. 

 .لمجاالت المتصلة بحياته ونشاطهبه في ا ينتفعفهم ما يقرأ وأن ي -

وكفاءاته بدءا  ،هذه المهارة تمر بمراحل عند المتعلّم وتنمو بنمو قدراته أنكما      
إلى القراءة الواعية وصوال  ثم االنتقال بالتدريجبالقراءة السطحية البسيطة للنصوص 

في المستوى الجامعي، وهذا االنتقال في درجات  وهي التي يصل إليها الطالب ،المعمقة
ن المتعلّم على استغالل قدراته القراءة ال ينتج بين ليلة وضحاها، وإنّما يكون بتمر

خير فالكتاب  لكتب باختالف أنواعهاامطالعة  علىالمستمرة والجادة وبالمواظبة  ،الفكرية
 إن« : لجهل، وهو الذي قال عنه الجاحظوأفضل شفاء لمرض الكسل وا ،جليس لإلنسان

ذ طباعك، وبسط لسانك، وجود بنانك وفهم ألفَاظك حت إليه أطال إمتاعك، وشَظرنَ
 حر صدرك،نفسك] عظّم [ وبجوعرفت به في شهر ما ال تعرفه من أفواه ... ، وعم

كان مسلّحا بلوازم  ،ةًسنَّة؛ فإن من اتّخذ من قراءة الكتب ، ومن ثم4»الرجال في دهر
  .عادت عليه بالفوائد العظيمة و ،بها مشكالته ديبد صارت له عمدالغته، و

                                                             
 ).بتصرف( 79مصطفى بوشوك، تعليم اللغة العربية وتعلمها وثقافتها، ص - 1
 ).بتصرف( ، 96خير الدين هني، تقنيات التدريس، ص  - 2
  .98المرجع نفسه، ص  - 3
 م1990: بيروت .، دار ومكتبة الهالل3أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب ، الحيوان، ، طالجاحظ  - 4
  .39صاألول، مجلد ال
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ونقصد بها استعمال اللغة ارتجاال بمساعدة : الشفهيعبير التّ/  مهارة التحدث )1-4
عبير عن األفكار يتم التّفتين، وبهما طقي المتمثّل في اللسان والشّأعضاء الجهاز النّ

سالمة  المهارة هذه يوتبليغها للطرف اآلخر، وتقتض ،واألحاسيس واآلراء الخاصة
األداء النطقي من الخلل واالضطراب، وتتطلب هذه المهارة القدرة على استعمال 

االستماع ،ماعأصوات اللغة بصورة صحيحة، وتساعده في ذلك مهارة الس د  ألنالجي
ن سها، فضال عن حكيب كلماتاترورفية الص هاغياالستعمال الجيد ألصواتها وص يضمن

هو  التحدث،د على نمو ساعييء الذي الشّو ،1غة في إطارها االجتماعياللّصياغة 
 من جهة ثانية وزمالئه من جهة، وبينه قاش الفعال بين المتعلّم والمدرسالممارسة والنّ

فضال عن مساندة األسرة له، ألن الهدف األساس من تعلّم اللغة، وهو ممارستها 
  .على أرض الواقع فعلياواستعمالها 

باستخدام اليد  أو آلة  روتمثّل الوجه اآلخر للتعبي: التعبير الكتابي/  مهارة الكتابة )1-5
 نظرا الزديادخاصة في وقتنا الحالي  ،وهي وسيلة ال يمكن االستغناء عنهاالحاسوب، 

التي  واإلبداعلغة التأليف وأكثر من ذلك فهي لمعرفة والحفاظ عليها، ابثّ لالحاجة إليها 
أداة لحفظ يتفنن في إبراز جمالها وفنونها الكتاب واألدباء والشعراء فضال عن كونها 

ومن جهة  ،2»العلم بالكتابةقيدوا « : في الحديثذلك ورد ولقد التراث وتقييد العلم، 
على منوال أكثر دقة أفكاره عن  التعبيربللمتعلّم تسمح هذه المهارة  أخرى، فإن

  نتاج النصوصوإ لنسج الفقرات ةاللّغويو ومهاراته قدراتهأغلب استثمار ، وووضوح
 لتعديلها أو عبير الكتابي يمنح له فرصة الرجوع إلى الجملة أو الفقرة أو التّ) الكتابة(ألن

، فضال عن إعادة تنقيتها من 3أو إغنائها بمزيد من األفكار تغييرها أو تنقيحها أكثر،
األخطاء التي عهذه المهارة لكي ل من  يتقنهاقت بها، إالّ أن تمكّنه منالطالب، فال بد 

كما تحتاج هذه ، لتكوين مهارة الكتابة جنبا إلى جنبتتداخل المهارات السابقة، كونها 
  .تحدث عنهأ، وهي النوع الثاني الذي سأخرىتوظيف آليات ومهارات المهارة إلى 

                                                             
 للغـات فـي طرائـق تعلـيم ا    اللّغويـة عبـد الحميـد  عليـوة، مكانـة المهـارات      : Google موقع - 1

http://www.diwanalarab.com  ،2008م. 
عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وضبط، محمد أحمد جاد  - 2

  .304، ص303، ص2ج:  القاهرة .، مكتبة دار التراث3ط ،المولى بك وعلي محمد وآخرون
 .، الحالل العربية للنشر والتوزيع2مصطفى بن عبد اهللا بوشوك، تعليم اللغة العربية وتعلّمها وثقافتها، ط - 3

 ).بتصرف(280، ص م1991: الصرباط
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يكتسبها الطالب غالبا في المستوى العالي من وهي المهارات التي  :مهارات بنائية -)2

بالقدرات الذهنية  ترتبط ارتباطا وثيقاوهي التي التعليم وهو المستوى الجامعي، 
السابقة، حيث يتم  ، وتأتي في الدرجة الثانية بعد امتالك المهاراتللطالبوالفكرية 

 :منها أذكرالتي عبر استثمار العمليات العقلية،  ةاللّغويالمعطيات المعرفية ومع  التّفاعل

وهي عملية جد هامة في حياة الفرد المتعلّم لتحصيل المعارف : الفهم )2-1
يد بتعريف واحد أو بمفهوم قَومصطلح الفهم لم ي مييز بين مختلف جزئياتها،والتّ

تعريفات ب فرِّقد ع لذلك نجده جريدية المعقّدة،وربما ذلك عائد إلى طبيعته التّ محدد،
ن تصور المعنى، وجودة استعداد سح«عبارة عن نّه أ ،على سبيل التمثيل منها ،عدة

ستخدم في كل مراحل البحث أداة تُو، نشاطا فكريافضال عن كونه ، 1»الذهن لالستنباط 
صياغة الفروض، وفي تصنيف البيانات وفي استخالص  عندالمالحظة و أثناءأي  ،العلمي
  .2الوقائع تفسير و ،النتائج

أن الفهم ضروري وال يمكن االستغناء عنه في عملية عموما، وعليه؛ يتأكّد لنا  
عليمية ال يمكن له بأي حال من التّعليم، فإذا لم يتمكن المتعلّم من فهم المادة التّ

واستثمارها، ذلك أن  ومهارات لغوية ربط ذلك بما اكتسبه من معارف قبلية األحوال
ال يمكن لها أن تنمو  العمليات العقلية األخرى من تحليل وتطبيق وتركيب وتقويم«

لذلك  ف عاجزة عن أداء دورها، فتق3»بدون االعتماد على قدرة الفهم واالستيعاب
         مفإنّه يتم تقويمه ،ينمن أجل التيقّن والتّأكّد من حصول الفهم لدى المتعلّم هفإنّّ
إلى استخالص صورة النّص لديهم، عبر طرح مجموعة  بواسطة إجراءات تهدف «

، والتي تمكّنهم من العثور على بعض العناصر، أو من من األسئلة الجزئية أو العامة
 قديمأو من تَ ...)مرادفات، إعادة الصياغة، تلخيص، تفسير(ية الت نصإعطاء مقاب
مدى لمعرفة إلى اختباره المعلّم عمد يَإذْ  ،4»مات لما تضمنه النّصوتتإضافات 

                                                             
  .253ص ، ]فهم، الفهم[ مادة بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث،   - 1
  االجتمـاع، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة    جازية كيران، محاضرات فـي المنهجيـة لطـالب علـم      - 2
 .15ص،  14ص  م، 2008:لجزئرا
 .232خير الدين هنّي، تقنيات التدريس، ص  - 3
. 1طمحمد محمود، مكونات القراءة المنهجية للنّصوص، المرجعيات، المقاطع، اآلليات، تقنيات التنشيط،  - 4

 .114م، ص1998: البيضاء، الدار )مطبعة النجاح( دار الثقافة للنشر والتوزيع 
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أو من خالل تقديم ملخّص حول موضوع ما  سئلة التي يطرحها عليهتجاوبه مع األ
على أساس تقييم  يكلّف به وغير ذلك مما نص المدروسأو استنتاج األفكار من الّ

  .نسبة حضور هذه المهارة لديه
عملية تقتضي « ، وهيتتأسس هذه المهارة بناء على العملية السابقة: التحليل )2-2   

العناصر المكونة  عن طريق التفكير إلى بشكل ملموس أو) شيء أو ظاهرة ( تجزئة كل
 1»العناصر والمبادئ التي تتحكم فيهاله مع محاولة بيان العالئق التي تربط بين هذه 

ية الذي يتّسم بالغموض مواضيع التعلّمالمن  ما موضوع على سبيل المثالكتجزئة 
  ومن ثمة بغية تيسير دراسته على القارئ واألساسية والتعقيد، إلى عناصره البسيطة

 معارف هذه المهارة تجعل المتعلّم يوظّف الفهم كوسيلة لتحليل المعلومات والفإن
، مما والمفاهيم إلى عناصر، حيث تربط بين هذه األخيرة عالقات منطقية تتحكّم فيها

  .مييز بينهايسمح له بالتّ
حليل تختلف باختالف طبيعة المادة التي يتم تحليلها وعموما، فإن استخدام عملية التّ 
: خ فتحليل المضمون مثالال...وائز، تحليل المضمون، تحليل المعطياتتحليل الرك
تخدمه الباحثون في مجاالت بحثية سي أنللبحث العلمي يمكن  أداةأسلوب أو «

من حيث الشكل والمضمون، تلبية  المراد تحليلها... لوصف المحتوى للمادة... متنوعة،
ويستخدم هذا األسلوب خاصة في ، 2»في تساؤالت البحث ة المصاغةلالحتياجات البحثي

  .اإلنسانيةالعلوم 
حليل، إعادة تشكيل  عملية فكرية، تقتضي على عكس التّ« ووه :التركيب) 2-3    

 3»، وذلك بالمضي من البسيط نحو المركّبالكّل انطالقا من العناصر التي تكونه
تتّصل هذه المهارة بالعملية السابقة، حيث تقوم على إعادة بناء ما تم تحليله من  بالتّاليو

تلك المعارف أو المفاهيم، بناء كلّيا متكامال ومنظّما، على أساس الفهم الواعي لمعطيات 
وصياغة الفقرات بالربط بين  ،وتعكس هذه العملية قدرة المتعلّم على التأليفالتحليل، 

وهذا ، الذهني اللّغويالمختلفة التي انتقاها من مخزونه  ةللّغويامختلف الوحدات 

                                                             
 .103ص ، ]حلّل، من التحليل[ مادة بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث،   - 1
مفهومه، أسسه، استخداماته، دار الفكر العربي  -طعيمة، تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية يرشد - 2

  .24، ص م1987: القاهرة
  .117 المرجع السابق، ص - 3
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تحكمه عالقات منطقية  وفق نظامٍ هاجينسف ،بمساعدة المهارات السابقة ومكتسباته القبلية
  .أو قصة امشكّال بذلك فقرة أو نص

والتحليل  ،الفهم(وهي آخر عملية تتمخّض من العمليات السابقة  :االستنتاج) 2-4   
عملية ذهنية، ومسار منطقي لالستدالل يقتضي استخالص « بها ويقصد، )...والتركيب

 انطالقا  واستخالص النتائج ،معطيات خاصة انطالقا من قضية أو قضايا عامة واضحة
 ميقو ،يقرأهاأو  المعطيات التي يسمعها من فهم المتعلّم أن يتمكّنفبعد ، 1»من المقدمات

ليصل إلى استنتاج يكون إما بتوضيح ما كان غامضا أو  ،بتحليلها وإعادة تركيبها
تتطلّب مواظبة  ،اكتشاف أفكار جديدة وغير ذلك، مع العلم أن الوصول إلى نتيجة معينة

واستغالل المهارات  ،والتمكّن من عملية الفهم ،الطالب على إتقان العمليات السابقة
  .عموجيه والدفضال عن مساعدة المدرس له بالتّ أحسن استغالل ةاللّغوي

o ون طريقة تكُأفضل  هاّولعل :العروض البحثية أو البحوث الصفية على التّدريب
 فالعرض البحثي أو البحث الصفّي ،آنفا ذكرتهادريب على المهارات التي حقال للتّ

أو  ،ف به الطالب حول موضوع ماكلَّنشاط فكري يعبارة عن  ؛بصفة عامة
فسيرها على منوال توضيحها أو تثم  ،قصد البحث في غموضهامسألة معينة 

   ت وإن كان- ، شاط منذ مراحل تعليمه العاملهذا النّ أوضح، وتبدأ ممارسة المتعلّم
أين  ،الجامعة إلىغاية وصوله إلى  -عرضي شكلبتتم  طريقة العرضربما 

يةر منهجيا ومعرفيا كباحث بصفة ؤطَََََّيالعمل على تكوينه وتدريبه  من خالل، جد
تستدعيه معايير  حو الذيعلى النّ ومعارفه القبلية ،ةاللّغوي مهاراتهتوظيف على 

الممنهج أثناء تحريره للبحوث التي  اللّغويه ليتجسد بذلك تحصيلَ، البحث العلمي
  .ينجزها في الجامعة

مفصال عن طبيعة هذه حديثا في الفصل الثاني من بحثي  خصأوسوف     
األكاديمية التي تنجز تحت البحوث مستوى حديد بالتّ تناولبيد أنّني سأ ،البحوث

حيث أخذت  مرتبطة أشد االرتباط بموضوع دراستي ذلك أنهاسقف الجامعة، 
مستوى  لقياسحلقة مهمة كونها عينة للدراسة،  )الّليسانس( خرجالتّ مذكرات

مساهمتها في حقيقة خرى أمن جهة بين وأل ،من جهةالمتخرج لطالب ا كفاءة
في محاولة الخروج  ؛بالتّاليممنهجة، ووبطريقة سليمة العربية اللغة تحصيل 

                                                             
  .50ص ،]نتج، من االستنتاج[ مادة  الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث،بدر  - 1
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الكائن في العينة التي  التّحصيلة هذا لنوعي إحصائي بتقييمالفصل الميداني 
  .راسة من قسم اللغة العربية وآدابها  بجامعة تيزي وزو للد اخترتها

كما تبين من خالل : التّحصيل إلى القول بأنمن خالل هذا المبحث  أصلوعموما،      
  وتعليمتيهات المختصة في كيفية اكتساب اللغة تحليلي السابق للنظرياالعرض الّ

 إما بصفة عفوية عن التّحصيلمصطلح جامع لمصطلحي االكتساب والتعلّم إذ يحدث 
 مقصودة إرادية عن طريق التعلّم الغير المباشر للغةطريق االكتساب المباشر للغة أو بصفة 

حيا يلخص قدم فيم سيلي رسما توضيأوس ،لتحقيق ذلك وما يقتضيه من استراتيجيات وكيفيات
  :بقاسا أتناولهمجمل ما 
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  "باالكتساب والتعلم ةاللّغويظيحي يبين كيفية حصول الملكة مخطط تو" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اللّغوي التّحصيل

  الّتحصیل
 بالتعّلم

 الّتحصیل أنواعھ
 باالكتساب

   لغة األم/ اللغة األولى 

  األمازیغیة

 مثاال 

  لغة الّتعلم/ اللغة الثانیة  اللغة طبیعة

  العربیة الفصیحة

 مثاال

  یتّم اكتسابھا في مرحلة الطفولة 

 ) ما قبل سن السادسة( فقط 

  مرحلة الطفولة وما بعدفي 

 مرحلة الطفولة

 الّلغويأھم النظریات التي قالت باالكتساب 

 السلوكیة

 التولیدیة التحویلیة

 النظریة المعرفیة

 التفاعلیة االجتماعیة

 بالتعلم الّلغوي الّتحصیلمصادر و كیفیات 

 الّتحصیلمصادر 
 الّلغوي

طرائق و كیفیات
 الّتحصیل

 المكتبة المدرسة

 الجامعة المساجد والزوایا

التقنیات الحدیثة 
 

الوسائل اإلعالمیة 
 

استخدام الوسائل التعلیمیة 

 تكوین ھیئة تدریسیة متمكنة

استغالل الطرائق التدریسیة 

  المتعّلم على أسلوب المناقشةتدریب 

 : الّتدریب على اكتساب المھارات التالیة

 مھارات  كفائیة بنائیة

التحّدث  القراءة الستماعا مھارات أساسیة قاعدیة
 الشفھي

 التركیب التحلیل لفھما االستنتاج

 الكتابة

  طریقة
  البحوث



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وشروطها ماهيتها  :خرجبحوث التّ
  .وعالقتها بالتّحصيل اللّغوي
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  ماهية بحوث التخرج، شروطها، وخصائصها وأهدافها: المبحث األول     
منذ أن تفطن العقل البشري إلى ما يجري حوله، دأب في التأمل والبحث ودراسة ما يثيره  

 ألوانمن ) ثَحب(كل ما تحمله كلمة  ،هذا الكون الواسع من أسرار، فتحمل في سبيل ذلك
لتها فكانت الحاجة بالفعل أم االختراع، ولقد مثّ ،ضولتعة والفُالممزوجة بالم ةالمشقّالتّعب و

بها أبواب  حتتالدراسات والبحوث العلمية الجادة أحسن تمثيل في كونها المفاتيح التي فُ
درك وبذلك نُ ،المجهول معلوما االمعرفة واسعة في مصادرها المختلفة، فصار بفضله

   .ير الحياة االجتماعية االقتصادية والثقافية لإلنسانالبحث في تطوالتي يحملها  ةقيمالحقيقة 
   :البحث العلمي حقيقة يه ما  -)1
إذا علمنا أن البحث هو شريان العلم وباعثه األول، فذلك ما يجعله من األولويات      

مكانتها بين للغة العربية اإلرتقاء والحفاظ على  دنارأإذا ما  وخاصة ،هتمامالالجديرة با
 ُؤيتّك أساسكو ،ذاتهحد موضوع في البحث كهلها كذلك، ولما نتحدث عن أوعند  ،اللغات
 لبحث العلمي في هذا المجالل، فال بد في مجال اللغة واألدب ما يمكن الوصول إليهلِِعليه 

ليست قوانين  ،منهجية البحثفي  عليها وصالمنصالقوانين  إذ إنمكانته بالفعل،  أتبوي أن
ةاعتب أو يةعبثاطي نّت منفصلمعالجةعلى محك اموضوع يوضع أي عن  لةزوأو مع لةس 

 هيكل البحث ينقسم إلى أجزاء كبرى وهي المقدمة أن ،ن لكل باحثيوب لومفكما هو مع
جزء يكون كل  بحيث، جزاء صغرىأو يتفرع إلى عناصر بدوره وكلٌّ ،والخاتمة العرض

ها جعت مناهوتنو ،ةلجاَعتلفت طبيعة المواضيع الممهما اخ وطيد الصلة بالجزء اآلخرها من
كجسد واحدها بعضا وهكذا تتكامل بعض، مهائيةبصفته النِّ مة في إخراج البحثهِس.  

 إلنسانلاهللا  وهبهبل كان نتاج العقل الذي  ،قسيم لم يكن عشوائيافإن هذا التّ؛ بالتّاليو    
    ومعقوال ،ر الظواهر المحيطة به تفيسرا منطقيانه من تفسيوما أودع فيه من آليات تمكّ

التي تحاول تقديم مفهوم يعبر عن  التّعريفاتكبيرا من فال ريب أن نجد زخما  ومن ثمة؛
  :وهي االوقوف عند بعض منه حاولت ولقد، ماهية البحث العلمي

بحث أساس يدور حول المعطيات بهدف اإلجابة عن مشكلة بحث «  عبارة عن هو -
ة ..نة،معيباعتباره يتميز ببعض االستعدادات األساسية بالنسبة إلى الطّريقة العلمي... 

 .1»وتدقيق وسعي إلى االكتشاف واإلتيان بالجديد تقص نالمعايير م توتخضع لذا

                                                
 م2005 :رلجزائادار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، صالح بلعيد، في المناهج اللّغوية وإعداد البحوث،  -1
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نشاط يستدعي مسارا لجمع وتحليل المعطيات بهدف مواجهة مشكلة بحث «هو  -
بمعية ميرقت علي  فاطمة عوض صابرحاولت كّل من الباحثة ، في حين 1»محددة
من قبل باحثين عرب  تأكانسواء  ،حولهحوصلة بعض ما قُدم من التّعريفات  ،خفاجة

وسيلة للدراسة يمكن  « :بقوله إبراهيم سالمة منها ما وصفه أذكرغربيين  مأ
وذلك عن طريق التّقصي الشّامل والدقيق  ،بواسطتها الوصول إلى حّل مشكلة محددة

رى ي، بينما "يع الشواهد واألدلّة الّتي يمكن التّحقق منها والّتي تتّصل بمشكلة محددةلجم
أساليب  بإتباعالبحث المستمر عن المعلومات والسعي وراء المعرفة  " :سهير بدير أنه

تقصي وفحص  ":رمل فقد عرف البحث العلمي بكونه rummel)(أما ، "علمية مقنّنة
 بينما "منها  ات أو عالقات جديدة ونمو المعرفة الحالية والتّحققدقيق الكتشاف معلوم

المحاولة الدقيقة النّاقدة للوصول إلى المشكالت التي تؤرق " بكونه) فان دالين(عرفه 
 يتنتهعريفات، أنّها من التّالمقدمة ظ من خالل هذه العينة الحوالم، 2»اإلنسان وتحيره

ميزتين أساسين تكونان  ، حيث تجمع بينهالّتي تعرف ماهيتهعند نفس المفاهيم اتقريبا 
  :البحث العلمي ومستلزماته هما

  ؛طلب المعرفة والسعي إلى اقتناصها -1   
   2- توخّى من ورائها والمتمثّل في حّل طالسم الظاهرة المراد التنقيب عنها الهدف الم

اتيجية محكمة للنفاذ إلى حقائق وإزاحة الغموض عنها عبر انتهاج طريقة علمية وإستر
  .المعرفة

محاولة اكتشاف المعرفة والتّنقيب عنها « البحث العلمي بشكل عام هوإن ف ؛بالتّاليو     
بذكاء  بتقص دقيق، ونقد عميق، ثم عرضها عرضا مكتمال وتنميتها، وفحصها وتحقيقها

، ففي تحقيق 3»حيا وشامالويسهم فيه إسهاما  ،وإدراك ليسير في ركب الحضارة العالمية
تم ، ومن أجل ذلك فقد المعرفة اإلنسانيةفروع  مختلف طور فيتلك األهداف تحقيق للتّ

لطبيعتها  وضعت لها مناهج تبعاف ،بمقاييس مضبوطةالعلمية األكاديمية تعزيز البحوث 

                                                
   .81ص  ]بحث، البحث  [ مادةقاموس التربية الحديث،  بدر الدين بن تريدي، 1 -  

: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنّية اإلسكندرية. 1فاطمة عوض وميرقت على خفاجة، أسس البحث العلمي، ط -2
  .)بتصرف(  25م، ص2002

دار الثّقافة للنشر والتوزيع . 1، طواالجتماعيةاإلنسانية كامل محمد المغزلي، أساليب البحث العلمي في العلوم  -3
   .25، ص2006: عمان
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ومراكز  ،كالجامعات وعلميتها بعد ظهور المؤسسات األكاديمية ،شرعيتهابذلك فاكتسبت 
  .  المختلفة ثالبحو

مت سوو ،هي البحوث الّتي تدور في فلك الفضاء الجامعي :التّخرجماهية مذكرات  -)2 
وإيداعها في مكتبات  ،بعد تسجيلها علميا مكتوبا اأثر ن لتصيرألنّها تُدو ؛بهذا االسم

تمة دراسة خا ي تمثّلذلك، فهفضال عن ، بحسب الحاجةليطّلع عليها الطلبة  الجامعة
.                                               الطالب الباحث الذي سيتوج بشهادة تخرج تدّل على مستواه الثّقافي وعلى درجته العلمية

طبيعة الموضوع المعالج، ومدة  أنواع وفق أو ثالثة أشكال التّخرجوتتّخذ مذكّرات     
الماجستير والّليسانس، بحوث  وهي ،يه الطالباإلنجاز، وبحسب المستوى الذي وصل إل

يمكن بيد أنّه  ،أفاضت الحديث عنهاالتي الكثير من المراجع ألّفت ، ولقد الدكتوراه حأطاريو
  : منها الوقوف باختصار عند كّل نوع

 ّج الطالب المبتدئ في الجامعة: يسانسبحث اللوهو البحث الذي يمثّل نهاية تدر 
 أن كمايتحصل عليها من سلم الدرجات العلمية في الجامعة، أول درجة  يشكّلحيث 

يؤهل الطالب الجامعي قصير  هو بحث تكويني ؛من جهة أخرى يسانسبحث اللّ
 إعداد بحوث الماجستير لخوضه في اتمهيدوذلك  ،هعلي التّدريببليصير باحثا 

حلقة  بحث، أوأنظمة الجامعات على تدريس مادة مناهج ال لذا تنُص«  والدكتوراه
ة؛ 1»راسة الجامعية الدنيا، أو العلياالبحث أثناء الديدّل على المستوى فهو  ومن ثم

كونه صورة قه في مشوار دراسته بالجامعة، فضال عن العلمي والمعرفي الذي حقّ
ومعارف قبلية  ،تعكس مدى كفاءته في استعراض ما اكتسبه من مهارات لغوية

  . وكيفية استثمارها
 ل الرتباطه  ،بحثا طويال نسبياكونه بيمتاز :  لماجستيربحث اية من األووأكثر جد

درك أن ي ، إذ البدالذي ينتمي إليه في مرحلة ما بعد التدرج خصصيبالميدان التّ
ومكملة  ،أن الرسالة الجامعية، هي مساهمة علمية في حقل االختصاص الباحث

فهي تختلف عن  ومن ثمة؛ اسات العليارالد التي درسها في قسم ظريةللمواد النّ
البحث القصير الذي يعبقصد تنمية المعلومات د، التّدريبو ،صيد اللغويوزيادة الر 

                                                
     م1985، دار الشهاب، باتنة، 1ط  -غازي عناية، إعداد البحث العلمي، ليسانس، ماجستير، دكتوراه،  1 -
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          يمكّن الباحث من بحث الماجستيرأن  في حين ،1معالجة مشكلة معينةعلى 
] هكون[ حقيقالحصول على تجارب أوسع نطاقا، وأكثر دقة في اإلعداد، والتّ«

توطئة  ،وقدراته على مواصلة البحث والتأليف... لذكاء الباحث وموهبته اامتحان
 هذه الدراسة تعرض دراسة جديدة وجادة،، لذلك فهو يمثّل 2»اهإلعداد بحث الدكتور

ليتوج بالدرجة التي تكون بحسب  قييم،للتّ للمناقشة أمام لجنة من األساتذة المحترفين
 .ع المعالجكفاءته وتفوقه في الموضو

 هو البحث الذي  :بحث الدكتوراهمن حيث األكاديمية  حوثيأتي في صدارة هذه الب
العل الباحث قي واألصالة، مق والمعالجة، ومن حيث الرللحصول على أعلى إذ يؤه

والتعمق أكثر في  ،إضافة الجديدإلى وع من البحوث هذا النّ ويهدف ،شهادة جامعية
نقضها  أوأو استنباط نظرية جديدة لم يسبق إليها  ة والعالقة،معالجة القضايا الجديد

السليمة، بالطريحة والنتيجة والنقيضة، في  وإسقاطها على الجملة بالحجج والبراهين
نه أمن شف وبالتالي سائر العلوم الكونية أو الدنيوية، وفي العلوم اإلنسانية خاصة،

بها يكتسب الباحث قدرة فائقة على  ، وبالمعلومات الجديدة والمبتكرة إغناء المكتبة
 ،3تساهم في بناء المعرفة العلمية الحقة التي تحليل األفكار، وامتالك الملكة البحثية

وجزئيات شائكة، فإنّه يأتي مطوال  ،يتناوله هذا البحث من قضايا ونظرا لعمق ما
ابقةوبحجم أكبر من حجم البحوث الس.  

كاديمية، ولما كانت كذلك، فقد حددت فيها أعلمية  بحوثاكرات المذ ، عدت هذهبالتّاليو    
  .مواصفات وشروط على الباحث المتخرج التّقيد بها

الحاجة إلى بحوث ودراسات علمية جادة، تتزايد  إن: التّخرجخصائص مذكّرات  -)3
رية بتزايد متطلّبات العصر ومعطياته الحضارية الجديدة، مما يتطلّب تجنيد طاقات فك

ية تكون مومادة، لذلك فما أحوج اللّغة العربية اليوم إلى دعمة بأساليب وطرائق علمي
وخلق تيار مقاوم للتيار  ،تفعيلها بدراسات جادة ومعمقة، لحّل ما تعانيه من ويالت العولمة

 خرجالتّمذكرات  تتطلّبولتحقيق ذلك،  ،الغربي الذي ما فتئ يغزو أدمغة األجيال النّاشئة
فكان لزاما  ،بصفتها بحوث علمية أكاديمية تنظيما محكما لضمان جودة ونوعية النّتائج

                                                
 :الجزائر. ة للكتابعمار بوحوش، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية، المؤسسة الوطني 1-

   .11ص ،م1985
   .22المرجع السابق، ص 2 - 
  .نفسهالمرجع : ينظر 3 - 
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للطالب المقبل على االشتغال بالبحث العلمي أن يكون على دراية كاملة بخصائصه 
وفق ما نصه المختصون في هذا والقواعد الّتي تحكمه، ولقد تم بلورة هذه الخصائص 

   1:وهي المجال،
  وضوح اإلشكالية والفرضيات؛  -     
  وضوح اللّغة وحسن التّحليل؛ -     
الترتيب العلمي والمنهجي المتتابع للفصول واألبواب مع ضرورة التّالحم بين  -     

  بينها؛ مأجزائه لتشكّل وحدة ال انفصا
  حسن استخالص النّتائج؛ -     
  التّرتيب العلمي للمصادر والمراجع؛ -     
مميزات أخرى للبحث العلمي تم وضع فقد ، ذلكإضافة إلى ، وحسن اإلخراج الفنّي -     

  2 :هيو
  استقصاء هادف، يفسر وبوضوح الظّاهرة المدروسة؛ نّهإ -    
  نّه منطقي وموضوعي؛إ -    
  يعتمد على الخبرة والمالحظة؛ -    
    - يه لإلجابة عن أسئلة معينة وحل مشكالتوج .  

تسهم في تحقيق اإلطار العلمي إذا تم مراعاتها، فإنّها سهذه الميزات  ؛ فإن كّلةمن ثمو
  .األكاديمي للبحثو
لقد تم تدعيم هذه البحوث العلمية : التّخرجروط والخطوات المتّبعة في مذكّرات الشّ-)4

أو على مواصلة  التّخرجروط الواجب إتباعها من طرف المقبلين على بمجموعة من الشّ
لضمان السير الحسن لبحوثهم، ولما كان البحث العلمي  في الدراسات العليا يلمشوار العلما

 تم ة، هو ذلك التّخطيط المحكم والخاضع لمما يمنحه تلك المصداقي ا منظّما فإننشاطا فكري
اإلجماع عليه من مجموعة القواعد والخطوات الّتي تشكّل منهجية البحث، وهي على النّحو 

  :اآلتي
  
  

                                                
  )بتصرف( .20صالح بلعيد، في المناهج اللّغوية وإعداد األبحاث، ص  -1
  .20، ص م2007:عمان .للنشر والتوزيع ةدار المسير ،1منذر الضامن، أساسيات البحث العلمي، ط -2
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  :شروط خاصة بتقنيات البحث/ 4-1 
غالبا ما تعد  ،وهي باتّفاق الباحثين: 1تحديد المشكلة المناسبة للبحث تحديدا دقيقا وواضحا

طوة وتجربة يمر بها الباحث، كونها اللّبنة األساس الّتي سيتّكئ عليها الباحث في أصعب خُ
راسة ابناء كامل بحثه، فبها تُحدق عليهد نوع الدعتَمدوطبيعة المنهج   لّتي ستطبالذي سي 

د إليها ستنواالفتراضات التي ي ساهم تحديدها في بلورة وتوضيح أهمية البحثي« حيث
جارب واألساليب، وأنواع والعينات واألمثلة، والتّونوعية المعلومات والبيانات والوسائل 

لذلك كان لزاما على الطالب التّريث  2»المناهج العلمية التي يستعان بها في إعداد البحث
ر وتزّل قدمه عن الهدف المسطّ في بحثه،وحسن صياغة اإلشكالية حتّى ال يتعثّر 

بدليل  ،الشيء الذي يجعلها تتصدر أولى هذه الشروط من ناحية األهمية ،والمقصود
راسة د «ظر إلى كونه بالنّوهذا بالماهية التي تعرف جوهر البحث العلمي،  اارتباطه

فكرة من  ناقش من خاللهاي ،ينجزها الباحث في موضوع من مواضيع العلم والمعرفة
ورأي مغاير  ،أو برؤية فكار المطروحة أو إشكالية من اإلشكاليات، من زاوية جديدة كلياًاأل

  .للبحثتسيير و أساسا في تحريك عنصرا تكون المشكلة بالتّالي، و3»أو مكمل لما سبق
ذلك عبر اإلطّالع الواسع  أتييو: لمعلومات المتّصلة بمشكلة البحثجمع البيانات وا .1

على المصادر والمراجع الّتي تزخر بها المكتبات الجامعية أو الخاصة والتي لها 
أو من خالل االعتماد على الميدان كمنطلق لجمع  ،عالقة مباشرة بالموضوع

دوات البحث المعروفة وهذا بتوسل أالبيانات المختلفة لمعالجة مشكلة معينة، 
  .   والمالحظة عن كثب المقابلةواالستبيان ك

وهي عبارة عن مجموع التصورات واالحتماالت الّتي : فرض الفروض المناسبة .2
حيث يقوم الباحث بعد صياغة ، علله وآفاقهويضعها الباحث تبعا لحيثيات الموضوع 

ويبحث فيها  لمطروح،افتراض تفسيرات مؤقتة للسؤال األساس ابإشكالية بحثه، 
أن تستوفي ويتحقق من نتائجها ونقدها، ولكي تص بحث، فال بد فرضيات أي ح

  4:شروطا لنجاح دورها وهي

                                                
   .ض وميرقت على خفاجة، أسس البحث العلمي، الفصل األولفاطمة عو: ينظر 1- 

   .27، ماجستير، دكتوراه، ص ليسانس - غازي عناية، إعداد البحث العلمي -2
  .مhttp://www.elaphblog.com ،2008، معيار اختيار المشكلة : Googleموقع -3

: بيروت عمجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي  ،1فكير وإعداد البحث، طمحمد شيا، مناهج الت 4-
  ).بتصرف(193م ، ص2007
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 ؛جمع معطياتها وتحليلها، واستخالص النتائج حيالها -

 ؛غواالبتعاد عن اإلنشاء األدبي واللّ -

 ؛االبتعاد عن الغموض، وأن تكون واضحة ومباشرة -
  .حقق منها ونقدهاإلى نتائج يمكن التّ إمكانية الوصول -

يقوم الباحث بانتقاء أهم االحتماالت : اختيار صحة الفروض ومحاولة التّحقّق منها .3
اإلشكالية األساسية للبحث، ويرى  حالمتوقّع من خاللها الوصول إلى فك أو توضي

 لوال يقبعلى العالم أن يقبل أبسط الفروض على أنّه فرض علمي  «محمد قاسم أنّه 
فرضا أكثر تركيبا إالّ إذا ظهرت وقائع جديدة تشير إلى عدم كفاية الفرض 

وال  على الباحث انتقاء الفرض المناسب لطبيعة إشكالية بحثه وبالتّالي؛، 1»البسيط
يما ال يخدم موضوعه مقح.   

  .تحليل البيانات وتفسيرها .4
فتمكّن الطالب من تحليل  2،عين على حّل المشكلةالوصول إلى النّتائج الّتي تُ .5

تتالشى  تىح إقباله على التّدريبمرهون بمدى  ،واستخالص النتائج ،المعطيات
  .، وتصبح جزءا من ممارساته ومهارة من مهاراته البحثيةصعوبتها تدريجيا

  :شروط متعلّقة بالموضوع ومعايير تناوله/ 4-2
 ةنابع غالبا ما تكون إن عملية اختيار الموضوع: اختيار الموضوع المراد دراسته .1

، وما ...ال يحصل صدفة، بل من اهتمام الباحث« ، إذمن رغبة الباحث وقناعته به
خصص، يضاف إلى ذلك ينتج عن ذلك من المطالعة وامتالك المعرفة في التّ

، لكن غالبا ما يقف الطالب حائرا إزاء الموضوع المناسب 3الخلفية الفكرية للباحث
عدم إلمامه بالموضوع، أو لنقص تحمسه للقيام إلى عود ذلك يلميوالته، وكثيرا ما 

ه الوحيد هو ؤيكون ملج بالتّاليباألبحاث وغيرها من األسباب الداخلة في ذلك، و
   .باألساتذة لالستشارة أو باألستاذ المشرف االستعانة

المطروق قبال  على أنّه يمكن تناول الموضوع: أن يكون الموضوع جديدا وحديثا .2
ة اقتصرت على جانب واحد فقط، حيث مازالت  إن تمض إليه بطريقة جزئيالتّعر

                                                
دار النّهضة العربية للطّباعة والنّشر والتّوزيع . 1محمد محمد قاسم، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، ط - 1

  .41صم، 1999 :مصر
  ).بتصرف( 30ص لبحث العلمي، فاطمة عوض وميرقت على خفاجة،أسس ا - 2
   .82ص صالح بلعيد، في المناهج اللغوية وإعداد البحوث،  - 3
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تحتاج أن توضع على محك البحث والتّحليل ، بعض جوانبه غامضة ومجهولة
  .للوصول إلى نتائج تكون مخالفة للنتائج السابقة

معالجة الموضوع  علىوذلك متوقّف بمدى قدرة الباحث : إمكانية تناول الموضوع .3
البحث، مع األخذ بعين  وظروف روفهظُاستعداداته الشّخصية فضال عن  حضورو

  .    1االعتبار الوقت المبرمج إلنهاء البحث
 رنذإن التّخطيط الجيد للبحث العلمي حسب م :شروط متعلّقة بمواصفات الباحث/ 4-3

لباحث في الضامن ال يتوقّف على معرفة منهجية البحث لوحدها، بل بمدى تميز الطّالب ا
 2»هذا العمل يحتاج إلى ذكاء وفضول معرفي وتخيل «أن  والتّمكّن منه و ،صناعة بحثه

الطّالب في حضور شخصيته ومدى  ن يكون رداءأمما يعني أن لقب الباحث يجب 
  3:مراعاته للمواصفات المطلوبة الّتي تم إجمالها كاآلتي

  حب العلم واالستطالع؛ -    
    - ر الباحث بآرائه وال يستحوذ على آراء غيره؛أن يعب  
وعدم التّسرع في الوصول إلى قرارات  ،التّمتّع بالدقة في جمع األدلّة والمالحظات -    

  ما لم تدعمها األدلّة الدقيقة الكافية؛
الميل إلى التّأمل والتّحليل وتصور كيفية سير العمل وتجسيدها بطريقة علمية  -    

  منظّمة؛
وتوثيقها  نالتّحلّي بأخالق الباحث من التزام باألمانة العلمية في نقل أفكار اآلخري -    

أي الشخصي؛ فضال عن احترام آراء اآلخرين وعدم فرض الر  
 التّحلّي بسمة الصبر والجلد على مشقّة البحث وصعوبته والقدرة على التّغلّب عليها -   

  لى أن تتوفّر فيه النزاهة والموضوعية؛إليمانه العميق بقيمة ما يبحث عنه ع
 الباحث أهم رداء يرتديه الباحث، ولقد ضرب لنا ، التي تبقىسمة التّواضعب االتّصاف -   
أمثلة حية عن علماء سجلوا نجاحا باهرا عبر بحوثهم  ) begardedj( ب بقردج.ا.و

أمثال  حة بألسنتهمالمصرالنبيلة، وهاهي بعض الشّهادات  نظرا لتحلّيهم بهذه الميزة
)pasteur louis( دعني ُأ«  :باستور الّذي قالطلعّر الذي أوصلني إلى ك على الس

                                                
          .26، ص صالح بلعيد، في المناهج اللغوية وإعداد البحوث - 1
  .42منذر الضامن، أساسيات البحث العلمي، ص -2
   ).بتصرف( 29، صأسس البحث العلمي فاطمة عوض وميرقت على خفاجة، -3
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هتي الوحيدة تكمن في صالبتي وإصراريدفقو ياسي  ،1»ي، إنوكذلك الفيلسوف والس
د فنِّاقرأ ال لتعارض وتُ« : فرانسيس بيكون الّذي قال )bichonne francise(اإلنجليزي 

كانوا متواضعين في  اهؤالء العلماء، بقدر م مفبقدر عل 2»رفكِّن وتُزِسلّم بل لتَن وتُؤملتُ وال
مكن يوصعوبة خرق كل أسراره، و ،عف تجاه ضخامة هذا الكونحساسهم بالضإلأعماقهم 

قبل وفاته بوقت  )newton(ر على سبيل المثال ما قاله مكتشف الجاذبية األرضية ذكُأ أن
ال أعرف كيف أبدو في نظر العالم أما في نظري فإنّي أبدو كما لو كنت إنّني «قصير

فأسلّي نفسي من حين آلخر بالعثور على حصاة أنعم  ،مجرد صبي يلهو على شّاطئ البحر
، أضف إلى 3»أو صدفة أجمل من المعتاد، بينما يمتد محيط الحقيقة أمامي مجهوال تماما 

وأنّـه  ،فن البحث العلمي يسعى إلى امتالكأن يجب  ن الباحث حسب بقردجأ ،ذلك
وحتّى يصبح استخدامها عادة  ،بحاجة إلى مران ليتعلم كيف يضع القواعد موضع التّنفيذ«

والممارسة المستمرة  التّدريب، ف»4يعرف المهارات الّتي ينبغي عليه اكتسابها بالتّاليعنده و
  .محلّال وناقدا ،كفيلة لجعل الطالب باحثا متمرسا

لضمان نجاح إنّه من الضروري  :نجاح الطالب الباحث في مذكرتهلأخرى شروط / 4-4
المطروحة والمترامية  حسن انتقاء ما يريد من المعلوماتيالطالب المتخرج في بحثه أن 

خضفي كّل زاوية من زوايا المكتبات، في ة، ألنة والعقليات الذّهنيعها لسلسلة من العملي
تقتضي التّدقيق في استعمال المعطيات «  :قّة حسب عبد اهللا بن علي ثقفانالمعرفة الح

 التّخرجل على مقبِوعليه ينبغي للُ، 5»... ومقارنة بعضها ببعض اوتستلزم فحصها وتقليبه
  . امعرفة كيفية تحصيل هذه المعلومات واستيعابه

                                                
م 1986: بيروت .دار اقرأ ،5ب بقردج، فن البحث العلمي، تر، زكريا فهمي، مرا، مصطفى أحمد، ط.ا.و -1

   .221ص
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
  .241المرجع نفسه، ص -3

  .8 ، صالمرجع نفسه  4-
ة الضعف اللغوي في ، ندوة ظاهر"غويحصيل اللّأثر المذكرات والملخّصات في التّ"عبد اهللا بن علي ثقفان،  5-

  .03، صالمجلد الثالثم،  1997 - هـ1418 .اإلدارة العامة للثقافة والنشر بالجامعةالمرحلة الجامعية، 
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تساهم في الدفع ركان بأ عالوة على ذلك فإن الطّالب المنجز لهذه المذكّرة يدعمو    
األكاديمي إلى األمام، إذ تمثّل األساس في إعطاء القيمة الّتي يستحقّها ذلك البحث  بالبحث

 :من حيث النّوعية واألهمية وعليها يكتب له النّجاح أو اإلخفاق، وتتمثّل هذه األركان في
  :الترسيمة اآلتيةتبيان ذلك عبر  يمكنو المكتبة، اإلدارة ،المشرف، اللّجنة العلمية

  
  
  
  
  
  
  
  
متخصصا في الموضوع الـذي   «ويكون غالبا ، يمثّل اليد الموجهة للباحث : المشرف -أ

زيل من ذهنه بعـض  ويستطيع أن يفيده بآرائه القيمة في الموضوع، وي... اختاره الطالب
الدقيقة موض الذي يكتنف بحثه، ألن األستاذ بحكم تجاربه الطويلة، وخبرته المخاوف والغُ

وتفهمه ألبعاد المشكل، يمكّنه أن يوجه الطالب إلى الطريق الصحيح ويزوده  ،بالموضوع
فمهمته تقديم النّصح واإلرشاد والتوجيه، والحرص  ،1»التي يحتاجها ةبالمعلومات األساسي

ولضمان نجاح عملية التواصل بـين   ،على المتابعة المنتظمة للعمل مع االلتزام باالنضباط
 )في المناهج اللغوية وإعداد البحـوث ( صالح بلعيد من خالل كتابه  دمب ومشرفه، يقالطال

أن يسجل في كّل لقاء مع المشرف ما   أنصح الطالب« : التّوجيهات إلى الطالب قائالبعض 
يدور في مجال النصائح العلمية التي تُقدم له من أجل ترقية عمله؛ حيـث يحضـر سـلفا    

إلقاءها على المشرف، ويطرحها واحدة، واحدة على أن لتي يرغب  مجموعة من األسئلة ا
 2»يدون اإلجابة، وتكون تلك اإلجابات ورقة توجيه في منهجية بحثه، أو في صياغة بحثه

زيه بين الطالب وأستاذهشترك والتعاون النّوبذلك تبرز قيمة هذا العمل الم.  

                                                
  . 12ص  عمار بوحوش، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية،1 - 
   .88صالح بلعيد، في المناهج اللغوية وإعداد البحوث، ص 2- 

     التّخرجمذكّرة 

 الباحث

 المشرف اللّجنة العلمية

 المكتية اإلدارة
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اقشة العمل البحثي المنجز، سـواء أكـان   تتحدد مهمتها أساسا في من: اللّجنة العلمية -ب
وهذا بهدف وضع تقييم نهائي لمستوى كفاءته كباحث مـن النّاحيـة    ،فرديا أم  مشتركا

  . المنهجية واللّغوية واألخالقية، أي مقدار تمكّنه من البحث بكل شروطه ومعاييره
صحابها والمشـرفين  تمثّل الجانب الرسمي من حيث تسجيل البحوث بأسماء أ: اإلدارة -ج

عليها ووضعها في قاعة األرشيف بعد مناقشتها وتصنيفها حسب جودتهـا، لتصـل فـي    
  .األخير إلى أمانة المكتبة

يسهر على شؤون المكتبة طاقم متخصص، يتولى مهمـة حفـظ مـذكرات      :المكتبة -د
دديا مـع  وترتيبها ترتيبا هجائيا أو ع ،من التّلف والضياع، مع تصنيف مواضيعها التّخرج

  .ضبط كل موضوع برمز يدل عليه، لتسهيل عملية البحث عنه
نـة ألي  كويشكّل المنهج عموما أحد األسس النظرية الم :المنهج ودوره في البحوث -)5

علم، وأحد دعائم البحث العلمي بصفة خاصة، ويعود الفضل في التنبه إلى المنهج كفكـرة  
مـن  غم ربالسيس بيكون وديكارت وغيرهما، أو كمجال مستقل بحد ذاته إلى كل من فران

اعتراف الكثيرين بأسبقية العرب المسلمين على الغرب في وضع أولى معالم المنهج الذي 
في وقـت  اعتمدوه في دراساتهم الفقهية، إذ كانوا من األوائل الذين انتقدوا منطق أرسطو، 

ل المنهج التجريبي قبل كان فيه األوربيون غارقين في غيبات الجهل، حيث استخدموا أصو
بيد أن العاِلم الغربي بيكون تفطّن  1الغربيين، والذي يقوم أساسا على المالحظة والتجربة،

بعد اطالعه على علوم العرب إلى أهمية هذين العنصرين فـي إدراك الحقـائق العلميـة     
ي حين ظّل ، ف2ُأسس المنهج التجريبي الحديث) األرجانون الجديد( فدشّن من خالل مؤلفه 

عقله من الخطأ واالنحـراف   مفترة من الزمن يفكّر في طريقة أو منهج  يعص)  ديكارت(
عن الحقيقة اليقينية، إلى أن تكونت لديه مبادئ المنهج الذي تبناه، ولقد حدد أسسـه فـي   

 -مقال في المنهج - )Discoure da la méthode( أربعة قواعد شرحها من خالل كتابه
  :3وهي

                                                
- مستوى الليسانس التي غالبا ما ينجزها  طالبين أو أكثر التّخرجمذكرة : بالعمل البحثي المشترك ،أقصد هنا.    
قرص  ،موسوعة شرطيوة ،"نظريات في منهج البحث العلمي "موسى بن محمد بن هقاد الزهراني،  :ينظر 1-

   .مضغوط
   .المرجع نفسه: ينظر 2- 

3 - Descartes,Discours de la méthode, lle partie, ed: Gal limard, paris ,p137- p 138.  
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وتنص هذه القاعـدة عنـد   ): L'évidence - Certitude( دة البداهة أو اليقين قاع  -1
ي المنطـق  جـاف أكد منها، بحيث ال تُسليم بحقيقة األشياء قبل التّديكارت على عدم التّ

 :السليم، وال تترك أي مجال للتّشكّك فيها، وشعارها هو
 دخل في أحكامي    أوال ...بين لي بالبداهة أنّه كذلك،أن ال أتلقى على اإلطالق شيئا على أنه حقّ ما لم يت"     

     "ال يكون لدي معهما أي مجال لوضعه موضع الشكبحيث  ،وتميز وضوحإالّ ما يتمثّل لعقلي في        
 

تنص على تجزئة القضايا الصـعبة والشـائكة إلـى    ) : Analyse(حليل قاعدة التّ  -2
 :عناصر لتسهيل حلّها وشعارها

 "م كل واحد من المعضالت التي أبحث فيها إلى عدد من األجزاء الممكنة والالزمة لحلها علىأن أقس  
  ".أحسن وجه   
  

درج في إعادة بنـاء  وهو التّ): - L'ordre Synthèse( رتيب ركيب أو التّقاعدة التّ -3
األفكار بحيث تبدأ بسيطة لتنتقل إلى مستوى أكثر تركيبا وتعقيدا، وفق ترتيب منطقي 

 :م ومتسلسل وشعارها عند ديكارتمنظ
  أن أرتّب أفكاري، فأبدأ بأبسط األمور وأيسرها معرفة، وأتدرج في الصعود شيئا فشيئا حتى أصل إلى"  

  ".معرفة أكثر األمور تركيبا، بل أن أرفض ترتيبا بين األمور التي ال يسبق بعضها بعضا بالطبع 
 

تنص على القيام بمسح كامل لمختلف ): Induction( قاعدة االستقراء أو اإلحصاء    -4
الدراسات والمصادر الخاصة بمشكلة البحث واإلحاطة بكّل جوانبها من غير تقصير 

 :  فكان شعارها

  "أن أقوم في جميع الحاالت بإحصاءات كاملة ومراجعات عامة تجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئا "     
       

ة المختصرة لكيفية تأسيس المنهج عند كل مـن بيكـون   خلص من خالل هذه الوقفأو     
أن الباحث أثناء سعيه للوصول إلى غايته في اكتشـاف معرفـة أو إزالـة     إلىوديكارت 

غموض أو حّل مشكلة، يحاول أن يرسم طريقا واضحا لبحثه حتى يقوده إلى نتيجة يقبلها 
عليه فـي البحـث العلمـي    وهذا الطّريق أو المسار هو ما اصطلح  اً،العقل والحواس مع

مجموعة القواعد الفعالة الّتي يـتم وضـعها بقصـد     «الّذي هو  المنهج، : األكاديمي بـ
الوصول إلى الحقيقة في العلم، إنّه الطّريقة الّتي يتّبعها الباحـث فـي دراسـة المشـكلة     
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 توظيف الخطوات العلمية المنتهجة فـي مجـال   «قصد به كذلك وي 1»الكتشاف الحقيقة 
ويتطلّب فيه وضع العمل على محك التّجربة، كما يفترض فيه مالحظة الواقع في  ،البحث

أقصى حد من الموضوعية الممكنة لتصبح اإلجراءات الّتي تـم اختيارهـا أو اعتمادهـا    
فهم مما تقـدم أن المـنهج    أوعليه،  2»معترف بها وأكثر صالحية من اإلجراءات األخرى

يتلون بحسب ما يستدعيه طبيعة موضـوع البحـث مـن آليـات     و أساس حركة البحث،
وإجراءات، حيث تتّضح مالمح الدقة والمصداقية في المنهج أكثر، كلّما ارتـبط البحـث   

ية، ولقد استفادت العلـوم  تائج أقرب إلى العلمية والموضوعأين تكون النّ ،بالميدان والواقع
  .اإلنسانية أيما استفادة في تطوير نظرياتها ومفاهيمها بفضل مناهج البحث

      :القة المنهج بموضوع البحثع) 5-1
إن طبيعة الموضوع المعالج هو الّذي يفرض نوع المنهج الواجب استخدامه، ما أدى      

ضيع وتشعب جزئياتها، بل وكثيـرا مـا   تنوع الموا حسبفي المناهج وتعددها ب إلى تنوعٍ
واستبطان   نصادف مواضيع جد معقدة  تحتاج إلى استخدام أكثر من منهج واحد لمعالجتها

ن أو أكثر في موضـوع واحـد فالبحـث    حقيقة كنهها، فليس مستبعدا إذاً، أن نجد منهجي
ـ  الميداني مثال؛ غالبا ما يحتاج إلى جانب المنهج الوصفي التّ تعانة بـالمنهج  حليلـي االس

حليلي من أشهر المناهج المعتمدة حاليا خاصة اإلحصائي وهكذا، ولعّل المنهج الوصفي التّ
راسات اللغوية والميدانية، فضال عن كونه منطلقا للدراسات األدبية، إذ نـادرا مـا   في الد

يخلو بحث في ميدان األدب من آليات المنهج الوصفي التحليلي، رغم طغيـان إجـراءات   
منهج األدبي عليه، فهو إن أمكن القول، بمثابة األرضية التي ينطلق منها الباحث ليطبق ال

  .آليات المناهج األدبية األخرى على المواضيع التي يبحثها في تخصصه
، حكرا اإلنسانية ككلوانطالقا مما سبق، ال يمكن أن نتصور وجود منهج في العلوم     

رغم بالّغيره من الفروع الداخلة في العلم الواحد  على علم دون غيره أو على فرع دون
نظرا لشدة  تداخلها وترابطها من جهة، وحتى نتمكّن من جهة تباين مواضيعها، وهذا من 

بحيث  ،أخرى من فهم الحقائق المتعلقة بمختلف جوانب حياة اإلنسان فهما واضحا ومعقوال
رأي  يصداقية العلمية، لذلك يستوقفنكانت نسبية، أقرب ما تكون إلى الم وإنتكون نتائجها 

                                                
  . 19، صعمار بوحوش، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية  -1
   .16صالح بلعيد، في المناهج اللّغوية وإعداد البحوث، ص -2
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والحقيقة أن  وراء هذه المناهج كلها وحدة العقل اإلنساني إن« : عبد الرحمن بدوي لما قال
 علم من العلوم يكاد يكون مستحيال حتى أن الفصل بين مختلف المناهج بالنسبة إلى أي

ة، قد حاول هو نفسه أن يرد كلود برنار وهو الذي أكّد التمييز في مناهج العلوم المختلف
، ما يعني أن المناهج بصفة عامة، غالبا ما تتكامل فيما بينها 1»المناهج إلى منهج واحد 

  . من أجل بناء وتطوير إنتاجات الفكر اإلنساني
وق في هذا المقام، أهم المناهج اللغوية المعمول بها حاليا في الدراسات سأويمكن أن      

  :كل المواليحو الذي سيبينه الشّية على سبيل التمثيل، وتلخيصها على النّاللغوية والميدان
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   
   

ن غيـاب  إ  :صل مما سلف بيانه ومن خالل هذه الترسيمة، إلى حقيقـة مفادهـا  أو      
ما انتكس العلم إالّ بسبب  «المنهج عن البحث، من شأنه هدم شرعية البحث وعلميته، ألنه 

ي تطبيق المناهج العلمية، أو في تحديدها، وما نما وازداد أصالة إالّ بالدقـة فـي   النّقص ف

                                                
.85 ص   1 - محمد شيا، مناهج التفكير وقواعد البحث، 

دقيقا  وتحليلها تحليالفي الواقع  قارة وظاهرةهي يقوم بوصف الظاهرة اللغوية كما 
. ومعمقا    

 أنواع مناهج البحث
اللغوية

 المنهج الوصفي

 المنهج  التحويلي

 منهج دراسة الحالة
  

المسحيالمنهج     
والعلمية المحيطة بالظاهرة اللغوية  ةيقوم بوصف دقيق  للظروف االجتماعية والثقافي

. باستخدام بيانات التوضيح المختلفة    

يقوم بالتركيز على دراسة ووصف وضعية أو حالة  وصفا مفصال من خالل جمع مختلف 
معينة   

  البيانات المتعلقة بها للوصول 

أي  يهتم بدراسة لغة المتكلم من حيث هي ظاهرة نفسية عقلية تؤثر على الحدث اللغوي
.وراء سطح اللغة ما    
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على ذلك تتجسد مساهمة مناهج البحث  في  ، وبناء1»تحديد المناهج وتقرير مبادئها القويمة
  . إزاحة ستار الغموض واإلبهام عن الحقائق العلمية واالستفادة منها

سبق كيف أن البحث يحتاج  ارأينا فيم : لشكلية للبحثا المقاييسالقواعد الخاصة ب -)6
راعى فيه الخطوات المطلوبة في تشكيل أركانه إلى قواعد ومقاييس تحقق علميته، حيث تُ

يبدأ بصياغة العنوان الذي يعكس اإلشكالية المطروحة، وهذه  ،وبناء موضوعه بناء متكامال
ليلها وفحصها وفق مسار منهجي حـدده  ها على فرضيات مؤقتة يتم تحاألخيرة  ينبني حلُّ

طبيعة الموضوع، بحيث يكون هذا المنهج مظلة الباحث في تحقيق مسعاه، وأثنـاء ذلـك   
تستثمر فيه جميع المعلومات والبيانات المناسبة مدعمة بآراء وحجج دامغة تـدعم هـدف   

ـ  الل الموضوع وتقويه، وفي نفس الوقت يضفي عليها الباحث لمسات من شخصيته من خ
فتح مجال لعرض آراءه الخاصة للتعليق أو التعقيب، للتأكيد أو التفنيد، لتكون نهاية هـذا  

  .ل إليها خالل عمله البحثيوصالمسار استعراض النتائج التي تَ
 روط السابقة، فهي جدأهمية عن الشّ سيلي قواعد أو معايير أخرى ال تقلُّ اوسنرى فيم    

ف للحديث عن بعـض  توقّأسحيث ته العلمية األكاديمية، ضرورية في إخراج البحث بصف
هذه القواعد والمعايير، إذ ما أكثر المصادر والمراجع التي أسهبت في شرحها والتفصـيل  

نويه بقيمتها في جعل الطالب الباحث يتمرس علـى  من ذكرها، هو التّ يفيها بيد أن غرض
لغته الخاصة  وفق متناسق ومنظّموتحليله وترتيبه على منوال  ،كيفية ضبط موضوع بحثه

  :أذكرومن بين تلك القواعد التي ترتبط بمرحلة تحريره للبحث 
  :القواعد الخاصة باالقتباس واإلحالة )1

أن يكون الطالب على دراية بشروط االقتباس واإلحالة، وبكيفية توظيف تلـك   )1-1
عد بتعليم الطالب البحث، إذ تسمح تلك القوا االقتباسات على اختالف أنواعها في متن

المبتدئ طرائق اقتباس المعلومات والنصوص المختلفة، كالشواهد القرآنية واألحاديث 
النبوية، والنصوص الشعرية وغيرها، واستخدامها على أشكال متعددة شرط تعيينهـا  

 .زاهة واألمانة العلميةوتوثيقها في حيز التهميش، حتى يلتزم بأكبر قدر ممكن من النّ

قتباس كما هو معروف وحسب ما أوردته الكتب المتخصصة في منهجيـات  واال     
 :البحث يأتي على نوعين وهما

                                                
.05ص ، م1677:الكويت .وكالة المطبوعات ،3بحث العلمي، طعبد الرحمان بدوي، مناهج ال -  1  



وأهدافها ، وخصائصهاروطهاش ،التخرجماهية حبوث                    :األول املبحث     

59 
 

وهو اقتباس حرفي، يتم فيه أخذ المعلومة أو النص المقتبس باللغة : االقتباس المباشر )1
أخذ فكرة الكاتب حرفيـا  " األصلية للمصدر أو المرجع المستشهد به، أو بتعبير آخر؛ 

  .، أي بلفظها ومعناها1"كلمة بكلمة

وع على شـكلين أو  وهو اقتباس غير حرفي، ويتجلّى هذا النّ :االقتباس غير المباشر )2
 :مظهرين في طريقة االستفادة من المادة المستشهد بها، وهما

يتم فيه استخدام أسلوب تلخيص الفكرة، على طريقة الباحـث  : االقتباس الملخّص  - أ
  على فكرة صـاحب الكتـاب دون كلماتـه    وبلغته الخاصة، حيث يتم اإلبقاء

   .-ينظر –ويرمز له في التهميش بكلمة 
الذي يقوم فيه الباحث بالتصرف في لغـة   وهو االقتباس: االقتباس المتصرف فيه  - ب

أو ينقل ...بالزيادة والحذف" صاحب الفكرة بإقحام لغته في ثنايا لغة المؤلف، 
الطريقة تقوم على  شـرح الفكـرة    فإن هذه ؛بالتّاليو 2..."جزءا دون أخرى

، ويرمز له في التهميش بتدخّل األسلوب الخاص للباحث إلى جانب لغة الكاتب
 .-بتصرف –بكلمة 

  را، ويراعـي قـدر   ويتطلب هذا النوع من االقتباس غير المباشر، أن يكون الباحث حـذ
لفكرة المؤلف دون  قل األمينالمستطاع االلتزام بالهدف األساس منه، وهو الحفاظ على النّ

فإن االقتباس فـي كـل    ،وعموما ،تشويهها أو تأويلها خالف المعنى األصلي الذي تحمله
   3 :أحواله قد وضعت له شروطا على الباحث أالّ يحيد عنها، منها

 .أن يكون قصيرا، وال يتعدى الصفحة الواحدة -
لسل المنطقي سص حتى يتحقق التّأن يدمج االقتباس بأقصى درجة ممكنة في النّ -

والتتابع والتناسق، فهو ليس مجرد جمع لتعبيرات وأقوال اآلخرين، وإنّمـا هـو   
فيه الباحث حاذقا، ويتناول االقتباس سواء باللفظ أو المعنى ضـمن   إدماج واعٍ، يكون

شكل منسجم حتى يحافظ على بروز شخصيته ب أسلوبه في صياغة أفكار البحث
  .في البحث

                                                
   .48عمار بوحوش، دليل الباحث في المنهجية وإعداد البحوث، ص  - 1
   .95 صالح بلعيد، في المناهج اللغوية وإعداد البحوث، ص-  2

  ).بتصرف(  65ص  ،-دكتوراه - ماجستير -ليسانس -غازي عناية، إعداد البحث العلمي 3 -
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سـيعود عليـه    ،تدريب الطالب المبتدئ على توظيف هذه االقتباساتيبقى أن من ثمة؛ و 
  1:بالنفع الكبير من حيث إنماء المهارات البحثية لديه، وهي

 ؛في كيفية تلخيص المفيد... تطوير قدراته اإلدراكية، فيمهر -
 ؛ص األصلي في عدد قليل ومحدد من الكلماتإبراز النّ -

 ؛قاتها المنطقيةالتدرب على تجميع عناصر النص بحسب عال -
 ؛التّمرس بالتزام الموضوعية في نقل األفكار، واعتماد األمانة في سوقها -

 ؛تعويد الملخص على القراءة المركّزة والفهم العميق -

 .قارير والبحوثتنمية مهارات الجامعيين على استيعاب التّ -
عـين علـى   أن يلحق االقتباسات التي ضمنها في ثنايا بحثه بعالمات وأرقام تُ )1-2

إدراك نوع االقتباس الذي وظّفه حتى يتحقق شرط األمانة العلمية، ألن غيابها عـن  
 بالتّـالي ساحة متن البحث يعد خرقا للمصداقية المتفق عليها في أخالقيات الباحث، و

يصعب أو يستحيل معرفة الحدود الفاصلة بين أفكار الباحث واألفكار المأخوذة مـن  
رقة العلمية ألفكار اآلخرين  لذلك على الباحث الحالة بتهمة الس غيره، فيطعن في هذه

 :أن يحتاط  في نقلها، ويلتزم بالقواعد التي تعصمه من ذلك،  والمتمثلة في
قصد بها توثيق المعلومات المقتبسـة مـن   وي:  وثيقوالتّ هميشالتّالخاصة بقواعد ال -)2

ما يكتبه الباحث من أفكار ثانوية « ك ورقة البحث، وهو كذلالمصادر والمراجع في هامش
في كتابه أو كتاب غيره، ليشرح غامضا، أو يوضح فكرة، أو يوسعها، أو يوثّقها أو يخرج 

... حديثا، أو يعرف بعلم من األعالم، أو مكان، أو يناقش رأيا، أو يعلّق على رأي وسمي
كثيـرة  تلـك الكتـب    وكم هي  2،»هامشا لكتابته في طرف من أطراف الصفحة السفلى

والعربية والمترجمة التي تحدثت عن هذه التقنيات الشكلية التي ترتبط أيما ارتباط  ،الغربية
بالبحث العلمي وتضبطه، علما أن منهجية البحث الحديثة مصدرها غربـي واسـتوردها   

ية في والالّ أخالق لنجاعتها في وضع الحد للتجاوزات العشوائية  ، نظرا3العرب وعملوا بها
صرف فيها ، ومع ذلك، كانت طريقة األخذ بها مـن طـرف الـدول    نقل المعلومات والتّ

خفى على أحد أنّه حتى في الجامعة الواحدة نجد تفاوتا في العربية متباينة ومتفاوتة، بل ال ي
                                                

   .28في المناهج اللغوية وإعداد البحوث، ص  صالح بلعيد،  1 -
 - يطلق الهامش قديما عند العرب بالحاشية أو الذيل.   

89. ، صالمرجع السابق   - 2  
   .المستوى الحجاجي والتقني للبحث ،آمنة بلعلى، أسئلة المنهجية العلمية، الفصل الرابع: ينظر 3 -
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واإلحالة من تخصص إلى آخر، ولعـّل مـن بـين تلـك      ،هميشكيفية استخدام قواعد التّ
اختالف المراجع المعتمدة في تدريس المقرر الخاص بمنهجية البحث : األسباب، نجد مثال

  .والتي غالبا ما تحوي منهجيات مختلفة
     هذا االختالف ال يشكّل مصدر ما يكون اإلشكال في مدى االلتـزام   قلق بقدر بيد أن

يلة الملقـاة  بتطبيقها لدى الباحثين خاصة المبتدئين، وإحساسهم بهذه المسؤولية الثقيلة والنب
زاهة العلمية في تناول أفكار الغير، وعموما فـإن هـذه   على كاهلهم، وهو الحفاظ على النّ

وثيق معروفة وشائعة، والبد من تدريب الطلبة عليها مـن  هميش والتّالقواعد الخاصة بالتّ
على  أذكرخالل العودة إلى الكتب المتخصصة في المنهجية ومن بين األمور المتفق عليها، 

 1 :سبيل المثال

 .هميشتخلو المقدمة والخاتمة من التّأن  يجِب -
االلتزام بمنهجية موحدة على األقل خالل البحث، أي ال يجب إتباع أكثـر مـن    -

  . منهجية في البحث الواحد
إذا ورد المصدر ألول مرة في البحث، يكتب اسم المؤلف بترتيبه العادي متبوعا  -

لكتاب، فإن كان الكتاب مصدرا أو مرجعا، يذكر بنقطتين أو بفاصلة، ثم عنوان ا
  سلسـلته / مترجمه، وطبعته، وبلد النشر، وسنة النشر وجزءه/  صاحبه ومحققه

وأما إن كان المقتبس من رسـالة جامعيـة، فيـذكر    ، ثم الصفحة المقتبس منها
صاحبها، وعنوانها، ومكان مناقشتها، وسنة المناقشة، ورقم الصفحة، أما إن كان 

ذكر صاحبه، ثم المقال بين شولتين ثم اسم المجلة، فبلد الصدر قاال من مجلة، فيم
 .المجلد، السلسلة، فالصفحة/ والسنة، والعدد

رقيم أثناء اقتباس الباحث لرأي أو اختصاره لعبارة، فالبد أن يـدعمها  اعتماد التّ -
ن تجسيد األمانة يتمكّن م بالتّاليباألرقام حتى يشير إلى مصدرها في الهوامش، و

العلمية ويسهل على القارئ الرجوع إلى مصادر الباحث، ويضع الرقم عند نهاية 
رقيم ه يفضل في البحث العلمي األكاديمي اعتماد التّنّأالجملة المقتبسة، مع العلم 

 .2المستقل الذي يتكرر ترقيمه في كل صفحات البحث

  
 

                                                
   .90، ص88غوية وإعداد البحوث، صصالح بلعيد، في المناهج الل 1 - 
   .145آمنة بلعلى، أسئلة المنهجية العلمية، ص  2 -
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  :وتتمثّل في :رقيم والوقفالقواعد الخاصة بعالمات التّ-)3
الوقف، والتـي   أالَّ يغفل الباحث أثناء تحريره لموضوع البحث عن عالمات )3-1

عالمات الكتابة أو الترقيم(  :بـطلق عليها كذلك ي(  جميـع   ، كونهـا تضـم
سهِمة في البناء الجيقنيـات  د لنظام الفقرات، فهي مـن أهـم التّ  العالمات الم

همه، فضال عن كونهـا دلـيال علـى    المتحكّمة في الكالم والمساعدة على ف
استيعاب الطالب لألفكار التي يوظّفها والمعاني التي تحملها كّل عالمة من تلك 

وأحـد  ... صـوص المكتوبـة  ضرورية للتمثّل الحقيقي للنّفهي  «العالمات، 
، ذلك أن اللغة المنطوقة يستخدم فيها المـتكلّم  1» متطلبات عملية إنتاج النّص

 ومن ثمـة برات الصوتية المختلفة التي تحقّق مقصود المتكلّم، اإليماءات، والنّ
تكون عالمات الوقف في هذه الحالة، هي النائبة عند استخدام الكتابـة حتـى   

وعن العالقات القائمة بين األفكار وبنائهـا فـي تسلسـل     ،تعبر بصدق عنها
  .منطقي

والمحافظـة   تيب فقرات بحثه؛ على الطالب الباحث إدراك درجة أهميتها في تربالتّاليو  
ال يتأتّيـان إالّ   على انسجامها، ألن االنسجام واالتّساق بين األفكار المكتوبة فـي الفقـرة،  

بمعرفة طبيعة الفقرة ووظيفتها، وكذا طبيعة العمليات التي تحكمها من اسـتدالل وشـرح   
شرح الفكـرة  وهدف واحد هو  ،ومقارنة واستنتاج، بحيث تجتمع  كلّها على وظيفة واحدة

وهناك من يقسم هذه العالمات إلى قسمين حسـب  ، 2األساس التي تكونت من أجلها الفقرة
  :الدور الذي تؤديه وهي

النقطتـان   ،)،(، الفاصـلة (.)النقطـة  : عالمات الوقف المعروفة والمتمثّلـة فـي   - أ
ـ  )؟(عالمة االستفهام، (!)عالمة التعجب، )؛( القاطعة (:)العموديتان ذف ، نقـاط الح

(...). 
[ ]     ، المعقوفان ()القوسان ، )«»(، المزدوجان )-(الشرطة : عالمات الحصر وهي  -  ب

 ).-...-(، الشرطتان( =)، الشرطتان المتوازيتان { }الحاضنتان

ؤدي وظائف في غاية األهمية، وعلى الطالب وكل هذه العالمات باختالف أنواعها تُ      
 اط المدرسي إلى غاية التحاقه بالجامعة، حتى يكون  منهجيعليها منذ دخوله المحي التّدريب

                                                
    .134، ص المناهج اللغوية وإعداد البحوث في صالح بلعيد، 1-  

   .116ص  ، آمنة بلعلى، أسئلة المنهجية العلمية -2
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في أي عمل مكتوب يقوم به، خاصة مع ازدياد الحاجة إليه في عصرنا الحالي وعمومـا  
كبر قدر ممكـن  أفإنه بواسطة هذه العالمات يتم فهم النصوص المكتوبة إلى جانب ضمان 

  .من الدقة في التعبير
ا حقّه التشكيل، باسـتخدام عالمـات اللغـة    أن ال يغفل الطالب عن تشكيل م )3-2

وخاصة فيم يتعلّّق بضبط ) الكسرة، السكون، والشدة ،الفتحة،الضمة( العربية 
الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية وأشعار العرب، حتى يتم تفادي الوقوع في 

  .الغلط وضبط معانيها بشكل أوضح

 قنيات المعروفة في البحـث  اعد والتّلبعض القو صل من خالل هذا العرضأوعليه،      
الذي سيسـهم فـي   وزيه، تكون البحث العلمي الجاد والنّفي عملية إلى أنّها جد ضرورية 

تطور المعرفة من خالل اكتشاف الحقائق باستمرار، وهذا باالعتماد على نتائج وتحليالت 
  .ككّلة إلى المعرفة البحوث السابقة وبذلك تكون اإلضافة العلمية الحقّ

عمل يقوم به اإلنسان فـي أي مجـال مـن     إن أي: مواصفات البحث العلمي الجيد -)7
داءة، وال يتحقّـق العمـل الجيـد إالّ    قد ينعت بالجودة كما قد ينعت بالر ،مجاالت اهتمامه

ـ ق أن يه يستحق أو وجود مواصفات جعلتْبتحقّ د أو موصف بأنه جي  ـا الـرداءةتقن، أم   
نجـز بحثـا   ينطبق على الباحث الذي ييء الشّ واصفات، ونفسعكس كّل تلك المفتكون ب

واصفات، لما طـرح  عن بعض هذه المjean cleaude ((علميا، ولقد تحدث جون كلود 
، حيـث رأى أن كـل المواضـيع    )هل هناك مشاريع بحث جيدة وأخرى رديئة( قضية 

اولها فطنا وذكيا، محبا ومتقنا لعمله، وله المطروحة للبحث جيدة، إذا كان الباحث الذي يتن
ومنهجي في مساره، وسعيد بما يكتب، ومن ثمة فهو يعتقد أنّه ال توجد  هناك  عقل فضولي

، ما يعني أن نوعية البحث تتوقّف على نوعية 1مواضيع  رديئة وإنّما هناك باحثون سيؤون
ا بالحديث عن طبيعـة  وكفاءة الباحث والتي تنعكس على ما يقوم به، كما تطرق محمد شي

البحث العلمي والمنهجي ومواصفاته بتفصيل أكبر، لهذا فقد عمد إلى تبيـان حـاالت أو   
مظاهر خروج البحث عن مواصفاته العلمية والمنهجية إلى الالّعلمية والالمنهجية، وهو ما 

  :وضحه من خالل الترسيمة التاليةأسوف 
  

                                                
1-Jean claude Rouveyran, Mémoires et théses,- L'art et les méthodes-, Maisonneuve et 
larote, paris: 1989 p28.  
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؛ أنّه البد من الباحث أن يكون ممنهجا بيانه هذا الشكل ومما سبق من خالل ييتبين ل      
وعلميا في ممارسته للبحث حتى تتحقق فيه مواصفات البحث الجيد، وذلك من خالل تجنّب 

نها تلك الحاالت السالة أكثر موضوعية، وهذه األداة الباحثابقة التي بيحتى يكون أداة فع ،
واصفات التي ، شرط أن يتمتّع بالمهايهتطيع توجِيسن بيد الباحث وحده، وهو فقط م هي

  .سلف ذكرها
قد يواجه الباحث عوائق عدة في مسيرته نحو هدفه، هـذا   : األهداف المرجوة منها -)8

األخير الّذي من أجله يسهر ويتعب، فيسه  م بقليل أو بكثير خدمة لما يؤمن به، إذ يصـب
        ثقافيـا، اقتصـاديا  ، وترقيتهـا حضـاريا و  أو بأخرى لمصلحة تقدم األمة العربية بطريقة

  .اجتماعياو

 صفات البحث االالعلمي والالمنهجي

المعطيات إذا كان يكتفي بجمع  -
ووصفها فقط دون تحليل ونقد 

 .واستنتاج 

إذا كان قائما على التناقض بين  -
الخطوات المقدمة  والنتائج المتوصل 

 .إليها

إذا كان يقيم النتائج والحلول دون أن  -
تكون هذه األخيرة نتيجة طبيعية لمجموعة 
متالحقة من الخطوات التي قادت به إلى تلك 

 .النتيجة

إذا كان فيه عنصر اإلطناب والتنميق  -
عطيات والمبالغات في وصف الم

 .وصياغة الخالصات والنتائج

إذا كان منبعه غير علمي وغير أخالقي  -
في تفسير وحّل مشكلة الموضوع فضال عن 
التالعب بالمعطيات وإصدار األحكام الغير 

 .الموثوقة

إذا كان متوفّرا على اإلجراءات المنهجية  -
علمية فقط دون أن تتوفّر في الباحث الروح ال

     التي هي العالمة الفارقة بين ماهو علمي
 .ماهو غير علمي في البحث و
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ولقد أورد الباحثون والمختصون في هذا المجال أهم األهداف المتوخّاة من هذه البحوث     
  :العلمية األكاديمية، وقد لخّصها األستاذ عمار بوحوش فيم يلي

  معلومات الطالب في مواضيع معينة؛ إثراء •       
  االعتماد على النّفس في دراسة المواضيع، وإصدار أحكام بشأنها؛ •       
  إتباع األساليب والقواعد العلمية المعتمدة في كتابة البحوث؛ •       
  إظهار المقدرة على التّعبير واستعمال الكلمات المناسبة؛ •       
  ئق والكتب، سالحا للمعرفة وإثراء المعلومات؛استعمال الوثا •       
  التّعود على معالجة المواضيع، بموضوعية ونزاهة؛ •       
  استعمال المنطق، والمقارنة بين اآلراء الجيدة واآلراء الهزيلة؛ •       
  التّخلّص من ظاهرة كسل العقل وتعويده غلى التّفكير والعمل؛ •       
  فس ضد الجهل والتّعود على القراءة، قبل المناقشة؛تحصين النّ •       
االستفادة من تجربة األساتذة ومالحظاتهم والتّعرف على األخطاء الّتي يقع فيها •       
ما تحمله من آفاق فيالهدف العام والمأمول من هذه البحوث، يكمن  في حين 1،الباحث

  وأمال في التماس الحلول النّاجعة لهاأخرى خدمة للقضايا المطروحة في اللّغة العربية، 
التّعمق في المعرفة والبحث عن الحقيقة واستخالص  «كما تتجلّى الغاية النّبيلة منها عبر
عموما  التّخرج، أماّ عن األبعاد الّتي تحملها بحوث 2»فكرة صادقة عن جوهر الموضوع

  :فهي حسب المختصين في مناهج البحث تنشطر شطرين هما
ر يكون فيه بعد الهدف هو البحث من أجل البحث وهو بعد محوري يسعى من  شط -1  

خالله الباحث إلى معرفة جديدة تضاف إلى سجّل المعرفة العلمية دون النّظر إلى الجانب  
 . التّطبيقي للنّتائج المتحصل عليها

م حوصلته شطر آخر يتجاوز البعد السابق وهدفه علمي تطبيقي يحاول تطبيق ما ت - 2   
من النّتائج على أرض الواقع من أجل إحداث تغيير أو حّل مشكلة قيد الدراسـة وغيرهـا   

 .وتزدهر يةشؤون المعرفة اإلنسان هابفضل تنمو وبالتالي؛، 3خدمة للمصلحة العامة

                                                
   .14عمار بوحوش، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية، ص -   1
  .04ص: سهفالمرجع ن  -   2
   .)بتصرف ( 44محمد المعزلي، أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية و االجتماعية، ص  -   3
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   اللغوي التّحصيلعالقة البحث العلمي ب:المبحث الثاني

ل بفعل الحاجة والفضول كَّشَإلى جانب كونه قد تَ -سابقا نتكما بي –إن البحث       
ما صار مثار اهتمام العلماء رعان فكير اإلنساني، فإنّه سالعلمي الذي تميز به منطق التّ

ند الس كموضوع اختصاص، فظهرت مؤسسات بحثية مختصة في هذا المجال، وصار
من خالل  ةظريالنّ أسسهكئ عليه الجامعات في كل العالم، خاصة بعد إرساء الذي تتّ

عة جتمت ممه، حيث شكّلروط والخطوات واألهداف التي تحكُوضع مجموعة من الشّ
تخصصات العلمية، وباألخص المبتدئين نير طريق الباحثين في مختلف الّتُنارة التي الم

كويني في الجامعة، وهذا تحقيقا للغرض األساس من وجود البحث، وهو في مشوارهم التّ
قي االجتماعي تنمية المعرفية، والرتحقيق الّ التّاليالوصول إلى الحقيقة العلمية، وب

  .وغير ذلك واالقتصادي

ؤال الس فإن وي عليها البحث العلمي؛بيلة التي ينطَأمام هذه الحقيقة النّو ثمة؛ فإنّهومن     
الطالب الجامعي باللغة التي يوظفها  هينجز ذيال ثعالقة البح هواآلن،  أود طرحهالذي 
بتعبير  خرج، أوالستكمال التّ اأم بحث اصفّي بحثا سواء أكانوهذا  حرير،كتابة والتّلاأثناء 

اللغوي العائد من ورائه، والذي  التّحصيلأدق؛ ما سر العالقة الكامنة بين البحث الجامعي و
بمعنى  واستثماره للمقروء الذي استند عليه؟ الطالب للبحث يظهر جليا في طريقة تحرير

 علىوتنميتها  يستعملها الطالبحقيقة الدور الذي يؤديه البحث في ترسيخ اللغة التي 
  .تناوله بالدراسة في هذا المقامأوهو ما س ؛وبالمستوى المكت

 عالقة بسيطة وعاديةمجرد  الوهلة األولى منفي الظاهر أو قد تبدو  هذه العالقةن إ    
 ومقاييسهالذي يحدد مالمحه  ظريالنّمرتبط أكثر باإلطار  ،عموما باعتبار أن البحث

المبيد  ،ةنهجيا، حث والتّببين الالعالقة الجامعة  أنويمكن حصل اللغوي وثيقة وعميقة جد
توضيح هذه العالقة من خالل فهم مجموعة من الحقائق المتعلقة بجوهر عملية البحث في 

النّحو التاليعلى تلخيصها  يمكن ذاتها، والتي  حد:  

ث فإن هذه األخيرة من شأنها أن تُحد التّاليإن البحث هو ممارسة قبل كل شيء، وب .1
عي وراء هنية للطالب، ذلك أن البحث في أصله هو السللقدرات الذّ انتعاشا مستمرا
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اقتناص المعرفة من مصادرها المختلفة، ومن ثمة ؛ فهو تدريب واستطالع واكتساب 
 .للغة في آن الوقت

2. عة، فضال عن زيادة الرصيد اللغوي يسمح البحث باكتشاف معارف مختلفة ومتنو
بين الجمل  ربط العالقات القدرة على«أي يم، والمعجمي للطالب، وتوظيفه بشكل سل
دريب على التّمن خالل ى إالّ وهذا ال يتأتّ 1»...المستعملة في تعبير منطوق أو مكتوب

يسهم البحث في  التّاليالمطالعة المستمرة التي هي جزء من عملية تكون البحث، وب
 .تكريس عادة القراءة والمطالعة الجدية

وتفعيل  ،كرة الفجهنْطريق إلى م فعل القراءةإن ممارسة البحث والمداومة على    .3
في الجانب  ريع للمادة المقروءة واستثمارها بطريقة حاذقةعملية الفهم واالستيعاب الس

 .منظمةو منطقية، من خالل تحليلها وإعادة تركيبها بطريقة المكتوب
غوي من خالل البحث، بمدى بروز الملكة اللغوية للطالب التي اللّ التّحصيلقاس نسبة تُ .4

تعد هذه األخيرة من  التّاليركيب واالستنتاج، وبحليل والتّفها أثناء عمليات التّوظّي
مالزما لعملية  التّحصيلاآلليات المحركة للبحث، ومن ثمة؛ ال ريب أن يكون هذا 

 .مراحل البحثتشكل وإنجاز 

خالل البحث يتم بعد قراءات كثيرة، فمن خالل المواظبة على  ن تحصيل اللغة منإ .5
 دون صعوبات مع القارئ للتواصل كتابيا ما يؤهله ،روة اللغوية للطالبتزداد الثّذلك، 

بط  بين األفكار كيفية الر: نحو كتساب مجموعة من مهارات الكتابةا ذلك، يصحب كما
بط في ووضع أدوات الر ،العبارات والجملنسيق بين التّطريقة و ،حريرأثناء التّ
الخاصالطالب  أسلوب استخالص النتائج بفضال عن ها الطبيعي موضع. 

 وعليه؛ فإن امتالك مقدرة البحث ال تحصل إالّ بالممارسة الفعلية لما سبق ذكره    
حفيز المالئمة، حتى تصبح عادة راسخة في شخصية فضال عن توفّر أجواء التّ

سب بين ليلة وضحاها، أو من كتَذلك أن قواعد هذه الملكة ال تُ ؛الجامعيالطالب 
المبرمج في السنة  راسي الخاص بوحدة مناهج البحثخالل االعتماد على المقرر الد

ما في كيفية استغالل هذا المقرر السنة، وإنَّ/ الثالثة، فليس العبرة في الزمن المبرمج
الجامعة، والتي هي فضاء للبحث  سقف لب تحتراسي للطاعلى امتداد المشوار الد

وتنظيم ،فهم وفقوبناء  ،وعي وفقهو انتقاء رجة األولى، ألن المهارة البحثية بالد 
                                                             

.79وثقافتها، ص تعليم وتعلّم اللغة العربية  مصطفى بن عبد اهللا بوشوك،    - 1  
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ه ذ؛ فاكتساب هاليالتّبو خصي واإلضافة العلمية،الشّل اإلبداع ليحص وفق منطق،
تمارس باستمرار يجب أن «إذ  ،منهجية البحثعلى  بالمراس إالّال تتحقّق المهارة 

فيتعلّم كيف يستمع إلى األستاذ، وكيف يقرأ ويفهم ما  ،منذ دخول الطالب إلى الجامعة
ي لديه القدرة على الفهم األمر الذي يقو ،يقرأ، وكيف يجيب عن السؤال ويكتب مقالة

 زمامامتالك ما يعني أن  ،1»والتفكير واالستعمال المنظم للمعلومات التي يأخذها 
مع  بالجامعة، ومدى تفاعله تكونه مختلف المهارات أثناءمرهون بامتالك البحث 

   .قاش والحوار بينه وبين األستاذ الجامعيمن خالل عملية النّ ، وكذاالمادة المقررة
2(- إن تدعيم عملية حصول  :من خالل البحوث التّحصيلساعدة على العوامل الم

همة والتي تفرض لمبعض العوامل االعلمي تكون بمساعدة من خالل البحث  التّحصيل
فسية واالجتماعية الدراسات النّبعض  تؤكّدهما ، وهذا استنادا إلى في آن الوقتنفسها 

   :منها
 ّغبة والميل للقيام بنشاط : فسي أو اإلرادة النفسيةالنّ حفيزعامل التوتتمثّل في الر

وتساؤالت لدى الباحث وتلك الرغبة تثير إشكاالت  التي البحث في الموضوعات
بالدافعية  وهو ما يسمى هي التي تمنح له اإلرادة في الخوض فيها ومعالجتها،

مجموعة المشاعر التي تدفع  المتعلّم إلى االنخراط «  حيث تُعرف بأنّها للتّعلم
في نشاطات التّعلّم التي تؤدي إلى بلوغه األهداف المنشودة، فهي ضرورة 

افعية قد ، إالّ أن هذه الد2»حدوث التّعلّم وبدونها ال يحدث التعلّم الفعالأساسية ل
 .ما لم تدعم بالعامل االجتماعي واالقتصادي علتها،تنطفئ شُ

 ّواالقتصادي حفيز االجتماعيعامل الت : أفضلإن م نفسية الطالب ما يريح ويدع
االجتماعي واالقتصادي، ذلك الباحث، هو شعوره بالسند األسري، وباالستقرار 

 األسرة ليست أساس وجود المجتمع فحسب، بل هي التي تعمل على تحقيق « أن
المبادئ واألهداف التي رسمها المجتمع لنفسه، بتكوين المواطن الذي يعمل على 

، ومن هنا يتجلى دور الوالدين في تحقيق 3»تحقيق السعادة له، وألفراد مجتمعه

                                                             
  .10 آمنة بلعلى، أسئلة المنهجية العلمية، ص - 1

Hotmail.com- 2 laid ben@،  ّموسوعة شرطيوة، علمفعية للتّاالد يتدن .  
 رسالة -دراسة وصفية تحليلية –محمد هاشمي، المحيط األسري وأثره في اكتساب الطفل اللغة العربية 3- 

  .36م، ص 2006: الماجستير، الجزائر
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ضروريا لنموهم النفسي  ي يمنحه الوالدان لألبناء يعتبر غذاءذلك، ألن الحب الذ
عاية ي الطالب بالرومن ثمة، فإذا حظ 1والذي ال يقّل أهمية عن غذائهم الجسدي،

ور االقتصادي في دعم مستواه فضال عن مساهمة الد ،والعطف أسريا واجتماعيا
 مو والرقيعلى تحقيق النّ درٍقا ر كباحث جيدتأطَّاستطاع أن يعليمي ماديا، التّ

فسي واالجتماعي يؤديه الجانب النّور الذّي فإن أي خلل في الد؛ وعليه هلمجتمع
الطالب  غوي الذي يعيش فيهتدخل الواقع اللّناهيك عن  واالقتصادي للطالب،
يؤثر سلبا على  قد، لغوي ولهجي وما يمتاز به من تنوع، الجزائري خصوصا

     .ينجزهسمن خالل البحث الذي  جليا ، والذي سيظهرلديه التّحصيلنوعية 

 طحي، أن البحث في جوهره ال يقف عند معناه السمن كّل ما سبقيظهر فإنّه  ؛وعموما   
وتمحيص  ،ها دون فحصرصثم  ،وهو جمع المادة ونقلها كما هو سائد في اعتقاد البعض،

حليلية، فكثيرا ما يقع هذا التّصور الباحث التّبرز شخصية وفق قالب يو ،واستنتاج ،ونقد
المعلومات  هوجمع بحثهالب الجامعي، مما سينعكس سلبا على طريقة الخاطئ في ذهنية الطّ

البحث كما هو معروف؛ هو الس ولتحقيق  ،عي وراء اإلجابة على اإلشكالية المطروحةألن
أو  ثابتة حتى تترسخ كصفة ،ثيلهاوتم ،من تلك العمليات ذكرهسبق ما  فراالبد من تو ؛ذلك

ذلك ليس سوى  مهم للغاية، بيد أن جمع المادة أمر أن إذْ ؛كسلوك إيجابي في شخصيته
أشبه بمواد البناء كاإلسمنت  -يعتقادا في - ذه العمليةهو ،أولى لتكوين البحث مرحلة

والبالط وغيره، فإذا لم يتم استغالل هذه المواد واستثمارها وفق المقاييس المطلوبة في 
أن أو  ،نتيجة إما إلى تحطّم ذلك البناءول الّحدث خلل فيها، فستُؤو ،الهندسة المعمارية

بة لكيفية بناء بالنسيقاس الشيء نفسه وكذلك  ،ومثيرا لإلزعاج ،يكون منظره مخيبا
  : إلى معادلة مفادها تكون قد خلُصأموضوع البحث، وبهذا 

 البحث الذي تُإ نرى فيه مقاييسه وشروطه اع      رورة بحث بنّاء هو بالض
ومالملكة(تنمية الحصيلة اللغوية  سهم فيمنهج ي (د، ويمكن جِلدى الطالب الم

 : توضيح ذلك أكثر من خالل الترسيمة اآلتية
  

                                                             
1 : اإلسكندرية .هير كامل أحمد، أساليب بتربية الطفل بين النظرية والتطبيق، مركز اإلسكندرية للكتابس - 

   ).بتصرف.( 14م، ص2003
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م روط والعمليات التي يتطلبها البحث العلمي، والتي تسهكل أهم الشّيوضح لنا هذا الشّ     
جيد الطالب الجامعي استغالل الفرص اللغوي، شرط أن ي التّحصيلمباشرة في زيادة 

الذي ي التي روط واظب على ممارسة هذه الشّالمتاحة له أثناء دراسته بالجامعة، ألن
: وإنّما سيضرب عصفورين بحجر واحد، أال وهما ،لن يصبح باحثا فقط ،يستدعيها البحث

  .منهجةوامتالك لغة ثرية سليمة وم ،اكتساب الكفاءة البحثية

 األدب العربي تجسيداللغة وسنة الرابعة بقسم رى إلى أي مدى استطاع طلبة الّفيا تُ    
ما سيلي من هذا من خالل  لمعرفتهسعى أذلك على مستوى أبحاث تخرجهم؟ ذلك ما س

 .)القسم الميداني( البحث

 

كیفیة بناء الحصیلة اللغویة من 
خالل البحث العلمي

بالقواعد المنهجية   ماللتزاا•   
للبحث وتوجيه الطالب  إلى التفكير  

.  الصحيح

عة توفر اإلرادة البحثیة الجاِم -1
بین الفضول العلمي واالستعداد 

.النفسي

استثمار المھارات البحثیة • 
المختلفة كالمطالعة، التحلیل، 

والنقد، االستنتاج، وغیرھا

توفر اإلمكانیات المساعدة  -2
.واألجواء المناسبة

الممارسة الجادة والّتدریب -3
:المستمر على 



 

  

  

  :قيـطبيالت الباب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

غوي عند الطلبة من وضعية مستوى التحصيل اللّ
خرجخالل مذكرات الت  

  - تقييمية دراسة إحصائية -
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فحص ومعاينة إلى  لفصلسأتوجه في هذا ا :لة لمدونة الدراسةشكِّالمة وصف العين - 1 
الذي مستوى ال نوعية في محاولة للكشف عن الدارسةع الممثلة لمجتماألولى  المدونة
من خالل مواضيع في تحصيل لغة عربية سليمة وممنهجة طلبة السنة الرابعة بلغه 

لغتهم  البحوث التي تقدموا بها الستكمال شهادة التخرج، وبالتالي معرفة مدى صالحية
في  مبحث لمواصلة مشوارهكلغة  أو ألداء مهنتهم كمعلّمين مستقبالكلغة تعليم 

مؤهلين إلنجاز دراسات مستوى كفاءتهم في المنهجية كباحثين  معرفةل ،الدراسات العليا
 سأحاول لهذا، مفيدة تسهم في رقي اللغة العربية وعلومها ومعالجة قضاياها ومشاكلها

 هذه العينة، وقد اعتمدت في تثبيت بالدراسة والتحليل والتقييم اخترتهامعالجة العينة التي 
  :التالية الطرائق

 ةتحديد العين :نة  تخصمتهولقد  ،)الليسانس(الخاصة بمستوىمذكرات التخرج العياقس 
   :إلى عينتين

  .م2008/م2007 سنة تخص :ىـالعينة األول -

  .م2009/م2008تخص سنة  :ةـالعينة الثاني -

  تيـزي  _ بجامعة مولود معمـري   كتبة الخاصة ببحوث التّخرج، مال  :مكان العينة
  وزو 

   ةلغوية وأدبي -)م2009م إلى2007( منالعدد اإلجمالي للمذكرات المتناولة عموما  
  .مذكرة 138: حوالي -

 كنماذج  للفحص والتحليل المواضيع النحوية أخذت:  ةـنوع العين.  

  بصدد فحصها، تحليال وتقييما  أناعدد المواضيع النحوية المشكلة لعينة الدراسة التي
   :كاألتيوهي موزعة مذكّرة،  19 :حوالي للفحص، وضعتهابالنسبة للفترة الزمنية التي 

  .مذكرة 10: عدد المواضيع النحوية المسجلة: 2008 -2007سنة  -  /1
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           .مذكرة 09 :النحوية المسجلةعدد المواضيع : 2009-  2008سنة  - / 2
 أضع ىحو، حتمجال النّالخاصة بعناوين هذه المذكرات  تياآل ذكر في الجدولأوس

العينة أمام أعين القراء والباحثين، وهذا حسب تسلسل ورودها في نموذج القائمة 
:كالتالي ليسانس، الماجستير والدكتوراه وهي: الخاصة بفهرس مذكرات التخرج  

: السنة
2007/2008  

  : السنة  عنوان المذكرة 
2008/2009  

  المذكرةعنوان 
  

  
1  

التقديم والتأخير عند النحاة 
  .والبالغيين

  
1  

دراسة التوابع في اللغة العربية، دراسة 
سورة من آيات القرآن ( نظرية تطبيقية 

  )الكريم
  
2  

الجملة عند اللغويين والنّحاة العرب 
القدامى في ضوء الدرس اللغوي 

  .الحديث

  
2  

  
  .اإلسناد بين الوظائف النحوية والبالغية

  
3  

العدول عن القواعد النحوية في 
عن ) ورش( السور المدنية، رواية 

  .اإلمام نافع نموذجا

  
3  

  
  الصفة وعالقتها التركيبية في المعلقات

نظرية العامل بين القدماء   4
  .والمحدثين

  الجملة الفعلية في شعر المتنبي  4
  )الخيل والليل والبيداء تعرفني( 

  
5  

  
  والبالغييناالستفهام بين النحويين 

  
5  

التمرين اللغوي وأثره في تعلـيم اللغـة   
 -العربية دون أخطاء لكتاب السنة الثالثة 

  .أنموذجا -متوسط

6  
دراسة ظاهرة الحذف في اللغة 
  العربية، دراسة نظرية وتطبيقية

  
6  

األخطاء الشائعة فـي وسـائل اإلعـالم    
الســـمعية والبصـــرية، حصـــص 

  -نموذجا –تلفزيونية 

7  
أصناف الجملة وداللتها في سورة 

  .الملك
  
7  

األخطاء الشائعة في الصحافة الجزائرية 
  .جريدة الشروق –نموذجا -المكتوبة 

  النحو العربي بين سيبويه والجرجاني  8  الجملة العربية والمعنى  8

09  
الفعل الالزم والمتعدي فـي سـورة   

  الفرقان
دور الشواهد النحوية في التقعيد النحوي   9

  -الكتاب لسيبويه نموذجا –عند البصريين

10  
المعايير الصوابية في اللغة العربية 
  عند القدامى والمحدثين والمعاصرين
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قياس مستوى التحصيل اللغوي لدى طلبة السنة السابق سأحاول على هدي الجدول       
 المكونة لكفاءةعلى أهم العناصر التركيز من خالل  ، وهذاهذه البحوثالرابعة عبر 

زاويتين  علىوألجل ذلك، سأعتمد في تحليل هذه المذكرات ، كباحث الطالب الجامعي
  :هما اثنين

 ى سأ حيثحصيل المنهجي، وهي زاوية التّ :الزاوية األولىتمكّننسبة تقص 
تبلور ومدى بناء ومعالجة مواضيع بحوثهم ل البحث استثمار منهجية منالطلبة 

 .لغة البحث العلمي لديهم

  لةزاوية الوهي  :الزاوية الثانيةحصيل التّوالمتمثّلة في زاوية  ،لألولى المكم
في متن  للطلبة) التعبيرية(الكفاءة اللغوية ظهور نسبة  سيتبيناللغوي، أين 

 .ى توظيفهم لملكتهم اللغوية في معالجة مواضيعهم، ومدبحوثهم

 المدونة التي  استخراجبعد رأيت  :في معاينة وتقييم المدونةالمنهجية المعتمدة - 2
   :التالية المنهجية أن أعتمدأرشيف المكتبة،  من سأدرسها

  ترتيب مذكرات العينتين أثناء فحصها وتحليلها بحسب تسلسلها الزمني
 .والموضوعي

 ةعبارات على  ،قياسهاكمعايير في إخراج المعطيات و االعتمادعلى  تدّل خاص
     : في كل جدول، وهينسبة االلتزام بكل خطوة من الخطوات الواردة 

أخطاء كثيرة ( ، )جدا  ضئيلناقص، كبير، متوسط، ( ، )ناقص، غائب حاضر (
 .)ال توجد أخطاءومتنوعة، أخطاء قليلة، 

 نُه الجداول التي ستظهر في األسفلوفق  لمعطياتتصنيف اما ستبي.  

  إجراء العملية اإلحصائية ، للخروج بالنتائج النهائيةإحصاء المعطيات ويتم
  100عدد اإلجابات                        :كالتالي

 العدد اإلجمالي للعينة         .تحليل النتائج وتقييمها 

  ـرةـمذكـــــ 19   :المجموع
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 مع  كلما استدعى األمر ذلك في التهميشوضيحات أو التّبعض المالحظات  إيراد
التي الحظت فيه  مواضيع التخرجلبعض ببعض النماذج المصورة  إلحاقه

 .اإلخاللمظاهر 

  

                                                             
   -  بنية البحث في المذكرة رقم وفي ورقة مستقلة  ومنفصلة عن خطة البحث، وردت تحت عنوان 2إن ،

موضوع البحث بما فيها عليها سيسير التي المقدمة التي هي بمثابة البوابة الرئيسة للتعرف على كل الخطوات 
بنية البحث، ولعّل ذلك راجع في الغالب إلى طريقة العروض البحثية التي اعتاد عليها الطلبة في تقديم 

  .  وعرض ما يكلفون به في قاعات التدريس، أو قد يعود ذلك إلى تعليمات المشرف
 - المنهج ورد في ثناي 6في المذكرة رقم  الحظت ا عنصر من عناصر المقدمة وهو من العينة األولى، أن

بدال من كلمة منهج تحليلي، ولم يتم اإلشارة إليه كعنصر مستقل  - دراسة تحليلية –بنية البحث، باستخدام عبارة
 .بحد ذاته

  :وضعية التّحصيل المنهجي بالنسبة لبحوث التخرج الخاصة بالعينتين:     الجدول األول

: العينة الخاصة بسنة
  م2007/2008م

  نسبــة االلتزام بخطـوات البحث في المقدمة  )1(

  ددـع

  راتـالمذك

أهمية 
  الموضوع

دواعي 
اختيار 
  الموضوع

اإلشكالية 
  المطروحة

بنية   الفرضيات
  :البحث

  الصعوبات  المنهج

  واردة   غائب   واردة  غائبة   غائبة    واردة   واردة  - 1-المذكرة 

  غائبة  غائب   واردة   غائبة   غائبة    غائبة   واردة    - 2-المذكرة 

  غائبة   غائب   واردة  غائبة  غائبة    واردة  واردة  -3 -المذكرة 

  غائبة  غائب  واردة  ناقصة  غائبة  واردة  واردة  - 4-المذكرة 



 مذكرات  خالل من الطلبة لدى اللغوي التحصيل وضعية              األول الفصـــل  

   التخرج

76 

 

                                                             

 

  
  - حدوث تأخير في عنصرين  )2009 - 2008(بسنة  من العينة الثانية الخاصة) 3(في المذكرة رقم  الحظت

دواعي اختيار الموضوع وإشكالية الموضوع وتقديم بنية البحث عليهما، مما  : وهمامن عناصر المقدمة 
  .أحدث خلال في التسلسل المنطقي لعناصر الموضوع

  غائبة  غائب  واردة  غائبة  غائبة  ناقص  غائبة  - 5-المذكرة 

  واردة  وارد  واردة  غائبة  واردة  ناقص  ناقص   - 6 -المذكرة

  واردة  غائب  واردة  غائبة  غائبة  واردة  واردة  - 7-المذكرة 

  غائبة  غائب  واردة  غائبة  واردة  واردة  ناقص  - 8-المذكرة 

  واردة  غائب  واردة  غائب  غائبة  ناقصة  واردة  - 9-المذكرة 

  واردة  واردة  واردة  غائبة  غائبة  واردة  واردة  -10-المذكرة 

: العينة الخاصة بسنة
  م2008/2009م

  

  واردة  وارد  واردة  ناقصة  واردة  واردة  واردة  - 1-المذكرة 

  واردة  وارد  واردة  واردة  واردة  واردة  واردة  - 2-المذكرة 

  واردة  وارد  واردة  غائبة   واردة    واردة   واردة  - 3-المذكرة 

  واردة  وارد  واردة  غائبة  غائبة  واردة  واردة  - 4-المذكرة 
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 ن بعد إحصاء المعطيات األولية في : لالجدوالتي أسفر عليها  اإلحصاءاتتائج نتبي
  :التاليةكلتا العينتين النتائج 

الخطوات المنهجية 
  في البحث

أهمية 
  الموضوع

دواعي 
اختيار 
  الموضوع

إشكالية 
  البحث

فرضيات 
  البحث

المنهج   بنية البحث
  المعتمد

  الصعوبات

  النسب المسجلة   معايير الفحص

  

  وارد

  ةمذكر 16

214.8%  

 اتمذكر14

3.687%  

 اتمذكر 9

47.36% 

 اتمذكر 3

15.78% 

 مذكرة19

100 %  

10 
 اتمذكر

52.63%  

 مذكرة14

68.37 % 

  مذكرتان  ناقص

10.52 %  

 اتمذكر 3

15.78% 

  ال شيء

00 % 

  مذكرتان

10.52% 

  ال شيء

00 % 

  ال شيء

00 % 

  ال شيء

00 % 

                                                             
  -  عمن العينة الثانية، تذبذبا في عرض خطوات موضو) 6(في المذكرة رقم  الحظت  البحث، حيث تم

  . ثا بذلك خلال في الترتيب المنطقي والمنهجي للبحثإدراج فرضيات البحث بعد بنية البحث والمنهج، محد

  واردة  وارد  واردة  غائبة  غائبة  واردة  واردة  - 5-المذكرة 

  واردة  وارد  واردة  واردة   واردة  غائبة  واردة  - 6-المذكرة 

  واردة  غائب  واردة  غائبة  واردة  واردة  واردة  - 7-المذكرة 

  واردة  وارد  واردة  واردة  واردة  واردة  واردة  - 8-المذكرة 

  واردة  وارد  واردة  غائبة  واردة  واردة  واردة  - 9-المذكرة 
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  مذكرة 1  غائب

5.27 % 

  مذكرتان

10.52% 

10 
  اتمذكر

63.25% 

  مذكرة14

68.37% 

  ال شيء

00 % 

  اتمذكر 9

47.36 
%  

5 
  اتمذكر

26.31% 

من خالل هذا الجدول تفاوتا في النسب المسجلة في كل خطوة من يظهر  : تحليل وتقييم
بالنسبة  الحظتالخطوات المنهجية المنصوص عليها في مقدمة البحث األكاديمي، حيث 

، قد أشارت إلى األهمية التي يكتسيها المدونةبحوث  كبر نسبة منللخطوة األولى، أن أ
أما ما تبقّى من النسبة  مذكرة، 16ما يعادل  ،%21 .84الموضوع قيد البحث بنسبة  

 لخطوة الثانية المتعلّقة بدواعي، وهو كذلك ما ينطبق تقريبا على ااإلجمالية، فهي ضئيلة
وهو ما يدّل على أن ، % 73.68 :بهاتزام االلاختيار الموضوع، حيث سجلت نسبة 

يحصل معظم الطلبة يدركون قيمة الموضوع الذي سيعالجونه، وإن كان هذا اإلدراك 
  .بدرجات متفاوتة بينهم

    ا فيم يخصأم ل الخطوة الثالثة والرابعة المتعلقتان باإلشكالية والفرضيات، فقد سج
وخاصة الخطوة الرابعة ، أغلب بحوث العينةفي  هماغيابالجدول من خالل نتائج 

 تبلغحين  في ،%73.68 قدرها المتعلقة بوضع الفرضيات، حيث تم تسجيل نسبة 
وعددها ، %52.63 أي ،ما فوق الخمسين المذكراتنسبة غياب طرح اإلشكاالت في 

 نسبة ال بأس بها ،% 47.36: ومع ذلك فإن النسبة المتبقّية والمقدرة بـ ،بحوث 10
يحاولون إثبات قدراتهم الفكرية  من الطلبة المجتهدين في بحوثهم شلّةوجود  حيث تفسر

  .ون عنهاثفي طرح تساؤالت حول المواضيع التي يبح

 الكلية للعينة فقد تحصلت على النسبة الخاصة ببنية البحث، و أما الخطوة الخامسة   
قد تدربوا ، لهم إلى جانب مساعدة المشرفينما يعني أن الطلبة ولعّل ذلك ، %100أي 

من وهذا ، وتقسيم الموضوع إلى أجزاء وفصول وضع خطة البحثكيفية سابقا على 
يكلّفون بها في سنوات تدريسهم بالجامعة، وما قبل خالل العروض البحثية التي كانوا 

  .الجامعة
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أن  الحظتف، المعتمد في بحوث طلبة العينة الخطوة المتعلّقة بالمنهج سبة إلىأما بالنّ  
حضور  الجدول، حيث بلغت نسبة خانة لمسجلتين فيفي النسبتين اكبيرا هناك تقاربا 
أن المنهج المهيمن بعد فحصها،  الحظت، و% 52.63بحوث العينتين المنهج في 

تقريبا فيها هو المنهج الوصفي التحليلي كونه المالئم لهذا النوع من المواضيع اللغوية 
ألولى اتتقارب مع النسبة والتي ، % 47.36: المقدرة بـخرى بالمقابل مثّلت النسبة األ

ما يعني أن هناك الكثير من الطلبة من ، العينتين مذكراتواضحا للمنهج في باقي  غيابا
األسباب وراء هذا لم يسعفهم فهم ماهية المنهج وكيفية تطبيقه، مما يستدعي البحث عن 

  .                                                                  ؟الخلل

ناء ثالتي تواجه الطلبة أ بذكر الصعوباتللفحص، تتعلّق  أدرجتهاخطوة آخر أما    
، األمر الذي يفسر أن البحث % 73.68 إلىوصلت أعلى نسبة فيها  ولقدأدائهم للبحث، 

   .المن أدرك قيمتهعملية شاقة ومتعبة، لكنها مثيرة  

 إلى أخلصناء منهجية المقدمة، بانطالقا من عرض النتائج السابقة، والخاصة بكيفية 
  :مايلي

 مواضيع بحوثهم متذبذبةعلى  المالحظَةإن نسبة تطبيق الخطوات المنهجية  -
هناك ثغرات  أنومتفاوتة، فرغم جهود المشرفين في توجيه الطلبة منهجيا، إالّ 

 فحصتهاالتي  المدونةمن خالل  لمستهكثيرة في تطبيق تلك الخطوات، وهو ما 
 ت مؤقتةتفسيرا طرح اإلشكاليات وافتراض إجابات أوه من نقص في الحظت وما

 .فضال عن تغييب قيمة المنهج العلمي في رسم مسار البحث وبلوغ أهداف البحث

إن بعض الخطوات التي حاول الطلبة التقيد بها، وردت بشكل ناقص من حيث  -
تحتاج إلى الوقوف عندها وإعادة إذ وطريقة صياغتها،  التعرض إليهاكيفية 

 . ظر فيهاالنّ
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، أن أساس الخلل في عدم مراعاة كّل الخطوات المطلوبة في في اعتقاديإنّه   -
أغلب ما تعود  أهميتها، هو أنمن غم ربالث مقدمة البح تقوم عليهاالمنهجية التي 

وترسخ في سلوكهم التعليمي، هو طريقة تقديمهم للعروض البحثية  الطلبةعليه 
بها على امتداد فترة دراستهم بالجامعة، وهي فترة تدريب طويلة  فونكلَّالتي ي

كيفية توظيف مقاييس وقواعد البحث العلمي بالشكل مقارنة بمدة تدريبهم على 
يجد نفسه على مشارف التخرج ولم يكتمل  إذالصحيح عبر مادة مناهج البحث، 

 .استيعابه في كيفية إنجاز بحث تخرجه

  

  

  

  

  

  

  

  :وضعية التحصيل المنهجي لبحوث التخرج الخاصة بالعينتين) تابع( ):2(الجدول رقم 

  :البحث متن ب الخاصة المنهجية قواعدالااللتزام بنسبة  )2(  عينة الدراسة

مذكرات العينة الخاصة 
  م2007/2008م: بسنة

  قواعد نسبة االلتزام ب

   االقتباسات

  عالماتنسبة االلتزام ب 

  الوقف 

  قواعد نسبة االلتزام ب

  التهميش

  ناقص  ناقص   جدا ةضئيل   - 1-المذكرة 
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  ناقص  ناقص  جدا  ةضئيل   - 2-المذكرة 

  متوسطة  ناقصة  جدا ةضئيل  -3 -المذكرة 

  ناقصة  ناقصة  ناقصة  - 4-المذكرة 

  ناقصة  ضئيلة جدا  ناقصة  - 5-المذكرة 

  ناقصة  ضئيلة جدا  ناقصة  - 6 -المذكرة

  ناقصة  ناقصة  متوسطة  - 7-المذكرة 

  متوسطة  ناقصة  ناقصة  - 8-المذكرة 

  متوسطة  ناقصة  ناقصة  - 9-المذكرة 

  ناقصة  ناقصة  جداضئيلة   -10-المذكرة 

: نةسالعينة الخاصة ب
  م2009/م  2008

  

  ناقصة  متوسطة  ناقصة  - 1-المذكرة 

  متوسطة  متوسطة  متوسطة  - 2-المذكرة 

  ناقصة  ناقصة  ناقصة  - 3-المذكرة 
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  متوسطة  ناقصة  ضئيلة جدا  - 4-المذكرة 

  ناقصة  متوسطة  متوسطة  - 5-المذكرة 

  ناقصة  ناقصة  ضئيلة جدا  - 6-المذكرة 

  ناقصة  متوسطة  ناقصة  - 7-المذكرة 

  ناقصة  متوسطة  ناقصة  - 8-المذكرة 

  ناقصة  ناقصة  ناقصة  - 9-المذكرة 

  

  

  

  

      :عما يلي أسفر إحصاء المعطيات السابقة :العائدة من الجدول السابق نتائج اإلحصاءات

القواعد    
المنهجية 

الخاصة بمتن 
  البحث

  نسبة االلتزام بقواعد 

  االقتباسات

  نسبة االلتزام بعالمات

  الوقف

  نسبة االلتزام بقواعد 

  التهميش

  النـــــسب المــسجلــــــــــة   معايير الفحص
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 %  0 % 0     %  0  كبيـرة

  متوسطة
   اتمذكر    03

15.78  %  

 اتمذكر 05 

 26.31% 

 اتمذكر 05 

26.31 % 

  ناقصة
  اتمذكر 10

52.63 %  

 مذكرة 12

63.15  % 

  مذكرة 14 

73.68 % 

  ضئيلة جدا
  اتمذكر 06 

 31.57%  

  تانمذكر

10.52%  

  ال شيء

00  % 

ظهر نتائج الجدول عموما، أن نسبة االلتزام بالقواعد المنهجية الخاصة تُ: تحليل وتقييم
 تلكتطبيق سب ن أن معايير الفحص بينتُ بمتن البحث دون المستوى المطلوب، حيث

 %)50( معدالت ما فوق الخمسين بالمائةبوبالمتن ناقصة، المتعلّقة  روط المنهجيةالشُّ
  :وهي كالتالي

 القواعد حواليبهذه  االلتزام نقص درجة بلغت: النسبة للقواعد الخاصة باالقتباسب -1
 الحظت، في حين مذكرات  10عادل ما  ، أيسجلت فيهاوهي أكبر نسبة  ،52.63%

 03باستثناء  31.06%بنسبة  مذكرات 06فيفي تطبيق هذه القواعد فادحا  نقصا
من أجل و ال بأس به،مراعاة القواعد بقدر تم فيها  ،من العينة اإلجمالية مذكرات

على سبيل إدراج بها بعد المعاينة، يمكن  خرجتُسبة التي االستدالل أكثر على النّ
 :منها والتي تكررت في أغلب بحوث العينتين خرق تلك القواعد، بعض مظاهرمثيل التّ

)(  
                                                             

 - ّفي آخر البحث  وضعتهاماذج المصورة التي لمزيد من التفصيل، يمكن الوقوف مباشرة على بعض الن
  . المخصص لذلك )1(بالعودة إلى الملحق رقم 
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خلطا شديدا في  تالحظفريق بين أنواع االقتباسات المختلفة، حيث عدم التّ - )1(
 أو الشولتين توظيفها لغياب تطبيق القواعد التي تضبطها كاستعمال المزدوجين

في حالة أخذ فكرة المؤلف دون ) ينظر( في االقتباس الحرفي أو استخدام كلمة 
هو كثرة  وجدتهفي حالة التصرف في بعض لغته، فما )  بتصرف(كلماته أو 

األرقام في أغلب متون تلك البحوث، لكنها غير ممة في كيفية نقل أفكار نهج
ويمكن رؤية ذلك بوضوح من الغير، فنجد الترقيم والتهميش يتم بنفس الطريقة، 

   .مختلف المالحقخالل النماذج المختلفة التي سنعرضها في 
)2( - االقتباس منحصر أو عند  ظريةالنّ عريف بالمفاهيمالتّ عندفقط  االعتقاد بأن

األبيات أو  عند االستشهاد باآليات القرآنية أو ،اإلتيان بأقوال العلماء والمفكرين
 أنواعه وطريقة توظيف ،القتباسل العام مفهوملمخالف لوهو اعتقاد ية، الشعر

ما ...[ :التالي المقطع األولىلعينة ل )(1رقم المذكرة من  12 صفي : فنجد مثال
فكما  ،...])علم المعاني... إلى غاية....والواقع(  :يقولجعل تمام حسان 

 المزدوجينبدل استخدام القوسين و )يقول(  ود كلمةور في هذا االقتباس الحظن
صرف فيهتم التّ الذياإلشارة إلى االقتباس  دون ما بين القوسينفقط توثيق  فيتم 
موذجين من إلقاء نظرة إلى النّ ، ال بدراألمر أكثومن أجل توضيح ، ككل

  . الخاص بذلكملحق الالمصورين في 
، على هابعض ونمن متترقيم االقتباسات غياب  تالحظومن جهة أخرى  - )3(

زاهة العلمية للبحث، فهو دليل القارئ إلى معرفة من أهميته في تحقيق النّغم الر
حقق للتّ واألفكار المأخوذة من المصادر أو المراجع ، مرجعية تلك المعلومات

رقيم الذي يبين حدود التّ غياب فإن ؛من ثمةو ،استزادة الفائدةجل أمن منها أو 
ومصداقية المعلومة من  ،جهةباحث من شكيك في أمانة اليؤدي إلى التّ ،االقتباس

من العينة األولى  2 في المذكرة رقم ؛على سبيل المثال فوجدت، أخرى جهة
مما  ،بطريقة عشوائية حيث استخدمتغيابا واضحا للقواعد التي تحكم االقتباس، 

                                                             
 -  ل: الخاص بمظاهر االقتباس )1(الملحق  ينظرالمذكرة األولى  من العينة األولى، ص النموذج األو ،
  .12، ص 11
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 تكررمن المراجع المختلفة، وهو ما  رأدى إلى خلط كبير في طريقة نقل األفكا
  .في أغلب صفحات المذكرة

أم  المنقولة حرفيافة في هذه البحوث سواء الموظّاالقتباسات  ن أغلبإ - )4(
  . وإحالتها إلى الهامش تعيينها لم يتم ،تصرف فيهامال

، أن بعض المذكراتمن خالل طريقة االقتباس المعتمدة في كما الحظت  - )5(
إعادة تهميش االقتباسات  يتمحايل على لغة المؤلف، حيث هناك نوعا من التّ

غته، فيتم استغاللها من أجل تضخيم ها بلُرحالفرعية التي اعتمد عليها المؤلف وشَ
 1 في المذكرة :مثال وجدتهوهو ما ، المراجع وتضليل المشرفو المصادرقائمة 

هناك استغالال لجزء من اللغة  أن الحظتحيث ، 23ص من العينة األولى 
راكيب النحوية وسياقاتها التّ(صالح بلعيد، من خالل كتابه التابعة للمؤلف 

غاية  إلى 175(وهذا بداية من ص ) المختلفة عند عبد القاهر الجرجاني
 أخيرقديم والتّقام بشرح آراء الجرجاني حول قضية التّ وهذا حين، )178ص

  .©ذلك في نماذج أخرى الحظتكما  ،على ضوء كتابه دالئل اإلعجاز

طويلة  التي تم توظيفها في بعض مذكرات العينتين أغلب االقتباسات أن كما - )6(
بمثابة إعادة سرد للمعلومات  تفصار، فكثيرا ما تتجاوز الصفحة الواحدةجدا، 

 . بالترقيم تعينهافضال عن غياب  ،وليس تحليال وتعليقا عليها ،المنقولة

أظهرت نتائج الجدول ضعفا في استخدام  :بالنسبة للقواعد الخاصة بعالمات الوقف  -2
، أي ما 63.15 %: وبنسبة كبيرة قدرت بـ ،لعالمات الكتابة والوقفالطلبة 

على  األخرىسب في حين توزعت النّمذكرة من مجموع العينتين،   12عادل
                                                             

  - ننيمع العلم أ ،21، ص 20، المذكرة الثانية من العينة األولى، ص  النموذج الثاني العودة مثال إلى 
  .هذا الخلل في كل صفحات البحث توجد

 -  25، ص 23، المذكرة الثامنة من العينة الثانية، ص ،النموذج الثالثالعودة مثال إلى .  
 النّموذج الرابع للتحقق من المتن،  كما يمكن العودة مثال، إلى  صالح بلعيد المؤلفكتاب يمكن العودة إلى  - ©

  ، مذكرة الثامنة من العينة الثانيةالنموذج الخامس، وكذلك 08السادسة من العينة األولى، ص المذكرة 
  .62ص

 - كما يمكن العودة إلى ، 11، المذكرة السادسة من العينة الثانية، ص النموذج السادس العودة  مثال إلى
   .المذكرة الرابعة من العينة األولى لتصفحها
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إلى عدم وعي الطالب الجامعي  قص الكبيرهذا النّوقد يعود سبب  ،المعايير المتبقية
وما  ،والفقرات ،في الحفاظ على انسجام الجملهذه العالمات باألهمية التي تحملها 

، وقد تحملهاسيساعد على فهم المعاني والدالالت التي  ،من ترتيب وتناسق تُضفيه
غير متخصص في  على يد تتعلّق بطبع المذكرةقد يرجع ذلك إلى عوامل أخرى 

، ومن مظاهر النقص التي ...أو إلى عدم مراجعتها وفحصهاالعربية،  كتابة اللغة
 :منها في مذكرات العينتين، نذكر متكررها بشكل الحظت

بعضها تكاد أن  إلى درجة، بل ذبذب في استعمالها من صفحة إلى أخرىالتّ – )1(
ل من درجة يقلّمة، مما غير منظّو ،تخلو منها، فتظهر على شكل جمل متراصة

، الشيء انتباه القارئ في تتبع مضمون األفكار التي تحتويها فقرات متن البحث
وهو  ،الطالب إيصاله من خاللهافهم ما يريد  في الذي يؤدي إلى خلق صعوبة 

 .عض مقدمات بحوث العينتينبه كثيرا في الحظتما 

غير موزعة  فة في متون هذه المذكراتأغلب عالمات الوقف الموظّن إ – )2(
ويتناسون دورها في ضبط  ،بشكل منتظم ومتجانس، فكثيرا ما يهملها الطلبة

كثيرا ما تقع : مثال(.) ، فالنقطة إلى القارئ بطريقة يرتاح إليها نقله المعنى، و
 .ل نهاية الداللة التامة للجملةبوسط الفقرة دون العودة إلى السطر أو ق

 وهو  ،المتنتمركز أغلب عالمات الوقف في االقتباسات الكثيرة المنقولة إلى  - )3(
 .المذكراتالمالحظ تقريبا في معظم 

هناك خلال كبيرا في طريقة أن  الحظتفقد  : بالنسبة للقواعد الخاصة بالتهميش - 3
توظيف طلبة العينتين لقواعد التهميش، وهو ما بينته نتائج اإلحصاءات الواردة في 

، ما % 73.68 :الجدول، حيث وصلت نسبة غياب االلتزام بهذه القواعد إلى
باستثناء وهي أعلى نسبة سجلت من المجموع اإلجمالي للعينتين  ،مذكرة  14عادل

كما  -ما يعني أن أغلب المذكرات مذكرات كان التزامها بالقواعد متوسطا،  05
 هميشقد اتّخذت تقريبا منهجية معينة في التّ - في الجانب النظري تشرأن أسبق و

                                                             
 -   المذكرة التاسعة من العينة النموذج األول: الخاص بمظاهر عالمات الوقف )2(العودة إلى الملحق رقم ،

  .02السادسة من العينة الثانية، ص، المذكرة ذج الثانيوالنّمو، من المقدمة 1، صىاألول
 -  03 من العينة األولى، ص المذكرة الثامنة النموذج الثالث،): 2(رقم  العودة إلى الملحق .  
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الكثيرة التي انتماء طلبة العينتين إلى قسم واحد، فضال عن النقائص من غم ربال
 :منها ، نذكرالظواهر التي رصدناهاجملة  ومن ،لوحظت فيها

عزى ي ذلكولعل  ،فيها بمنهجية موحدةااللتزام ن أغلب هذه البحوث لم يتم إ - )1(
 صين حول الطريقة الواجب اعتمادهابين المتخصإلى غياب اتفاق جامع ومانع 

واألسـاتذة   البحـث  ، أو بين األساتذة المدرسين لمنهجيـة خصصاتفي كل التّ
هو عدم  ؛ظرملفت للنّالُالحظ والمالشيء  لكن ،خصص الواحدفي التّ المشرفين

بعنـوان  على سبيل المثـال  كالبدء ، هميش في البحث الواحدااللتزام بقواعد التّ
وهو ست منها أفكار المؤلِّف، بِالتي اقتُ ، أو عدم ذكر الصفحةقبل المؤلِّف الكتاب

فضال عن ، هميشفق عليها باألغلب في طريقة التّالشيء المخالف للطريقة المتّ
  . عدم ذكر كل المعلومات الخاصة بالمصدر أو المرجع المأخوذ

كيفية توظيف المرجع السابق والمرجع نفسه، مما يدل على وقوع الخلط في  - )2(
الطالب ال يمتلك الد راية والتجربة الكافية في استخدامهماأن.  

 ©في المـتن ها توثيق في حين يفضل أسفل الورقةفي تهميش اآليات القرآنية  - )3(
 الحظتهاوهي ظاهرة  ،بجانب اآلية القرآنية قم ونوع السورةالر ذكرمن خالل 

فليس معقوال في كل بحوث العينتين، مما يتنافى مع مقام قدره سبحانه وتعالى، 
 تعيـين  تمي وبالمقابل، التّهميشور القرآنية في ذكر السيتم أن  -في اعتقادي -

قائمـة المصـادر   صـدارة   فـي على عليه ال ي أساس مصدرك القرآن الكريم
  .والمراجع

في أكثر من  المراجع بكل تفاصيلهابعض ب المعلومات الخاصة إعادة تكرار - )4(
في معظم بحوث العينتين بدل االعتماد على الطريقة المعمول بها وهذا  صفحة،

                                                             
-   ل: هميشالخاص بمظاهر التّ) 3(الملحق رقم العودة إلىمثال، المذكرة التاسعة من العينة  النموذج األو

: والنموذج الثالث مثال، 12ص : مثال، المذكرة السادسة من العينة األولى، الثاني جوالنموذ، 06ص ، الثانية
  .19المذكرة الثانية من العينة األولى، ص 

  -   02، المذكرة السابعة من العينة األولى، ص الرابعالنموذج العودة  مثال إلى.  
  .17، المذكرة األولى من العينة األولى، ص النموذج الخامسالعودة  مثال إلى   -  ©
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و المرجع، ثم ذكـر  أغالبا، والمتمثّلة في اإلشارة إلى المؤلِّف وعنوان المصدر 
  .الصفحة

ول ابيانه من المعطيات والنتائج المستخرجة من الجد سبق مانطالقا مافإنّه وعليه؛ 
  : استخالص مايليالمطاف إلى  يصل بوالسابقة، 

بعد وهذا معايير الفحص السابقة، المسجلة في سبة الكلية إنّه بحساب النّ - )5(
 على نسبة تحصلت فقد، كوين المنهجيعلى صعيد التّ بحوث العينتين مالحظة
ويمكن توضيح ذلك على نحو  ،النسبة اإلجماليةمن  %77.18: قدرها ضعف

 :أدق عبر الترسيمة التالية

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  -   78 ، المذكرة الرابعة من العينة الثانية، ص سادسالنموذج الالعودة  مثال إلى.   

0   % %22.8  

%77.18 

كبیرة

متوسطة

ناقصة وضئیلة جدا

.
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          :وضعية التحصيل اللغوي الموظّف في معالجة موضوع البحث :)2(رقم الجدول 
من  -المتخرجين  –من خالل هذا الجدول تبيان نسبة تمكّن طلبة العينتين  سأحاول

التي  المادة القرائيةمعالجة هذه المواضيع بملكتهم اللغوية الخاصة ونسبة استفادتهم من 
  . منحتها لهم عملية البحث

العينة الخاصـة  
ــنة : بســــ

  م2007/2008م

نسبة استخدام الطالب 
  للغته الخاصة 

األخطاء المالحظَة 
  والمتكررة في لغته

نسبة اعتماده على لغة 
  ابتالك

نسبة   
لغته حضور 

  التحليلية

نسبة حضور 
لغته 

االستنتاجية في 
  المتن والخاتمة

نسبة  
  ورودها

  

  نوعها

كمية االقتباسات 
الموظفة  في 
  الصفحة الواحدة

نسبة اعتماده 
على لغة 
الكتاب 

  المشروحة

بعضها أخطاء    قليلة  قليلة  قليلة  - 1-المذكرة 
 مطبعية
  ...صرفية

تصل   – كبيرة 

اقتباسات  8إلى غاية 
  - في ص الواحدة

  كبيرة

متنوعة، تتراوح    كثيرة  ضئيلة جدا  ضئيلة جدا  - 2-المذكرة 
بين المطبعية 

 والنحوية
  .التركيبيةو

إال أن  -كبيرة 
االقتباسات طويلة 

  .-جدا

  كبيرة

  قليلة  -3 -المذكرة 

  

توظيف  ( قليلة
عبارات تدل على 
استنتاج الفكرة لكن 

  )بلغة الكتاب

 متوسطة
مركز بشكل تت(

أكبر في 
  )المقدمة

معظمها مطبعية 
وبعضها نحوية 

  وإمالئية

تتراوح  – كبيرة
 5إلى  3من 

 ص اقتباسات في
  -الواحدة 

  كبيرة

برزت  ( قليلة  ضئيلة جدا  - 4-المذكرة 
 أكثر في

أغلبها مطبعية   متوسطة
وبعضها نحوية 

  .وتركيبية

طغت  – كبيرة
االقتباسات على متن 

   -البحث

وإن – كبيرة
  -تصرف فيها
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  ) الخاتمة

  قليلة  قليلة  -5 -المذكرة 

برزت أكثر  (
  )الخاتمة في

تصل إلى  – كبيرة  مطبعية  قليلة
قتباسات أو ا   6

أكثر وكلها نقول 
  -حرفية تقريبا

  كبيرة

اقتصر ( قليلة  قليلة  - 6 -المذكرة
على أكثر  هاروظه

  )الخاتمة

لكثرة (  قليلة
االعتماد على 

 االقتباسات
  )المنقولة

طغت  –  كبيرة  مطبعية
  -على متن البحث

  متوسطة

  متوسطة  متوسطة  مطبعية  قليلة  متوسطة  متوسطة  - 7-المذكرة 

اقتصر ( قليلة   قليلة  - 8-المذكرة 
 علىأكثر  ظهورها

  )الخاتمة

لكثرة (  قليلة
االقتباسات 

   )المنقولة

  كبيرة  كبيرة  مطبعية

معظمها ( قليلة  - 9-المذكرة 
هو إعادة سرد 

   )  للمعلومات 

اقتصر  ( قليلة
أكثر  ظهورها 

  ).على الخاتمة

 قليلة
االعتماد على (

االقتباسات 
  )المنقولة

منها التركيبية 
  والصرفية 

تصل إلى  – كبيرة
 اقتباسات في ص  8

  الواحدة

  كبيرة

 متوسطة  -10-المذكرة 
ظهور محاوالت (

تعبيرية والتصرف 
   )المراجعفي لغة 

  متوسطة
ظهرت نوعا ما  (

في المتن 
  )والخاتمة

متنوعة،  تتراوح   كثيرة
بين المطبعية، 

النحوية ، 
  .التركيبية

  متوسطة 

في ص  4إلى  1من 
  .الواحدة

   متوسطة

 تم التصرف( 
، دون فيها

   )توثيقها

العینة الخاصة 
: بسنة

2008/2009 
  م
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  متوسطة  - 1-المذكرة 

أكثر في  تظهر(
  )القسم التطبيقي 

  قليلة

 ورهاظهاقتصر (  
  )الخاتمة علىأكثر 

تتراوح بين  ،متنوعة  كثيرة
والصرفية ، النحوية
  .التركيبيةو

   متوسطة

في  4إلى  1من  -
  .ص الواحدة

  قليلة

حيث ( كبيرة  - 2-المذكرة 
حضورا  لمست

ألسلوب واضحا 
  )الطالبة

ظهرت ( كبيرة 
المتن وفي  في ثنايا

  )الخاتمة

  مطبعية  قليلة

  إمالئية
- متوسطة
إلى  3تتراوح بين 

   -اقتباسات 4

  قليلة

ــطة  -3 -المذكرة   متوسـ
ظهـور محـاوالت   (

تعبيرية والتصـرف  
ــادة  ــة الم ــي لغ ف

  )المأخوذة

  متوسطة

ظهرت نوعا مـا   (
ــتن  ــي المـ فـ

  )والخاتمة

النحوية،  منها  قليلة
  التركيبية 

 تراوحت -كبيرة 
 6إلى  4 بين

في ص  اقتباسات
  - الواحدة

  كبيرة

  قليلة  قليلة  - 4-المذكرة 

 ورهاظهاقتصر ( 
  )الخاتمة علىأكثر 

وردت  - كبيرة  تركيبية مطبعية،  قليلة
االقتباسات طويلة 

جدا رغم قلة 
المراجع 
  -المستخدمة

  كبيرة

اقتصر (  قليلة  متوسطة  - 5-المذكرة 
 علىأكثر  ورهاظه

  )الخاتمة

 مطبعيةتتراوح بين   متوسطة
إمالئية، نحوية 

  تركيبية
ألن  - كبيرة

وردت معظمها 

  - طويلة جدا

  كبيرة

 ألن - كبيرة  .مطبعية، تركيبية  قليلة   قليلة  قليلة  -6-المذكرة
  االقتباسات طويلة

  كبيرة

ظهرت في ( قليلة  - 7-المذكرة 
  )الجانب التطبيقي

 ألن -  ةكبير  مطبعية  قليلة  قليلة
  -االقتباسات طويلة

  كبيرة

  كبيرة  متوسطة  .أخطاء متنوعة   كثيرة  متوسطة  قليلة  - 8-المذكرة 
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إعادة سرد ( قليلة  - 9-المذكرة 
  )للمعلومات 

  متوسطة  متوسطة  أخطاء متنوعة  كثيرة  متوسطة

 :عن النتائج التالية المعطيات الواردة في الجدول بعد فحصها تأسفر :الجدولنتائج 

مستوى التحصيل 
  اللغوي

من خالل بحوث 
  العينتين

الطالب للغته نسبة استخدام 
  الخاصة

األخطاء 
المالحظَة 

والمتكررة في 
  لغته

  نسبة استخدامه للغة الكتاب

  اللغة 

  التحليلية

  اللغة 

  االستنتاجية

  نسبة ورودها

  

كمية 
االقتباسات 

  الموظفة

نسبة االعتماد 
على اللغة 
  المشروحة

  النـــــسب المــسجلــــــــــة   معايير الفحص

  كبيـرة
5.26 %  5.26 %  26.31 %    68. 42  %    68. 42  % 

  متوسطة
26.31 % 26.31 %  15.78% 31.57 %  21.05 %  

 % 10.52 % 0 % 57.89  % 63.15  % 57.89  قليلة

 % 0 % 0  % 0  % 5.26  %  10.52  ضئيلة جدا

 جملة من الحقـائق كل معيار من معايير الفحص نتائج  بعد معاينة يتّضح :تحليل وتقييم
 :التالية
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وضـعية  ن إ: لطلبة في متون بحوثهمبا خاصةغة اللّلا )بروز (مستوى تجلّي -      1
اسـتخدام المهـارات البحثيـة     فيتعاني نقصا فادحا  ،العينتين في مدونةاللغة البحثية 

لمستوى كفاءة الطالب اللغوية تجلّيا الذي يعد  ي،التحريرعبير التّ على مستوىالالزمة 
، وهذا اسـتنادا إلـى الوقـائع    أثناء معالجة موضوع بحثه الخاصفي التعبير بأسلوبه 

على مستوى  % 57.89 :تقدر بـنسبة نقص  تلج، حيث سأثبتها الجدولالتي الرقمية 
ومع ذلك فقد  ،االستنتاجية لطلبة العينتينعلى مستوى اللغة  %63.15و ،اللغة التحليلية

عبيريـة ذات المسـتوى   التّ محـاوالت فيها بعض ال لمستالتي بعض البحوث  وجدت
 .مذكرات من العينة  05أي ما عادل ،% 26.31: المتوسط بنسبة

العودة أثناء فحص  ،عليكان لزاما  لقد  :نسبة األخطاء المالحظة في لغتهم -    2  
                    المختلفـة غويـة  اللّإلى قياس نسبة سالمتها مـن األخطـاء    طلبةهذه اللغة الخاصة بال

هذه األخطاء ورود  الحظتفقد  ، وعموما )صرفية، إمالئية، تركيبية ،مطبعية، نحوية( 
حيث  الثالثة األولى في معايير الفحص بنسب متفاوتة توزعتفي كل المدونة، إالّ أنّها 

  :سجلت
 فاقت الخمسين بالمائـة األخطاء الواردة في أغلب بحوث العينتين بنسبة  قلّة - )1(

، وأغلبها عبارة عـن أخطـاء   مذكرة 11، أي ما عادل %  57.89إلىوصلت 
 .-السابقفي الجدول  تن أشرأسبق وكما  -تركيبية و إمالئية مطبعية،

   قليلـة  ومتنوعـة لغوية كثيـرة   فيها أخطاء لتُجسكانت كمية البحوث التي  - )2(
  .%  26.31 :ت بـرقد حيث

هـذا االنخفـاض   سـبب  عن  تائج المتوصل إليهاهذه النّ أمامو هنا، تساءلأ يولعلّ     
ظر بغض النّف  ،بحوث العينتين نفي مت ةظَالحغوية المفي األخطاء اللّئ المفاجِالكبير و

هناك حقيقة ، بحوثهمفي  لبةفي الحد من األخطاء التي يقع فيها الط ينإسهام المشرف عن 
غياب اللغة هي و ساؤل المطروح،وترتبط أشد االرتباط بالتّ ،تتراءى أمام أعينناأخرى 

أن مـا يعنـي     -سابقا  نتبيكما  -بنسبة كبيرة  الخاصة بالطلبة حليلية واالستنتاجيةالتّ
الطلبة من لغتهم وسـالمتها   لم يكن سببه تمكّن  -في اعتقادي -غوية نقص األخطاء اللّ

إلى نقص توظيـف اللغـة   عزى ذلك إنّما يمن األخطاء، بدليل حضورها رغم قلتها، و
                                                             

 -  4(رقم ينظر الملحق( :الَعرض بعض النماذج حول األخطاء المةظَح.  
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في المقدمة والخاتمـة  أكثر وبشكل ملفت للنظر انحصرت بهم؛ حيث عبيرية الخاصة التّ
كتشـفه فـي   أس ذلك مـا  !سبب هذا الغيابساؤل من جديد عن للتّ ياألمر الذي يدعون

   .من خالل الجدول للمعاينة أدرجتهالذي  العنصر األخير
يعد المصدر   :)المصدر أو المرجع( على لغة الكتاب طلبة المدونةاعتماد  نسبة -    3
إلى  ىتثقّف ويترقَّيبه فغوية، واللّ ،احية المعرفيةمن النّ لطالب الجامعيا زادالمرجع  أو

روط التي يتطلّبها حسن استخدام مضمون مادته وفق الشّشريطة أن ي ،مجتمع المعرفة
 عشوائي في طريقة تناول أو نقل المعلومة المعرفيةالبحث العلمي، ألن أي تصرف 

   .ومصداقية العمل البحثي الذي سينجزه ،شكيك في كفاءة الطالب الباحثسيؤدي إلى التّ
بعض مظاهر اإلخالل بقواعد  -ماذج المصورة ومن خالل النّ –سابقا  رأيناولقد      

لهذا  ،المادة من المصادر والمراجع كيفية أخذ من حيث االقتباس المنصوص عليها
المصادر والمراجع في مقدار حضور لغة عمدنا في هذا العنصر إلى فحص وتقصي 

من خالل النتائج المثبتة في  الحظتفزها في المتن، مركُبحوث العينتين، ونسبة تَ
المصادر والمراجع على حساب اللغة التعبيرية الخاصة  مكثّفا للغة طغياناالجدول 

كمية سواء من حيث وهذا مذكرة،  13 أي ما عادل ،% 42 .68بلغت  وبنسبة بالطلبة
 هذه النسبة كانتبالتالي و ؛لغة المشروحةنسبة االعتماد على الّ مأ االقتباسات الموظفة

أعلى نسبة ستبقى من بحوث العينتين  اتوظيفها فيمكانت نسبة بينما لت في الجدول، ج
وانطالقا من هذه النتائج، يتّضح ، % 31.57و%  21.05 ما بین : تراوحتمتوسطة 

، وتراجع من جهة حليلية واالستنتاجية لدى طلبة العينتينغياب اللغة التّ سببأن جليا 
ارتفاع نسبة النّقول  إلى يعود، من جهة أخرى األخطاء اللغوية المسجلة في مذكراتهم

  )( :على سبيل المثال من مظاهرهاالتي والمأخوذة من الكتب، 
)1( - كثرة االقتباسات المفي الصفحة  خراآل وطول بعضهاعة على المتن، ترب

 الشيء ب،الطال لدىخصي الشّ عبيرأدى إلى انحصار حيز التّالذي  الشّيء ؛الواحدة
تغييب آراء الباحث  على عدم الذي ينصتنافى مع أحد بنود المنهجية ي الذي

                                                             
  -   االقتباس لرؤية  مظاهر النقل  الخاص بقواعد ، و )1(يمكن العودة إلى تصفّح الملحق السابق  رقم

  .الواسع  والعشوائي للغة الكتب المعتمدة في بحوث المدونة من خالل  النماذج التي صورناها
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أثناء أخذ المادة، حتى ال يصير البحث مجرد إعادة  األحوالحال من  الخاصة بأي
 . القول المكرور

بلغتهم  الطلبة على شرح األفكار الواردة في المصادر والمراجعأغلب عجز  - )2(
ا كاملة إلى دون إحالته إلى أخذها مشروحة من الكتبهم األمر الذي يدفع ،الخاصة

تضمن آية قرآنية أو خذت منه، كأن ينقل اقتباسا طويال المصدر أو المرجع الذي ُأ
إحالته إلى المرجع  دون  بيتا شعريا فيعمد فقط إلى تهميش اآلية أو البيت الشعري

، وربما ذلك راجع إلى عدم معرفتهم بشروط الذي أخذ منه كل ذلك االقتباس
كتشفها أإلى أسباب أخرى، قد  قد تعود ، أوالمنهجية االقتباس لنقص تكوينهم في

  .سيأتي من البحث افيم

 .صرف فيها دون توثيقهاتوظيف بعض النُّقول التي تم التّ - )3(

بعض مظاهر اإلخالل التي شاعت بكثرة في بحوث العينتين حيث أسهمت كانت تلكم    
سبب ذلك كامن بالدرجة  ولعّل بطريقة سلبية في تراجع الملكة اللغوية لدى الطلبة،

واالكتفاء  ،األولى في عدم استغالل مهاراتهم اللغوية وقدراتهم الذهنية على نحو جدي
استثمار  جهلهم بكيفية ؛ضف إلى ذلكأوالمصادر األخرى،  ،بما هو جاهز من الكتب

من خالل  البحثية سلبا على بروز شخصيتهم ومتأنية، ما أثُربطريقة منظّمة  المقروء
  .اضيع التي قاموا بمعالجتهاالمو
 وتقييملمدونة، وبعد فحص ا على أجريتهالذي العام بعد هذا المسح  فإنّه، ومن ثمة    

كيف أثّر ضعف مستوى الطلبة مـن الناحيـة   تبين لي ، النتائج التابعة للجداول السابقة
بنسـبة كبيـرة   عبير التحريـري  في التّ اللغوية كفاءتهمالمنهجية على ضعف مستوى 

 . % 63.15و ،% 57.89: تراوحت بين مابين

مستوى لغـوي  في العودة بإخفاق طلبة العينتين  التي تشير إلى هذه الحقيقة وأمام      
 عنالبحث إزاء ذلك  عليتوجب  ،مواضيعهم البحثيةتحرير مرحلة أثناء سليم وممنهج 

أو  تهـا معالجمحاولة ، قصد المتجلّي أمام أعيننا عف واإلخفاقالضأسباب هذا مكامن و
على األقبها  يسِالتّحسمنها ل من أجل الحد.     

                                                             
  - لتصفّح المتن ىيمكن العودة إلى المذكرة الرابعة من العينة األول.  
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        للهذا المبحث تكملة  يعدهتبعد أن ف، ةالسابق راسةدإلى المستوى المكتوب  توج
أهم سند خرج كبحوث التّ على ركّزتفقد لدى الطلبة، لتقصي وضعية الملكة اللغوية 

خاصة من و ،للوصول بكفاءات المتخرجين إلى المستوى المطلوب الجامعةتتّكئ عليه 
يتماشى سليم لغوي  بأسلوبوإخراجها ثم استثمارها ، وتنظيمها عارفهمناحية منهجة م

طريقة لتحقيق ذلك  يشكّل البحث أفضلالي وبالتّمع المقاييس المتفق عليها أكاديميا، 
 غايةإلى  يتدرب عليه الطالب منذ دخوله عتبة الجامعة حيث ؛على المستوى المكتوب

  .كمرحلة أولى تخرجه بدرجة الليسانستمثيله في أعلى مستوياته في مرحلة 
  :عينات مجتمع الدراسةصف و  -1
       نبعد أن تبي طلبة  على مستوى أبحاثالكفاءة اللغوية ضعف  ابقفي المبحث الس

مواطن على لوقوف إلى اهذا المبحث في  سعيت للفحص، أخضعتهاالمدونة التي 
وراء ذلك األسبابتشخيص جل أمن اء هذا الد، لوازم البحث ذلك أحد في  لةمتوس
فئتين شكلتا مجتمع بها إلى  توجهتحيث  -االستبانة –أواالستمارة وهي  الميداني
الرتباطهما  - تيزي وزو -مولود معمري جامعة ب ،بقسم اللغة واألدب الدراسة

  :معالجتها، وهماود أبالقضية التي 
  األفواج على عينة من تبانةاس 200حوالي  وزعتنة الرابعة، حيث طلبة السفئة  -1

، وقد تم استرجاع م 2010م إلى  2008بدءا من ، وعلى فترات زمنية مختلفة
 .استمارة 141  حوالي 

  استبانة 20بتوزيع حوالي  قمتولقد ، سين والمشرفين بالقسماألساتذة المدرئة ف  -2
من  غرضيكان و ،منها 11 من استعادة  تمكّنتعلى عينة منهم، وبطريقة عشوائية 

طراف المعنية باألمر لمعرفة آرائهم من األا يالتقرب ميدان هو ،القيام بهذه الخطوة
  .وانشغاالتهم حول القضية

 االستبانةتحتوي  :األولى من االستبانات الموزعة على الطلبة العينةتحليل  - )1 
أهم القضايا التي ركيز على من خاللها التّ حاولتالتي جملة من األسئلة  على

فقسمت هيكلها راجع الملحوظ في مستوى الطلبة، لها عالقة بالتّيمكن أن تكون 
   :إلى قسمين

                                                             
 -   االستبانة الخاصة بطلبة السنة الرابعة ): 5(یمكن العودة إلى الملحق رقم.  
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العادية / الصفية البحوث تقديمإنجاز وكيفية تقصي من خالله  حاولتقسم  .1
 .أولىمرحلة ك، في قاعات التدريس

من خرج من الحيثيات المتعلقة ببحوث التّ فيه مجموعة طرحتآخر قسم  .2
مناقشة ، منهجية البحث وجمع المادة، حيث الموضوع، أسلوب اإلشراف

 بترك مساحة للطلبة لتقديم بعض الحلول واالقتراحات ختمتهاوالبحوث، 
  .مقامها المناسبفي  أذكرهاوالتي س

على محتوى االستبانة  تفريغ رأيت، واإلحصاء عمليات الفحص والمعاينةالقيام بوبعد  
  :الجدول التاليلنا  سيبينهحو الذي النّ

  هيكل االستبانة
ــم األول ــن  القس م

  المحتوى
  عليقالتّ  سبةالنّ  االحتماالت الممكنة

  :التعرف على المستجوب-  1
  

 :الجنس) 1- 1 

  

  ضئيلة  8.51  %  ذكر -

  متوسطة % 48.93  أنثى -

  % 42.55  
   ملغاة  

  :نوع الباكالوريا) 1- 2
  
 

  : علمي -    
  :أدبـي -    

  ضئيلة جدا  % 4.25
كبيرة       % 95.03

  جدا
  :معيد -    
  :غير معيد -    

أقــل مــن     36.17 %
  المتوسط

  كبيرة  % 63.12
  :العادية/ البحوث الفصليةطريقة إنجاز  - 2  :أسئلة المحتوى

البحث  يألك رغبة ف )1-2 
ــى   ــالع علـ واالطـ
الموضوع الذي يكلفـك  

  :نعم  -        
  

77.30 %  
  كبيرة   

  ضئيلة  % 18.43  ال  -        
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  ملغاة  % 2.83  :به األستاذ 
هل تلقّيت تدريبات في )3- 2

كيفية إعداد البحوث في 
 :السنوات الماضية

  كبيرة 64.53 %  نعم    -      

أقــل مــن    31.91 %  ال  -        
  المتوسط

  ملغاة %  2.83  
ــي ) 4-2 ــديم البحــوث ف تق

 بطريقـة  القسم، هل تتم
  إلقائية؟ أم إمالئية؟

أقــل مــن     %46.80   إلقائية -    
  المتوسط

  متوسطة 51.06 %  إمالئية -       
  ملغاة  % 2.12

كيف هو رد فعل األستاذ ) 5-2
  الذي تقدمه؟حول البحث 

  

  ضئيلة  % 18.43  .يكتفي بتقديم المالحظات -

  كبيرة % 53.19  .يطالب الطلبة بمناقشة البحث -

يتقصى مدى فهم الطلبة  -
  .  للبحث المقدم

  ضئيلة % 13.47

  ضئيلة  % 14.18
هي نوع المالحظات ما) 2-6

التي يركّز عليها األستاذ 
في تقديم الطالب للبحـث  

  في القسم؟

                        % 28.36  .حول المنهجيةمالحظات  -
  ضئيلة

 %    .مالحظات حول المحتوى -
19.1

4  

  ضئيلة

مالحظات حول األداء  -
  .وطريقة التحليل

أقــل مــن     % 41.84
  المتوسط

  ملغاة   % 7.80
هل اعتدت مطالعة  )7-2

وقراءة الكتب طوال 
  السنوات الماضية؟

  ضئيلة  5.67  %  كثيرا -
  كبيرة  % 69.56  القلي -
  %  نادرا -

24.8
2 

  ضئيلة

أقــل مــن      38.29 %  عدم التعود على ذلك؟ -لى إإن كنت ال تميل ) 8-2
  المتوسط
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قراءة الكتب، فهل ذلك 
 :  عائد إلى

عدم تكليف األستاذ الطلبة  -
  بالبحوث؟

  
21.98 %  

  ضئيلة

غياب التحفيز من قبل  -
 األستاذ؟

  ضئيلة  % 22.69
  ملغاة  % 2.83

سب اإلحصائية التي النّيتّضح من خالل  :الجدولالقسم األول من تحليل وتقييم نتائج  
على  رصدتهاالتي والمالحظات قائص النّمن جملة ك هنا الجدول أعاله، أنأفادنا بها 

الدراسية التي  نواتعلى مدى السوهذا  العادية، أوالصفّية لبحوث الطلبة ل مستوى إنجاز
جل تدريب وتكوين أدت من جِو ذه البحوثه أن ،معلومفكما هو  ،ها بالجامعةوقض

 المادة القرائيةفي كيفية معالجة  هنيةذّغوية والاللّ هاستغالل قدراتالطالب الجامعي على 
 وجود نقاط ضعفشير إلى تُالعائدة من خالل إجابات الطلبة، ئج تابيد أن النّ وتوظيفها،

  :منها ،بعض المستوياتلى عكثيرة يعاني منها الطلبة 

في  دريبات التي تلقوهاف التّعض يشتكون الطلبةمن  31.91% نسبةهناك  نإ –1
  :وأرجعوا سبب ذلك إلىنوات الماضية، البحوث في الس كيفية إعداد

لهم طريقة القيام  تُشرحفال ا بذلك، فولِّ، وإن كُبتقديم البحوث ة تكليفهمقلّ –
   .بذلك

رمجت لهم ، حيث بعلى منهجية البحث دريبللتّضآلة المدة الممنوحة لهم  –
 .فقط مادة في السنة الثالثةالهذه 

 :بنسبةو عرض بطريقة إمالئية، تُدريسفي قاعات التّ المقدمةأغلب البحوث  نإ –2
%51.06د قدراته ي إلى تغييب شخصية الطالب في البحث، وتجمي، مما يؤد

لبية التي عن اآلثار الس، فضال قدعبير بطالقة دون عالتّرح والشّغوية على اللّ
عدم إلى  وأ رودحيث تدفع ببعضهم إلى الشّ ،في نفوس الطلبة المستمعينتتركها 
قليل من فرص الي التّوبالتّ، الجماعية قتل روح المناقشةكما تؤدي إلى  المباالة،

غم من وهذا بالر، والمعرفيةغوية اللّو المنهجيةاحية النّ مناستفادة الطلبة 
رت حسب ، والتي قُدالمحاوالت الكثيرة لألستاذ في مطالبتهم بمناقشة البحث

  .% 53.19: بـ إدالءات الطلبة
                                                             

 -  الطلبةاالستبانة تضاربا وتناقضا في بعض اإلجابات التي أدلى بها نالحظ في.  
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 على امتداد مشوارهم الجامعي بنسبةوقراءة الكتب  ههم إلى المطالعةجتوة قلّ –3
 غوي والمعرفيهم اللّافتقار رصيدالذي يعلّل  األمر ،% 69.56:ـقدرت ب كبيرة

 النّزر باستثناء ،جليا في الفحص السابق لعينة من بحوث التّخرج لمسته وهو ما
حسب  –عزوف هذا ال عودوي ،% 5.67:قدرت نسبتهم بـوالتي  ،اليسير منهم

 38.29%: درهاقنسبة  تلجذلك، حيث سعدم تعودهم على  إلى -إجابات الطلبة
يء الذي الشّ، %22.69 :طرف األساتذة بنسبة حفيز منغياب التّ ؛ضف إليهأ

ظ في نسبة الحبقيمة المطالعة، وهذا االنخفاض الم جعلهم يفقدون اإلحساس
، أثبتته دراسة ميدانية أخرى قام بها بوجمعة شتوان العينةالمقروئية لدى طلبة 

تواصل القراءة الجانبية والقراءة اإللزامية بقسم  :(تحت عنوان بنفس القسم
حيث كشفت هذه األخيرة، أن هناك تراجعا في قراءة الكتب ) األدب العربي

من الطلبة أي كتاب أساسي  %70فيما لم يقرأ حوالي  ،%30:األساسية بنسبة
دا نسبة قليلة منهم تمكّنت على األقل من قراءة كتاب واحد منذ بداية السنة، ع
منهم بقراءة  %80، في حين اكتفى %19: قدرت بـ ، حيثخالل السنة الدراسة

 نةمن  %9المطبوعة المقدمة من أستاذ المادة، وأنال تخصص وقتا للقراءة  العي
 والمعرفي غويمستواهم اللّالكبير في  تراجعالّسبب وهذا ما يؤكّد  1إالّ نادرا،

عالم )  stevan Krashen( كراشين  ما قاله ستيفانفي هذا المقام  نيوقفيستو
البحوث، والدراسات الخاصة بهذا  صرح بأنحين  تعليم اللغاتبخبير و

الموضوع أثبتت أن الطالب الذين يقرؤون كثيرا، هم األقدر على تحسين 
تعلّم أصول الكتابة من  فضال عن ،وتطوير ثروتهم اللّفظية قواعدهم اللّغوية

أولئك الذين يقرؤون قليال، أو الذين ال يعطون للقراءة الحرة، حقّها من التّقدير 
   .2واالهتمام

                                                             
جامعة تيزي  -تواصل القراءة الجانبية والقراءة اإللزامية بقسم األدب العربي" بوجمعة شتوان،  - 1

م 2010: ، تيزي وزو06مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، ع " دراسة ميدانية -وزو
 ).بتصرف( 

 :دار الفكر، دمشق. 2ط -أهميتها، مستوياتها، مهاراتها، أنواعها - فن القراءة، عبد اللطيف صوفي - 2
  .224 ، صم2008
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من  القسم الثاني
  المحتوى

  كرات التخرجمذ -)3

  :الموضوع) 1- 3
أكان موضوع بحثك نابعا  -

  :من

  كبيرة % 61.70  كاختيار -

ــن   % 36.17  اختيار المشرف - ــل مـ أقـ
  المتوسط

  ملغاة  % 2.12
هل واجهت صعوبة في  -

  إيجاد الموضوع؟
  كبيرة  57.44 %  نعم -
أقـــل مـــن   41.13 %  ال -

  المتوسط
  
، فهل )نعم(إن كان جوابك  -

:                                    ب كانت الصعوبة متعلقة

الخوف من الوقوع في القول  -
  .المكرور

  ضئيلة  12.05 %

التراث  نقص االطالع على -
العربي وعلى ما استجد من 

  .قضايا معاصرة

  ضئيلة جدا  10.63 %

االفتقاد لطريقة واضحة  -
وملموسة تمكنك من حسن 

  .اختيار الموضوع

  ضئيلة  %29.07

  ملغاة  %    48
  :أسلوب اإلشراف) 2- 3

هل تشعر بتوجيه المشرف  -
  ومتابعته لبحثك؟

أقـــل مـــن   % 36.87  نعم -
  المتوسط

أقـــل مـــن   %  44.68  أحيانا -
  المتوسط

  ضئيلة   17.73 %  ال -
أيركّز مشرفك أكثر في  -

 :توجيهاته على

  
  
  
  
 

  ضئيلة   28.36 %  المنهجية      -
  ضئيلة جدا % 9.21  الموضوع -
  ضئيلة % 2.12  المنهج -
  ضئيلة % 18.43  المصادر والمراجع -
  ضئيلة  % 17.73  األخطاء -
  ضئيلة جدا  % 0.70  سمات الباحث -
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جملة من في هذا القسم  عالجت :المحتوىنتائج القسم الثاني من  حليل وتقييمت    
من أجل اكتشاف أهم العراقيل مذكرات التخرج، الجوانب المرتبطة بعملية سير وإنجاز 

من خالل النتائج  الحظت، فل دون تمكّن الطلبة من معالجة مواضيع بحوثهموحالتي ت
  :مايليإليها،  المتوصل

انشغال  نقطة تكونكثيرا ما  الموضوع إن عملية اختيار :من حيث الموضوع -1
من  لجملة خضعا ت، كونهاألساسية خاصة مع اقتراب مرحلة تخرجهطالب ال

من ج عالَي مكرر، أو جديدا وغيرالموضوع كأن يكون  عنها، حيادة التي ال المعايير
يفضلون  العينةمن طلبة نسبة ، أن هناك الجدولنتائج ويبدو من خالل   جديدة زاوية

 مميوالته إيجاد ما يلبي لعجزهم عن الموضوع جل اختيارأمن  جوء إلى المشرفاللّ
الخاصة باالحتماالت  حيث أظهرت النتائج ؛لسبب من األسبابالمعرفية والذوقية 

 :النحو التالي فكانت على ،الصعوبة اختالف آرائهم حول مكمن أدرجتهاالتي 

 من حسن اختيار الموضوع مهلطريقة واضحة وملموسة تمكن فتقادالقول باال –
األمر الذي يستدعي تدخّل المشرف في إيجاد الحل  ،29.07%بنسبة 

  .المناسب لذلك
  .12.05 %، بنسبة الخوف من الوقوع في القول المكرور –

العمل وتحسين  توجيهيكتسي اإلشراف أهمية بالغة في : من حيث أسلوب اإلشراف -2
 مسارعلة التي تنير بمثابة الشّ فهو، على التّخرج المقبل الطالب يقوم به البحثي الذي

أفضل  للوصول به إلى مستوى ق به من الهفوات والنقائصما عل لزيوتُ، الباحث

أفادتك هذه التوجهات هل  -
  في تحسين بحثك؟

  كبيرة جدا  % 78.01  نعم -
  ضيلة جدا  % 11.34  ال -

البحث الذي تحضره فردي  -
 أم  مشترك؟

 

  ضئيلة  % 17.73  فردي -
  كبيرة   % 80.85  مشترك -

إن كان مشتركا، فهل  -
أفادك ذلك في تسهيل 

  عملية إنجازه وتحسينه؟

  متوسطة  % 58.15  )المحاسن ( نعم  -

  ضئيلة  % 14.34  )المساوئ ( ال   -
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االنشغاالت طرح هذا العنصر على مستوى  الحظت بعد فحص نتائج الجدول،و
  : التالية
  لوضعية  ارتياحهمعن عدم  العينةمن نسبة طلبة  %  44.68حوالي عبر - )1

من 17.73 %  ى حوالينففي حين ، في متابعة بحوثهم اإلشراف المعتمد
 عملية البحثيصعب عليهم قد من المشرف، مما جدية متابعة الطلبة تلقي 

 لمختلف األخطاءعن عدم تداركهم  فضال، الخطوات الالزمة لذلكمعرفة و
بالمستوى إنجاز البحث فشلهم في إمكانية  اليوبالتّالتي وقعوا فيها، 

استفادة أعلى نسبة من عينة ، ومع ذلك فقد أفادت نتائج الجدول بالمطلوب
  .في تحسين بحوثهممن توجيهات مشرفيهم  %78.01:والمقدرة بـ الطلبة

على أثناء تقديم توجيهاته يركّز  ال_ حسب إجابات الطلبة_ المشرف  نإ – )2
سب ، بدليل النّالعلمي البحث نص عليهايالتي  والقواعد الشروطكّل 

 المنهجية علىز تُركََّتعليماته  جّلف، اإلحصائية المسجلة في الجدول
 الشروط األخرى التي ال متناسيا بذلك المصادر والمراجع، واألخطاء،و
خاصة ما يتعلّق بالمنهج وسمات البحث العلمي إالّ بها، مصداقية كتمل ت

 جدا وبنسب ضئيلة، سجال حضورا محتشما من خالل الجدولذين اللّ الباحث
ه خالل الحظتما  هوو ،%0.70و ،%  2.12:بـ رتيبعلى التّ قدرت

شخصية الباحث في أغلبها غيابا واضحا ل لمستأين ، للمدونةالسابق  فحصي
التحليل واالستنتاجعلى حساب  قليالنّرد وطغيان طابع الوصف والس .   

رت نسبة من فقد عب مشتركة أو فردية،إنجاز البحث بصفة  من ناحية أما - )3
عوبات التي انطالقا من الصلوجود بحوث مشتركة، يائهم الطلبة عن است

   :واجهتهم مع الطرف الثاني المنجز للبحث، منها
وبالنتيجة ، األول أو العكسالطرف تكال الطرف اآلخر على حساب ا –

مما يؤدي لى كليهما، عساريا  ايا أم سلبيإيجابسواء كان تقييم العمل يكون 
  .الطرفين دتضرر أحإلى 

غياب الجدية في إنجاز البحث فضال عن عدم االلتزام بالمواعيد المتفق  –
  . عليها

  .اختالف وجهات النظر والطموحات –
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اجتناب تلك في الكفيل هو الحل  أن البحث الفرديلهذا يرى هؤالء الطلبة         
 ويتيح له نفسه في البحث، ومن خالله يتعود الطالب االعتماد على ،العراقيل

الطلبة أغلب  اقتناع الحظت، ومع ذلك اكتشاف قدراته ومستواه الحقيقي في البحث
واعي ، للد% 80.85: بنسبة قدرها ،الفرديعلى البحث وتفضيله رك تالبحث المشب

  :التالية
  .خفيف من عناء البحثيساعد على التّتقسيم العمل بين الطرفين،  –
كبر قدر من المصادر ألى عالمعلومات والحصول  عملية جمعتسهيل  –

  .والمراجع
  .تحسينهإثراء البحث وإبداء الرأي المشترك مما يسهم في  –
  .العمل في وقت مبكّر إنهاء –

        ا - نجاح العمل البحثي ويبقى أنتضحية  مرهون بمدى - مشتركا كان أم فردي
     .والصعوبات، ومدى جديته وإيمانه بما يبحثالباحث وصبره على المشاق 

ــث ــم الثال ــن  القس م
  المحتوى

  وكيفية استثمارها المادة جمعومنهجية البحث  -)4

سبق لك وأن درست ) 1- 4
وحدة في السنة الثالثة 

مناهج البحث، هل ساعدك 
  ذلك على إنجاز مذكرتك؟

  كبيرة جدا    %80.14  نعم    -

  لةيضئ  % 18.43  ال    -

  ملغاة  % 1.47
أوجدت صعوبة في  )2- 4

تطبيق المنهج المناسب على 
  موضوع بحث تخرجك؟

  المتوسط   %53.90  نعم     -

  المتوسطأقل من    %40.55  ال   -
  ملغاة  % 4.25

، أيعود )نعم(إن كان  -
  :السبب في رأيك إلى

 

ــات    - ــك تطبيق ــدم تلقي ع
ــي وحــدة  ــة ف ــة كافي تدريبي
مناهج البحث لمعرفـة آليـات   

  تطبيقه؟

  ضئيلة   29.78%

 نقص خبرة المشـرف حـول    -
  ضئيلة جدا   %05.67  موضوع بحثك؟
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ــوع  - ــتيعاب موض ــدم اس ع
البحث كونـه لـيس مـن    

  اختيارك؟
  ضئيلة   17.73% 

ــاء أ )4-3 ــك ثنـ قراءتـ
الخاصة  للمصادر والمراجع

  حثك، أتفهم محتواها؟بب

  كبيرة   %73.04  نعم  -
  ضئيلة  % 20.56   ال -

ــان  - ــكإذا ك ، )ال( جواب
 :فهل مرد ذلك إلى

المفــــردات  صــــعوبة -
واألسلوب الموظّـف فـي   

  المصدر أو المرجع؟
  ضئيلة   17.37% 

عدم معرفتك بالمنهجية  -
  ضئيلة جدا   %03.54   المناسبة لكيفية قراءة كتاب؟

أتجد صعوبة في ) 4-4 
إيجاد المادة الخاصة 

 :ببحثك

  

  أقل من المتوسط   %31.20  نعم  -

  كبيرة   %58.86  أحيانا  -

  ضئيلة جدا  %06.38  ال  -

  ملغاة   14.18%

ــرك  )4-5 ــاء تحريـ أثنـ
للبحــث، أتجــد نفســك   
تستخدم لغـة الكتـاب أكثـر    

  من لغتك الخاصة؟    

  متوسطة   %57.57  نعم  -

    
  المتوسطأقل من    %30.49  ال   -

  ملغاة  % 4.80
، فهل )نعم(إن كان  -

السبب في رأيك عائد 
  :إلى

نقــص الرصــيد الــذي   -
ــه إزاء   ــع بـ تتمتّـ

  موضوع بحثك؟
  المتوسطأقل من    43.26% 

عدم تعودك على كيفيـة   -
ــك   ــتغالل  معارف اس

  ومكتسباتك اللغوية؟
  المتوسطأقل من    46.80% 

ــالنفس   - ــة ب ــص الثق نق
  ضئيلة جدا   %09.21  وبمؤهالتك؟
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طرح بعض في هذا القسم على  ركّزت :من المحتوى الثالثنتائج القسم  تحليل وتقييم    
على مستوى  العينةطلبة  من طرفاستيعابها ومدى بمنهجية البحث القضايا الخاصة 

المعطيات  متابعةومن خالل ، عامل مع المادة وجمعهاكيفية التّ فضال عنالتّطبيق 
  :ما يلي الحظتالواردة في الجدول، 

1– نةاعتراف أغلبية غم من إنّه بالرباستفادتهم عموما  %80.14: المقدرة بـ العي ،
 الكثير منهم إالّ أن، برمجة لهم في السنة الثالثةالموحدة مناهج البحث من 

ة على المستوى التّواجهوا صتطبيق المنهج قضية  هاومن ،طبيقيعوبات جم
نسبة ، من %53.90 سجلت، حيث المناسب على مواضيع بحوثهم وكيفية توظيفه

ا سأ ،شكلانشغال الطلبة بهذا الملتُولمعبربب هم عن الس االحتماالت المدجة ر
   :سببين مختلفين وهما رجة األولى إلىبالدذلك  اأرجعو ،في االستمارة

كافية في وحدة مناهج البحث لمعرفة آليات  عدم تلقي تطبيقات تدريبية –
  .%29.78بنسبة  تطبيقه

كونه ليس من اختيار بعضهم بنسبة  ،عدم استيعاب موضوع البحث –
17.73%. 

 ال يستوعبون، العينة من طلبة %20.56 ما يقاربأنّ االستبانة،  شفت نتائجكَ –2 
في عوبة تكمن الص أكثرهم أن فعلّلونها، التي يقرُؤ محتوى المصادر والمراجع

  .لغة مفرداتها تعقّد 
سبة من النّ %58.86أن الخاصة بالبحث،  جمع المادةعلى مستوى  الحظت –3 

من ل مادة بحثهم، أو تشكّ درة المراجع التييشتكون أحيانا من نُالكلية للعينة 
  .قسممكتبة الفي نقص عدد النسخ الموجودة 

أثناء تحريره للبحث، فقد  الطالبب الخاصة لغةالما يتعلّق بمدى حضور  أما –4 
على حساب  جوء إلى استخدام لغة الكتابأغلب الطلبة باللّتائج اعتراف أثبتت النّ

صارت أغلبهم  أن بحوثما يعني ،  %57.57: الخاصة بنسبة قدرها ملغته
الذي  ،القسم أساتذةأحد شهادة ب ليتأكّد وهو ما شرح المشروح،  إعادةمجرد 

أذكُر  ويمكن أنفي مقابلة مسجلة معه، وهذا ، يتمتّع بخبرة طويلة في اإلشراف
الطالب عندما يكتب في نعم، «  :بقوله صرحفي هذا المقام مقطعا منها، حيث 

في المراحل  التي تحصل عليهاعني ي ،يعبر بملكته اللسانية ال.. مرحلة الليسانس
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فهو عندما يكتب ...ومرحلة الليسانس ،ةيونوالثا، اإلعدادية، االبتدائيةعليمية، التّ
يستعمل أثناء الكتابة أسلوب اللصق، عندما يقرأ ، مثالأحيانا  ...و بحثأرسالة 
وال  ،رقات التأليفية أو سرقة الفقراتيسمى بالس ماكأنّه  ،ويأخذ فقرات ،الكتاب

أحيانا لما و...كأنّك تعتقد بأنّه كالمه ،وقها ضمن كالمهويسيكتبها بين مزدوجين، 
تجده أحيانا ] األسلوب[البحث،  ترجع إلى مقدمة البحث من التمهيد حتى آخر

من  كأنّهويسوقه  ،من المؤلف الفالني... قل الحرفيا؟ ألنه يعتمد النّمستقيم، لماذ
طر إلى آخر تجدها من أول الس...ترجع إلى المقدمة عندماولكن ...كالمه، 

لْآ ...طرالسمن األخطاء اللغوية والتركيبيةم...«،  وكان من األسباب التي
حسب  - عبير بلغتهمالتّ لبد لغة المصادر والمراجععتماد اإلى دفعتهم 

  :مايلي -ها في الجدولوضعتاالحتماالت التي 

: لغوية، بنسبةرفهم ومكتسباتهم الّعدم تعودهم على طريقة استغالل معا –
46.80.% 

: بنسبة افيه التي يبحثون اضيعصيد الذي يتمتّعون به إزاء الموالرنقص  –
43.26.%   

فسنجد أنّها يها إجابات الطلبة، عل تالتي صادقتفسير هذه األسباب  ناحاولوإذا ما        
بحوثهم بلغتهم درتهم على تحرير لسابقة، فعدم قُنتجت بفعل النقائص والعوائق ا

من وهذا ، نوات السابقةغوية طوال السسببه عدم تدريب ملكتهم اللّ ،ومخزونهم الخاص
وعدم ، بالنّقاش والحوار الفعال المقدمة في القاعة ةالعروض البحثي: مثال استغاللخالل 

 ذلك إلىباإلضافة ، وعدم صرامتهم االهتمام بها، فضال عن إهمال بعض األساتذة،
حيث صرحت أستاذة أخرى من نفس  ،المعارففي كيفية تلقي  لقينيطغيان الجانب التّ

 :قائلة بالوضعية وضرورة معالجتها معهاأجريتها دب العربي في مقابلة قسم اللغة واأل
سيكتشف ] الجامعة [ يجب أن نُكون هذا الطّالب تدريجيا، بحيث أنّه في هذا  الفضاء  «

الطريقة كذلك و ،وعميقة جدا ،سيالحظ أن الدروس مختلفة أنّهمجتمعا جديدا، حيث 

                                                             
 - أستاذ متحصل على درجة دوكتوراه دولة، متخصص في علوم مقطع بلسان أحد أساتذة القسم، وهو

أجريت مقابلة شخصية معه بالقسم، بصفته مشرفا على عدد كبير من مذكرات  ولقداللسان العربي، 
التخرج الخاصة بمستوى الليسانس والماجستير، وقد سجلتها في حدود الساعة الثانية بعد الزوال 

    .م2010مارس في بالمسجل الصوتي، 
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 أين؟  السبورة، فيستغرب ويتساءل أين كتابة األستاذ على !!التي يستغلها األستاذ
يجب تدريب الطلبة على كيفية الكتابة والتعبير الشفوي، ألننا نجد كثيرا  وأيضا...وأين

عود إلى عبير عما يختلج في أنفسهم من مشاعر، ونجد ذلك يمن الطلبة ال يستطيعون التّ
، أو الطريقة المتبعة في المنهجية وعدم استغالل الطلبة حصة ةكيفية  تدريس األساتذ

في حصتي أقدم لهم نصا للتحليل، فأجد كثيرا من الطلبة يقولون لي : التطبيق فأنا مثال
ولعّل ذلك مرتبط بعدم  ،»...عبير عن هذه األفكارولكن ال يمكن التّ ،لدينا أفكار

 همعكوفلعدم  ثانيا، بالطالّ انخفاض نسبة المقروئية في أوساطو، أوالممارسة اللغة 
ي تشكيل لتي تداخلت فوا على البحث والمطالعة، وغيرها من األسباب التي سبق ذكرها

  .هذه الوضعية
عليم سلك التّته الطويلة في تجرب هاد موسى من خاللنالباحث  ى ذلكنوه إللقد و        

ج من المتخر الطالب العربيحالة بالجامعة، حيث صرح بأن  عليم العاليالعام، ثم في التّ
تبعث للقلق، إذ صار ال  امعة خصوصا في اآلونة األخيرةالمدرسة عموما، ومن الج

 صورة المكتوبحتى ترجم تُ ، إنّما يجمجم بصورة متعثّرةيقرأ أنله كما ينبغي يقرأ 
فهو ، طورغلغل فيما وراء السكيفية التّ أو، يستخلص معاني ما يقرأ يعرف كيف وال

القراءةبصفة عامة ال ي يكتب  أنال يكتب كما ينبغي له  ، أضف إلى ذلك أنّهحب
فال هو يالحظ عالمات الوقف يقع فيها، ذلك جليا في مختلف األخطاء التي  ويظهر

وال يستعمل األلفاظ استعماال منظما  رقيم، وال تجري أفكاره على نحو متسلسلوالتّ
  .1 ومرتّبا

  
  
  
  
  

                                                             
- األدب العربي بجامعة مولود في اللغة، بقسم اللغة و ةمقطع من المقابلة المسجلة مع أستاذة  متخصص

معمري، ولها خبرة في اإلشراف على مواضيع اللغة والنّحو، سجلت في حدود الساعة الواحدة زواال 
  .م2010فيفيري 

، دار الشروق للنشر والتوزيع، 1في تعليم اللغة العربية، ط -مناهج ونماذج –األساليب : نهاد موسى - 1
  ).فبتصر( ، 33ص  -32م، ص 2003: عمان
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آراء هؤالء تبيان ه إلى من خال أسعى :من المحتوى ابعالرنتائج القسم  تحليل وتقييم    
تائج الظاهرة في ومن خالل النّ، هم بهامدى اهتمامو حول قضية المناقشةالطلبة 

  :ما يلي الحظتالجدول، 

قام على مستوى التي تُالبحوث ناقشات بحضور م العينةغالبية طلبة اهتمام  –1   
أمر يصب في فائدتهم بالدرجة  وهو ،% 79.43: بنسبة وصلت إلىو ،رجخالتّ

وكيفية سيرها، والهدف  ء المناقشةعرف على أجوالتّابإذ يسمح لهم ذلك  ،األولى
، في حين لم % 66.66: بإيجابيتها بنسبةأغلب آرائهم أقرت  لهذا، وجودها من

  .سبة بذلكتُقر باقي النّ

القسم الرابع من 
  المحتوى

  مناقشة البحوث - )5

هل سبق وأن حضرت ) 15- 
  مناقشة بحث التخرج؟

  كبيرة  % 79.43  نعم    -
  ضئيلة  % 12.76  ال    -

  ضئيلة  % 13.47

  كبيرة  % 66.66  مفيدة   -  ؟)المناقشة(ما رأيك فيها ) 5 - 2
  ضئيلة  % 13.47  غير مفيدة   -

  ضئيلة  % 16.31

  أترغب في المناقشة؟) 5- 3
 

  أقل من المتوسط  % 48.80  نعم -
  أقل من المتوسط  % 43.26  ال -

أيحسسك المشرف من ) 5- 4
  حين آلخر بقيمة المناقشة؟

  أقل من المتوسط  % 30.49  نعم -

  ضئيلة  % 25.65  حيانا -

  أقل من المتوسط  % 30.49  ال -
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، فقد يتعلّق بمقدار حرص المشرف على تحسيسهم بقيمة المناقشة اأما فيم –2  
  :قسمين ىانقسام آرائهم إل الحظت

 وتحسيسهم بأهمية المناقشةعلى مصلحتهم، قسم يؤكّد حرص المشرف  .1
 .% 30.49 :، بنسبةوبثّ الحماس في نفسيتهم وفوائدها

نصيحة على تقديم أية المشرف  حرصينفي و نسبة،اليمثّل نفس  قسم آخر .2
في التأثير على قابلية واستعداد  اأن للمشرف دور، ما يعني بهذا الشأن

قد بلغت ف حسب نتائج الجدول،و ،إليجابابأو  سلببالّللمناقشة الطالب 
 حين أعرضت نسبة، في % 48.80: اغبين في المناقشة حواليالرنسبة 

 :اليةعن المناقشة لألسباب التّ العينةمن طلبة  % 43.26

 ؛التعود على ذلك عدم - 

 ؛الشعور بالتوتّر وعدم االرتياح - 

 ؛ف من اللجنة المناقِشةوالخ - 

 ة؛نقص الجرأ - 

 ؛ضيق الوقت - 

 ؛عدم فائدتها - 

 هؤالء الذينالتي تكررت بكثرة في إجابات كانت هذه أهم األسباب وبالتالي؛     
واإلحساس بالخوف  فسقة بالنّالمناقشة، والتي تعود أساسا إلى عدم الثّعن  عرضواأ

ولقد ، والمشرفين خصوصا ،تحفيزهم من طرف األساتذة عموماوالتردد، وإلى قلة 
جل أمن  واالقتراحات ،للطلبة لإلدالء ببعض الحلول مجالبفتح  االستبانةهذه  ختمت

ما  منها أهم فانتقيتخفيف من معاناتهم، العراقيل والتّالمساهمة بأنفسهم في إزاحة 
  : ، وهيانشغاالتهميخدم 

 ؛إلزام الطلبة في كل حصة باإلطالع على كتاب معين - 

 ؛للمناقشة بين األساتذة والمشرفينتوفير قاعة بيداغوجية مناسبة  - 

 ؛مساعدة المشرف للطالب وتشجيعه على البحث أكثر - 

 ؛توسيع قاعة المطالعة - 
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 ؛توفير المصادر والمراجع الالزمة في المكتبة - 

 ؛جدي ببحثهاهتمام الطالب بشكل  - 

تقديم عمل في على  الطالبإلزامية مناقشة بحوث التّخرج كوسيلة لتحفيز  - 
 ؛المستوى

اقتراح مواضيع من طرف األساتذة، بحيث تتماشى مع متطلبات العصر  - 
 ؛ي مجال اللغة، واألدبفوما وصلت إليه الدراسات الحديثة 

 ؛تكليف الطلبة بالقيام ببحوث منذ السنة األولى - 

 ؛التّخرجللتفرغ إلنجاز بحث في األسبوع، فراغ  تخصيص يوم - 

 ؛للعمل بهاواالنترنيت توفير أجهزة  الحاسوب الحاجة إلى  - 

مناسبة من تكون  أنركيز على المواضيع الجديدة التي لم تدرس، شرط التّ - 
 .وميوالته حيث التناول والظرف لقدرات الطالب

ذه االستبانة ه في أدرجت: ساتذةباأل الخاصةو الستباناتمن االثانية  العينةتحليل  - )2
هو المحور  ، فإذا كان الطالبوجهة للعينة السابقةالم نفس نوعية األسئلةتقريبا 

باعتباره ، نصيب فيهبالضرورة له الجامعي  األستاذإن ف المستهدف من هذا الموضوع،
عنه أسفرت  من خالل الجدول الموالي، ما سأبين، ورف الفاعل والموجه للطالبالطّ

    :واإلحصاءنتائج الفحص 
  يكل االستبانةه

ــم األول  القســـ
  لمحتوىل

  التعليق  النسبة  االحتماالت الممكنة
  :التعرف على المستجوب-  1

  
 :الجنس) 1- 1

  

  كبيرة  63.63  %  ذكر -

  أنثى -
% 36.36 

أقــل مــن  
  المتوسط

% 9.09 

  ملغاة   
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  :التخصص) 1- 2
  
  
  
  

 :الدرجة العلمية) 1- 3

  كبيرة  %63.63  :اللغة -    

  :األدب -    
  

  ضئيلة  27.27%

  كبيرة  81.81 %  :ماجستير -    
  ضئيلة   %18.18  :دكتوراه -    

  العادية/ البحوث الفصلية  – 2  أسئلة المحتوى

رأيكم في مستوى  )2- 1 
البحوث المنجزة في 

  :القسم
  

  
أتعتمدون في تقييم ) 1- 3

    البحوث القصيرة     
  :على) العروض( 
  

  ال يوجد  % 00  جيدة -  

  ضئيلة  % 18.18  متوسطة      -  

  ناقصة       -  
  كبيرة   63.63%

  ملغاة   % 9.09 

مراقبة طريقة أدائه أثناء  -
  .العرض

  ضئيلة  18.18%

فحص طريقة تناول الطالب  -
للعرض من خالل ما دونه 

  .كتابة
  ضئيلة جدا  % 9.09 

تنبيه الطالب بالنقائص التي  -
وقع فيها وتصويبها من خالل 
  .تدوين المالحظات على بحثه

  ضئيلة %18:18

مناقشة عمل الطالب في القسم  -
 وتصويب أخطائه حتى تعم

  . الفائدة على الجميع

  متوسطة  54.54%

  ملغاة  % 9.09

  كبيرة % 72.72  :رأي آخر -

مالحظاتكم حول تقديم ) 1- 4
لهذه البحوث  الطلبة

   عرضا وكتابة؟

 

  :إلقائية -    
  

45.45 % 
    

أقــل مــن  
  المتوسط

  :طريقة العرض -أ 
 

أقــل مــن    % 45.45  إمالئية-  
  المتوسط
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  ملغاة  % 9.09
مستوى كفـاءتهم فـي    -ب

البحث من حيـث جمـع   
ــا  ــات وترتيبه المعلوم
وتحليلهــا واســتخالص 

 :جالنتائ

  ال يوجد  % 00  جـيد -      

  ضئيلة جدا   % 9.09  متوسط -        

  ضئيل -      
  كبيرة  81.81%

  ملغاة % 9.09
مستوى تحسن أدائهم ) 2- 4

التعبيري، اإللقائي 
  :والكتابي

  
  
  

ة تفاعل الطلبة سبن) 2- 4
داخل القسم مع العروض 

  ؟ المقدمة

  ال يوجد  00%  جـيد -  
  متوسط -   

45.45 %  
أقــل مــن  

  المتوسط
  ضئيل -   

أقــل مــن     36.36%
  المتوسط

  ملغاة  % 9.09
  ضئيلة % 9.09  جيدة -   
أقــل مــن   %45.45  متوسطة -

  المتوسط
أقــل مــن    %36.36  ضئيلة -

  المتوسط
 العينةأساتذة  التّعرف علىفي هذا القسم إلى  توجهتُ :تحليل وتقييم نتائج الجدول األول     

كما يبينه الجدول  -خبرتهم في اإلشرافوودرجتهم العلمية،  من حيث تخصصهم،
التي  )العروض البحثية(عامل مع البحوث الصفية على طريقتهم في التّ ركّزتثم  -أعاله

 عرضا وإلقاءأدائهم ووجهة نظرهم حول مستوى يقدمها الطلبة في قاعة التدريس، 
تائج فحص النّ وتفاعلهم مع البحوث المقدمة، ومن خالل ،زمالئهمومدى تجاوب وكتابة، 

  :مايلي الحظتالواردة في الجدول، 

     1– نةأساتذة أغلب إجابات  إن45.45: المقدرة بـو العي% ،باعتماد  إلى القولت هتوج
مختلف األخطاء التي أثناء عرض الطالب لبحثه في القاعة، وتصحيح  مناقشةالطريقة 

  رضهع لىإالذين يستمعون يقع فيها حتى يتنبه إليها، وفي ذلك استفادة أيضا لزمالئه 
ومتباينة في كيفية ساليب مختلفة أسب األخرى في الجدول إلى اعتماد في حين تشير النّ

  :، منهااألهداف التي رسمها كل واحد منهموهذا بحسب ، من أستاذ إلى آخرقييم التّ
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 ؛غويمراقبة الجانب اللّ –

 ؛تهيئة الطالب مسبقا على البحث –

تكريس المناقشة في القسم لتعويد الطلبة على تقديم بحوث بطريقة علمية  –
 ؛أكاديمية

رح، خاصة مع غياب مادة يتربص من تعويد الطالب على اإللقاء والشّ –
 .الغرض ن لذلككوسي كونهخاللها على طريقة التدريس، 

  :إجابات األساتذة مسارين مختلفين تْذَخَقديم الطالب للعرض، فقد َأأما عن طريقة تَ –2

لبة بأن العروض المقدمة من طرف الطّاألساتذة من  %45.45مسار يقر فيه  .1
ها تُأغلبأ وتُقرغم  ملىلطريقة اإلمالئية من سلبية امن األوراق، وهذا على الر
 وانتباه وقتل حماس ،غياب المناقشة لىإيؤدي  الشيء الذيالعرض، في 

 .مضمون البحثالطلبة في متابعة 

لبة الطّ طريقة عرض أنفقد أكّدوا  ،العينةأساتذة خر من اآل مسارأما ال .2
وقد شكّل هذا المسار نفس وإيجابية،  تتم بطريقة إلقائية القسم،لبحوث في ل

 .سبة السابقةالنّ

 المعلومات وترتيبهافي البحث من حيث جمع لبة أن مستوى كفاءة الطّ الحظت –3 
 آراءاستنادا إلى وهذا ، %81.81بنسبة  ضعيفتائج واستخالص النّ ،وتحليلها

نة أساتذةاحقة من األغلبية السو ،العيإلى نتيجة رجة األولى لعّل ذلك عائد بالد
كيفيات على  الطلبة عدم تعود، ودريسفي التّ رائق التلقينيةاالعتماد على الطّ

   .البحث واستثمار المعلومات وعرضها

في فهو  ض البحثي المقدم في القسم،رمع الع الطلبةتفاعل مقدار بالنسبة ل أما –4
 %45.45أي مابين  ،دون المتوسط المتوسط وماالمستوى أرجح بين وضعية التّ

مر األ وهذا -الجدولحسب ما تبينه نتائج  -كحد أدنى% 36.36كحد أقصى، و
الطالب طريقة  فضال عن ،لسماع العرضالطلبة واستعداد  جابةاستمتعلّق بمدى 

م للعرضالمقد.  
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الثاني من القسم 
  المحتوى

                    اإلشراف على بحوث التّخرج -3

ــي ) 3-1 ــرة ف ــم خب ألك
 اإلشراف؟

  كبيرة جدا  %90.90  .نعم  -     

  جدا ضئيلة  %9.09  ال  -     

ســبق لكــم وأن   )3-2
 أشرفتم على مواضـيع 

ــت  ــال ليس ــن مج م
  تخصصكم؟

  ضئيلة   %18.18  نعم -     

  كبيرة جدا  %81.81  ال -     

ــة   )3-3 ــابعتكم للطلب مت
  الذين تشرفون عليهم؟

  ضئيلة  %18.18  أسبوعية -    
ــن    %36.36  نصف شهرية -      ــل م أق

  المتوسط
  شهرية  -     
  

18.18%   ضئيلة 
  ملغاة % 18.18

ما رأيكم في مذكرات ) 3-4
التخرج التي ينجزهـا  
طالبان، أتعكـس ذلـك   
ــترك  ــود المش المجه

  بينهما؟

  نعم -        
  

  ضئيلة  % 18.18
  ال -        

ــن    45.45% ــل م أق
  المتوسط

  نادرا -        
ــن    36.36% ــل م أق

  المتوسط
 أتلمسون حضور) 3-5

بصـمات الطالــب أثنــاء   
 إنجاز بحث تخرجه؟

  ال يوجد  %00 نعم -        
  ضئيلة  % 27.27  ال -        
  كبيرة  % 63.63  قليال -       

أتجدون أن صـعوبة  ) 3-6
إنجاز بحـث المـذكرة   
عند الطلبة يكمن أكثـر  

 :في

  ال يوجد  % 00  طبيعة الموضوع؟ -  
  ضئيلة  % 27.27  المنهجية؟ -  
  ضئيلة جدا  % 9.09  المصادر والمراجع؟ -  
  ضئيلة جدا  % 9.09 المنهج؟ -  

  ملغاة  % 18.18

  ضئيلة  % 18.18  نعم -        هل اإلشـراف كـاف   ) 7 -3
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ــيم مــذكرة  وحــده لتقي
  أنجزها طالبان؟

  كبيرة  %72.72  ال  -        
  ملغاة  % 9.09

ــرفا،  ) 8 -3 ــونكم مش ك
أتراعون رغبة الطالب 

اختيار الموضـوع  في 
الذي يريده أم تفضلون 
  أن يكون من اختياركم؟

  كبيرة  % 63.63 تراعون اختيار الطالب؟ -  

تفضلون أن يكون من  -
  اختياركم؟

       

  ضئيلة  % 18.18

18.18 %  
  

  ملغاة

3- 9 ( ــرون أن أال تـــ
ــاب ــذكرات غيـ  مـ

الليسانس من مكتبـة  
القسم صـعب علـيكم   
وعلى الطالب انتقـاء  
الموضــوع المناســب  
ــول   ــن الق ــا م خوف

  المكرور؟

          
 بلى  -       

  كبيرة  % 63.63

        
  ال -        

  ضئيلة  % 27.27

  ملغاة  % 9.09

بعد وضع الطالب ) 10 -3
إشكالية بحثه، أ يعمـد  
إلــى بنــاء فرضــيات 

تعينه علـى  وتصورات 
  الوصول إلى الحقيقة؟

  ضئيلة جدا  % 9.09 نعم -        

  ضئيلة  % 27.27  أحيانا -        
ــن    % 45.45  نادرا -         ــل م أق

  المتوسط
  ضئيلة  % 18.18  ال -        

رأيكم فـي نسـبة   ) 11 -3
استثمار الطلبة للمنـاهج  
التي تستدعيها مواضيع 

  بحوثهم؟ 

  ال يوجد  % 00  وملموسةجيدة  -      
ــن    % 45.45  ناقصة -        ــل م أق

  المتوسط
  متوسطة  % 54.54  غائبة تماما -     

أتلمسون حضـور  ) 12 -3
بصمات الطالـب أثنـاء   

  إنجاز بحث تخرجه؟

  ال يوجد  % 00 نعم -     
  ضئيلة  % 27.27  ال -    
  كبيرة  % 63.63  قليال -    

  ضئيلة جدا  % 9.09  ؟%  75  -     من خالل متـابعتكم  ) 3-13
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لبحوث الطلبة الـذين  
تشرفون عليهم، هـل  
تقدر نسـبة تـوظيفهم   
للرصـــيد اللغـــوي 

 :والمعرفي الخاص بهم

  ضئيلة جدا  % 9.09  ؟%  50  -     
  ضئيلة  % 27.27  ؟%  25  -     
ــن    % 45.45  ؟%  10  -      ــل م أق

  المتوسط
  ملغاة  % 9.09

ــدر ) 14 -3 ــبة تقـ نسـ
اعتمادهم على الرصـيد  

لغة الكتب ( الخارجي     
  ):واالنترنيت

  

  متوسطة  %54.54  ؟%  75  -    
  ضئيلة  % 27.27  ؟%  50  -    

  ضئيلة جدا  % 9.09  ؟%  25  -    

  ضئيلة جدا  % 9.09  ؟%  10  -    
  ملغاة  % 9.09

تقدر نسبة مطابقـة  ) 15 -3
هذه البحوث لمقـاييس  

  :العلميالبحث 

  ال يوجد  %00   ؟%  75  -    

ــن    %36.36  ؟%  50  -     ــل م أق
  المتوسط

ــن    %45.45  ؟%  25  -    ــل م أق
  المتوسط

  ضئيلة  % 18.18  ؟%  10  -   

 في هذا القسم طرحتهااألسئلة التي  عبر حاولت :الثاني نتائج الجدولوتقييم  تحليل    
ونسبة  ،البحث في) المقبلين على التخرج( السنة الرابعة طلبةكفاءة تقييم مستوى 

 أخذتهاالتي  العينةإجابات باالعتماد على وشروطه، وهذا مختلف قواعده بالتزامهم 
% 90.90 :بنسبةفي اإلشراف هم من نفس القسم، ولهم خبرة  العينة أساتذةأن  باعتبار

  :التاليةالمالحظات عند أهم  وقفت تائج،ة النّوبعد معاين

من  الذين يشرفون عليهممتابعة المشرفين لبحوث الطلبة قضية  يخص افيم إنّه -1
 :، بنسبةفي مدة قدرها نصف شهر، أن أغلبهم يتابعون األعمال ناحية المدة الزمنية

 والشهرية ما في حين توزعت اإلجابات األخرى بين المتابعة األسبوعية، ،36.36%
وسبب  ،عليها باإلجماع متفق شرافيةاإل متابعةللمدة محددة هناك ال توجد  هيعني أنّ

  :مجموعة من العوامل الخارجية منها عائد إلى ذلك حسب تفسيرات األساتذة
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–  يعود إلىأسبوعيا بصفة ملزمة، عدم التّمكن من متابعة الطالب إن 
 ؛بصفة مفاجئة، فتكون المدة أطول فرض نفسهيالذي الواقع 

 ؛قوة أو ضعفان ذلك متوقّف على نشاط عمل الطالب إ –

 ؛المشرف يكون في حالة الحاجة إليه دون تنظيم مسبق جوء إلىاللّ نإ –

–  ي  هو الذيالعمل،  عدم التزام أغلب الطلبة بالمدة المحددة إلنجازإنيؤد
  .إلى تغيير المدة

2- ج  إنالمجهود  تعكس ال ،%45.45: البالغة حسب آراء المشرفينوبحوث التّخر
نجِالمشترك بين الطرفين الموذلك في نظرهم راجع في الغالب إلىين للعملز ،:  

 ؛ترسخ عادة االتكال على الطرف اآلخر –

 ؛على طرف واحد فقط غالبا ما يقعإن الجهد المبذول  –

في هـذا   نيوقف، ويستممر لنيل العالمة وأخذ الشهادةاعتبار البحث مجرد  –
في معرض حديثه عن واقع البحث العلمي في ما قاله صالح بلعيد المقام، 

 الباحث اليوم التي آل إليها ،  حيث عبر عن الوضعيةالدول العربية عموما
أن األوقات الّتي يقضيها الباحث من أجل المعيشة تتغلّب علـى  ... «:بقوله

الذي الجاد  وذلك من شأنه أن يقتل روح البحث ،1»...أوقات البحث العلمي
الرقي العلمي والحضاريهم في يس.  

     )%63.63( وبنسبة كبيرة فاقت الخمسين بالمائة العينة ساتذةأغلب أيؤكّد  -3
تماما، ما  بل وهناك من قال بغيابها، قلّة حضور شخصية الطالب من خالل بحثه

مما  ،غائبة والتي تمنح البحث مصداقيته ،حد ركائز البحث األساسيةأأن يعني 
م صفته كبحث علمي أكاديمييرت إجابات األساتذة  ،هدسبب هذا الغياب ولقد فس

  :الواضح بـ

مما أدى  جهد من طرف الطالب، أيقل العشوائي من الكتب دون بذل النّ  - أ
على األفكار التي  التعليقو ،حليلالتّمن خالل لغته يب غيِإلى تَفي الغالب 

 .عالجها موضوعه

                                                             
  .14ص م، 2008:في النهوض باللغة العربية، دار هومه، الجزائرصالح بلعيد،  - 1
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 .قلّة تحكمه بالمنهجيةاد المعرفي والثقافي المناسب، فضال عن افتقاره للز  -  ب

فقد نجازهم لمذكرة تخرجهم، واجهها الطلبة أثناء إعوبات التي يعن الص أما -4 
ما يدل على أن الطالب يواجه عدة صعوبات  ،من صعوبة أكثرأرجعوا ذلك إلى 

األساتذة في  ن حسب آراء، وأكثرها تكمفي تطبيق آليات البحث وشروطه
  .المنهجية عموما

 :والبالغة نسبتها العينةمن أساتذة  ةتائج حسب إقرار األغلبيكما تؤكّد النّ -5
مذكّرة التي المستوى الفعلي لقييم تّالعدم كفاية اإلشراف وحده في ، 72.72%

 باعتبار أن اإلشراف يشكّل جزءا من عملية التقييم، لكنّه ال يسد ،ينجزها طالبان
ظةكل نقاط الضعف المة  تقييم الحإدراج المناقشة كمرتكز هام لعملي لهذا تم ،

  : االنشغال ببعض اآلراء التاليةمستوى بحث التّخرج، ولقد عبر األساتذة عن هذا 

 .ييم عمل الطالبينإنّه البد من عنصر آخر مكمل حتى يتم تق –

  جنة هه زميله في اللّ، حيث ينبإن المناقشة تفيد الطالب والمشرف معا –
 .إلى أمور قد غابت عنه

 .ناقش المذكّرة حتى يهتم الطالب أكثريجب أن تُ –

 لرغبة الطالب في اختيار موضوع بحثه المشرف مدى مراعاةمن ناحية  أما -6
الطالب  بمنح ،%63.63: بنسبة العينةهناك تأكيد من طرف أساتذة  فيظهر أن

مع وضع  اللمواضيع التي يود البحث فيه وميوالته ،ختيار حسب رغبتهاالحرية 
    :منها على سبيل المثال ،العينة إلى آراء  استنادا لذلك، وهذا   روطبعض الشّ

– سبة للمواضيع خاصة بالنّ وحي الموضوع باشتغال الطالب فيه حقّا،أن ي
، وهو التطبيقية والميدانية، وهذا تجنّبا للوقوع في المواضيع الجاهزة

نةذي جعل بعض أساتذة بب الالسيمتنعون عن المواضيع العي قدمها التي ي
 :منها ،من خالل إجاباتهمذلك أكثر  لواعلّف، فضلون اختيارهموي ،الطلبة

 .ولجت من قبلالطالب بالمواضيع التي ع عدم دراية –

دون علم  ،من قبل لبة المواضيع التي تم معالجتهااستغالل بعض الطّ –
 .مسبق لألستاذ المشرف
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بعض المواضيع التي يطرحها أغلب الطلبة سطحية، وال تعالج قضايا  –
 .مطروحة

دون بذل أخرى لجوء بعض الطلبة إلى استنساخ مواضيعهم من مصادر  –
 .جهد

من  سبة لكّلبالنّ عوبة انتقاء الموضوع المناسبقضية صب يتعلّق افيم أما -7  
لعدم تحديد فذلك  ،من الوقوع في الكالم المكرور اًخوف الطالب والمشرف

مكتبة  وعدم وضعها في ،لم تناقشمن الّتي  في القسم وقشتنُ المواضيع التي
المعالجة إدخال قوائم المواضيع في الحاسوب القسم، فضال عن عدم استثمار 

نةأغلب أساتذة  أجمع لذلك فقد عالجة إلى ذاكرته،والغير المةالبالغ العي تهمبسن:  
من ناحية  يسانس تطرح إشكاال كبيراعلى أن وضعية مذكرات اللّ، % 63.63

لمعرفة الجوانب التي تم معالجتها في  ،ة كل المواضيع المعالَجةصعوبة متابع
استثمار الجوانب األخرى فيها حتى يتسنّى و ،كرارلتّل اًتفادي المواضيع السابقة

غياب تلك اإلجراءات  ،دا للدراسةواقتراحها مجد ة، فإنى ومن ثمحسب أد
 المواضيع التي تم معالجتها الكثير منإعادة تكرار  تعليالت األساتذة إلى

 .ستخدام نفس المحتوىامع  ،بصيغة أخرىبعضها ا تحويرهو

أن القضية  ىير ،%27.27:سبتهنالتي قدرت  العينةآخر من  أن طرفاإالّ         
موضوع شرف من اقتراحمتعلقة أكثر بمدى تمكّن الم والعمل  ،زوايا جديدة ألي

وضعها تحت رط ، شَالبحوث المنجزة في الحاسوب على تقييد من جهة أخرى
، فضال عن وجود لجنة والمشرفين للتمكّن من اإلطالع عليها ،لطلبةتصرف ا

  .علمية لها صالحية رفض البحوث المعادة

8-  جه من حيث مستوإنكيفية ى معالجة الطالب للموضوع الخاص ببحث تخر
استنادا  ، وهذاضعيفالتي تعينه على البحث فرضيات الوبناء  ،طرحه لإلشكالية

إلى تجربة يفتقر الطالب مازال حيث  ،%45.45: آلراء المقدرة بـاإلى أغلب 
صورات حول الموضوع وكيفية بناء التّ ،حليلبطرائق التّ استخدامها لعدم معرفته

  .الذي يعالجه
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لمناهج التي لعلى مستوى توظيف الطلبة يطرح يء نفسه الشّأن  الحظت كما -9
 العينةومن خالل إجابات أساتذة  ،يتّضح جليا إذْ، تستدعيها مواضيع بحوثهم

آلليات ة استثمار الطلبة قصا فادحا في نسبأن هناك ن ،%45.45 :بـ المقدرة
كبر سبة األحين أكّدت النّفي وخاصة تلك المتعلّقة بالمناهج األدبية،  ،المناهج

ىعلى مستو الغياب التّام في تطبيق المناهج ،%54.54: قدرة بـمنهم والم 
  :همهاأ إلى عوامل بحوث الطلبة، ولقد أرجعوا سبب ذلك

 .قلة التّدريب عليها –

   .الليسانسفي مرحلة عدم االهتمام بهذا الجانب  –

التّركيز في تدريس وحدة مناهج البحث والتحقيق على المنهجية أكثر منها  –
على المناهج، األمر الذي جعل استيعابها ضئيال، رغم أن عنوان الوحدة 

ساعي ضآلة الحجم الّ ؛ذلك إلىد زِ، ركيز عليهاوحي بضرورة التّي
لعّل ذلك ما جعل ، وغياب المحاضرات في هذه المادةل نظرا، الممنوح لها

محاضرة بدل التّدريب فيها ة التطبيق تحّل محل الُحص  

 بحكم خبرتهم في اإلشراف العينةقييمات التي قدمها أساتذة التّبيتعلّق  اأما فيم -10
، فهي صعيد إنجاز بحوث التّخرج والمنهجي على ،غويمستواهم اللّحول 

  :اليكالتّ

تائج خالل النّ نوالمعرفي الخاص بهم م الّلغويتقدر نسبة توظيفهم للرصيد  .1
بعدد إجابات بلغت%10: حوالي لة على مستوى هذا الطرحالمسج ، :

غوية لملكتهم اللّ في نسبة استغاللهم اكبير اعهناك تراج أنما يعني ، 45.45%
نسبة رتفع بالمقابل لت ،عليق واالستنتاجحليل والتّالتّ من حيث الخاصة بهم

إلى  تواالنترني من لغة الكتب صيد الخارجي المستمد أساساللرتوظيفهم 
للمرة مما يؤكّد  ،%45.45:، وبعدد إجابات قدرت نسبتها%75: حوالي

   .األولعليها سابقا في المبحث  تحصلتتائج التي النّ الثانية، ثبات
 حسبيسانس لمقاييس البحث العلمي، بحوث تخرج اللّر نسبة مطابقة قدتُ .1

مما ، %45.45وبنسبة إجابات بلغت  ،%25 :حوالي العينةتقييم أساتذة 
                                                             

 - السنة الثالثة  -، )اللغة العربیة وآدابھا(المواد المكونة لبرنامج لیسانس ): 4(الملحق رقم : ینظر- .  
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بحوث التّي تمثيل مازالت بعيدة عن  ،خرج الخاصة بها المستوىوحي أن
إلى ةعزى ذلك حسب تفسيرات األساتذمقاييس وشروط البحث العلمي، وي : 

 ؛البحوثنقص التّوعية بأهمية  -

 ؛والتطبيق في طريقة تدريسها إلى التمرين وحدة مناهج البحث افتقار -

 ؛مهم في تقييم مستوى الطلبةركيز على عنصر المناقشة كعامل عدم التّ -

  .كافية لدى الطلبة، لنقص اهتمامهم بالمطالعة غياب مرجعية معرفية -

 ابقينمحتوى القسمين السالمتحصل عليها في  تائجنّال عرضعليه؛ وبعد و       
وحتّى  ،حلولاالقتراحات والجملة من في نهاية هذه االستبانة  رأيت أن أضع

حسب األولوية ترتيبها  لهم حرية تركتبها،  العينةعرف مقدار اقتناع أساتذة أ
  :حو التاليالتي يرونها، فجاء ترتيبها على النّ

  .على إعداد وإنجاز البحوث تعويد الطالب منذ دخوله – 1    
  .تقديمه للبحث ومناقشته ءالطالب أثناغرس الثقة بالنفس عند  -2
تدريب الطالب على تقديم بطاقات القراءة مع التركيز على ترسيخ سمات  -3

  .الباحث فيه
 تبادل الخبرات بين األساتذة للمصادقة على منهجية واضحةضرورة  -4

  .يفية تدريس وحدة ناهج البحثوموحدة في ك
  .مناقشة أبحاثهم في القسمتدريب الملكة اللغوية عند الطلبة عبر  -5
لتقييم مهارتهم وإمكانياتهم  التي ينجزها الطلبةإجبارية مناقشة البحوث  -6

  .الشخصية
أم منها سواء التي نوقشت وضع قوائم لمواضيع المذكرات التي تم معالجتها  -7

  سابقا تناقشالتي لم 
للطالب بتسجيل موضوع بحث تخرجه بداية من السنة الثالثة بالنسبة  السماح -8

   ).د.م .ل ( للنظام الكالسيكي، والسنة الثانية بالنسبة للنظام 
  .األولى لتنمية مهارات البحث عند الطالب الثالث على السنواتالتركيز  -9

  .األستاذ باإلشرافأثناء تكليف  خصصمراعاة التّ -10   

                                                             
 - حاليا تسوية هذا المشكل لقد تم . 
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مختلف الحيثيات  فيه إلى قتتطرالذي بعد هذا العرض العام لمسار البحث      
طبيقي على وصوال إلى وجهه التّ ظريه النّه، بدءا بوجبموضوع البحثالمرتبطة 

تقصي إلى  اللغوية لدى الطلبة األخطاءي يتجاوز تقص هدفي أين كان، الصعيد الميداني
ونسبة عودتهم أبحاثهم، تحرير مستوى  التعبيرية علىغوية لّمدى تمثّل ملكتهم ال

 ه واستنتاج مضمونهوتحليله ونقد قائم على فهم المقروءممنهج سليم وبتحصيل لغوي 
ج من ذنمافحص  في المتمثّلةنة األساسية المدو، وبعد معاينة هم الخاصةبوفق أسالي

 أتبعتهاوالتي بفترة زمنية،  حددتهاالتي  الخاصة بمواضيع النحو مذكرات التخرج
 إلى طلبة السنة الرابعة واألساتذة تمثلت في توجيه استبانات ورقية بعينات أخرى

التقييمية حليلية ووالتّ اإلحصائية عملياتالوبعد سلسلة من ، بموضوع الدراسة مالرتباطه
هاتائج التالية التي من النّ ِإمجريات الدراسة إلى مرف بيصلت وأهم:  

خصوصا، تعد أحد أوجه تمثّل ) المذكرات(خرج وبحوث التّ ،إن البحث عموما -1
لغوي والمعرفيمو الّكائز المساهمة في النّاللغة على المستوى المكتوب، وأحد الر 

خرج من شروط التّأغلب الطلبة في تطبيق ما تتطلبه بحوث ق لهذا فإن إخفا
 :مايلي بينت النتائجإذ  ،غويأثّر سلبا على مستوى تحصيلهم اللّ وقواعد

السبعين بالمائة، أي كبيرة فاقت  بنسبةضعف مستوى تكوينهم المنهجي  .1
استخدام المهارات البحثية الالزمة  في فادحال قصنّهذا الو ،77.18%

كفاءة الطالب اللغوية  تراجع مستوى أدى بدوره إلىلمعالجة مواضيعهم 
 .وانحصارها في حيز ضيق جداعبير التحريري على مستوى التّ

نسبة الطلبة، وتراجع  في بحوثحليلية واالستنتاجية لغة التّإن غياب الّ .2
المأخوذة  العشوائية، سببه ارتفاع نسبة النّقول هاغوية المسجلة فياألخطاء اللّ
كمية االقتباسات ، سواء من حيث %68.42:والتي بلغت ،من الكتب

استغالل  ملعدنظرا ، أو نسبة االعتماد على اللغة المشروحة الموظفة
غوية وقدراتهم الذهنية على نحو جدي واالكتفاء بما هو جاهز مهاراتهم اللّ

 عامل مع التّجهلهم بكيفية  يهضف إلأمن الكتب والمصادر األخرى، 
سلبا على بروز  رومتأنية، ما أثّبطريقة منظّمة واستثماره المقروء 

 .شخصيتهم البحثية من خالل المواضيع التي قاموا بمعالجتها
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3.  د هو من يدرك قيمة المقروء ويحسن استغالله على المنوال إنالباحث الجي
خلل في هذا  الي فأيفق قالب لغوي خاص به، وبالتّوِوالعلمي النزيه، 

التأثير في مستوى األداء لدى  رورة إلىسيؤدي بالض ،ء المتكاملنابال
بعد تقييم نتائج العينتين التي بينت كيف  الحظتهما  وهو ،الطالب الباحث

احية المنهجية على ضعف مستوى كفاءتهم أثّر ضعف مستوى الطلبة من النّ
 .عبير التحريريفي التّ

2-  إنأخضعتهاغوية على مستوى أبحاث طلبة المدونة التي عف الكفاءة اللّض 
من خالل نتائج  قمت برصدهاعة، دة ومتنوكانت وراء أسباب متعد للفحص،

 :منها أذكر؛ الدراسةالموزعة على مجتمع  تنااالستبا

 .طريقة القيام بذلك ركيز على تعليمهموعدم التّبتقديم البحوث،  قلة تكليفهم .1

 هابرمجتتم دريب على منهجية البحث، حيث ضآلة المدة الممنوحة لهم للتّ .2
لساعي ا، فضال عن قلة الحجم بسنة قبل التّخرج ؛ أيالسنة الثالثةفي 

 .الممنوح لهذه المادة

 على البحث ومطالعة همانخفاض نسبة المقروئية في أوساطهم، لعدم عكوف .3
 % 69.56 :ـقدرت بكبيرة  على امتداد مشوارهم الجامعي بنسبة الكتب

 .والمعرفيغوي األمر الذي يعلّل افتقار رصيدهم اللّ

إلى  ما أدى، مالئيةاإلطريقة على التقديم العروض البحثية ركيز في التّ .4
غوية على الشرح تغييب شخصية الطالب في البحث، وتجميد قدراته اللّ

ما  نفوس الطلبة المستمعينفي  مما ترك انطباعا سلبيا، السليم عبيروالتّ
 .قتل روح المناقشة الجماعية وبالتالي، بهذا النشاط إلى عدم المباالةيؤدي 

يركّزون على كّل الشروط ال  إذدورهم،  أداء المشرفين عن بعضتغافل   .5
تم حيث  ،أثناء تقديم توجيهاتهم يالعلم والقواعد التي ينص عليها البحث

حضور المنهج وشخصية الباحث في البحث، لهذا غاضي عن أهمية التّ
كذا وعلى مستوى تطبيق المنهج المدونة طلبة  لدىعجزا واضحا لمست 

 .في بحوثهم سجال حضورا محتشما حيث ،بروز شخصيتهمعلى مستوى 
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كضيق ( المتوفرة بالقسمالمادية  ، وقلة اإلمكانياتحفيز على البحثغياب التّ .6
إتقان للتدريب عليها من أجل غياب أجهزة الحاسوب و، قاعة المطالعة

 ...).لمتخصصاغير دون اللجوء إلى  الكتابة

د الطلبة على دريس، وعدم تعوياالعتماد على الطرائق التلقينية في التّ .7
 . كيفيات البحث واستثمار المعلومات وعرضها

للترسيخ  ىاألولطبيق التي تعتبر الوسيلة عدم إعطاء األهمية لحصص التّ .8
  .اللغوي

   .التخرج مذكرةمستوى عدم كفاية اإلشراف وحده في تقييم  .9
  .الطلبة بالمناقشة، ما أدى إلى إهمال البحثكّل عدم إلزام  .10

عامل مع مذكّرات التّخرج أضحى لدافع دنيوي أكثر مما هو اجتهاد علمي إن التّ -3
 فضال عن تدخّل المؤثّرات الخارجيةلغياب الهدف واإلرادة واالستعداد،  نظرا 

الطالب الشيء الذي يفسر الوضعية التي آلت إليها هذه البحوث لنقص جدية 
 الفكرالذي هو دليل حركة  -بحثال-الي فقدان كلمة ، وبالتّوصرامة المشرف

 .هانلمعناها الحقيقي والهدف المنتظر م

إلى ليه من نتائج إت من خالل ما توصل تسعي لقد  :لتوصياتقترحات وااإلتقديم  -4
الّتي نأمـل  و بمساعدة أفراد العينتيناالقتراحات التي قد تسهم في تفعيلها أهم تقديم 

 :هيأن تظهر ثمار تطبيقها على أرض الواقع و

  وكتابة، بتعليمية البحوث الجامعية،  االهتمام جانـب مـن    أهم كونها تحققأداء
مواجهة اآلخرين واكتساب  لغـة النقـاش   : وهو، جوانب تشكّل عملية التدريس

اللغويـة  مرن على مختلف المهارات فضال عن كونها فضاء للتّوالحوار الفعال، 
أفضـل   تكـوينٍ يسمح بمما ، على المستوى المكتوب وتمرسها الذهنيةالقدرات و

 .إلى سلك التعليم للمتخرجين المتوجهين

   ة وبعين االعتبار االقتراحات التيالطلبة واألسـاتذة  بها كل من  أدلىاألخذ بجدي
 .كونها تعبر عن انشغاالتهم ومعاناتهم

  كيفية البحث منذ دخول الطالب الجامعـة حتـى   وترسيخ  أن تنطلق رحلة تعليم
 .يستطيع هذا األخير خوض غمار البحث الحقيقي بكل تمكن وارتياح



نتائـج البحث                                                                         ـة    ـخاتم  
 

127 
 

  ّكبـاحثين  ظر في االستراتيجيات المعتمدة في تكوين الطلبة الجـامعيين  إعادة الن
 .مستقبال

 لطلبة بأهمية البحوث وتـوجيههم إلـى اعتنـاق    المستمر لحسيس تّاللى العمل ع
جل ضمان تحصيل لغوي أ، من على القراءة العلمية المفيدةوتشجيعهم  ،عةالمطال

   .ثريومعرفي 
 يام دراسية تنظيم أركيـز وبمناهجـه والتّ العلمي  بالبحثالطلبة م في تعريف تسه 

مجال للنقاش والحوارمع فتح  المثيرة للطرح،المنهجية  القضايا خاصة على أهم 
 .بين األساتذة والطلبة الجاد

 رفع ر الدلتأطير ، كونها مادة أساسيةراسي الخاص بوحدة المنهجيةمعامل المقر 
ظر إعادة النّفضال عن  من خالل زيادة حجمها الساعي، الجامعيالطالب  وتكوين

فهم البحـث وتمثيـل شـروطه    حو الذي يتيح للطالب على النّ هافي كيفية تدريس
 .طبيقوآلياته من خالل االستفادة عمليا من حصص التّ

  وتعزيز مناقشتها ثوواالهتمام أكثر بالبح بأداء واجبهمإلزام المشرفين والطلبة .   

 ّئق التلقينية التي ظر في الطرائق التعليمية المتبعة بالجامعة، خاصة الطراإعادة الن
 .عليم الجامعي ككلتحول دون تحقيق أهداف التّ

 من خالل العمل ، كاستغالل أجهزة الحاسوب االستفادة من التكنولوجيا المعاصرة
بملخّصاتها والتي لم تناقش  ،نوقشت التيالتّخرج مواضيع كل  قوائمإدخال على 

 ة البحث عنها من جهةلتسهيل عمليضرورية إلى ذاكرة الحاسوب كخطوة 
لبحوث التعسفي لستغالل االمن  الحدو ،رالمكروقضاء على القول الومحاولة 
على إيجاد برنامج إلكتروني متطور  العملعن  ال، فضأخرىمن جهة الجاهزة 

رقات من الس والحد ،قمع الغش صوص ومراقبتها بهدفمسح النّ يعمل على
  .العلمية

مهما بحث واكتشف، فسوف تظل الحقيقة عن الحقيقة، إن الباحث : وختاما أقول 
ا البحث من كل ذأدعي أنني قد استوفيت حقّ ه فالجّل وعال، وحده العالم المطلقة بيد 

 دون سواههللا إالّ الكمال ما و سانية،إلنفي الطبيعة ابالفطرة  مطبوعقص النّ ألن، جوانبه
  .اهللا السداد والتوفيقرجو من أو ،بخل بجهدي ونفسي في إنجازهأولم  سعييلكني سعيت 
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 المالحق
 

  : 1الملحق رقم 

  عرض بعض نماذج اإلخالل بقواعد االقتباس

  _11  ص _   )1(من العينة رقم المذكرة األولى : النموذج األول



 المالحق
 

  _12  ص_ :نفسه لنموذجا
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  _20 ص _ المذكرة الثانية من العينة األولى،  :النموذج الثاني    
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  _21 ص  _ :لنموذج نفسها

  

  



 المالحق
 

  

  _  23ص_  المذكرة الثامنة من العينة الثانية، :النموذج الثالث
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  _ 25ص _ :  لنموذج نفسها
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  - 08ص  - األولى،السادسة من العينة المذكرة  :رابعالنموذج ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المالحق
 

  -62ص - ، مذكرة الثامنة من العينة الثانيةلنموذج الخامسا
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  .- 11ص  - المذكرة السادسة من العينة الثانية :النموذج السادس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المالحق
 

  : 2الملحق رقم 

  عالمات الترقيم والوقفعرض بعض نماذج اإلخالل بقواعد 

  - 1ص -، ىالمذكرة التاسعة من العينة األول :النموذج األول
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  .02المذكرة السادسة من العينة الثانية، ص :ذج الثانيالنّمو
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المالحق
 

  -03 ص -من العينة األولى المذكرة الثامنة النموذج الثالث،
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : 3الملحق رقم 

  



 المالحق
 

  :3 الملحق رقم

  النهميشعرض بعض نماذج اإلخالل بقواعد 

   .-  06ص  - مذكرة التاسعة من العينة الثانيةال :األولالنموذج 
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  - 12ص  -:المذكرة السادسة من العينة األولى، مثال :الثاني جالنموذ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المالحق
 

  -19 ص   -المذكرة الثانية من العينة األولى،: النموذج الثالث
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  .02المذكرة السابعة من العينة األولى، ص  :الرابعالنموذج 
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  17، المذكرة األولى من العينة األولى، ص خامسالنموذج ال
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  – 76ص  – المذكرة الرابعة من العينة الثانية : ج السادسالنموذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المالحق
 

  : 4رقم الملحق 

  :رض بعض النماذج حول األخطاء المالحظةع
  .المنقولة من الكتب بين األفكار التركيبعلى مستوى وجود خلل كبير ذج يبين نمو )1(

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المالحق
 

  واإلمالئية ،النحوية: مثال نموذج آخر من األخطاء ) 2( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المالحق
 

  االستبانات:  5رقم الملحق 
 استبانة موجهة لطلبة السنة الرابعة - )1(

  -جامعة تيزي وزو –قسم اللغة واألدب العربي 

  مستوى التحصيل اللغوي عند الطلبة من خالل مذكرات التخرج: الموضوع

المساهمة معنا بآرائكم في إطار إعدادنا لبحث الماجستير  -معشر الطلبة  -أرجو منكم     
حول هذا الموضوع الهام الذي يهمكم بالدرجة األولى، وسأسعى من خالله إلى تقويم عمليات 

من العمل البحثي أداء وتحصيالً في محاولة لرصد  التّمكّن إنجاز بحوث التّخرج، ونسبة
  .التي تعترضكم وإزاحتها مستقبال الصعوبات

                )ة(معيد           علمي:                                        التعرف على المستجوب

                           نوع الباكالوريا المتحصل عليه  :                الجنس

  غير معيد              أدبي                                                                 

     :                 الفصلية /طريقة إنجاز البحوث العادية/  1 

  لك رغبة في البحث واإلطّالع عن الموضوع الذي  يكلفك به األستاذ ؟    أ -

             ال                نعم                     

  :........................................................................وضح من فضلك -

  هل تلقيتَ تدريبات في كيفية إعداد البحوث في السنوات الماضية؟    نعم            ال  -

  :.....................................................هو تعليلك، فما )ال(إذا كانت إجابتك  -

.......................................................................................  

  تقديم البحوث في القسم، هل تتم بطريقة إلقائية؟       أم إمالئية؟     -

  كيف هو رد فعل األستاذ حول البحث الذي تقدمه؟  -

  ؟يكتفي بتقديم المالحظات ●                   



 المالحق
 

  ؟يطالب الطلبة بمناقشة البحث ●                    

  يتقصى مدى فهم الطلبة للبحث المقدم وطريقة تقديمه ●                

عين ( ي تقديم الطالب للبحث في القسم؟ ماهي نوع المالحظات التي يركز عليها األستاذ ف -
  )االختيار الذي تراه مناسبا

حظات حول األداء وطريقة مال•  مالحظات حول المحتوى  •   مالحظات حول المنهجية•
                                                        التحليل

  هل اعتدت مطالعة وقراءة الكتب طوال السنوات الماضية؟    -

كثيرا               قليال             نادرا                                                                            

  إن كنت ال تميل إلى قراءة الكتب، فهل ذلك عائد إلى؟  -

  عدم التّعود على ذلك؟ ●                              

  عدم تكليف األستاذ الطلبة بالبحوث إال نادرا؟ ●                              

  غياب التحفيز والتشجيع من قبل األستاذ؟ ●                              

  ........................................................................رأي آخر؟  -    

  :مذكرات التّخرج / 2   

 الموضوع:  

     اختيار المشرف ؟         اختيارك ؟ - :    من أكان موضوع بحثك نابعا -  

                               ؟    نعم           ال صعوبة في إيجاد الموضوع هل واجهت -  

  :كانت الصعوبة متعلّقة بـ فهل،  )نعم(إن كان جوابك  -  

  .من الوقوع في القول المكرورالخوف  -
 .من قضايا معاصرةعلى التراث العربي وعلى ما استجد  نقص اإلطّالع -



 المالحق
 

 .ك من حسن اختيار الموضوعلطريقة واضحة وملموسة، تمكّن االفتقاد -

  ........................:........................................................رأي آخر-  

     متابعة العمل(أسلوب اإلشراف:(  

  ال   أحيانا           لبحثك؟   نعم          هل تشعر بتوجيه المشرف ومتابعته  -

   :في توجيهاته على أكثر مشرفكز ركِّيأ -    

  المنهج             ●الموضوع                  ●المنهجية                             ●

  الباحثسمات  ●األخطاء                   ●المصادر والمراجع                   ●

  هل أفادتك هذه التّوجهات في تحسين بحثك؟    نعم                ال -

  ...........................................................................آخر؟ألك رأي  -

  مشترك     أمالبحث الذي تحضره،  فردي           -

  نعم         الإن كان مشْتركًا، فهل أفادك ذلك في تسهيل عملية إنجازه وتحسينه ؟   -

  رأيتها؟ماهي المحاسن التي ، )نعم(إذا كان جوابك  -

-...........................................................................................  

  ..............................................................، فماهي سلبياته؟)ال(إذا كان  -

-...........................................................................................  

      منهجية البحث وجمع المادة:  

سبق لك وأن درست في السنة الثالثة وحدة مناهج البحث، فهل ساعدك ذلك على إنجاز  -
  مذكرتك؟                                نعم              ال                                                  

  : .......................................................وضح من فضلك -  

  أوجدت صعوبة في تطبيق المنهج المناسب على موضوع بحث تخرجك ؟ -  



 المالحق
 

  نعم              ال                  

                                              :يك إلىأالسبب في ريعود  أ  ،)نعم(إن كان  -   

  لمعرفة آليات تطبيقه؟  وحدة مناهج البحث كافية في حصصتطبيقات تدريبية  كعدم تلقي ●

   ك؟                                   بحثحول موضوع المشرف  خبرةنقص  ●

  موضوع البحث ذاته كونه ليس من اختيارك؟عدم استيعاب  ●

 :.................................................................... رأي آخر -  

  الخاصة بموضوع بحثك، أ تفهم وتعي محتواها؟ عأثناء قراءتك للمصادر والمراج -

  نعم              ال                           

  :، فهل مرد ذلك إلى)ال(إذا كان الجواب بـ  -    

  صعوبة المفردات واألسلوب الموظَّف في المصدر أو المرجع؟ ●               

  كيفية قراءة كتاب؟                        ل المناسبةمنهجية بال عدم معرفتك●               

      :......................................................................رأي آخر -

  المادة الخاصة ببحثك؟        نعم      أحيانا         ال دعوبة في إيجاأتجد ص  -

  :......................................................................................تعليلك

للبحث، أتجد نفسك تستخدم لغة الكتاب الذي اعتمدته أكثر من لغتك ) كتابتك(أثناء تحريرك  -
                       نعم          الالخاصة؟                  

  ، فهل السبب في رأيك عائد إلى ؟)نعم(إن كان جوابك -    

  ؟لذي تبحث فيهاع الذي تتمتّع به إزاء الموضو نقص الرصيد  ●             

  عدم تعودك على كيفية استغالل  معارفك ومكتسباتك اللغوية؟  ●             



 المالحق
 

  نقص الثقة بالنفس وبمؤهالتك الشخصية؟    ●             

 مناقشة البحوث:  

  هل سبق وأن حضرتَ مناقَشة بحث التّخرج؟     نعم               ال -

  ؟  مفيدة كثيرا         غير مفيدة        )المناقشة( ما رأيك فيها  -

  :..............................................................  رأي آخر -

    أحيانا          ال     ن آلخر بقيمة المناقشة ؟  نعم أ يحسسك المشرف من حي -

  ال                       نعم  أترغب في مناقشة مذكّرتك؟  -  

   ..................................................................: تعليلك -    

جامعيا أو طالبة جامعية في صدد تحضير مذكرة تخرج،  كونك طالبا  :اقتراحات وحلول -/3
  ي هذه االستبانة؟  على ضوء ما طرحته ف) ة(ماذا تقترح كحلول مناسبة لتخفيف معاناتك كباحث

    -..........................................................................  

    -...........................................................................  

    -...........................................................................  

    -...........................................................................  

  شكرا على صبركم وتعاونكم معنا

  2010فيفري 

  

  

  

  



 المالحق
 

   ةموجهة ألساتذ استبانة -)2(

  -جامعة تيزي وزو –قسم اللغة واألدب العربي 

  مستوى التحصيل اللغوي عند الطلبة من خالل مذكرات التخرج: الموضوع

للمساهمة معي في إطار تحضيري لموضوع بحث  أساتذتي الكراميطيب لي دعوتكم       
الماجستير الذي أنا بصدد إنجازه في محاولة لمعالجة مظانه، والكشف عن صعوبات إنجاز 

  .مذكرات اللّيسانس، وغرضنا هو تنمية مستوى عطاءات طلبة هذا المعهد إلى األفضل

  :التعرف على المستجوب

  :الخبرة                                :    الجنس

  :الدرجة العلمية:                               التخصصا

  ):الصفّية( ما يخص البحوث الفصلية  -1 

  ما رأيكم  في مستوى البحوث التي ينجزها الطلبة في القسم؟    - 1
  ناقصة         متوسطة           جيدة                                   

  :.......................................................فضلكموضحوا من  - 2

  :التي ينجزها الطالب في القسم على) العرض(أ تعتمدون في تقييم البحوث القصيرة - 3

  مراقبة طريقة أدائه أثناء العرض؟  

  نه كتابة؟فحص طريقة تناول الطالب للموضوع الذي كُلّف به من خالل ما دو  

  التي وقع فيها وتصويبها من خالل تدوين المالحظات ) األخطاء( ه الطالب بالنقائصتنبي
  على بحثه؟

    الفائدة على الجميع؟ مناقشة عمل الطالب في القسم وتصويب أخطائه حتى تعم  

  : ............................................................... رأي آخر -    



 المالحق
 

  :تقديم الطلبة لهذه البحوث عرضا و كتابة مالحظاتكم حول - 4

    إلقائية           إمالئية:   طريقة العرض  

     مستوى كفاءتهم في البحث من حيث جمع المعلومات وترتيبها وتحليلها واستخالص
  النتائج ؟

  جيد          متوسط         ضئيل                  

    ط        ضئيلد         متوسمستوى تحسن أدائهم التعبيري اإللقائي والكتابي؟     جي  

     نسبة تفاعل مة ؟ الطلبة داخل القسم مع العروض المقد  

  ضئيلة   ال بأس بها           ةجيد                                        

  :بحوث التخرجعلى اإلشراف  - 2

  ألكم خبرة في اإلشراف؟        نعم             ال - 1

  أن أشرفتم على مواضيع ليست في مجال تخصصكم؟   نعم            الو سبق لكم - 2

  :.....................................................فما تعليلكم ،إن كان كذلك -  

         :، أهيمعليهِ ونشرفُتُالذين متابعتكم للطلبة  -3   

                                                          أسبوعية.  

                                                          نصف شهرية                     .         

                                                          شهرية.  

  .......................................................................:...رأي آخر -

في مذكرات التخرج التي ينجزها فردان أو ثالثة، أتعكس فعال ذلك المجهود  ممارأيك/ 4  
  المشترك بينهم ؟                           نعم           ال         نادرا 



 المالحق
 

  ...................................................:.....تعليلكم على ذلك -    

 ال       قليالنعم        تخرجه؟  أتلمسون حضور بصمات الطالب أثناء إنجاز بحث -  4 

  .................................................................:تعليلكم -    

    الطلبة تكمن أكثر في؟ دصعوبة إنجاز بحث المذكرة عن أتجدون أن - 6

                عطبيعة الموضو                               المنهج 

             المنهجية                    المصادر المراجع     

  ال             لتقييم مستوى المذكّرة التي أنجزها طالبان؟ نعم إلشراف كاف وحدههل ا -7 

        ........................................................:تعليلكم على ذلك -  

شرفا، أتراعون رغبة الطالب في اختيار الموضوع الذي يريده أم تفضلون أن م مكونك -8 
  تراعون اختيار الطالب      يكون من اختياركم؟    

              لون أن يكون من اختياركتفض  

  :إن كنتم تفضلون اختياركم، فهل مرد ذلك لالعتبارات التالية -
             ص الذي تنتمون إليه ال يتالءم في الغالب مع اختيار الطالب؟طبيعة التخص  

             عدم دراية الطالب بالمواضيع التي عولجت من قبل؟  

             وال تعالج قضايا مطروحة؟ المواضيع التي يطرحها أغلب الطلبة سطحية  

  :..................................................................رأي آخر -
أال ترون أن غياب بحوث الليسانس التي تم مناقشتها من مكتبة المعهد، صعب عليكم  - 9

  وعلى الطالب انتقاء الموضوع المناسب خوفا من إعادة القول المكرور ؟     

  ال            بلى                                               

  ................................................................................:ما تعليلكم -
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بعد وضع الطالب إشكالية بحثه، أيعمد إلى بناء فرضيات وتصورات تعينه على الوصول  -
  نعم          أحيانا          نادرا           ال   إلى الحقيقة؟    

  التي تستدعيها مواضيع بحوثهم؟   جللمناه ةرأيكم في نسبة استثمار الطلب -  

  جيدة وملموسة                 ناقصة                   غائبة تماما  -
 ....................................................................: تعليلكم على ذلك-

 من خالل متابعتكم لبحوث الطلبة الذين تشرفون عليهم، هل ؟ -10

        ر نسبة توظيفهم للرصيد اللغوي والمعرفي الخاص بهم بـتقد: 

                                  75          %50         %25            %10           %  

        ر نسبة اعتمادهم على الرصيد الخارجيبـ) لغة الكتب واإلنترنيت( تقد                                                                                                 :

                                   75         %50%           25          %10%  

           ربـلمقاييس البحث العلمي هذه البحوث نسبة مطابقة تقد: 

                                     75          %50          %25           %10% 

  التي ينجزها طلبة هذا المعهد؟ الليسانس تمستوى مذكرال تقييمكم –   

  ضعيف       جيد             متوسط                                           

     :ذلك إلى دإن كنتم ترون ضعفا فيها؛ أعائ –   

                                           في كيفية إعدادها؟ الخبرة الالزمةنقص  

                                           دريس وحدة مناهج البحث؟طريقة ت  

                                           بأهمية البحوث؟   نقص التوعية  

                                          غياب المناقشة؟  

  :...................................................................رأي آخر -  
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من أجل العودة بمستوى تحصيلي  • ):االقتراحات( ســبل تفــعيل  بحوث الليسانس / 3 
حسب  )باألرقام(لكم ترتيب االقتراحات التالية (:  يجب   جيد للطلبة عبر بحوث الليسانس

 ):درجة أهميتها

      تعويد الطالب منذ دخوله إلى الجامعة على إعداد وإنجاز البحوث.  

      سمات الباحث فيهقات القراءة مع التركيز على ترسيخ تدريب الطالب على تقديم بطا.  

      مناقشتهغرس الثقة بالنفس في الطالب أثناء تقديمه للبحث و                       .  

      لبة عبر مناقشة أبحاثهم في القسمتدريب الملكة اللغوية عند الط.                                                                                                                             

       البحوث التي ينجزها الطلبة لتقييم مهارتهم وإمكانياتهم إجبارية مناقشة
                                             الشخصية 

      معالجتها ومناقشتها وإيداعه في  اوضع قوائم لمواضيع المذكّرات التي تم
  المكتبة 

       دةة واضحة، وموحضرورة تبادل الخبرات بين األساتذة للمصادقة على منهجي
  .وحدة مناهج البحث تدريسكيفية في 

     ص أثناء تكليف األستاذ باإلشرافمراعاة التخص.  

     التّركيز على السنوات الثالث األولى لتنمية مهارات البحث عند الطالب.  

     جه بداية من السنة ا بتسجيل السماح للطالبلثالثة بالنسبة للنظام موضوع بحث تخر
  من أجل تنمية رصيده الخاص      ) د.م.ل(والسنة الثانية بالنسبة للنظام الجديد الكالسيكي، 

  :.................................................................اقتراح آخر -
  - 2010مارس  –شكرا على صبركم وتعاونكم 
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  :    6رقم الملحق 

  وآدابهاالمواد المكونة لبرنامج ليسانس اللغة العربية 
  -السنة الثالثة - 

  املعامل  احلجم الساعي  املواد
  2  سا3  )ت+ن( األدب العريب احلديث
  2  سا3  )ت+ن(النقد العريب احلديث 

  2  سا3  )ت+ن( األدب الشعيب

  1  د30سا 1  )ن( مناهج البحث والتحقيق
  2  سا3  )ت+ن( املدارس اللسانية
  1  د30سا 1  )ن( السيميولوجيا

  1  د30سا 1  )ن( بعلم األسلو
  2  سا3  )ت+ن( أصول النحو ومدارسه

  1  سا3  )ت( اللغة األجنبية
  14  د30سا 22  اموع
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  :    7رقم الملحق 

  مع أحد أساتذة القسم التي أجريتهاالمسجلة مقطع من المقابلة 
  

لها  أجريتلك في البحوث التي ذكمن بعض المظاهر التي الحظتها ...  « :التعليق
 لغتهم أجداالستبانات التي وزعتها على الطلبة، أحيانا لما أعود إلى  -، فحص أستاذ

أعود إلى مذكرات ، لكن لما - تعاني كثيرا من ناحية التراكيب ومن ناحية المفردات
، والكثير من أسألهم االطلبة لم وأحيانا -أستاذ – ليست لغتهم... اللغة جد أنأالتخرج 

يستعينون بلغة الكتاب، وال  :ذن، ال ندري كيف نكتب، إ ندري كيف نفكّرأجاب بأننا ال
ا ... هو نقل وليس تحصيل...التّحصيل  يستعينون بلغتهم الخاصة، أي أنأعودلكن لم 

 ه ليس هناك ترابطا في األفكار، وإن كان هناكأنّأجد ... إلى البحوث التي فحصتها
  » -أستاذ –وليس هناك إحالة ... منفكّة،  أنّهاتركيبا معينا أو فقرة معينة، أجد 

يعبر بملكته اللسانية  ال.. الطالب عندما يكتب في مرحلة الليسانسنعم، « : : األستاذ
ل عليها في المراحل التّيومرحلة  ،ةيونعليمية، االبتدائية، اإلعدادية، والثاعني التي تحص

يستعمل أثناء الكتابة أسلوب مثال، أحيانا  ...و بحثأفهو عندما يكتب رسالة ...الليسانس
رقات التأليفية أو سرقة يسمى بالس ماكأنّه  اللصق، عندما يقرأ الكتاب يأخذ فقرات

 ...كأنّك تعتقد بأنّه كالمه ويسوقها ضمن كالمهوال يكتبها بين مزدوجين، الفقرات 
تجده أحيانا ] سلوباأل[وأحيانا ترجع إلى مقدمة البحث من التمهيد حتى آخر البحث، 

من المؤلف الفالني، ويسوقه كأنّه من كالمه ... مستقيم، لماذا؟ ألنه يعتمد النّقل الحرفي
من ملْآ ...أول السطر إلى آخر السطر تجدها من...ولكن عندما ترجع إلى المقدمة...

  .»...األخطاء اللغوية والتركيبية
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  8الملحق رقم 

  بقسم اللغة واألدب العربي أستاذةالمسجلة التي أجريتها مع  المقابلة مقطع من

عام وزو منذ  تيزيـأستاذة بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة مولود معمري ب..." 
في البداية شغلت في ... مختصة في المجاالت اللغوية... إلى غاية هذا اليوم 2001

تاذة مكلّفة بالدروس بعد أس أصبحتُثم أصول النحو العربي، وقد  دراسة النحو العربي
   "للسنة الثانية سنوات، خاصة مادة المعجمية 5

  "؟في الثانوي أو األساسي هل قمت بممارسة التعليم: " 2س
، ثم ، قبل أن أصبح أستاذة جامعية، كنت مستخلفة في اإلبتدائيبالطبع نعم: " ... 2ج
في مادة العلوم اإلنسانية رغم  سنوات 4تجربة حوالي  نوي ولدينتقلت إلى التعليم الثاا

الثانوية ودرست اللغة  ، وبعد ذلك انتقلت إلىلست متخصصة في هذا الفرع أنني
الدخيل -غة األمازيغية، تحت عنوان ليتعلق بالفي الماجستير  بحثياألمازيغية، ألن 

  ..." -اللغوي
  "؟هل لك خبرة في اإلشراف:" 4س
وذلك منذ توظيفي، فقد منت اشرف على طلبة في نعم، لدي خبرة في اإلشراف، :" 4ج

  "سنوات 10، ولدي خبرة حوالي كل سنة
  كيف يكون تقييم الطالب؟:" 5س
دراته سنوات من خالل مهاراته وق 4يتم تقييم الطالب من خالل المذكرة بعد :" 5ج
 أناك من الطلبة من اجتهدوا وقاموا بمجهودات من خالل تقديم  مذكرتهم لدرجة نفه
  ..."والعكس صحيح ك من ناقش مذكرتههنا
  "ى الجامعة؟إل يالوركاشهادة الب ىالمتحصل علكيف يمكن توجيه الطالب :" 6س
في هذا  الفضاء سيكتشف نُكون ها الطالب تدريجيا بحيث انه أوال يجب ان :" 6ج

التي يستغلها  مختلفة وعميقة جدا والطريقةجديدا، حيث انه سيالحظ أن الدروس مجتمعا 
  ..."كتابة األستاذ على الصبورة ؟ اين واين أيناألستاذ، فيستغرب ويتساءل 



 المالحق
 

  "هل يكتفي الطالب بالمطبوعات؟:" 7س
 ان المطبوعات غير كافية لشرح الدروس بم لعلى ع الطالبيكون  أنيجب :" 7ج

والكتب في المطبوعة في المراجع مضة افي البحث على األمور الغ االطالعفيجب عليه 
  "حتى يتحصل على تلك المعلومات تواالنترني

  "سليمة؟ هرأفكاالطالب في نقل التي تعيق ائق وعال يماه:" 8س
في تلك السنة فقط  هدف الطلبة يدور حول نقطة واحدة وهو النجاح أن نالحظ:" 8ج

   "الستغاللها في حياته اليوميةالخبرات العلمية و وليس اكتساب ا لعلم والمعلومات
  "منهجية معينةإتباع الطلبة على  تحفيزكيف يمكن :" 9س
الطلبة الشفوي، ألننا نجد كثيرا من  الكتابة والتعبيركيفية  ىيجب تدريب الطلبة عل:" 9ج
إلى كيفية  يعود  جد ذلكن، ومن مشاعر أنفسهمعما يختلج في  يستطيعون التعبير ال

 وعدم استغالل الطلبة حصة التطبيق ، أو الطريقة المتبعة في المنهجيةةتدريس األساتذ
كثيرا من الطلبة يقولون لي، لدينا  نصا للتحليل، فأجد في حصتي أقدم لهم: فأنا مثال

     "...أفكار ولكن ال يمكن التعبير عن هذه األفكار
     


