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تطييي كتاب يييطااعةمططةتيييةاعةم دم يييةاةلييي تل اعةييي عت ا " .0620662061. أحمدسييي د 
 صييييييشاعةتطتيييييتاعةم خييييييت  ااميييييي ا  يييييتاعةمدمسييييييةاعةم  سييييييطةةيييييد اال ييييييةاعة

، التتتتتة إنا   متتتتتمل جستي تتتتت  ادلمل  تتتتتإر األوىل ادلشتتتتت    اف:حتتتتتت    تتتتت  ."عالسييييي م ة
 العليتتتتمل ةملجعتتتت  الةااستتتتمل ، التتتتة إنا  ارتتتتيت ااجتتتتملوا  ادلمل  تتتتإر(  الثملميتتتت ادلشتتتت   )

 .9102، احلكنجي  اإلسالجي  أمإ ملاى

الع بيت  لسلةت  ال ت   اللغت  تعلتي  ا  ملمت  جتمل  يت  ل  يف هذا الةحث هتنادلشك
  إتتتململ ادلسمللعتتت  ادلإةا تتت  ادلال تتتت   يتتت  جتتتن  االستتتالجي ، و  العمل تتت  جتتتس ادلةاستتت  الثملمن تتت 

االستالجي  ادلإرت  يف يف  تر  للإعل  الذا  لتةي للةت  ال ت  العمل ت  جتس ادلةاست  الثملمن ت 
 .االسالجي  ادلةاس  ادلإنسس 

 والإستتتتن   الةحتتتتث هتتتتن ثالةحتتتت متتتتن     هتتتتنأجتتتتمل الةحتتتتث يف هتتتتذع ال ستتتتملل  العلتيتتتت

(R&D)   يف و تمل  بت   جتن   الةملحتث واستإرة . والكتت  ال تني  ةخلادلتبملستإرةا 

 جتس جتة تة أسملسمل، اخلرباء ي ة ادلإسنا  والإسن   الةحث جس األ كمل  مجيع ألن تسن  ع،

 إ لإملليت  ستيا   Gallو مل    Borg سإ ملاا  ىل جن   ب  وا .و مل  ب   اقرتحه الذي ال تن  

 تت ي  الإح تتيل واالمإ تتمل  ل ج حلتت  الإة تتي ،يلتت  الةحتتث والإستتن      تت اءا  الةملحتتث
 .ج حل  الإسن  و  حل  الإرسي وج    ،ج حل  الةااس  ادلةة ي :ه و 

الع بيت  لسلةت  ال ت  العمل ت  جتس  اللغت  تعلتي   ملمت  جتملا ومإيج  الةحث هت  أمته  
 ،لتذي قةجإته وراا  الشت ون الة  يت  اإلمةومي تي  إتململ السمللتا ااالستالجي    ادلةاس  الثملمن  

 أابعت  يلتيت  إضتتس جنرتن   تل، و ادلنرنيمل  أو أبنامل سإ  يليت الكإململ هذا إكننو 

، ال ستيتمل الثملمن ت  ادلشتكال  التأ أبتملب  للةت  ادلةاست  الةملحتث  تةو و ، ادلهملاا  اللغن  
هتتتذا الكإتتتململ نا إرةج  تتتأهنتتت  ال   تتتإسيعنن أن  ادلإرتتت  يف مل ادلةاستتت  ادلإنستتتس  العملجتتت 

 و إتتململ ادلسمللعتتت  ادلإةا تت  ادلال تتتت . خبتتتربا  ال تتملبك  ألن ادلتتتملا   تتر ج ملستتة  للتتإعل  التتذا 

ويلت   تل  ملتتا وجإستنا ادلتناا  خ مل ص  رت ز يليت ثالث  مسملط،له للإعل  الذا  ادلإسنا 



جتع  ينجيت ال الستالمل وثكمل ت  اللغن ت  الكنايتة  ايتمل ج وهت ، الإعليتيت  ال بتة أن  هتإ   تمل
الز تتتتملا  اذلملجتتتت  ادلإعلكتتتت  يلتتتتيت قتتتتةا احلمل تتتت ، و  ايتتتت  أ ضتتتتمل األستتتتمل  الإتتتتةا   والضتتتتةس  

دلتتس أااا أن  إعتتتف يف  هتت  هتتذع اللغتت  الع بيتت  و تتإعل  اللغتت  الع بيتت  ج تتذ الةةا تت ،  والشتتتني
واجإتتتتملر هتتتتذا الكإتتتتململ للتتتتإعل  التتتتذا  لن تتتتنا ادل تتتتملحا ال تتتتن  دلتتتتملا  اإلستتتتإتمل  واحلتتتتناا 

 بمللإ تحي  استإرةاجه اا ت   يتة، ونكتس وهتذا الكإتململ ادلإستنا   تل قيتت  .والكت اء 

 خةترو الع بيت ،  اللغت  يف وجإر تص جإأهتل مإتمل    حتكتي  خةتر الة تي  جتس والإعتة ل

 ليملق  اإلخ ا  يف وجإر ص جإأهل خةرو الع بي ،  اللغ  يف وجإر ص جإأهل
 

 

 

 

 

 
 


