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العام الجامعي
3413هـ

ملخص الرسالة
إستراتيجياتّاستعمــالّالمعجم
دراسـةّحـالــة
علىّمتعلِّماتّاللغةّالعربيةّغيرّالناطقاتّبها

هدفت هذه ال ّدراسة إىل اكتشاف إسااايجيجّف اساتماف اعمياا الاو يها اف متملِّااف
اللغة المربجة غري النّفطقف هبف ،مع حمفولاة يتعاع التّغاري الاذي رأارل لات اسات دا إسااايجيجّف
استماف اعميا.
الرئجس التفيل:
السؤا ّ
كاف سمت هذه ال ّدراسة إىل اإلجفبة ن ّ
مف إسااايجيجّف اساتماف اعمياا لادي جّناة ال ّدراساة مان متملِّااف اللغاة المربجاة غاري النّفطقاف
هبف؟
السؤا احملهري جماه ة من األسئلة ال ر جة التفلجة:
ورت رع ن هذا ّ
 -1مف لوجه االي فق واالختال بني احلفلتني يف احملفور األربمة التفلجة؟
 حفال استماف اعميا. لنهاع اعمفجا. اعملهمف اعستقفة من اعميا. طررقة قراءة مداخل اعميا. -2هل يسلك جنة ال ّدراسة من متملِّاف اللغة المربجة غري النّفطقاف هباف ًا ا ا ا يهلج جااف يتفبمجااف
ممجناف ند است دا إساايجيجّف استماف اعميا؟.
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 -3ه اال رأ ارل لي يغج ااري يف اس اات دا إس ااايجيجّف اس ااتماف اعمي ااا ل اادي جّن ااة ال ّدراس ااة م اان
متملِّاف اللغة المربجة غري النّفطقف هبف مع مرور الزمن؟
وقد ا تاد لت من ج دراسة احلفلة لإلجفبة ن هذه األسائلة لات ا تعافر لناه اعان ج
اعنفسب لأعجمة الدراسة احلفلجة ،ولهداف ف ويسفؤالهتف ،كاف وا ت لدايني جلااع العجفناف  ،و اف:
اعذكرا األسعه جة ،واعقفبال الش صجة.
وق ااد ي هن اات ه ااذه الدراس ااة م اان ااال مراح اال ،وها ا  :اعرحل ااة التا جدر ااة ،اعرحل ااة
التيررعجة ،اعرحلة األسفسجة ،وقد مر هفيني اعرحلتني بمدة خأها  ،وه  :اختجافر حافال
الدراسااة ،إج اراء اعقفبلااة التمرر جااة ،واحلصااة التدررعجااة ،يصاااجا لداة اعااذكرا  ،ويه رم ااف،
إجراء اعقفبال  .ومشلت اعرحلة األسفسجة يف هذه الدراسة متملاتاني مان متملااف اللغاة المربجاة
غااري النفطقااف هبااف الااال ردرس ان يف برناافمج يملااجا اللغااة المربجااة مفممااة األماارية نااهرة بناات عااد
الرمحن.
وقااد لا اار نتاافئج ال ّدراسااة جماه ااة ماان إس ااايجيجّف اسااتماف اعميااا لاادي متملِّاااف
اللغة المربجاة غاري النّفطقاف هباف ،ومان ل اف :إسااايجيجة اساتماف اعمياا لحافدي اللغاة ،و نافئ
اللغة ،واعميا اإلل اوين ،وإساايجيجة الت اني ،والتّص ح ،واعراقعة ال ّذايجة ،والتّساجع ال ّذا لو
الغا ااريي ،والتّقجا ااجا الا ااذاّ  ،وإس ا ااايجيجة رب ا ا اع ا ااردة اجلدرا اادة ب ا اال ف ،لو ب حا ااد يصا اافرر ف،
الاكجاز لات اع اردة
وإساايجيجة مقفرنة اعمىن اجلدرد مبف رمر من ممفن قدمية سفبقة ،واحلاذ و ّ
اعتمدرااة فاار اجلاار ،وجتررااد اع ااردة ماان احلاارو الزائاادة ،وياادورن ال لاااة ويساايجل ممنفهااف ماان
اعميااا ،وي ارار ق اراءة اع ااردة وممنفهااف يف السااجفق ،والتّساايجل والتّغجااري والتّحهراال ،وإس ااايجيجة
اس ااتماف ال لا ااة يف ل ن اافء احل اادري الج ااهم ويف يركج ااب اجلا اال ،واحل اادري م ااع الا انّ س بفللغ ااة
الص ا حة دومااف يف ل ناافء العحااي يف اعميااا ،وإس ااايجيجة
اهلااد  ،وإس ااايجيجة النّظاار إىل ل لاات ّ
طلب المهن واعسف دة من اآلخررن.
كاااف لا اار نتاافئج الدراسااة لن اععحه ااة األوىل يسااتمال يهلج ااة ساافئدة بش ا ل يتاافبم ،
ويهلا بااني اادد ماان اإلسااايجيجّف اعمياجااة؛ فقااد ي ااهن يهلج ااة نفئجااة وها إماف مشااروطة لو
غااري مشااروطة ،وقااد ي ااهن التّهلج ااة ال جااة لو ربف جااة لو أفسااجة لو سداسااجة ،ومججم ااف يهلج ااف
مشااروطة ،وذلااك يف اجلفنااب االسااتقعفيل .ويف اجلفنااب اإلنتاافج ي ااهن التهلج ااة إمااف نفئجااة س اهاء
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لكفنا اات مش ا ااروطة ل غ ا ااري مش ا ااروطة ،لو يهلج ا ااة ال جا ااة لو ربف ج ا ااة ،وه ا ا يهلج ا ااف مش ا ااروطة.
والتّهلج ف اعشروطة ه األكثر ددا مقفرنة بفلتّهلج ف غاري اعشاروطة .بجنااف يساتمال اععحه اة
الثفنجااة يهلج ااة ساافئدة بش ا ل متتاافبع ،وهناافر يهلج ااف لخااري ،وه ا إمااف لن ي ااهن يهلج ااة نفئجااة
ساهاءا كفنات مشااروطة لو غااري مشااروطة ،وإمااف يهلج ااف ربف جااة لو أفسااجة وها مشااروطة دائاااف،
وذلك يف اجلفنب االستقعفيل .لمف يف اجلفناب اإلنتافج ففلتّهلج اف قاد ي اهن نفئجاة لو ال جاة لو
ربف جة وه يهلج ف مشروطة.
لمااف فجاااف رتملاار بظاافهرة التغجااري يف اساات دا إسااايجيجّف اسااتماف اعميااا فقااد ا تاافد
اععحه ااة األوىل ل اات اس ااتماف إس ا ااايجيجّف ممياج ااة ممجّن ااة ،وي رره ااف يف ح اافال متم ااددة،
وااارو م متعفرنااة ،وث إااد إال يغاريان يف اسااتمافهلف للاميااا .و نااد التّاادقجر يف طررقااة اععحه ااة
الثفنجة يعني حدو دة يغريا يف ً استماف اإلساايجيجّف اعمياجة.
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