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الخهلُم اللاةم  في غىء  ماصة نلم اإلاهاحمحهلُم  اؾتراجُجُت يهضف َظا البدث ئلى مهغفت جؿبُم

في كؿم اللغت الهغبُت وأصبها بجامهت مىالها مالً ئبغاَُم  ؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج، وآعاء الؿلبت  نلى اإلاشغوم

زبرة  في كؿم اللغت الهغبُت وأصبها بهظٍ الجامهت َى أن ًملً الؿالب نلم اإلاهاحم أَضاف حهلُم ماصة فُه. ومً

ل اإلاىهج ئلى مشغوم خُث ًخم  ت في جطمُم اإلاهاحم الهغبُت. والخهلُم اللاةم نلى اإلاشغومحهلُمُ ًلىم نلى جدٍى

اث واكهُت وؾغح  مىً للؿالب أن ًطل ئلى مدخٍى جلضًم أوشؿت واكهُت لُخفانل مهها اإلاخهلم أو الؿالب، ٍو

،ً ومطاصع  .. َظا البدث بدث وضفي هُفيياع منهاوئناصة الخفىير فيها واؾخسغاج أف أفياٍع وجباصلها مو أفياع آلازٍغ

لت حمو البُاهاث هي اإلاالخكت واإلالابلت،  البُاهاث في َظا البدث هي مىهج الضعاؾت، ونملُت الخهلُم، والؿلبت. وؾٍغ

لت جدلُل البُاهاث الىُفُت وهي جىكُم البُاهاث، ونغغها، والاؾخيخاج. أما هخاةج البدث فهي ئن اؾتراجُجُت  بؿٍغ

في َظا اللؿم جم جؿبُلها بمغاخل: ازخُاع اإلاشغوم،  الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم في غىء  ُم ماصة نلم اإلاهاحمحهل

م. وهي جخمثل في زؿت الضعاؾت إلااصة نلم اإلاهاحم بدُث ًؿبم  5في  والخسؿُـ للمشغوم، والخىفُظ، والخلٍى

الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم ًىاؾب  في غىء اإلاهاحمحهلُم ماصة نلم  اؾتراجُجُت للاءاث. أما الؿلبت فهم عأوا أن

 بلؿم اللغت الهغبُت وأصبها بجامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج. جؿبُلها
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 مقدمة .أ

اع الهلمي والخىىىلىجي. ووان لهظا الاهفجاع أزغ هبير في حغيراث ًخميز الهطغ الحضًث بهطغ الاهفج

هت مسخلفت في وافت مُاصًً الحُاة و مً أَمها مُضان التربُت و الخهلُم و ألامىع التي جخهلم  غاث ؾَغ وجؿٍى

ا. وؾهذ الهملُاث الخهلُمُت صاةما لالؾخفاصة مً  بهظا اإلاُضان هأَضافه، ووؾاةله، ؾغاةم حهلُمه، وغيَر

 َظا الخلضم الهلمي الهاةل. 

ت جخغير  وجخؿىع باؾخمغاع.  وفي قل طلً  ين  أن ألاَضاف والغاًاث الخهلُمُت التربٍى ًغي بهؼ التربٍى

جدىىم اؾتراجُجُاث الخهلُم الحضًثت، وؾغاةلها، وأؾالُبها، وهماطحها، جبها لخغير  الىكغة ئلى ؾبُهت نملُت 

خىن، الخهلُم والخهلم مً حهت، والخدٌى ئل (. ومو طلً خضر 31: 7004ى اإلاضعؾت البىاةُت مً حهت أزغي. )ٍػ
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الاهخلاٌ مً ألاوشؿت الخهلُمُت التي جخمدىع خٌى اإلاهلم مثل ؤلاللاء واإلاىاكشت، التي ًلىصَا ناصة اإلاهلم، 

 ئلى ألاوشؿت التي جخمدىع خٌى الؿالب هفؿه، مثل اؾتراجُجُاث الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم. 

ت البىاةُت للهالم والخهل ُم اللاةم نلى اإلاشغوم هاخضي اؾتراجُجُاث الخهلُم الحضًثت جخفم مو الىكٍغ

ى  ل اإلاىهج ئلى مشغوم خُث ًخم بُاحُه التي تهخم بخهلُم ألافغاص مً زالٌ الخبراث.  َو ًلىم نلى جدٍى

مىً للؿالب أن ًطل ئلى اث واكهُت وؾغح  جلضًم أوشؿت واكهُت لُخفانل مهها اإلاخهلم أو الؿالب، ٍو مدخٍى

،ً ض، مدىعٍ وئناصة الخفىير فيها واؾخسغاج أفياع منها.  أفياٍع وجباصلها مو أفياع آلازٍغ ى أؾلىب حهلُمي فٍغ َو

اإلاخهلم أما اإلاهلم فضوعٍ ًلخطغ نلى ؤلاشغاف والخىحُه واإلاؿانضة نىض الحاحت، فاإلاخهلمىن ًلىمىن 

 (66: 7005بأوشؿت طاجُت جدذ ئشغاف اإلاهلم )هبهان، 

كض صٌ الهضًض مً الضعاؾاث نلى أَمُت اؾتراجُجُت  الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم وهي فهاٌ في جغكُت 

م الظاحي للىضٌى ئلى الحل،  فهمهم في اإلاىاص الضعاؾُت، واإلافاَُم ,الخدطُل الضعاس ي للؿلبت، وجلضًَغ

 (  35-5: 7000جمىناث )جىمؼ، اإلاخهللت بمهاعاث مهُىت في اإلاشغوم، والخغيراث ؤلاًجابُت  في اإلا

بلؿم اللغت الهغبُت وأصبها بجامهت مىالها مالً ئبغاَُم  ؤلاؾالمُت الحيىمُت أما ماصة نلم اإلاهاحم 

ت وجؿبُلُت.  وللحطٌى نلى َضف  ماالهج فهي تهضف ئلى أن ًلضع الؿلبت نلى صعاؾت نلم اإلاهاحم هكٍغ

نلى اإلاشغوم. مً زالٌ َظا ًمىً الؿلبت بهظا اللؿم أن جؿبُلي ؾبم الباخث اؾترجُجُت الخهلُم اللاةم 

 . ًمليىن زبراث حهلُمُت في جطمُم اإلاهاحم الهغبُت

 

 استراثيجية الحعليم، وعلم املعاجم، والحعليم القائم على املشروع .ب

 استراثيجية الحعليم  .1

 مفهىم اؾتراجُجُت الخهلُم (أ 

ت أو فً  Strategiaولمت اؾتراجُجُت مشخلت مً ولمت ًىهاهُت  وهي حهني اللُاصة الهؿىٍغ

ت في شيل خملت مىكمت.  الحغب، جدخىي نلى أفػل كُاصة للفػاةل أو الؿفً أو لللىاث الجٍى

ت بمهنى زؿت أو زؿىة أو  ؿخسضم مطؿلح الاؾتراجُجُاث في الهضًض مً اإلاىاكف غير الهؿىٍغ َو

 (.70: 3663خضر ئعاصي هدى جدلُم َضف )أهؿفىعص، 

غي  لت 304-303ٌ:  3111الػىي )ٍو ( أن الاؾتراجُجُت حهني فً اللُاصة، ولظا لفترة ؾٍى

أكغب ما جيىن ئلى اإلاهاعة "اإلاغللت" التي ًماعؾها هباع اللُاصة، واكخطغ اؾخهماالتها نلى اإلاُاصًً 

فها مً كاةض ألزغ، وبهظا الخطىص  ت، واعجبـ مفهىمها بخؿىع الحغوب، هما جباًً حهٍغ الهؿىٍغ

ألبض مً الخأهُض نلى صًىامُىُت الاؾتراجُجُت، خُث أهه ال ًلُضَا حهٍغف واخض حامو،  فاهه

فاالؾتراجُجُت هي فً اؾخسضام الىؾاةل اإلاخاخت لخدلُم ألاغغاع أو ليىنها هكام اإلاهلىماث 

خفم الجمُو في ازخُاع ألاَضاف وجدضًضَا، وازخُاع ألاؾالُب  الهلمُت نً اللىانض اإلاثالُت للحغب ٍو

الهلمُت لخدلُم ألاَضاف وجدضًضَا، ووغو الخؿـ الخىفُضًت، وجيؿُم الىىاحي اإلاخطلت بيل 

 طلً.

ووان مفهىم اؾتراجُجُت أضبذ مؿخسضما في مجاٌ التربُت بهض اؾدبهاص مسكىعاجه 

ا وجدٌى ئلى مطؿلح اؾتراجُجُاث الخهلم، وأخض  الهضواهُت والخىافؿُت، وأضبذ له مهنى جغبٍى
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فاث الف ىُت اإلاؿخسضمت الؾتراجُجُاث الخهلم َى الهملُاث التي ًىقفها اإلاخهلم لخهُىه في الخهٍغ

ً واؾخضناء واؾخسضام اإلاهلىماث )أهؿفىعص،   (.73-70: 3663اهدؿاب وجسٍؼ

أما اؾتراجُجُت الخهلُم فهي مجمىنت مً ئحغاءاث الخهلُم اإلاسخاعة ؾلفا مً كبل اإلاهلم 

ضامها أزىاء جىفُظ الخهلُم، بما ًدلم ألاَضاف الخهلُمُت أو مطمم الخهلُم، والتي ًسؿـ الؾخس

خىن،  ( .  وبهباعة أزغي 753: 3657اإلاغحىة بأكص ى فانلُت ممىىه، وفي غىء ؤلامياهاث اإلاخاخت )ٍػ

( ئنها مجمىنت اللىانض الهامت والخؿىؽ الهغغُت التي تهخم بىؾاةل 33: 7000هما ًغاٍ نلي )

 جدلُم ألاَضاف اإلايشىصة.

 يىهاث اؾتراجُجُت الخهلُم م (ب 

خىن )  ( ميىهاث اؾتراجُجُت الخهلُم بشيل نام نلى أنها: 767 -760: 7000خضص هماٌ ٍػ

 ألاَضاف الخهلُمُت (1

ىؿمها لِؿير وفلا لها في حهلُمه. (2  الخدغواث التي ًلىم بها اإلاهلم، ٍو

باث واإلاؿاةل اإلاؿخسضمت للىضٌى ئلى ألاَضاف. (3  ألامثلت والخضٍع

 الجى الخهلُمي والخىكُم الطفي للحطت. (4

سؿـ لها. (5  اؾخجاباث الخالمُظ الىاججت نً اإلاثيراث التي ًىكمها اإلاهلم ٍو

 مهاًير ازخُاع اؾتراجُجُت الخهلُم اإلاالةمت (ج 

ظٍ الفهالُت ًمىً حهلمها  ئن ازخُاع اؾتراجُجُت الخهلُم اإلاالةمت ًغحو ئلى فهالُت اإلاهلم، َو

م حهلم ه خىن )نً ؾٍغ  ( ، وهي: 174 -173: 7000ُفُت مهالجت زمـ مىاَب هما ًغاٍ هماٌ ٍػ

 جضبير الؼمان. (1

 ازخُاع ما حؿهم به. (2

 مهغفت أًً حؿخسضم كىجً لخدلُم أفػل ألازغ وهُف. (3

اث الصحُدت. (4  جدضًض ألاولٍى

 الغبـ بين َظٍ اإلاىاَب ولها في وؿُج واخض باجساط كغاعاث فهالت. (5

ًض مً اؾتراجُجُاث الخهلُم ليل منها ئحغاءاتها الخهلُمُت اإلاميزة، ومً أَم َظٍ ًىحض الهض

الاؾتراجُجُاث هي الهغع الشفهي )اإلاداغغة(، والدؿمُو، وألاؾئلت وألاحىبت، واإلاىاكشت، والهغوع 

الهملُت، والاؾخلطاء، والاهدشاف، وخل اإلاشىالث، والخهلم الاجلاوي، والخهلم الخهاووي، والخهلم 

ىن، والخهلم الخطىص ي الؿمعي، والخهلم  بالىمبُىجغ الشخظ )الحاؾىب(، والخهلم بالخلُفٍؼ

باإلاداواة، والخهلُم اإلابرمج، والضعاؾت اإلاؿخللت، واإلاشغوم، ولهب ألاصواع، والخهلم باللهب، والخهلُم 

خىن،   (.753: 7003بالحلاةب الخهلُمُت )ٍػ

 وبعض القضايا فيه   علم املعاجم .2

 فهىم نلم اإلاهاحمم (أ

( أن نلم اإلاهاحم أو نلم اإلافغصاث َى صعاؾت اإلافغصاث ومهاهيها في 1: 3663كاٌ اللاؾمي )

لغت واخضة أو في نضص مً اللغاث. ويهخم نلم اإلافغصاث مً خُث ألاؾاؽ باشخلاق ألالفاف، وأبيُتها، 

ت وؤلانغابُت، والخهابير ؤلاضؿالخُت، واإلاتراصفاث و   حهضص اإلاهاوى.  وصاللتها اإلاهىٍى
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مً الخهٍغف الؿابم ًبضو أن اللاؾمي ال ًفغق بين نلم اإلاهاحم ونلم اإلافغصاث. هالَما في 

ى جدلُل مفغصاث اللغت، وفهمها، وجفؿير مهاهيها ختى ئهخاج مهاوى  مىغىم الضعاؾت هفؿه َو

 اإلافغصاث الصحُدت والفطحى وحضًغ باصزالها ئلى اإلاعجم. 

ت بترجِب مهين إلهخاج معجم  بشيل أما ضىانت اإلاهاحم فهي  نلم وفً ئنضاص اإلاهاحم اللغٍى

م بين نلم اإلاهاحم وضىانت اإلاهاحم. نلم اإلاهاحم صون ضىانت اإلاهاحم ال  حُض. فال ًمىً الخفٍغ

ًمىً ئهخاج معجم طي حىصة نالُت وؾهىلت اؾخسضامه. وهظلً بالهىـ، ضىانت اإلاهاحم صون نلم 

مفغصاجه  بضاللت غير  صحُدت.  نلم ضىانت اإلاعجم )هفغم مً نلىم اإلاهاحم ؾخيخج معجما  مهكم 

ت(.  لظلً  اللغت الخؿبُلُت( ًدخاج ئلى هخاةج الضعاؾاث  مً نلم اإلاهاحم )فغم مً نلىم اللغت الىكٍغ

خػمً ضىانت اإلاهاحم  مطؿلح نلم اإلاهاحم أنم مً نلم ضىانت اإلاهاحم. نلم اإلاهاحم ًخهلم ٍو

 (2: 7032)جىفُم الغخمان، 

 مفهىم اإلاعجم (ب

ىن اإلاعجم بأهه "هخاب ًػم بين صفخُه مفغصاث لغت ما ومهاهيها واؾخهماالتها في  نّغف اللغٍى

التراهُب اإلاسخلفت، وهُفُت هؿلها، وهخابتها، مو جغجِب َظٍ اإلافغصاث بطىعة مً ضىع الترجِب التي 

صًىان إلافغصاث اللغت مغجب نلى غالبا ما جيىن الترجِب الهجاتي". ونغفه اإلاعجم الىؾُـ بأهه "

 (.337: 3655خغوف اإلاعجم" )نمغ، 

ونىض أخمض نبض الغفىع نؿاع ئهه هخاب ًػم أهبر نضص مً مفغصاث اللغت ملغوهت بشغخها 

وجفؿير مهاهيها نلى أن جيىن اإلاىاص مغجبت جغجِبا زاضا، أما نلى خغوف الهجاء أو اإلاىغىم. )جىفُم 

 (303: 7032الغخمان، 

 مُت اإلاعجمأَ (ج

فت وأصحابه )  (:332-331: 3656أما أَمُت اإلاعجم وفىاةض اؾخهماله، فهي هما كاله أبى شٍغ

 اإلادافكت نلى ؾالمت اللغت. (1

 حهل اللغت كاصعة نلى مىاهبت الهلىم والفىىن. (2

 الىشف نً مهاوي ألالفاف اإلاجهىلت والغامػت. (3

ت واإلاشترن اللفكي وألاغض (4  اص.مهغفت قىاَغ لغٍى

 مهغفت أضل اللفل واشخلاكاجه. (5

ش اللفل وجؿىعٍ وازخالف اؾخهماله. (6  جاٍع

 مهغفت وىن اللفكت نامُت أو فطُدت. (7

 الىكىف نلى ألفاف مهجىعة غير مؿخهملت. (8

ت. (9 ت والىدٍى  الهثىع نلى شاَض مً الشىاَض اللغٍى

 مهغفت كاةل شاَض مً الشىاَض. (11

ا صحًُد  (11
ً
فها غبـ اللفكت غبؿ  ا في أضلها وجطاٍع

 الخؿىاث ؤلاحغاةُت إلنضاص اإلاعجم (د

 ( هي :347-334:  3655أَم الخؿىاث ؤلاحغاةُت إلنضاص اإلاعجم )نمغ،
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لت جغجِبه، ووؾاةل غبـ الهجاء والىؿم  (1 الخلضًم بين ًضي اإلاعجم بملضمت جدضص مىهجه، وؾٍغ

ٍف اإلاخبهت، وشغح الغمىػ والهالماث فُه، وهُفُت جطيُفه اإلاهاوي والضالالث، ووؾاةل الخهغ 

ش اللغت وأهكمتها  ها لخاٍع والازخطاعاث اإلاؿخهملت في اإلاعجم. هما حشمل اإلالضمت نغغا ؾَغ

 الطىجُت والطغفُت والضاللُت.

 الؿير في جألُف اإلاعجم نلى الخؿىاث آلاجُت: (2

م الاؾخسالص مً الىطىص التي جلو في صاةغ  (أ) خم نً ؾٍغ ة اَخمام اإلاعجمي حمو اإلااصة، ٍو

ت. ولىً ًيبغي الحظع في  مو وغو ول مفغص في بؿاكت. واليهم أن جيىن اإلااصة مىخىبت أو شفٍى

حسجُل اإلااصة الصحفُت ألنها هثيرا ما حؿخهمل حهبيراث مخىغعة في مىاؾباث زاضت، هما 

ىضع أن جلتزم بمؿخىي لغىي مهين. ولىً مسح  هت، ٍو حؿخسضم مفغصاث ابضانُت ؾَغ

ا وملاالتها الافخخاخُت جدخىي نلى أخضر ماصة الىطى  ص الصحفُت َام ألنها في أزباَع

 مهاضغة باليؿبت للمىغىناث التي حهالجها.

 ازخُاع اإلاضازل أي الىخضاث اإلاعجمُت التي ؾِخػمنها اإلاعجم.  (ب)

 جألُف اإلاضازل أو مهالجت اإلااصة مً هىاخيها اإلاسخلفت واإلاهنى، والىؿم، والهجاء،  (ت)

 والاشخلاق، وصعحت الاؾخهماٌ. 

لت مً ؾغق الترجِب الهجاتي أو  (ث) ال ًبلى نلى اإلاعجمي ئال أن ًغجب مضازله بؿٍغ

 اإلاىغىعي. 

 الحعليم القائم على املشروع  .3

 مفهىم الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم (أ

ً أن الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم َى نباعة نً وشاؽ ًلىم به الؿالب  كاٌ ولُام ولباجٍغ

لىم به بشيل ؾبُعي في حى احخماعي ٌشبه اإلاىار  مً أحل جدلُم ألاَضاف اإلادضصة واإلاغؾىمت، ٍو

ضي،   (.734: 7003الحلُلي للهمل )الهٍى

غي الىاشف ) ( أهه أوشؿت غير ضفُت جخم جدذ ئشغاف اإلاهلم ؾىاء واهذ 303: 7005ٍو

ا مً ألاوشؿت ال هلمُت كض جيىن فغصًت أو حمانُت، ولىً مً صازل اإلاضعؾت، أو زاعحها، وهي هغيَر

 ألافػل أن جيىن حمانُت مً أحل جيامل اإلاشغوم، وجدلُم أَضاف اإلاجاٌ الىحضاوي لضي الؿلبت. 

ض، مدىعٍ اإلاخهلم أما اإلاهلم فضوعٍ ًلخطغ نلى ؤلاشغاف والخىحُه  ى أؾلىب حهلُمي فٍغ َو

(. 66: 7005ُت جدذ ئشغاف اإلاهلم )هبهان، واإلاؿانضة نىض الحاحت، فاإلاخهلمىن ًلىمىن بأوشؿت طاج

اهخى،   (17: 7031وبهباعة أزغي ئهه أؾلىب الخهلُم الظي ٌؿخسضم اإلاشغوم وىؾُلت الخهلُم )صاٍع

فاث الؿابلت ًغي الباخث أن الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم َى الخهلُم اإلاخمغهؼ  فمً الخهٍغ

 اؾت مشيلت والبدث نً مهالجتها وجم بمىخج مهين. نلى اإلاخهلم لفهم اإلاباصب اإلاهُىت باللُام نلى صع 

و في الخهلُم (ب  أهىام اإلاشاَع

ً )في بغواث،  و أعبهت أكؿام عةِؿُت، وهي: 77: 7031طَب ولُام والباجٍغ  ( ئلى أن  اإلاشاَع

اإلاشغوناث البىاةُت )ؤلاوشاةُت(، وهي مشغوناث طاث ضبغت نلمُت، وتهضف ئلى الهمل وؤلاهخاج  (1

ىث الىباجُت، وضىانت الطابىن، وجغبُت الحُىاهاث ألالُفت(وضىانت ألا   شُاء مثل )ضىانت الٍؼ
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اإلاشغوناث الترفيهُت، وهي مشغوناث جؿبُلُت وجغفيهُت خُث ًخهلم الخالمُظ فيها مً زالٌ  (2

اإلاخهت التي جلضمها لهم َظٍ اإلاشغوناث التي جيىن نلى شيل عخالث حهلُمُت، وػٍاعاث مُضاهُت، 

دضص أ
ُ
ها لخسضم مجاٌ الضعاؾت مثل اضؿداب الخالمُظ ئلى اإلاخدف إلؾالنهم نلى ج

ُ
َضاف

 ضىاناث ؤلاوؿان اللضًم وهُفُت جؿىعَا نلى مغ الهطىع.

اإلاشغوناث التي جيىن في ضىعة مشىالث. تهضف َظٍ اإلاشغوناث ئلى صفو الخالمُظ نلى الخفىير  (3

م نغع مشيلت نليهم وصفههم إلاداولت  مهغفت مؿبباتها لللػاء نليها، مثل اإلابضم، نً ؾٍغ

غي،   (.62: 7030مشغوم جغبُت الضواحً ألحل اللػاء نلى الظباب والحشغاث في اإلاضعؾت )الحٍغ

اإلاشغوناث التي تهضف ئلى اهدؿاب مهاعاث مهُىت. الغغع مىه الخهغف ئلى مهاعة، أواهدؿابها،  (4

ت للمىؿلت: مثل مشغوم كُاؽ صعحت الحغاعة والػغـ الجىي والغؾىبت،  وعؾم الخاعؾت الجٍى

ت، أو مشغوم اؾخسضام البطىلت والخاعؾت للىضٌى ئلى هلؿت مهُىت، أو  للخيبإ بالحالت الجٍى

ضي،   (.770: 7003لحؿاب اإلاؿافت بين مضًيخين )الهٍى

ما: و ألاعبهت ًمىً جىفُظَا مً زالٌ همؿين للخهلُم، َو  و َظٍ اإلاشاَع

يىن  (3 و بشيل فغصي أي ًلىم ول ؾالب  ي َظا الىىمالهمل ف مشغوناث فغصًت، ٍو مً اإلاشاَع

و ألازغي، أو ًيىن هفـ اإلاشغوم، ولىً ول ؾالب  بانضاص مشغوم بمفغصٍ مسخلفا نً اإلاشاَع

ٌهمل نلى اهفغاص مثل كُام ول ؾالب بخدػير الضاعة الىهغباةُت، أو جطمُم بىاء َىضس ي، أو 

ا.  ئنضاص بغهامج نلى الحاؾىب، وغيَر

اث حمانُت، وهي التي الًمىً الهمل بها بشيل اهفغاصي، مثل جلضًم مؿغخُت، أو مشغون (7

فهالُت مضعؾُت أزغي فان طلً ًخؿلب مشاعهت مجمىنت مً الؿلبت في ؤلانضاص والخىفُظ، مً 

حهت، ومً حهت أزغي كض ال ٌؿخؿُو اإلاهلم مخابهت ول مشغوم نلى خضة لهىامل الىكذ  

و مما ًلىص ئل ى الانخماص نلى الهمل الجماعي مثل جطمُم عؾم َىضس ي إلاضًىت وؾبُهت اإلاشاَع

ف،   (337: 7002ؾُاخُت )ألاخمض وؾٍى

 زؿىاث اؾتراجُجُت الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم (ج

 ( فهي هما ًلي:72: 7031أما اؾتراجُجُت الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم )بغواث، 

غوم ئط ًخىكف نليهما مضي حضًت اإلاشغوم، ازخُاع اإلاشغوم، وهي أَم مغخلت في مغاخل اإلاش (1

ولظلً ًجب أن ًيىن اإلاشغوم مخىاكًفا مو مٌُى الخالمُظ، وأن ٌهالج هاخُت مهمت في خُاة 

الؿالب، وأن ًإصي ئلى زبرة وفيرة مخهضصة الجىاهب، وأن ًيىن مىاؾبا إلاؿخىاَم، وأن جيىن 

 مُظ وئمياهُاث الهمل.اإلاشغوناث اإلاسخاعة مخىىنت، وجغاعي قغوف اإلاضعؾت والخال 

الخسؿُـ للمشغوم. ئط ًلىم الخالمُظ باشغاف مهلمهم، بىغو الخؿت ومىاكشت جفاضُلها مً  (2

لؿم الؿالب ئلى  ًُ أَضاف اليشاؽ وألىاهه واإلاهغفت واإلاهاعاث والطهىباث اإلادخملت، نلى أن 

يىن صوع اإلاهلم في عؾ م الخؿت َى مجمىناث، وجضون ول مجمىنت نملها في جىفُظ الخؿت ٍو

 ؤلاعشاص والخصحُذ وئهماٌ الىلظ فلـ.

الخىفُظ، وهي اإلاغخلت التي جىلل بها الخؿت واإلالترخاث مً نالم الخفىير والخسُل ئلى خيزالىحىص،  (3

لىم ول منهم باإلاؿإولُت اإلايلف  بضأ الؿالب الحغهت والهمل، ٍو ت، ٍو وهي مغخلت اليشاؽ والحٍُى
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ؿمذ بها، وصوع اإلاهلم تهُئت الكغوف ، وجظلُل الطهىباث، هما ًلىم بهملُت الخىحُه التربىي، َو

شجههم نلى الهمل  الخكهم أزىاء الخىفُظ َو بالىكذ اإلاىاؾب للخىفُظ خؿب كضعاث ول منهم، ٍو

لىم بالخهضًل في ؾير اإلاشغوم.  والاحخمام مههم، ئطا صنذ الػغوعة إلاىاكشت بهؼ الطهىباث، ٍو

م ما و  (4 م. ًلطض به جلٍى م نملُت مؿخمغة مو الخلٍى ضل ئلُه الخالمُظ أزىاء جىفُظ اإلاشغوم، والخلٍى

ؾير اإلاشغوم مىظ البضاًت وأزىاء اإلاغاخل الؿابلت، ئط في نهاًت اإلاشغوم ٌؿخهغع ول جلمُظ ما كام 

به مً نمل وبهؼ الفىاةض التي ناصث نلُه مً َظا اإلاشغوم، زم ًدىم الؿالب نلى اإلاشغوم 

 جُت:مً زالٌ الدؿاؤالث آلا

 ئلى أي مضي أجاح لىا اإلاشغوم الفغضت لىمى زبراجىا مً زالٌ الاؾخهاهت بالىخب واإلاغاحو. -

ئلى أي مضي أجاح لىا اإلاشغوم الفغضت للخضٍعب نلى الخفىير الجماعي، والفغصي في اإلاشىالث  -

 الهامت.

مىاؾبت، ئلى أي مضي ؾانض اإلاشغوم نلى جىحُه مُىلىا، واهدؿاب مٌُى واججاَاث حضًضة  -

م الجماعي أن حهاص زؿىة مً زؿىاث اإلاشغوم، أو ئناصة اإلاشغوم وله  مىً بهض نملُت الخلٍى ٍو

 (.337: 7005بطىعة أفػل بدُث ٌهملىن نلى جالفي ألازؿاء الؿابلت )بضًغ، 

 

 منهج البحث .ج

ضعي ) اث ًغهؼ نلى مهلىم ( أن البدث الىضفي351: 7000َظا البدث بدث وضفي هُفي .  كاٌ صٍو

لت مىغىنُت، بما  ا بؿٍغ وافُت وصكُلت  نً قاَغة أو مً أحل الحطٌى نلى هخاةج نلمُت، زم جفؿيَر

نلى صعاؾت وكغاءة البُاهاث وألاخضار  ٌهخمض ًيسجم مو اإلاهؿُاث الفهلُت للكاَغة  . واإلاىهج الىُفي

ل البُاهاث ئلى أعكام هما في خالت البدث ال ىمي، وئهما ًخم الحطٌى نلى بأؾلىب غير همي، خُث ال ًخم جدٍى

 الىخاةج مً واكو مالخكت وجدلُل ألاخضار واإلاىاكف والطىع والىزاةم والاجطاالث اللفكُت وغير اللفكُت.

مطاصع البُاهاث في َظا البدث هي مىهج الضعاؾت إلااصة نلم اإلاهاحت، ونملُت حهلُم نلم اإلاهاحم، 

لت حمو البُاهاث اإلاؿخسضمت فهي 7035/7036 والؿلبت في الفطل الثاوي مً الؿىت الضعاؾُت . أما ؾٍغ

لت جدلُل البُاهاث الىُفُت وهي جىكُم  اإلاالخكت واإلالابلت.  و لخدلُل البُاهاث  اؾخسضم الباخث ؾٍغ

 البُاهاث، ونغغها، والاؾخيخاج. 

 

 نحائج البحث ومناقشتها .د

 يم القائم على املشروعالحعل في ضىء  جعليم مادة علم املعاجم استراثيجية ثطبيق .1

الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم الخل  في غىء  حهلُم ماصة نلم اإلاهاحم كبل جؿبُم اؾتراجُجُت

الباخث مىهج الضعاؾت إلااصة نلم اإلاهاحم في كؿم اللغت الهغبُت وأصبها بجامهت مىالها مالً ئبغاَُم 

نلم  أَضاف حهلُم ماصة أن مً الباخث حضؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج إلاهغفت مضي ئمياهُاث جؿبُلها. وو 

زبرة حهلُمُت في جطمُم اإلاهاحم  في كؿم اللغت الهغبُت وأصبها بهظٍ الجامهت َى أن ًملً الؿالب اإلاهاحم

ل اإلاىهج ئلى مشغوم  الهغبُت. وحضًغ بخؿبُم اؾتراجُجُت الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم فأنها جلىم نلى جدٍى
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اث خُث ًخم جلضًم أوشؿت واكه مىً للؿالب أن ًطل ئلى مدخٍى ُت لُخفانل مهها اإلاخهلم أو الؿالب، ٍو

،ً  وئناصة الخفىير فيها واؾخسغاج أفياع منها.  واكهُت وؾغح أفياٍع وجباصلها مو أفياع آلازٍغ

في  الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم في غىء  حهلُم ماصة نلم اإلاهاحم وبطفت نامت ئن اؾتراجُجُت

بُلها بمغاخل: ازخُاع اإلاشغوم، والخسؿُـ للمشغوم )جلؿُم اإلاجمىناث، وجلؿُم َظا اللؿم جم جؿ

وقاةف عحاٌ اإلاجمىنت، جدلُل الاخخُاحاث لخهُين هىنُت اإلاعجم(، و الخىفُظ )حمو مىاص اإلاعجم 

م. وهي جخمثل في  وهخابتها، الخطضًم مً حهت اللغت وضضق اإلاػمىن، الخهضًالث، واإلاىخج النهاتي(، والخلٍى

 للاءاث. 5في  زؿت الضعاؾت إلااصة نلم اإلاهاحم بدُث ًؿبم

 ازخُاع اإلاشغوم (أ 

واهذ ماصة نلم اإلاهاحم في كؿم اللغت الهغبُت وأصبها بجامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت 

للاءا(. أما ألاَضاف ألاؾاؾُت فهي جمىً  33الحيىمُت ماالهج حؿخغغق صعاؾتها فطال واخضا )

اث اإلاعجمُت، وجىمُت كضعة الؿالب نلى فهمها، وبىاء الؿالب مً الخ هاعف نلى نلم اإلاهاحم والىكٍغ

 في غىء  حهلُم ماصة نلم اإلاهاحم زبرة الؿالب الخهلُمُت في ضىانت اإلاهاحم الهغبُت. واؾتراجُجُت

 في َظا اللؿم جم جؿبُلها في زماهُت للاءاث بهض هطف الفطل. الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم

الخهلُمُت، والىكذ اإلاخاح، ومُضان البدث ونضص  ؾتراجُجُتكغ ئلى َضف جؿبُم َظٍ الا بالى 

اإلاشغوناث البىاةُت أو ؤلاوشاةُت بىمـ مشغوناث اإلاخهلمين وئمياهُاث الهمل، ازخاع الباخث 

حمانُت  ألن َظٍ الاؾتراجُجُت مً مشغوناث طاث ضبغت نلمُت، وتهضف ئلى الهمل وؤلاهخاج 

زبرة حهلُمُت جطمُم اإلاهاحم الهغبُت، والهمل به  حم الهغبُت ختى ًملً الؿالبوضىانت اإلاها

 ًخؿلب مشاعهت مجمىنت مً الؿلبت في ؤلانضاص والخىفُظ. 

الخسؿُـ للمشغوم )جلؿُم اإلاجمىناث، وجلؿُم وقاةف عحاٌ اإلاجمىنت، جدلُل الاخخُاحاث  (ب 

 لخهُين هىنُت اإلاعجم(

ث وجيىن ول مجمىنت مً نشغة ؾالب بىفاءاتهم الخهلُمُت كؿم الؿلبت ئلى أعبهت مجمىنا

اإلاسخلفت. أنؿى اإلاهلم اإلاجمىناث فغضت إلاىاكشت عحاٌ اإلاجمىنت ووقاةفهم، ووغو حضاٌو 

أنمالهم وحهُين هىنُت اإلاعجم اإلاغحى. ومً زالٌ َظا ليل مجمىنت عةِـ، وحامو اإلاىاص وواجبها، 

غت وصحت اإلاػمىن بىقاةفهم اإلاسخلفت.  أما حضواٌ ومطمم اإلاعجم، ومصحح اإلاىاص مً حهت الل

 الهمل فهى هما ًلي:

 ثقرير مرحلي في مشروع صناعة املعجم

 اؾم الؿالب : ____________________       الفطل/مجمىنت : ____________________

 هىم اإلاعجم : _____________________        وقُفت في اإلاجمىنت :  __________________

ش  جىكُو الؿالب جىكُو اإلاهلم الهمل أو اليشـ الُىم والخاٍع

    

    

    

 : حضٌو نمل الؿالب3حضٌو 
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مً حهت اللغت وضضق اإلاػمىن، الخهضًالث، واإلاىخج  الخىفُظ )حمو مىاص اإلاعجم وهخابتها، الخطضًم (ج 

 النهاتي(

بضأ الؿالب الحغهت والهمل، و  ت، ٍو ٍلىم ول منهم باإلاؿإولُت وهي مغخلت اليشاؽ والحٍُى

اإلايلف بها هخيؿُم أنماٌ أنػاء اإلاجمىنت، وحمو اإلاىاص وهخابتها، وجطمُم اإلاعجم، وجصحُذ اإلاىاص 

مً حهت اللغت وصحت اإلاػمىن.  وصوع اإلاهلم تهُئت الكغوف، وجظلُل الطهىباث، هما ًلىم بهملُت 

ؿمذ بالىكذ اإلاىاؾب للخىفُظ خؿب كضعا الخكهم أزىاء الخىفُظ الخىحُه التربىي، َو ث الؿلبت، ٍو

لىم  شجههم نلى الهمل والاحخمام مههم، ئطا صنذ الػغوعة إلاىاكشت بهؼ الطهىباث، ٍو َو

بضو َىان أعبهت مهاحم  بالخهضًل في ؾير اإلاشغوم. وجمذ َظٍ اإلاغخلت باهخاج اإلاهاحم اإلاطممت. ٍو

لؿُاخت ؤلاهضوهِؿُت، واإلاعجم نغبُت، وهي معجم ؾالب الجامهت، ومعجم نلم ألاضىاث، ومعجم ا

 لألؾفاٌ. هما في الطىعة الخالُت:

 
 ُت اإلاىخجت في نهاًت مغخلت الخىفُظ:  اإلاهاحم الهغب3ضىعة 

 

     

م (ص   الخلٍى

م نملُت مؿخمغة مو ؾير  م ما وضل ئلُه الؿلبت أزىاء جىفُظ اإلاشغوم، والخلٍى ًلطض به جلٍى

غ مغخلي في ضىانت اإلاهاحم لضي  اإلاشغوم مىظ البضاًت وأزىاء اإلاغاخل الؿابلت مو مغانت حضاٌو جلٍغ

خهغع ول مجمىنت ما كام به مً نمل وبهؼ الفىاةض التي ناصث الؿلبت، ئط في نهاًت اإلاشغوم ٌؿ

 نلُه مً َظا اإلاشغوم.

 

 الحعليم القائم على املشروع في ضىء  جعليم مادة علم املعاجم استراثيجية آراء الطلبة في ثطبيق .2
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ي الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم ف في غىء  حهلُم ماصة نلم اإلاهاحم اؾتراجُجُت جؿبُموفي نهاًت 

كؿم اللغت الهغبُت وأصبها بجامهت مىالها مالً ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج، كام الباخث بملابلت 

حمُو مجمىناث الؿلبت إلاهغفت آعائهم في جؿبُم َظٍ الاؾتراجُجُت. وصلُل اإلالابلت جخهلم بضافهُت الؿلبت 

الخهلُم اللاةم  في غىء  اصة نلم اإلاهاحمحهلُم م اؾتراجُجُت في الخهامل مو اإلااصة. حمُههم ًدبىن جؿبُم

نلى اإلاشغوم. والخل الباخث مً أزىاء جؿبُم َظٍ الاؾتراجُجُت أن الؿلبت مخدمؿىن في نملُت الخهلُم. 

الخهلُم اللاةم نلى  في غىء  حهلُم ماصة نلم اإلاهاحم ومً زالٌ َظٍ اإلالابلت ًدبين أن اؾتراجُجُت

اث اإلاعجمُت وجدُذ لهم زبراث حهلُمُت في  اإلاشغوم جيىن حُضة حضا فهي حؿانض الؿلبت نلى فهم الىكٍغ

 جطمُم اإلاهاحم الهغبُت. 

 

 الخالصة والاقتراحات .ه

في َظا اللؿم جم  الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم في غىء  حهلُم ماصة نلم اإلاهاحم ئن اؾتراجُجُت

جمىناث، وجلؿُم وقاةف عحاٌ جؿبُلها بمغاخل: ازخُاع اإلاشغوم، الخسؿُـ للمشغوم )جلؿُم اإلا

مً حهت  اإلاجمىنت، جدلُل الاخخُاحاث لخهُين هىنُت اإلاعجم(، والخىفُظ )حمو مدخىي اإلاعجم، الخطضًم

م. وهي جخمثل في زؿت الضعاؾت إلااصة نلم  اللغت وضضق اإلاػمىن، الخهضًالث، واإلاىخج النهاتي(، والخلٍى

 في غىء حهلُم ماصة نلم اإلاهاحم اؾتراجُجُت هم عأوا أنللاءاث.  أما الؿلبت ف 5في  اإلاهاحم بدُث ًؿبم

بلؿم اللغت الهغبُت وأصبها بجامهت مىالها مالً  الخهلُم اللاةم نلى اإلاشغوم بىثرة مميزاتها ًىاؾب جؿبُلها

 ئبغاَُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج. 
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