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إن تطور العلوم مرتبط بتطور مناھجھا ، فكلما 
اتضحت منھجیة البحث العلمي واتسمت بالدقة اقتربت من 

لمنشودة ، وھي السبیل الذي  یسلكھ كل البحث ا أھداف
باحث في مجال معرفي بعینھ، وال یتحقق بلوغ غایات 
البحث إال إذا تأسس ھذا البحث على مبادئ منھجیة 
محكمة التنظیم واضحة المعالم ، ولیس معنى ھذا أن 

عن موضوع البحث ، بل  المنھجیة وسیلة منفصلة تماما
ضوع البحث ومجالھ إن المنھجیة نفسھا تتحدد بطبیعة مو

، ویجب أن تتكیف مع متطلباتھ الخاصة، وال شك أن 
للمنھجیة دورا كبیرا في تسییر مھنة الباحث وتمكینھ من 

باعتبارھا تقدم لھ اآللیات العامة  نتائجھ العلميتحقیق 
إلعداد البحث وكتابتھ ، ومن ثم امتالك الوسائل العلمیة 

بمشاركات جادة في إلثراء مجال تخصیصھ الذي یمده 
  .إثراء المعرفة اإلنسانیة بمختلف أبعادھا

العربیة وآدابھا  وفي ھذا السیاق ینظم قسم اللغة
  .بمساھمة كل من مخبر لجامعة تلمسان 

قدیة وأعالمھا في المغرب الدراسات األدبیة والن
  .ومخبر تحدیث النحو العربي العربي 
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