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 إدارة الصَّناعات اللُّغويَّة العربيَّة
Management of Arabic Language Industries 

 *د.الُمعتّز باهلل السَّعيد
 ملخص

أساُس ىذه الورقة أنَّ اللُّغَة مل تُعد وسيلًة للتَّواُصل وحسب؛ بل أصبَحت 
أيًضا أحَد مصادر الدَّخل القومّي للعديد من ُدَول العامل. وساعَد 
النَّشاُط يف اقتصاديَّات اللُّغات اإلنسانيَّة على االستثمار املعريّف يف 
صناعاٍت لُغويٍَّة ُمتنوِّعة، تشمُل مياديَن صناعة املعاجم وتعليم اللُّغات 

نافسة يف  وتقنية املعلومات وغريىا. وإميانًا بأنَّ اللُّغةَ 
ُ
العربيََّة قادرٌة على امل

ُسوق الصَّناعات اللُّغويَّة إذا توافَر هلا التَّوجيُو اإلداريُّ السَّليم، فإنَّ ىذه 
الدِّراسَة تسعى إىل تقدمي ُرؤيٍة منهجيَّة إلدارة الصَّناعات اللَُّغويَّة العربيَّة. 

على التَّفسري والنَّقد  وقد التَزَمت الدِّراسُة املنهَج التَّحليليَّ القائمَ 
 واالستنباط، انطالقًا من أدبيَّات علم اإلدارة.

وهتدُف الدِّراسُة إىل تقدمي إطاٍر مرجعيٍّ إلدارة الصَّناعات اللُّغويَّة العربيَّة  
من خالل إرساء قواعَد ُمنتظمٍة إلدارة ىذه الصَّناعات والتَّحكُّم يف 
عمليَّاهتا اإلداريَّة، بدءًا بالتَّخطيط، وُمُرورًا بالتَّنظيم والتَّنسيق والتَّوجيو، 

 وانتهاًء بالرِّقابة.
وتوصََّلت الدِّراسُة إىل ُُجلٍة من النَّتائج، منها: تقدمُي تصوٍُّر للعمليَّات  

اإلداريَّة على الصَّناعة اللُّغويَّة العربيَّة، وتقدمُي تصوٍُّر هليكٍل إداريٍّ هلذه 
 الصَّناعات، وتكوين ُرؤية استشرافيَّة هلا. 

ُو الربامج األكادمييَّة وأخريًا، ختُلُص الدِّراسُة إىل توصياٍت، منها: توجي
َعنيَّة بإعداد الباحث اللَُّغوّي إىل الُعُلوم البينيَّة الَّيت تربُط البحَث 

امل
 بالصَّناعة، وَخْلُق بيئٍة إداريَّة ُمناسبٍة للعاملنَي يف الصَّناعة اللَُّغويَّة العربيَّة.
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Abstract 
 

The basis of this paper is the fact that language is 

no longer only a means of communication; it is 

also a source of national income for many 

countries. Besides, activity in the economics of 

human languages has helped in knowledge 

investment in various language industries, 

including the fields of lexicography, language 

education, information technology...  

We believe that Arabic can compete in the 

language industry market if it has the proper 

administrative guidance. That's why this study 

seeks to present a systematic vision about the 

management of Arabic language industries. The 

study is committed to the analytical approach 

based on explanation, criticism and deduction, 

basd on management principles. 
This study aims to provide a reference 

framework for the management of Arabic 

language industries by establishing regular rules 

for the management of these industries and 

control of their administrative processes, from 

planning, through organization, coordination and 

guidance, to the controling. The study has 

reached a number of results, including: serving 

a conception of the administrative processes on 

the Arabic language industry, presentation of a 

conception of the administrative structure of these 

industries, and formation of a forward-looking 

vision for it.  

Finally, the study ends with a number of 

recommendations, including: directing the 

academic programs concerned with the 

preparation of the linguistic researcher to the 

inter-sciences linking research with the industry 

and creating an appropriate administrative 

environment for workers in the Arabic language 

industry. 
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 مقدمة

ناعات المُّغويَّة العربيَّة ، في تتَّبُع ىذه الدّْراسُة منيًجا تحميميِّا، يقوُم عمى التَّفسير والنَّقد واالستنباط لواقع إدارة الصَّ
 ُمحاولٍة لتقويم ىذا الواقع. وتيدُف الدّْراسُة إلى:

ل بيا من التَّصوُّرات .1 ناعة المُّغويَّة العربيَّة والتَّحوُّ ؤى الُمجتمعيَّة،  ضبط معايير الصَّ الفرديَّة إلى الرُّ
ناعة ويتوافُق مع طبيعة  ومن التَّقميد الواقع إلى التَّجديد المأمول، عمى النَّحو الَّذي ُيحقُّْق أىداَف الصَّ

 المُّغة.
ناعات المُّغويَّة العربيَّة، أفراًدا كانوا أو ُمؤسَّساٍت، إلى اإلشكاالت القائم .2 ة توجيو القائميَن عمى الصَّ

ناعات، واقتراح وسائل الُمعالجة الُمناسبة.  بشأن ىذه الصَّ
ناعات المُّغويَّة العربيَّة، تضمُن إحداَث التَّجاُنس واالتّْساق بيَن أركان  .3 تقديم ضوابط منيجيَّة إلدارة الصَّ

ناعة؛ سعًيا إلى التَّأكُّد من صالحيَّة الُمنَتجات لتناُفسيَّة السُّوق من ناحية، وتحقي ق ىذه الُمنَتجات الصَّ
 لُمتطمَّبات الفئات الُمسَتيَدفة من ناحيٍة أخرى.

ناعات والتَّحكُّم في  .4 رساء قواعَد ُمنتظمٍة إلدارة ىذه الصَّ ناعة المُّغويَّة العربيَّة، وا  الُوُقوف عمى واقع الصَّ
قابة؛ إليجاد بيئٍة عمميَّاتيا اإلداريَّة، بدًءا بالتَّخطيط، وُمُروًرا بالتَّنظيم والتَّنسيق والتَّو  جيو، وانتياًء بالرّْ

 ُمناسبٍة لتنمية اقتصاديَّات المُّغة العربيَّة وتوفير قنواٍت لالستثمار المعرفّي فييا.

 األسئمة البحثيَّة.

 تسعى الدّْراسُة إلى اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

ناعة المُّغويَّة؟ وكيَف ُيمكُن النُُّيوُض بيا لتمبية حاجات .1  أفراد الُمجتمع المُّغوّي العربّي؟ ما الصَّ
ناعاُت المُّغويَّة العربيَّة؟ وكيَف نستطيُع تجاُوَز التَّعثُّر حاَل ُحُدوِثو؟ .2  لماذا تتعثَُّر الصَّ
ناعة المُّغويَّة العربيَّة؟ .3  ما أثُر غياب التَّوجيو اإلدارّي عمى الصَّ
 ُلغويَّة، و )الُمنَتج( بوصِفِو بحثًا عمميِّا؟ كيَف ُيمكُن التَّمييُز بيَن )الُمنَتج( بوصِفِو َصناعةً  .4
ناعة المَُّغويَّة العربيَّة؟ .5  كيَف ُيمكُن توظيُف العمميَّات اإلداريَّة لتقويم الصَّ
ناعة المُّغويَّة العربيَّة؟ .6 ًرا لييكٍل إداريٍّ ُيحقُّْق أىداَف الصَّ  كيَف نضُع َتَصوُّ

ناعة المُّغويَّة  ماهيَّة الصَّ

ن بإنتاج األدوات والمعارف الَّتي تستمدُّ ُمعطياتيا من المُّغات  Language industryاعة المُّغويَّة ُتعنى الصَّ
 الطَّبيعيَّة ألىداٍف تنمويَّة؛ وقد أضَحت أحَد المصادر األساسيَّة لمدَّخل القومّي في العديد من ُدَول العالم
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 (Spotti, 2016)(1) ناعات المُّغويَّة لتشمَل: مياديَن التَّرجمة، وتعميم المُّغات الطَّبيعيَّة، . وتتنوَُّع أشكاُل الصَّ
رات التَّعميميَّة، وتقنية المعمومات، وتطوير البرمجيَّات المُّغويَّة، وبناء أدوات ُمعاَلجة  عداد الُمقرَّ وصناعة المعاجم، وا 

قمّي، سواٌء أكاَن مكتو  ًبا أم منطوًقا أم مرئيِّا، ومياديَن أخرى عديدة. المُّغات، باإلضافة إلى َصناعة الُمحتوى الرَّ
ناعُة حيًّْزا من العناية ُكمَّما زادت قي ناعة المَُّغويَّة وفًقا العتبارات السُّوق؛ حيُث تشغُل الصَّ مُتيا وتتحدَُّد أىمّْيَُّة الصَّ

ناعة المَُّغويَّ   ة.السُّوقيَّة لدى ُمستخدمي المُّغة أو الُمنتفعيَن بُمخَرجات الصَّ

ناعاُت المُّغويَُّة ُعموًما عمى ثالثة ُأُسس، ىي:  وتنبني الصَّ

 ناعات المُّغويَّة من : قُــــدرة الُمنِتـــج وتقوُم ىذه الُقدرة عمى الحصيمة المعرفيَّة لمعامميَن عمى إنتاج الصَّ
ضوء ُقدرة الُمنِتج، ناحية، وعمى الميارات اإلداريَّة واالقتصاديَّة والحسابيَّة من ناحيٍة أخرى. وفي 

ناعة لُمتطمَّبات  ناعة المُّغويَّة، وُيمكُننا إخضاُع ىذه الصَّ نستطيُع الُوُقوَف عمى الشَّكل األمثل لمصَّ
 السُّوق، ويكوُن بمقدوِرنا تحديُد احتماالت الكسب والخسارة.

 ناعات تشمُل الموارُد مجموعَة األدوات والوسائل والمصادر الُمساعدة . تواُفر الموارد في إنتاج الصَّ
المُّغويَّة وتطويرىا؛ سواٌء أكانت موارَد ُلغويًَّة أم حاُسوبيَّة أم غير ذلك. وُيؤدّْي غياُب الموارد إلى 
ناعة الُمنتظمة إلى إطار التَّأليف الُمضطرب الَّذي يتأثَُّر باألفراد وتختمُف  الُخُروج عن إطار الصَّ

 ُصورُتُو بتباُينيم.
  َحيُث ُيفَتَرُض أن تتوافَر في الُمنَتج عوامُل الجودة الَّتي تخُمُق الثّْقَة لدى الفئات  ـج.َجوَدة الُمنت

الُمستيدفة، والَّتي ُتساعُد عمى تسويقو بُصورٍة ُمرضية. وبطبيعة الحال، فإنَّ ىذا الُعنُصَر يتأثَُّر 
ناعة في استثمار الموارد بصورٍة ُمباشرٍة بالُعنُصَرين السَّابقين؛ حيُث ُتساعُد مياراُت القائ ميَن عمى الصَّ

 عمى إخراج الُمنَتج عمى الوجو المنشود.

ناعة المُّغويَّة العربيَّةعن   الصَّ

ناعُة المُّغويَُّة العربيَّة شكاًل من أشكال َصناعة المعرفة. وتيدُف إلى توجيو فئاٍت ُمَعيَّنٍة في الُمجتَمع  ُتمثُّْل الصَّ
اب المعرفة المُّغويَّة العربيَّة. وتتفاوُت رغباُت ىذه الفئات بيَن التَّعميم والتَّعمُّم وتنمية المُّغوّي إلى وسائل اكتس

الميارات المُّغويَّة األساسيَّة؛ وقد تخُرُج الرَّغبُة عن ذلَك إلى طمب المعرفة لذاتيا، عمى النَّحو الحادث في ُمختَمف 
 المعارف اإلنسانيَّة.

ناعُة المُّ  غويَُّة العربيَُّة مع نشأة البحث في ُعُموم العربيَّة، في القرن الثَّاني اليجرّي؛ واتََّسَعت لتشمَل: وقد ظيَرت الصَّ
تأسيَس ىذه الُعُموم، وتيذيَبيا، وتيسيَر تعمُِّميا، وصناعة المعاجم. وقد دَعت الحاجُة إلى ىذه الُعُموم نتيجَة انفتاح 

ا أدَّى إلى اختالط أعداٍد كبيرٍة من األعاجم بالعرب؛ حيُث سعى الُمجَتَمع العربّي عمى الُمجتمعات األخر  ى؛ ممَّ
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قوا أحياًنا عمى أب ناعَة المُّغويََّة العربيََّة، ويتفوَّ ناء ىؤالء إلى تعمُّم العربيَّة. وأمكَن لمنَّابغيَن منيم أن ُيمارسوا الصَّ
 العربيَّة.

ناعَة المُّغويََّة    العربيَّة مرَّت بثالث مراحَل أساسيَّة، ىي:ُيمكُن القوُل إنَّ الصَّ

 ناعاُت نجاَحيا حينئٍذ مرحمة النَّشأة ناعة وميَدىا. وقد أظَيَرت الصَّ : وىي الَّتي َشِيَدت موِلَد الصَّ
بانعكاس المعرفة المُّغويَّة عمى أبناء الُمجتمع العربّي من العرب وغيرىم. وألنَّ ىذه المرحمة تقترُن 

ناعات المُّغويَّة العربيَّة الَّتي خمََّفتيا ال تزاُل مصدَر بنشأة عموم العر  بيَّة وبداية التَّأليف فييا، فإنَّ الصَّ
 إلياٍم لمباحثيَن في ُعُموم العربيَّة.

 ر : غَمَب عمييا الشَّرُح واالختصاُر والتَّيذيب، وكاَن من َنتاجيا أن اكتمَمت موُضوعاُت مرحمة التَّطوُّ
أمكَن تمييُز ُحُدود ُكلّْ عمٍم عمى ِحدة. وقد امتدَّت ىذه المرحمُة لما يربو عمى عشرة ُعُموم العربيَّة و 

ُقُرون زمنيَّة، حتَّى إنَّ آثاَرىا ال تزاُل باقيًة إلى اليوم، ال سيَّما في األعمال الفرديَّة، إذا جَعمنا ىذه 
ناعة المُّغويَّة العربيَّة.  األعماَل إحدى ُصَور الصَّ

  ُّوتتزامُن ىذه المرحمُة مع الطَّفرة المعموماتيَّة الَّتي يشيُدىا العصُر الحديث؛ وقد ضجمرحمة الن :
ناعة بالمفيوم الدَّقيق، وظيَرت فييا ُمحاكاٌة لَصناعات المُّغات األخرى. ومع  ُأرِسَيت فييا دعائُم الصَّ

ُمستوى جودة الُمنَتجات ُمقارنًة بيا في أنَّ المنطَق يفرُض أن يغُمَب التَّجديُد عمى ىذه المرحمة، إالَّ أنَّ 
ن َظَيَرت ُمحاوالٌت فرديٌَّة لمنُّيوض المرحمَتين السَّابَقَتين ُيؤكُّْد أنَّيا ال تتجاوُز التَّقميد إالَّ قميالً  ، وا 

ناعة المُّغويَّة العربيَّة.  بالصَّ

ناعة المُّغويَّة واإلدارة بينَ   الصَّ

ٍة نفعيَّة، مفاُدىا أنَّ لممعرفة اإلنسانيَّة قيمًة سوقيًَّة، تأتي بطريٍق ُمباشٍر أو غير تنطمُق ىذه الدّْراسُة من فرضيَّ 
ُمباشر؛ وأنَّ ىذه القيمَة تخضُع لقوانين العرض والطََّمب، فتزيُد أحياًنا وتنقُص أحياًنا أخرى. وتختمُف ىذه الفرضيَُّة 

ن الُعُموم اإلنسانيَّة )مثل: التَّاريخ، وُعُموم المُّغة، واآلداب، مع االعتقاد السَّائد لدى كثيٍر من العامميَن في ميادي
ن لم ُتحقّْق غيَر ذلك من األىداف.  والُفُنون التَّعبيريَّة( بأنَّ المعرفَة قد ُتطَمُب لذاتيا وحسب؛ وا 

ًطا إنسانيِّا، ُيسعى من خالِلِو إلى وُوُقوًفا عمى ىذا الُبعد االقتصادّي، فإنَّ االقتصاَد يتأثَُّر باإلدارة الَّتي ُتمثُّْل نشا
ناعة  تحقيق أفضل النَّتائج بأقّل التَّكاليف وأسيل الطُُّرق الُممكنة. ولعمَّنا نمحُظ االرتباَط الوثيَق بيَن اإلدارة والصَّ

أخرى؛  ُعُموًما؛ حيُث كانت اإلدارُة سبًبا في نجاح َصناعاٍت ومشروعات؛ وكانت سبًبا في قيام ُمؤسَّساٍت وانييار
وبدا ىذا األمُر مع مطمع األلفيَّة الثَّالثة في الُمؤسَّسات المعنيَّة بتقنية المعمومات؛ حيُث يقوُم نشاُطيا األكبُر عمى 
ناعة المُّغويَّة، فإنََّك تجُد أنَّ بعَض الُمجتمعات قادرًة عمى االستثمار في  ناعات المُّغويَّة. وعمى َصعيد الصَّ الصَّ

يَّة عبَر ُمؤسَّساٍت ُتعنى بيذا األمر، وتجُد ُمجتمعاٍت أخرى ُمتعثّْرًة بصورٍة كبيرة، حتَّى إنَّ المعرفَة المعرفة المُّغو 
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المُّغويََّة فييا قد ال تتجاوُز ُبُطوَن الُكُتب أو قاعات الُمحاضرات. واألمُر يعوُد إلى ُقدرة الُمجتَمع عمى إدارة 
ناعة المُّغويَّة وتوجيييا إلى تحق  يق أعمى درجات النَّفع ألبناء ذلك الُمجتَمع.الصَّ

ناعة المُّغويَّة بَميدان تعميم المُّغات. ذلَك أنَّ العمميَّات اإلداريَّة  ُيمكُن التَّمثيُل عمى االرتباط بين اإلدارة والصَّ
ناعة ا –من تخطيٍط وتنظيٍم ونحو ذلك  –الُمصاحبة ليذا الَميدان  لمُّغويَّة، فيعوُد ُتساعُد عمى إرساء دعائم الصَّ

ذلَك بالنَّفع عمى: ُمعمّْمي المُّغات، وُمتعمّْمييا، ومراكز تعميميا، ومعامل األصوات الَّتي ُتوفُّْر بيئَة التَّدريب، 
رات التَّعميميَّة وتيَّات والمرئيَّات الَّتي تصنُع الوسائَل التَّعميميَّة، وُدور النَّشر الَّتي تطبُع الُمقرَّ . وتتحقَُّق وشركات الصَّ

المنفعُة االقتصاديَّة بُصورٍة حتميَّة، سواٌء أكانت ُمباشرة، كتمك الَّتي تتحقَُّق لمقائميَن الُمباشرين عمى العمميَّة 
التَّعميميَّة من الُمؤسَّسات واألفراد، أم غيَر ُمباشرة، كتمَك الَّتي تتحقَُّق لمفئات الُمستيَدفة؛ حيُث ُتساعُدىم المعرفة 

َسبة عمى إيجاد ُفَرص عمٍل ُمناسبة أو استثمار معارفيم لدى الجيات المعنيَّة بيذه المعارف، ونحو ذلك. الُمكتَ 
ناعات المُّغويَّة.  وِقس عمى ذلَك ُمختَمف الصَّ

 الدِّراسات السَّابقة

ناعة المُّغويَّة باإلدارة وأثر ىذه العالقة عمى االقتصاد.  تفتقُر المكتبُة العربيَّة إلى الدّْراسات الَّتي تتناوُل عالقَة الصَّ
ار  ار، وباستثناء كتاب )المُّغة واإلدارة( لمباحث عاطف نصَّ ، فإنَّنا ال نكاُد نجُد كتاًبا أو دراسًة (2)(2001)نصَّ

تي ينبني عمييا جانٌب ُميمّّ من جوانب اقتصاديَّات المُّغة. ومع ىذا فقد كانت ىناَك بعُض حوَل ىذه العالقة الَّ 
الدّْراسات الَّتي أنَجَزىا باحُثوَن خارَج ُحُدود الوطن العربّي، وتناَوَلت ثاُلوث: )المُّغة واإلدارة واالقتصاد( من منظوٍر 

 َتنموّي؛ نذكُر منيا ما يأتي:

  ُّغويَّة في التَّعميم كتاب "اإلدارة المLanguage Management in Education لمباحث "وليام "
 .(3)(Robinson, 1978)م 1978". وقد ُنِشَر في عام William Robinsonُروبنسون 

  مقالة عمميَّة بُعنوان "إدارة المُّغة في الدَُّول ُمتعدّْدة المُّغاتLanguage management in a 
multilingual state لمباحثَين "إيدي كو "Eddie C. Y. Kuo و "بجورن جيرنود "Björn H. 

Jernudd م 1988". وقد ُنِشَرت في عاَم(Kuo, 1988)(4). 
  كتاب "التَّخطيط والسّْياسة المُّغويَّةLanguage Planning and Policy ويضمُّ مجموعًة من ."

َرُه الباحثان "أنتوني المقاالت العمميَّة الَّتي تطرُح إشكاالٍت تنمويٍَّة تتَّ  صُل بالمُّغات اإلنسانيَّة. وقد َحرَّ
"، وُنِشَر في عام Richard B. Baldauf" و "ريتشارد بالدوف Anthony Liddicoatلديكوات 
 .(5)(Liddicoat, 2008)م 2008

  كتاب "إدارة المُّغةLanguage Management لمباحث النّْيوزلندّي "برنارد سبولسكي "Bernard 
Spolsky م 2009". وقد ُنِشَر في عاَم(Spolsky, 2009)(6). 
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  كتاب "التَّنويع في صناعة المُّغاتDiversification in the Language Industry لمباحثة "
 .(7)(Adams, 2013)م 2013". وقد ُنِشَر في Nicole Y. Adams"نيكول آدمز 

  كتاب "السّْياسة المُّغويَّة واالقتصادPolicy and EconomicsLanguage " لألمريكّي "Nkonko 
M. Kamwangamalu م 2016". وقد ُنِشَر في(Kamwangamalu, 2016)(8). 

  كتاب "المُّغة والتَّنمية في إفريقياLanguage and Development in Africa لمباحث األلمانّي "
 .(9)(16Wolff, 20)م 2016". وقد ُنِشَر في H. Ekkehard Wolff"أكييارد وولف 

  ناعة " لمباحث اإلنجميزّي Controlling Language in Industryكتاب "توظيف المُّغة في الصَّ
 .(10)(Crabbe, 2017)م 2017". وقد ُنِشَر في Stephen Crabbe"ستيفن كراب 

ناعات المُّغويَّة العربيَّة.  إشكاالت إدارة الصَّ

 غياب التَّوجيه اإلدارّي. .2.1

ناعات  المُّغويَّة العربيَّة أن يتولَّى أمَرىا ُعمماُء وأكاديميُّوَن من ذوي الدُّربة في البحث والتَّأليف يغمُب عمى الصَّ
ؤية  ن غاَبت الرُّ والعمل األكاديمّي. ويصُل األمُر في بعض األحيان إلى التَّركيز عمى السُّمعة العمميَّة وحسب، وا 

ي صناعاٍت ُلغويٍَّة سابقة. ويعني ىذا ُوجوَد التَّوجيو العممّي الَّذي اإلداريَّة أو حتَّى الخبرة الُمكَتَسبة من العمل ف
 ُيحدُّْد شكَل الُمخَرجات، دوَن العناية بالتَّوجيو اإلدارّي الَّذي يضمُن دقََّة ىذه الُمخَرجات وجدواىا

 (Reed, 2017)(11) ناعات المُّغويَّة إشكااًل  رئيًسا، يترتَُّب عميو أموٌر، . وُيمثُّْل غياُب التَّوجيو اإلدارّي في الصَّ
 منيا:

ناعات الَّتي تدعُميا ُمؤسَّساٌت  :ُفقداُن السَّيطرة عمى رأس المال .1 ويبدو أثُر ىذا األمر في الصَّ
ناعة أو اإلشراف عمييا إلى باحٍث من غير ذوي الخبرة اإلداريَّة؛  عامَّة، حيَن ُتسِنُد أمَر إدارة الصَّ
حيُث تتنوَُّع مصادُر اإلنفاق وتتمدَُّد بصورٍة يصعُب احتواُؤىا، ُخُصوًصا مع ظيور تداعياٍت 

ناعة، أو تدريَب األيدي العاممة عمى استخدام األدوات تفرُض  توفيَر أدواٍت وتقنياٍت ضروريٍَّة لمصَّ
والتّْقنيات، أو غير ذلك. ومع تنامي ىذا األمر، يصعُب تحديُد حجم رأس المال أو التَّنبُّؤ 

 الُمستقبمّي بمصادر اإلنفاق.
ليَّ  :اإلخفاق في إدارة األزمات .2 ؤية األوَّ ناعات المُّغويَّة العربيَّة إذ إنَّ الرُّ ة لُمخَرجات كثيٍر من الصَّ

تنبني عمى تصوُّراٍت لمفعل ورّد الفعل، أو الُمدَخالت والُمخَرجات، دوَن توقُّع العَقبات الُمحَتَممة 
ناعة.  الَّتي قد ُتعيُق تحقيَق النَّتائج عمى النَّحو المنشود أو ُتعيُق االلتزاَم باإلطار الزَّمنّي لمصَّ

ناعة أو تعثُّر بعض مراحميا.  وُيؤدّْي ىذا األمُر بطبيعة الحال إلى زيادة تكمفة إنتاج الصَّ
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ؤى االقتصاديَّة واألبعاد االستثماريَّة .3 حيُث تحرُص اإلدارُة النَّاجحُة عمى توجيو رأس  :غياب الرُّ
ناعة. وُيؤدّْي غيابُ  حيحة؛ ضمانًة لتحقيق أىداف الصَّ ؤى االقتصاديَّة  المال إلى موارده الصَّ الرُّ

إلى ىدر الموارد، بما يترتَُّب عميو خسارة جزٍء كبيٍر من رأس المال الدَّاعم. ومن ناحيٍة أخرى، 
ناعة بالفشل؛ إذ يعني ذلَك عدَم اإلحاطة  فإنَّ غياَب األبعاد االستثماريَّة يحُكُم عمى الصَّ

 عمى استرجاع رأس المال وتحقيق عوائد الرّْبح.بُمتطمَّبات السُّوق وحاجاتو، وبالتَّالي عدَم الُقدرة 

ناعة اتِّساع  قمَّة الهرم اإلدارّي لمصَّ

ِتِو بُصورٍة كبيرة.  ناعُة النَّاجحُة عمى ىيكٍل إداريٍّ يتسمسُل في بناٍء ىرميٍّ ُمنتظم، تتَّسُع قاعدُتُو عن قمَّ تقوُم الصَّ
َة ىر  ناعة الَّذي يعتمي قمَّ ميا اإلدارّي أن يتميََّز عن بقيَّة العناصر اليرميَّة، بما يسمُح لُو وينبغي لقائُد فريق الصَّ

ِو اإلداريَّة، ومنيا: تحديد مياّم الفريق، وتوجيُو العاممين، واإلشراف العاّم عمى مراحل العمل  بُممارسة ميامّْ
َة إشكااًل يبرُز في ا ناعة. لكنَّ ثمَّ ناعات المُّغويَّة العربيَّة، ُكمَّما قمَّت الفجوة وُموافقتيا لإلطار الزَّمنّي الُمَحدَّد لمصَّ لصَّ

المعرفيَّة واإلداريَّة بيَن قائد الفريق وأعضاِئو؛ وبعبارٍة أخرى: ُكمَّما تقاَرَبت الخبرات والمياراُت بيَن قمَّة اليرم 
 اإلدارّي وقاعدتو.

"؛ حيُث يشعُر عدٌد من Seniority Problemراتُبيَّة وُيؤدّْي ىذا اإلشكاُل في ُعُموِمِو إلى ما ُيعَرُف بـ "ُمشكمة التَّ 
العامميَن في قاعدة اليرم اإلدارّي بأنَُّيم أولى باحتالل قمَّتو، ُخُصوًصا إذا كانوا يممكوَن الخبرَة والكفاءَة الموجودَتين 

يستجيبوا لقراراِتو أو يتقبَّموا . ولن يكوَن من السَّيل حينئٍذ أن (12)(Harbison, 1939)في قائد الفريق أو يفوقوَنو 
ادرة عنو. ويصُل األمُر في كثيٍر من األحيان إلى السَّعي إلى إثبات فشل القائد وعدم أحقّْيَِّتِو في  التَّوجييات الصَّ

َة اليرم تأُخُذ طريَقيا إلى االتّْساع عم ناعة، فإنَّ ِقمَّ تيم عمى الصَّ ذا تمكََّن ىؤالء من فرض ُقوَّ ى حساب القيادة. وا 
 قاعدتو.

من النَّاحية النَّظريَّة، ُيمكُن القوُل إنَّ ُوُجوَد ذوي الخبرة في صناعٍة ما ُيساعُد عمى ُمعالجة إشكاالت ىذه 
ناعة المُّغويَّة  ناعة؛ وىو أمٌر واقٌع في ُعُمومو. إالَّ أنَّ طبيعَة الصَّ الَّتي تستمدُّ إطاَرىا الَمعرفيَّ من الُعُموم  –الصَّ

تَُقيُّْد ُوُجوَد ذوي الخبرة في قاعدة اليرم اإلدارّي بُوُجود مسافٍة واسعة بينيم وبيَن قائِدىم، سواٌء في  –نيَّة اإلنسا
ناعة أم في الجوانب اإلداريَّة. ومن النَّاحية العمميَّة، فُكمَّما اتَّسعت المسافُة بيَن  الجوانب المعرفيَّة الُمحيطة بالصَّ

ناعة بصورٍة ُمتَِّسقٍة وُمتجانسة.قمَّة اليرم اإلدارّي لم ناعة وقاعدتو، أمكَن الُحُصوُل عمى ُمخَرجات الصَّ  صَّ

ناعات النَّاجحة، بالُمحافظة عمى  ناعات المُّغويَّة العربيَّة أن تنُحَو نحَو غيِرىا من الصَّ والَّذي نطمُح إليِو في الصَّ
ِو من الشَّباب ثانًيا. ذلَك أنَّ ُقدرَة الشَّباب عمى اإلنجاز تفوُق تسمُسل البناء اليرمّي اإلدارّي أوَّاًل، وتوسيع قاعدتِ 

ن لم يكونوا من ذوي الخبرة؛ إذ ال يستدعي تدريُبيم وقًتا طوياًل، كما أنَّيم أكثُر قابميٍَّة لمتَّعمُّم وتقبُّل النَّق د؛ غيَرىم، وا 
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ناعة؛  حيُث تدفُعيم ىذه الرَّغبة إلى الحرص عمى اكتساب ُخُصوًصا مع رغبتيم في ارتقاء ُسمَّم العمل المينّي لمصَّ
 ثقة القائد.

ناعة  ضبابيَّة أهداف الصَّ

ناعات المُّغويَّة الَّتي ظيَرت باعتباِرىا مشروعاٍت قوميٍَّة ُكبرى  يعرُف التَّاريُخ العربيُّ الُمعاصُر كثيًرا من الصَّ
راٍت تعمي ميَّة، وبناء أدواٍت لُمعالجة المُّغة العربيَّة، وبناء ذخائَر )كمشروعات َصناعة معاجم ُلغويَّة، وتطوير ُمقرَّ

ناعاُت دعًما من ُمؤسَّساٍت عمميٍَّة ومجامَع ُلغويٍَّة ومراكز أبحاث،  ُلغويٍَّة عربيَّة، وغير ذلك(؛ وحاَزت ىذه الصَّ
ة. ومع ىذا، فإنَّيا لم تبَرح أن تكوَن حتَّى أنَّ بعَضيا حاَز دعًما كبيًرا من قادٍة وُمنظَّماٍت دوليٍَّة وُحكوماٍت عربيَّ 

ا أنجَزتو ىذه المشروعات.  إعالًنا باىَظ التَّكمفة، دوَن مرُدوٍد ُيذَكُر سواٌء عمى ُمستوى اإلنتاج أم اإلفادة ممَّ

ناعة المُّ  غويَّة ولعلَّ أحَد أىّم األسباب الَّتي أدَّت إلى إخفاق ىذه المشروعات الَّتي تطرُق عدًدا من ميادين الصَّ
ٍر منيجيٍّ ُمتكامٍل ُيراعي: شكَل الُمخَرجات،  ورة الَّتي تسمُح ببناء تصوُّ العربيَّة أنَّ اليدَف ال يكوُن واضًحا بالصُّ
ناعة المَُّغويَّة. وبطبيعة الحال، فإنَّ غياَب ىذا التَّصوُّر  واإلضافَة العمميََّة، والفئات الُمستفيدة أو الُمسَتيَدفة من الصَّ

ناعة، األمُر الَّذي يترتَُّب عميو تكرار المحاوالت مرًَّة ِتمَو المرَّة، دوَن إدراٍك حقيقيٍّ ُيؤدّْ  ي إلى ضبابيَّة أىداف الصَّ
ناعة ومدى وفاء ُمخرجاتيا بحاجة الُمستخدم، أو تمبية ىذه الُمخَرجات لحاجة السُّوق.  لجدوى الصَّ

ناعة ينبغي أن يقترَن باختبار فاعميَّتيا مع الفئات الُمستيَدفة من ناحية،  والواقُع أنَّ االعتقاَد بتحقيق أىداف الصَّ
ناعة من ناحيٍة أخرى. ٍر تعميميٍّ  والنَّجاح في تسويق ىذه الصَّ وعمى سبيل المثال، قد يعتقُد بعُض ُصنَّاع ُمقرَّ

ر لم تتمكَّن من  ر؛ ثُمَّ تكشُف التَّجربُة أنَّ الفئات الُمستيَدفة من ىذا الُمقرَّ لمعربيَّة أنَّيم نجحوا في إنتاج ىذا الُمقرَّ
ر وفَق ما ُيساعُدىم استيعابو عمى الوجو األمثل، أو أنَّيا لم تتمكَّن من تطبيق القواعد الُمتض مَّنة في ىذا الُمقرَّ

ر إلى تسويقو والتَّرويج لو، فيرفضو السُّوق،  عمى تقويم المّْسان. وكذلَك، قد يسعى القائموَن عمى صناعة ىذا الُمقرَّ
 ألسباٍب تتعمَُّق بعوامل الجذب أو فاعميَّة الُمحتوى أو تكاُمل موضوعاتو أو نحو ذلك.

َل عمى ىذه األىداف  من األىمّْيَّة بمكانٍ  ناعات المُّغويَّة أن تقوَم عمى أىداٍف واضحة، وأن ُيَعوَّ في ُمختمف الصَّ
ناعة، تخطيًطا، وتنظيًما، وتنسيًقا، وتوجيًيا، ورقابة. وال شكَّ أنَّ ُوُضوَح اليدف ُيساعُد أصاًل في إنجاز  في الصَّ

ناعة، بما ُيمثُّْل ُقوََّة دفٍع  ىذه العمميَّات. ليَس فحسب، بل ُيساعُد أيًضا عمى توفير الوقت والُجيد الَمبُذوَلين في الصَّ
 لُخطوط اإلنتاج.

ناعة المُّغويَّة والبحث المُّغو   يّ الخمط بيَن الصَّ

نا ناعُة المُّغويَُّة لضوابَط ومعاييَر ُمحدَّدة؛ وتمرُّ بمراحَل عديدٍة، تتوالى أو تتوازى وفًقا لُمتطمَّبات الصَّ عة تخضُع الصَّ
ناعُة المُّغويَُّة عن رؤيٍة عامَّة، ال تتأثَُّر بأفراد القائميَن عمييا، سو  اٌء ورؤية القائميَن عمييا. وُيفَتَرُض أن ُتعبَّْر الصَّ
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ناعات المُّغويَّة الُمتشابية تتَّفُق في اإلطار  من الييكل اإلدارّي أم األيدي العاممة. وعمى ىذا األساس، فإنَّ الصَّ
ن اختَمَفت في بعض التَّفاصيل والدَّقائق الَّتي تعكُس فكَر الُمنتجيَن وأىداَفيم وتقديراتيم العاّم لُمخ َرجاتيا، وا 

ناعة الَّتي تخُرُج في ُصورة "الُمنَتج" بالجودة أو  لُمتطمَّبات السُّوق. وُيؤدّْي ىذا االختالُف إلى الُحكم عمى الصَّ
داءة.  الرَّ

ا البحُث المُّغويُّ فإنَّوُ  يخضُع إلجراءاٍت ومناىَج عمميَّة، تُقاُس من خالِليا ُقدرُة الباحث عمى التَّفكير واإلبداع  أمَّ
والتَّحميل المنطقّي واالستنتاج. وتختمُف ُقدراُت الباحثيَن وقناعاُتيم باختالف تكوينيم العممّي وبيئاتيم الثَّقافيَّة 

دَ   ىم ويضمُن احتفاَظ ُكلّْ باحٍث بشخصيٍَّة بحثيٍَّة ُتميُّْزُه عن غيره.وأدواتيم البحثيَّة، عمى النَّحو الَّذي يصنُع تفرُّ

ناعات عمى أنَّي ناعة المُّغويَّة والبحث المُّغوّي؛ حيُث ُينَظُر إلى كثيٍر من الصَّ ًة خمًطا كبيًرا بيَن الصَّ ا والواقُع أنَّ ثمَّ
ٍة بباحثيَن وأكاديميّْين  ناعة عن مسارىا (13)(Lindemann, 2015)َنتاُج أفكاٍر وُرؤى خاصَّ ، ممَّا ُيخرُج الصَّ

األساسّي، وينحرُف بيا عن الوفاء بحاجة الفئات الُمستيَدفة. وتمثياًل عمى ذلك، نفترُض أنَّنا نسعى إلى بناء 
ناعة ىو توظيُف ىذه الذَّخيرة Arabic Corpusذخيرٍة ُلغويَّة عربيَّة  ألغراٍض ، وأنَّ اليدَف األساسيَّ من ىذه الصَّ

وابط والمعايير الَّتي تضمُن تمثيَل الذَّخيرة لواقع  تعميميَّة. يتطمَُّب اإلطاُر العامُّ لصناعة الذَّخيرة مجموعًة من الضَّ
المُّغة وصالحيَّة مادَّتيا لألغراض التَّعميميَّة الَّتي تمتمُسيا الفئُة الُمستيَدفة. وقد يختمُف حجُم ىذه الذَّخيرة أو تختمُف 

در مادَّتيا أو تختمُف وسائُل ُمعالجتيا؛ لكنَّيا في كّل األحوال تعكُس ُصورَة الُمنَتج المنشود وُتحقُّْق األىداَف مصا
ناعة إلى إطار البحث المُّغوّي  ذا لم يتحقَّق ىذا األمُر، فقد خرَجت الذَّخيرُة عن إطار الصَّ الَّتي ُصِنَعت ألجِميا. وا 

قائق الَّتي تشغُل الباحثيَن دوَن غيرىم، كأن ُيناَقَش مثاًل: تضميُن الذَّخيرة لُنُصوص الَّذي ُيناقُش مجموعَة الدَّ 
التُّراث القديم أو االكتفاُء بالنُُّصوص الُمعاصرة، أو التَّنويع في الُحُقول المعرفيَّة لمادَّة الذَّخيرة، أو نحو ذلك. ولعلَّ 

ناعات المُّغويَّة العربيَّة.ىذا اإلشكاَل ُيفسُّْر فشَل كثيٍر من األكاديميّْ   يَن في إدارة الصَّ

 ة في اختيار الموارد البشريَّةالعشوائيَّ 

ٍر تعميميٍّ لتيسير قواعد النَّحو العربّي، فميَس من الحكمة أن نأتَي بأساتذٍة ُمعجميّْيَن من غير  إذا أردنا صناعَة ُمقرَّ
ر. والع كُس صحيٌح؛ حيُث يفرُض المنطُق أالَّ نأتَي بأساتذٍة من تخصُّصات ذوي الخبرة التَّربويَّة لصناعة ىذا الُمقرَّ

ن كانوا أعالًما في تخصُّصاتيم. والقاعدُة العامَُّة  ُعُموم النَّحو والصَّرف والبالغة واألدب لصناعة ُمعجٍم ُلغوّي، وا 
ناعة المُّغويَّة أن ُتسَنَد إلى أىميا العارف يَن بضوابطيا ودقاِئقيا؛ إذ ىم األقدُر عمى الَّتي ُتمثُّْل أساًسا لنجاح الصَّ

 تحديد الموارد وتعيين الُمخَرجات وتحقيق األىداف وتمبية حاجة الفئات الُمسَتيَدفة.

ناعات المُّغويَّة؛ إذ إنََّك ال تجُد جراحًة في القمب ُتسَنُد إلى طبيٍب ُمختصٍّ في أمراض  ليَس األمُر قاصًرا عمى الصَّ
َمد، وال تجدُ  ناعات اإلنسانيَّة. ولعلَّ  الرَّ معماًرا ُيسَنُد إلى ُميندٍس ُمختصٍّ بالميكانيكا، وقس عمى ذلَك ُمختمَف الصَّ

ناعات المُّغويَّة العربيَّة تكشُف عن تماُزج التَّخصُّصات بيَن العامميَن في حقل المُّغة بصورٍة  نظرًة إلى واقع الصَّ
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ناعات المُّغويَّة، كصناعة َعَبثيٍَّة في كثيٍر من األحيان. وىذا ُيف سُّْر الفشَل في تحقيق أىداف كثيٍر من الصَّ
رات التَّعميميَّة، وصناعة أدوات ُمعالجة المُّغة، وغير ذلك. وليَس الفشُل الَّذي نعنيو قاصًرا  المعاجم، وصناعة الُمقرَّ

ناعة وحسب؛ بل أيًضا في ُخُروجيا إلى الُمستخدم في صُ   ورٍة ُمغايرٍة لما كاَن ينُشُده.عمى تعذُّر إتمام الصَّ

ناعة المُّغويَّة بصورٍة كبيرة، فيؤدّْي ذلَك إلى تعطيل بعض  ومن ناحيٍة أخرى، تتفاوُت مياراُت القائميَن عمى الصَّ
ناعات المُّغويَّة الَّتي تي ناعة بيَن الرَّداءة والَجودة. ونممُح ىذا في الصَّ دُف إلى ُخُطوط اإلنتاج، أو تنوُّع أشكال الصَّ

صناعة الُمحتوى، كالمعاجم والموسوعات؛ حيُث تبدو ُمنتظمًة وُمتجانسًة في بعض أجزاِئيا، وفوضويًَّة ورتيبًة في 
ن اتََّسَعت  ناعة[ أن يكتشَف ىذا الخمل، وا  البعض اآلَخر. وال يكوُن من الصَّعب عمى الُمستخدم ]الُمستفيد من الصَّ

 المادَُّة المعرفيَّة.

ليٍَّة )عنَد بدء ويدفُعنا ىذ ا اإلشكاُل إلى ضرورة إخضاع الموارد البشريَّة الُمسيّْرة لخطوط اإلنتاج الختباراٍت أوَّ
ناعة(، لمتَّأكُّد من استيعابيم لمنيجيَّة العمل، ثُمَّ التَّأكُّد من ُقدرتيم عمى  ناعة( ودوريَّة )أثناَء مراحل الصَّ الصَّ

. وفي كّل األحوال، (14)(Aluvala, 2017)ناعة عمى الوجو األمثل توظيف الموارد في ُمختَمف مراحل الصَّ 
ينبغي أن ُيوَضَع حدّّ لنسبة التَّفاُوت المقبول في الميارات الفرديَّة، بما يضمُن انتظاَم الُمخَرجات وتجاُنَسيا 

ناعة.  وُموافقتيا ألىداف الصَّ

ناعة المَُّغويَّة.  عناصر الصَّ

ناعة وما ُيحيُط بيا من سعًيا إلى بناء منظومة  إداريٍَّة لصناعٍة ما، ينبغي أن نقَف أوَّاًل عمى عناصر ىذه الصَّ
ناعة ترتكُز عمى  ناعة المُّغويَّة العربيَّة، ُيمكُن القوُل إنَّ ىذه الصَّ شكاالت. وفي إطار الحديث عن الصَّ سماٍت وا 

ُتمثُّْل ىذه العناصُر دائرًة ُمتَّصمًة دائًما؛ حيُث يقوُم ثالثة عناصَر أساسيَّة، ىي: )الُمنِتج، المورد، الُمنَتج(. و 
)الُمنِتُج( بتوظيف )المورد( لصناعة )الُمنَتج(؛ وُيعَتَمُد عمى )الُمنَتج( لتطوير أداء )الُمنِتج( وتقييم عممو، وىكذا. 

 وبياُن ىذه العناصر عمى النَّحو اآلتي:

انع / الباحث المَُّغوّي(   .Producerالُمنِتج )الصَّ

ناعات  ناعات المُّغويَّة؛ حيُث ُيفَتَرُض أن تقَع عميو مسؤوليَُّة إدارة ىذه الصَّ ىو الُعنصُر الفاعُل في منظومة الصَّ
ناعة  نتاجيا. وبالنَّظر إلى ىذا الُعنُصر في عالمنا العربّي نجُد ُقُصوًرا ممحوًظا في ُقدرِتِو عمى القيام بمياّم الصَّ وا 

ة؛ وىي نتيجٌة طبيعيٌَّة لمتَّكوين العممّي لمباحث المُّغوّي؛ إذ تقتصُر معارُفُو عمى مجموعٍة من المُّغويَّة العربيَّ 
ية لُو في  النَّظريَّات المُّغويَّة، دوَن عنايٍة حقيقيٍَّة بوسائل اإلفادة منيا؛ ممَّا يجعُمُو بعيًدا عن الجوانب التَّطبيقيَّة الُموجّْ

 ُسوق العمل.
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أداًة في  –في الغالب  –ك الباحث المُّغوّي لألدواِت والمياراِت الُممبّْية لُمتطمَّبات السُّوق، فإنَُّو يظلُّ ومع تعذُّر امتال
أيدي آخريَن من ذوي الخمفيَّات غير المَُّغويَّة )كاليندسيَّة أو التّْجاريَّة أو االقتصاديَّة(، ويقوُم ىؤالء بإخضاع 

إلنجاز ميامَّ ُمَحدَّدة، تقتصُر عمى إعداد البيانات المُّغويَّة وتصحيِحيا وتدقيقيا، الباحث ألفكارىم وُرؤاىم، وتوظيِفو 
دوَن َدوٍر ُيذكُر في عمميَّات اإلدارة. وبالتَّالي، فإنَّ تدريَب الباحث ال يكوُن أمًرا سياًل؛ إذ ال يخضُع لضوابَط 

نَّما يخضُع ألفكاٍر فرديَّة ُتعبُّْر عن عمميٍَّة ومنيجيَّة ُتساعُدُه عمى التَّفكير المنطقّي وضبط معا يير صناعتو، وا 
ناعات المُّغويَّة، سواٌء أكانوا أفراًدا أم ُمؤسَّسات. ة بالقائميَن عمى إنتاج الصَّ  ُوجيات نظٍر خاصَّ

ياراتو وُقدرتو عمى إنَّ العالقَة طرديٌَّة بيَن تكوين الباحث المُّغوّي وقيمتو السُّوقيَّة؛ حيُث تزداُد ىذه القيمُة بتنامي م
ُكُو النَّظريَّاُت السَّاكنة  إلى إطاٍر استثمارىا. والتَّكويُن الَّذي ننُشُده يخُرُج عن إطار الدَّرس المُّغوّي التَّقميدّي الَّذي ُتحرّْ

حاطٍة بجوانَب  حصائيَّة من ناحية، وا  ٍك يقوُم عمى اكتساب مياراٍت ُلغويٍَّة وحاسوبيٍَّة وا  إداريَّة تطبيقّي ُمتحرّْ
 واقتصاديَّة من ناحيٍة أخرى. وحينئٍذ، يكوُن الباحُث قادًرا عمى ُمعالجة بيانات المُّغة كمِّا وكيًفا.

 Language Resourceالمُّغوّي الَمورد 

ىذه الموارد في ُيمثُّْل ىذا الُعنُصُر وسيمَة )الُمنِتج( لصناعة )الُمنَتج( الَّذي ُيفَتَرُض أن ُيمبّْي حاجَة السُّوق. وتتنوَُّع 
ناعات المُّغويَّة العربيَّة لتشمَل: أدوات الُمعالجة اآلليَّة لمُّغة، سواٌء أكانت مكتوبًة أم منطوقة، وأدوات التَّحميل  الصَّ
اإلحصائّي، وقواعد البيانات، والذَّخائَر المُّغويَّة، وشبكات الكممات، والمعاجم اآلليَّة، وغير ذلك. وُتساعُد ىذه 

نات المُّغويَّة وتحميميا، كما ُتؤدّْي  المواردُ  بُصورٍة كبيرٍة في توفير الوقت والُجيد وُمحاكاة ذكاء اإلنسان في فيم الُمكوّْ
ناعة عمى النَّحو الَّذي تجتمُع فيو الدّْقَُّة والفاعميَّة.  دوًرا ُميمِّا في إحداث التَّجاُنس بيَن ُمخَرجات الصَّ

ن اعات المُّغويَّة العربيَّة بأىمّْيَّة الموارد وجدواىا، إالَّ أنَّيا ال تمقى العنايَة الكافية؛ ومع قناعة القائميَن عمى الصَّ
ناعات المُّغويَّة العربيَّة، وما يتبُع ىذا األمَر من عجٍز عن بناء الموارد  نتيجَة سيطرة الوسائل التَّقميديَّة عمى الصَّ

ناعيَّة. وتمثياًل عمى ذلك، يكفي وتطويِرىا عمى النَّحو الَّذي يتناسُب مع طبيع ة المُّغة العربيَّة وُيحقُّْق أىداَفيا الصَّ
إلى  –أن نعمَم أنَّ عدًدا من المجامع المُّغويَّة والمؤسَّسات الَمعنيَّة بصناعة الُمعجم العربّي ال تزاُل تعمُل يدويِّا 

ت قراراتيا.بدون موارَد ُتذَكُر، إالَّ ما توافَر ليا من الُكتُ  –يومنا ىذا   ب والُمصنَّفات والمعاجم القديمة وسجالَّ
ناعة المُّغويَّة العربيَّة إلى توظيف الموارد في  َة أمٌر آَخُر ينبغي أن ُينَظَر إليو بَعين االعتبار. فمع اتّْجاه الصَّ وثمَّ

ه الموارد تجعُمنا نقُف عمى ممحوظٍة ُمخَرجاتيا، ُخُصوًصا مع مطمع األلفيَّة الثَّالثة، إالَّ أنَّ النَّظرَة العميقَة ليذ
ا بيَن أيدينا من الموارد مصنوٌع بأيدي غيِرنا لنقوَم نحُن باستيالكو واستخدامو في صورٍة  مفاُدىا أنَّ كثيًرا ممَّ

فقد جاىزة. وُيمكُن التَّمثيُل عمى ىذا بأدوات الفيرسة اآلليَّة لمنُُّصوص وُمحرّْكات البحث والكشَّافات السّْياقيَّة. 
تينيَّة، وُقمنا نحُن بتوظيفيا لخدمة المُّغة العربيَّة. ويبقى  ُوِضَعت ىذه األدواُت أساًسا لُمعالجة المُّغات الجرمانيَّة والالَّ
ناعات المُّغويَّة العربيَّة من منظوٍر غير عربّي. ويأتي ىذا اإلشكاُل  اإلشكاُل أنَّ مثَل ىذه الموارد ُتساعُد في الصَّ

يًَّة لضعف تكوين الباحث المُّغوّي العربّي، ال سيَّما في الجوانب التَّْقنيَّة؛ حيُث نجُد أقصى ما يفعُمُو نتيجًة طبيع
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الباحُث الماىُر أن يتمكََّن من استخدام الموارد الَّتي ُيتيُحيا اآلَخُرون، دوَن ُقدرٍة عمى بناِئيا أو ُمحاكاتيا، إالَّ فيما 
ذا سمَع، فإنَُّو ال ُيدرُك ماىيََّتيا أو تأثيرىا في نَدر. أمَّا غيُر الماىر، فقد  ال يسمُع بمثل ىذه الموارد أصاًل؛ وا 

انع( و )المصنوع( ُتساعُد عمى إعادة توجيو  ناعة. ولعلَّ العنايَة بالمورد باعتباره حمقَة الوصل بيَن )الصَّ الصَّ
ناعة المُّغويَّة عمى الوجو األمثل.  الصَّ

 Productالُمنَتج المُّغوّي 

ناعة المُّغويَّة. وتتحدَُّد قيمُتُو السُّوقيَّة باعتبار جودتو من ناحية، وحاجة الُمجتمع لو ي مثُّْل ىذا الُعنُصُر غايَة الصَّ
من ناحيٍة ثانية، والُقدرة عمى تسويقو من ناحيٍة ثالثة. والعالقُة وثيقٌة بيَن الُمنَتج والمورد؛ ألنَّ المورَد في أصمو 

صنوٌع لمُمساعدة في َصناعة ُمنتجاٍت أخرى. وُيمكُن التَّمثيُل عمى ىذا بأدوات الُمعالجة اآلليَّة لمنُُّصوص؛ ُمنَتٌج م
حيُث ُتستخدُم لبناء الذَّخائر المُّغويَّة، وُتستخدُم الذَّخائُر مورًدا لممعاجم، وُتستخدُم المعاجُم مورًدا لقواعد البيانات، 

طوير أدوات الُمعالجة، وىكذا تدوُر الدَّائرة. والفارُق دائًما في الُمحتوى الَّذي يخضُع وُتستخدُم قواعُد البيانات لت
ناعة  ناعة المُّغويَّة. وحتَّى تكوَن نظرتُنا موُضوعيًَّة ليذا الُعنُصر في منظومة الصَّ لحاجة الفئات الُمستيدفة من الصَّ

ه في المُّغات الَّتي أمكَن تسويُقُو واستثماُرُه فييا. ولعمَُّو من الُمفيد أيًضا المُّغويَّة العربيَّة، ينبغي أن ُنقارَنُو بما ُيناظرُ 
 أن ُنقارَن الُمنَتَج الُمَعيََّن بما ُيناظُرُه في المُّغة العربيَّة. 

ناعة المُّغويَّة ا لعربيَّة من األمثمة الواضحة الَّتي ُتساعُدنا عمى تكوين صورٍة استكشافيَّة حوَل واقع ُمنتَجات الصَّ
نظرٌة ُمتأّنية لمعناوين الُمتماثمة أو الُمتقاربة لألطروحات العمميَّة الُمنَجزة في جامعاتنا العربيَّة، باعتبار ىذه 
نَّما يكُمُن اإلشكاُل  ناعة المُّغويَّة. ليَس اإلشكاُل في التَّماُثل أو التَّقاُرب بيَن العناوين؛ وا  األطروحات وسيمًة لمصَّ

ئيسة، ال سيَّما في  الحقيقيُّ في التَّباُين الكبير بيَن ُمخَرجات ىذه األطروحات ونتائجيا، رغمَّ اتّْحاد الفكرة الرَّ
الدّْراسات األسموبيَّة أو اإلحصائيَّة الَّتي ُيمَتَمُس منيا تكويُن صورٍة دقيقٍة لألساليب واألنماط. وُيَعدُّ ىذا التَّباُيُن 

حقيقيٍّ في تكوين الباحثين، كما أنَُّو ُمؤشٌّْر عمى اختالل الموارد وعشوائيَّة أساليب  ُمؤشًّْرا خطيًرا عمى وجود خملٍ 
ناعة، فالقياُس قائٌم  ذا كاَن الخمُل قائًما في األطروحات الَّتي ُتمثُّْل وسيمًة لمصَّ الجمع والتَّحميل واالستنتاج. وا 

ناعات الَّتي تستمدُّ ُمعطياتيا من ىذ رورة عمى الصَّ  ه األطروحات.بالضَّ

 

 

 

 

ناعة المَُّغويَّة العربيَّة1شَّكل   : العالقة بيَن عناصر الصَّ
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ناعة المَُّغويَّة العربيَّةالعمميَّات اإلداريَّة عمى ا  لصَّ

 " ُمَعيَّنة عن طريق اآلَخرين لتحقيق أىدافٍ  ( بأنَّيا "َفنُّ تنفيذ الميامّ Managementاإلدارة ) ُيمكُن تعريفُ 

 (Hyde, 2016)(15) ُل . وبيذا، فإنَّ الكفاءَة اإلداريََّة تختمُف عن الكفاءَة المينيَّة في إنجاز األعمال؛ حيُث ُيَعوَّ
عمى اإلدارة في توفير الدَّعم الُمناسب لمعامميَن باختالف ُمستويات العمل. وتقوُم اإلدارُة النَّاجحُة عمى مجموعٍة 

ن من العمميَّات ]الوظائف[ الُمنتظمة والمُ  ناعات، وا  تجانسة الَّتي ُتَمثُّْل نشاًطا رئيًسا لمقائميَن عمى إدارة الصَّ
 اختَمَفت درجاُتيم اإلداريَّة.

 ومع أنَّ ُعمماَء اإلدارة يختمفوَن حوَل ىذه العمميَّات وُمسمَّياتيا، إالَّ أنَّ ُىناَك ما ُيشبُو االتّْفاَق حوَل اإلطار العامّ 
ناعات المُّغويَّة العربيَّة والتَّحكُّم في عمميَّاتيا اإلداريَّة، فإنَّ ىذه  ليا. وسعًيا إلى إرساء قواعَد ُمنتظمٍة إلدارة الصَّ

(؛ 1841-1925" )Henri Fayolراسة تنطمُق من التَّصنيف الَّذي َوَضَعُو عالُم اإلدارة الفرنسي "ىنري فايول الدّْ 
، تمَّ اختصاُرىا من ِقَبل ُعمماء (16)(2014الشّْميمري، )حيُث ُيَصنُّْف العمميَّات اإلداريَّة إلى أربع عشرَة عمميَّة 

قابة(، عمى النَّحو اإلدارة فيما بعد إلى خمس عمميَّاٍت رئيس ة، ىي: )التَّخطيط، والتَّنظيم، والتَّنسيق، والتَّوجيو، والرّْ
ح في )الشَّكل  ناعة. 2الُمَوضَّ (. وُتَؤدَّى ىذه العمميَّات من خالل )السُّمطة اإلداريَّة( الَّتي ُتَمثُّْل الييكَل اإلداريَّ لمصَّ

 ىذه العمميَّات عمى ِحدة.وستعرُض الدّْراسُة فيما يأتي لُكلّْ عمميٍَّة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناعة المَُّغويَّة العربيَّة2شَّكل   : العمميَّات اإلداريَّة عمى الصَّ
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 الّزِقابة
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 .Planningالتَّخطيط 

ناعات الَّتي ُينشَ  ناعة المُّغويَّة، شأُنُو في ذلَك شأُن ُمخَتَمف الصَّ ُد ليا ُيَمثُّْل التَّخطيُط أولى العمميَّات اإلداريَّة في الصَّ
ناعة المُّغويَّة ما لم تخضع لعمميَّة تخطيٍط  النَّجاح. ومن النَّاحية العمميَّة، ال ُيمكُن البدُء في َتسيير وُمتابعة الصَّ
ناعة؛ ألنَُّو  ؤى واألىداف. وتكُمُن أىمّْيَّة التَّخطيط في أنَُّو ُيَجنُّْبنا الُمشكالت والخسائر الُمحَتَممة لمصَّ واضحة الرُّ

ناعة وفَق ما ُيمبّْي حاجَة الفئات الُمسَتيَدفة.يقوُم عمى أى  داٍف واضحٍة تتحدَُّد من خالليا ُمواَصفاُت الصَّ

ُيمكُن القوُل إنَّ التَّخطيَط عمميٌَّة إداريٌَّة تخَضُع لُرؤيٍة ُمَحدَّدٍة لتحقيق أىداٍف ُمَعيَّنة، من خالل مجموعٍة من 
ناعة المُّغويَّة (17)(Lester, 2017)لُمسَتقَبل اإلجراءات الَّتي ُتؤدّْي إلى التَّنبُّؤ با . وبالتَّالي، فإنَّ التَّخطيَط لمصَّ

حصائيٍَّة ُمسَتَمدٍَّة من الواقع، ال عمى افتراضاٍت وتصوُّراٍت بعيدٍة عن  ينبغي أن يقوَم عمى عمميَّاٍت حسابيٍَّة وا 
نَتج المنشود. ولعلَّ التَّصوُّرات الوىميَّة لكثيٍر من المنطق وُمخالفٍة لُقدرات الُمنِتج وحجم الموارد وُمواَصفات المُ 

ناعات؛ وىو أمٌر ُيؤدّْي إلى الفشل  ناعات المُّغويَّة العربيَّة ُتَعبُّْر بُوُضوٍح عن ُقُصور التَّخطيط في ىذه الصَّ الصَّ
ناعات ا لمُّغويَّة؛ فيكوُن بالعجز عن الحتمّي. وتتعدَُّد أشكاُل الفشل النَّاتج عن غياب التَّخطيط المنيجّي في الصَّ

ناعة، أو بتحقيق أىداٍف   أخرى غير تمَك الَّتي ُكنَّا ننُشُدىا. تحقيق األىداف المنشودة لمصَّ

ويرتبُط التَّخطيُط بإجراٍء تجريبيٍّ ييدُف إلى اختبار قابميَّة الُخطَّة لمتَّنفيذ، والُوُقوف عمى اإلشكاالت الَّتي ُيمكُن 
ُخطَّة بديمة لُمواجية ىذه اإلشكاالت. فإذا أردنا مثاًل أن نصَنَع ُمعجًما ُلغويِّا، فإنَّ عمينا أن ُنَحدَّْد حدوثُيا، وتوفير 

األىداَف بُوُضوٍح عمى النَّحو الَّذي يسمُح بتعيين ُمواصفات ىذا الُمعجم وجدواه، استناًدا إلى الموارد الُمتاحة، وبما 
يَس من المنطقّي أن نصنَع ُمعجًما بُمواصفاٍت عاليٍة وتكمفٍة ضخمة لفئة محدودة َيتَّفُق مع احتياجات السُّوق؛ إذ ل

من الُمستخِدمين. وعمينا كذلَك أن ُنَحدَّْد مراحَل العمل، سواٌء أكاَنت ُمتتالية أم ُمتوازية، وعمينا أن ُنَحدَّْد أولويَّات 
ُف عمى البعض اآلَخر. وألنَّ الُخطََّة ُتميُّْد لبناء ُرؤيٍة ىذه المراحل، آخذيَن في الُحسبان أنَّ إنجاَز بعِضيا قد يتوقَّ 

ة، ُمستقبميَّة، فعمينا أن نحِسَب التَّكمفَة الُمتوقَّعة بعَد اختبار الموارد، واإلطاَر الزَّمنيَّ بعَد اختبار ميارة األيدي العامم
ٍر إلطاٍر مرجعيٍّ لمتَّخطي ناعة المُّغويَّة، َيُضمُّ خمَسَة وىكذا. وبناًء عمى ذلك، ُيمكُن وضُع تصوُّ ط اإلدارّي لمصَّ

ناعة المُّغويَّة النَّاجحة، عمى النَّحو الُمَوضَّح  ُمعطياٍت رئيسٍة، ترى الدّْراسُة ضرورَة ُمراعاِتيا جميًعا في ُخطَّة الصَّ
 (.3في  )الشَّكل 
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ناعة: اإلطار المرجعّي لمتَّخطيط 3الشَّكل   المُّغويَّة اإلدارّي لمصَّ
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 ُوُضىح الهدف

     
ُ
ة عناصز بثالثة ًزثبط  :أضاضيَّ

 ؟ أبدأ أًَن  من .1    

    2.  
َ

ـــير كيف ــ  ؟ أضــ

ــــي أًَن  .3     ــ  ؟ ضأهتهـ

ات  ثددًد ألاولىيَّ

 بحددًد إطاٍر جطلُطلّيٍ ُمنحظم 
ُ
ًزثبط

ذي ًضمُن 
َّ
دى ال ملزاخل العمل، على النَّ

عدَم البدء في مزخلٍة قبَل الاهتهاء من 

تي جطبُقها[ أو املزاخل]املزخلة 
َّ
 ال

كلفة  خطاب الحَّ

 بحددًد املىارد ووضائل ثىظيفها في 
ُ
ًزثبط

د من جغطية رأص املال 
ُّ

أك ناعة، والحَّ الصَّ

ة] نَحج [ امليزاهيَّ
ُ
درة امل

ُ
ة وق يَّ ِ

ّ
ل

ُ
كلفة الك للحَّ

فقات  املنشىد على جعىيض النَّ

 إدارة الىقد

منّي للمشزوع،   بحددًد إلاطار الشَّ
ُ
ًزثبط

والىضيط ( اليىمّي )على املدي القصير 

هزّي / ألاضبىعّي )
َّ

ىيل ( الش
َّ
نىّي )والط  (الطَّ

 ُمىاجهة ألاسمات

شكالت 
ُ
ىاجهة امل

ُ
ٍة بدًلٍة مل

َّ
ط

ُ
 بىضع خ

ُ
ًزثبط

ي إلاطار  ِ
ّ
حَحَملة، كنقص املىارد، أو ثخط

ُ
امل

منّي، أو الحاجة إلى أدواٍت ُمطاعدة، أو  الشَّ

ناعة ر في ُمطحىيات إدارة الصَّ غيُّ  الحَّ
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 Organizationالتَّنظيم 

التَّنظيُم عمميٌَّة إداريٌَّة فرعيَّة، تيدُف إلى إحداث التَّجاُنس بيَن اليياكل الوظيفيَّة القائمة بالعمل، وتيدُف أيًضا إلى 
عمميٌَّة فعَّالة في . وبيذا، فإنَّ التَّنظيَم اإلداريَّ (18)(Marcic, 2016)استثمار الموارد عمى أفضل نحٍو ُممكن 

ناعة المُّغويَّة؛ حيُث ُيساعُد عمى تحديد المياّم والمسؤوليَّات، وُيساعُد كذلك عمى توجيو األيدي العاممة إلى  الصَّ
ناعة بصورٍة ُمباشرة، من خالل: تكوين ُرؤى  المكان األنسب لخبراتيا وتخصُّصاتيا. وينعكُس ذلَك عمى الصَّ

لقائم بالعمل، وتوحيد األىداف، وتوفير الوقت والجيد والموارد، وتقميل احتماالت واضحة بيَن أعضاء الفريق ا
 الَفشل.

ناعات المُّغويَّة تخمُق العديَد من الُمشكالت الدَّقيقة الَّتي ال تكوُن مرئيًَّة لُصنَّاع  الواقُع أنَّ الفوضى في إدارة الصَّ
ناعة ق َة لمصَّ َة إشكاٌل القرار. ذلَك أنَّ النَّظرَة العامَّ د ُتوحي بأنَّ األىداَف واضحة والميامَّ ُمحدَّدة، في حين يكوُن ثمَّ

ناعة أنَّ العمَل  في تداُخل المياّم واختيار القائميَن عمى إنجاِزىا. في بعض األحيان مثاًل يرى قائُد فريق الصَّ
ر أن يقوَم بالُمساىمة في إنجاز عمل  الَوحدة بنفِسِو أو ُيكمَّْف غيَره بُمساعدة ُمتعثٌّْر في إحدى وحدات عممو، فُيقرّْ

ناعات المُّغويَّة العربيَّة،  العامميَن في ىذه الَوحدة. من الُمؤسف أنَّ ىذا األمَر شائٌع في الُمؤسَّسات المعنيَّة بالصَّ
ناعة أنَّيم قد أوَجدوا حالِّ بيذه الطَّريقة. وال حقيقة أنَّ ُوُجوَد التَّعثُّر بشكٍل وأشدُّ منو أسًفا أن يعتقَد القائموَن عمى الصَّ

ُممفٍت يدلُّ عمى أحد أمَرين؛ إمَّا أنَّ العامميَن في الَوحدة لم يكونوا ُمناسبيَن ليا لمقيام بمياّم ىذه الَوحدة، وىو ما 
فوا بمياّم أكبر من يعني ُوُجوَد خمٍل إداريٍّ في اختيار الموارد البشريَّة وتنظيم عمميا وتوزيع أدوارىا، أو أنَّيم قد  ُكمّْ 

مكاناتيم، وىو ما يعني ُوجوَد خمٍل آَخَر في تحديد المياّم وُمتابعة تنفيِذىا. وفي الحاَلَتين، تكوُن تكمفُة  طاقاتيم وا 
ُمعالجة الُمشكمة بصورٍة ُمؤقَّتة ُتؤدّْي إلى تكرار ُحُدوثيا أكبَر من تكمفة ُمعالجتيا من ُجُذوِرىا، ما يعني مزيًدا من 

 ر.اليد

ناعة ونختاَر موارَدىا؛ بل ينبغي أن َنَضَع مجموعًة من الُمحدّْدات التَّنظيميَّة  ال يكفي إذن أن نضَع ُخطََّة الصَّ
ناعة وتوجيو األيدي العاممة فييا. وتشمُل: تعيين إدارة مركزيَّة ُتشرُف عمى مراحل  الَّتي ُيمكُن من خالليا إدارُة الصَّ

القرار، وبناء ىيكٍل تنظيمّي ُيحدُّْد الميامَّ المنشودة ويفصُل بينيا، وتوزيع أدوار العمل، وتحديد مراكز صناعة 
قامة شبكة عالئقيَّة بيَن اإلدارة ووحدات العمل بما يضمُن  األيدي العاممة استناًدا إلى خبراتيم ومياراتيم، وا 

مى َنَسٍق منيجّي، فستنُتُج عنيا بيئُة عمٍل التَّنسيَق بيَن المياّم والعامميَن عمييا. وحاَل وضع ىذه الُمحدّْدات ع
 ُمتجانسة وُمنتظمة.

 Coordinationالتَّنسيق 

ناعة المَُّغويَّة بوصِفِو عمميًَّة إداريًَّة تكاُمميَّة، يتمُّ من خالليا توفير قنوات اتّْصال ب يَن يبُرُز َدوُر التَّنسيق في الصَّ
الُمستويات الوظيفيَّة في الييكل التَّنظيمّي أم بيَن الوحدات الدَّاخميَّة  وحدات العمل، سواٌء أكاَنت ىذه القنواُت بينَ 
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ناعة  ناعات المُّغويَّة (19)(Griffin, 2016)والخارجيَّة الَمعنيَّة بالصَّ . وتزداُد أىمّْيَُّة التَّنسيق مع تنامي الصَّ
ُث اتّْفاٍق بيَن ُمخَرجات وحدات عمٍل ُمختمفة؛ ممَّا وانصياِرىا من مجموعٍة من المعارف الَبينيَّة؛ حيُث ُيحَتَمُل ُحُدو 

يعني إمكاَن توفير الوقت والُجيد حاَل التَّنسيق بيَن ىذه الوحدات. وتمثياًل عمى ذلك، نفترُض قياَم صناعٍة ُلغويٍَّة 
بيَّة، والثَّالثُة بالعمميَّات عمى ثالث وحداٍت رئيسٍة، ُتعنى األولى بالعمميَّات المُّغويَّة، والثَّانية بالعمميَّات الحاسو 

ناعة، وُتَعدُّ  اإلحصائيَّة. في مثل ىذه الحالة، تظيُر الحاجُة لبناء قواعد بياناٍت تستمدُّ ُمعطياتيا من موارد الصَّ
ُدوَث ىذه القواعُد أساًسا لعمميَّات الُمعالجة المُّغويَّة والحاُسوبيَّة واإلحصائيَّة لموحدات الثَّالث. إذا افتَرضنا حُ 

التَّنسيق بيَن ىذه الوحدات، فمن الُممكن أن تتولَّى َوحدٌة واحدٌة بناَء قواعد البيانات، وفَق ُرؤيٍة تتناسُب مع عمل 
 الوحدات الثَّالث. وفي ىذه الحالة، نستطيُع توفيَر الوقت والُجيد المبُذوَلين في بناء قاعدة البيانات بُمَعدَّل الثُُّمثَين.

ناعات المَُّغويَّة، ُخُصوًصا مع التَّالُقح بيَن ُعُموم المُّغة والُعُموم األخرى، والقياُس عمى ذل َك حادٌث في ُمخَتَمف الصَّ
كالحاسوب واإلحصاء واالقتصاد واالجتماع والسّْياسة وغيرىا. واألمُر يتجاوُز اإلطاَر الدَّاخميَّ لمُمؤسَّسة المعنيَّة 

ناعة إلى غيرىا من الُمؤسَّسات ؤية وتراُبط  بالصَّ الَّتي تشترُك معيا في األىداف؛ إذ ُيؤدّْي التَّنسيُق إلى تكاُمميَّة الرُّ
األفكار، عمى النَّحو الَّذي تتحقَُّق معُو أفضُل النَّتائج الُممكنة، بتكمفٍة أقّل ووقٍت قصير وُجيٍد ُمَرشَّد. وعمى ىذا 

 (20)(Kalbro, 2017)ُمَحدََّدين َرِئيَسين األساس، ُيمكُن تحديُد أنواع التَّنسيق اإلدارّي وفَق 

  :الَّذي يكوُن بيَن اإلدارة العامَّة  )التَّنسيق الرَّأسّي(الييكل التَّنظيمّي: وُيَقسَُّم التَّنسيُق من خالِلو إلى
الَّذي يكوُن بيَن الوحدات الُمتماثمة أو  )التَّنسيق األُفقّي(ووحدات العمل وفَق التَّسمُسل اإلدارّي، و 
ناعة.  الُمتوازية في الييكل التَّنظيمّي لمصَّ

  :ــــــسّي: وُيَقسَُّم التَّنسيُق من خالِلو إلى الَّذي يكوُن بيَن عناصر  )التَّنسيق الدَّاخمّي(العمــــل الُمَؤسَّ
الَّذي يكوُن بيَن الُمؤسَّسة وغيرىا  ارجّي()التَّنسيق الخالُمؤسَّسة الواحدة من اإلدارات والوحدات، و 

ناعة   .(21)(Ravi, 2015)من الُمؤسَّسات الَمعنيَّة بالصَّ

 .Guidanceالتَّوجيه 

ترتكُز عمميَُّة التَّوجيو عمى الجانب اإلنسانّي الَّذي ُينظُّْم عالقَة الُمدير أو القائد بمرؤوسيو، وىي بذلك تتميَُّز عن 
ناعة ذاتيا. ُيمكُن تعريُف التَّوجيو بأنَُّو العم ميَُّة العمميَّات اإلداريَّة األخرى الَّتي ُتعطي القدَر األكبَر من األىمّْيَّة لمصَّ

ريَّة الَّتي تيدُف إلى إرشاد العامميَن إلى آليَّات العمل وتحفيزىم عمى إنجاز المياّم الَّتي ُيَكمَُّفوَن بيا عمى الوجو اإلدا
. وُتَعدُّ الُقدرُة عمى التَّوجيو من من أىّم البراىين عمى نجاح الُمدير أو الُمشرف؛ (22)(Nohria, 2016)المنشود 

 العاممة، وتخمُق لدييم مزيًدا من الحماس والشُّعور بقيمة ما يقوموَن بو من أعمال.إذ تنعكُس إيجاًبا عمى األيدي 

ناعات المَُّغويَّة العربيَّة ُتواجُو ُقُصوًرا قد ُيؤدّْي إلى الفشل، نتيجَة غياب عمميَّة التَّوجي و والواقُع أنَّ كثيًرا من الصَّ
ا ُيحِدُث اإلدارّي أو إساءة استخداميا، عمى النَّحو الَّذي يت باىى فيو قائُد العمل بعممو أو ُسمطتو أو نحو ذلك؛ ممَّ
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فجوًة بيَنُو وبيَن مرؤوسيو. وتتَّسُع ىذه الفجوُة عنَد إصدار  األوامر المينيَّة بأسموٍب تغُمُب عميو الشّْدَّة؛ وبالتَّالي، 
ُضوَن ليا نتيجَة فإنَّ حماَس العامميَن يفُتُر، ورغبَتيم في اإلنجاز تقّل. وىي نتيجٌة طبيع غوط الَّتي يتعرَّ يٌَّة لمضُّ

ناعات الَّتي يظيُر  ناعة المُّغويَّة شأَن غيرىا من الصَّ الشُّعور بُسمطة القائد. والُمفَتَرُض أن يكوَن التَّوجيُو في الصَّ
ناعة.  فييا النُّضج اإلداريُّ في العالقات الرَّأسيَّة بيَن أعضاء الييكل التَّنظيمّي لمصَّ

َة أمٌر آَخر ينبغي أن ُينَظَر إليو بعناية، وىو ما يتَّصُل بنظام التَّشجيع والتَّحفيز. بصورٍة عامَّة، ينبغي أن وثمَّ 
ناعة وجودة  ُتَحدََّد ُمكافآُت العامميَن وفَق عدَّة ضوابط، يكوُن عمى رأسيا مدى تأثير العامل في ُمخَرجات الصَّ

وابط العامَّة الَّتي تشمُل: الخبرة، والكفاءَة، والُقدرَة عمى إنجاز مياّم العمل، الُمنتجات؛ ثُمَّ ُينظُر بعَد ذلَك إل ى الضَّ
والميارات الفرديَّة، والُمؤىّْالت العمميَّة، ونحو ذلك. وتمثياًل عمى ذلك، نفترُض أنَّ صناعًة ُلغويًَّة تستدعي تواُفَر 

داريَّة. من النَّاحية العمميَّة ستظيُر قيمُة العامميَن ُمتعدّْدي أيٍد عاممٍة لدييا خبراٌت ومياراٌت ُلغويٌَّة وحاُسوبيَّ  ة وا 
ذا وجدنا عاماًل َيفُضُل آَخَر في الجودة واإلتقان، فميَس من  ناعة. وا  الميارات، عمى النَّحو الَّذي يبدو أثُرُه في الصَّ

ُمَؤىَّْمُو العمميَّ أدنى أو أنَّ خبَرَتُو المعرفيََّة  المنطقّي أن تكوَن ُمكافأُتُو أقلَّ من ذلك اآلخر، لدواٍع عمى شاكمة أنَّ 
ُل فييا عمى ) ناعة الَّتي ُيَعوَّ انع أقلُّ أو نحو ذلك. وُىنا يكوُن عمى القائد أو صانع القرار أن ُيَميَّْز بيَن الصَّ الصَّ

ُل فيو عمى )الماىر التَّمييُز إلى التَّحفيز اإلدارّي، انطالًقا (.  وُيؤدّْي ىذا الباحث الخبير( والبحث العممّي الَّذي ُيَعوَّ
 من  القاعدة العامَّة "قيمُة ُكلّْ امرئ ما ُيحسُنو".

 Controlling الرِّقابة

ناعة المُّغويَّة اعتماًدا عمى الثّْقة وحسب، ميما بَمَغت كفاءُة العامميَن عمييا؛ بل ينبغي أن  ال ُيمكُن الُمِضيُّ في الصَّ
قابة  ناعة من تخضَع لمرّْ اإلداريَّة، لمُمحافظة عمى ُمستويات العامميَن وتجويد عمميم من ناحيٍة، ولحماية الصَّ

ذا كانت العمميَّاُت اإلداريَّة األربعة )التَّخطيط، والتَّنظيم، والتَّنسيق،  التَّعثُّر العممّي أو المنيجّي من ناحيٍة أخرى. وا 
ناعة بأفضل الطُّرق وأقّل التَّكاليف، فإنَّ الرّْقابة ىي  والتَّوجيو( عمميَّاٍت إجرائيًَّة تيدُف إلى تحقيق أىداف الصَّ

ناعة.  العمميَّة اإلداريَّة الَمعنيَّة بُمتابعة ىذه العمميَّات، لمتَّأكُّد من سالمتيا وجدواىا في تحقيق الفاعميَّة لعناصر الصَّ

ناعات المُّغويَّة، ن قابة في الصَّ ناعات. ذلَك أنَّ وتبُرُز أىمّْيَُّة الرّْ ظًرا التّْساع المدى الكمّّْي لكثيٍر من ىذه الصَّ
ناعة المُّغويَّة )مثل: المعاجم، والذَّخائر، والبرمجيَّات، ...( تعتمُد في ُمعطياتيا وُمخَرجاتيا عمى  ُمنتجات الصَّ

المُّغة من المحارف واألصوات والكممات كمّْيَّاٍت كبيرٍة من البيانات المُّغويَّة؛ وتتنوَُّع ىذه البيانات لتشمَل وحدات 
والُجَمل والتَّراكيب وغيرىا؛ وُتوضُع ىذه البياناُت جميًعا في قواعد بياناٍت لتيسير التَّحكُّم فييا. ويتمُّ تصميُم ىذه 

ناعة. ومع التَّنامي الَكمّّْي لمبيانات المُّغويَّة، تزداُد احتماال ت الخطأ بما ُيؤثُّْر القواعد وفَق ما ُيحقُّْق أىداَف الصَّ
قابة اإلداريَّة، بما ُيساعُد عمى تقميل احتماالت ُوُقوع األخطاء.   عمى الُمخَرجات، األمُر الَّذي يستدعي تفعيَل الرّْ
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ماٍت رئيسٍة  قابة عمى عدَّة ُمقوّْ  ، منيا:(23)(2011صالح، )وتقوُم عمميَُّة الرّْ

 ناعة الدِّقَّة ة بفريق العمل؛ حيُث ُيؤدّْي الخمُل : وترتكُز في الصَّ المُّغويَّة عمى معمومات األداء الخاصَّ
في ىذه المعمومات إلى اتّْخاذ قراراٍت خاطئٍة قد تخُمُق ُمشكالٍت ُمستقبميَّة،. ومثاُل ذلَك أن يتمَّ تكميُف 

 أحد أعضاء الفريق بميامٍّ تفوُق خبَرَتُو ومياراِتو.
 ناعة من حيُث التَّكمفة؛ إذ إنَّ أحَد : ونعني ضرورَة أالَّ االقتصاد قابيُّ عبًئا عمى الصَّ  يكوَن النّْظاُم الرّْ

قابّي أكبَر من الفوائد  ذا كانت تكمفُة النّْظام الرّْ قابيَّة الحّد من التَّكاليف الُميَدرة. وا  أىداف العمميَّة الرّْ
َة انحراًفا قد أدَّى إل قابيَّة الُمتحقّْقة منُو، فيذا يعني أنَّ ثمَّ ى زيادة التَّكمفة. ومن َثمَّ فإنَّ العمميَّة الرّْ

 سُتصبُح انحراًفا بحّد ذاتيا.  
 ناعة، ليكوَن قادًرا عمى الُمُرونة قابّي لمتَّعديل وفَق ُمستجدَّات العمل الصَّ : ونعني قابميََّة النّْظام الرّْ

 أخرى. االستمرار من ناحية، وُمواجية الُمتغيّْرات واألزمات من ناحيةٍ 

ٍر لهيكٍل إدارّي  ناعة المُّغويَّة العربيَّةنحَو تصوُّ  لمصَّ

ن اختَمَفت في األىداف والُمخَرجات ومنيجيَّة العمل.  ناعُة المَُّغويَُّة ُعُموًما بالدَّيمومة أو االستمراريَّة؛ وا  تتَّسُم الصَّ
ناعة المُّغويََّة أكثُر ُشموليًَّة من المشروعات الُمؤقَّتة الَّتي تنتيي بانتياء إطارىا الزَّمنّي  وبيذا التَّوصيف، فإنَّ الصَّ

ناعة المُّغويَّة العربيَّة ينبغي أن ينبني وتحقيق ٍر لييكٍل إداريٍّ لمصَّ يا لألىداف. ومن ىذا الُمنَطَمق، فإنَّ وضَع تصوُّ
ناعات أو المشروعات المَُّغويَّة. والتماًسا لرؤيٍة منيجيٍَّة  عمى اإلطار العاّم الَّذي ُيمكُن تطبيُقُو عمى أيٍّ من الصَّ

الَّذي ننُشُدُه يستمدُّ ُمعطياِتو من ُمستويات اإلدارة الثَّالثة )الُعميا، والُوسطى، والدُّنيا( واضحة، فإنَّ التَّصوَُّر 
(Nesbitt, 2017)(24):وبياُن ىذه الُمستويات عمى النَّحو اآلتي . 

 .Senior Management اإلدارة الُعميا .1
 .َة اليرم اإلدارّي  ُتَمثُّْل قمَّ
  الزَّمنّي الطَّويل.ُتؤدّْي ميامَّيا عمى المدى 
 .ىا الُمديُر العامُّ وُمعاونوه، وُتمثُّْل اإلدارة المركزيَّة  يتوالَّ
 .ناعة  ُتعنى بالتَّخطيط االستراتيجّي، من خالل وضع األىداف والُخطَّة العامَّة لمصَّ

 .Middle Management اإلدارة الُوسطى .2
 .ُتَمثُّْل ُمنتَصَف اليرم اإلدارّي 
  عمى المدى الزَّمنّي الطَّويل والوسيط.ُتؤدّْي ميامَّيا 
 .ىا ُمديرو األقسام والوحدات، وُتمثُّْل اإلدارة التَّنفيذيَّة  يتوالَّ
  ُتعنى بالتَّخطيط التَّكتيكي، من خالل تنفيذ الُخطط والسّْياسات الَّتي وَضَعتيا اإلدارة الُعميا، واإلشراف

 عمى عمل اإلدارة الدُّنيا.
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 Lower Management اإلدارة الدُّنيا .3

 .ُتَمثُّْل قاعدَة اليرم اإلدارّي 
 .ُتؤدّْي ميامَّيا عمى المدى الزَّمنّي الطَّويل والوسيط والقصير 
 .ىا الُمشرُفوَن عمى األيدي العاممة وخطوط اإلنتاج، وُتمثُّْل اإلدارة الُمباشرة  يتوالَّ
 لمياّم الُمحدَّدة وتوفير الموارد ُتعنى بالتَّخطيط التَّشغيمّي، من خالل توجيو العاممين إلى ا

 الَّتي ُتساعُدىم عمى إنجاز ىذه المياّم.

ناعة المُّغويَّة العربيَّة، ُيمكُن القوُل إنَّ وضَع بنيٍة منيجيٍَّة تسمُح بأداء  وبتطبيق ىذه الُمستويات عمى الصَّ
يّْقة الَّتي العمميَّات اإلداريَّة )التَّخطيط والتَّنظيم والتَّنسيق والتَّوجيو  ؤية المُّغويَّة الضَّ قابة( يستدعي ُخُروًجا عن الرُّ والرّْ

تقتصُر عمى اإلحاطة بُعُموم المُّغة ومناىج البحث فييا إلى ُرؤيٍة َرحبٍة ُتراعي عالقَة المُّغة بالُعُموم األخرى، ال 
ناعات المُّغويَّة وتمييز  القائميَن عمييا. وفي ىذا السّْياق، نستطيُع سيَّما عمم اإلدارة، بما ُيساعُد عمى تجويد الصَّ

 (.4التَّعبيَر عن الييكل اإلدارّي المنشود ببناٍء ىرميٍّ لُمستويات اإلدارة، عمى النَّحو الُمَوضَّح في )الشَّكل 

 

 

 

 

شكل   
4  :

ناعة المَُّغويَّة العربيَّة  ُمَخطَّط ىرمّي لمييكل اإلدارّي لمصَّ

ناعات المُّغويَّة، وتمثياًل عمى ذلك، ُيمكُن  تطبيُق ىذا التَّصوُّر عمى )صناعة ُمعجٍم عربّي( بوصِفيا إحدى الصَّ
 (.1لنستبيُن ميامَّ أعضاء الييكل اإلدارّي، عمى النَّحو الُموضَّح في )الجدول 

 

 

دًز العامّ •
ُ
 .امل

خطيط الاضتراثيجيّ •  الحَّ
 إلادارة الُعليا

 .ُمدًز الِقطم•

كحيكّي • خطيط الحَّ  الحَّ
 إلادارة الُىضطى

شزف•
ُ
 .امل

شغيليّ •
َّ
خطيط الخ  .الحَّ

هيا  إلادارة الدُّ
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 : المياّم اإلداريَّة لصناعة ُمعجٍم عربيّ 1جدول 

 

 ( نموذًجا لمييكل اإلدارّي، حاَل تطبيقو عمى صناعة ُمعجٍم عربّي.5ويعرض )الشَّكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نموذج الييكل اإلدارّي لصناعة ُمعجم عربيّ 5شَّكل 

 

 المهامّ  الُمستوى م

 اإلدارة الُعميا 1
 إدارة العمل / إدارة األزمات الُخطَّة العامَّة لمُمعجموضع 

 توجيو وحدات العمل وُمتابعتيا تكوين وحدات العمل

2 
اإلدارة 
 الُوسطى

 تنظيم عمل الوحدات ُمتابعة تنفيذ الُخطَّة العامَّة لمُمعجم
قابة اإلداريَّة التَّنسيق بيَن اإلدارتَين: الُعميا والدُّنيا  الرّْ

 اإلدارة الدُّنيا 3
 توفير الموارد اإلشراف عمى العاممين
 اختبار ُمخَرجات الُمعجم التَّنسيق الدَّاخمّي لموحدات

هيا  إلادارة الدُّ
إلادارة 

 الُىضطى
 إلادارة الُعليا

رئيظ 
دزيز  الحَّ

دزيز  ُمدًز الحَّ
رون  كبير ُمدّزِرين  ُمدّزِ

 ُمزاجعىن  كبير ُمزاجعين

ُمدًز فزيق 

 الحىضبة

ات  ُمبرمجىن  ُمدًز بزمجيَّ

يّ  عم الفّنِ ىن  ُمدًز الدَّ يُّ  فّنِ

دًز إلادارّي 
ُ
 امل

ُمدًز املىارد 

ة  البشزيَّ
 ُمطاعدون 

 ُمداضبىن  ُمدًز الحطابات
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ناعات المَُّغويَّة العربيَّة  ُرؤية استشرافيَّة إلدارة الصَّ

كاَن اليدُف األساسيُّ من ُظيور "عمم اإلدارة" ضبَط ُمماَرسات اإلنسان وتوجيَيُو إلى أفضل الطُُّرق لتحقيق 
ناعَة"  ُق اليدف المنشود في ُتمثُّْل إحدى ىذه الُمماَرسات، فقد أمكَن تحقي –بمفيوميا الواسع  –غاياِتو. وألنَّ "الصَّ

ناعات اليندسيَّة والطّْبّْيَّة والكيماويَّة، لُندرَك ما ناعات. ويكفي أن نتتبََّع التَّطوُّراِت الحادثَة في الصَّ  كثيٍر من الصَّ
ميم.  وصَمت إليو بفضل التَّوجيو اإلدارّي السَّ

ناعة المُّغويَّة العربيَّة  الَّذي ُيَعدُّ  –ومع ىذا، فإنَّ نظَرًة إلى تطوُّر الدَّرس المُّغوّي  من عيد  –أقدَم أشكال الصَّ
ل ُمَصنٍَّف منيجيٍّ في النَّحو العربّي، إلى عيدنا ىذا كفيمٌة باإلبانة عن مدى  180"سيبويو" )ت  ىـ(، صاحِب أوَّ

ناعُة المُّغويَّة العربيَّة. فالُمنَتُج الحقيقيُّ ىو مئاُت  الُمصنَّفات الَّتي تتناوُل قواعَد النَّحو التَّدىُور الَّذي تبدو عميو الصَّ
العربّي القديم بالشَّرح والتَّمخيص والتَّيذيب، في انفصاٍل تامٍّ عن الواقع اَلذي يفرُض عمى المُّغة العربيَّة وغيرىا من 

رات  َر في ُمفرداتيا ومعانييا وقواعدىا. وَنممُح أثَر ذلَك في ُمقرَّ ية المُّغات اإلنسانيَّة أن تتطوَّ المُّغة العربيَّة الُمَوجَّ
رات عمى قدٍر ليَس ىيًّْنا من المادَّة العمميَّة الميجورة  ألبنائنا في مراحل التَّعميم العاّم؛ حيُث يشتمُل أكثُر ىذه الُمقرَّ

نَّحو العربّي الَّتي قد ال ُيفيُد منيا الطَّالُب في حياتو العمميَّة. ومن البدىّي حينئٍذ أن يشُعَر الطَّالُب برتابة ال
ن فيَم فإنَُّو ال ُيحسُن استثماَر ما َفِيَمو في ُلغتو،  وُصعوبتو، وأن يجمَس أماَم الُمعمّْم فال يفيُم إالَّ النَّزَر اليسير؛ وا 

 فُيصيُب المَّحُن عباراِتو وتعبيراِتو المكتوبة أو المنطوقة.

ر أوَّاًل  ألنَُّو ُيمزُم نفَسُو بما ال َيمزم، وعمى الطَّالب الُمتمقّْي ثانًيا؛ حيُث  ولعلَّ مثَل ىذا ُيمثُّْل عبًئا عمى صانع الُمقرَّ
تظيُر ُمعاناُتُو في فيم واستيعاب قواعد المُّغة العربيَّة. وال شكَّ أنَّ ىذا التَّخبَُّط يخُمُق الكثيَر من الضَّوضاء 

ظلُّ يتعمَُّم حتَّى ُينيي مرحمَتو الجامعيَّة. وال يكوُن ُمستغرًبا المعرفيَّة الَّتي ُتؤثُّْر سمًبا عمى الُمنَتج )الطَّالب( الَّذي ي
ناعات المُّغويَّة العربيَّة،  حينئٍذ أالَّ يتمكََّن من استخدام ُلغتو عمى الوجو المنشود. وِقس عمى ذلَك كثيًرا من الصَّ

رات التَّعميميَّة لمنَّاطقيَن بغير العربيَّة، وَصناعة المع اجم المُّغويَّة، وَصناعة الموارد الحاُسوبيَّة الَّتي كَصناعة الُمقرَّ
ُيعَتَمُد عمييا في تقنية المعمومات وتيسير عمميَّات البحث والجمع وتحميل البيانات المُّغويَّة، وغير ذلك. ومن ُوجية 

ؤية اإلداريَّة، بالتَّكمُّف  نظر الباحث، فإنَّ كثيًرا من العامميَن في ميادين البحث المُّغوّي يتحمَّموَن مسؤوليََّة غياب الرُّ
أحياًنا والتَّشدُّق أحياًنا وتخطئة اآلخريَن بغير منيٍج أو دليٍل في أحاييَن أخرى، وغير ذلك من األمور الَّتي ينفُر 

 منيا الُمجتَمُع ويجعُميا مادًَّة لمتَّندُّر عمى ُعُموم العربيَّة وأربابيا.

نَّ نظرًة موضوعيًَّة لواقع لقد أضحى الفكُر اإلداريُّ في الصَّ  ناعة المُّغويَّة العربيَّة أمًرا حتميِّا لمنُّيوض بيا. وا 
ناعات المُّغويَّة العربيَّة تفرُض عمينا أن نضَع إطاًرا منيجيِّا إلدارتيا، ُنراعي فيو أنَُّو ال قيمَة لممعرفة ما لم تُكن  الصَّ

ويَن مثل ىذا اإلطار ُيميُّْد لالنتقال بالُمجَتَمع العربّي من استيالك أداًة لمتَّنمية. واستشراًفا لمُمستقبل، فإنَّ تك
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ناعات المُّغويَّة إلى إنتاجيا، ومن طمب المعرفة لغاية المعرفة وحسب إلى طمب المعرفة لغايات المعرفة  الصَّ
ناعة إلى الفاعميَّة في  بناء ُمستقبميا. والتَّنمية واالستثمار، ومن المفعوليَّة في االستسالم لواقع الصَّ

ناعات المُّغويَّة العربيَّة إلى رؤيٍة منيجيٍَّة ُتراعي الُبعَدين:  إلى إعادة  المعرفّي واإلداريّ ويدفُعنا اإليماُن بحاجة الصَّ
ناعة في الُمستقبل. فكثيرٌ  من  النَّظر في التَّكوين العممّي لمباحث المُّغوّي الَّذي ُيفَتَرُض أن يتولَّى مسؤوليََّة الصَّ
ناعة المُّغويَّة التَّنمويَّة، ال سيَّما ما يتَّصُل  ُو إليو في دراستو األكاديميَّة تخُرُج عن إطار الصَّ منيا المعارف الَّتي ُتَوجَّ

بالفكر المُّغوّي الغربّي. وتوضيًحا ليذا، فإنَّنا ال ننفي حاَجَتنا إلى دراسة نظريَّات اآلَخر وأفكاره؛ بل ُنؤكُّْد عمى 
بحاجٍة إلى فيم المُّغة العربيَّة واإلحاطة بُتراثيا وتعمُّم أساليب  –قبَل ذلَك  –يَّتيا وضرورة اإلحاطة بيا. لكنَّنا أىمّْ 

دارة صناعاِتيا الُمتعدّْدة. ونحُن بحاجٍة أيًضا إلى التَّمييز  بين ما ُيمكُن  –في فكر اآلخر  –االستثمار فييا وا 
َد غيَر القابل لمتَّطبيق.توظيُفو إلفادة ُعموم العربيَّة و   ما ال يتجاوُز الفكَر المجرَّ

وفي ضوء الُبعَدين المنُشوَدين )المعرفّي واإلدارّي(، ُيمكُن تكوين رؤية ُمستقبميَّة نستبيُن من خالِليا ُصورَة 
ناعة المُّغويَّة العربيَّة، عمى النَّحو الُمَوضَّح في )الجدول   (.2ُمنتجات الصَّ

ناعة المُّغويَّة العربيَّة: أثر 2جدول   الُبعَدين المعرفّي واإلدارّي عمى ُمنتجات الصَّ

 م
 الُبعد

 الُمنَتج
ؤية  الرُّ

 الُمستقبميَّة
المعرفة 
 المَُّغويَّة

ؤية  الرُّ
 اإلداريَّة

 + ُمنضبط عمميِّا وُموافق لحاجة السُّوق + + 1
 ± ُمنضبط عمميِّا وغير ُموافق لحاجة السُّوق - + 2
 ± غير ُمنضبط عمميِّا وُموافق لحاجة السُّوق + - 3
 - غير ُمنضبط عمميِّا وغير ُموافق لحاجة السُّوق - - 4
 

 نتائج الدِّراسة

ناعة المُّغويَّة، ورأى الباحُث أنَّيا تنبني عمى ثالثة ُأسُ  .1 س، ىي: ُقدرة الُمنِتج، وتواُفر أباَنت الدّْراسُة عن ماىيَّة الصَّ
ناعة المُّغويَّة العربيَّة عبَر مراحميا الثَّالثة )النَّشأة، والتَّط وُّر، الموارد، وجودة الُمنَتج. وأباَنت الدّْراسُة عن واقع الصَّ

 والنُّضج(. 
ناعة المُّغويَّة واإلدارة، ومثََّمت عمى ىذه العال .2 قة في َسَعت الدّْراسُة إلى تكوين ُرؤيٍة منيجيٍَّة عن العالقة بيَن الصَّ

 َميدان تعميم المُّغات؛ كما أكََّدت الدّْراسُة عمى األثر االقتصادّي ليذه العالقة وتوابع ىذا األثر إيجاًبا وسمًبا.



 24  جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر، العدد األول

 

ناعات المُّغويَّة العربيَّة. وتمثََّمت ىذه اإلشكاالُت  .3 من ُوجية نظر  –َقدََّمت الدّْراسُة استكشاًفا إلشكاالت إدارة الصَّ
ناعة، وضبابيَّة في خمسة  –الباحث  إشكاالٍت، ىي: غياب التَّوجيو اإلدارّي، واتّْساع قمَّة اليرم اإلدارّي لمصَّ

ناعة المُّغويَّة والبحث المُّغوّي، والعشوائيَّة في اختيار الموارد البشريَّة. ناعة، والخمط بيَن الصَّ  أىداف الصَّ
ناعة المُّغويَّة والعال .4 ُن عن ثالوث )الُمنِتج، والمورد، أباَنت الدّْراسُة عن عناصر الصَّ قة بيَن ىذه العناصر الَّتي تتكوَّ

ناعة المُّغويَّة العربيَّة، وأباَنت أيًضا عن  ئيسة في الصَّ والُمنَتج(؛ كما أباَنت عن واقع ىذه العناصر وسماتيا الرَّ
 اإلشكاالت الُمحيطة بُكلّْ ُعنُصٍر عمى ِحدة.

ًرا لمعمم .5 ناعة المَُّغويَّة العربيَّة، انطالًقا ممَّا استقرَّ عميو ُعمماُء اإلدارة قدََّمت الدّْراسُة تصوُّ يَّات اإلداريَّة عمى الصَّ
بشأن تصنيف ىذه العمميَّات. واستعَرَض الباحُث العمميَّاِت اإلداريََّة الخمسة )التَّخطيط، والتَّنظيم، والتَّنسيق، 

قابة( وكيفيَّة توظيف ُكلّْ  ناعة المَُّغويَّة العربيَّة.والتَّوجيو، والرّْ ؤية اإلداريَّة الُمصاحبة لمصَّ  عمميٍَّة منيا لضبط الرُّ
ناعة المُّغويَّة العربيَّة، ُيَشكُّْل بناًء ىرميِّا ُمنتظًما في ثالثة ُمستويات .6 ًرا لييكٍل إدارّي لمصَّ : اإلدارة قدََّمت الدّْراسُة تصوُّ

نيا. وقاَم الباحُث بتطبيق ىذا التَّصوُّر عمى )صناعة ُمعجٍم عربّي( باعتباِرىا الُعميا واإلدارة الُوسطى واإلدارة الدُّ 
ناعات المَُّغويَّة.  إحدى الصَّ

ناعة ال .7 ناعات المَُّغويَّة العربيَّة. وانتيى الباحُث إلى أنَّ ُمنتجات الصَّ مَُّغويَّة قدََّمت الدّْراسُة ُرؤيًة استشرافيًَّة إلدارة الصَّ
ؤية اإلداريَّة؛ حيُث يكوُن الُمنَتُج ُمنضبًطا عمميِّا العربيَّة تُ  َحقُّْق الشَّكَل األمثَل عنَد اجتماع المعرفة المُّغويَّة والرُّ

وُموافًقا لحاجة السُّوق؛ بينما ُيؤدّْي غياُب أحد الُبعَدين )المعرفّي واإلدارّي( أو كمييما إلى ُقُصوٍر في ُمخَرجات 
ناعة.  الصَّ

 ة ــخاتم

ا ُيخِرُجيا عن إطا ؤية اإلداريَّة، ممَّ ناعُة المَُّغويَُّة العربيَُّة بقدٍر من الضَّوضاء المعرفيَّة عمى حساب الرُّ ر ُتحاُط الصَّ
ناعات المَُّغويَّة العربيَّة الَّتي ناعة الُمنتظمة إلى التَّأليف الُمضطِرب. ومع ُوُجود الدَّوافع النَّبيمة لمشروعات الصَّ  الصَّ

ُف إلى خدمة المُّغة العربيَّة وأبناِئيا، إالَّ أنَّ كثيًرا من ىذه المشروعات ال ُيكَتُب ليا النَّجاُح، بالتَّوقُّف أحياًنا، تيد
ؤية االستثماريَّة؛ حيُث يترتَُّب عمى ذلَك  والُخُروج عن حاجة الفئات الُمستيدفة أحياًنا أخرى، فضاًل عن غياب الرُّ

يماًنا بأنَّ النَّوايا الَحَسنة ال تكفي وحَدىا لتحقيق زيادُة ُمَعدَّالت اإلن فاق وعدم الُقدرة عمى تعويض رأس المال. وا 
النَّجاح؛ إذ ينبغي أن تصَحَبيا إدارٌة رشيدٌة قادرٌة عمى التَّخطيط والتَّوجيو، فإنَّ ىذه الدّْراسَة تسعى إلى وضع ُرؤيٍة 

ناعة المُّغويَّة ناعة  منيجيٍَّة لضبط معايير الصَّ العربيَّة من منظوٍر إدارّي. وقد سعى الباحُث إلى استقراء واقع الصَّ
المُّغويَّة العربيَّة واستكشاف إشكاالتيا وتحميميا، سعًيا إلى إيجاد الُحُمول الُمناسبة. ومن خالل التَّفسير واالستنباط، 

ناعات المَُّغويَّة العربيَّ  ٍر إلدارة الصَّ ة. وتنُشُد الدّْراسُة استثماَر نتاِئِجيا في تحقيق أىداٍف قاَم الباحُث ببناء تصوُّ
 تنمويٍَّة لمُّغة العربيَّة، عمى النَّحو الَّذي تنيُض بو اقتصاديَّاُت المُّغة ويخُمُق ليا ُسوًقا معرفيًَّة جاذبة.
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 توصيات ال

 سعًيا إلى تحقيق أىداف البحث، فإنَّ الدّْراسَة ُتوصي بما يأتي:

المُّغويَّة ومراكز األبحاث والُمؤسَّسات الَمعنيَّة بخدمة المُّغة العربيَّة إلى ُمراعاة الُبعد دعوة المجامع  .5
ناعات المُّغويَّة العربيَّة ويضبُط ُمخَرجاتيا.  اإلداري الَّذي يحُكُم الصَّ

ناعة توجيو البرامج األكاديميَّة الَمعنيَّة بإعداد الباحث المَُّغوّي إلى الُعُموم البينيَّة الَّ  .6 تي تربُط البحَث بالصَّ
ب في سوق العمل ُمستقباًل، ال سيَّما العُموم الَّتي تجمُع المُّغة باإلدارة واالقتصاد  وتخمُق الُفَرَص لمطُّالَّ

 واإلحصاء والَحوسبة.
ناعة المَُّغويَّة العربيَّة، و  .7 توفير الدَّعم اإلدارّي َخْمق بيئٍة عمميٍَّة وِمَيِنيٍَّة ُمناسبٍة لمعامميَن في ميادين الصَّ

ناعة.  الَّذي ُيساعُدىم عمى تحسين األداء وتجويد ُمخَرجات الصَّ
ناعة  .8 إنشاء ُمؤسَّسة عمميَّة لمبحث والتَّطوير والتَّدريب، تعمُل عمى توجيو العامميَن في ميادين الصَّ

 المَُّغويَّة وتدريبيم عمى أساليب العمل اإلدارّي عمى أساٍس منيجّي.
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