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حىبا ئلى حىب مؼ جوىز الػلىم والخىىىلىحُا اإلادظلل في هظام الخػلُم الػالي في ئهدوهِظُا، بما في ذلً حػلم اللغت 

الػسبُت، هىان خاحت ئلى غدة الخػدًالث الالشمت مً كبل أصحاب الظُاطت اإلاخػللت باالججاهاث وألاهداف 

ة. وبالىظس ئلي هاخُت جدـُالث الخػلُم اإلاسحىة، وهرلً اإلاظتهدفت و ًخػين جدلُلها في غملُاث الخػلُم اإلاىجص 

م، أو 0111ختى غام  0981اإلاهً التي طِؼغلها الوالب اإلاخخسحىن مً كظم اللغت الػسبُت هجُل ولد ما بين  

اإلاػسوف باطم حُل ألالفُت، ال ًمىً مظاواجه باخخُاحاث الجُل الظابم. اإلاهً الحالُت مخىىغت للغاًت في الاخخُاز 

ً غلى اإلاىافظت في مجاٌ و  جخولب مجمىغت مخىىغت مً الىفاءاث هرلً. إلغداد حُل ألالفُت اإلاظخػدًً واللادٍز

ت الجُدة، مً اللسوزي ئخساش جلدم لخدظين هىغُت حػلم اللغت الػسبُت الري ًخم  الػمل ولديهم الىفاءة اللغٍى

س خمظت الػ ىاؿس اإلاىحىدة في اإلاىهج الدزاس ي، في ػيل: جىفُره. مً بين الاختراكاث التي ًمىً جدلُلها جوٍى

س أهداف الخػلم، واخخُاز اإلاىاد الخػلُمُت اإلاىاطبت، واطخخدام مىهجُاث الخدَزع، واخخُاز الىطائل  جوٍى

 .الخػلُمُت، واطخخدام جلىُاث الخلُُم في حػلم اللغت الػسبُت

الظُاطاث في الخػلُم الػالي ختى ًخمىىىا  طخداٌو هره الىزكت ؤلاحابت غما ًيبغي أن ًفػله اإلادًسون وأصحاب

مً والدة حُل ألالفُت الرًً لديهم مهازاث غسبُت حُدة، بىاًء غلى غمل طِؼغلىهه، مً وحهت هظس اإلاإلفين، 

م. زهص الياجب في هره الىزكت بؼيل أهبر غلى 0111ختى غام  0981هجُل ألالفُت الرًً هجُل الري ولد ما بين  

ً في مى س غىـٍس س اإلاىاد في حػلُم الػسبُت التي طِخم جوٍى س أهداف الخػلم وجوٍى هج اللغت الػسبُت، وهما جوٍى

 .اطخخدامها في الجامػاث ؤلاهدوهِظُت في اإلاظخلبل

مظخمد مً ججسبت مإلفيها الشخـُت، ومً هره الىزكت هخبذ هدُجت البدىر الىىغُت التي ًخم جلدًمها في طسد 

 .سة، ومً خالٌ اإلالابالث الشخـُت والخدلُالث وغيرها مً اإلاالخظاثالاهالع في اإلاإلفاث اإلاخىاف

 

 اليلماث اإلافخاخُت: اججاهاث حدًدة، حػلم اللغت الػسبُت، اليلُت، بىى ألالفُت
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 التمهيد

ؼ للػلىم والخىىىلىحُا، ال طُما  سحؼ ذلً ئلى الخوىز الظَس ٌػِؽ البؼس آلان في الػـس السكمي وغـس الػىإلات. ٍو

خىىىلىحُا واإلاػلىماجُت، وهرا الخوىز ال ًإزس غلى حىاهب الحُاة فدظب ولىً أًلا في الػدًد مً الجىاهب ال

ؼ، ٌشجؼ الىاض بؼيل غير مباػس غلى ؿلل الػللُت لخيىن أهثر  ألاخسي، مثل الػللُت. مؼ هرا الخوىز الظَس

اث  الػسبُت. ول مظلم ًجب أن ًيىن غلى دزاًت اهفخاخا غلى اإلاظخلبل في مجاالث مػُىت، هما هى الحاٌ في اللغٍى

باألػُاء التي لها غالكت بالػسبُت. وذلً ألن ول مظلم ٌػبد هللا أو ًإدون وظىهم الدًيُت باللغت الػسبُت مثل 

الـالة والرهس وجالوة اللسآن وختى الىوم بالؼهادة وهي أولى حمل غسبُت ًجب أن ًخلفظ  بها ول  مظلم ومظلمت. 

ذلً، فالػسبُت أًًلا وطُلت جفاغل بين هللا وغباده مً خالٌ الىحي. هما ًلٌى هللا طبداهه وحػالى في  باإلكافت ئلى
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ت، بدُث جيىن  اللغت الػسبُت هي لغت اإلاظلمين مً هرا الجاهب، ًظهس أن اللغت الػسبُت لها كُم دًيُت ئطالمُت كٍى

ا. لً ًخمىً اإلاظلم مً فهم دًىه دون اللغت الػسبُت. لىً هل اللغت الػسبُت وافُت فلى الطخخدامها وفهمها  ًُ جللائ

في الجىاهب الدًيُت التي ال ًدزض فيها ئال الػلىم الدًيُت الىالطُىُت مً هدى وؿسف وجفظير و فلظفت وما ئلى 

خغير بظسغت.ذلً؟ في خين أن الى   كؼ ًىمى ٍو

ختى هرا الحين، ًظً الىثير أن اللغت الػسبُت ال ًمىً اطخخدامها في اإلاهىت ولِع لديها كدزة جىافظُت 

غالُت. ختى آلان، ال ًصاٌ هىان الىثيرون ٌػخلدون أن اللغت الػسبُت لِع لها دوز طىي كُادة شخف لُيىن زحل 

د أن هههم ههلت لىددر الدًً هدى أطخاذ أو مدزض أو غيرهما مً اإلا هً الدًيُت. هرا ًجػلىا هبيي ألالفُت هٍس

ؼ للخىىىلىحُا، ًجب أن جخوىز  حغُيراث حدًدة خاؿت في أهداف حػلم اللغت الػسبُت. غىد زؤٍت الخوىز الظَس

اللغت الػسبُت أًًلا إلاىاحهت الخددًاث اإلالبلت، خُث ئن اللغت الػسبُت لِظذ فلى كادزة غلى حػل شخف ما 

ػمل في اإلاجاٌ الدًيي بل ًمىً أن جيىن أًًلا في مجاالث أخسي مثل الدبلىماطُين ومىظفي طفازة الؼسق ٌ

ألاوطى واإلاترحمين وزحاٌ ألاغماٌ والىخاب وغيرهم الىثير، لرلً، فان الش يء الري ًجب ئغداده هى الخػاون في 

اإلاػاؿسة مثل الاكخـاد واللاهىن والخىىىلىحُا مادة اللغت الػسبُت التي ال جصاٌ هالطُىُت مؼ اإلاىاد ذاث الـلت 

وألادب والػلىم ألاخسي. بدُث ال جيىن اللغت الػسبُت كادزة غلى هباغت اخخـاص ي جسبىي أو خبير دًيي فدظب، 

 بل ًمىهها أًًلا أن جلد مهىت حدًدة في الػـس السكمي الحالي.

 إلاطار النظري 

ت:  الاتجاه الهىدطت هى اإلاػلىماث الىازدة في مىكؼ هلوت واخدة باليظبت ئلى هلوت  ( فيdirection)باللغت ؤلاهجليًز

ت  د باطخخدام هاكل وخدة، أو ما ٌػادٌ الصاٍو اكُا بؼيل فٍس أخسي دون مػلىماث اإلاظافت. ًمىً جددًد الاججاه ٍز

 التي ػيلها اإلاظاز ألاهثر مباػسة ئلى مدىز مػين.

ومىازد الخػلم في بِئت حػلُمُت. الخػلم هى مظاغدة ًلدمها اإلاػلمىن هى غملُت جفاغل الوالب مؼ اإلاػلمين  التعلم

ً الشخـُت، وحؼىُل اإلاىاكف  بدُث جيىن غملُت اهدظاب اإلاػسفت والػلم، وغملُت ئجلان اإلاهازاث وجيٍى

ً غلى الخػلم بؼيل  واإلاػخلداث لدي الوالب. بمػيى آخس، الخػلم غملُاث حظاغد الوالب غلى أن ًيىهىا كادٍز

 د.حُ

( أن الخػلم هى مجمىغت مً ألاخدار الخازحُت اإلاـممت لدغم 0977) Gagneومً مفاهُم الخػلم التي هسخها 
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 " والمأمول الواقع بين: والتربية الحضارة في العربية اللغة دور تعزيز" 
 

خه بؼيل أهمل بلىله ئن الخػلُم Gagne (0985الػدًد مً غملُاث الخػلم الداخلُت. غالوة غلى ذلً، هسح  ( هظٍس

لت ج يؼى وجدغم وجدافظ غلى الػملُاث الداخلُت يهدف ئلى ئهخاج الخػلم، ًجب جـمُم اإلاىاكف الخازحُت بوٍس

 اإلاىحىدة في ول خدر حػلُمي.

مً هاخُت أخسي، ًيىن للخػلُم فهم مؼابه للخدَزع، ولىً في الىاكؼ له داللت مخخلفت. في طُاق الخػلُم، ٌػلم 

اث الدزض لخدلُم أهداف مدددة )الجىاهب اإلاػسفُت(، مىً أن  اإلاػلم أهه ًمىً للوالب الخػلم وئجلان مدخٍى ٍو

ًإزس أًًلا غلى الخغُيراث في اإلاىاكف )الجىاهب الػاهفُت(، واإلاهازاث )الجىاهب الىفظُت( للوالب، ولىً هره 

الػملُت الخػلُمُت ٌػوي اهوباًغا بأهه غمل مً هسف واخد فلى، أال  هى غمل اإلاػلم فدظب. أما الخػلم ٌػيي 

 الخفاغل بين اإلاػلمين والوالب.

ُد غلى جدفيز الوالب وئبداع اإلاػلم. ئذا ما جم دغم اإلاخػلمين الرًً لديهم دوافؼ غالُت مً كبل ٌػخمد الخػلم الج

ً غلى حظهُل جلً الدافؼ هرا طُإدي ئلى هجاح جدلُم أهداف الخػلم. ًمىً كُاض أهداف  اإلاػلمين اللادٍز

ئن جـمُم الخػلم الجُد اإلادغم الخػلم مً خالٌ الخغُيراث في مىاكف الوالب وكدزاتهم مً خالٌ غملُت الخػلم. 

 باإلاسافم اليافُت، وباإلكافت ئلى حاهب ئبداع اإلاػلم طُجػل الوالب أهثر طهىلت في الىؿٌى ئلى أهداف الخػلم.

هي واخدة مً اللغاث الظامُت الىطوى ، والتي ًخم جلمُهها في غائلت اللغت الظامُت وجسجبى  اللغة العربية

ت واللغاث آلا  زامُت. اللغت الػسبُت لها مخددزىن أهثر مً أي لغت أخسي في غائلت اللغت الظامُت . باللغخين الػبًر

لُا. هره اللغت  081ًخددر بها أهثر مً  ملُىن شخف ولغت أم، ٌػِؽ مػظمهم في الؼسق ألاوطى وػماٌ ئفٍس

لسآن. بىاًء غلى اهدؼازها دولت، وهي لغت الػبادة في ؤلاطالم ألهها اللغت اإلاظخخدمت في ال 05هي اللغت السطمُت في 

حغسافُا، جيىن اللغت الػسبُت ولغت الخددر جخميز بالػدًد مً اللهجاث، بل كد ًيىن بػم اللهجاث ال ًفهمها 

. ًخم جدَزع اللغت  ISO 639-3لغت فسغُت في  07البػم. جم جـيُف اللغت الػسبُت الحدًثت ولغت زئِظُت مؼ 

لػسبي( غلى هواق واطؼ في اإلادازض والجامػاث، وحظخخدم في ميان الػمل الػسبُت الخام )حظمى أخُاًها ألادب ا

 والحيىمت ووطائل ؤلاغالم.

كدمذ اللغت الػسبُت الىثير مً اإلافسداث ئلى لغاث أخسي مً الػالم ؤلاطالمي، جماًما هما لػبذ الالجُيُت في مػظم 

ا أداة زلافُت زئِظُت، ال طُما في الػلىم اللغاث ألاوزوبُت. خالٌ الػـىز الىطوى، واهذ اللغت الػسبُت أًلً 

اكُاث والفلظفت، مما حظبب في اطخػازة الىثير مً اللغاث ألاوزوبُت للىثير مً اإلافسداث مً اللغت الػسبُت.  والٍس

ص، اللغت الػسبُت هي أؿل حمُؼ اللغاث في الػالم بظبب:  خظب البروفِظىز الدهخىز جدُت غبد الػٍص

ولمت  0.111حرز ولغت طىظىن لها  711اطػت حدا وغىُت. جدخىي الالجُيُت غلى اإلافسداث الػسبُت و  .1

 ولمت الجرز. 06111أؿلُت فلى . في خين أن اللغت الػسبُت لديها 

 ول خسف في اللغت الػسبُت له زمىشها وغالماتها ومػاهيها. .2

دائًما في ول غـس وشمان، مً مىر آالف الظىين ، خدزذ حغُيراث هفُفت في هره اللغت، وهره اللغت مىاطبت 

خالٌ مخخلف الحلازاث التي حظخخدمها ولغت أم. في الىاكؼ، الػسبُت لها جأزير هبير غلى مػظم اللغاث في غـسها 

، ...(. دون ؤلاػازة ئلى  3، 0،  1.0الُىم. زبما جيىن أوضح مظاهمت للغت الػسبُت في ؤلاوظاهُت هي ألازكام الػسبُت )

ماث الػسبُت حظخخدمها الػدًد مً اللغاث الُىم )الخىازشمُت والظىس واللهىة والػالمت أن الػدًد مً اليل

 وألاخباز وطىف حظخمس هره اللائمت ...(.

ً". غىد ألاجيال  ًبا مً خُث مفهىم "اإلاػاؿٍس  ألاشخاؾ اإلاىلىدًً في هفع الىكذ جلٍس
ً
لـد بهره اليلمت غادة ًُ  ،
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ت ، ًمىً   لألحُاٌ السحىع ئلى مجمىغت مً ألاخفاد، مثل ألابىاء والبىاث أو ألاخفاد .جوبُله غلى الػالكاث ألاطٍس

 أهىاع غلى ألاكل مً ألاحُاٌ التي وػسفها، ليل مهها خـائـه، بما في ذلً : 3وفًلا لخوىزه، هىان 

 (0981-0966. الجُل ئًىع )مً مىالُد 0

مً خالٌ زواًت بػىىان الجُل ئًىع: في هرا الجُل  Xٌػخبر حُل مظخلل وذوي وخالق. جم وؼس اليلمت  

خياًاث لثلافت مدظازغت هخبها دوغالض وىبالهد. جلػب زوح "افػلها بىفظً" دوًزا في حؼىُل هظستها 

وشخـُتها. الحـٌى غلى الخػلُم الػالي وجيىن كادزة غلى ئهماٌ اإلاهام بؼيل حُد. ومؼ ذلً، ًمىً 

 اللٌى أن هرا الجُل هى مجمىغت غللُت اإلاظتهلً.

 (0111-0981أو حُل ألالفُت ) مً مىالُد  Y. حُل 0

ت والحب للخددًاث في هرا الجُل. اإلاىفخدىن غلى أػُاء حدًدة   جىػىع الثلت والخفاٌؤ والخػبير والحٍس

ً. ئههم ٌظخخدمىن خًلا ئبداغهم البخياز أػُاء حدًدة.  ومبخغىن دائًما أن ًيىهىا مخخلًفين غً آلاخٍس

ذ وكادزون غلى اللُام بالػدًد مً ألاػُاء في وكذ واخد )حػدد اإلاهام(. وهي مدبىن حى الػمل اإلاٍس

( والخىُف بظسغت مؼ الخىىىلىحُا. لظىء الحظ، هرا الجُل ٌؼػس styleحؼمل الاهخمام باألطلىب )

فخلس ئلى الىالء في مظائل الػمل.  باإلالل بظهىلت ٍو

 

 (0100-0995. الجُل شد )مً مىالُد 3

ري ًىدؼس فُه اطخخدام أحهصة الىمبُىجس وؤلاهترهذ والهىاجف الرهُت. ال عجب أن ولد في الػـس ال

ًيىن هرا الجُل غلى دزاًت باطخخدام الخىىىلىحُا السكمُت والىطائى الاحخماغُت. هرا الجُل لدًه 

 وأخدر حُل.
ً
ا وحػلُما

ً
ت في الخػبير غما ٌؼػس به والفىس. ئههم ألاهثر ازجباه  جفىير مخفخذ. غفٍى

(، X Gen-X( غبازة غً مجمىغاث طياهُت بػد الجُل Gen Yأو  Yُل ألالفُت )اإلاػسوف أًًلا باطم الجُل ح

وال ًىحد خد شميي مددد لبداًت وههاًت هره اإلاجمىغت. وغادة ما ٌظخخدم الخبراء والباخثىن بداًت 

ً الثماهِىاث بداًت والدة هره اإلاجمىغت ومىخـف الدظػُىاث ختى أوائل الػلد ألاو  ٌ مً اللسن الػؼٍس

 هههاًت للىالدة.

 النقاش

اللغت الػسبُت هي واخدة مً اللغاث الظامُت الىطوى، والتي ًخم جلمُهها في غائلت اللغت الظامُت وجسجبى باللغخين 

سة الػسبُت فدظب، بل اهدؼسث أًًلا في حمُؼ أهداء  ت وآلازمُت الجدًدة. لم جخوىز هره اللغت في ػبه الجٍص الػبًر

لم مىر وحىد السطٌى غلُه الـالة والظالم وؤلاطالم. ألن هره اللغت حظخخدم في وؼس الدغىة ئلى ؤلاطالم في الػا

ت  حمُؼ أهداء الػالم ئلى اللازاث ألاوزوبُت مثل الدٌو الاطىىدهافُت وأإلااهُا وبىلىدا وألالباهُت والسوماهُت والبلغاٍز

الم في ذلً الىكذ في جىطُؼ مىولت الدغىة ختى ججلب خلازة وؤلاطباهُت والفسوظُت وغيرها. وبظسغت دًً ؤلاط

حدًدة ئلى اللازة ألاوزوبُت. وختى في ذلً الىكذ ، اجبػذ الدولت ؤلاطباهُت حمُؼ أهظمت خىم الػسب وحػلذ 

با في حمُؼ أهداء الػالم مىر  اللغت الػسبُت هي لغت بلدهم. هرا ًثبذ أن اللغت الػسبُت كد اهدؼسث وجوىزث جلٍس

 حىد ؤلاطالم.و 

مؼ هرا الخوىز، جـبذ اللغت الػسبُت أهثر أهمُت باليظبت للمظلمين، ألن الشخف اإلاظلم لً ًلدز غلى آداء 

الػبادة أو غلى فهم دًىه دون فهم اللغت الػسبُت فهما صحُدا. وهما كاٌ الخلُفت غمس بً الخواب: "حػلم اللغت 
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ا ئلى أن اللغت الػسبُت لغت اإلاظلمين. بدُث في هره  الػسبُت، فهي في الحلُلت حصء مً دًىً". مً هىا ًُ ًسمص جللائ

الحالت، ًخػلم الىثير مً الىاض اللغت الػسبُت في الػلىم الدًيُت ؤلاطالمُت هما هى الحاٌ في الفله والخفظير 

مجاٌ الدًً والحدًث وما ئلى ذلً، مما ًثير السأي بأن اللغت الػسبُت ال جلدز ئال غلى جىلُد أشخاؾ خبراء في 

 ؤلاطالمي، بِىما الحلازة آلان جخوىز بظسغت هبيرة.

مىر البداًت، جم جدَزع هره اللغت في مجاالث الخػلُم، ختى الظىىاث الللُلت اإلااكُت، وان هىان ػػىز بأن 

ا خبيًرا في مجاٌ ـً  هدف حػلم اللغت الػسبُت وان أهثر اخخيازا لغسق / اخخُاحاث ألافساد اإلاظلمين لُيىن شخ

الػلىم ؤلاطالمُت، والري اهدؼس في غدة أهىاع مً اإلاهً التي ٌؼغلها اإلاػلمىن الدًيُىن، الػلماء أو زحاٌ الدًً أو 

غيرهم مً اإلاهً اإلاسجبوت باإلطالم . مؼ مسوز ألاشمان ومخولباتها ، لم ٌػد غسق حػلم اللغت الػسبُت مً هرا اللبُل 

جين وجددًاث اللىي الػاملت التي مىاطًبا، خاؿت غىدما هخىاؿل مؼ اخخُاحاث  الظىق همظخخدمين للخٍس

ذ صحُذ؟ بؼيل غام ، ًخوىز  طخىاحه الجُل الري أؿبذ مػسوفين ألان باطم حُل ألالفُت . هل هرا الخـٍس

هرا اإلاىظىز في وطى اإلاجخمؼ، لىً اإلاهىت اإلاسجبوت باإلطالم في اإلاظخلبل لم حػد الهدف الىخُد لخػلم اللغت 

جب أن ًيىن حػلم اللغت الػسبُت مىحًها ئلى ئجلان اللغاث ألغساق مدددة جخىافم مؼ اخخُاحاث مجخمؼ الػسبُت. ً

جى الجامػاث بؼيل مفسن، وخاؿت  اإلاظخخدمين، بما في ذلً مخابػت غدد مً اإلاهً ألاخسي التي لم ًلمذ بها خٍس

 غلى ئغداد هفظه في مجاٌ اللغت الػسبُت. باللغت الػسبُت ، ًجب أن ًيىن شخف ما في الى 
ً
كذ الحالي كادزا

 مً الخفـُل، مثل الدبلىماطُين واإلاترحمين والصحفُين 
ً
للدخٌى في مجاالث غمل حدًدة مخخلفت جمىىه فػال

ومىظفي طفازة الدٌو الػسبُت وممازطت الخجازة الدولُت الاطخيراد و الخـدًس واإلاسػدًً الظُاخُين والىخاب وختى 

 مظخخدمي الُىجىث.

س أهداف حػلم اللغت الػسبُت في ئهدوهِظُا، ومً بين هىان ال ػدًد مً اإلاإزساث التي جإزس غلى جدٌى الفىسة في جوٍى

 جلً الػىامل:

ؼ للخىىىلىحُا في اإلاجخمؼ.0  . الخوىز الظَس

جين الرًً ًتزاًدون.0  . اإلاىافظت اإلاهىُت وغالم الػمل للخٍس

 ُا وغدة دٌو في الؼسق ألاوطى.. فخذ وئكامت غالكاث زىائُت ممخاشة بين ئهدوهِظ3

جين الرًً ًصداد غددهم4  . كسوزاث خُاة اإلاجخمؼ، وخاؿت الخٍس

س غللُت اإلاجخمؼ للخسوج مً اإلاىولت، والاهخلاٌ ئلى مىولت أخسي أهثر واغدة.5  . جوٍى

 . والػدًد مً غىامل أخسي .6

ل، ًـبذ مً اللسوزي إلادًسي الخػلُم لخدلُم أهداف حدًدة في حػلم اللغت الػسبُت في ئهدوهِظُا في اإلاظخلب

سهما لخىلُد الوالب الرًً جخىافم خبرتهم مؼ  س اإلاىاهج الدزاطُت. ًىحد غلى ألاكل أمسان ًجب جوٍى جوٍى

س أهداف الخػلم، والخغيراث أو الخوىزاث في اإلاىاد  جين في اإلاظخلبل، والخغيراث أو جوٍى اخخُاحاث مظخخدمي الخٍس

 لم اللغت الػسبُت.الخػلُمُت اإلاىفرة في حػ

س اإلاىاد الخػلُمُت، مً اإلاخىكؼ أن ًلىم مدًسو الخػلُم بخػدًل اإلاىاد الخػلُمُت الطخخدامها  غىد الحدًث غً جوٍى

مؼ ألاهداف اإلاساد جدلُلها في حػلم اللغت الػسبُت. طُيىن مً ألافلل ئكافت لغسق فهم الدًً وحؼىُل 

ىاد الخػلُمُت أًًلا ئلى ئجلان بػم اإلاهازاث اللائمت غلى الخىظُف الشخـُت ؤلاطالمُت الجُدة، ًخم جىحُه اإلا

جىن في الحـٌى غليها في اإلاظخلبل.  التي ًسغب الخٍس

ظه للوالب، ًلىم اللبِس ي بخلظُم اإلاىهج ئلى كظمين ئزىين :  هـما وػلم، فُما ًخػلم باإلاـىكىع الري طِخم جدَز
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، nahwuن ًخلهها شخف ما في حػلم اللغت الػسبُت. مثل اإلاىهج ؤلاحبازي، وهى مادة حػلُمُت ًجب أ . 0

 ػسف، اللساءة، الىخابت، الخددر أو الػلىم الػسبُت ألاطاطُت ألاخسي.

اإلاىهج الاخخُازي، وهى اإلاادة التي جخم خظب الاخخُاز ئهماال للمىهج ؤلاحبازي، والري ًدخاحه ول مً  . 0

سغب في مخابػخه في اإلاظخلبل، مثل غلم الحلىق اإلاخػلمين الحالُين واللائم غلى الػمل الري ً

 والاكخـاد والػلىم ألاخسي.

مؼ وحىد هرًً اإلاىهجين ؤلازىين، ًجب أن ًيىن هىان حػاون بين الازىين . فُما ًلي بػم ألامثلت غلى الخػاون بين 

خػلمي اللغت الػسبُت في اإلاىهج ؤلاحبازي واإلاىهج الاخخُازي اللائمت غلى الخىظُف والتي ًمىً مخابػتها مً كبل م

 اإلاظخلبل، هجُل ألالفُت:

الدبلىماطُىن، غىد الخػلم ال ًلخـسون غلى هُفُت الخددر باللغت الػسبُت فدظب، بل هىان أًًلا  •

جصوٍد كدزة اإلاخػلمين بػلىم أخسي، مثل الػلىم الظُاطُت اإلاخػللت بالؼسق ألاوطى . مً اللسوزي أن 

ث اإلاخػللت بمهىخه  هسحل دبلىماس ي، وال ماوؼ أن ًصود اإلاخػلمين ببػم ًخم حػلُم اإلاخػلمين اإلافسدا

جى اإلاظخلبل هجُل ألالفُت  ب، وما ئلى ذلً، ختى ًخمىً خٍس باث الػلمُت ألاخسي، وممازطت الخدٍز الخدٍز

 مً اجخاذ اللغت الػسبُت مهازة أطاطُت لهم في جددًد اإلاهىت.

اخترافي ٌظمذ للوالب اإلاخخسحين باخخُازه في اإلاظخلبل،  الصحفُىن أن ًـبدىا صحفُين حصء مً مثاٌ •

ً أو مدًسي الخػلُم دمج اإلاىدت الػسبُت التي ًخم دزاطتها مؼ اإلاىذ الدزاطُت  ًجب أن ًيىن للمداكٍس

ب غلى   في مجاٌ الصحافت والىخابت الػلمُت باللغت الػسبُت. غلى طبُل اإلاثاٌ، الخدٍز
ً
ألاخسي، وجددًدا

باللغت الػسبُت، مؼ ئكافت اإلافسداث اإلاخػللت بػالم الصحافت، وئحساء الخػلم مؼ فازق  ئحساء اإلالابالث

 بظُى في الؼسق ألاوطى، والػدًد مً الػلىم ألاخسي.

خىكؼ مىه أن ًيىن كادًزا غلى الخفاغل مؼ الػدًد مً اإلاجخمػاث أو زواد •  ًُ زحل ألاغماٌ، ليي ًـبذ زائد أغماٌ 

، ئلى حاهب ئجلان اللغت الػسبُت ألاطاطُت حًُدا، ًدخاج الوالب ئلى أن ًيىهىا مجهٍصً ألاغماٌ في الؼسق ألاوطى

ادة  بمػسفت أخسي ًدخاحىن ئليها الخًلا في غالم الػمل هسحل ألاغماٌ، مً بُهها ئكافت مػسفت اإلاخػلم في مجاٌ ٍز

ت الظائ دة في الؼسق ألاوطى، وباللغت الػسبُت ألاغماٌ في مجاٌ زائد ألاغماٌ هفظه، مؼ ؤلاػازة ئلى الحىهمت الجاٍز

 هجصء ال ًخجصأ مً ئدازة ؿاخبت اإلاؼسوع.

جىها مً حُل ألالفُت زحل أغماٌ في اإلاظخلبل، فػلُىا أن ههدف •  د أن ًـبذ خٍس مؼسوع ججازي، ئذا هىا هٍس

الاكخـاد في الؼسق  إلاظخلبل حػلم اللغت الػسبُت في اججاه حػلمها ألغساق الػمل. ًمىىىا جلدًم هالبىا ئلى غالم

ألاوطى باللغت الػسبُت، ومً اإلاأمٌى أن ًخمىىىا مً ممازطت الخجازة والخبادٌ الخجازي مؼ زواد ألاغماٌ في الؼسق 

 ألاوطى حًُدا.

 والػدًد مً اإلاهً ألاخسي التي ًمىً أن ٌؼغلها بىى ألالفُت في اإلاظخلبل• 

ج حػلم اللغت الػسبُت اإلاظخخدم الُىم ًدخاج ئلى حػاون أو مً اإلاثاٌ اإلاروىز أغاله ًمىىىا أن وظخيخج أن مىه

جيامل، بدُث ال ًلخـس هفاءة أخد غلى الخيلم باللغت الػسبُت ولغت ًىمُت فدظب، بل جمىىه أًًلا الخىافع في 

ا ًُ غلى بساءة  غالم الػمل. غلى السغم مً أن هىان آلان حغُير في اإلاىاد الخػلُمُت، ئال أن اإلاىهج الري ًخم خُاشجه خال

اختراع هى مىهج ٌشجؼ الشخف فلى غلى الترهيز غلى اإلاىذ الدزاطُت في مجاٌ الدًً والخػلُم أو ئجلان مهازاث 

ا غلى هواق  ًُ اللغت الػسبُت ألاطاطُت. باغخبازه الاججاه والغسق مً الاطخفادة بالىخب اإلادزطُت اإلاظخخدمت خال
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ل هخاب اللغت الػسبُت بين ًدًً، والظلظلت  في حػلُم اللغت واطؼ في اإلاإطظاث الخػلُمُت ؤلاهدوهِظُت، مث

الػسبُت، والػسبُت للىاػئين، وغيرها مً الىخب اإلادزطُت بما فيها الىفاًت، ولىً هل هره حظاغدها في كمان 

 اخخُاحاث هالبىا في غـس اإلاىافظت الحالي؟

س اإلاىاد الخػلُمُت مً ئح ساء حغُيراث. ختى ال ًيىن الهدف اإلاظخلبلي مً اإلاخىكؼ أن ًخمىً اإلاؼازوىن في جوٍى

لخػلم اللغت الػسبُت هى أن ًلخـس في دزاطت الدًً لُـبذ  مػلما دًيُا، ولىً أًلا أن جيىن وؼوت وحػمل في 

 مخخلف اإلاهً ألاخسي.

 ما ًخم البدث غهها في حػلم اللغت الػسبُت. ال جصاٌ دزاطت اللغت الػسبُت جخ
ً
م مً خالٌ في الحلُلت الُىم، هادزا

أهظمت ومىاد حػلُمُت ججػل الشخف غير مخوىز غلى هواق واطؼ في الخفىير، لرا فان الافتراق الظائد  بأن 

اللغت الػسبُت هي لغت كدًمت ما شالذ غاللت في أذهان هثير مً الىاض. ًفلل الىثير مً اإلاظلمين دزاطت اللغت 

 مً حػلم اللغت الػسبُت، لجػلها جب
ً
ت بدال دو أهثر خدازت وجلدما. غلى السغم مً أن هرا افتراق  خاهئ ؤلاهجليًز

 ًجب غلُىا الخخلف مىه.

للخسوج مً هره اإلاىولت ودغم حغُير الاججاه الجدًد في حػلم اللغت الػسبُت في اإلاظخلبل، هىان الػدًد مً الوسق 

ًلي بػم ألاػُاء التي ًمىىىا التي ًمىىىا اللُام بها، والتي جىاطب اخخُاحاث بيي ألالفُت للمض ي كدًما. فُما 

 اللُام بها:

 لىحه في الفـل، جدىلذ ئلى الخػلم باطخخدام الخىىىلىحُا  .1
ً
لت الخػلم التي واهذ أهثر وحها حغُير هٍس

هأداة حظخخدم في حػلم اللغت الػسبُت ، مثل اطخخدام اللغت الػسبُت غلى الؼبياث الاحخماغُت والهىاجف 

 الرهُت التي بأًدًىا.

 طخخدام وطائل الخىاؿل الاحخماعي والؼبياث الاحخماغُت ألاخسي التي حظخخدم اللغت الػسبُت.ا .2

أو  YouTubeوالتي ًمىً مؼازهتها غلى  Vlogاللُام بػمل فُدًىهاث مثيرة لالهخمام مؼ الػسبُت أو  .3

Instagram.ين  والخجمُل باللغت الػسبُت  . مثل ؿىؼ دزوض التًز

الخىاؿل مؼ الصمالء بين اإلاخػلمين باللغت الػسبُت، مثل الىلاغ والحىاز والظفس الاهثر في ممازطت  .4

 وألاوؼوت ألاخسي اإلاخخلفت باللغت الػسبُت.

ىاث بخغُير ولماث ألاغاوي أو ألاغماٌ ألادبُت التي أؿبدذ هىاًاث شخـُت أو حماغُت  .5 ؤلاهثاز مً الخمٍس

 ئلى اللغت الػسبُت.

 تي ًمىً جىفُرها.ومخخلف أوؼوت أخسي ال .6

مً خالٌ الخوىاث اإلاروىزة أغاله، مً اإلاخىكؼ أن جيىن اللغت الػسبُت في اإلاظخلبل كادزة غلى الخوىز والخىافع 

ادة  ت في اإلاجخمؼ ولغت كادزة غلى ٍش في حػلم اللغاث ألاحىبُت، وهي لغت كادزة غلى اإلاىافظت مؼ اللغت ؤلاهجليًز

 اًغا وجىلد ػًِئا حدًًدا وفًلا ألحُاٌ هرا الُىم، حُل ألالفُت.خماطت اإلاخػلمين لُيىهىا أهثر ئبد

 استنتاج

 فُما ًلي بػم الاطخيخاحاث التي ًمىً اطخخالؿها مً مىاكؼت الىزكت أغاله:

هجصء مً الجهىد اإلابرولت لخدلُم ألاهداف الصحُدت في حػلم اللغت الػسبُت في ئهدوهِظُا في اإلاظخلبل،  .أ 

مخلافسة مً كبل مدًس الخػلُم إلحساء جلُُم ػامل للػىاؿس الخمظت في مىاهج  مً اللسوزي برٌ حهىد
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حػلم اللغت الػسبُت، والتي جخػلم بالخددًد بأهداف الخػلم واطخخدام مىاد جدَزع اللغت الػسبُت، التي 

 أوؿلذ الجُل ألالفي ئلى غالم الػمل، وفًلا إلاخولباث اإلاظخخدمين وألاوكاث.

 ًجب أن ًيىن جوى  .ب 
ً
ٍس ألاهداف واإلاىاد الخػلُمُت اإلاظخخدمت في حػلم اللغت الػسبُت في ئهدوهِظُا مىحها

اث اللائمت غلى الخىظُف والتي طدؼغلها  ص اللغٍى ت باإلكافت ئلى حػٍص ص ئجلان اإلاهازاث اللغٍى هدى حػٍص

 ألاحُاٌ ألالفُت في اإلاظخلبل.

ي حػلم اللغت الػسبُت، ئلى حاهب الخبراء الدًيُين: أن مً بين اإلاهً التي ًمىً أن ٌؼخغلها حُل ألالفُت ف .ج 

ًـبدىا دبلىماطُين أو مترحمين أو مىظفين في طفازة الدولت الػسبُت أو وزحاٌ ألاغماٌ واإلاسػدًً 

 الظُاخُين والصحفُين وغيرهم.

س حػلم اللغت الػسبُت الػدًد مً الا  .د  بخيازاث الجدًدة ًجب أن ًدبؼ هرا الخغُير أو الاججاه الجدًد في جوٍى

في جدَزع وحػلُم اللغت الػسبُت، طىاء مً الابخيازاث التي كام بها اإلاػلمىن أو اإلاداكسون، وهرلً 

 الابخيازاث الجدًدة التي هفرها الوالب أو الوالباث.

 شكر وتقدير

هخابدىا هره  بػد الاهتهاء مً هخابت هره الىزكت، ًسجى الظماح لىا أن وؼىس أولئً الرًً طاغدوها في ئهماٌ

ت أو مادًت، وهخف بالرهس كظم اللغت الػسبُت وزلافتها في حامػت ألاشهس ؤلاهدوهِس ي الري  الىزكت ، مػىٍى

خفصها وشجػىا هوالب غلى هخابت وزكت وخوى لىا جلدًم هخائج الىخابت وغسكها أمام اإلاؼازهين في اإلاإجمس 

PINBA  الثاوي غؼس ومإجمسIMLA الر ً ، Padjadjaranًً طىف ًخم غلدهما في حامػت الظادض، اإلاػخمٍس

 .0109باهدووغ ، 
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