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 وتصميمها المدونة اللغوية المتوازية: مفهومها ومواصفتها
 

 محمد أحسن الدين
 محاضر اللغة العربية بقسم األدب العربي كلية اآلداب بجامعة ماالنج الحكومية

mohammad.ahsanuddin.fs@um.ac.id 

 

إنه لمن المعروف أن في هذا العصر مستخلص البحث: 

الكلمة من معنى حيث هو عصر الحاسوب بكل ما في هذه 

وجد فيه كل المكان في المدرسة والبيت والمتجر والطائرة 

وغيرها. وأهم مجال لعبه الحاسوب في خدمة البحث 

( ومفرده corporaاللغوي هو مجال المدونات اللغوية )

(. المدونة اللغوية هي مجموعة من corpusمدونة )

النصوص اللغوية الشفوية أو المكتوبة الموثقة )من حيث 

المصدر والتاريخ والنوع كحد أدنى(. تهدف هذه المقالة 

إلى وصف مفهوم المدونة اللغوية المتوازية ومواصفتها 

 وتصميمها. 

 

وازية، اللغة المدونة اللغوية المتالكلمات المفتاحية: 

 الحاسوب. العربية،

 

 

 المقدمة -أ

إن الحاسوب له أثر بالغ في الحياة اليومية للمجتمعات، وخاصة في الدول 

المتقدمة، كون األنظمة والبرمجيات الحاسوبية قد دخلت في مجاالت حياتها. 

وأصبح لها الدور الكبير في وضوح واتساع الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة، 

بمدى االستخدام التطبيقي للتقنية الحاسوبية ألن استخدام فالتقدم أصبح يقاس 

الحاسوب في مجاالت العمل من شأنه أن يحسن األداء الوظيفي لألفراد ويزيد 

الكفاءة والفعالية مما يؤدي إلى تقديم الخدمات أفضل للمتعاملين مع الموظفين 

 في ميادين العمل والخدمات.

حاسوب هو أداة القرن الحالي دون من األمور التي ال يجهلها أحد أن ال

مناز. فقد دخل تقريبا كل بيت وكل مؤسسة عامة وخاصة، وأدى استخدامه في 
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مجاالت الحياة العلمية والعملية إلى تطورات كبيرة في الحقول المختلفة. ومن 

هذه المجاالت ميدان اللغة التي تميز بها اإلنسان عن سائر المخلوقات. ويمكن 

اسوب في النشاط اللغوي بوجوه متعددة. وفي المجال اللغوي اإلفادة من الح

يمكن استخدام الحاسوب لالستعمال العام )مثل منسق النصوص والترجمة 

بمعاونة الحاسوب وقواعد بيانات المصطلحات(، واالستعمال الخاص )أداة 

للبحث اللساني، كما هو الحال مع لسانيات المدونات اللغوية واستعمال 

واعد البيانات في تحليل األخطاء اللغوية(، والبحث اللساني برمجيات ق

الحاسوبي المتخصص )مثل تطوير البرمجيات المتخلفة للتعامل مع اللغة، مثل 

 برمجيات التعرف على األصوات وتوليفها والترجمة اآللية(.

غير أن أحدث وأهم مجال لعبه الحاسوب في خدمة البحث اللغوي هو 

(. المدونة اللغوية هي corpus( ومفرده مدونة )corporaوية )مجال المدونات اللغ

مجموعة من النصوص اللغوية الشفوية أو المكتوبة الموثقة )من حيث المصدر 

في اللسانيات  (2006:4) والتاريخ والنوع كحد أدنى(. يقول ماكنري وزمالئه

الحديثة إن المدونة اللغوية يمكن تعريفها بأنها مجموعة من نصوص اللغة 

الطبيعية، ولكن بشكل أدق أن المدونات الحاسوبية نادرا ما تكون مجموعات 

اعتباطية من النصوص. فهي تجمع بصورة عامة لغايات محددة وغالبا ما 

 أو نوع من النصوصتجمع لتكون )بشكل غير رسمي( ممثلة لبعض اللغة 

(Leech, 2004:116). 

المدونات اللغوية من حيث العموم إلى )أ( ( 25-23: 2015)قسم صالح 

المدونة العامة، هي مدونة أنشئت ألغراض مختلفة ومن نصوص متباينة. ومن 

أمثالها مدونة اللغة العربية والمدونة الوطنية البريطانية، )ب( المدونة الخاصة، 

)نص ديني، شعر، نثر، قصة، كتابة تقنية أو علمية( أو  بنوع من النصوص

خاصة بمنطقة جغرافية )بلد أو منطقة معينة( أو خاصة بمؤلف ما أو خاصة 

بنص ما مثل مدونة القرآن الكريم، )ج( المدونة المقارنة أو المشابهة 

comparable هي التي تشتمل على نصوص متشابهة من حيث المحتوى ومن ،

مدونات التي تهدف دراستها للمقارنة نين كتاب مختلفين في كل من أمثلة ذلك ال

اللغتين أو نوعية اللغة مثل أساليب أهل اللغة ومتعلميها من غير أهلها، )د( 

، تشتمل على مجموعة من النصوص المتماثلة بلغتين parallel المدونة المتوازية 

ويستفاد من هذا مختلفتين )مثال أحد النصين ترجمة للنص من لغة أخرى(. 

النوع من المدونات في الدراسات الترجمة والمترجمين وتعليم اللغة، )هـ( 

، تتكون المدونة من أعمال أنتجها متعلمون للغة تلقائية learnerمدونة المتعلمين 
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، وتشمل المواد التعليمية pedagogicكانت أم مستنطقة، و)و( المدونة التعليمية 

 مختلفة. لمنهج ما ألغراض تعليمية

 

 مفهوم المدونة اللغوية -ب

 Body، بمعنى Corpseكلمة إنجليزية مشتقة من الكلمة الالتينية  Corpusكلمة 

، ويمكن أن تجمع في اإلنجليزية Corpora)أي الجسم( وجمعهما في اللغتين 

. والمدونة في أبسط تعريف لها حسب معجم دفيد كرسيتال Corpusesبصيغة 

(David Crystal )(1991 ) عبارة عن مجموعة من المعطيات اللسانية، سواء

كانت نصوصا مكتوبة أم تحويال من تسجيالت صوتية إلى مادة مكتوبة، والتي 

يمكن استخدامها كمنطلق لوصف اللغة أو كطريقة للتحقق من الفرضيات 

 اللغوية وإثباتها.

ة لعل أبسط تعريف للمدونة اللغوية هو: مجموعة من النصوص اللغوي

د أدنى(. حالنوع كالشفوية أوالمكتوبة الموثقة )من حيث المصدر والتاريخ و

، والتي أطلقها عليها ، إلى حد ما، اسم "الذخيرة اللغوية"ومن التسميات الشائعة

اني الجزائري رائد العمل العربي في مجال المدونات المحوسبة اللس

كما ورد في دراسته  أن تعريفه للذخيرة اللغوية ، غيرعبدالرحمن حاج صالح

التي ورد مقتبسا منها يختلف قليال عن المدونة اللغوية. كما أن الباحثة السعودية 

مها الربيعة تطلق عليها "مدونة نصية" كما هو واضح من عنوان مشروعها 

. وهناك من أسماها لنصية الفصحى لجامعة الملك سعود"المسمى "الذخيرة ا

. وفي (العزم )حيث يتحدث عن "مكنز صخر" بالمكنز، كما فعل عبدالغني أبو

، أطلق الكاتب مسمى "لسانيات المتون" حديثة للدكتور صالح العصيميدراسة 

 على لسانيات المدونات اللغوية.

هذا وقد يتم جمع النصوص بطريقة عشوائية أو منتظمة )وفق أسس 

اللغويون ، كما فعل مثال االستفادة منها كذلك بصور مختلفةمحددة(. كما يتم 

، ودليل ذلك ضع قواعد اللغة العربية ومعاجمهاالعرب األوائل عند و

الباحث جد وكذلك  االستشهادات التي نجدها في بطون كتب النحو والمعاجم.

ما فعله اللسانيون في علم اللغة التاريخي ومثاال على ذلك ما فعله الباحثون 

للغات الهنود الحمر وغيرهم البنيويون من أمثال بلومفيد وسابير في دراساتهم 

ممن عملوا في اللسانيات الميدانية، وكذلك مافعله النداو وفاخر عاقل وداود 

، وأخيرا ما للكلمات العربية في نصوص مختلفة عبده في دراساتهم اإلحصائية
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فعله مايكل وست في بريطانيا ومن قبله ومن جاء بعده من لسانيي المدونات 

 إلحصائية المبنية على مدونات مكتوبة أو محوسبة.في دراساتهم المعجمية ا

صد بها المدونة لكن أن "المدونة" في سياق لسانيات المدونات اللغوية بق

، أي المخزنة رقميا في الحاسوب. لذلك نجد بعض الذين اللغوية المحوسبة

 electronicيتحدثون عن لسانيات المدونات باسم لسانيات المدونات اإللكترونية 

corpus linguistics. 

وجدير بالذكر في هذا المجال أن الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( أو الشابكة 

الباحثان  ، كما يشيرشاملةكما يسميها البعض يمكن اعتبارها مدونة لغوية 

في Adam Kigarriff and Greogroy Grefenstette (2003 )كيلغاريف وغرينفنستيت 

حيث يقوالن في مقدمة  Web as Corpusبحثها المعنون الشبكة بوصفها مدونة 

بحثهما أن الشابكة "تشتمل على مئات الباليين من الكلمات من النصوص 

 ويمكن استعمالها لجميع أنواع البحث اللغوي.

فيطلق عادة على  corpus linguisticsأما مصطلح لسانيات المدونات )اللغوية( 

لغة في ضوء النصوص اللغوية المدونة والمخزنة حاسوبيا. من ثم فهو دراسة ال

في  approachليس نظرية جديدة في اللسانيات بقدر ماهو منهج جديد أو مقاربة 

 البحث اللساني، كما سنبين أدناه. 

 

 : اللغوية مواصفات المدونات -د

 من األمور التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند تصميم المدونات

 يلي: وتقويمها ما

الحجم الكبير )ويحسب بعدد كلمات المدونات(: وغالبا مايكون ذلك ماليين  -1

الكلمات للمدونات العامة. ولكن ذلك قد الينطبق بالضرورة على المدونات 

 الخاصة.

: ويعني ذلك أن تشتمل representativenessالشمول وتمثيل استعماالت اللغة  -2

االت اللغة المختلفة )الشفوية والمكتوبة(، المدونة على نصوص تمثل استعم

في ضوء الهدف من إنشاء المدونة. فال تقتصر المدونة اللغوية على 

 استعمال أو أسلوب أو منطقة جغرافية معينة مثال.

التوازن: أن يكون هناك توازن بين أنواع أو فئات النصوص والتخصصات  -3

لف أو لهجة أو جنس وغير ذلك مما يشمله معيار التمثيل، فال يطغى مؤ

 Biber, D., 2003. "Representativeness in corpusأدبي ... على غيره. )انظر:

design" in: Literary and Linguistic Computing, 8/4: 243-57.) 
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 .Biber, 2003; McEnery et al, 2006: 17، انظر مثال ألمثلة لتطبيق هذه المعايير

وانظر أيضا  British National Corpusفي وصفهم للمدونة الوطنية البريطانية 

الباحث جد و، على سبيل المثال .Brown Corpusمانورده أدناه عن مدونة براون 

" مختلف من genreأن مدونة براون الرائدة اشتملت على خمسمائة "نوع 

كلمة )المجموع:  200 ، يمثل كل منها نص يتكون من editedالكتابات المنقحة 

، تم وفي المدونة الوطنية البريطانية مليون كلمة من النصوص المنشورة(.

التأكيد على أن "الكالم الذي يجمع يؤخذ من عينة تراعي التوازن من حيث 

 .(Meyer, 2002: 18)العمر والجنس والطبقة االجتماعية والمنطقة اللهجية " 

من الدراسات المهمة التي عالجت معايير تصميم المدونات اللغوية مقالة 

 Corpus Designسو أتكنز وزميالها بعنوان "معايير تصميم المدونة اللغوية 

Criteria  :والذي نشرته مجلة الحوسبة األدبية واللغوية )انظر "Atkins, Sue…, 

لتي وردت في الكتاب في قائمة المراجع(. وكذلك مجموعة الدراسات ا 1993

بعنوان : تطوير المدونات اللغوية: دليل  Wynneالذي حرره مارتن وين  

( Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice للممارسات الجيدة )

والذي يجمع بين دفتيه مقاالت مهمة لعدد من رواد العمل في هذا المجال ، وقد 

 .2005صدر في العام 

 

 تصميم المدونات اللغوية -ه

 معايير التصميم -1

يتطرق هذا القسم إلى أهم المعايير التي يجب وضعها في االعتبار 

إن  –وتحديدها بوضوح قبل البدء بجمع نصوص المدونة. تساعد هذه المعايير 

على أن تكون المدونة قادرة على  –طبقت بشكل دقيق عند جمع النصوص 

إجابة أسئلة البحث أو الغرض الذي بينت من أجله. تعد هذه المعايير إطارا عاما 

يحدد نوعية وكمية الجهد الذي يجب أن يبذل في الخطوات التي تلي التصميم. 

إن وضع هذه المعايير واالهتمام بها منذ البداية ينقل المدونات من كونها بيانات 

ها بعد إنجازها "مجموعة من البيانات اللغوية المكتوبة أو المنطوقة" كما يهتم ب

إلى كونها عمال منهجيا مخططا ومدروسا له أهداف ( 1992)عرفها كريستال 

واضحة منذ البداية "مجموعة من نصوص اللغة في صورة إلكترونية تجمع 

صورها لتكون  اعتمادا على معايير خارجية؛ لتمثل قدر المستطاع اللغة أو أحد

 مصدرا لألبحاث اللغوية.
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والمقصود بالمعايير الخارجية هنا، المعايير التي تعتمد على الوظيفة 

التوصلية للنص في المجتمع الذي ظهر فيه، وهذه المعايير تشبه إلى حد كبير 

المعلومات الببليوغرافية للنص مثل الوعاء الذي صدر فيه النص وموضوعاته 

الجغرافية التي صدر منها، وقد تشمل معلومات أخرى مثل  المختلفة والمنظقة

جنس الكاتب وجنسيته ومستواه االجتماعي. أما المعايير الداخلية للنص فإنها 

تتعلق بالبنية اللغوية الداخلية للنص ذاته مثل كونه يحتوي على تركيب نحوي 

كل كبير أو صرفي بصيغة معينة. إن االعتماد على المعايير الداخلية يعزز بش

ظهور هذه التراكيب وما يالزمها عادة وبالتالي ال يعكس صورة محايدة عن 

 .(2015)الثبيتي،  استخدامها الفعلي مقارنة بغيرها من الظواهر اللغوية

إن ما يتحكم في معايير بناء المدونات التي يتطرق إليها في األقسام الفرعية 

غرض يجب أن يكون واضحا التالية هو الغرض الذي تبنى من أجله، هذا ال

ومحددا بدقة منذ البداية. ويمكن بشكل عام أن يقسم األغراض التي تبنى ألجلها 

 المدونات إلى قسمين رئسين: أغراض خاصة/محددة وأغراض عامة/شاملة.

يتميز القسم األول بمحاولته اإلجابة عن أسئلة محددة، وبالتالي فإن نتائج 

للغة ككل، مثل أن يكون الغرض من بناء المدونة الدراسة ال يمكن تعميمها على ا

دراسة التراكيب النحوية في لغة الشعر الجاهلي أو دراسة األفعال في أبحاث 

علوم الكيمياء أو دراسة أخطاء متعلمي اللغة العربية لغة ثانية، ويمكن أن يلحق 

يوضع  بهذا القسم المدونات التي تبنى ألغراض معالجة اللغة أونمذجتها فقط ولم

في الحسبان عند تصميمها الدراسات اللغوية. ومن أمثلة هذه المدونات مدونة 

، ومدونة مدينة الملك عبد العزيز (Alfaifi, 2014) متعلمي العربية من جامعة ليدز

، ومدونة (Khorsheed and Al- Thubaity, 2013) للعلوم والتقنية لتصنيف النصوص

 .(Alkanhal, dkk, 2012: 2111-2122) تصحيح األخطاء اإلمالئية

أما القسم الثاني من األغراض التي تبنى ألجلها المدونات فيتميز بشكل 

عام بتنوع موضوعاته ومحاولته الوصول إلى مدونة تستطيع اإلجابة عن أسئلة 

متنوعة، ويندرج تحت هذا النوع من المدونات المدونات المرجعية. ومن أمثلة 

نة اللغوية العربية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هذه المدونات المدو

 ( على موقع سكتش إنجن.arTenTenومدونة آر تن تن )

فيما يلي شرح ألهم معايير تصميم المدونات التي جمع شتاتها سنكلير 

وكانت نتاجا لخبرته الطويلة في العمل على المدونات وإشرافه ( 1-5: 2005)

( مع The Bank of Englishالمدونة الشهيرة بنك اللغة اإلنجليزية )المباشر على 
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بعض النقاش والرجوع إلى مراجع أخرى يتم اإلشارة إليها في حينها حسبما 

 تقضي الحاجة. وهذه المعايير هي:

 

 لغة المدونة -2

ال يقتصر تحديد لغة المدونة على التحديد العام للغة مثل كونها اللغة 

العربية أو اإلنجليزية، بل يتعدى ذلك إلى تحديد تفاصيل أكثر دقة. ومن أمثلة 

هذه التفاصيل أن تكون لغة المدونة هي اللغة الفصحى المعاصرة أو القديمة 

كان هذا هو مطلب  التراثية )إن جازت هذه التسمية( أو حتى اللهجات إن

الدراسة، كما أن التفاوت داخل هذه األنواع الثالثة يجب أن ينظر إليه ويؤخذ 

على الرغم من  –على سبيل المثال  –بالحسبان أيضا. فاللغة العربية المعاصرة 

أن لها مالمح عامةعند متحدثيها في البلدان العربية إال أن هناك اختالفات 

فيما بينهم. ومن أمثلة هذه  –على األقل  –واضحة على المستوى اللفظي 

االختالفات اللفظية في العربية المعاصرة بين لغة الصحافة السعودية والمغربية 

 كلمتا "بنوك" و"أبناك".

 طبيعة النصوص -3

تختلف الطبيعة التي تظهر فيها اللغة البشرية فهي قد تكون منطوقة وهذا 

د تكون أيضا لغة إشارة، ومهما األغلب وقد تكون مكتوبة في صور متعددة وق

يكن األصل الذي ظهرت فيه اللغة فيجب تحويل هذا األصل إلى صورة 

إلكترونية قابلة للمعالجة اآللية، وفي األغلب فإن هذه الصورة تكون على صيغة 

txt. 

إن تحديد نسبة ما سوف تحتويه المدونة من نصوص منطوقة أو مكتوبة 

تيار األوعية والفترات الزمنية وكذلك في الجهد أو كليهما له أثر كبير على اخ

الذي سوف يستغرق في جمع محتويات المدونة، فالجزء المنطوق من المدونة 

يستغرق وقتا أطول بكثير في الحصول عليه ومن ثم تحويله إلى نص مكتوب 

مقارنة بالجزء المكتوب أصال، وتزداد صعوبة لو كانت اللغة هي الغة 

التكلفة المادية الباهظة لذلك واالحترازات الالزمة لعدم الفصحى، ناهيك عن 

 خرق الخصوصية الشخصية.

 تاريخ النصوص -4

تختلف الفترات الزمنية التي يجب أن تغطيها المدونة باختالف األغراض 

التي تبنى من أجلها، فالمدونات التي تسعى لدراسة اللغة الحديثة أو المتخصصة 

تي تعغطيها، وتتراوح هذه الفترات من سنة إلى عادة ما يتميز بقصر الفترات ال
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عدو سنوات. وعلى النقيض من ذلك المدونات التي تسعى لدراسة تطور اللغة 

إذ تتضمن نصوصا من فترات وزمنية طويلة تتراوح بين عشرات السنين إلى 

المئات منها. وبالطبع فإن طول الفترة الزمنية التي تغطيها المدونة يميزها عن 

ن المدونات التي تغطي فترات أقصر وخصوصا فيما يتعلق بالمدونات غيرها م

( سواء مانت حديثة أو تاريخية. ويجب مراعاة أن Reference Corporaالمرجعية )

تتضمن المدونة نصوصا تغطي جميع أجزاء الفترة الزمنية ال أجزاء متفرقة 

رنة اللغة بين منها قدر اإلمكان، وتسعى بعض المدونات التي تهتم بأغراض مقا

فترة زمنية وأخرى إلى تضمين نصوص من فترات زمنية مختلفة ومتباعدة 

مثل أن تحتوي المدونة نصوصا من السنوات العشر األولى من القرنين 

 العشرين والواحد والعشرين الميالديين.

 المنطقة الجغرافية -5

صوص، يقصد بالمنطقة الجغرافية هنا البلد أوالبلدان التي صدرت فيها الن

وقد تستدعي الحاجة تحديد المناطق المتخلفةداخل البلد الواحد نفسه، فعلى سبيل 

المثال لو كان الغرض إنشاء مدونة لغوية تختص بالمملكة العربية السعودية 

 فإن من المفترض األخذ بعين االعتبار جميع المناطق المملكة.

طق مختلفة وتزداد قيمة المدونة عند تضمينها نصوصا من بلدان ومنا

تتحدث نفس اللغة بحيث تكشف االختالفات اللغوية والثقافية بين هذه البلدان أو 

المناطق، فعلى سبيل المثال ال يمكن لمدونة أن تكشف عن األنماط اللغوية 

المشتركة أو المختلفة في اللغة العربية ما لم تضمن نصوصا من جميع البلدان 

و المناطق ليس شرطا واجبا بل إن الحاجة العربية، ولكن التنوع في البلدان أ

 لهذا التنوع يميله الغرض من المجونة فسحب. 

 الوعاء -6

تظهر النصوص في أوعية مختلفة مثل الصحف والمجالت والكتب 

والرسائب الجامعية أو الشابكة، ولكل من هذه األوعية سماته اللغوية العامة 

وى اللفظي والتركيبي، وخصائصه التي يمكن أن تميزه عن غيره على المست

فلغة العلم في الرسائل الجامعات والدوريات المحكمة تتميز بالدقة والوضوح 

واستخدام المصطلحات العلمية، وال تستخدم المجاز، فال يمكن التعبير عن فكرة 

أو معنى معين إال بمصطلح واحد وثابت متفق عليه في األغلب؛ بينما الحال 

 دب مثال.مختلف في لغة الصحافة واأل
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إن تحديد أوعية متنوعة لتضمن في المدونة يزيد من قيمتها وفائدتها 

لدراسات وتطبيقات مختلفة بخالف المدونات المنحصرة في وعاء واحد، وعلى 

 العموم فإن تعدد األوعية يعد من عالمات المدونات المرجعية في األغلب.

 المجال -7

فيه فقط وال تظهر  لكل وعاء من األوعية مجاالت تختص به وقد تظهر

في غيره، فعلى سبيل المثال يوجد األخبار والمقاالت والتقارير بوصفها 

محاالت مختلفة يمكن أن تكون في الصحف والمجالت وال يمكن أن توجد في 

الكتب أو الرسائل الجامعية. وتتنوع اللغة المستخدمة داخل الوعاء الواحد 

حكمة على سبيل المثال تعد وعاء باختالف مجاالته، فالدوريات العلمية الم

يجمع عدة مجاالت مختلفة مثل أصول الفقه والطب والهندسة، وعلى الرغم من 

أن هذه المجاالت قد تتسم بطابع واحد عام وهو استخدام لغة العلم إال أنها تتفاوت 

في طرق التعبير والمصطلحات المستخدمة. إن التباين في األفكار بين هذه 

ق المستخدمة في التعبير عنها يثري المدونة ويسمح بظهور المجاالت والطر

األنماط العامة للغة العلم وكذلك األنماط الخاصة بكل مجال، كما أن معرفة هذه 

المجاالت وتحديد نسبتها من كل وعاء يساعد في التخطيط المبكر لجمع 

 نصوص المدونة.

 حجم العينة -8

المدونة سوف تتضمن نصوصا في هذا المعيار يتم تحديد ما إذا كانت 

كاملة أم أجزاء من النصوصن ويوجد رايان مختلفان بهذا الخصوص. فالرأي 

؛ ألن وجود (Sinclair, 2015) األول يرى تضمين النصوص كاملة ما إن أمكن

النص كامال يزيد من فرصة ظهور خواص لغوية متعددة ومختلفة ومترابطة 

الرأي الثاني أن اختيار جزء من النص في سياقها الطبيعي، وفي المقابل يرى 

يزيد من تنوع مواد المدونة، ناهيك عن العوائق المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية 

. وعلى الرغم من ذلك (Meyer, 2002) وصعوبة الحصول على النصوص كاملة

فيجب عدم االكتفاء بجزء واحد من النص، بل بأجزاء متعددة من أوله وأوسطه 

. وبطبيعة الحال فإن مثل هذا القرار له عالقة بالنصوص (McEnery, 2006) وآخره

ذات الحجم الكبير مثل الكتب والرسائل الجامعية وليس النصوص ذات الحجم 

 الصغير مثل نصوص الصحف.

ومهما يكن فإن تحديد حجم عينة النصوص مرتبط بحجم المدونة، فقد 

لنص عندما تكون يكون من المناسب أن تكون عينة النصوص أجزاء من ا

المدونة صغيرة الحجم ومن الممكن الوصول للحجم بهذه الطريقة، أما إن كانت 
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المدونة كبيرة الحجم فاألولى تضمين النص كامال، مع التأكيد على وجوب 

 الحرص على استخدام نفس حجم العينة في جميع النصوص ما أمكن.

 حجم المدونة -9

مة هنا تعني أي مجموعة متتابعة يقاس حجم المدونة بعدد كلماتها. والكل

حسب هذا  –من الرموز ال يفصل بينها فراغن وبالتالي فإن بعض الكلمات 

قد تكون كلمة معروفة وصحيحة مثل "كتاب"، أو قد تكون أرقاما   -التعريف 

" أو كلمات ليس لها معنى "ععخعج" أو كلمات تحوي أخطاء طباعية 9730"

"كعنبوت" أو كلمات تمت إضافة الكشيدة في وسطها "بسـم". وبالتالي فإن 

ات معالجة المدونات "بسـم"  و"بسم" تعدان كلمتين مختلفتين بالنسبة ألدو

الختالف شكليهما على الرغم من كونها كلمة واحدة. مثل هذه األمثلة موجود 

في أغلب المدونات خصوصا الكبيرة منها، ونسبتها إلى إجمالي حجم المدونة 

ال يذكر ولكن اإلشارة إليها الزمة لفهم معنى الكلمة التي بناء عليها يتم قياس 

 حجم المدونة.

تنبيه على أن اآلراء تتفاوت حول حجم المدونة، فهناك من وال بد من ال

. والسبب في (Sinclair, 1991) يرى أنه كلما ازداد حجم المدونة كان ذلك أفضل

ذلك أن أغلب كلمات المدونات ال تتكرر بالشكل الكافي، ولذا فإنه كلما زاد 

عدد من  الحجم، سنحت الفرصة لظهور أنماط أكثر ثباتا وقبوال. ومع ذلك يرى

الباحثين أن مدونة بحجم مليون كلمة كافية لألبحاث اللغوية التي تبحث عن 

 الظواهر العامة في اللغة.

كما أن حجم المدونة يتعلق بنوعية العمل أو الدراسات المطلوبة، 

فالمدونات المتعلقة بالدراسات المعجمية تتطلب حجما أكبر مقارنة بالمدونات 

وية، وقد ساعد التطور الحاصل في تقنية المعلومات المتعلقة بالتراكيب النح

والتوفر المتزايد للنصوص اإللكترونية على بناء مدونات لغوية كبيرة بصورة 

 أسهل من ذي قبل. 

وبشكل عام، فإن تحديد الدقيق للحجم الكافي لتحقيق الغرض الذي من 

بل يخضع  أجله تبنى المدونة أمر صعب للغاية وال توجد معادلة رياضة لذلك؛

بشكل كبير للخبرات السابقة لمصمم المدونة باإلضافة إلى الخبرات المنشورة 

في هذا المجال مما هو مقارب لغرض المدونة ويتضح بصورة أكبر بعد 

 استخدام المدونة.
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