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 الل ِّسانيات الجغرافية المصطلح والنَّشأة
 عناصر المحاضرة:
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 جغرافية من الل ِّسانيات العامَّة.موقع الل ِّسانيات ال -2
 .شأة واالمتدادالل ِّسانيات الجغرافية النَّ  -3
 لل ِّسانيات الجغرافية وتطبيقاتها.مجاالت ا -4

مة: ر   مقد ِّ ه، فلقد ارتبطت ا ه موقع  تأخذ اللُّغة من النَّشاط اإلنساني ِّ موقعا يبر ِّ في -للُّغة اللُّغة من اإلنسان نفسِّ
ى كل ِّ ما تعلَّق قد أضيفت إلهر الحياة اإلنسانية األخرى، بل بكل ِّ مظا -مقامات كثيرة، وبوصفها أهمَّ نشاٍط إنساني ٍ 

لوك.  باإلنسان من مختلف األحوال وأنماط السَّ
ا موضوع  درٍس، وانفتاحه على جملة من العلوم يتأثَّر بها حين اللُّغة   ف  الل ِّسانيات علًما يستهدِّ  ومنذ استواءِّ 

احة العلميَّة اإلنسانية بين  ويؤث ِّر فيها تارة، ويشترك معها لخدمة أغراضٍ  أخرى تارًة أخرى، تطفو على سطح السَّ
ل أمرها حاالت، ثمَّ ال تلبث أْن تتحوَّ   تساؤالتل ظواهر تطرح إشكاالت و الحين واآلخر قضايا ومسائل، تبدو في أوَّ

س لمفاهيمها، وتتدرَّج  في انتقاء مصط تها وتجميعها، وتعلن لحاثمَّ تستوي علوما قائمة، تستقلُّ بمواضيعها، وتؤس ِّ
ى لها أهدافا عامَّةً  ِّ بها، وتتوخَّ ة يفرزها موضوع  عن منهجها الخاص  ؤية الل ِّسانية العامَّة، وأهدافا خاصَّ ضمن الرُّ

كل ِّ العلوم الل ِّسانية التي انفتحت على قضايا العلوم المجاورة  العلم، وتول ِّدها الحاجة إليه، وكذلك كان شأن  
 اني ِّ مع قضايا االجتماع اإلنس علميٌّ تالمست فيه قضايا اللُّغة مجال   الل ِّسانياُت االجتماعيَّةفواهتماماتها، 

ساحة علمية  لعصبيَّةا والل ِّسانياتُ مجال  علميٌّ تالقت فيه مسائل اللُّغة مع مباحث علم النَّفس،  والل ِّسانياُت النَّفسيَّة
دت نقاط التَّالقي بين اللُّغة وفت ماغ،حديثة جسَّ ، والوظائف العصبيَّة للد ِّ هني ِّ  والل ِّسانياتُ  وح العلم في بحوث النَّشاط الذ ِّ

، وتطويعِّ برامج  فضاء   الحاسوبيةُ  ناعي ِّ علميٌّ جمع بين القضايا اللُّغوي ة وتطبيقاتها على مستوى أجهزة الذَّكاء الص ِّ
باتها. وهكذا يول ِّد تالقي الع ية واإلنسانية لوم اللُّغوية مع العديد من العلوم التَّجريبالحواسيب لمضايقات اللُّغة وتشعُّ

دة، ويحق ِّق مستوياٍت جديدة من العمق في الطَّرح، ويدفع جديدا، ي   فضاءً  لب ِّي الحاجات المعرفيَّة اإلنسانية المتجد ِّ
ص. قَّة والتَّخصُّ  إلى المزيد من الد ِّ

ْلمان:  (géographie linguistique) الل ِّسانيات الجغرافيةويأتي مصطلح  تسميًة لمجال علميٍ  اجتمع فيه عِّ
ل وهلة–، وإذا كان هذا اإلطالق الل ِّسانيات والجغرافيا هن فيها كلَّ ما يتعلَّ  -وألوَّ ق يسوق رؤية عامَّة يستحضر الذ ِّ

بط وال دقيق وبمعنى رخر؛ أيَّ تَّ بالل ِّسانيات والجغرافيا من قضايا ومباحث؛ فإنَّ التَّحرير العلميَّ يفرض شيئا من الضَّ
ْلم ين؟ وما وجه الجمع؟ وما اإلجراء؟ وما الغاية منه؟       لسانياٍت نقصد؟ وأيَّ جغرافيا نعني؟ ما الجامع بين العِّ
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قا فهو عنوان لميدان "دراسٍة علميٍة للُّغة تهتمُّ بوصفها داخلًيا باعتبارها نس ،فأمَّا من حيث  مصطلح الل ِّسانيات
راسة الل ِّسانية من المستويا رفية والتَّركيبية...إلخ" وتستهدف الد ِّ وتية والصَّ اخلية للُّغة  -هومبهذا المف-ت الصَّ البنية الدَّ

حه تأرج  الجغرافيا فإنَّ ما تلبَّس به من الغموض و  دون التفات للعوامل الخارجية المشارِّكة في إنتاجها. وأمَّا مصطلح  
فروعه بعد استوائه بين جغرافيا طبيعيٍَّة وجغرافيا اقتصاديٍَّة وجغرافيا  ياء، ثمَّ تشعُّبتاريخيًّا بين الر ِّياضيات والفيز 

 يحيل على ضرورة تعيين الجغرافية المقصودة. وغير ذلك، بشريٍَّة،
لوم في س الواضح بين العالم  وبقدر صعوبة فصل العلوم بعضها عن بعض فصال كامال، يتراءى ذلك التَّ 

 وتياتالتَّشريح لضبط قضايا الصَّ ، وانظر مثال في حاجة الل ِّساني ِّ إلى طب ِّ وإجراءً  منفردة تسميةً حالة دراستها 
وحاجة عالم اآلثار إلى تحقيقات المؤر ِّخ، وغير ذلك من المظاهر التي تعكس حاجة علم من العلوم إلى مقوالت 

بةالعلوم المعن علم من  علم أو علوم أخرى، وأمَّا إذا كان الحديث   لزِّم ي   فإنَّ األمر   ،في اصطالحها وموضوعها ركَّ
م إلى هذا العلم الجديد، تحصيل  ما ي حق ِّق قيام   انتقاء و بضبط مصطلحاته، وحصر مواضيعه وقضاياه،  ه  المتقد ِّ

مِّ  ع مجال ْينِّ ال جمالل ِّسانيات الجغرافية بوصفها حق أهدافه وغاياته، وهو التَّأسيس الذي يطال   مناهجه وإجراءاته، وترسُّ
، ولكنَّ الذي قام عليه هذا العلم هو الجمع بين مقوالت  صات  وما  سانيات العامَّةالل ِّ علميَّْين لكلٍ  منهما فروع  وتخصُّ

، وقد كانت استجابة   افيًة لخدمة هذا ك علم الجغرافيا تعلَّق بها من النَّشاط اإلنسانيٍ  المتأث ِّر بالمكان الجغرافي ِّ
ها تالم   هِّ إلى ما سخَّره من المبادئ العامَّة للجغرافيا، فقد كان أقرب فروعِّ  فةً التَّالقي، فإضا ا مع هذا التَّوجُّه سوأشد ِّ

ح هذا الفرع لالضطالع بهذا الدَّور هو ظاهرة الجغرافيا البشريةالل ِّساني ِّ الجديد هو فرع  التي  للُّغةا، وأهمُّ ما رشَّ
يز  كلَّ المجتمعات اإلنسانيَّة، د ل به ملتقى العلم ْين: )الل ِّسانيات والجغرافيا( تمِّ ون إهمال االستئناس الذي يتوسَّ

صات تعيينا؛ فليس مرْ ص  وتقريراته، وإذا ما ق   علم االجتماعببعض مقوالت  عنى نا الحديث عن هذه العلوم والتَّخصُّ
ياسيَّةالتَّاريخيَّة واذلك أنَّها العلوم الوحيدة المعنية بهذه العالقة، فاألبعاد  ها من التَّأثير على مسار ل القتصاديَّة والس ِّ

ياقات، وذلكبحوث الل ِّ  تشف أثره وت علم ما ي ك سانيات الجغرافية منطلقا وتوجيها ومآال، حسب الحاالت والظُّروف والس ِّ
ر.      طبيعته من خالل بقية مفردات المقرَّ

 géographie) الجغرافية مقابل عربيٌّ لـالل ِّسانيات الل ِّسانيات الجغرافية؛ مقاربات مصطلحية:  -1

lingiustique )الفرنسي، و (géographical lingiustiqus) د لمصطلحات ، اإلنجليزي عرَّفه المعجم الموحَّ
  "جزء  من علم اللَّهجات، وهي دراسة التَّنوُّع في استعمال اللُّغة عند األشخاص، أو المجموعات الل ِّسانيات على أنَّه:

لة )جغرافية لسانيةمن أصول ج ( "هي géo-linguistique -غرافية مختلفة" ومن تعريفاتها المصطلحية المخت ز 
ل ت اللُّغة   ول من قِّب ل مجموعات أو أفراد اجتماعية من أص الد ِّراسة التي تكون موضوع ها التَّغيُّرات  التي استعم 

لح لسانيٌّ عربي( بالقول: "مصط -الل سانية )فرنسيفه القاموس الوجيز في المصطلحات عر ِّ وي  جغرافية مختلفة" 
، يقوم أساسا على تعيين اختالفات اللُّ  رسم غات واللَّهجات، وفوارقها المستوياتية، في فضاءات جغرافية، تجغرافيٌّ

غ ة(( géo-linguistiqueفي خرائط، وت ختصر]كذا[ على النَّحو ) ر التَّعريفان األخيران خلال  )ل ْسج  حا واض" وي ظهِّ
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ل جزءا من علم اللَّهجات، والواقع أنَّ قضايا اللَّهجات مجال من مجاالت علم  ه األوَّ في تعريفهما للعلم، حين عدَّ
ر ه  الثَّاني على تعيين االختالفات التي تعتري اللُّغات وال  وتقييدها على خرائط لَّهجاتالل ِّسانيات الجغرافية، وق ص 

 .غير هذه رافية أخذت أبعادا معرفية وتطبيقيَّة أخرى والواقع أنَّ الل ِّسانيات الجغ
النَّظر  في الوقت الذي يسلك فيه البحث الل ِّسانيُّ مسلك موقع الل ِّسانيات الجغرافية من الل ِّسانيات العامَّة: -2

ناته؛ فإنَّه ال يلبث أْن ي صطدم بعوام راسة المجرَّدة لمكو ِّ ها خارجيٍة لها أثر   لالدَّاخلي للُّغة بوصفها نظاما حقيقا بالد ِّ
على ذلك الن ِّظام، وهو ما أورده دي سوسير تحت مسمَّى )الل ِّسانيات الخارجية( وهي جملة المؤث ِّرات  الواضح  

عوب، ونجد كذل الل ِّسان وعلم   التَّاريخية واالجتماعية والحضارية التي "يلتقي بفضلها علم   ك جميع العالقات دراسة الشُّ
ق  منهج  أْن تربط   التي يمكن   بين تاريخ الل ِّسان وتاريخ جنس عرقيٍ  أو حضارة" ويبدو واضحا ذلك التَّردُّد الذي ال ح 

نات اللُّغوية المباشرة واتَّخذها موضوعا  البحث الل ِّساني ِّ في بداياته األولى حين سعى إلى االكتفاء بمتابعة المكو ِّ
نات، وهو األمر  للدَّرس، محاوال استبعاد الم ؤث ِّرات المباشرة على تل لمصابرة الذي لم ي مك ِّن هذا المنهج من ا ك المكو ِّ

، بحكم والثَّبات، ي   ها من إقرار ألثر العوامل الخارجية على الدَّاخل اللُّغوي ِّ وسورية نفس  نة السُّ د ذلك ما حملته المدوَّ ؤكَّ
يال، وعلى سبيل الجغرافية على اللُّغة تركيبا وتحلالتَّأثير الواقعي ِّ المشهود للعوامل التَّاريخية واالجتماعية والعرقية و 

ب تلك العوامل المصاحبة للن ِّتاج اللُّغوي ِّ  تحقيق مخرٍج رمٍن لما تصادما عنده، وجد سوسير لذلك مخرجا منهجيا بوَّ
اخل ق تسمية  ل  طْ وما خلَّفته من تأثيرات تحت مسمَّى )الل ِّسانيات الخارجية( في ما أ  ة( على اإلجراءات ي)الل ِّسانيات الدَّ

ر استدراكه المنهجيَّ بقوله: "وال يفوتنا أْن ن ذك ر  نات المباشرة للُّغة، ولعلَّ ذلك ممَّا يبر ِّ العلمية التي استهدفت المكو ِّ
لم الل ِّسان ع فكلُّ هذا يدخل في إطارللَّهجات، وتجزئته  ألنواع األلسنة االمتداد الجغرافي ِّ أخيرا كلَّ ما يرجع إلى 

اخلية والل ِّسانيات الخارجية عند هذا رجي" الخا ولم يتوقف التَّبرير المنهجيُّ لتحديد العالقة بين الل ِّسانيات الدَّ
حا  لى بالدَّرس من اللُّغة هو الن ِّظام/ النَّسق الذي تحتكم إ ه  ما يستهدف  بأنَّ االعتراف، بل أردف دي سوسير موض ِّ

لعرقية ف النَّظر عن المؤث ِّرات الخارجية )التَّاريخية واالجتماعية والحضارية وابصر  ،قوانينه ومعاييره العناصر اللُّغوية
زيرا لتلك العناصر، ومول ِّدا غ المرجعياتِّ  موقع   -في ظروف كثيرة ومختلفة–والجغرافية وغيرها( والتي حازت 

اخلي ِّ والخارجي ِّ من  الفصل   ألصواتها ومفرداتها وأساليبها، وهكذا يكون   بغرض عزل   ججراييافعالالل ِّسانيات بين الدَّ
 اا مرحلي  واستبعادا منهجي  موضوع الدَّرس وهو )الل ِّسان( بوصفه نظاما منفصال عن العوامل والمؤث ِّرات الخارجية، 

لنَّتائج، وفي ذلك ب لها فساد اسب ِّ وي   ،لتخليص الظَّاهرة المستهدفة بالدَّراسة من كل ِّ ما قد يخلط عليها منهج البحث
، كان ذلك ، وكلَّما راعينا هذا التَّمييز كامل المراعاةه  ن من النَّظر يفرض ذات  يْ يقول: "وعلى العموم فإنَّ فصل الوجهت  

يمكن أْن  ة  الخارجي حسنا، وأفضل دليل على هذا، أنَّ كل واحٍد منَّا يبدع منهاجه الخاصَّ المتمي ِّز، فالل ِّسانيات  
قة محصورة داخل نظام" وبهذا التَّحديد لطبيعة كلٍ   اعفةً ت كد ِّس من الظَّواهر أضعافا مض بدون أْن تشعر أنَّها مطوَّ

اخلية والل ِّسانيات الخارجية ومجال كلٍ  منهما؛ يمضي دي سوسير في تحديد موضوع دراسته  :من الل ِّسانيات الدَّ
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دة الم -إلى حين-ة( مستبعدا بـ )الل ِّسانيات العامَّ  ف بعد ذلك)الل ِّسان بوصفه نظاما( ضمن إطار ما ع رِّ  ظاهر المتعد ِّ
 لل ِّسانيات الخارجية.

بط ، فلم يستطع البحث الل ِّساني التَّخلُّص من العالقات التي تر غير أنَّ هذه الوجهة من الدَّرس لم تكن خالصةً 
ة المختلفة من نسانيبيعيَّة بين مظاهر الحياة اإلاللُّغة بالظُّروف واالعتبارات الخارجية، وذلك بسبب العالقة الطَّ 

ة تشاب    ك هذه النَّشاطات وتأثير بعضها على بعض من جهة ثانية.جهة، وشدَّ
ٍد لنشأة هذا العلم على خالف الل ِّسانيات الجغرافية النَّشأة واالمتداد:  -3 ارس يقف على تاريخ محدَّ ال يكاد الدَّ

لباب الرَّابع قد أفرد لهذا الموضوع ا فيردنان دي سوسيروبينما نجد  العديد من العلوم الل ِّسانية في العصر الحديث،
هير: محاضرات في علم الل ِّس نية قد جانبا من تطبيقات هذا العلم، وهو الخرائط الل ِّسا ان العام؛ إالَّ أنَّ من كتابه الشَّ

الف، ففي حدود سنة  وبمدينة م 1867مضى به العمل قبل ظهور الل ِّسانيات الحديثة وصدور كتاب سوسير السَّ
( إعداد أطلس اللَّهجات األلمانية، ورغم الفجوات التَّطبيقيَّة G.Wenker)جورج فنكر/ ر  دوسلدروف بألمانيا باش  

من بعده، فتبعه لة طبيقيسانيات الجغرافية التَّ ب له أْن كان فاتحة نشاط الل ِّ حس  التي عرفها هذا األطلس؛ إالَّ أنَّه ي  
ره ب إليه هندسة العمل وبدايته، ولكنَّ الذي باشنس  الذي ت   إلنجاز األطلس الفرنسي ِّ  (Gillieron)جييرون/  الفرنسيُّ 

م وسنة 1897( ما بين سنة E.Edmontوتيات المدرَّب )أدمون. ه عالم الصَّ ، هو تلميذ  ىوأنجز بطاقاته األول
م 1940م و1928نشر ما بين عامي  أمَّا األطلس اإليطالي فقد م.1912النُّسخ األولى منه سنة  ر  وتصد  م، 1900

وهو األطلس الذي كان أساس  (Karl Jaberg( و )كارل بارج/ Jacob Judقد أشرف عليه )يعقوب جود/ و 
 األطلس األمريكي ِّ من بعد.

لى يد ديسوسير سانيات الحديثة عالجغرافي ِّ ومقاربته في سياق ظهور الل ِّ  ومن خالل متابعة هذا النَّشاط الل ِّساني ِّ 
م، ودخول مقوالته وررائه 1916سان العام سنة هير محاضرات في علم الل ِّ م، وصدور كتابه الشَّ 1913ى سنة متوفَّ ال

ومنهجيٍ  ومصطلحيٍ   م، فإنَّنا نجد أنفسنا أمام اضطراب موضوعي ٍ 1927رس العلمي ِّ واألكاديمي ِّ بعد حيز الدَّ 
 ث؛انيات الجغرافية بمفهومها الحديسية ضمن فروع الل ِّ إذا حاولنا تصنيف جهود إنجاز األطالس اللُّغو  ،واضحٍ 

صه ديمنجزات تمَّت قبل استواء الل ِّسانيات بمفهومها الحديثوالواقع أنَّها  سوسير  ، رغم الجزء المعتبر الذي خصَّ
ومن -لخارجية اسانيات الجغرافية بمفهومها الحديث، والعمق الواضح الذي قابل فيه بين الل ِّسانيات للحديث عن الل ِّ 

راسة العلمية لل ِّ  -ضمنها المؤث ِّرات الجغرافية اخلية والتي قصد بها الد ِّ  سان؟والل ِّسانيات الدَّ
رات إنجاز األطالس اللُّغوية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهي في  وما يرفع هذا االضطراب هو استحضار مبر ِّ

رات تاريخيَّة وقوميَّةجملتها  سياق تيار قومي ٍّ  لمجتمعاتهم في القوميَّ  زون لها األداء اللُّغويَّ نجِّ لم  فيها ا ع  ، تاب  مبر ِّ
عبية من الحكايات والقصص واألساطير، ولم يكن عام ساد أوربا يومئذ ، ورافقه في جبهات أخرى جمع اآلداب الشَّ

 سانيات الحديثة وأهدافها. إعداد هذه األطالس من منظور الل ِّ 



نة:  ص: لسانيات تطبيقيَّة.  2المقياس: لسانيات جغرافية.  السَّ عبد الحفيظ شريف أ.    ماستر. التَّخصُّ  

 

راسة وال الجغرافية وتطبيقاتها:مجاالت الل ِّسانيات  -4 بحث لعلَّ من الفروع الل ِّسانية التي لم تنل حظَّها من الد ِّ
 الل ِّسانيات الجغرافية، بدايًة من االت ِّفاق حول تحديد القضايا وتكييفها، مرورا فرع   -بفروع لسانية أخرى  مقارنةً –

مناهج  قائمة مجاالت العلم وتأسيس من ثمَّ ضبط  بضبط العالقة بين المقوالت الل ِّسانية والمباحث الجغرافية، و 
ر، وفي كل ِّ ما سبق إيجاد  لولح البحث فيها، وانتهاًء بتحديد رفاق وغايات هذا العلم، وتعيين الممكن منها والمتعذ ِّ

، ورصد جديد البحوث العلمية في المجاالت كلُّ مرحلة من مراحل البحث، وتقف عليه من مضايقات ما ت فرزه
 فة لالستفادة منها في ما يرقى بهذا العلم، ويدفع به نظريا وتطبيقيا. المختل

وعلى الجملة؛ فإنَّ الل ِّسانيات الجغرافية تستهدف تأطير العديد من المجاالت، ومنحها م ْسحة علمية تناسب 
ر، وتستخدم إجراءاتها وأدواتها في التَّحليل، وتحا االستجابة ألهدافها  ولمنطلقاتها، وتتوافق مع منهجها في التَّصوُّ

 ورؤاها، وأبرز هذه المجاالت هي:
ل اللُّغوية ة، وحصر الفصائمية لتوزيع اللُّغات المختلفة في جميع أنحاء الكرة األرضيَّ لْ المتابعة العِّ  -4-1

 ةالعامَّ حياة غات في مظاهر الة، ومواقع استخدام هذه اللُّ نسبة وامتدادا. وإحصاء المتكل ِّمين بها وانتماءاتهم العرقيَّ 
 تها في ذلك.يَّ وتقييم أهم ِّ 

، ومتابعة اإلنجاز العملي ِّ لها. ويكون  ،األطالس اللُّغوية بأنواعها إعداد   -4-2 ر النَّظري ِّ بداية ببناء التَّصوُّ
تَّمثيل، وتقييد غوية المقصودة بالواهر اللُّ ذلك بإعداد تصميمات الخرائط اللُّغوية، وتحضير مفاتيحها المناسبة للظَّ 

رٍ الح على  للُّغويٍ  حول حقيقة الواقع ا واضحٍ  ضور الكم ِّي ِّ للُّغات وأداءاتها المختلفة على هذه الخرائط، لبناء تصوُّ
 كبرى.  واستشرافيةٍ  استراتيجيةٍ  لمجاالٍت  األرض، الستخدامه بعد ذلك قواعد بياناٍت 

، ومتابعة الظَّواهر ال دراسة   -4-3 فعل العوامل لُّغوية التي تطال اللُّغة بالعالئق بين اللُّغات من منطلق جغرافيٍ 
ج عنه من ة لالحتالل، ومقاومات اللُّغات وما ينتالجغرافية المختلفة، كالهجرات الطَّوعية أو القسرية، واآلثار اللُّغويَّ 

   .وغير ذلك دها وصراعها واستبدالها وموتهاتعاي ش للُّغات وتعدُّ 
تلفة داخل المجال اللُّغوي ِّ الواحد، )وهو ما يمثَّل له باللَّهجات طبيعة العالقات بين األداءات المخ دراسة   -4-4

ومورفولوجيا/  ،العربية قديما، واألداءات الوطنية في الدُّول الحديثة( بمتابعة مظاهر التَّواف ق والفروق الل ِّسانية صوتيا
تَّقاب لية[ شريطة الل ِّسانيات المقارنة، أو الودالليا/ معجميا، وتداوليا... بين اللُّغات الكبرى ] ،وتركيبيا/ نحويا ،صرفيا

 توظيف ذلك في إطارِّ استحضار العوامل الجغرافية. 
الته مننتائج تطبيقات العلم  توظيف   -4-5 ؤية العامَّة للدُّول، وتسط ومحص ِّ ابقة ضمن الرُّ ير المجاالت السَّ

عيد   اخلي ِّ يْ تفاصيل سياساتها الكبرى، على الصَّ كال األمن ضمن اإلطار العام ألش بتحقيق األمن اللُّغوي ِّ  ن الدَّ
ؤية اللُّغوية اإلقليميَّة والدَّولية، وإجادة اختيار التَّموق ع اللُّغوي ِّ المناسب الخا م دالدَّاخلي األخرى، والخارجي ِّ بوضع الرُّ

    لمصلحة األمَّة والمجتمع.
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روبعد هذه األرضية التَّأسيسية لطبيعة هذا العلم بطريقة  ، واهتماماته وقضاياه، سيتمُّ عرض بقية مفردات المقرَّ
م للمحور المقصود، ويرسم معالمه العامَّة مختص   تجمع بين النَّظري ِّ والتَّطبيقي ِّ من خالل استهاللٍ  ا نظريًّ  ةً ر  يقد ِّ

ه جانبه التَّطبيقيُّ إلى مرافقة الطَّالب في إنجاز الجانب التَّطبيقي ِّ المت ر  عل ِّق بكل ِّ محورويتوجَّ من محاور المقرَّ
حي ِّ االستثنائي على التَّحصيل العلمي ِّ للمقياس  استجابة لطبيعة المقياس، ومحاولة للتَّقليل من رثار الوضع الص ِّ
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