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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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