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َ
َ
ملخص َ
ٌهخبر الَ٘لم مهاسة زاهُت مً اإلاهاساث ألاظاظُت في اللًت الهشبُت .وهي وظُلت لَلجطاٛ
مو آلاخشًٍ ،لٓذ اشخذث الحاحت إلحها َنى بذاًت دساظت اللًت الهشبُت في اإلاذاسط
الابخذابُت .وَزٍ اإلاهاسة غشوسٍت ْلوشاء ْانذة لًىٍت ْىٍت ومخِىت خُث ٌعدىذ نلحها بىاء
مهاسة الٓشاءة وال٘خابت نلى دنابم الشاسخت .ومً مكاَش الُىمٖ ،ثحر مً مخهلمي اللًت
الهشبُت بىضُها اللًت الثاهُت َل ًٓذسون نلى الَ٘لم بها بالؿَلْت مو ؤن اإلاذسظحن ْذ
ّ
نلمىَم بٓذس اظخؿانهم مهاسة الَ٘لم وؾشٍٓت مماسظتها وجىمُتهاِ .
انخٓذث الباخثت نلى ؤن مً ؤظباب َزا الُشل هي ْلت ؤلاظتراجُجُاث التي
اظخخذمها اإلاخهلمىن في مماسظت اللًت الهشبُت .لزل ،ٚتهذٍ َزٍ اإلآالت إلى بُان
إظتراجُجُاث مهاسة الَ٘لم بششح واضح ودُْٔ لدعهُل مخهلمي اللًت الهشبُت بىضُها
اللًت الثاهُت في َهمها وَعخُُذون مجها .إن ؤلاظتراجُجُاث مهمت في جىمُت مهاسة الَ٘لم ،ؤنها
حعانذ اإلاخهلمحن في اٖدعاب اللًت ومماسظتهاِ .
َ
امللدمة َ
ُ
ُ
اللًت الهشبُت بىضُها لًت زاهُت ج ْذسط وجذ ّسط خعب اإلاهاساث اللًىٍت ألاسبو .جدخل
مهاسة الَ٘لم مٙاهت زاهُت بهذ الاظخمام ،وٍمً٘ حهلمها وجىمُتها لذي اإلاخهلمحن ،والَ٘لم
وظُلت لَلجطا ٛبحن اإلاخٙلم واإلاخاؾب ،ووظُلت للخُانل وجباد ٛآلاساء وألاَٙاس مو
آلاخشًٍِ 934.

 934هطش ،خمذان ،والهبادي ،خامذ" ،ؤزش اظتراجُجُت لهب الذوس في مماسظت مهاسة الَ٘لم لذي الؿلبت الطِ الثالث
ألاسدن9334 ،م) ،ص-53
ألاظاس ي" ،اإلاجلت ألاسدهُت في الهلىم التربىٍت( ،نمادة البدث الهلمي والذساظاث الهلُا ،حامهت الحرمىٕ ِ
صِ 65
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إنها ّ
جدشٕ الزًَ مً ؤحل جشحمت ألاَٙاس اإلاخبادسة في الزًَ 935،ؤو بإظلىب آخش
ُه ّ
دشٕ ؤرَاهىا خُىما ؤسدها الخهبحر نً ؤَٙاسها ،وٍخم رل ٚالخهبحر نً ؾشٍٔ الىؿٔ ؤو
الَ٘لم .وَ٘زا ٌهِش ؤلاوعان في خُاجه الُىمُت؛ خُث ًٙىن مً اإلادا ٛؤن ًىُطل نً
ُّ
والخدذر َى ؤَم حضء في اإلاماسظت اللًىٍت ،وٍخػمً الَ٘لم ؤسبهت نىاضش ،وهي
الَ٘لم.
الطىث ،واللًت ،والخُ٘حر ،وألاداء ،ويالبا ما هجذ الىاط ٌعخخذمىن الحذًث ؤٖثر مً
ال٘خابت في خُاتهمِ 936.
ومهاسة الَ٘لم ؤظاط في الخهامل بحن اإلاذسط وجَلمُزٍ في اإلاذسظت نلى ظبُل اإلاثا،ٛ
ّ
َل جخم نملُت الخهلُم والخهلم دوهه ،والؿالب اإلاخمً٘ في الَ٘لم َل ًجذ ضهىبت في الخهامل
ّ
مو آلاخشًٍ ،مً اإلاذسظحن والضمَلءٖ ،ما ًخذسب اإلاخهلم مماسظت اللًت التي ًخهلمها بطىسة
ّ
َهالت ،واظخخذامها اظخخذاما حُذا بالَ٘لمَ 937.
وَىإ نىامل ْذ ّ
حهىّ اإلاخهلم في الَ٘لم والخىاضل باللًت الثاهُت ،وخاضت
الهشبُت ،ومجهاْ :لت الزخحرة اللًىٍت ،وؤظباب هُعُتٗ ،الخجل ،والخلهثم ،والخىٍ مً
الىْىم ألاخؿاء اللًىٍت ،وشخطُت اإلاهلم ،وؾشٍٓت الخذسَغ ،والهمش ،وؾبُهت
اإلاىغىمِ 938.
إن اخخُاس اظتراجُجُاث الخهلم واظخخذامها مهمان لحل مشَ٘لث الخهلم اإلازٗىسة
ً
الاظتراجُجُاث وجإزحرَا ؤلاًجابُت في حهلم اللًت الثاهُت 939:ؤنها جٓىد إلى
ظابٓا .ومً َانلُت ِ
سَو الُ٘اءة اللًىٍت ،وؤن اإلاخهلم الزٗي ًشيب في اخخُاس الاظتراجُجُاث اإلاخباًىت ،وَعخؿُو
ؤن ّ
ًُُ٘ها مو ألاوشؿت اللًىٍت ،واظخخذام الاظتراجُجُاث اإلاخىىنت في ؤداء مهماث لًىٍت
ًؤدي إلى هخابج ؤَػلِ .
ِ
استراثيجيات جعلم اللغة ومفهومها َ
ًخهذد مُهىم اظتراجُجُاث حهلم اللًت ٖما ًخهذد الباخثىن نجها ،وهي نىذ
ؤوٖعُىسد :مجمىنت مً خؿىاث ؤو ظلىُٖاث خاضت ٌعخخذمها اإلاخهلم لٙي حهُىه نلى
اٖدعاب اإلاهلىماث الجذًذة ،وجخضٍجها ،والاخخُاف بها ،واظترحانها بعهىلت ،وظشنت،
َ 935لفي ،ظهُذ نبذ هللا ،الخٙامل بحن الخٓىُت واللًت (الٓاَشة :نالم ال٘خب۰۲۲6 ،م) ،صِ 907
 936مذٗىس ،نلي ؤخمذ ،جذسَغ َىىن اللًت الهشبُت ( ،الٓاَشة :داس الشىاٍ3993 ،م) صِ 337
َ 937لفي ،ظهُذ نبذ هللا ،الخٙامل بحن الخٓىُت واللًت  ،ص ِ 008
 938الخىٓاسي ،ضالح مدبىب" ،اظتراجُجُاث حهلم مهاسة الَ٘لم لذي الذاسظحن اإلاالحزًحن" ،مجلت الذساظاث اللًىٍت
وألادبُتْ( ،عم اللًت الهشبُت وآدابهاٗ ،لُت مهاسٍ الىحي والهلىم ؤلاوعاهُت ،الجامهت ؤلاظَلمُت مالحزًا9333 ،م) ،ص -64صِ .65
 939هُغ اإلاشحو ،ص 59
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وؤٖثر مخهت ،وَهالت 993،وجىكُم حهلم اللًت الثاهُتٖ 993،ما حعانذَم في الُٓام بمهماث
لًىٍتِ 999.
وصادث سوبحن ؤن اظتراجُجُاث الخهلم جخػمً مجمىنت مً نملُاث ،وخؿىاث،
وجخؿُـ ،وإحشاءاث ٌعخخذمها اإلاخهلم لدعهُل الحطى ٛنلى اإلاهلىماث واظخخذامها،
وجخضٍجها ،واظترحانها 990.وؤما شامىث َٓالذ :إنها جٓىُاث ،ومذاخل ،ؤو جذاو ٛظلىُٖاث
ًخخاسَا اإلاخهلم لدعهُل الخهلم وجزٖش اإلاهلىماث اللًىٍت ومدخىٍاث الذسط في هُغ
الىْذِ 994.
ِ
ثصنيف استراثيجيات جعلم اللغة َ
لٓذ حهذدث اظتراجُجُاث حهلم اللًت نذدا ٖبحرا ،وَزٍ الاظتراجُجُاث ًمً٘ ؤن
وعخخذمها ؤًػا في حهلم اللًت الثاهُت .ؤشاسث بهؼ الذساظاث إلى ؤن َىإ اظتراجُجُاث
اظخخذمها اإلاخهلمىن ؤزىاء الخهلم ،مً ؤحل الاظدُهاب في الخهلمّ ،
وجم َزا ألامش في حهلم
اللًت الثاهُت 995.واخخلِ الباخثىن في جطيُِ اظتراجُجُاث الخهلم ،وَل وعخؿُو ؤن
هد٘م نلى ؤن إخذاَا ؤَػل مً ألاخشي ،إلاا ٗاهذ لٙل مً الاظتراجُجُاث إًجابُاتها
وظلبُاتها الخاضت .ومً َزٍ الخطيُُاث :هي التي لنشوبحن ( )398۱التي جخٙىن مً زَلر
996
مجمىناث ،وهي :الاظتراجُجُاث اإلاهشَُت ،وَىّ اإلاهشَت ،والاجطالُت ،والاحخمانُت.
ًمً٘ جطيُِ الاظتراجُجُاث ٖ -ما اْترخذ سوبحن ( - )3983إلى مجمىنخحن ؤظاظِخحن
جىذسج جدتهما مجمىناث ؤخشي َشنُت 997.وَما الاظتراجُجُاث التي جؤزش نلى الخهلم
مباششة ،خُث جخػمً الخىغُذ ،واإلاشاْبت ،والخدُُل ،والخخمحن ،والاظخيخاج،

220

Oxford. R.L. Language Learning Strategies, (1990). Language Learning Strategies.
(New York: Newbury House,1990), h. 8
993

هُغ اإلاشحو ،ص37
222

Cohen, A.D. ―Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning‖, in
Second Language Learner Strategies, ed. Eli Hinkel et.al. h. 681-697
223
Macaro. E, learning strategies in foreign and second language classrooms, (London: the
tower building, 2001), h. 17
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225

O`Malley, J.M, Chamot, A.U, Learning Strategies in Second Language Acquisition,
(New York: Cambridge University Press, 1990), h.3
226
Wenden, A, Rubin, J, Learner Strategies In Language Learning, (United Kingdom:
Prentice- Hall International,1987), h. 23
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واإلاماسظت .وؤخشي ما ٌعاَم في الخهلم يحر اإلاباششة ،خُث حشمل إبذام الُشص للمماسظت،
واظخخذام الاظتراجُجُاث الاجطالُتِ 998.
زم ْعم ؤو مالي وآخشون ( )3985الاظتراجُجُاث إلى زَلزت ؤْعام وهي:
الاظتراجُجُاث َىّ اإلاهشَت (اإلاهشَت نً الخهلم) ،والاظتراجُجُاث اإلاهشَُت (اإلادذدة لخمُحز
ؤوشؿت الخهلم) ،والاظتراجُجُاث الخإزحرًت والاحخمانُت .إن الاظتراجُجُاث َىّ اإلاهشَت،
والاظتراجُجُاث اإلاهشَُت مخىاصهت مو التي ؤجذ بها سوبحن ،اإلاشاسة إلحها في الُٓشة العابٓت.
ِ
وإهما إغاَتهم الاظتراجُجُاث الخإزحرًت ،والاحخمانُت ْػُت مهمت؛ إلاا َحها مً ؤلاشاسة إلى
ً
َانلُت الجاهبحن :الىحذاوي ،والاحخماعي مها في حهلم اللًتِ 999.
زم اظخُادث ؤوٖعُىسد ( )۱993مً ألامش ،وؤنادث جٓعُم الاظتراجُجُاث إلى
اإلاباششة ،ويحر اإلاباششة ،خُث ّ
جخٙىن الاظتراجُجُاث اإلاباششة مً الاظتراجُجُاث الخزٖشٍت،
واإلاهشَُت ،والخهىٍػُت .وجىذسج جدذ الاظتراجُجُاث يحر اإلاباششة اظتراجُجُاث َىّ
اإلاهشَت ،والهاؾُُت (الخإزحرًت) ،والاحخمانُتِ 903.
ّ
وجخٙىن
ومً حاهب آخش ،اْترح ٗىخان زَلر مشاخل للخٓعُم ،وهي :اإلاشخلت ألاولى:
مً اظتراجُجُاث لخهلم مىاد لًىٍت ألو ٛمشة ،واظتراجُجُاث َلظخخذام جل ٚاإلاىاد التي جم
حهلمها إلى خذ ما .واإلاشخلت الثاهُت :الاظتراجُجُاث خعب اإلاهاساث اللًىٍت وهي الاظخمام،
والَ٘لم ،والٓشاءة ،وال٘خابت .واإلاشخلت الثالثت :وجخٙىن مً الاظتراجُجُاث خعب وقابُها،
وحعمى باَلظتراجُجُاث َىّ اإلاهشَت والاظتراجُجُاث اإلاهشَُتِ 903.
زم ْعم ظترن ( )3999اظتراجُجُاث الخهلم إلى خمعت ؤْعام ،وهي :اظتراجُجُاث
ؤلاداسة والخخؿُـ ،والاظتراجُجُاث اإلاهشَُت ،واظتراجُجُاث الخىاضل الخجشٍبي،
واظتراجُجُاث الهَلْاث الصخطُت ،والاظتراجُجُاث الخإزحرًتِ 909.
ِ
استراثيجيات الكالم َ
وضحذ ؤوٖعُىسد حهشٍِ اظتراجُجُاث الخهلم بمجمىنت خؿىاث ؤو ظلىُٖاث خاضت
ٌعخخذمها اإلاخهلم لٙي حهُىه نلى اٖدعاب اإلاهلىماث الجذًذة ،وجخضٍجها ،والاخخُاف بها،
228

See: O`Malley, J.M, Chamot, A.U, Learning Strategies in Second Language
Acquisition, h. 3
229
Wenden, A, Rubin, J, Learner Strategies In Language Learning, h. 23
230
See: Oxford. R. L. Language Learning Strategies, h. 16
231
See: Cohen, A.D. “Handbook of Research in Second Language Teaching and
Learning”, in Second Language Learner Strategies.
232
http://edutechwiki.unige.ch/en/Language_Learning_strategy
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واظترحانها بعهىلت وظشنت وؤٖثر مخهت وَهالت 900.زم سؤي ٗىخان ؤن اظتراجُجُاث حهلم
اللًت ًمً٘ حهشٍُها باألَٙاس والعلىُٖاث التي اخخاسَا اإلاخهلمىن إلاعانذتهم في حهلم اللًت
واظخخذامها بشٙل نام ٖما ؤنها حعانذَم في إجمام اإلاهماث اللًىٍاث اإلاهُىتِ 904.
بىاء نلى الخهشٍُحن العابٓحن نً اظتراجُجُاث الخهلم واظتراجُجُاث حهلم اللًت ،سؤث
الباخثت بإن اظتراجُجُاث الَ٘لم هي مجمىنت ألاَٙاس ،والخؿىاث ،والعلىُٖاث التي
اظخخذمها اإلاخهلمىن بىعي إلاعانذتهم في الَ٘لم وجىمُخهِ .
ٗاهذ اظتراجُجُاث الَ٘لم مهمت ألنها حعانذ اإلاخهلمحن في خل اإلاشَ٘لث التي ًىاحهىنها
في الَ٘لمٖ ،ما ؤنها جشاْب اإلاخهلمحن وحعهلهم في إهجاص اإلاهماث اللًىٍت إلاهاسة الَ٘لمَ .ىإ
دساظاث بدثذ في اظتراجُجُاث الَ٘لم اإلاعخخذمت لذي مخهلمي اللًت الثاهُت ؤو ألاحىبُت،
ومً َزٍ الذسظاث هي الذساظت التي ْاما نلحها ظُذ خعً وصَشا ( )9334نً آزاس جذسٍب
اظتراجُجُاث ْبل الَ٘لم نً ؾشٍٔ الخخؿُـ ؤلاظتراجُجُت في وعي مخهلمي اللًت ألاحىبُت
ؤلاساهُحن والؿَلْت واإلاىاسد اإلاعجمُت في الَ٘لم 905.ؤشاسث َزٍ الذساظت إلى ؤن اإلاخهلمحن إرا
ٗاهىا ًخؿىسون في اظخخذام الاظتراجُجُاث ْبل الَ٘لم َخدعً الؿَلْت واإلاىاسد اإلاعجمُت
جدعىا مهما .وٖزل ٚؤقهشث الذساظت ؤن اإلاخهلمحن اظخخذمىا نذة اظتراجُجُاث ْبل
الَ٘لم مثل مداولت جشُٖب الجمل الخالُت مً ألاخؿاء ،واظخخذام مىاسد اإلاُشداث
اإلاخهذدة ،وْلت الخ٘شاس في الَ٘لم ؤو الخصحُذ الزاحي ،واظخخذام نباساث نلى هدى
َهاِ 906.ٛ
وبدثذ مىها ( )9337نً اظخخذام الاظتراجُجُاث ؤلابذانُت لخهضٍض مهاسة الَ٘لم لذي
اإلاخهلمحن في اإلاذسظت ؤلابخذابُت للبىاث في اإلامل٘ت العهىدًت 907.سؤث بإن اإلاهلمحن ًجب ؤن
ٌصجهىا مخهلمي اللًت ألاحىبُت في الَ٘لم نً ؾشٍٔ جؿبُٔ ألاوشؿت اللًىٍت
والاظتراجُجُاث التي ججهلهم سايبحن في الذسطِ .وَصجهىنهم في اظخخذام اللًت في الخهامل

233

See: Oxford. R.L. Language Learning Strategies, h.8
See: Cohen, A.D. ―Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning‖,
in Second Language Learner Strategies, ed. Eli Hinkel et.al. h. 681-697
235
Zahra. M. & Seyed. H.T. The Effect Of Pre- Speaking Strategies Instruction in Strategic
Planning on Iranian EFL Students` Awareness as Well as Students` Fluency and Lexical
Resources in Speaking, Procedia- Social And Behavioral Sciences, (2014), 98, h. 1224- 1231
234
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مو آلاخشًٍ في الحجشة الذساظُت .ومً ألاوشؿت اللًىٍت التي ًمً٘ جؿبُٓها في جذسَغ
مهاسة الَ٘لم هي ألاياوي ،والٓطابذ ،والذساما ،والٓطظ ،وألالهابِ .
وبدث مدمذ خلمي وآخشون في اظخخذام الاظتراجُجُاث الخهىٍػُت في الَ٘لم باللًت
الهشبُت لذي الؿلبت الجامهُت في إخذي الجامهاث بمالحزًا ،اٖدشُىا ؤن الؿَلب ْذ
اظخخذمىا ظبو اظتراجُجُاث حهىٍػُت في الَ٘لم ،وهي؛ الخدى ٛإلى اللًت ألام ،ومداولت
الحطى ٛنلى معانذة ،واظخخذام الخمثُل الطامذ وؤلاًماءاث ،والخجىب مً الحذًث
حضبُا ؤو ٗلُا ،واخخُاس اإلاىغىم ،وحهذًل الشظالت ؤو جٓشٍبها ،واظخخذام اإلاشادٍ 908.ؤٖذوا
نلى ؤن الهذٍ مً اظخخذام الاظتراجُجُاث الخهىٍػُت لذي الؿلبت َى الخًلب نلى
الُٓىد في الَ٘لم مً في اٖدعاب اإلاُشداث الهشبُت .ومً هاخُت ؤخشيٗ ،اهذ الاظتراجُجُاث
الخهىٍػُت حعانذ الؿلبت في جٙىًٍ الثٓت بالىُغ في الَ٘لم باللًت الهشبُت مو آلاخشًٍِ 909.
ِ
كائمة إستراثيجيات الكالم ألوكسفورد َ
 )1املباشزة  -الاستراثيجيات الحذكزية (أكسفورد؛ 1991مَ :)69-58 :
الاستراثيجيات
ألامثلة
امللصود أو املزاد بها َ
املطبلة على
املكوهات َ
َ
مهارة الكالم َ
 )1نمل سوابـ اظخخذام الٙلماث وغو ٗلمت ؤو نباسة ًشٍذ صٍذ ؤن ًدُل
الجذًذة اإلا ُن َ
الٙلماث ؤزىاء الَ٘لم؛
٘دعبت ما في حملت ،ؤو
رَىُت َ
مثل :حى  -ضُِ -
مً هظ مٓشوء ِ .مدادزت ،ؤو ْطت
حاٍ  -خاسَُ ،ػهها
راث مهنى بدُث
في نباسة راث مهنى
ًمً٘ جزٖشَا.
والعُاّ مهشوٍ مً "الجى في مطش خاس حاٍ
ً
ضُُا"ِ .
ْبلَ .
َ
َ
238
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 )2اظخخذام
ألاضىاث َ
ِ

 )3اإلاشاحهت
الجُذة َ

َ
َ
َ
َ

اظخًَل ٛألاضىاث جزٖش ٗلمت ما بخمثُل جشبـ هىس بحن ٗلمت
اإلاىحىدة بالزاٖشة َ ضىحي (ولِغ بطشي) "ٗىب" باللًت الهشبُت،
و" "cupباللًت
لألضىاث .ورلٚ
بشبـ الٙلمت بٙلماث الاهجلحزًت ،والتي لها
هُغ اإلاهنىَ .
ؤو ؤضىاث ًإلُها
اإلاخهلمىن؛ ظىاء مً
اللًت ألام ،ؤو مً
اللًت الجذًذة ،ؤو
مً ؤي لًت ؤخشي
ٌهشَها اإلاخهلمىنَ .
ًٓشؤ ضالح مجمىنت مً
اإلاشاحهت البىابُت جُُذ في جزٖش ٗلمت
الٙلماث الجذًذة ،زم
حذًذة في اللًت
َ
الجذًذةَ .خخػمً ًٓىم بدعمُهها في
اإلاشاحهت في َىاضل الحا ،ٛزم ًيخكش 35
مخباًىت ،جٙىن
دُْٓت ْبل ؤن ٌعمهها
مخٓاسبت في البذاًت ،مشة زاهُت ،زم ٌهىد إلحها
ً
بهذ ظانت ،زم بهذ
زم جضداد جبانذاَ .
زَلر ظاناث ،زم في
الُىم الخالي ،زم بهذ
ًىمحن ،زم بهذ ؤسبهت
ؤًام ،زم بهذ ؤظبىم...
َ
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 )2املباشزة  -الاستراثيجيات املعزفية (أكسفورد؛ 1991م:)9۰-69 :
الاستراثيجيات
ألامثلة
امللصود أو املزاد بها َ
املطبلة على
املكوهات َ
َ
مهارة الكالم َ
ًزٖش اإلاخهلم الٙلمت،
َى التردًذِ .
ؤ -الخ٘شاس ِ
 )1اإلاماسظت َ
ً
مثل" :حمُل" ج٘شاسا في
ِ
الَ٘لم ،والًشع ؤن
َ
جبٓى الٙلمت في رَىهِ .
َ
ب -الخهشٍ نلى ًماسط اإلاخهلم الطٌُ  ألامثلت للطٌُ:
الطٌُ والتراُٖب ؤو التراُٖب
"ضباح الخحر" ،و"ضباح
واظخخذامها َ
وَعخخذمها في الَ٘لم الىىس" ،و"مو العَلمت"،
بذَل مً الٙلماث ؤو و"إلى اللٓاء" ،و"مً
اإلاُشداثَ .
َػل ،"ٚو"ُِٖ
خالٚ؟".

َ

ج -اإلاماسظت
الؿبُهُت
َ

جُُذ الاظتراجُجُت
الؿَلب باإلاهلىماث
الثٓاَُت نً اللًت
هُعها ،ونً البِئت
التي حعخخذم َحها
َزٍ اللًت .وْذ جٙىن
َزٍ اإلاماسظت خاسج
الُطلِ .
َ

 ألامثلت للتراُٖب:
"َل ؤنشٍ ُِٖ ،"...
و"ما مهنى ...؟"ِ ،
"ؤسٍذ َ ."...
ًخدذر اإلاخهلمىن نً
بَلد مطش وزٓاَخه٬
وظُاظخه ٬واْخطادٍِ .
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 اظخخذام )2اظخٓباٛ
الاظخهاهت باإلاطادس  اظخخذام الٓىامِغ،
اإلاطادس َلظخٓبا ٛللبدث نً ً
مهنى
اإلاهلىماث
ؤو اإلاهاحم ،ؤو ْىابم
إلاُشداث ّ
جم الاظخمام
وإسظالها َ اإلاهلىماث
اإلاُشداث ،ؤو دلُل
إلحها باللًت الثاهُت
وإسظالها
العابذ ،ؤو اإلاجَلث،
ً
اظخهذادا ْلهجاص
َ
ؤو ال٘خب الهامت ،ؤو
اإلاهماث اللًىٍتَ .
الثٓاَُت ،ؤو اإلاشاحو
ألاخشي ْلًجاد
اإلاهلىماث للَ٘لمَ .
ٌعخيبـ اإلاخهلم مً
حشخمل َزٍ
ؤ -الاظخيباؾُت
 )3الخدلُل
ششح اإلاهلم الؿىٍل بهذ
الاظتراجُجُت نلى
والاظخذَلَ َ ٛ
اظخمانه حُذا .وْذم
اظخخَلص َشوع
َزا الاظخيباؽ ؤمام
نً مهنى ،جم
اإلاهلم وؤضذْابه
الاظخمام إلُه
آلاخشًٍ ،وَشمل
ِ
باظخخذام مجمىنت
الاظخيباؽ مجمىنت مً
مً الٓىانذ التي
الٓىانذ الصحُدتِ .
ٌهشَها اإلاخهلم
ً
معبٓاَ .
ًٓىم اإلاخهلم بترحمت ًخٙلم اإلاهلم الجملت "ؤها
ب -الترحمت
َ
حمل ًخلُكها اإلاهلم ؤرَب إلى اإلاذسظت ٗل
َ
ً
ًىم" ،وٍترحمها ؤخمذ
مخ٘شساَ .
إلى:
―I go to school every
day‖.

َ

ج -اهخٓا ٛؤزش
الخذسٍب
َ

هي الخؿبُٔ اإلاباشش
للمهلىماث العابٓت
لدعهُل نملُت حهلم
مهلىمت حذًذة في
اللًت الجذًذة .وَزٍ
اإلاهلىماث ْذ جىٓل

نىذما ًخٙلم سحل َىذي
ٗلمت "ؤٖبر"َ ،ئهه ٌهلم
ؤنها حهني هُغ اإلاهنى
بلًخه ألامَ .
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مً اللًت ألام ،ؤو مً
مهلىماث ظبٔ
حهلمها في جل ٚاللًت
الجذًذةَ .
َ
)3

املباشزة  -الاستراثيجيات الحعويضية (أكسفورد؛ 1991م:)97-9۰ :
الاستراثيجيات
ألامثلة
امللصود أو املزاد بها َ
املكوهات َ املطبلة على
َ
مهارة الكالم َ
وَى اظخخذام اللًت ألام اظخخذم سغىان ؾالب
ؤ -الخدى ٛإلى
الخًلب
للخهبحر في اللًت الثاهُت إهذوهِس ي ًخهلم اللًت الهشبُت
نلى الُٓىد اللًت ألام ِ
ٗلمت " " karibلُذ ٛنلى ٗلمت
دون ؤن ًترحمهاِ .
في الَ٘لم َ
"ْشٍب" في اللًت الهشبُتِ .
ْالذ ناةشت :اشترًذ
الُشّ بحن َزٍ
ب -مداولت
َ
الحُٓبت في  ،.....جىُْذ
الاظتراجُجُت
الحطى ٛنلى
وبذؤث جىكش إلى صمُلتها مشٍم
واظتراجُجُت ؾلب
معانذة ِ
لؿلب اإلاعانذة لخ٘ملت
الخصحُذ ًٙىن في
الهباسةِ .
ُُُٖت الحطى ٛنلى
إًجاد اإلاعانذة ،خُث
ؾلب اإلاخهلم مً آلاخشًٍ
في َزٍ الاظتراجُجُت ؤن
ًجهض شِئا َِل ٌهشَه وَل
ًؿلب الخصحُذ ؤو
الخىغُذ .ويالبا ما هجذ
ؤن َزٍ الاظتراجُجُت
حشبه ؤلاًماء ؤو ؤلاشاسة
لؿلب اإلاعانذةِ .
ِ

Akademika: Vol. 14 No. 2 Desember 2018

132

َ

ج -اظخخذام
الخمثُل
الطامذ
وؤلاًماءاث ِ

ٌعخخذم اإلاخهلم
ؤلاًماءاث ؤو ؤلاشاساث
ؤزىاء الَ٘لم لُذ ٛنلى
اإلاهنىِ .

َ

د -الخجىب مً
الحذًث حضبُا
ؤو ٗلُا ِ

َ

ٌ -اخخُاس
اإلاىغىم ِ

َ

و -حهذًل
الشظالت ؤو
جٓشٍبها ِ

َ

ص -إهخاج
الٙلماث ِ
ِ
ِ
ح -اظخخذام
اإلاشادٍ ِ

ًخجىب اإلاخهلم بهؼ
اإلاىغىناث التي َل
ٌهشَه اإلاخهلم مً خُث
الٙلماث ،واإلاُهىم ؤو
البيُت الىدىٍت في اللًت
الجذًذةِ .
ًخخاس اإلاخهلم مىغىنا
مهُىا للحذًث لُذ ٛنلى
ؤهه سايب في رلِ .ٚ
ًٓىم اإلاخهلم بخبعُـ
ألاَٙاس وجٓشٍبها ،خُث
ًٓى ٛشِئا مخخلُا في
الهباسة ول٘ىه مدعاوٍا
في اإلاهنىِ .
حهل الٙلمت الجذًذة
لُذ ٛنلى الش يء الزي
َل ٌهشَه اإلاخهلم إظمهِ .

َ

اظخخذام اإلاشادٍ لىٓل
اإلاهنى اإلآطىدِ .

َلٌعخؿُو اإلاخهلم نلى الخهبحر
نً ألامش بىغو ْلم نلى
اإلا٘خب ؤو الخلُل بالجملت
"غو َزا الٓلم نلى اإلا٘خب،
َِشحر بُذٍ إلى اإلا٘خب ختى
ًػو ضذًٓه الٓلم نلى
اإلا٘خبِ .
َل ٌهشٍ ؤخمذ ٖثحرا نً
ؤدواث العُاسة ،إرن؛ َل
ًخدذر نجها ،ججىبا مً
الخهبحر بهباساث يحر صحُدتِ .

ًخخاس مدمذ مىغىم ٖشة
الٓذم ،زم ًخدذر نً رلٚ
بالثٓت ؤمام اإلاهلمِ .
جٓى ٛمشٍم "ًجب ّ
نلي ؤن
ؤيادس آلان" مو ؤنها جشٍذ
مٓابلت ؤظخار بهذ نششًٍ
دُْٓتِ .
ًٓى ٛمدمذ" :مٙان لألٗل"
لطاخبه ،لُذ ٛنلى "صحً"ِ .
ِ
َل ٌهشٍ نلي ؤن ًٓى:ٛ
ً
"بِذ"َ ،اظخخذم -بذَل مً
رلٗ -ٚلمت "مجزِ ."ٛ
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 )4غير املباشزة  -الاستراثيجيات فوق املعزفة (أكسفورد؛ 1991مَ :)163-152 :
الاستراثيجيات
أمثلة
امللصود أو املزاد بها َ
املطبلة على
املكوهات َ
َ
مهارة الكالم َ
ٌهشٍ ؤششٍ ؤن دسط اإلادادزت
لٓذ ظبٔ ؤن دسط
 )1الترٖحز نلى ؤ -مشاحهت
ظُٙىن نً "اإلابادا الهامت
اإلاخهلم ما ًخهلٔ
اإلاهلىماث ،ؤو
نملُت
الذسوط العابٓت ،بالذسط الجذًذ الزي للصحت الىُعُت"َ .بذؤ
الخهلم َ
ً
بمشاحهت مطؿلحاث الصحت
وسبؿها باإلاهلىاث بحن ًذًه خالُا،
الىُعُت التي ٌهشَها ،ختى
َإخز ٌعخُُذ مً
الجذًذة ،ؤو
ً
الذسوط الحالُت ِ .رل ٚالعابٔ جشظُخا ًشبـ بُجها وبحن اإلاطؿلحاث
التي ظُجذَا في الذسطَ .
لخهلم الجذًذ،
وخاضت في ؤداء
اإلاهماث اللًىٍتِ .
َ
ؤساد ؤخمذ ؤن ًٓذم ؤمام صمَلبه
ب -جشٖحز الاهدباٍ جىؿىي َزٍ
َ
في الُطل مىغىم" :مضاًا
الاظتراجُجُت نلى
َ
هىنحن مً الاَخمام :ونُىب ؤلاهترهِذ لذي الؿالب
ِ
الاَخمام اإلاىحه ،وَى الجامعي في الجامهت ؤلاظَلمُت
الاَخمام اإلاشٖض نلى الهاإلاُت بمالحزًا"َ ،حرٖض نلى
اإلاهمت اللًىٍت بطُت مدخىٍاث َزا اإلاىغىمٖ ،ما
ًشٖض نلى ما ًخهلٔ بعُاّ
نامت ،والاَخمام
الاهخٓاةي ،وَى الترٖحز اللًت -مثل الٓىانذ -لُِ ٙىن
نلى جُاضُل لًىٍت ،جٓذًمه ممخاصاِ .
ٖإخشٍ الجشِ .
ِ
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ًؤخش الؿالب الَ٘لم
ج -جإخحر إهخاج
الَ٘لم نلى الترٖحز للترٖحز نلى الاظخمام،
ختى ٌشهش الؿالب
نلى الاظخمام ِ
بإهه معخهذ وْادس
نلى الَ٘لم .ورل ٚمً
ؤحل مهشَت ؾشٍٓت
الخهبحر الصحُذ
باللًت الثاهُتِ .

ؤَ -هم نملُت
 )2الخىكُم
والخخؿُـ حهلم اللًت َ
للخهلم َ

َ

ب -الخىكُم
َ

َ

ج -جدذًذ
ألاَذاٍ الهامت
والخاضت
َ

وَى ال٘شِ نلى ما
ًخهلٔ بخهلم اللًت
مً مطادسٖ٘ ،خب
حهلم اللًت ،ؤو اإلاهلمِ .
َ
جخػمً َزٍ
الاظتراجُجُت جىقُِ
الهذًذ مً ألادواث
في حهلم اللًت.
َ
ألاَذاٍ الهامت
ً
يالبا ما جٙىن ؾىٍلت
اإلاذي لهذة ؤشهش،
ؤو سبما نذة ظىىاث،
بِىما ألاَذاٍ
الخاضت ْطحرة
اإلاذي إلاذة بػو

ً
ٗان نلي ً
حذًذا في َطل
ؾالبا
اللًت الهشبُتِ ً ،ؤخش إهخاج
الَ٘لم نلى الترٖحز نلى
الاظخمام في رل ٚالُطل إلاذة
شهش واخذ ،ورل ٚألحل مهشَت
ُُُٖت الخهبحر الصحُذ باللًت
الهشبُت .وٍبذؤ بالَ٘لم باللًت
الهشبُت ْلَُل َٓلَُل بهذ شهش
واخذ ختى ًخًٓ مً وْذ إلى
وْذِ .
ًبدث اإلاخهلم نً
اظتراجُجُاث حهلم اللًت
الهشبُت التي جىاظب مهماث
لًىٍت مهُىت ،وَعخُعش اإلاهلم
في رل ٚإن واحه ضهىباث في
ؤدائهاَ .
ًٓىم اإلاخهلم بئنذاد حذوٛ
ٌسجل َُه إهجاصٍ في مماسظت
الَ٘لم ،وٍٓىم بئنذاد ٖشاظت
خاضت ل٘خابت اإلاطؿلحاث
والتراُٖب الجذًذةَ .
اإلاثا ٛلألَذاٍ الخاضت :ماَش
في الَ٘لم باللًت الهشبُتِ .
اإلاثا ٛلألَذاٍ الهامت :مهشَت
جاسٍخ الهشب وزٓاَتهم وألاشُاء
اإلاخهلٓت بزلَ .ٚ
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ظاناث ؤو ؤًام ؤو
ؤظابُو .وٍيبغي
ضُايت ألاَذاٍ
الهامت والخاضت في
ٖشاظت ،مو جدذًذ
آخش مىنذ ْلهجاص ٗل
َذٍِ .
جشٖحز الجهذ نلى
دَ -هم الًشع
مً اإلاهمت اللًىٍت َ الاججاٍ الصحُذ
اإلاطاى مً اإلاهمت
اللًىٍتَ .

ٌ -الخخؿُـ
إلاهمت لًىٍت َ

ظىٍ ًدػش مدمذ اإلآابلت
الصخطُت للهمل ،والًشع
نىذٍ في جل ٚاإلآابلت إحابت
العؤا ٛمً اإلآابل بشٙل
مىاظب وحُذ ،وإْىام اإلآابل
بإهه مؤَل للهمل .إرنً ،ماسط
مدمذ ُُُٖت إحابت العؤاٛ
الجُذة ْبل ؤن ًزَب إلى
اإلآابلتِ .
جخػمً الاظتراجُجُت نىذما ؾلب ألاظخار مً
بالخهشٍ نلى ؾبُهت اإلاخهلمت ُمنى ؤن جخدذر نً
ًَ اإلاىظُٓى في الهىذْ ،امذ
اإلاهمت ،واإلاخؿلباث
الخاضت في إهجاصَا ،بمشاحهت بهؼ اإلاطؿلحاث
واإلاُشداث اإلاخهلٓت بذساظتها،
واإلاطادس اإلاهذة
والتي جخىْو ؤن ججذَا في
لذيهم ،وٖزلٚ
اإلآالت ،بل ْامذ بىغو
اإلاهُىاث الَلصمت في
ْامىط ضًحر إلى حاهبها
رل ٚألاداءَ .
للشحىم إلُه نىذما جلح
الحاحتِ .
ِ
َ
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 )3جٓىٍم
الخهلم َ

َ

َ

ّ
ُ
ًؿلو اإلاخهلم هُعه جُشع ناةشت هُعها نلى
و -اهتهاص َشص
نلى الُشضت لخؿبُٔ الحذًث باللًت الهشبُت خاسج
إلاماسظت الَ٘لم
الحجشة الذساظُت ٗل ًىم ،مً
ما حهلمه في مهاسة
باللًت الثاهُت
ؤحل مماسظت مهاسجه في الَ٘لم
الَ٘لم ،ومماسظت
َ
اللًت خاسج الحطت بالهشبُتِ .
الذساظُتَ .
ؤخؿإ مدمذ هدىٍا ؤزىاء الَ٘لم
ؤ -اإلاشاْبت الزاجُت َزٍ الاظتراجُجُت
حهني اجخار اإلاخهلمحن َٓاٗ" ٛان ؤبي مداغش في
َ
ً
ْشاسا بٙامل ونحهم ؤن الجامهت" ،ؤدسٕ رل ٚمباششة
ً
َصححه خالُا وْاٗ" ٛان ؤبي
ًشاْبىا ؤداءَم
اللًىي؛ ؤي مَلخكت مداغشا في الجامهت"ِ .
ما ؤضابىا وؤخؿإوا
َُهَ .هلحهم حسجُل
الطهىباث واإلاشاٗل
في ٖشاظت حهلم
اللًت ،زم الهمل نلى
الخخلظ مجهاَ .
ًشاحو اإلاخهلم ؤداءٍ ظإ ٛمدمذ ضذًٓه الهشبي،
ب -الخٓىٍم
ً
مثَلَ" :-ل همً٘ ؤن
َٓاِ - ٛ
اللًىي في الحجشة
الزاحي
الذساظُت ؤو خاسحها ،هزَب إلى اإلاؿهم آلان؟" ََل
َ
ًجُب ضذًٓه نً ظؤاله ،إَل
وٍَلخل ألاخؿاء
ؤهه ًبدعمَ ،شهش مدمذ بإهه
اللًىٍت َحهاِ ،
ؤخؿإ في اظخخذام َهل
زم ًداو ٛججىبها
ً
"ًمً٘" َُصحح رل ٚالُهل
معخٓبَلَ .
نلى هُعه ،وَههذ بإن َل ًخ٘شس
مىه َزا الخؿإ في اإلاعخٓبلِ .
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 )5غير املباشزة  -الاستراثيجيات الحأثيرية (أكسفورد؛ 1991مَ :)168-163 :
الاستراثيجيات
ألامثلة
املكوهات َ املطبلة على امللصود أ َو املزاد بها َ
َ
مهارة الكالم َ
الاظترخاء ؤلاًجابي ًشخى بذؤ مدمذ الخٓذًم ؤمام
 )3الخُؼ ؤ -الاظترخاء
حمُو الهػَلث ،وؤخز صمَلبه في الُطل بالخىُغ
مً الٓلٔ َ ؤلاًجابي ،ؤو
ً
الخىُغ جىُعا هُغ نمُٔ مً ؤظُل جىُعا نمُٓا؛ لُخُؼ مً
ً
الحجاب الحاحضً ،ؤدي الٓلٔ ،ولُثٔ بىُعه في
نمُٓا ،ؤو
الَ٘لم.
الخُ٘حر مهلت إلى الاظترخاءَُ ،ؤدي
َ
إلى الهذوء العشَو .ؤما
َ
الخُ٘حر ملُاَُ ،هني
الترٖحز نلى ضىسة
ِ
نٓلُت ،ؤو ضىث واخذ
للترٖحز نلى الخُ٘حرَ .
ٌعخمو خالذ إلى اإلاىظُٓى
ب -الاظخمام حعخخذم َزٍ
َ
إلى اإلاىظُٓى الاظتراجُجُت إلاذة خمغ ْبل جٓذًم مىغىم مدذد في
الُطلَ .
ؤو نشش دْابٔ ْبل
إلاٙاَدت
البذء بمهمت لً ِىٍتِ .
الػًـ ِ
جخدذر آظُت باللًت الهشبُت
ج -الاظخُادة اظخخذام الُٙاَت
َ
مو ضذًٓتها ْطت مطح٘ت؛
داخل الُطل ًبهث
مً الُٙاَت
للشاخت الىُعُت ،واإلاماسظت
العشوس داخل هُىط
َ
اللًىٍتَ .
الؿَلبِ .
 )9حصجُو ؤ -رٖش ٗلماث ًٓى ٛالؿَلب ألهُعهم ًٓى ٛخلُل لىُعه ْ-بل
ٗلماث جدُحزًت ،وخاضت جٓذًم مىغىم ضهب نً
جدُحزًت
الزاث َ
ْبل الخىع في وشاؽ العُاظت" :-ؤها مخٙلم حُذ،
َ
وؤجٙلم آلان بؿَلْت ،وؤٗىن
لًىي ضهب.
َزٍ اإلاشة ؤَػل مً
َ
العابٓت"َ .
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 )0جدذًذ
اإلاعخىي
الاهُهالي َ
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شجو نلي هُعه في الَ٘لم في
ب -اإلاخاؾشة ًٓشس اإلاخهلم بٙامل
بذاًت دساظخه في اللًت
الىعي ؤن ًخاؾش
بدشص
بهَٓلهُت ،دون خشج مً الهشبُت ،خاٍ ؤهه ًخؿئ في
َ
الَ٘لم ،ول٘ىه ًداو ٛؤن
اسجٙاب ألاخؿاء،
وَعخخذم اللًت ،دون ًٓى ٛشِئا مهٓىَلِ .
خىٍ مً الُشلِ .
ؤَػل اإلاٙاَإة جٙىن مً سخل نلي إلى شاؾئ البدش
ج -مٙاَإة
اإلاخهلم هُعه ،سيم ؤن ًىما واخذاَ ،زٍ الشخلت
الزاث
َذًت مً هُعه لىُعه؛
َىإ مٙاَإة مً
َ
لىجاخه في الحطى ٛنلى
الخاسج؛ مثل مذًذ
اإلاهلم ،ؤو الحطى ٛنلى ؤنلى دسحت في الامخدان ألاخحر
دسحت حُذة ،ؤو شهادة في اإلاذسظتِ .
جٓذًشَ .
ؤ -الحشص نلى إن اإلاشانش العلبُت ؤو اسحهشذ ناةشت ؤزىاء الَ٘لم
ؤمام ؤظخارَا الهشبُت.
ؤلاًجابُت ْذ جؤزش
الخُانل
اهُهاَلث حعمُت ،خُث واٖدشُذ ؤنها مخىجشة
الجعمي َ
ألانطابَٓ ،شسث َلظتراخت
جخإزش ؤنػاء الجعم
بإخىا ٛهُعُت ٗالٓلٔ ،إلاذة ْطحرة ْبل ؤن جىاضل
َٖلمهاَ .
وٍؤزش ألامش نلى ؤداء
ً
اإلاخهلم لًىٍاَ .اإلاخهلم َل
بذ مً إدسإ َزٍ
اإلاشانش مً ؤحل
العُؿشة نلحها،
والخد٘م َحهاِ .
ِ
ِ
ِ
َ
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حعخخذم خذًجت الٓىابم نً
خالتها الىُعُت ،ومهلمحها،
وجىمُتها في جخطظ اللًت
الهشبُتَ .

ب -اظخخذام جُُذ الٓىابم في ٖخابت
بُاهاث نً ؤداء اإلاخهلم
الٓىابم
نىذ الُٓام بمهمت
َ
ً
الَ٘لم .وْذ جػم بُاها
ً
ً
ًىمُا ،ؤو ؤظبىنُا ،ؤو
ً
شهشٍا لحالخهَ .
وهي ٖخابت ظشد إلاشانشٖ ،خب نلي بهذ دساظت الَ٘لم
جٖ -خابت
الاظتراجُجُاث التي اظخخذمها
ًىمُاث لخهلم واججاَاث ،وإدساٗاث
اإلاخهلم لهملُت الخهلم .في مماسظت الَ٘لمِ .
اللًت.
وْذ جخػمً مهلىماث
َ
خاضت ًشاَا مؤزشة
وَهالت باليعبت للمخهلمَ .
ً
جدذر مجذي مو صمَلبه نً
خذًث اإلاخهلم شُهُا
د -مىاْشت
نً مشانشٍ واججاَاجه شهىسٍ بالخىجش نىذ الَ٘لم مو
اإلاشانش مو
ألاظخارَ .
شخظ آخش َ .مو آلاخشًٍَ .

 )6غير املباشزة  -الاستراثيجيات الاجحماعية (أكسفورد؛ 1996مَ :)158-154 :
املكوهات َ الاستراثيجيات امللصود أو املزاد بها َ ألامثلة
َ
املطبلة على
مهارة الكالم َ
ؾلبذ ناةشت جصحُذ
ؾلب الخصحُذ َ ًمً٘ للمخهلم ؾلب
 )3ؾشح
الخصحُذ مً آلاخشًٍ ألاخؿاء اللًىٍت في َٖلمها مً
ألاظئلت َ
ضذًٓتها الهشبُتِ .
لهباساجه الخاؾئت في
الَ٘لم ،وٍخجىب
جصحُذ حمُو ألاخؿاء؛
ألهه ظىٍ ٌعبب الٓلٔ
في هُعهِ .
ِ
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ٗان نلي ومدمذ ًذسظان في
 )9الخهاون ؤ -الخهاون مو ٌشترٕ اإلاخهلم مو
هُغ الُطل ،وَما ًخدذزان
آلاخشًٍ؛ لُىخذوا
مو آلاخشًٍ َ الضمَلء
باللًت الهشبُت في ٗل وْذ؛
حهىدَم للىضى ٛإلى
َ
َذٍ مشترٕ ،وخاضت ألحل إناهت بهػهما ً
بهػا في
في ؤداء مهماث لًىٍت َ .مما ِسظت مهاسة الَ٘لمِ .
اَخمذ ؤمُىت بصحبتها مو
ب -الخهاون مو حعخخذم َزٍ
َ
الاظتراجُجُت لَلظخُادة ناةشت -ؾالبت مً الهشب -مً
اإلااَشًٍ مً
ؤحل الخهلم اإلاعخمش في اللًت
اإلاخٙلمحن باللًت مً خبرة وُٖابت
الهشبُت ،مً خُث الَ٘لم،
آلاخشًٍ.
الثاهُتَ .
وألاظلىب ،والهباساث،
َ
واإلاُشداث الهشبُت الجذًذةِ .
مشاَذة ألاََلم الهشبُت نً
إن ؤلاإلاام بالخلُُت
 )0الخهاؾِ ؤَ -هم زٓاَت
الثٓاَُت للًت الجذًذة زٓاَت الهشب؛ إلاهشَت زٓاَت
مو آلاخشًٍ َ اللًت الثاهُت
الهشب ،ومهشَت ُُُٖت حهبحر
ًؤدي إلى اظدُهاب
وإدساٖها ِ
الهشب بالهشبُتِ .
اللًت بؿشٍٓت ؤَػل.
َ
ساْب مدمذ ؤلاشاسة البذهُت،
ًَلخل اإلاخهلم ظلىٕ
ب -مشاناة
َ
ؤَٙاس آلاخشًٍ آلاخشًٍ؛ ٗي ًٙىن نلى وَٖلم مهلمه؛ ختى ًٙىن
وعي بما ًُ٘شون َُه ،نىذٍ ؤٖثر وعي بما ًُ٘ش
ومشانشَم
وما ٌشهشون به .وَزا مهلمهِ .
َ
ًجهل اإلاخهلم نلى دساًت
ٖبحرة ومٓذسة ؤَػل
نلى الاجطا ٛمههمَ .
َ
َ
َ
َ
َ
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الاخححام َ
مً الهىامل التي ًمً٘ ؤن حعانذ مخهلمي اللًت الهشبُت بىضُها اللًت الثاهُت في
جىمُت مهاسة الَ٘لم هي ؤلاظتراجُجُاث .إن اظخخذام ؤلاظتراجُجُاث الُهالت واإلاىاظبت بهم
ٌعهلهم في مماسظت الَ٘لم ،واظخخذام ؤلاظتراجُجُاث اإلاخهذدة ٌهؿحهم الخبراث في
اٖدعاب اللًت وٍدثهم في جىمُت مهاستهم في الَ٘لمً .خخلِ مخهلم مً اإلاخهلمحن آلاخشًٍ في
اخخُاس ؤلاظتراجُجُاث الُهالت واظخخذامها في مماسظت اللًت ،ألن لٙل مخهلم له الؿشّ
الخاضت به في اٖدعاب اللًت وجىمُتها ،وؤَػل الؿشٍٓت له في جىمُت مهاسة الَ٘لم اظخخذام
ؤلاظتراجُجُاثِ .
ِ
ِِ
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