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المقدمة
اأثبتت املدونات الن�صية )Corpora( منذ ظهورها قبل ب�صعة عقود قدرتها 
ملا  وذلك  اللغوية؛  اجلوانب  من  كثري  يف  البحث  ملنهجية  ال�صياغة  اإعادة  على 
هذا  احلديث.  اللغوي  البحث  ملادة  اأ�صا�صًا  جعلتها  كبرية  اإمكانات  من  توفره 
التطور الكبري ولَّد عدة اأنواع من املدونات الن�صية، التي تختلف تبعًا لأغرا�صها 
 .)Learner Corpora( وطريقة بنائها، ومن ذلك ما يعرف مبدونات املتعلمني
اللغة  اكت�صاب  جمال  يف  البحث  ركائز  اإحدى  املدونات  هذه  اأ�صحت  وقد 
مالءمة  ومدى  اللغوي،  التعليم  م�صتويات  على  دللت  من  تك�صفه  ملا  وتعليمها؛ 
فرعية  اأنواع  ب�صكل كبري فربزت عدة  انت�صر  ا�صتخدامها  اإن  ثم  اإ�صرتاتيجياته؛ 
ذات اأغرا�ض خمتلفة، مع جتاوز ا�صتخدامها للبحث يف اكت�صاب وتعليم اللغة اإلى 

جمالت اأو�صع كتاأليف املعاجم، ومعاجلة اللغة الطبيعية. 

وبداأ  العربية،  املتعلمني  مدونات  بع�ض  الأخرية  الآونة  يف  ظهرت  وقد 
ا�صتخدامها يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ فبات من ال�صروري 
ن�صتعر�ض  املبحث  هذا  ويف  املالئم،  مكانه  يف  وو�صعه  النوع  هذا  عن  احلديث 
املتعلمني،  مدونات  تعريف  مثل  الباحثون  و�صعها  التي  النظرية  الأ�ص�ض  بع�ض 
العربية  املدونات  ا�صتعرا�ض  مع  غريها،  عن  مييزها  الذي  وما  اأنواعها،  وبيان 
�صبعة جمالت متثل  التف�صيل حول  ب�صيء من  بعد ذلك  لينتقل احلديث  منها، 
اأهم النماذج التي ا�صتفادت - ول زالت ت�صتفيد - من مدونات املتعلمني، وهي 
)١( اأبحاث اكت�صاب اللغة وتعليمها، )2( التحليل التقابلي للغة املرحلية، )٣( 
الطالب،  لدى  اللغوي  التطور  درا�صة  الأخطاء مب�صاعدة احلا�صب، )٤(  حتليل 
)5( تاأليف املعاجم، )٦( تدري�ض اللغة وت�صميم املواد التعليمية، واأخريًا )7( 
البحث يف معاجلة اللغة الطبيعية. عند احلديث عن املدونات اللغوية يربز جليًا 
مو�صوع الو�صم)١( )Tagging(، وقد اهتمت مدونات املتعلمني بو�صم الأخطاء 
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�صنا لذلك مبحثًا ي�صرح هذا النوع،  )Error tagging( اأكرث من غريها؛ لذا خ�صّ
اللغة العربية، مع الوقوف  وي�صتعر�ض الدرا�صات التي ُعنيت بو�صم الأخطاء يف 
على بع�ض النماذج العملية لطريقة و�صم الأخطاء. ونختم حديثنا يف هذا املبحث 

مبجموعة من امل�صادر العلمية ملن اأراد القراءة بتو�صع حول مدونات املتعلمني.

مــا هي مدونات المتعلمين؟ 
فاإن  ولذا  العامة،  واملدونات  املتعلمني  مدونات  بني  البنية  حيث  من  فرق  ل 
Granger )2002م( ملدونات املتعلمني - وهي اأ�صهر من عّرف  تعريف قراجنر 
للمدونات  )١99٦م(   Sinclair �صينكلري  تعريف  على  مبنيًا  كان   - النوع  هذا 
البيانات  م�صدر  اأن  الأول  اأمران:  النوعني  هذين  بني  مييز  ما  اأن  اإل  العامة. 
ملدونات املتعلمني ينح�صر يف تلك املواد التي يحررها متعلمو اللغة دون غريهم، 
بينما جتمع ن�صو�ض املدونات العامة من م�صادر متنوعة، والثاين اأن الغاية من 
حني  يف  وتعليمها،  اللغة  اكت�صاب  حول  الغالب  يف  تدور  املتعلمني  مدونات  بناء 
ت�صتخدم املدونات العامة لأغرا�ض عدة ل ح�صر لها. ومن هنا تعرف قراجنر 

مدونات املتعلمني باأنها: 

الأجنبية،  اأو  الثانية  للغة  الواقعية  الن�صية  البيانات  من  حا�صوبية  جمموعة 
والتي مت جمعها وفقًا ملعايري ت�صميم وا�صحة، ولغر�ض حمدد يف جمال اكت�صاب 
اللغة الثانية، اأو تعليم اللغة الأجنبية، ويتم و�صم هذه الن�صو�ض بطريقة معيارية 

ومتجان�صة، مع توثيق اأ�صلها وم�صدر احل�صول عليها )قراجنر، 2002: 7(

وحتى يكون التعريف اأكرث و�صوحًا، ف�صن�صرح بع�ض مفرداته فيما يلي:

الآيل  احلا�صب  يف  حمفوظة  تكون  اأن  حا�صوبية  بكونها  املق�صود  ح��صوبية: 
على  املدخلة  الن�صية  فامل�صتندات  اآليًا،  الن�صو�ض  هذه  بقراءة  ت�صمح  بطريقة 

�صكل �صور عن طريق املا�صح ال�صوئي مثاًل ل تندرج حتت هذا التعريف. 
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اأنتجوها يف �صياق طبيعي غري  اللغة  اأن متعلمي  كونها واقعية يعني  و�قعية: 
م�صطنع، ول بد هنا من التنويه اأنه عندما يطلب من الطالب كتابة ن�ض معني 
بغر�ض اإدراجه يف املدونة - اأو احلديث عن مو�صوع معني �صواٌء اأكان يف مقابلة اأم 
حمادثة اأم عر�ض تقدميي اأم غري ذلك مع ت�صجيله �صوتيًا اأو عن طريق الفيديو 
- فاإن لغة الطالب ل تكون واقعية ب�صكل كامل كما لو كان يحادث اأحد زمالئه 
 Nesselhauf يف الف�صل مثاًل )قراجنر، 2002م(. وبناًء على مقيا�ض ن�صلهاف 
اأربع درجات: )١( ن�ض طبيعي ب�صكل كامل،  )200٤م: ١28( الذي يتاألف من 
)2( ن�ض منتج من خالل عملية تعليمية، )٣( ن�ض منتج من خالل مهام تتم 
ترى  حمدد؛  �صيناريو  ذات  ن�صية  برامج  واأخريًا   )٤( بها،  والتحكم  مراقبتها 
حتت  ت�صنيفها  ميكن  واقعية  ن�صو�صًا  حتوي  ل  املتعلمني  مدونات  اأن  الباحثة 
نوعية  يف  وا�صح  ب�صكل  توؤثر  املدونة  تاأليف  منهجية  اإن  حيث  الأولى،  الدرجة 
الن�صو�ض املنتجة من الطالب، فهي يف درجة اأقل من تلك الن�صو�ض الطبيعية 

اخلال�صة.

لبناء  الأ�صا�صية  العنا�صر  حتديد  بهذا  يق�صد  و��صحة:  ت�صميم  مع�يري 
املدونة، والتي تتبع الهدف من اإن�صائها غالبًا، وهذه العنا�صر كثرية نذكر منها 
هم للمدونة، )2(  على �صبيل املثال: )١( حتديد الطالب الذين �صُت�صم ن�صو�صُ
تعليمية،  )موؤ�ص�صة  املدونة  نطاق  حتديد   )٣( منهم،  �صتجمع  التي  املواد  نوع 
 )٦( جمعها  منهجية  مع   )5( املدونة  حجم  حتديد   )٤( دولة(،  اأو  مدينة،  اأو 
املدونات  ت�صميم  مو�صوع  الكتاب  الثالث من هذا  املبحث  عالج  ولقد  وو�صمها. 
اأكرث، وملزيد من املراجع انظر �صينكلري )2005(، وقراجنر )2002،  بتف�صيل 

و200٣ب(. 

اأحد  الن�صو�ض  و�صم  يعد  ومتج�ن�صة:  معي�رية  بطريقة  �لن�صو�س  و�صم 
اأن  بد  ل  املنطلق  هذا  ومن  الن�صية،  باملدونات  وثيق  ب�صكل  املرتبطة  العنا�صر 
املعيارية  املنهجيات  اإحدى  على  املتعلمني  مدونات  يف  الن�صو�ض  و�صم  ي�صتند 
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ب�صكل  املنهجية  هذا  تطبيق  اأهمية  اإلى  اإ�صافة  العملية،  هذه  مثل  يف  املتبعة 
متجان�ض على جميع اأجزاء املدونة. )للمزيد حول معنى الو�صم - ومثله التح�صية 
- انظر »�صابعًا: م�صطلحات مهمة يف جمال ل�صانيات املدونات« يف املبحث الأول 

من هذا الكتاب(.

توثيق �أ�صله� وم�صدر �حل�صول عليه�: يق�صد به املعلومات التي توؤخذ مع كل 
 ،)Corpus metadata( ن�ض بغر�ض التوثيق وت�صمى البيانات الو�صفية للمدونة
 )٤0 :2005( Burnard ويعرفها برنارد ،)Corpus header( اأو تروي�صة املدونة
باأنها »بيانات حول البيانات«، اأي معلومات اإ�صافية حول ن�صو�ض املدونة، وهي 
ولغته  وجن�صه،  مثل عمره،  الن�ض  موؤلف  بياناٌت حول  الأول  ق�صمان:  الغالب  يف 
الأم، وجن�صيته، وم�صتواه الدرا�صي اأو اللغوي، ومدة درا�صته للغة، اإلى غري ذلك. 
والق�صم الثاين معلوماٌت حول الن�ّض نف�صه، مثل نوعه الأدبي )مقال، اأو ق�صة، 
اأو ر�صالة اأو بحث(، و�صكله )مكتوب، اأو منطوق(، ومكان وتاريخ تاأليفه، وعدد 

كلماته، ونحو ذلك.

بدايــة مدونات المتعلمين
 Longman للمتعلمني«  لوجنمان  »مدونة  ظهور  مع  املتعلمني  مدونات  بداأت 
 ،Longman Corpus Network لوجنمان  مدونة  )�صبكة   Learners’ Corpus

ظهور  ومع  املا�صي،  القرن  ثمانينات  نهاية  يف  عليها  العمل  بداأ  التي  20١2م( 
مدونات اأخرى يف ذلك الوقت مثل بنك بيانات اللغة الثانية من موؤ�ص�صة العلوم 
 )European Science Foundation Second Language Databank( الأوروبية
اأن  اإل  بلغات خمتلفة،  الناطقني  املهاجرين  لبع�ض  م�صجلة  ن�صو�صًا  ت�صم  التي 
عدد العينة يف هذه املدونة مل يتجاوز اأربعة اأ�صخا�ض، كما اأن البيانات امل�صتخرجة 
منهم مل تكن واقعية بل كان فيها درجة عالية من التوجيه؛ ولذا اعُتربت مدونة 
قراءة  كاإمكانية  املتعلمني  مدونات  معايري  بقية  ا�صتوفت  اأنها  مع  معيارية  غري 
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املتعلمني  اإن�صاء مدونات  بعد ذلك  ا�صتمر  اآليًا )ن�صلهاف، 200٤م(.  الن�صو�ض 
اأن فاقت املئة بح�صب قائمة قراجنر ملدونات  اإلى  على مدى العقدين املا�صيني 
املتعلمني حول العامل )قراجنر، 20١2م(، اإ�صافة اإلى وجود عدد اآخر منها مل 
الكثري  اأ�صبح  املتعلمني  ملدونات  النت�صار  وبعد هذا  القائمة.  بعد يف هذه  يدرج 
منها مفتوح امل�صدر، ميكن تنزيل ن�صو�صها والبحث فيها با�صتخدام اأي برنامج 
واآخرون  )الفيفي  العربية  اللغة  ملتعلمي  اللغوية  املدونة  مثل  املدونات،  لتحليل 
Alfaifi et al.، 20١٤م(، ومدونة املتعلمني العربية للن�صو�ض املكتوبة )فروانة 

من  لال�صتخدام  متاح  وبع�صها  20١2م(،   ،Farwaneh and Tamimi ومتيمي 
الأكادميية  ميت�صغان  مدونة  مثل  الإنرتنت،  �صبكة  على  اخلا�صة  مواقعها  خالل 
 The Michigan Corpus of Academic Spoken املنطوقة  لالإجنليزية 
الرو�صية  واملدونة  2002م(،   ،.Simpson et al واآخرون  )�صمب�صون   English

 ،Sosnina Russian Learner Translator Corpus )�صو�صنينا  ملتعلمي الرتجمة 
وكذلك  الذكر،  ال�صالفة  لوجنمان  مدونة  مثل  جتاري  هو  ما  ومنها  20١٤م(، 
واأي�صًا  Cambridge Learner Corpus )20١2م(،  للمتعلمني  مدونة كامربيدج 
 International Corpus of Learner الإجنليزية  اللغة  ملتعلمي  الدولية  املدونة 

English )قراجنر، 200٣م ب(.

حــدود مدونات المتعلمين
مع اختالف اأنواع متعلمي اللغة فاإنه قد ي�صكل على بع�ض الدار�صني اأحيانًا ما 
ميكن اأن يدخل حتت م�صمى مدونات املتعلمني، فهل ي�صمل هذا النوُع الن�صو�َض 
التي حررها متعلمو اللغة واإن كانوا من الناطقني بها )الذين يدر�صون قواعدها 
الناطقني  اإنتاج  من  مواد  على  مق�صورة  اأنها  اأو  مثاًل(؟  والنحوية  الإمالئية 

بغريها؟ ولالإجابة على هذا ال�صوؤال �صن�صتعر�ض الأنواع الثالثة التالية:
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اأو اأجنبية، وهذا النوع هو  الأول: مدونات ملتعلمي اللغة باعتبارها لغة ثانية 
املق�صود مبا�صرة مبدونات املتعلمني. ومثال هذا النوع مدونة املتعلمني التمهيدية 
العربية  متعلمي  مدونة  وكذلك  2008م(،  واآخرون،  حكيمة  )اأبو  العربية  للغة 

املكتوبة )فروانة ومتيمي، 20١2م(.

اللغة  متعلمي  مدونات  اإلى  اإ�صافة  الأول  النوع  بني  جمعت  مدونات  الثاين: 
النوع  الناطقني بها باعتبارها لغتهم الأم؛ وذلك بغر�ض املقارنة بينهما. وهذا 
اأي�صًا �صمن مدونات املتعلمني؛ وقد وجد الباحث عند درا�صته لأكرث من  يدخل 
مئة وخم�صني مدونة من مدونات املتعلمني )الفيفي، مل ين�صر بعد( اأن ع�صرين 
يف املئة منها تندرج حتت هذا النوع. ومثاله املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية 

)الفيفي واآخرون، 20١٤م(.

لغتهم  باعتبارها  بها  الناطقني  اللغة  ملتعلمي  اأُفِردْت  مدونات  الثالث:  النوع 
الإمالئية  القواعد  يدر�صون  الذين  العرب  املتعلمني  مدونات  مثل  وذلك  الأم، 
اأم  اأكان ذلك يف مراحل التعليم العام  وال�صرفية والنحوية للغة العربية، �صواٌء 
وذلك  مثاًل،  الفئة  لهذه  اللغوية  ال�صمات  درا�صة  بغر�ض  اجلامعي،  التعليم  يف 
 Abdullah للناطقني بها )عبداهلل ونور  مثل مدونة لوفني للمقالت الإجنليزية 
تعريف قراجنر  ا�صتنادًا على  املدونات -  النوع من  and Noor، 20١٣(؛ وهذا 

اللغة  اكت�صاب  على  تركز  التي  املتعلمني  مدونات  �صمن  يدخل  ل   - )2002م( 
مالحظة  مع  لكن  2007م(؛   ،Thoday )ثودي  الأجنبية  اللغة  وتعليم  الثانية 
املتعلمني يف كثري  وا�صرتاكها مع مدونات  املدونات،  النوع من  ازدياد عدد هذا 
من اخل�صائ�ض مثل البناء والأغرا�ض، بل وا�صرتاكهما اأحيانًا يف مدونة واحدة 
اإلى مدونات  اأقرب ما تكون  كما هو احلال يف النوع الثاين الآنف الذكر، فاإنها 

املتعلمني منها اإلى اأي نوع اآخر من املدونات.
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تصنيــف مدونات المتعلمين
ثنائيات  وفق  الغالب  يف  ت�صنف  املدونات  اأن  اإلى  )2002م(  قراجنر  ت�صري 
)ال�صكل  املتعلمني  مدونات  اإلى  الأقرب  هي  منها  اأربع  على  و�صناأتي  متقابلة، 
١(، مع مالحظة اأن القائمة اليمنى من هذه الثنائيات هي الغالب على مدونات 

املتعلمني احلالية.

اأحادية اللغة
Monolingual

ثنائية اللغة
Bilingual

عامة
General

متخ�ص�صة
Technical

تزامنّية )عْر�صية(
Synchronic )Cross)

تعاقبية )طولية(
Diachronic )Longitudinal)

مكتوبة
Written

منطوقة
Spoken

ال�صكل )١( اأربع ثنائيات لت�صنيف مدونات املتعلمني 

وجود  مع  اللغة،  اأحادية  املدونات  حتت  تندرج  املتعلمني  مدونات  اأغلب  اإن 
عدد قليل منها ثنائية اللغة )مرتجمة( مثل مدونة �صبن�ض Spence )١998م(. 
ل  املدونة،  يف  امل�صمنة  املواد  نوع  به  فيق�صد  هنا  والتخ�صي�ض  العموم  اأما 
املدونات  من  تعد  املتعلمني  مدونات  اأن  بينهما  والفرق  فيها،  امل�صاركني  نوع 
املتخ�ص�صة مقارنة باملدونات العامة؛ حيث تقت�صر امل�صاركة فيها على متعلمي 
موادها  بح�صب  ذلك  بعد  تتفرع  ثم  تعريفها،  يف  �صابقًا  ذكرنا  كما  فقط  اللغة 
ن�صو�صًا  ت�صمل  فالعامة  خا�صة،  لغة  ذات  ومدونة  عامة،  لغة  ذات  مدونة  اإلى 
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الن�صو�ض  على  تركز  اخلا�صة  بينما  تخ�صي�ض،  دون  يف عدة جمالت خمتلفة 
املكتوبة لأغرا�ض حمددة، كال�صيا�صة، اأو التجارة، اأو الدين، على اأن يكون كّتاُب 
هذه الن�صو�ض من متعلمي اللغة، ومن هذا النوع الأخري ت�صنف مدونة املتعلمني 
كونر  جمعها  التي   ،)Indiana Business learner corpus( لالأعمال  »اإنديانا« 
الأغرا�ض  ن�صو�صها حم�صورة يف  وكانت  Connor et al. )2002م(،  واآخرون 

التجارية.

املدونة التزامنية هي تلك التي يتزامن جمع كل مادة اأو جزء منها مع بقية 
املواد اأو الأجزاء الأخرى، اأي اأنها جتمع تقريبًا دفعة واحدة دون فوا�صل زمنية 
كبرية، وقد ت�صمى كذلك مدونة عْر�صية اأو مقطعّية. اأما املدونة التعاقبية فُتجمع 
موادها  لأن  طولية)2(؛  اأي�صًا  وت�صمى  متعاقبة،  زمنية  فرتات  على  اأجزاوؤها 
جُتمع بناء على خط زمني معني. اأغلب مدونات املتعلمني من النوع الأول وذلك 
ل�صعوبة متابعة عينة حمددة من متعلمي اللغة لعدة اأ�صهر ورمبا لب�صع �صنوات، 
اإل اأن هذا النوع الأخري مفيد ملراقبة وحتليل التطور الواقع بني كل فرتة واأخرى. 
 The ASU( من املدونات التعاقبية املدونة ال�صويدية لتطوير تعليم اللغة الثانية
Hammarberg)20١0م( لتكون مادة لدرا�صة  التي جمعها هامربرغ    )corpus

التطور اللغوي لكل طالب على حدة، اأو باملقارنة مع بقية الطالب؛ ومنها كذلك 
 The Corpus of Young Learner( ال�صغار  للمتعلمني  املرحلية  اللغة  مدونة 
مقابالت  باإجراء  )2002م(   Housen هو�صن  جمعها  التي   )Interlanguage

وثالثة  بالفرن�صية  ناطقون  منهم  ثالثة  الإجنليزية،  اللغة  متعلمي  من  �صتة  مع 
ناطقون بالهولندية، وذلك لفرتة زادت على ثالث �صنوات.

التوا�صل  لغلبة  املنطوقة  اللغة  اأهمية  )١998م(   Kennedy كينيدي  يرى 
ال�صفهي بني النا�ض على التوا�صل الكتابي، ولكن عند مقارنة مدونات املتعلمني 
املواد  ذات  للمدونات  الكبري  التفوق  يظهر  واملنطوق  املكتوب  املحتوى  حيث  من 
من  املنطوق  اجلزء  يكون  اأن  يقرتح  )١997م(   Leech ليت�ض  اأن  ومع  املكتوبة، 
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املواد  الكبرية يف جمع  امل�صقة  اأن  اإل  الأقل للجزء املكتوب،  املدونة م�صاويًا على 
ال�صوتية واإدخالها للحا�صب يف�صر �صبب التفاوت الكبري بني هذين النوعني.

مــاذا يميــز مدونات المتعلمين عن غيرها؟
التي متيزها عن  ال�صمات  اثنتني من  اإلى  املتعلمني  اأ�صرنا يف تعريف مدونات 
اأنواع املدونات الأخرى، و�صنفرد هنا مبحثًا خا�صًا لبيانهما ب�صيء من التف�صيل، 
املتعلمني  مدونات  بني  التمييز  يف  درجة  منهما  اأقل  اأخريني  �صمتني  اإ�صافة  مع 

وغريها من املدونات.

م�صدر البيانات: جُتَمع ن�صو�ض املدونات العامة من م�صادر متنوعة، يف حني 
غريهم،  دون  اللغة  متعلمو  ينتجها  التي  املواد  على  املتعلمني  مدونات  تقت�صر 
من ن�صو�ض مكتوبة اأو اأحاديث منطوقة؛ وقد تتنوع هذه املواد ما بني بحث، اأو 
ر�صالة، اأو ق�صة، اأو مقال، اأو كلمة تلقى م�صافهة، اأو اإجابات يف مقابلة مع معلم 
اأو زميل درا�صة، اأو اأداًء لأي مهمة لغوية تطلب من الطالب. وجتدر الإ�صارة هنا 
الأنواع  اأحد  اأي متثل  املواد املجموعة من الطالب موحدة،  اأن تكون  اأهمية  اإلى 
ال�صابقة، اإما لكامل املدونة اأو لكل مدونة فرعية منها، واإل كانت النتيجة خليطًا 
عليها  النتائج  تعميم  اأو  منها  ال�صتفادة  ميكن  ل  التي  املختلفة  البيانات  من 

)قراجنر، ١99٣م(.

�لغر�س: ميكن مالحظة اأن اكت�صاب اللغة وتعليمها ميثالن الغر�ض الرئي�ض 
اأغرا�صًا  هناك  اأن  ومع  2007م(،  )ثودي،  املتعلمني  مدونات  حوله  تدور  الذي 
جمال  يف  اآليًا  الأخطاء  ت�صحيح  برامج  مثل  النوع  هذا  من  ُت�صتقى  قد  اأخرى 
اللغويات احلا�صوبية )انظر مثاًل زغواين واآخرين Zaghouani et al.، 20١٤م(، 
اإل اأن غالبية املدونات احلالية والأبحاث املبنية عليها تعك�ض الهتمام الوا�صح 

مبجال تعليم اللغة واكت�صابها.
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كثرية  الن�صية  املدونات  يف  ا�صتخدامها  ميكن  التي  الو�صم  اأ�صكال  �لو�صم: 
و�صم  وهو  الو�صم،  من  خا�ض  بنوع  تتميز  املتعلمني  مدونات  اأن  اإل  ومتنوعة، 
الأخطاء اللغوية، كونه اأحد الأركان الأ�صا�صية التي تعتمد عليها بع�ض الأبحاث 
القائمة على مدونات املتعلمني. و�صنورد ب�صيء من التف�صيل بع�ض هذه الأبحاث 
عند حديثنا عن طرق ال�صتفادة من مدونات املتعلمني، كما �صنفرد احلديث عن 

و�صم الأخطاء يف جزء اآخر من هذا الف�صل.

الرئي�صة يف متثيل  العنا�صر  اأحد  باعتباره  املدونة  اأهمية حجم  مع  �حلجم: 
اللغة، اإل اأن مدونات املتعلمني ذات حجم �صغري يف الغالب، واأكرثها يقل حجمه 
مدونة  مثل  كلمة  مليون   25 يقارب  ما  فيحوي  اأكربها  اأما  كلمة،  املليون  عن 
كامربيدج للمتعلمني )20١2م(، ومدونة جامعة هوجن كوجن للعلوم والتكنولوجيا 
)ميلتون ونانديني Milton and Nandini، ١99٤م، وبرافيك Pravec، 2002م(، 
وكالهما ملتعلمي اللغة الإجنليزية. وترى قراجنر )200٣م ب( اأن مدونة مكونة 
اإذا  األف كلمة ل�صتخدامها يف جمال اكت�صاب اللغة الثانية تعد كبرية  من مئتي 
ما قارنَّاها بالعينات البحثية ال�صغرية التي يعتمد عليها الباحثون عادة يف هذا 
املجالت  م�صتخدم يف  هو  ما  اإلى  بالنظر  �صغرية  تعد  املقابل  لكنها يف  املجال؛ 
املاليني  مئات  من  تتكون  مدونات  على  الباحثون  يعتمد  حيث  الأخرى،  اللغوية 
ورمبا مليارات الكلمات، خ�صو�صًا اأن مثل هذه الأرقام الكبرية اأ�صبحت معيارًا 
ملقارنة اأحجام املدونات بعد اأن كانت ا�صتثناًء يف بداية ن�صاأتها. كما اأن هذا الرقم 
الدولية  املدونة  يف  اعتمدته  ما  هو   - كلمة   200.000  - قراجنر  ذكرته  الذي 
ملتعلمي اللغة الإجنليزية كحد اأدنى لكل واحدة من املدونات الفرعية التي متثل 

جمموعة من الطالب املتحدثني بلغة اأم واحدة )انظر قراجنر، 200٣م ب(.

مدونــات المتعلمين العربية
ميكن  ل  املتعلمني  مدونات  جمال  يف  حاليًا  القائمة  امل�صاريع  على  املّطلع  اإن 
وجه  على  الإجنليزية  واللغة  الأجنبية،  اللغات  به  حتظى  ما  عينه  تخطئ  اأن 
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اخل�صو�ض )الفيفي، مل ين�صر بعد(، من ن�صيب يف هذه املدونات؛ فبعد درا�صٍة 
لأكرث من مئة وخم�صني مدونة يف هذا املجال، وجد الباحث اأن اللغة الإجنليزية 
تدخل يف 52٪ منها، بينما كان ن�صيب اللغة العربية ٣٪ فقط )خم�ض مدونات 
فقط(. ولكن عند اإمعان النظر يف هذه املدونات اخلم�ض جند اأن وترية الهتمام 
بهذا النوع مت�صارعة واإن بداأت متاأخرة، وهذا ينمُّ عن احلاجة الكبرية ملدونات 

املتعلمني ملا اأثبتته الأبحاث القائمة عليها من فوائد علمية وعملية. 

وقبل اأن نورد معلومات حول مدونات املتعلمني العربية، فاإنه من امل�صتح�صن 
اأن ن�صري - خ�صو�صًا لأولئك املهتمني بجانب الت�صميم وجمع البيانات لهذا النوع 
الدولية  املدونة  وهي  املتعلمني،  مدونات  على  الأمثلة  اأف�صل  من  واحدة  اإلى   -
ملتعلمي اللغة الإجنليزية )International Corpus of Learner English(، التي 
�صيلفيان قراجنر من جامعة  املجال  البحث يف هذا  رائدة  بنائها  على  اأ�صرفت 
املدونة يف نظر كثري  وتعترب هذه  ببلجيكا )انظر قراجنر، 200٣م ب(،  لوفني 
من الباحثني مدونة معيارية ملا تتمتع به من ت�صميم دقيق، اإ�صافة اإلى املحتوى 
الن�صي الذي �صارك يف جمعه عدد كبري من الباحثني حول العامل، وقد تطورت 
الن�صخة الثانية من هذه املدونة لت�صم ثالثة ماليني و�صبعمئة األف كلمة لن�صو�ض 
حررها متعلمو اللغة الإجنليزية يف عدد من الدول، ميثلون �صت ع�صرة لغة اأم، 
ويجري العمل حاليًا على الن�صخة الثالثة منها. اأما بالن�صبة للغة العربية، فهناك 
خم�ض مدونات ملتعلميها تتفاوت من حيث احلجم واخل�صائ�ض، وفيما يلي نبذة 

موجزة حول كل منها.

�ملدونة �الأولى: مدونة غازي �أبو حكيمة و�آخرين

١ . The Pilot Arabic  - العربية  للغة  التمهيدية  املتعلمني  مدونة  ا�صمها: 
Learner Corpus

حجمها: 9000 كلمة. 2
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املواد امل�صمولة فيها: ن�صو�ض مكتوبة . ٣

اأجنبية يف . ٤ الطالب امل�صاركون فيها: متعلمو اللغة العربية باعتبارها لغة 
الوليات املتحدة الأمريكية

الو�صم: غري مو�صومة. 5

متاحة . ٦ غري  وهي  التطوير  قيد  زالت  ل  املدونة  للباحثني:  املدونة  ن�صر 
لال�صتخدام العام

املرجع: اأبو حكيمة واآخرون  Abuhakema et al. )2008م(. ١

�ملدونة �لثانية: مدونة �سمرية فرو�نة وحممد متيمي 

١ . Written Arabic  The L2  - املكتوبة  العربية  متعلمي  مدونة  ا�صمها: 
Corpus

ت�صم . 2 للن�صو�ض  تقديري  اإح�صاء  بح�صب  لكنه  مو�صح،  غري  حجمها: 
حوايل ٣5000 كلمة

املواد امل�صمولة فيها: ن�صو�ض مكتوبة . ٣

اأجنبية يف . ٤ الطالب امل�صاركون فيها: متعلمو اللغة العربية باعتبارها لغة 
الوليات املتحدة الأمريكية

الو�صم: غري مو�صومة. 5

ن�صر املدونة للباحثني: املدونة متاحة على �صكل ملفات PDF فقط، وميكن . ٦
http://l2arabiccorpus.cercll.arizona.edu تنزيلها من موقع املدونة

املرجع: فروانة ومتيمي )20١2م( )انظرال�صكلني 2، و٣(. 7
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ال�صكل )2( منوذج مللف ن�صي مع البيانات الو�صفية من مدونة املتعلمني العربية 
للن�صو�ض املكتوبة
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ال�صكل )٣( موقع مدونة املتعلمني العربية للن�صو�ض املكتوبة

�ملدونة �لثالثة: مدونة ح�سلينا ح�سان وحممد فهام حممد غالب

١ . Malaysian Corpus of  - العربية  ملتعلمي  املاليزية  املدونة  ا�صمها: 
 Arabic Learners

حجمها: حوايل 87500 كلمة تقريبًا. 2

املواد امل�صمولة فيها: مقالت و�صفية ومقارنة، كتبت با�صتخدام احلا�صب، . ٣
ي�صل عددها اإلى 250 ن�صًا، متو�صط طول الن�ض الواحد ٣50 كلمة

امل�صتوى . ٤ يف  املاليزيون  العربية  اللغة  متعلمو  فيها:  امل�صاركون  الطالب 
املتقدم

الو�صم: غري مو�صومة. 5

الإنرتنت، . ٦ �صبكة  على  متاحة  غري  املدونة  هذه  للباحثني:  املدونة  ن�صر 
اأو�صع ميكن  اأكادميية  مدونة  م�صتقباًل �صمن  اإدراجها  تنوي  املوؤلفة  لكن 
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http://efolio.iium.edu.my/ التايل:  العنوان  طريق  عن  اإليها  الو�صول 
arabicconcordancer

املرجع: ح�صان وغالب )20١٣(. 7

�ملدونة �لر�بعة: مدونة حممد �لكنهل و�آخرين

ا�صمها: مدونة ت�صحيح الأخطاء الإمالئية. ١

حجمها: ٦5000 كلمة. 2

اأدخلت . ٣ ثم  الطالب،  يدويًا من قبل  فيها: ن�صو�ض كتبت  امل�صمولة  املواد 
بعد ذلك اإلى احلا�صب الآيل بوا�صطة ن�صاخ م�صتقلني

كل . ٤ اجلامعيني،  الطالب  من  جمموعتان  فيها:  امل�صاركون  الطالب 
جمموعة من جامعة خمتلفة، دون حتديد للتخ�ص�صات اأو امل�صتويات

الو�صم: هناك ن�صختان لهذه املدونة، الأولى ملفات ن�صية )txt( وهي غري . 5
 Microsoft  - اأك�ص�ض  )مايكرو�صوفت  بيانات  قاعدة  والثانية  مو�صومة، 

Access( مت ت�صحيح الأخطاء فيها يدويًا.

ملفات . ٦ �صكل  على  املدونة  ن�صو�ض  تنزيل  ميكن  للباحثني:  املدونة  ن�صر 
cri.kacst.edu.sa/Resources/TST_DB.rar :ن�صية من الرابط التايل

املرجع: الكنهل واآخرون Alkanhal et al. )20١2م( )انظر ال�صكل ٤(. 7

ال�صكل )٤( منوذج مللف ن�صي من مدونة الكنهل
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�ملدونة �خلام�سة: مدونة عبد�هلل �لفيفي و�إريك �أتويل

١ .Arabic Learner Corpus - ا�صمها: املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية

حجمها: 282.7٣2 كلمة. 2

املواد امل�صمولة فيها: ن�صو�ض مكتوبة يدويًا، واأخرى با�صتخدام احلا�صب، . ٣
الأول  مو�صوعني،  حول  جميعها  تدور  م�صجلة،  �صوتية  مقابالت  وكذلك 

�صردي والثاين يناق�ض الهتمامات الدرا�صية

الطالب امل�صاركون فيها: متعلمو اللغة العربية الناطقون بغريها وميثلون . ٤
ميثلون  بالعربية  ناطقني  طالب  اإلى  اإ�صافة  املدونة،  حمتوى  من   ٪٤7
يدر�صون   ،)٪٣5 والإناث   ،٪٦7 )الذكور  اجلن�صني  كال  من  وهم   ،٪5٣
العربية  اململكة  وجامعات  اللغة  ومعاهد  الثانوية  املدار�ض  من  عدد  يف 

ال�صعودية، وتتفاوت اأعمارهم بني ١٦ و ٤2 �صنة.

م�صتقباًل . 5 و�صتتاح  مو�صومة،  غري  حاليًا  للتنزيل  املتاحة  املدونة  الو�صم: 
ن�صخة ت�صمل و�صم الأخطاء اللغوية. هناك ن�صخ اإ�صافية من املدونة على 
املذكور  املدونة  بالتف�صيل على موقع  البحث، وهي مذكورة  بع�ض مواقع 

اأدناه.

ن�صية . ٦ ملفات  يف  املدونة  ن�صو�ض  تنزيل  ميكن  للباحثني:  املدونة  ن�صر 
الأ�صول  اإلى  اإ�صافة   ،)xml( املمتدة  الرتميز  لغة  ملفات  اأو   ،  )txt(
املكتوبة يدويًا يف ملفات )pdf(، وكذلك الت�صجيالت ال�صوتية يف ملفات 
http://www. التايل:  الرابط  على  املدونة  موقع  خالل  من   )mp3(

arabiclearnercorpus.com

املرجع: الفيفي واآخرون )20١٤م( )انظر ال�صكل 5، و٦(. 7
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ال�صكل )5( منوذج مللف ن�صي مع البيانات الو�صفية من املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية
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ال�صكل )٦( موقع املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية

مجــاالت اإلفادة من مدونات المتعلمين
تعد مدونات املتعلمني امل�صدر الرئي�ض للبيانات يف كثري من الأبحاث اللغوية، 
نتائج  على  احل�صول  يف  اأ�صهمت  للبحث  جديدة  واأ�صاليب  و�صائل  قدمت  حيث 
درا�صة  من  امل�صتفادة  والعملية  العلمية  النتائج  اإلى  اإ�صافة  وواقعية،  دقة  اأكرث 
وحتليل املفردات والرتاكيب اللغوية يف مدونات املتعلمني )�صابل، ١٤28هـ(؛ وقد 
قّدم املبحث الأول من هذا الكتاب للقارئ بع�ض الأمثلة على ا�صتخدام املدونات 
ما  بقدر  والأ�صاليب  الو�صائل  هنا عن  الكالم  نب�صط  لن  لذا  اللغوي؛  البحث  يف 
ملمو�صًا  دورًا  فيها  املتعلمني  مدونات  لعبت  التي  املجالت  حول  حديثنا  �صرنكز 

مما اأدى لتطورها ب�صكل وا�صح عما كانت عليه يف املا�صي.

)Language Acquisition Research( أوًل:  �لأبح�ث يف جم�ل �كت�ص�ب �للغة�

حول  2002م(  و  )١998م  قراجنر  اأجرتهما  اللتني  الدرا�صتني  على  بناء 
ا�صتخدام مدونات املتعلمني يف اأبحاث اكت�صاب اللغة فقد وجدت اأن هذه الأبحاث 
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باتت تعتمد ب�صكل متزايد على هذا النوع من املدونات، واأن هذا التوجه يرجع 
اإلى الأفق الوا�صع يف الإمكانات والأفكار والروؤى التي توفرها مدونات املتعلمني 
لهذ احلقل احليوي، الذي يهدف ب�صكل رئي�ض اإلى فهم اآلية اكت�صاب اللغة الثانية 
اأو الأجنبية؛ اإ�صافة اإلى ذلك فاإن هذه املدونات - رغم بع�ض العوامل التي قد 
لبحث  اأ�صمل  �صورة  تعطي   - )١995م(   Yip ييب  يرى  كما  نتائجها  على  توؤثر 
جوانب مل يكن مبقدور الدرا�صات ال�صابقة النظر فيها، ومن ذلك اإمكانية درا�صة 
الأ�صكال اللغوية التي قد َي�ُصّق على الطالب تعلُُّمها، وي�صعب عليهم ا�صتخدامها، 
ت�صبب  قد  اأخرى،  لغوية  اأ�صاليب  عليها من خالل  واللتفاف  تفاديها  فيختارون 

اإطنابًا وا�صحًا يف غري مو�صعه. 

البحثية  البيانات  اأنواع  اأحد  متثل  املتعلمني  مدونات  فاإن  ذلك  اإلى  اإ�صافة 
التي ميكن من خاللها درا�صة اكت�صاب اللغة، حيث ق�ّصم اإلي�ض Ellis )١99٤م( 
البيانات  تلك  وهي  اللغوي:  ال�صتخدام   )١( اأنواع،  ثالثة  اإلى  البيانات  هذه 
اأكانت من ناحية  �صواٌء  الثانية،  للغة  ا�صتخدام الطالب  التي تعك�ض  والن�صو�ض 
الفهم وال�صتيعاب اأم من ناحية الإنتاج؛ )2( الأحكام اللغوية: وهي الآراء التي 
ي�صدرها الطالب حول اللغة الثانية، كاأن يطلب منهم احلكم على جملة لغوية من 
ناحية الرتكيب النحوي؛ )٣( التقارير الذاتية: ويق�صد بها ما يقدمه الطالب 
من معلومات حول اإ�صرتاتيجياتهم اللغوية عن طريق ال�صتبانات اأو مهام التفكري 
اللغوي«  »ال�صتخدام  اإلي�ض  يق�صم  الأول  النوع  اإلى  وبالرجوع  امل�صموع ونحوهما. 
التحكم  يتم  مل  حال  يف  طبيعّية  بي�ن�ت  منهما  الأول  على  يطلق  �صنفني،  اإلى 
مدونات  كبري  حد  اإلى  متثله  ما  وهذا  عليها،  احل�صول  عند  الطالب  اأداء  يف 
املتعلمني، وميثل ال�صنَف الثاين �لبي�ن�ُت �مل�صتنطقة اإن كانت نتيجًة ملهام مقيدة 
اأكرث  معلومات  يقدم  الثاين  ال�صنف  اأن  حني  ويف  رقابة.  ذات  لغوية  اأن�صطة  اأو 
تركيزًا للجانب املطلوب درا�صته فاإن مدونات املتعلمني تفتح املجال لدرا�صة كثري 
العالقة  درا�صة  اإمكانية  مع  )ن�صلهاف، 200٤م(،  الوقت  نف�ض  من اجلوانب يف 
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بينها واأثر بع�صها على بع�ض. ويرى اإلي�ض )١99٤م( اأن البحث اجليد هو ذلك 
الذي يعتمد على اأكرث من نوع من هذه البيانات.

 Contrastive Interlanguage( �ملرحلية  للغة  �لتق�بلي  �لتحليل  ث�ني�ً: 
)Analysis

التحليل التقابلي )Contrastive Analysis( واحد من املناهج امل�صتخدمة 
يف الأبحاث اللغوية، وتكمن اأهميته فيما يك�صفه من اأوجه الت�صابه والختالف 
بني اللغات املقارنة؛ ويف جمال مدونات املتعلمني يركز الباحثون على التحليل 
التقابلي للغة املرحلية من خالل نوعني من املقارنات: النوع الأول بني الناطقني 
باللغة بو�صفها لغتهم الأم ومتعلميها من الناطقني بغريها، والنوع الثاين بني 
تتميزان  بحيث  بغريها،  الناطقني  اللغة  متعلمي  من  خمتلفتني  جمموعتني 
�صلبًا،  اأو  اإيجابًا  التعلم  توؤثر يف عملية  التي قد  العنا�صر  اأحد  عن بع�صهما يف 
مثل اللغة الأم للمتعلم، اأو العمر، اأو املرحلة الدرا�صية، اأو مدة تعلمه للغة، اأو 
عدد اللغات التي يتقنها، اأو غري ذلك من العوامل )قراجنر، ١998م(، انظر 

ال�صكل 7.

ال�ّصكل )7( الأنواع الرئي�صة للتحليل التقابلي با�صتخدام مدونات املتعلمني

باللغة  الناطقني  بني  اللغوية  الفروق  عن  الك�صف  اإلى  الأول  النوع  يهدف 
بو�صفها لغتهم الأم مقارنة مبتعلميها الناطقني بغريها، ويك�صف لنا هذا النوع 
اخل�صائ�ض املميزة للغة املرحلية للمتعلمني مع تزويد الباحثني مبعلومات دقيقة 
عنها، فعلى �صبيل املثال ميكن معرفة اإلى اأي مدى ي�صيع ا�صتخدام كلمة اأو تركيب 
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حمدد بني كل فريق، وميكن تبعًا لذلك ا�صتخال�ض ما ي�صمى بال�صتخدام الزائد، 
اأو الناق�ض، اأو اخلاطئ ملفردات وتراكيب اللغة بني متعلميها الناطقني بغريها؛ 
يف  التعليمية  املناهج  وم�صممي  ومعلمني  باحثني  من  املخت�صني  ي�صاعد  وهذا 
توجيه الطالب اإلى ال�صتخدام ال�صحيح والأمثل للغة، وذلك بتقريبهم ما اأمكن 

اإلى اأ�صاليب ال�صتخدام الواقعية للناطقني بها. 

جمموعتني  بني  فيكون  املرحلية  للغة  التقابلي  التحليل  من  الثاين  النوع  اأما 
اأ�صا�ض  على  املقارنة  تكون  بغريها، حيث  الناطقني  اللغة  متعلمي  من  خمتلفتني 
الطالب  من  جمموعتني  بني  فاملقارنة  التعلم،  عملية  يف  املوؤثرة  العنا�صر  اأحد 
اإجنليز  اللغة الأم لكل منهما )كاملقارنة مثاًل بني جمموعة طالب  مع اختالف 
وجمموعة طالب �صينيني يتعلمون العربية(، ي�صاعدنا يف معرفة اأثر بع�ض اللغات 
اإيجابًا و�صلبًا. على �صبيل املثال قد يكون ت�صابه  على تعلم الطالب للغة الهدف 
بينما  اإتقانها،  على  للطالب  م�صاعدًا  عاماًل  اللغات  بع�ض  يف  ال�صمائر  اأق�صام 
من  النوع  هذا  ومثل  ل�صتخدامها.  الدقيقة  احلدود  فهم  يف  �صعوبة  غريه  يجد 
املقارنات بني جمموعات خمتلفة من متعلمي اللغة الناطقني بغريها، ميكننا من 
الإجابة على عدة ت�صاوؤلت نحو: هل يوؤثر عدد اللغات التي يتحدث بها الطالب 
اأثر العمر على فهم اللغة، واكت�صاب  على مدى قدرته على تعلم اللغة؟ ما مدى 
املفردات، ودقة القواعد، ونحو ذلك؟ هل يوؤثر م�صتوى الطالب لغويًا على �صيوع 

ا�صتخدامه لبع�ض الكلمات اأو العبارات؟ 

ول بد هنا من التنبيه على دور الت�صميم اجليد للمدونة؛ ليتمكن الباحثون 
من اإجراء التحليل التقابلي على اأكرب عدد ممكن من العوامل، فجودة ت�صميم 
املدونة توؤثر ب�صكل كبري على جودة النتائج امل�صتخرجة منها )�صينكلري، ١99١م، 

وقراجنر، ١998م، وال�صليطي Al-Sulaiti، 200٤م(.

 Computer-aided Error( �حل��صب  مب�ص�عدة  �لأخط�ء  حتليل  ث�لث�ً: 
)Analysis
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بداأ العمل يف جمال حتليل الأخطاء اللغوية يف نهاية �صتينات القرن املا�صي 
القرن  ثمانينات  اأواخر  بداأت يف  التي  املتعلمني  بداية وجود مدونات  قبل  اأي   -
نف�صه - وقد ُجمع كثري من العينات اللغوية للطالب يف ذلك الوقت، لكنها كانت 
وبالتايل  للمتعلمني،  مدونات  اأنها  على  ل  فقط،  لالأخطاء  كم�صتودع  ُت�صتخدم 
ميكن التفريق بينها وبني مدونات املتعلمني باأن هذه العينات مل تكن جُتمع وفق 
معايري ت�صميم وا�صحة، ومل يكن للحا�صب الآيل دور يف حتليل حمتواها، اإ�صافة 
اإلى اأنه كان يتم التخل�ض منها مبجرد ا�صتخراج الأخطاء ودرا�صتها )ن�صلهاف، 

200٤م(.

ومع ا�صتخدام اأدوات حتليل املدونات على احلا�صب الآيل يف الوقت الراهن، 
يف  لالأخطاء  اأعمق  حتليل  اإلى  للو�صول  كبرية  اإمكانات  الباحثني  لدى  اأ�صبح 
و�صم  ويلعب  اأ�صرع.  وب�صكل  اأدق  نتائج  على  احل�صول  مع  املتعلمني،  مدونات 
وو�صمها  الأخطاء  ت�صنيف  كان  فكلما  اجلانب،  هذا  يف  الأكرب  الدور  الأخطاء 
جودة  اأكرث  والتحليل  البحث  نتائج  كانت  ودقيقة  وا�صحة  معايري  على  ي�صتند 

وبالتايل اأكرث واقعية وفائدة.

)2007م(   Lee يل  اأجراها  التي  الدرا�صة  تلك  ذلك  على  الأمثلة  ومن 
كلمة،  األف  ع�صرين  ت�صم  مدونة  ببناء  قام  حيث   ،Essex اأ�صك�ض  جامعة  يف 
اأعمارهم  الإجنليزية،  اللغة  يدر�صون  كوريون  طالب  كتبها  ن�صو�ض  عن  عبارة 
�صممها  خا�صة  اأداة  با�صتخدام  الأخطاء  جميع  و�صم  وبعد  عامًا،  و١7   ١٦ بني 
الأخطاء  ت�صنيف  على  تعتمد  اأداة  وهي  )١99٦م(،   Hutchinson هت�صن�صون 
عدد  ا�صتنتاج  اأمكن  )١99٦م(،   .Dagneaux et al واآخرين  لدنيو  اللغوية 
ب�صرعة  والفرعية  العامة  اخلطاأ  فئات  من  فئة  كل  حتت  ون�صبتها  الأخطاء 
اللغوية  القواعد  اأخطاء  اأن  الباحث  وجد  املثال  �صبيل  فعلى  عاليتني.  ودقة 
كانت الأكرث بن�صبة ٣7.5٪، تلتها اأخطاء عالمات الرتقيم بن�صبة 5.١٤٪. 
 – والتنكري  التعريف  عالمات  اأن  وجد  الفرعية،  الت�صنيفات  يخ�ض  وفيما 
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حتت ت�صنيف القواعد - كانت الأكرث عر�صة للخطاأ بن�صبة ١٤.8٪. وهذا 
لكثري  كاأ�صا�ض  ي�صتخدم  وحتليلها،  الأخطاء  ا�صتنتاج  يف  الأبحاث  من  النوع 
من الأبحاث املتقدمة، والأغرا�ض الرتبوية، فهو ي�صاعد الباحثني على تتبع 
اأوجه  تق�صي  اإلى  اإ�صافة  اللغوية،  قدراتهم  تطور  ومدى  الطالب  م�صتويات 
الق�صور يف الإ�صرتاتيجيات احلالّية لتعليم اللغة، ومن ثم العمل على تالفيها 
طالبية  ومعاجم  تعليمية،  ومواد  كتب،  ت�صميم  على  ي�صاعد  كما  م�صتقباًل، 
عن  اأكرث  حديث  و�صريد  واأهدافهم،  املتعلمني  باحتياجات  الوفاء  على  اأقدر 

بع�ض هذه اجلوانب. 

ر�بع�ً: در��صة �لتطور �للغوي لدى �لطالب

م�صتويات  بدرا�صة  يخت�ض  ما  املتعلمني  مدونات  على  القائمة  الأبحاث  من 
درا�صة  مع  واآخر،  م�صتوى  كل  بني  التباين  وقيا�ض  اللغوية  وقدراتهم  الطالب 
بها  قام  التي  الدرا�صة  تلك  ذلك  على  الأمثلة  ومن  ذلك،  يف  املوؤثرة  العوامل 
م�صتوى  بني  العالقة  لبحث  )20١2م(   Buttery and Caines وكاينز  باتريي 
ناحية،  من  الطالب  ي�صتخدمها  التي  اجلمل  بطول  مقارنة  اللغوية  الكفاية 
وبالتنوع والعدد يف ا�صتخدام العبارات الظرفية من ناحية اأخرى، وقد اعتمدوا 
يف ذلك على و�صم وحتليل الأخطاء الذي �صبق اأن ذكرنا اأهميته باعتباره اأ�صا�صًا 

ملثل هذه الدرا�صات.

قد يكون هذا املجال هو الأ�صا�ض الذي بداأ منه ذلك النوع املعروف مبدونات 
املتعلمني التعاقبية )Diachronic( اأو الطولية )Longitudinal(، والتي من اأهم 
اأغرا�صها قيا�ض مدى تطور الطالب لغويًا �صواٌء اأكان ذلك بالعتماد على ن�صبة 
ا�صتخدام  يف  حت�صن  من  يحدث  ما  تتبع  خالل  من  اأم  مرحلة،  كل  يف  الأخطاء 
بع�ض املفردات، اأو العبارات، اأو الأدوات اللغوية، اأو غريها، بالتزامن مع تطور 

م�صتوى الكفاية اللغوية لدى الطالب.
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خ�م�ص�ً: ت�أليف مع�جم �لطالب

تعد �صناعة املعاجم املوجهة ملتعلمي اللغة - الإجنليزية على وجه التحديد - 
التي ا�صتفادت من الدرا�صات املعنية بتحليل مدونات  التعليمية  اأوائل املواد  من 
النوع  على هذا  تعتمد  الطالب  معاجم  فاأغلب  الوقت احلايل  اأما يف  املتعلمني، 
 Monolingual learners’( اللغة  اأحادية  املعاجم  خ�صو�صًا  املدونات،  من 
بناء  يف  املتعلمني  مدونات  ل�صتخدام  ال�صائعة  ال�صور  ومن   .)dictionaries

اللغوية على م�صتوى  معاجم الطالب، ال�صتفادة من خمرجات حتليل الأخطاء 
يف  الأخطاء  هذه  حول  بتنبيهات  املعجم  قراء  وتزويد  الرتاكيب،  اأو  املفردات 
ويعد  ال�صحيح،  ا�صتخدامها  �صور  بيان  مع  بها،  املرتبطة  املعجمية  املداخل 
اأول  ١997م(   ،Summers )�صمرز   Longman Essential Activator معجم 
ا�صـتـُخِدمت »مدونة لوجنمان« )�صبكة  معجم يعتمد على مدونة متعلمني، حيث 
 Gillard وجا�صبي  )جيالرد  املعجم  هذا  تاأليف  يف  20١2م(  لوجنمان،  مدونة 

and Gadsby، ١998م، وقراجنر، 200٣م ب، ون�صلهاف، 200٤م(. 

لالختبارات«  لوجنمان  »معجم  من  �صائع  خلطاأ  مثاًل   8 ال�صكل  لنا  يعر�ض 
مت  وقد   ،)9٦9 200٦م:   ،Bullon )بولن   Longman Exams Dictionary

و�صعه على �صكل ملحوظة يف نهاية املدخل املعجمي لكلمة »mind« للتحذير من 
الأ�صاليب اخلاطئة ل�صتخدام هذه الكلمة والتنبيه على البدائل ال�صحيحة لها.

ال�ّصكل )8( مثال خلطاأ �صائع من »معجم لوجنمان لالختبارات«
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املتعلمني  مدونات  على  املبنية  الطالب  معاجم  تاأليف  يف  البحث  تو�صع  وقد 
حتى ظهرت معاجم م�صتقلة للتنبيه على اأخطاء املتعلمني وت�صويبها مثل »معجم 
 Longman Dictionary of Common Errors )لوجنمان لالأخطاء ال�صائعة«)٣

)تورتن وهينت Turton and Heaton، ١99٦: 5(، انظر ال�صكل 9.

ال�ّصكل )9( مثال خلطاأ �صائع من »معجم لوجنمان لالأخطاء ال�صائعة«

يف  بكرثة  ُوجدت  قد  ال�صائعة  الأخطاء  على  بالتنبيه  تعنى  التي  واملعاجم 
اللغة العربية، ومنها »معجم الأخطاء ال�صائعة« )العدناين، ١98٣م(، و«املعجم 
و«معجم  ١٤2٦هـ(،  )حممد،  اللغوية«  والإجازات  ال�صائعة  الأخطاء  يف  الوجيز 
معروف(،  غري  التاريخ  ون،  )اأَمُّ ال�صائعة«  الأخطاء  من  وتخلي�صها  اللغة  تقومي 
وهي يف الغالب موجهة للناطقني باللغة العربية، ومل ت�صتفد من التطور احلا�صل 

بني حقلي �صناعة املعاجم ومدونات املتعلمني. 

�صيوع  بدرا�صة  اهتمت  التي  الدرا�صات  بع�ض  هناك  املعاجم  مقابل  يف 
بعنوان  )١٤05هـ(  الع�صيلي  درا�صة  ذلك  ومن  اللغة،  متعلمي  لدى  الأخطاء 
»الأخطاء ال�صائعة يف الكالم لدى طالب اللغة العربية الناطقني بلغات اأخرى«، 
والإمالء  الهجاء  يف  ال�صائعة  »الأخطاء  )١٤08هـ(  واإبراهيم  ال�صافعي  وكذلك 
»حتليل  )١٤١5هـ(  واحلمد  الريا�ض«،  مبنطقة  البتدائية  املرحلة  تالميذ  بني 
اأخطاء التعبري الكتابي لدى امل�صتوى املتقدم من دار�صي العربية غري الناطقني 
يف  الوا�صحة  املنهجية  ذات  الأبحاث  من  وغريها  �صعود«  امللك  جامعة  يف  بها 
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ا�صتخراج الأخطاء واحلكم على �صيوعها، لكنها ا�صتخدمت عينات بحثية خا�صة 
عو�صًا عن العتماد على مدونات املتعلمني، كما اأن بناء معجم للطالب مل يكن 

جزءًا من اأي منها.

�ص�د�ص�ً: تدري�س �للغة وت�صميم �ملو�د �لتعليمية

اأجريت درا�صات كثرية حول  والتي  اللغة،  تعليم  امل�صتحدثة يف  الطرائق  من 
الف�صل  داخل  املدونات  فيها  ُت�صَتخدم  التي  تلك  اللغة،  اكت�صاب  يف  فاعليتها 
 ،)Data-Driven Learning( بالبيانات  املوجه  بالتعليم  يعرف  فيما  الدرا�صي 

والذي يعرفه جونز وكينق Johns and King )١99١م: iii( باأنه:
عن  الدرا�صي،  الف�صل  داخل  توليدها  يتم  التي  اللغوية  البيانات  ا�صتخدام 
الآيل،  احلا�صب  على   )Concordancer( ال�صياقات  ك�صاف  ا�صتخدام  طريق 
وقيا�ض  اللغوية،  والرتاكيب  العبارات  ا�صتك�صاف  على  الطالب  مل�صاعدة  وذلك 
لغوية  ومتارين  اأن�صطة  بناء  ذلك  وي�صمل  امل�صتهدفة،  اللغة  يف  اطرادها  مدى 

اعتمادًا على هذه البيانات امل�صتخرجة من ك�صاف ال�صياقات. 
ومتثل لذلك قراجنر وتريبل Granger and Tribble )١998م( بتدريب �صفي 
املتعلمني،  مدونات  مع  جنب  اإلى  جنبًا  العامة  الن�صية  املدونات  فيه  ُت�صتخدم 
حمددة،  لفظة  بعد  ترد  التي  بالكلمات  قائمة  عمل  الدار�صني  من  يطلب  حيث 
الناطقني بغريها  اأمثلة  العامة( مع  املدونة  باللغة )يف  الناطقني  اأمثلة  ومقارنة 

)يف مدونة املتعلمني(. 
لكنه مطبق على  وتريبل،  ُذكر عند قراجنر  ملا  تدريبًا م�صابهًا  و�صنورد هنا 
عبدالعزيز  امللك  ملدينة  العربية  اللغوية  املدونة  ا�صتخدمنا  العربية، حيث  اللغة 
Al-Thubaity، 20١٤م( باعتبارها مدونة عامة،  للعلوم والتقنية)٤( )الثبيتي 
باعتبارها  20١٤م(  واآخرون،  )الفيفي  العربية  اللغة  ملتعلمي  اللغوية  واملدونة 

مدونة متعلمني. يف هذا التمرين يطلب من املتعلمني ما يلي:
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١- اإيجاد الكلمات التي تتلو عبارة »بالن�صبة« يف جميع الأمثلة املعطاة.
2- فرز هذه الكلمات لإيجاد املفردات التي وردت فقط يف مدونة املتعلمني 
بال�صوؤال عن مدى �صحة  العامة، مع حماولة احلكم عليها  املدونة  ترد يف  ومل 

ا�صتخدامها كما وردت يف الأمثلة، وكيفية ت�صحيحها، ونحو ذلك.
�أوًل: ن�صو�س �لن�طقني ب�للغة �لعربية )مدونة ع�مة(

واأما العبد فقد يريد ال�صيء ويكون 
واإن كانت مدته اأو عمره طويل لكنه 
ي لكن  وفق ما تي�صر ملوؤلفها، والرتتيب ينفع املَُتَلقِّ
و اأ�صبحت املخاطب املف�صل 
فر�ض الختيار بني ال�صلع واخلدمات �صواء 
وهو قلة كالم ال�صلف وعظيم فقههم 
ومن ثم اختيار القول الراجح يف كل �صورة . اأما 
الذي هو بالن�صبة اإلى النحو كاأ�صول الفقه 
مما اأ�صعف عزمية اأفراده. اأما 
وبالعادة يف�صل هوؤلء ال�صري على الأقدام . اأما 

بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة

له �صرًا فيخرج من هذه اجلهة عن كونه
اإلى الزمن بعامة -الزمن املطلق- ل �صك اأنه 

لنا �صنجري على وفق ما جرى هو عليه
للجهات املانحة للم�صاعدات و املمولة للربامج 

للمنتجني اأو امل�صتهلكني كما اإن املعرفة قد تلعب
ملن بعدهم . فال�صحابة ر�صي اهلل عنهم

لتخريج الأحاديث فاإن كان احلديث يف ال�صحيحني
اإلى الفقه

اإلى اجلي�ض الإ�صالمي فقد كان قليل العدد من 
للحافالت ال�صياحية فاإن التح�صن ال�صياحي يف 

ث�ني�ً: ن�صو�س �لن�طقني بغري �للغة �لعربية )مدونة متعلمني(
ولهذا اأرى النجاح اإلى الآن يف هذا التخ�ص�ض 
م�صكلة مع العائلة التي كانت تاأويني 
اهتماماتي الدرا�صية هي كثرية وعديدة ولكن 
وذلك اأن احلاجة تدعو اإليها 
بعد درا�صة اللغة العربية 
هذه هي ق�صة حياتي واأجمل ق�صة 
وباإذن �صيتحقق حلمي الذي اريده، اأما 
فقد كانت من اأكرث املواقف روحانيه 
واي�صًا يف كلية ال�صريعة اإ�صتفادة كثرية 
اأو يرغب بهذا التخ�ص�ض. 

بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة
بالن�صبة

يل بعيدا، ولكن هديف واإرادتي وعزمي
للطعام والأجرة وعدة م�صاكل اأخرى

اإلى التخ�ص�ض الذي اخرتته فهو التخ�ص�ض العلمي
اأهل بلدي، معظمهم واأكرثهم حمتاجون اإلى الدعوة

للمعهد �صاألتحق بكلية اأ�صول الدين باإذن اهلل
يل فقد قمت بو�صفها لك وامتنى اأن

يف اختياري له فلي�ض له �صبب
ايل، فالزلت ا�صت�صعر ذلك املوقف

يف كليات اأخرى
اأ�صرتي هم يقولون اأي التخ�ص�ض اأريد

ال�ّصكل )١0( مثال لتدريبات التعليم املوجه بالبيانات 
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اأن الناطقني باللغة العربية  اأعاله، �صيالحظ الطالب  بالإجابة على الأ�صئلة 
»بالن�صبة«،  عبارة  بعد  و«الالم«  »اإلى«  احلرفني  ا�صتخدموا  اأمثلتهم  جميع  يف 
»يف«  اجلر  حرف  احلرفني،  هذين  اإلى  اإ�صافة  اللغة  متعلمو  ا�صتخدم  بينما 
وال�صمني »اأهل« و«اأ�صرتي« مما يدفع الطالب للبحث حول �صحة هذه الرتاكيب 
التي تفرد بها متعلمو اللغة دون الناطقني بها؛ ويظهر لنا من خالل هذا املثال 
القائم على املدونات الن�صية - ومنها مدونات املتعلمني - ما ميكن اأن يكت�صبه 
الطالب من ا�صتخدام لغوي �صحيح لبع�ض العبارات، اعتمادًا على بيانات واقعية 
بالعربية  الناطقني  تفريقه بني  الطالب عند  يكت�صبه  ملا  اإ�صافة  غري م�صطنعة، 
والناطقني بغريها من الوقوف على بع�ض الأخطاء املحتملة، واملبنية على بيانات 
واقعية اأي�صًا. ول بد هنا من التنبيه على بع�ض املحاذير التي ذكرها الباحثون 
 Tribble and عند ا�صتخدام التعليم املوجه بالبيانات )انظر مثاًل تريبل و جونز
Jones، ١997م، وجونز Johns، ١99٤م، وباكرد Packard ، ١99٤م(، ومن ذلك 

مثاًل احلاجة اإلى تدريب الطالب على ا�صتخدام املدونات، وبراجمها، وطرائق 
احلا�صوبية  القدرات  يف  الطالب  تفاوت  احل�صبان  يف  الأخذ  مع  فيها،  البحث 
التي  وال�صياقات  الدقيق لالأمثلة  اأهمية الختيار  واللغوية، ومن املحاذير كذلك 
م�صتوى  ينا�صب  مبا  التدريبات  ت�صميم  وكذلك  التدريب،  غر�ض  مع  تتوافق 
الطالب، فاإذا كان طالب امل�صتوى املتقدم قادرين على متييز اخلطاأ يف مدونات 
اإن مل  املتعلمني، فاإن غريهم من امل�صتويات الأقل قد يظنه ا�صتخدامًا �صحيحًا 
يجد التوجيه املنا�صب، وبالتايل تكون املح�صلة عك�صية باأن ير�صخ يف ذهنه واحد 

اأو اأكرث من الأخطاء الواردة يف مفردة اأو تركيب لغوي.

)مثل  الدرا�صات  بع�ض  قارنت  فقد  التعليمية،  املواد  ت�صميم  ناحية  من  اأما 
يف  اعتمدت  تعليمية  مواد  با�صتخدام  اللغة  تعليم  بني  ١99١م(   ،Ljung جلنق 
ت�صميمها على املدونات العامة للناطقني باللغة، ومواد تعليمية اأخرى م�صممة 
بناء على اجتهاد وحد�ض امل�صمم اأو املعلم نف�صه، واأظهرت النتائج اأن خمرجات 
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نقطة  واأن  حقيقية،  لغوية  اأمثلة  على  اعتمادها  ب�صبب  اأف�صل  كانت  الأول  النوع 
مل�صاكل  املهمة  النواحي  بع�ض  اإغفال  تتمثل يف  الثاين  النوع  الكربى يف  ال�صعف 
العامة  املدونات  اأن  ترى  )١998م(   ،Grangr قراجنر  لكن  اللغوية.  الطالب 
وحَدها ل ت�صري اإلى درجة ال�صعوبة التي يواجهها متعلمو اللغة، �صواٌء اأكان ذلك 
ت�صميم  يف  املتعلمني  مدونات  اأهمية  تاأتي  وهنا  الرتاكيب،  يف  اأم  املفردات  يف 
على  اللغوية  التعليمية  املواد  م�صممي  اعتماد  اأن  �صك  فال  التعليمية،  املواد 
املتعلمني  مدونات  اإلى  اإ�صافة  باللغة  للناطقني  العامة  املدونات   - النوعني  كال 
الناطقني بغريها - �صيوؤدي اإلى تطور كبري، مع اإمكانية توجيه هذه املواد لتلبي 
اإنتاج  اأكرب. ومن الناحية العملية فقد بداأ فعليًا  حاجات الطالب اللغوية ب�صكل 
بع�ض الكتب التعليمية املبنية على نتائج اأبحاث اأجريت على مدونات املتعلمني، 

وهي مناذج اإيجابية م�صجعة )قراجنر، 200٣م ب(.

 Natural Language( �لطبيعية  �للغة  مع�جلة  يف  �لبحث  �ص�بع�ً: 
)Processing

ي�صتفيد جمال معاجلة اللغة الطبيعية من مدونات املتعلمني يف بع�ض املجالت 
املبنيان  النحوي،  والتدقيق  الإمالئي،  التدقيق  املثال  �صبيل  على  منها  املهمة، 
على نتائج حتليل الأخطاء، مما يعطي دقة اأكرب يف اكت�صاف الأخطاء الإمالئية 
اأولويتها  لها، وترتيبها بح�صب  البدائل ال�صحيحة  والنحوية، وكذلك يف اقرتاح 
 ،Jurafsky and Martin 2007م، و جارف�صكي ومارتن ،Norvig انظر نورفيج(
2009م، والكنهل واآخرون، 20١2م(؛ من ذلك اأي�صًا بناء تطبيقات لتعليم اللغة 
املتعلمني،  مدونات  مبا�صر من  ب�صكل  الإفادة  الربامج  وت�صتطيع هذه  حا�صوبيًا، 
تواجههم؛  التي  الفعلية  امل�صاكل  جتاوز  على  الطالب  ت�صاعد  تدريبات  لتوليد 
اآليًا،  الطالب  مل�صتوى  املنا�صبة  القراءة  ن�صو�ض  اختيار  على  امل�صاعدة  وكذلك 
 Chang and و�صانق  �صانق  مثاًل  انظر  احلا�صوبية،  التطبيقات  من  ذلك  وغري 
)ملا   Meurers مورير�ض  درا�صة  من  الإلكرتونية  والن�صخة  )200٤م(،   Chang
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 Learner( الطبيعية  اللغة  ومعاجلة  املتعلمني  مدونات  بعنوان:  بعد(  تطبع 
.)Corpora and Natural Language Processing

وســم مدونات المتعلمين
كما ذكرنا يف بداية الف�صل، فاإن و�صم الأخطاء اللغوية هو اأكرث اأنواع الو�صم 
�صيوعًا يف مدونات املتعلمني، حيث تعتمد كثري من الأبحاث يف مادتها على نتائج 
املعاجم،  تاأليف  وكذلك  اللغة،  وتعليم  اكت�صاب  كاأبحاث  الأخطاء،  هذه  حتليل 
احلا�صوبية.  اللغويات  تطبيقات  بع�ض  اأي�صًا  ومنها  التعليمية،  الكتب  وت�صميم 
الأخطاء  بو�صم  املتعلقة  اجلوانب  بع�ض  �صنذكر  الأ�صا�ض  هذا  على  وا�صتنادًا 

اللغوية يف مدونات املتعلمني.

�أوًل: م� هو و�صم �لأخط�ء؟

و�صم الأخطاء يعني و�صع رمز خا�ض لكل نوع من اأنواع اخلطاأ اللغوي لي�صهل 
هذه  ومن  مادتها،  وحتليل  املدونة  يف  البحث  عند  الأخرى  الأنواع  عن  متييزه 
اأو  حرف  )كزيادة  الكلمة  حروف  يف  واخلطاأ  الهمزة،  يف  اخلطاأ  مثاًل  الأنواع 
الإعراب، واخلطاأ  اآخر(، ومنها كذلك اخلطاأ يف  ا�صتبداله بحرف  اأو  اإ�صقاطه 
باأخرى  ا�صتبدالها  اأو  اإ�صقاطها،  اأو  ترقيم،  )زيادة عالمة  الرتقيم  يف عالمات 
خطاأً(، وهكذا. ويف الغالب يتم ح�صر الأخطاء املراد و�صمها، ثم ُت�صّنف بناء 
اأو فئات عامة؛ لي�صهل فهُمها وا�صتخداُمها من قبل القائمني على  على جمالت 

عملية الو�صم وكذلك التحليل. 

ث�ني�ً: �لدر��ص�ت �لتي عنيت بت�صنيف �لأخط�ء

منذ عقود م�صت ظهرت كثري من الدرا�صات املهتمة بتحليل الأخطاء اللغوية 
هذه  فْت  �صنَّ قد  الدرا�صات  هذه  اأن  ورغم  كتاباتهم،  يف  الطلبة  فيها  يقع  التي 
١٤١2هـ،  والعتيق،  ١٤05ه،  الع�صيلي،  مثاًل  )انظر  اأنواع  عدة  اإلى  الأخطاء 
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يف  حم�صورًا  ظل  تركيزها  اأن  اإل  ١٤١5هـ(،  والعقيلي،  ١٤١٤هـ،  واحلمد، 
اأ�صفل  »من  الت�صنيف  بطريقة  يعرف  ما  متبعة  تعاجلها،  التي  البحثية  العينات 
لأعلى« )Bottom-up approach(، اأي اأن تكون البداية بالبحث عن الأخطاء يف 
عينة الدرا�صة وحتليلها، ومن ثم يو�صُع ت�صنيف لها، ومل ميتد اهتمامها لبناء 
 ،)Top-down approach( لأ�صفل«  اأعلى  »من  البحث  بطريقة  �صامٍل  ت�صنيٍف 
حيث يكون الت�صنيف هو املو�صوع اأوًل من خالل درا�صة اأو ت�صور عام لالأخطاء، 
الن�صو�ض  يف  وحتليلها  اللغوية  الأخطاء  هذه  عن  البحث  عملية  تتم  ثم  ومن 
فائدتها على  تقت�صر  ل  لالأخطاء  ال�صاملة  التق�صيمات  واملدونات وغريها. هذه 
ا�صتخدامها يف  مثل  اأخرى،  فوائد  اإلى  تتعدى ذلك  بل  املتعلمني،  و�صم مدونات 
املعلَم  متنح  حيث  معلميهم،  ِقَبل  من  للطالب  الن�صو�ض  وت�صحيح  اللغة  تعليم 
اأ�صبابه  على  التعرف  معها  ي�صهل  بدقة  اخلطاأ  نوع  و�صوحًا يف حتديد  والطالَب 

وطرائق عالجه. 

ما  العربية،  اللغة  يف  الأخطاء  لأنواع  ت�صنيف  لبناء  القائمة  املحاولت  من 
قام به غازي اأبو حكيمة واآخرون )2008م( من ترجمٍة لأحد تق�صيمات الأخطاء 
العربية.  اللغة  على  تطبيقه  وحماولة  اأ(  200٣م  )قراجنر،  الفرن�صية  اللغة  يف 
وهي:  اخلطاأ  جمالت  الأولى  طبقات،  ثالث  على  الت�صنيف  هذا  وي�صتمل 
ال�صكل، وال�صرف، والقواعد، واملفردات، والنحو، وازدواجية اللغة، والأ�صلوب، 
وعالمات الرتقيم، والأخطاء املطبعية؛ اأما الطبقة الثانية فحوت فئات الأخطاء 
الفرعية املندرجة حتت املجالت الت�صعة ال�صابقة، والطبقة الثالثة جاءت حتت 
ا�صم الفئات القواعدية وفيها اأربعة اأق�صام: ال�صم، والفعل، وعالمات الرتقيم، 
ال�صرفية  بالبنية  ُعنيت  الثالثة  الطبقة  وهذه  احلرف،  ولعله  ي�صّمه  مل  والرابع 
اأكرث من عنايتها بالأخطاء، انظر اأبو حكيمة واآخرين )2008م(، وكذلك الفيفي 

واأتويل )20١2م( ملزيد من الإي�صاح حول هذا الت�صنيف. 
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ملتعلمي  اللغوية  املدونة  م�صروع  من  كجزء  الباحث  به  قام  الآخر  الت�صنيف 
اللغة العربية )الفيفي واآخرون، 20١٣م(، وفيه طبقتان، الأولى ت�صمل جمالت 
اخلطاأ، وقد ُرتبْت تبعًا لت�صل�صل امل�صتويات اللغوية كما يلي: خطاأ اإمالئي، خطاأ 
�صريف، خطاأ نحوي، خطاأ دليل، وبعدها ياأتي اخلطاأ يف عالمات الرتقيم. حتت 
كل جمال من هذه املجالت اخلم�صة جمموعة من الفئات الفرعية اعتمد فيها 
الباحث على عدة درا�صات اهتمت بت�صنيف الأخطاء وطرق و�صمها، وبهذا جمع 
بني طريقتي البحث ال�صالف ذكرهما، الأولى امل�صماة »من اأ�صفل لأعلى«، حيث 
الدرا�صات  من  جمموعة  نتائج  على  اعتمادًا  املقرتح  الأخطاء  ت�صنيف  بناء  مت 
الفيفي  )انظر  اللغة  متعلمي  اأخطاء  من  كبرية  عينات  در�صت  التي  العلمية 
واأتويل، 20١2م(، ومن ثم انتقل اإلى الطريقة الثانية امل�صماة »من اأعلى لأ�صفل« 
من خالل  اختبار الت�صنيف وتطبيقه على عينات من مدونات املتعلمني، ومنها 
الت�صنيف  هذا  بتقومي  الباحث  قام  كما  العربية.  اللغة  ملتعلمي  اللغوية  املدونة 
خمتلفة  عينة  على  يطبق  مرة  كل  ويف  وتنقيحه،  لتح�صينه  م�صتقلة  مرات  عدة 
من الن�صو�ض؛ للتاأكد من دقته و�صموله وو�صوح ت�صنيف الأخطاء فيه. كما قام 
الباحث بدرا�صة حول ا�صتخدام هذا الت�صنيف باملقارنة مع ت�صنيف اأبو حكيمة، 
وذلك بو�صم عينة من الن�صو�ض بوا�صطة باحَثنْيِ م�صتقلَّنْي، ومت و�صم هذه العينة 
بني  التطابق  مدى  قيا�ض  مع  مرة،  كل  يف  الت�صنيفني  اأحد  با�صتخدام  مرتني 
الباحَثني عند ا�صتخدام كل واحد من ت�صنيفات الأخطاء؛ وقد اأظهرت النتائج 
اأن التطابق بني امل�صارَكني عند ا�صتخدام الت�صنيف املقرتح كان اأكرث منه عند 
ا�صتخدام ت�صنيف اأبو حكيمة، ولالطالع على نتائج هذه الدرا�صة انظر الفيفي 

واآخرين )20١٣م(.

ث�لث�ً: �لأخط�ء �لتي تو�صم 

ا�صتخدام  من  الرغم  فعلى  الأخطاء،  درا�صة  من  الغر�ض  على  ذلك  يعتمد 
اإل  اللغوية،  الأخطاء  �صمولها لأهم  ب�صبب  املوجودة  للت�صنيفات  الباحثني  اأغلب 
ت�صنيفه اخلا�ض  ا�صتخدام  اإلى  فيها  يعمد  نقاطًا حمددة  يدر�ض  اأن هناك من 
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بو�صم  يكتفي  اأن  مثاًل  ذلك  ومن  مبا�صر،  ب�صكل  بحثه  اأهداف  ُيحّقُق  الذي 
فمن  عليها.  التفا�صيل  بع�ض  اإ�صافة  مع  درا�صته  عليها  يجري  التي  الأخطاء 
يدر�ض اأخطاء الهمزة على �صبيل املثال، قد يتعمق اأكرث يف ت�صنيفها لت�صمل كل 
الأخطاء املحتملة، كاأن يق�صمها مثاًل اإلى اأخطاء الهمزة يف اأول الكلمة، واخلطاأ 
اأق�صامه  له  املتطرفة، وكل واحد منها  الهمزة  املتو�صطة، واخلطاأ يف  الهمزة  يف 
اإ�صقاط  اأو  الو�صل  همزة  بكتابة  اخلطاأ  يتعلق  قد  الكلمة  اأول  ففي  الفرعية، 
تكتب  الذي  احلرف  على  بناء  الأخطاء  ُتق�ّصم  قد  و�صطها  ويف  القطع،  همزة 
املبحث  مو�صوع حديثنا يف هذا   - املتعلمني  مدونات  اأما  وهكذا.  الهمزة،  عليه 
�صابقًا  اأوردناها  التي  كتلك  العامة  اخلطاأ  ت�صنيفات  على  يعتمد  منها  فكثري   -
يعود  ذلك  و�صبب  20١٣م(؛  واآخرون،  والفيفي  2008م،  واآخرون،  حكيمة  )اأبو 
اإلى عموم الهدف من اإن�صاء مثل هذه املدونات، فنا�صب اأن يكون و�صم الأخطاء 

فيها عامًا كذلك.

ر�بع�ً: كيفية و�صم �لأخط�ء

امللفات  نوع  على  تعتمد  الأخطاء  لو�صم  طرق  عدة  الباحثون  ي�صتخدم 
هذه  حتليل  برامج  وكذلك  مثاًل(،   xml اأو   txt( الن�صو�ض  حلفظ  امل�صتخدمة 
الن�صو�ض، اإ�صافة اإلى جدول ت�صنيف الأخطاء نف�صه الذي يفر�ض اأحيانًا بع�ض 
ُتدِرج و�صم اخلطاأ بعد  اأن  الو�صوم. من هذه الطرائق  القيود على طريقة و�صع 
بعالمتني  حم�صورًا  الو�صم  يكون  اأن  على  مبا�صرة،  اخلاطئة  العبارة  اأو  الكلمة 
بع�ض  ي�صيف  كما   ،>< املثلثة  الأقوا�ض  الغالب  يف  وهي  الن�ض،  عن  متيزهما 
)انظر  اخلاطئة  العبارة  اأو  للكلمة  ال�صحيح  ال�صكل  اخلطاأ  و�صم  اإلى  الباحثني 
ورد  املدونات - مثل  امل�صتخدمة يف حتليل  الربامج  لبع�ض  ال�صكل ١١(. وميكن 
ما  اأن  اإدراُك  Scott، 20١2م(-  WordSmith Tools )�صكوّت  تولز)5(  �صميث 
بني هذه الأقوا�ض و�صوم اإ�صافية على الن�ض ولي�صت من اأ�صله، فال يتم عر�صها 
مع الن�ض الأ�صلي، مع متكني امل�صتخدم من البحث يف هذه الن�صو�ض وحتليلها 

بناء على تلك الو�صوم.



١٣0

 PM < هذا < الأمر OD < وحيًدا < فـي هاذا OM < كنت < وحيد OG < وما كنتو«
 XC < الآخرين  زمالئي <   OH < زمالءي  معي  كان <   XG < كانت  بل  الأمر، < 

الآخرون <«

ال�ّصكل )١١( مثال لو�صم الأخطاء وت�صويبها �صمن الن�ض

اأو   - كلمة  كل  تكون  بحيث  الكلمات  ف�صل  كذلك  الأخطاء  و�صم  طرق  من 
وحدة �صرفية اأو معجمية - يف �صطر م�صتقل، على اأن ُيجعل و�صم اخلطاأ مقاباًل 
الت�صويب  يكون  بينهما م�صافة جدولة )tab(، كذلك  ل  وَتف�صِ للكلمة اخلاطئة، 
البحث  اأداة  وت�صتطيع   ،)١2 ال�صكل  )انظر  الفا�صل  نف�ض  وجود  مع  الو�صم  بعد 
200٤م(   ،Kilgarriff )كيلقارف   Sketch Engine اإجنن)٦(  �صكت�ض  والتحليل 

قراءة هذا النوع من التن�صيق.

وما
كنتو

وحيد
يف

هذا
الأمر

بل
كانت
معي

زمالءي
الآخرين

OG
OM

OD
PM

XG

OH
XC

كنت
وحيدًا

هذا
الأمر،

كان

زمالئي
الآخرون

ال�ّصكل )١2( مثال لو�صم الأخطاء وت�صويبها على �صكل اأعمدة



١٣١

المدونــات اللغوية العربية
بناؤهــا وطرائق اإلفادة منها

ن�صو�ض  من   ،XML بتن�صيق  اآليًا  توليده  مت  منوذج  )ال�صكل١٣(  يلي  وفيما 
املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية، وذلك بعد و�صم وت�صحيح الأخطاء فيه.

ال�ّصكل )١٣( ملف بتن�صيق XML من املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية بعد و�صم 
الأخطاء وت�صويبها
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وقبل اأن نختم حديثنا هنا، نود التنبيه على اأن مدونات املتعلمني مل تقت�صر 
على و�صم الأخطاء، واإمنا ف�صلنا احلديث حوله لأهميته اخلا�صة يف هذا النوع 
من املدونات، مع التاأكيد على اأن مدونات املتعلمني قابلة - كغريها من املدونات 
- لو�صم الكلمات من الناحية ال�صرفية، والنحوية، والدللية، والبالغية، وغري 
ذلك من اأ�صكال الو�صم التي ل ميكن ا�صتق�صاوؤها هنا، وعلى قدر غنى املدونات 
فعندما  اأمثلة،  لذلك  ولن�صرب  مادتها.  من  الفائدة  تزداد  الو�صوم  ناحية  من 
البحث عن  الكلمات �صرفيًا، ميكننا  و�صم  اإلى  اإ�صافة  الأخطاء مو�صومة،  تكون 
امل�صارعة.  الأفعال  يف  الهمزة  اأخطاء  مثل  معينة،  �صرفية  بنية  يف  الأخطاء 
يف  املطابقة  اأخطاء  عن  مثاًل  البحث  لأمكننا  النحوي  الو�صم  لذلك  اأ�صفنا  ولو 
الإعراب، اأو اجلن�ض، اأو العدد، اأو التعريف والتنكري، ما بني الأ�صماء وال�صفات، 

وهكذا. 

الخاتمة
ووقفنا على  املتعلمني من عدة جوانب،  املبحث مدونات  ا�صتعر�صنا يف هذا 
به  ت�صهم  اأن  اإمكانات، وما ميكن  به من  وراأينا ما تزخر  ا�صتخدامها،  جمالت 
اللغة،  وتعليم  اكت�صاب  بدايًة من  اأرحب،  لآفاق  اللغوي  بالبحث  الرقي  �صبيل  يف 
جمال  يف  ل�صتخدامها  و�صوًل  التعليمية،  املواد  وت�صميم  املعاجم،  وتاأليف 
اللغة مب�صاعدة احلا�صب. ومع تعدد هذه الأبحاث  اللغويات احلا�صوبية، وتعليم 
مدونات  من  لال�صتفادة  ممتدة  والطريق  وا�صعًا،  املجال  زال  فال  واملو�صوعات 

املتعلمني يف جمالت جديدة وبا�صتخدام طرائق �صتى. 

الأخطاء،  و�صم  وهو  املتعلمني،  الو�صم يف مدونات  اأنواع  اأهم  اأتينا على  كما 
الو�صوم الأخرى مما  اأنواع  اأن هذه املدونات ميكنها ال�صتفادة من  واأكدنا على 
اأتينا على جمموعة  قد  اأننا  ومبا  فيها.  البحث  وي�صاعف طرق  اإمكاناتها  يو�صع 
مما  فاإن  بها،  الهتمام  بداية  اإلى  اإ�صارة  يف  العربية  املتعلمني  مدونات  من 
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ينبغي التنبيه عليه يف هذا املقام اأن العمل يف جمال مدونات املتعلمني العربية، 
وو�صمها، وال�صتفادة منها يف جمالت البحث اللغوي - اأو غريها من املجالت - 
ل يزال يف اأوله، ويحتاج للكثري من الدرا�صات لي�صل اإلى م�صتويات اأف�صل، ولعل 
الباحثني  من  لكثري  انطالق  نقطة  ن  وكوَّ لذلك،  الطريق  د  مهَّ قد  الف�صل  هذا 

باإذن اهلل تعالى.

شكر وعرفان
للزمالء الكرام الذين تف�صلوا مبراجعة هذا املبحث، واأبدوا مالحظات قيمة 

�صاعدْت على تنقيحه وتهذيبه.

الحواشي
اأو  »التح�صية«  الو�صم  عملية  على  للدللة  امل�صتخدمة  امل�صطلحات  من   )١(
»الرتميز«، ويف هذا الف�صل اعتمدت م�صطلح الو�صم، انظر »قائمة م�صطلحات 

ل�صانيات ا ملدونات اللغوية« للدكتور حممود اإ�صماعيل �صالح:

اللغوية املدونات  ل�صانيات  م�صطلحات  قائمة  اإ�صماعيل:  حممود  �صالح، 
corpus-/01/2014/http://dr-mahmoud-ismail-saleh.blogspot.co.uk

linguistics.html#more

م�صطلح  ف�صلت  لكني  »تتبعية«،  اأو  »تراكمية«،  كذلك  ت�صميتها  ميكن   )2(
مدونة طولية ليكون مقاباًل منا�صبًا للمدونة العر�صية.

)٣( توجد ن�صخة معربة من هذا القامو�ض بعنوان »معجم لوجنمان لالأخطاء 
ال�صائعة يف اللغة الإجنليزية )اإجنليزي - اإجنليزي - عربي(«، نقله اإلى العربية 

نبيل راغب )2007م(:
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راغب، نبيل: معجم لوجنمان لالأخطاء ال�صائعة يف اللغة الإجنليزية، ال�صركة 
امل�صرية العاملية للن�صر - لوجنمان، اجليزة - م�صر، 2007م.

http://www.kacstac.org.sa :٤( ميكن الو�صول اإليها عن طريق الرابط التايل(
/http://www.lexically.net/wordsmith :5( ميكن تنزيله من الرابط التايل(
http://www.sketchengine.co.uk :٦( ميكن الو�صول اإليها عن طريق الرابط التايل(

مصــادر إضافيــة حول مدونات المتعلمين
مدونات  عن  حتدثت  التي  العربية  املراجع  يف  كبري  ق�صور  وجود  املالحظ  من 
املتعلمني، ولعل البحث الذي ن�صر للباحث )الفيفي، 20١2م( يف موؤمتر هند�صة 
وعلوم احلا�صب باللغة العربية، من اأوائل املراجع العربية التي تناولت هذا النوع 
من املدونات ب�صيء من التف�صيل، وهو مذكور �صمن قائمة املراجع لهذا الف�صل، 

و�صاأ�صري هنا اإلى اأهم امل�صادر باللغة الإجنليزية:
مدون�ت �ملتعلمني �حل��صوبية و�كت�ص�ب �للغة �لث�نية وتعليم �للغة �لأجنبية

 Computer Learner Corpora, Second Language Acquisition and
Foreign Language Teaching

يتناول هذا الكتاب جمموعة من الأبحاث مق�صمة على ثالثة حماور رئي�صة:
اللغة 	  وتعليم  الثانية  اللغة  اكت�صاب  يف  احلا�صوبية  املتعلمني  مدونات  دور 

الأجنبية
املناهج القائمة على املدونات يف بحث اللغة املرحلية 	 
و�صائل تدري�ض اللغة الأجنبية املبنية على املدونات	 
الكتاب من اإ�صدار دار الن�صر الأملانية	 

 John Benjamins Publishing Company 
يف 2002م
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ع�صرون ع�م�ً من �لبحث يف مدون�ت �ملتعلمني: نظرة على �مل��صي للم�صي قدم�ً
 Twenty Years of Learner Corpus Research: looking back,

moving ahead

ي�صم هذا الكتاب اأكرث من اأربعني بحثًا متثل ال�صجل العلمي 
لأول موؤمتر يقام حول مدونات املتعلمني يف �صبتمرب 20١١ 
املقدمة  الأبحاث  طبعت  وقد  ببلجيكا،  لوفاين  جامعة  يف 
لكنها  ت�صنيف،  دون  مت�صل�صلًة  الكتاب  هذا  يف  للموؤمتر 

�صملت عدة مو�صوعات مثل ت�صميم مدونات املتعلمني، 
وبالغيًا،  ودلليًا،  ونحويًا،  �صوتيًا،  حتليلها  وكذلك  وو�صمها،  بياناتها،  وجمع 

وغريها من اجلوانب التي تعك�ض الهتمام بهذا النوع من املدونات.   

�لتحليل و�ملع�جلة �لآلية للبي�ن�ت يف مدون�ت �ملتعلمني
Automatic Treatment and Analysis of Learner Corpus Data

املتعلمني،  مبدونات  املتعلقة  البحث  جوانب  من  جمموعة  الكتاب  هذا  يتناول 
وقد �صم - بعد مقدمة حول م�صتقبل هذا النوع من املدونات - جمموعة من 

الأبحاث توزعت على ثالثة ف�صول: 

الأول: جمع مدونات املتعلمني، وو�صمها، وتبادل موادها

الثاين: و�صائل اآلية للتعرف على خ�صائ�ض لغة املتعلمني 

الثالث: حتليل البيانات يف مدونات املتعلمني  
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روؤى لغوية تطويرية حول �أبح�ث مدون�ت �ملتعلمني
 Developmental and Crosslinguistic Perspectives in Learner

Corpus Research

الأول  الف�صل  يركز  على ف�صلني،  الكتاب  ي�صتمل هذا 
املرحلية  للغة  الدولية  الن�صية  املدونة  م�صروع  على 
 The International Corpus of Crosslinguistic(
Interlanguage(، وما اأجري عليها من اأبحاث، بينما 

مدونات  من  متنوعة  جمموعة  الثاين  الف�صل  ي�صم 
 Spoken learner( املنطوقة  البيانات  ذات  املتعلمني، 
ببنائها،  تتعلق  اأبحاث  من  عليها  مت  وما   ،)corpora

وو�صمها، وحتليلها. 

�ملجلة �لدولية لأبح�ث مدون�ت �ملتعلمني
International Journal of Learner Corpus Research

وهي دورية حديثة يبداأ �صدور العدد الأول منها مطلع 
 John Benjamins عام 20١5م من دار الن�صر الأملانية
بن�صر  املجلة  هذه  تهتم   .Publishing Company

الأبحاث التي تتناول بناء مدونات املتعلمني، وو�صمها، 
جمالت  من  جمال  اأي  يف  وا�صتخدامها  وحتليلها، 

البحث اللغوي. ورابطها على ال�صبكة العنكبوتية:
 https://benjamins.com/#catalog/journals/ijlcr/main 
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المراجع
المراجع العربية

ون, هال: معجم تقومي اللغة وتخلي�صها من الأخطاء ال�صائعة، دار القلم  �أَمُّ
للطباعة والن�صر والتوزيع، بريوت، تاريخ الطبع غري معروف. 

املدونات  جمع  م�صروع  حممد:  فه�م  حممد  غ�لب,  و  ح�صلين�  ح�ص�ن, 
اللغة  جممع  جملة  العربية،  اللغة  يف  الأكادميية  بالن�صو�ض  اخلا�صة  الن�صية 

العربية الأردين، العدد اخلام�ض والثمانون، 20١٣م، 57-7٦.

�حلمد, حممد م�جد:  حتليل اأخطاء التعبري الكتابي لدى امل�صتوى املتقدم 
من دار�صي العربية غري الناطقني بها يف جامعة امللك �صعود، ر�صالة علمية غري 

من�صورة، جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية، الريا�ض ، ١٤١٤هـ.

اأ�ص�ض  الثانية:  اللغة  اكت�صاب  يف  الآيل  احلا�صب  تطبيقات  ك�رول:  �ص�بل, 
للتعليم والقيا�ض والبحث العلمي، ترجمة �صعد بن علي وهف القحطاين، جامعة 

امللك �صعود، الريا�ض، ١٤28هـ.

الأخطاء  �صفوت:  عبد�حلميد  �إبر�هيم,  و  حممد  �إبر�هيم  �ل�ص�فعي, 
الريا�ض،  مبنطقة  البتدائية  املرحلة  تالميذ  بني  والإمالء  الهجاء  يف  ال�صائعة 

مركز بحوث كلية الرتبية يف جامعة امللك �صعود، ١٤08هـ.

�لعتيق, ز�يد مهلهل: حتليل الأخطاء الدللية لدى دار�صي اللغة العربية من 
غري الناطقني بها يف مادة التعبري الكتابي، ر�صالة علمية غري من�صورة، جامعة 

الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية، الريا�ض، ١٤١2هـ.

الطبعة  بريوت،  لبنان،  مكتبة  ال�صائعة،  الأخطاء  معجم  �لعدن�ين, حممد: 
الثانية، ١98٣م.



١٣8

اللغة  الكالم لدى طالب  ال�صائعة يف  الأخطاء  �إبر�هيم:  �لع�صيلي, عبد�لعزيز 
غري  علمية  ر�صالة  حتليلية،  و�صفية  درا�صة  اأخرى:  بلغات  الناطقني  العربية 

من�صورة، جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية، الريا�ض، ١٤05هـ.

الفعلية  اجلملة  اأمناط  بع�ض  يف  الأخطاء  حتليل  �ص�مل:  عبد�ملح�صن  �لعقيلي, 
للغة العربية يف الأداء الكتابي لدى دار�صي امل�صتوى املتقدم، ر�صالة علمية غري 

من�صورة، جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية، الريا�ض، ١٤١5هـ.

العربية:  اللغة  ملتعلمي  اللغوية  املدونات  �إيريك:  و�أتويل,  عبد�هلل  �لفيفي, 
نظام لت�صنيف وترميز الأخطاء اللغوية، املوؤمتر الدويل الثامن لهند�صة وعلوم 

احلا�صب الآيل باللغة العربية، 20١2م، القاهرة، م�صر.

حممد, ُجودة مربوك: املعجم الوجيز يف الأخطاء ال�صائعة والإجازات اللغوية، 
مكتبة الآداب، القاهرة، ١٤2٦هـ - 2005م

�ملدونة �للغوية �لعربية ملدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية: مدينة امللك 
http://www.kacstac.org.sa ،عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 20١٣م
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