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  مقدمة

     إّن اللغة وإن كانت وسيلة للتعبير عن الفكر، فھي تمثل الفكر كلّه و� عجب بعد ذلك    

  .إذ تحققت أسباب التطّور والرقّي نتيجة العناية بھا

واللغة ليست ھدفا بحد ذاته، بل ھي أداة تنقل ا8فكار والمشاعر بين البشر، ھي أداة   

بدور الوسيط ا�جتماعي، ونجحت في تحقيق تواصل وحاملة معلومات، فقد قامت 

قدرة على التأثير في نفوس سامعيه، ھو من يمتلك  التواصل بين الناس وكان أكثرھم

  .مھارة الكIم، ويستعمل لغته بمرونة وطواعية في مختلف المجا�ت

واللغة العربية ھي صلة الوصل بين ا8حفاد وا8جداد، كما أّن فيھا صور اKمال   

   ني لQجيال الناشئة، لذلك ينبغي التفاني في حبّھا وا�عتناء بدرسھا، والتّعّرف وا8ما

  .على تراثھا وا�طIّع على دورھا الذي تلعبه في حياة الفرد وا8ّمة

     ولّما كانت العربية لغة حيّة فقد كان من الطبيعي أن تجد نفسھا على مدى العصور   

ذلك ل، وخدمة ة التطّورحاجات أبنائھا المتجّددة أبدا تبعا لسنّ  يلبّي في حالة بحث دائم عّما

  كان لزاما علينا أن نثمر موروثھا ونوظفه في مجاله الطبيعي بما يعود بالخير والنفع 

  .على مالكيه

دراسة (إستراتيجية التواصل في تعليم وتعلم اللغة العربية "ولھذا كان اختياري لموضوع  

لعلي أسھم  ،اني الراسخ بأھمية ھذه الدراسة في شرح عملية التواصلنابع من إيم) تداولية

 ،أن يكون له في تمكين العاملين في ميدان التعليم من استراتيجيات ىفي تقديم ما يرج

وتحقيق غايات تعليمھا، وتلبية حاجيات المتعلمين  ،وأساليب في تعليمية اللغة العربية

ماھو التواصل اللغوي؟ كيف تناول القدماء : Kتيةوكان ذلك باaجابة على ا8سئلة ا.لھا

ماذا قّدمت اللسانيات التداولية للعملية ظاھرة التواصل وماذا أضاف المحدثون لھا؟ 

  التعليمية؟

تقسيمه إلى تمھيد وثIثة  لdجابة على ھذه ا8سئلة وغيرھا اقتضت طبيعة الموضوع   

ثم تناولت تناولت في التمھيد مفھوم التعليمية وأركانھا . تمةفصول تتقدمھا مقدمة وتليھا خا



 ب 

 

صل اللغوي متطرقا إلى التعريف به وبالعناصر التي يقوم عليھا افي الفصل ا8ول التو

إضافة إلى عرض رؤية النظريات اللسانية له انطIقا من البنيوية إلى التوليدية التحويلية 

  .ثم أشكاله، إضافة إلى العوامل المؤثرة فيه، فالتداولية، ثم نظرة العلماء العرب له

ثم انتقلت في الفصل الثاني الذي عنونته بـ اللسانيات التداولية ماھية ومفاھيم، فقد كان   

          عرضا خالصا للتعريف بالتداولية وعIقتھا ببعض التخصصات ا8خرى كعلم الد�لة 

  .بالخطا وتحليلو اللسانيات التعليمية والبIغة 

أّما الفصل الثالث فقد جنح إلى شيء من التطبيق، حيث عنونته بالتداولية وتعليمية اللغة   

وضوابط ، في العملية التعليمية التعلمية العناصر التداولية للتواصلوتضمن  لعربيةا

Kالعملية التعليمية، ليليھا أساليب تعليمية  ليات التداولية للتواصل فيالعملية التواصلية، وا

ختم في ا8خير بتسليط 8) الكتابة،ا�ستماع، التحدث، القراءة(مھارات التواصل اللغوي

بعض الضوء على واقع العملية التعليمية التعلمية في مدارسنا المنقسمة بين اaصIحات 

  .قليدالتعليم التقليدي المنبني على التلقين والت الجديدة وبين

خاتمة تناولت فيھا أھم النتائج التي توصلت إلى وبعد ھذه الفصول الثIثة خلص البحث  

      .)بحثلا( هإليھا من

في التراث  وذلك باستقصاء ما تعلق بالتواصل ،بالمنھج الوصفيفي ذلك  استعنت قدو   

  .التعلّميةووصف ما يمكن إسقاطه على العملية التعليمية ،وما جاء عند المحدثين 

كتاب من المصادر والمراجع أھّمھا  اعتمدت في إنجاز ھذا البحث على مجموعة كما   

             بي الھIل العسكريالصناعتين 8 وكتاب )ھـ255توفي(  البيان والتبيين للجاحظ

باaضافة إلى مجموعة من الكتب الحديثة كاستراتيجيات الخطاب لعبد ) ھـ395توفي ( 

العرب لمسعود صحراوي، وتعلّمية اللغة  ءظافر الشھري والتداولية عند علما الھادي بن

    .وغيرھا العربية لصياح أنطوان

وككل بحث لم يخل بحثي ھذا من صعوبات خاصة في الحصول على أھم المراجع    

  .والمصادر المتعلقة بالتداولية، إ�ّ أّن متعة البحث ظلّت تساندني إلى نھايته
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يظّل الفضل ا8ول في إنجاز ھذا البحث q عّز وجّل، ثم 8ستاذي المشرف  وفي ا8خير 

  .الذي تفّضل علّي بنصائحه ومساعداته، فله كل التقدير وا�حترام

  وهللا من وراء القصد
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  تمهيد

أدى تطّور العلوم التربوية واللغوية في النصف الثاني من القرن العشرين إلى ظھور   

علم النفس، وعلم ا4جتماع : "مفھوم التعليمية الذي انبثق عن تضافر بعض العلوم مجتمعة

 ومن ثمة احتل ھذا المفھوم مكانة بارزة في ا;دبيات التربوية"واللسانيات وعلوم أخرى

     وبفضل اھتمامات العلماء والباحثين . وأضحى له الّدور المتميّز ضمن علوم التربية

 في مجال التعليمية؛ توصلت دراساتھم إلى ما يؤكد ارتباط التعليم والتّعلم بعضھما ببعض

. ارتباطا عضويا ضمن عSقة تفاعلية بعد ما كانت في بداية نشأتھا تعني فن التعليم

من حيث انتخاب المعارف الواجب تدريسھا، ومعرفة  بمحتوى التدريس تھتم«تعليمية فال

وبعSقات المتعلمين بھذه المعارف من حيث التحفيز، وا4ستراتيجيات ، طبيعتھا، وتنظيمھا

 الناشطة والفاعلة 4كتسابھا وبنائھا، وتوظيفھا في الحياة، فيعرف المتعلمون ما يتعلمونه

يعيدون النظر في مسارھم  ي معرفته، وكيفوكيف يعرفون، ولماذا يتعثرون ف

  مجموعة الجھود والنشاطات المنظمة والھادفة «: وتعرف كذلك ، بأنّھا) 1(»لتصحيحه

إلى مساعدة المتعلم على تفعيل قدراته وموارده في العمل على تحصيل المعارف 

الحياتية والمكتسبات والمھارات و الكفايات وعلى استثمارھا في تلبية الوضعيات 

  .)2(»المتنوعة

ولھذه التعليمية أركان ھي المتعلم والمعلم والمعارف، والوضعية التعليمية التعلميّة، وھذه   

ا;خيرة يلتقي فيھا ا;ركان الثSثة السابقة حين تفاعلھم في ھدفيّة منتجة، فينّشط المعلم 

Sارات المعلومات والمھ العملية التعليمية، ويشارك فيھا المتعلّم بانيا معرفته محّص

  .في وضعيات الحياة المتنوعةمستثمرا إيّاھا 

إّن طرق تعليم وتعلم اللغة العربية وكغيرھا من اللغات عامل بارز من عوامل نجاح 

وتختلف ھذه الطرق باختSف . التعليم، ولذلك وجب أن تحظى با;ھمية التي تستحقھا

من حيث العمر والنضج العقلي والنمو  سة من جھة، واختSف المتعلمينا;نشطة المدرّ 

                                                           

.14، ص1، ج2006اللغة العربية، أنطوان صياح، دار النهضة، بريوت، تعلمية   
(1)  

39، ص2ج 2008تعلمية اللغة العربية، أنطوان صياح، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، 
 .   (2)  
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ثم باختSف ا;ھداف والكفاءات . الفكري، وكذا من حيث ا4ستعداد والقابلية للتعلم

فليس ھناك طريقة تعليم وتعلم واحدة تنفع لجميع . لتعلم ھذه المادة أو تلك المرسومة

والذكاء  أغراض التعليم، ولجميع مراحل النمو ومستويات التعليم ومستويات النضج

  .ولجميع المعلمين ولجميع ا;حوال والظروف المحيطة بالعملية التعليمية

ا;ساس 4 يكون من السھل إيجاد طريقة واحدة صالحة 4نتھاجھا في كل ھذا وعلى  

الحا4ت المتفاوتة التي سبق ذكرھا، وفي ظل ھذا التفاوت يتجلى دور المعلم وقيمة 

، حيث تمثل يراھا ناجعة بالنسبة لكل فئة يقوم بتعليمھا اجتھاده في اختيار الطريقة التي

ھذه الطريقة جزء من اiستراتيجية التي تعني خط السير الموصل للھدف وتشمل كل ما 

   . يضعه المعلم لتحقيق ا;ھداف المرجوة حيث تساعد على التعلم الفّعال

الجانب التواصلي؛ أي  )اللغة(اللغة التي يطغى عليھايرتبط بناء المعارف بتعليمية     

التركيز على الوظيفة التواصلية دون غيرھا من الوظائف ا;خرى، وتتحقق ھذه الوظيفة 

      التواصلية للغة با4ستعمال المرتبط بالمنھج التداولي الذي أّسس وفق نسيج متشابك 

  .ھدفهمن العناصر اللغوية وغير اللغوية التي تستطيع وبدقة أن تحّدد المعنى الذي ھو 

كما تحّدد ھذه العملية التواصلية عدة معالم ھي بمثابة إستراتيجية تتمحور في المعلم    

الطرق  والمتعلم وما يتباد4نه من معارف تربطھما ببعضھما فيعلّم المعلم المتعلّمَ 

 من الوصول إلى الحقيقة وليس تدريس الحقائق فقط  هتمكناستراتيجيات فق وا;ساليب و

التواصل بينھما على أساس تبادل الوظائف عبر نفس الوضع ليتحّول المتعلم حيث يبنى 

إلى مرسل والمعلم إلى متلق خSل عملية اiرسال وا4ستقبال فيحققان مضمون الرسالة 

غوي وھو ما وھي الھدف الرئيس من تعليم وتعلّم اللغة وفق إستراتيجية التواصل الل

  .لعربيةوتعلّم اللغة ا نصبوا إليه في تعليم

من أبرز ا;ساليب التي تشكل الطريقة المتبعة وفق إستراتيجية التواصل اللغوي أسلوب   

الحوار بين المتعلمين أنفسھم، والحوار بين المعلم : المحادثة والحوار، وذلك على مستويين

فالحوار سلوك اجتماعي يظھر من خSل . والمتعلمين، وذلك في كل المراحل التعليمية

 ، بحريةعن طريق الحوار المتحرر من القيود يمكن للمتعلم أن يعبّر عن أفكارهو.اللغة
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ذلك أّن اللغة أفضل . وھذه الحرية في التعبير تتبعھا حرية في استعمال الرصيد اللغوي

والحوار ھو القناة ... أداة للتعبير عن ا;فكار، وھي عامل مساعد على نمو الفكر وتطوره

     المتعلم أن يتخاطب بحرية مع اkخرين بحيث يكتسب الثقة التي من خSلھا يستطيع 

الملكة  ويستعمله كنقطة انطSق في تنمية في نفسه ويوطد العSقة بينه وبين محيطه،

وھذا ما يزيده إقبا4 .كما يجعله يستفيد من خبرات غيرهالحجاجية باعتباره تبادل للحجج، 

    وعن طريق الحوار أيضا يتمكن المعلم .. على التكلم واiفصاح لlخرين عّما بداخله

من التعرف إلى مستوى المتعلم بما يكفي ليستطيع بذلك تلبية حاجاته، وتحقيق التجاوب 

  .معه أثناء التعليم والتعلم، وفي ذلك إكساب المتعلم مھارات لغوية متنوعة

ل إ4ّ أّن ا4كتفاء أّن الحوار من أبرز ا;ساليب التي تبني التواصكما يجب أن نشير إلى   

به وحده من شأنه أن يحرم المتعلم من باقي ا;ساليب ا;خرى، ;ّن اللغة ليست استد44 

و;جل تفادي ذلك  ينبغي للحوار أن يحقق ...فحسب، وإنّما ھي وصف وسرد وتفسير

وموضوعات ھادفة  أھدافا ويقدم بواسطته زادا لغويا يكون في مستوى قدرات المتعلم

       تعليمه بتعليم ملكات أخرى  ن انشغا4ته واھتماماته وتعكس واقعه، وإقرانتنبثق م

من شأنھا أن تطّور القدرة على الكSم والتخاطب، باعتبار أّن الكSم يعني معرفة اiجابة 

     ...والحكاية، والوصف، والتقرير، والمقارنة

أسمى ا;ھداف التي  من أجلھا تعلّم إّن تحقيق الكفاية التواصلية للمعلم والمتعلم ھي من   

     العربية و;جل ذلك بذلت جھود في ميدان التعليم على مستويات عديدة  يمكنھا  اللغة

أن تحقق ا;ھداف وتوصل إلى نتائج إذا ما روعيت فيھا جميع ا4عتبارات ا4جتماعية 

  .تداولية وغيرھاوالنفسية وال

 مه علماء العربية، القدماء منھم والمحدثونإلى ما قدّ  كما أننّا نود على ا;قل أن نشير    

ومنھا ما قدمه علماء اللغة والنقاد وكذا . من جھود في مختلف العلوم والتخصصات

المربون والمصلحون عبر مسيرتنا العريقة الثرية، يجدر بنا أن نستقي منھا مبادئ التربية 

، وعليھا نبني مشاريع إصSحنا ")يئةالب"رغم علمنا باختSف الزمان والمكان ( والتعليم

فليست تلك الجھود بأقّل شأنا مّما يفد إلينا من النظريات .لمنظومتنا التربوية، والجامعية
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في دراسة " نقطة ا4نطSق وا;ھداف "رغم التشابه العميق بينھا في التناول (الغربية،

)  تج عن الممارسة اللغويةنا... المعنى و4 سيما أّن تغيّره وتطّوره وانقراضه وتوّسعه

باعتبارھا مستمدة من طبيعتنا الفطرية ومSئمة لمجتمعنا ومحيطنا بكل ;نّھا ھي ا;نسب 

 .خصوصياته

وما ينتظر منا إذا أردنا تحقيق شيء مّما نصبوا إليه ھو ا4ستثمار اiيجابي لمختلف   

اللغة العربية  الجھود وا;عمال التي أنجزت قديما وحديثا، مع مراعاة خصوصيات

 المSئمة لتجسيد ا;فكار النظريةووضعيات المتعلمين وإعداد المعلمين، وتھيئة الظروف 

 .وا4نطSق من الواقع والميدان حيث التجربة والتطبيق
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  التواصل اللغوي

  تعريف التواصل اللغوي .1

 عناصر التواصل .2

  التواصل والنظريات اللسانية الغربية .3

  التواصل عند العلماء العرب .4

  أشكال التواصل اللغوي .5

  العوامل المؤثرة في التواصل اللغوي .6
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  المصطلح والمفهوم .1

 بتخصصات أخرى ةعالقة التداولي .2
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  القصدية - 

  السياق - 

  متضمنات القول - 

  مبدأ التعاون في الحديث - 

  الحجاج - 

  استراتيجيات الخطاب - 



  

  

  الفصل الثالث

  اللغة وتعليميةالتداولية 

  العناصر التداولية للتواصل في العملية التعليمية .1

  التواصليةضوابط العملية  .2

  اآلليات التداولية للتواصل في العملية التعليمية .3

 مراحل عملية التواصل في العملية التواصلية .4

  أساليب تعليمية مهارات التواصل اللغوي .5

  االستماع  - 

  التحدث - 

  القراءة - 

 الكتابة - 

 خطوات إعداد درس بإستراتيجية التواصل اللغوي 6

 النص ومهارات التواصل اللغوي 7

  مدارسناالتواصل في  8
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التواصل عملية ! تقتصر على البشر وحدھم، بل ھي عملية موجودة لدى جميع     

       الكائنات الحية، فالحيوان على سبيل المثال يتواصل با,شارات والصوت إذ يمكن 

  .أن يكون له لغة بل لكل كائن حي لغة

     تعقيدا وإبداعا إ!ّ أّن ما يميز تواصل ا,نسان عن غيره من الكائنات الحية أنّه أكثرھا

إذ يتعدى ھدف البقاء إلى التعبير عن اCحاسيس والمشاعر المختلفة من ناحية والتواصل 

  .رىمن ناحية أخ ا!جتماعي 

  :تعريف التواصل اللغوي

  :التواصل لغة

التواصل مشتق من كلمة اتصال، والتواصل في اللغة من الوصل الذي يعني الصلة    

                 :في قاموس محيط المحيط أّن التواصل في اللغة وبلوغ الغاية، وقد ورد

على أمرين أحدھما اتحاد النھايات،وثانيھما كون الشيء يتحرك  ضد ا!نفصال،ويطلق«

  )1(»بحركة شيء آخر

  :التواصل اصط�حا

الذي يعني " Communis"انبثق من اللفظ الUتيني " Communication"لفظ التواصل «  

  .)2(»المشاركة

وللتواصل معان و تعريفات اصطUحية عديدة فھو عبارة عن نقل أو تبادل المعلومات         

بين أطراف مؤثرة،بحيث يقصد به، ويترتب عليه تغيير المواقف،والسلوكات،وبھذا يكون 

Cنشطة التي يمارسھا التواصل من أھم الظواھر ا!جتماعية التي تندرج تحتھا كّل ا

 )3(.تهفي حياا,نسان  

                                                           
(1)

  .973، ص)1987(بريوت،  حميط احمليط، بطرس البستاين، مكتبة لبنان، 
  .64، ص)2010(، )لبنان(املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، علي سامي احلالق، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس،  (2)

 
  .12ص) 1997(مدخل يف تكنولوجيا االتصال االجتماعي،حممد حممود مهديل، املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية القاهرة  (3)
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ھو العملية التي بھا يتفاعل المراسلون والمستقبلون للرسائل في سياقات اجتماعية  

  )1(.معينة

التواصل تبادل كUمي بين المتكلم الذي ينتج ملفوظا أو قو! موجھا نحو متكلم آخر  

  )2(.في السماع أو إجابة واضحة أو ضمنية وذلك تبعا للنموذج الذي أصدره المتكلم  يرغب

إّن التواصل اللغوي ھو الطريقة التي تنتقل اCفكار والمعاني بواسطتھا :وخUصة القول    

        بين اCفراد بقصد التفاعل، والتأثير المعرفي أو الوجداني بينھم، أو تبادل الخبرات 

  .و اCفكار بينھم

  :وبناء على ما سبق يمكن تحديد السمات الرئيسية لعملية التواصل بأنّھا

 . لية تفاعلية بين اCشخاصعم - 

 .الھدف منه نقل المعرفة أو تبادلھا - 

 .الغاية منه إحداث تغيير مرغوب فيه في سلوك الطرف اcخر - 

  :عناصر التواصل

  :للتواصل مجموعة مؤلفة من عناصر تتفاعل فيما بينھا وتشكل نسقه العام وھي

     ھو عبارة عن الشخص أو مجموعة من اCشخاص أو ھيئة علمية :المرسل -1

أو إعUمية أو ثقافية أو سياسية أو غيرھا تود أن تتصل باcخرين وفق طريقة 

من طرائق ا!تصال،لغوية أوغير لغوية وحتى يتمكن المرسل من انجاز رسالته 

مراعاة المحيط بصورة جيدة ! بد أن يراعي التحكم في أنظمة اللغة إضافة إلى 

مصدر «:لمحرك للمرسل إليه Cنّها!جتماعي واجتھاداته الشخصية ويعتبر ا

الخطاب المقدم إذ يعتبر ركنا حيويا في الدائرة التواصلية، وھو الباعث اCول 

 .)3(»على إنشاء خطاب يوجه إلى المرسل إليه  في شكل رسالة

 

                                                           
(1)

  .107، ص)1980(، 11سيكولوجية االتصال، طلعت منصور، عامل الفكر، الكويت، الد:ينظر 
(2)

   .78ص ،2003اللغة والتواصل،مرتاض عبد اجلليل، دار هومة ،اجلزائر، 

  
(3)

  .24، ص)2007(،1التواصل اللساين والشعرية، الطاهر بومزبر،منشورات االختالف،ط 
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وھي مجموعة محددة ، تحمل الخطاب المراد إيصاله إلى المخاطب :الرسالة  -2

والمعنوية التي يستمدھا المرسل من مختزن  من العناصر اللغوية المادية،

      ه وقواعد محددة لتوجّ  ا,شارات والرموز عنده ويصوغھا طبقا Cصول،

ذ عّدة إلى المرسل إليه أي ھي ثمرة العملية التواصلية بين الطرفين حيث تتخ

عن طريق ا,شارة وغيرھا وقد تكون  ، أو إيحائيا شفھياأشكال قد تكون كUما 

أو ا,يحائي أو أي شكل كان فھو     النص الكUمي أو الشفويھي كتابة إذن 

يمثل رسالة موحية تتحرك لتصل إلى الطريق اcخر الذي يكون مھيأ لمثل ھذه 

 . أو اCفعال الخطابيةالحركات 

 الوسيلة التي تنتقل عبرھا الرسالة من المرسل إلى المرسل إليهھي :القناة -3

 لفظية شفوية، كتابية(ويمكن تصنيف القنوات حسب مصادرھا إلى قنوات 

ھي التي تسمح بقيام التواصل بين المرسل والمرسل إليه وعبرھا «أي  ).رمزية

 )1(»من نقطة معينة إلى نقطة أخرى الة تصل الرس

طب الثاني في عملية التواصل وھو متلقي الرسالة،حيث ھو الق :المرسل إليه -4

ما يوجھه إليه المرسل ثم يقوم بعملية فك رموزھا باعتماد ا,شارات    يتلقى

   وأحواله الخاصة  ،وتجاربه مستعينا في ذلك بثقافته، في ذاكرته، المخزونة

قيام وإن كانت مشتركة بين أفراد مجتمعه حيث إّن  عن غيره، التي ينفرد بھا

التواصل مرتبط أصU بوجود مخاطب يتفاعل معه المرسل، ومن خUل معرفته 

 .للمرسل إليه تكون طريقة الخطاب، ويختار ا,ستراتيجية المناسبة له

ونه ! يمكن دالمشتركة بين الباث والمتلقي، والذي ب ةھو نسق القاعد«: السنن -5

 .)2(»للرسالة أن تفھم أوتؤّول

     بين المتخاطبين يبيّن قصدية المتكلم ويعين السامعوجود السنن المشترك 

  .  على الفھم ومن ثّمة تستمر العملية التواصلية

                                                           
  49ص ،2000 ، إفريقيا الشرق، املغرب، أوكانعمر اللغة واخلطاب،   (1)
(2)

  48نفسه، ص 
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حيث يشكل  ھو وضع ما نتحدث عنه من موضوعات في سياق معين، :السياق -6

يتضمن ھذا السياق كل المكونات الثقافية  ،الموقف أو السياق ا!تصالي

ب عملھا المرسل والمرسل إليه مھارات وا!جتماعية والفكرية التي يكتس

فبدونه قد يتعثر المعنى بين المرسل .وخبرات تسمح لھما بالتفاھم والتفاعل

والمرسل إليه، إذا لم تظھر الرسالة داخل سياق معين من خUله يتوصل المتلقي 

 .إلى قصد الملقي ليستمر التواصل بينھما

  :دورة التخاطب

المتكلم من جھة والمخاطب من جھة أخرى :تتحدد دورة التخاطب على أساس      

وسميت دورة Cّن ھناك كUم يبدأ وينتھي عند المخاطب فيصبح المخاطب متكلما والمتكلم 

  .مخاطبا

بما أّن التواصل ھو نقل خبر ما من نقطة إلى أخرى وبما أنّه توجد طرق عديدة تبلغ بھا    

الخبر من مكان إلى مكان، كالصوت والكتابة وا,شارة وا,يماء بالرأس اCفكار وينقل بھا 

ومھما اختلفت تلك الطرق وتنوعت فھي كلھا تقوم على ستة .....استعمال رموز خاصة

  .أمور وھي عناصر التواصل السابقة
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  )1(:ويمكن تلخيصھا في دورة التخاطب التالية 

  

   

  

    

  الخطاب

     

  غايةمنتھى و                                                                           معد ا,رسال 

ا,رسال ھو           في التخاطب                                                                    

 اللغوي ھو                                                                                  المخاطب

                                                                                                   المتكلم

                                                                                                             

                                                                                                          

                                                                

الوضع  على تحويل الرموز إلى معاني با!عتماد       ي إلى رموز با!عتماد على الوضعتحويل المعان  

  

  )2(:ويتسم التواصل بمجموعة من الخصائص المؤثرة منھا 

 تأسيس عUقاتھم أو المحافظة عليھاإنّه نشاط مشترك، يتمكن به الناس من  -1

ويتمثل ا!شتراك في التواصل ا!شتراك في عنصري المكان والزمان، وكذلك 

 .المعتقدات والعUقات السابقة بين طرفيه، والغاية التي تسيّر الخطاب

 .يتّم باللغة الطبيعية، وقد يتّم بالعUقات السيميائية اCخرى -2
                                                           

  (1)
  .68،ص)2006(،1مفاهيم يف علم اللسان، التوايت بن التوايت مطبعة رويغي، األغواط، ط 

 
(2)

، )2000(1ط، )لبنان(، ، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت)مقاربة لغوية تداولية(إسرتاتيجيات اخلطاب  

   .10ص

بلاملستق املرسل

 بل

  آلة  

 النطق

   آلة 

 السمع

 القناة

  عملية  اإلستيضاع عملية التو ضيع
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بل ھو فعل مخطط له، وموّجه لتحقيق أھداف إّن التواصل ليس فعU عشوائيا،  -3

 .معينة

إّن التواصل يجري وفقا لpعراف ا!جتماعية، مع أنّھا تختلف من شخص  -4

 .cخر

  :التواصل والنظريات اللسانية الغربية

 "  Ferdinand de Saussure"يتزعمه فيردنا ند دي سو سير:ا.تجاه البنيوي - 

ولتحقق دائرة الكUم .حيث عّرف التواصل بأنّه حدث اجتماعي يUحظ في الفعل الكUمي   

  كما يسميھا ! بد من وجود مجموعة من اCشخاص أو شخصين على اCقل كما ھو مبين 

                     )1(:في الشكل التالي

                                                                                                          

                                                                                                          

                                     

  ........) وسط ناقل(.......

  السامع                                              المتكلم                                  

  -أ- المخطط

عند المتكلم ) المدلول(ملخص ھذا الشكل ھو أّن دورة التخاطب تبتدئ بالصورة الذھنية    

 بترجمتھا عند المتكلم في شكل أصواتوتنتھي بصورة ذھنية مماثلة عند المتلقي، مرورا 

تتقمص ) دال(تنتقل عبر الفضاء الناقل ، لتقرع أذن السامع الذي يحولھا من صورة سمعية

ھيئة الصوت إلى صورة ذھنية أو فكرة ھي عين ما أراد المتكلم أن يصل إليه عبر 

  .تمفصUت مختلفة

                                                           

 
  . 14،ص)2007(الدليل النظري يف علم الداللة، نواري سعودي أبو زيد، دار اهلدى،عنب مليلة،اجلزائر،ط (1)

 صورة مسعية

 صورة ذهنية

 صورة مسعية

 صورة ذهنية
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فقد طّور نظرية التواصل اللغوي عّم كانت عليه " Roman Jakobson"أّما ياكبسون   

عند دي سو سير حيث رّكز على دراسة اللغة من خUل تنوع وظائفھا ،حيث إنّه يقتضي 

  :يتحقيق عملية التواصل ا,نساني توافر العوامل الموضحة في الشكل التال

                                                            

                                                                       

                                                                                    

 Contexteسياق 

 Messageخطاب 

  Canal                                   قناة                             

  

  

  -ب- المخطط

نجد أّن دي سو سير في مخططه قد أھمل  - ب-و -أ–وبمقارنة بسيطة بين المخططين  

وكذا عناصر أخرى كالقناة " Contexte"ا مھما في عملية التواصل أ! وھو السياقجانب

  .والوضع وھي عناصر في غاية اCھمية إذ يتوقف عليھا نجاح عملية التواصل أو فشلھا

ّ◌ ياكبسون قد ساھم من جھته في إبراز وظائف اللغة أثناء التخاطب  با,ضافة إلى أن     

  :)1( فيفيحّدد وظائف الخطاب .مرّكزا على عناصر التواصل 

   

  

                                                           

 
   29 -28ص ،)1988( املغرب، ،1ط ن،دار توبقال للنشر،اضو ر ترمجة حممد الويل ومباركة  قضايا الشعرية،رومان ياكبسون (1)

  الوضعية التواصلية

Situation de communication   

     

  لملرسا

Destinateur 

   املرسل إليه

Destinataire 

  وضع مشرتك

Code commun 
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 :Fonction expressive ou émotive الوظيفة التعبيرية أو ا.نفعالية -1

         تحّدد ھذه الوظيفة العUئق بين الرسالة والمرسل، حيث تظھر في الرسائل       

المرسل وتشير بصورة مباشرة إلى موقفه من مختلف القضايا التي  على تتمحورالتي 

  .يتكلم عنھا

 :Fonction Conative الوظيفة ا5فھامية -2

ھي وظيفة تضمينية أو أمرية تحّدد العUقات بين الرسالة والمستقبل Cّن غاية كل تواصل       

  .ھذا المستقبلھو الحصول على رد فعل أو استجابة من 

 : Fonction référentielle الوظيفة المرجعية -3

  ھي أساس كل تواصل، إذ تحدد العUقات القائمة بين الرسالة والموضوع الذي ترجع إليه 

 : Fonction phatique الوظيفة ا.نتباھية -4

تھدف ھذه الوظيفة إلى ضمان تحقيق عملية التواصل بين المتكلم و السامعين         

  . إلى التباد!ت التي تؤكد على مواصلة الحوار  ي وتؤد

   Fonction métalinguistique الوظيفة البيانية أو الما وراء اللغة -5

تقوم ھذه الوظيفة بدور أساسي في لغة كل يوم، ففي كل مرة يرى المرسل أو المستقبل     

  .الرموز نفسهأنّه من الضروري التحقق من أنّھما يستعمUن بصورة جيدة تنظيم 

 : Fonction référentielle الوظيفة الشعرية -6

  . تحّدد على أنّھا العUقة القائمة بين الرسالة وذاتھا ،إذ تعتبر الوظيفة الجمالية بامتياز 
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وتتحدد ھذه الوظائف مع عناصر التواصل حسب ياكبسون وتختصر في المخطط 

   )1(:التالي

  

  

  

  وظيفة مرجعية

  

  

  وظيفة شعرية

  وظيفة افھامية     وظيفة تعبيرية                                                                 

  

  وظيفة انتباھية

  

  

  وظيفة بيانية

    وظيفة بيانية  

  مخطط التواصل لياكبسون

                                                           
 .R Jakobson, Essais de linguistique générale, Edition de minuit, Coll. Points :ينظر) (1

Paris :(1963), p214- 219.  

  

 السياق

Contexte 

  املرسل

Destinateur 

 ملرسل إليها

Destinataire 

 )اخلطاب(الرسالة

Message 

 القناة

Canal 

 )وضع مشرتك(الشفرة

Code  commun 
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فقد عالج التواصل اللغوي من وجھة سلوكية بحيث ) (R .Bloomfield   أّما بلومفيلد    

تنبني العملية التواصلية على مقومات ثUثة، تتضح من خUل قصة جاك وجيل المشھورة 

  )1(:بھا حيث تختصر في ثUث مراحلالتي يمثل 

  .ج الوضعية التي تلي فعل الكUم-ب الكUم  –الوضعية التي تسبق فعل الكUم . أ

      ، الذي يحركه )جيل(الوضعية التي تسبق الكUم، وھي ذات تعلق مباشر بالمتكلم  -

 في اتجاه عقد عملية التواصل حافز ما، ھو حافز ا,حساس بالجوع، الناتج عن تقلصات 

  .في عضUت المعدة، وھو محرك بدوره من قبل رؤية التفاحة

فبد!  ويتمثل في طلب جيل من جاك أن يقطف لھا التفاحة التي وقعت على عينھا: الكUم -

  .في طلبھا ھذا فعل آخر يتمثل  من أن تذھب إلى الشجرة بنفسھا لقطفھا أحدثت ردّ 

  وتتمثل في ردة فعل جاك ، الذي اندفع نحو الشجرة : الوضعية التي تلي فعل الكUم  -

  . كما   لو كان ھو الجائع الذي رأى التفاحة

وخUصة القول ،يعّد التواصل عند بلومفيلد نوعا من ا!ستجابات لمثيرات تقدمھا البيئة           

يث إّن المتكلم حين أدائه الفعلي للكUم يكون قد قام باستجابات نطقية أو المحيط ،ح

نظر لمثيرات  ما تخضع لحافز البيئة أو المحيط،دون أن ترتبط بالتفكير إذ إّن اللغة في 

  .)2(»عادات صوتية يكيّفھا حافز البيئة«السلوكيين ! تعدو  أن تكون 

  ) Noam Chomsky( ه نعوم تشو مسكيا!تجاه التوليدي التحويلي يمثل ھذا ا!تجا 

كان ورود ھذا ا!تجاه في الوجود المعرفي ھو إعطاء نموذجا معرفيا لفھم الوقائع    

اللغوية انطUقا من العوامل النفسية والعقلية،المنفية في ا!تجاه الوصفي والتجريبي،حيث 

مسكي ليس وصف اللغة ؛بل إنّه ا!ھتمام البالغ بتفسير الكفاية اللغوية تشو  كان ھدف 

                                                           
(1)

  .32|31،ص) 1987(،1،ط) املغرب(حماضرات يف السيميولوجيا، حممد الرغيين ، دار الثقافة، الدار البيضاء، :ينظر 
  .153ص،1،1994ط، ، اجلزائرديوان املطبوعات اجلامعية أمحد حساين، مبحث صويت، تركييب، وداليل، ،مباحث يف اللسانيات (2)
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     الكامنة وراء مبادئ ثابتة ،حيث كانت فحوى نظريته تنطلق من أّن ا,نسان ھو متكلم 

إلى بيئة لغوية متجانسة تماما ويتقن لغته جيدا،كما يميز بين  و مستمع مثالي ينتمي 

وبين اCداء الكUمي  Compétence) اللغوية الكفاءة(المعرفة الضمنية للغة

Performance ويظھر تمييزه للكفاءة .أي طريقة استعمال الكفاءة اللغوية بھدف التواصل

اللغوية بأّن من خصائصھا أنّھا قادرة على إنتاج عدد   غير محدود من التراكيب، وقادرة 

الواقع وذلك وفق النظام  على تقديم التفسير الكافي والشافي لتلك البنى المنجزة في

  . القواعدي لواقع اللغة

منھج النظرية التوليدية التحويلية عقلي ھّمه الوحيد من الدراسة ھو استكشاف تلك      

القدرة الكائنة وراء الحدث الفعلي لحركية اللسان ثم بعدھا الّسعي من أجل تعليله وتفسيره 

 .من وصفه وتقريره      بد!

  :ا.تجاه التداولي

يؤطر ھذا ا!تجاه العملية التواصلية بمبادئ وقواعد توجيھية وطرق ا!ستخدامات     

في الطبقات المقامية المختلفة بحسب أغراض المتكلمين وا,فادات التي يجنيھا  اللغوية

   )1(.إلخ....المستھدفون بالخطاب والشرعية ا!جتماعية للمتكلمين والمخاطبين 

 التوليدي لتحقيقھاوقد تجاوز ھذا ا!تجاه الكفاءة اللغوية الصرفة التي يسعى ا!تجاه      

 Compétence( ھي الكفاءة ا,جرائية التواصلية إلى كفاءة أخرى

communicative.()2(  

ى أساس أنّھا موضوعات ويعني ھذا أنّه يجب أ!ّ نتعامل مع العبارات اللغوية عل«   

أنّھا وسائل يستخدمھا المتكلم ,بUغ معنى معيّن في إطار سياق بل على أساس منزلة 

  . )1(»تحدده العبارات السابقة وموقف تحدده الوسائط اCساسية لموقف التخاطب

                                                           

 
(1)

، 2006 اجلزائر، "وتطبيقالتداولية توظيف "أدوات تداولية يف فهم النص عند األصوليني، مسعود صحراوي، مداخلة يف ملتقى علم النص 

  .3ص

 
  .46ص) 2006(1ط، )املغرب(، أمحد املتوكل، دار األمان، الرباط، )األصول واالمتداد (اللغوي العريب املنحى الوظيفي يف الفكر :ينظر (2)
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! تنھض بعملية التواصل القدرة اللغوية الصرف وحدھا بل تساھم فيھا قدرات أخرى «    

ستعمل اللغة الطبيعية يستخدم أثناء فم. منطقية ومعرفية واجتماعية وإدراكية وغيرھا

       غير لغوية تسھم عملية التواصل؛ با,ضافة إلى ملكته اللغوية، ملكات ذات طبيعة 

  .)2(»ھذه العمليةفي إنجاح 

       بدءا من ظروف إنتاج الملفوظ  ؛جاه بدراسة التواصل بشكل عاميھتم ھذا ا!ت      

          إلى الحال التي يكون فيھا لpحداث الكUمية قصد محدد، إلى ما يمكن أن تنشئه 

من تأثيرات في السامع وعناصر السياق، وتظھر أھميته أكثر من حيث إنّه يھتم ويحيط 

وإلى من يتكلم؟، ماذا نقول بالضبط عندما نتكلم؟، كيف نتكلم     من يتكلم :باCسئلة التالية

  .    د شيئا آخر؟بشيء ونري

  :التواصل عند العلماء العرب

إّن الحديث عن موضوع التواصل في التراث العربي يقودنا لبيان ا!متدادات المعرفية    

للمدونة العربية ،بغية توضيح ما قّدمته من عطاءات إلى الفكر ا,نساني ؛ ذلك أّن الفكر 

العربي القديم يحمل وعيا تنظيريا على درجة كبيرة من اCھمية والعمق، أفاد الدرس 

       يلة، فقد عرفوا أسرار التواصل معرفة عميقة جدا وكان لھم السبق اللغوي إفادة جل

          ) التداولية(زمنھم ما تناولته الدراسات الحديثة  في في ذلك؛ إذ نجدھم قد تناولوا

المتكلم والمخاطب والتخاطب وحال الخطاب ومقتضى الحال ) :(التواصل(من مصطلحاته

  .    إلخ....والمقام والوضع و

لم يتخذ المفكرون العرب القدماء العبارة اللغوية موضوع دراسة مجردا مقطوعا عّما   

     يUبسه  بل ركنا من أركان عملية تواصل تامة تتضمن مقاما ومتخاطبين با,ضافة 

ورأوا أّن التواصل ! يتم بواسطة مفردات أو جمل بل بواسطة نصوص .إلى المقام نفسه

صلية متكاملة ، وھم بذلك ميزوا بين القدرة التواصلية والقدرة باعتبار النص وحدة توا

                                                                                                                                                                                
  .64، صالسابقاملرجع   (1)

 (2)
  . 19، ص)2003(ط) املغرب(الوظيفة بني الكلية والنمطية، أمحد املتوكل، دار األمان للنشر والتوزيع، الرباط،  
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           اللغوية ،كما أّن نجاح التخاطب عندھم محكوم بخضوع الخطاب إلى مجموعة 

يمكن أن نرجع ھذه .من الضوابط إن اختلت أدى اختUلھا إلى تشويش أو إخفاق تام 

   )1(".الوضوح"ابط وض"ا,فادة"الضوابط إلى ضابطين أساسيين ھما ضابط

 المعتزلي شيخ الجاحظ) ھـ226(ولنا في ذلك قول أحد أعUم العرب بشر بن المعتمر  

ل في بيان قدر اللفظ وعUقته بالمعنى حتى يؤدي وظيفة التواصل على أكم) ھـ255(

وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينھا وبين أقدار المستمعين، وبين «:وجه

الحا!ت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كUما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم  أقدار

أقدار الكUم على أقدار المعاني، وأقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين 

   )2(»...ر تلك الحا!تعلى أقدا

        طب المتأمل لھذا النص يجده يشمل عناصر العملية التواصلية بين المتكلم والمخا

  : وما يترتب    على ذلك من تأثير في الخطابات التي تنشأ بينھما ، فينبغي للمتكلم

أن يعرف أقدار المعاني ويوازي بينھا وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار الحا!ت  -1

ھي المعاني التي سيبلغه إياھا  فعندما يعرف المتكلم قيمة المستمع وقدره، سيعرف ما

  .ي اCحوالحسبما تقتض

يجعل لكل طبقة من ذلك كUما، ولكل حالة من ذلك مقاما، فبناء على معرفة المتكلم  -2

بمن يتكلم، أي بالمسامع يقوم باختيار الكUم المناسب في المكان والزمان والمقام 

  .المناسب

وبذلك يكون كUمه في مستويات حسب أقدار المعاني وأقدار المقامات وأقدار  -3

المستمعين والحا!ت التي يكونون فيھا، فلكل طبقة اجتماعية مستوى من الخطاب يليق 

                                                           
  .208-207الفكر اللغوي العريب، أمحد املتوكل، صاملنحى الوظيفي يف :ينظر (1)

  .44، ص)1990(،1ج ،)تونس( ، اجلاحظ، حتقيق حسن السندوسي، دار املعارف، البيان والتبيني (2)
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بمقامھا، على المتكلم أن يعرفه، لكي يختار الكUم الذي يقتضيه مقام التخاطب وكUم 

  .)1(سھم في طبقاتالناس في طبقات كما الناس أنف

كما يقترح الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح دورة التخاطب كما تصّورھا العلماء     

  )2(:العرب في المخطط التالي

 دورة التخاطب عند العلماء العرب

  الخطاب                                                 

  

  تموج الھواء  

  

  

  

  الوضع                                      

يستعمل المتكلم                                              يستعمل المخاطب                                                             

  الوضع ,حداث الخطاب                                     الخطاب على الوضع        

أغراض =  ألفاظ   معان   قرائن           ألفاظ                 معان            أغراض     

  القرائن المقالية والحالية  

النظريات اللسانية وخUصة ما ذكرناه من خUل عرض نظرية التواصل عند كل من    

والتراث العربي أّن العلماء العرب تناولوا ظاھرة التواصل تناو! علميا شامU، ھم به 
                                                           

(1)
  .133، صاملصدر السابق 

(2)
، )2007(ط، )اجلزائر(حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، عبد الرمحن احلاج صاحل، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، وحدة الرغاية،  

  .351، ص1ج

المتكلم       

 المخاطب

المخاطب 

 المتكلم
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رّواد إذ لم تخل دراساتھم على اختUف اختصاصاتھا من بيان دور المتكلم في صياغة 

صر الخطاب وإنتاجه، وا!عتداد بالسامع في العملية الكUمية، إلى جانب ا,لمام بكل العنا

  .   )1(في ا,بUغ  الفاعلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
  237، ص)2009(1، خليفة بوجادي، طيف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي 
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 :أشكال التواصل اللغوي

يعّد التواصل بين اCفراد نموذجا مصغرا لعالم أكبر، ومن أجل ذلك كانت عناية   

الدارسين منصبة ,يجاد وسائل لغوية تسھل عملية التواصل ا,نساني، وحتى يتّم ذلك 

ا التواصل اللفظي، والتواصل غير ھأنواع مناعتنى ھؤ!ء أكثر  بأشكاله التي صنّفت في 

  .التواصل الكتابي.اللفظي

  :التواصل اللفظي .1

ويتم عبر القناة الصوتية . يعتمد التواصل اللغوي على أصوات ومقاطع وكلمات وجمل   

يتواصل متكلمو لغة إنسانية معينة فيما بينھم بسھولة ويسر وذلك مرده إلى أّن «. السمعية

له  كU منھم يمتلك ويستخدم في البيئة اللغوية عينھا نسق القواعد نفسه اCمر الذي يتيح

        سھولة استقبال وإرسال وتحليل المرسUت اللغوية كافة، ھذا ما يحدث مبدئيا عبر 

وھو الشكل اCكثر  Communication verbalما نسميه شكل التواصل الكUمي 

  .المحادثة: ومن بين أشكاله. )1(انتشارا واستعما!

  تعريف المحادثة   

تعتبر المحادثة شكU من اCشكال التواصلية التي تجمع بالضرورة بين متحدثين أو أكثر    

تفاعل شفھي، وخطاب حواري وحوار في الوقت نفسه، بحيث تخضع : وھي عبارة عن

  )2(لقيود التسلسل البنيوي، والتفاعلي للتباد!ت التي تكّونه

  )3(.، والد!لي والبراغماتيتنظيم لقوانين التسلسل التركيبي كما تعتبر كذلك 

   وبذلك تكون المحادثة عبارة عن تبادل، وتفاعل وحوار بين طرفين أو أكثر، أضف   

.                                                                             إلى ذلك فھي خاضعة إلى نظام مقيد بالتسلسل البنيوي والتفاعلي

  

                                                           

 (1)
، 80|81العددان ، الفكر العريب املعاصر، لبنان،    حممد نادر سراج ،الكالمي بني اخلطاب العريب القدمي والنظر الراهنالتواصل غري :ينظر 

  . 84، ص)1990(
  La communication, Baylon Christian, Xavier Mignot, Nathan, paris, 1999,p195 : ينظر (2)
 .La Conversation, Catherine kerbrat Orecchioni, paris,1996, p35 :ينظر (3)
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  :تحكم المحادثة قوانين ھامة ھي:المحادثةقوانين 

  "L’intelligibilité: "مبدأ المعقولية -1

كي يكون الكUم معقو! من حيث ا!نسجام على المستوى التركيبي، والمستوى الد!لي        

! بد على المرسل أن يأخذ بعين ا!عتبار أحوال المرسل إليه، الذي قد ! يكون مطلعا       

 )1(.فاظ المتخصصة التي يتكلم بھا مما يحتّم عليه تحاشي استعمالھاعلى اCل

  "La coopération"  :مبدأ التعاون -2

! توجد محادثة إ! وتخضع لشرط التعاون، المتمثل في المشاركة التي يشترك فيھا   

  .طرفا العملية التواصلية

  "La pertinence:" مبدأ الحصافة -3

   بين طرفي العملية التواصلية، ! بّد أن يكون الخطاب حصيفالكي تستمر المحادثة     

 .أي أن يكون في صلب الموضوع

   "L’informativité"مبدأ ا5خبار  -4

! يكون الخطاب مجّرد كلمات غير ھادفة؛ Cن المتكلم ! يتحدث عبثا، أو أراد ذلك فقط   

  . شرط الكUم أن يكون إخباريا، أو يأتي بجديد ! يعرفه المخاطب

  " L’intérêt:"مبدأ ا.ھتمام -5

يضاف إلى ا,خبار كي تكون المحادثة ناجحة مبدأ اCھمية حيث يقوم المرسل برصد    

نوايا المرسل إليه وعلى أساسھا يبنى خطابه الذي يحمل في طيّاته شيئا يھم الطرف 

    .اcخر

  

  

  
                                                           

Véronique Traverso, L’analyse des conversations, Nathan, (1999), Paris p115.  ينظر:  
(1)    
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   "L’exhaustivité: "مبدأ ا5فادة التامة -6

يكون شامU، مفيدا؛ بحيث يأخذ كل خبر ينقله المرسل إلى المرسل إليه، ينبغي أن      

المتكلم الخبر ويضيف إليه التفاصيل التي تخدم المقصود من عملية التواصل وھو المرسل 

  )1.(إليه

  "La sincérité: "مبدأ الصدق

  .لتفادي الكذب على المرسل إليه " !تقل ما تعتقد أنّه خطأ:"ينطلق ھذا المبدأ من مقولة  

  " اللغة الصامتة:"التواصل غير اللفظي .2

الصوت ليس ھو الوسيلة الوحيدة للتواصل حتى وإن كان ھو اCبرز واCكثر استعما!        

ھناك وسائل كثيرة غير لفظية يستخدمھا ا,نسان أو تصدر عنه بھدف نقل المعلومات        «بل 

  )2(.»و الدقة في التعبير عنھاأو اCفكار أو المشاعر، أو بھدف المساعدة على نقلھا أ

ھذا مما يدّل أّن ا,شارة قد تكون مفردة في العملية التواصلية، ولكن قد تكون مساعدة    

  .للفظ واللسان من أنّھا موضحة ومدققة

كما يؤكد صاحب الصناعتين أّن حسن ا,شارة من باب البUغة فحسن التواصل    

  .)3(»وحسن ا,شارةوضوح الد!لة وانتھاز الفرصة «"عنده

  ونجد الجاحظ قد أشار إلى أھمية ا,شارة في إيصال المعنى، وأّن الد!لة ! تقتصر   

على اللفظ حيث إنّه قّسم أصناف الد!!ت على المعاني من لفظ وغيره إلى خمسة 

 الكUم المنطوق: ويعني باللفظ.اللفظ وا,شارة، والعقد، والخط، والنِّصبة:)4(أشياء

       ضربا : وبالعقد. الحركة باليد   أو العين، ونحوھما مما يدلُّ على معنى: شارةوبا,

     العUمة الدالة : الكUم المكتوب، بالنصبة: من الحساب يكون بأصابع اليدين وبالخط

وأما النِّصبة فھي الحال النّاطقة بغير لفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلك «:على شيء،قال

                                                           
 (1)

  .112املرجع السابق، ص 
  129ص، 2000، 1عامل الكتب، طأنا واللغة واتمع، أمحد خمتار عمر،   (2)

 
  25، ص1989، 2حتقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، طكتاب الصناعتني، أبو هالل العسكري، (3)  

1/81البيان والتبيني، اجلاحظ،    (4)  
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 لسماوات واCرض وفي كلِّ صامت وناطق، وجامد ونام، ومقيم وظاعنظاھر في خلق ا

وزائد وناقص، فالد!لة التي في الموات الجامد كالد!لة التي في الحيوان الناطق فالصامت 

  )1(..."ناطق من جھة الد!لة والعجماء معربة من جھة البرھان

ات وھيئات وتوجھات الجسم الحرك«تستعمل لفظة التواصل غير اللفظي للد!لة على       

على خصوصيات جسدية طبيعية واصطناعية، بل كيفية تنظيم اCشياء والتي بفضلھا تبلغ 

  .)2(»المعلومات

الحركات وا,شارات المرئية المؤلفة، كذلك الرسم والصورة  «ويشمل كذلك   

ة من مرسل الفوتوغرافية والسينما والفن التشكيلي، تعتبر لغات من حيث إنّھا تنقل رسال

إلى متلق من خUل استعمال شفرة نوعية، وذلك دون أن تخضع لقواعد بناء اللغة الكUمية 

  .)3(»كما يقننھا النحو

  :ومن العناصر التي تتصل به مايلي  

  .....).حركات، مUمح(كل التعابير المنجزة بواسطة حركة اCجسام وأوضاع الجسد -     

 ....).زخارف، أدوات مختلفةثياب، حلي، (العUمات الثقافية  - 

 .استعمال المجال والديكور  - 

).                                                                                                                           نظام إشارات المرور(اcثار التي تحدثھا اCصوات واCلوان  - 

  :مستوياته الخطابية

ھناك مجموعة من اcليات والمفاھيم ا,جرائية التي ينبغي ا!عتماد عليھا في تحليل     

  :أنظمة التواصل وھي

                                                           

.81، صالسابق املصدر   (1)
  

  . 122،ص)1984(1، ط)لبنان(أنطوان أيب زيد، منشورات عويدات، بريوت، : السيمياء، بيري يرو، ترمجة (2)
 . 111، ص1990معرفة اآلخر مدخل إىل املناهج النقدية احلديثة، كتاب مجاعي، املركز الثقايف العريب،  (3)
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ھي نظام ا,شارات غير المنطوقة كعUمات المرور أو الرموز المرئية  :الع�مة .1

 .والملصقات وا,شھار والصور وغيرھا

 .ھي تمثيل محسوس لشيء قصد تبيان خصائصه مثل خريطة بلد :اIيقونة .2

وھو ما يخبر عن شيء مستتر كالدخان فھو مؤشر على النار إذا لم تكن : المؤشر .3

 .كون مؤشرا على فرح أو غضب أو حزنمرئية، وعUمات الوجه قد ت

الحمامة رمز للسUم والميزان : وھو كل عUمة تشير إلى ھوية شيء مثل: الرمز .4

  . رمز للعدالة

   :أھمية التواصل غير اللفظي       

تكمن أھميته في تمتين العUقات ا,نسانية والبشرية ويساھم في كشف رضى اCفراد    

ات الثقافية والحضارية وتبيان مقوماتھم السلوكية والحركية       وانفعا!تھم، واستخUص مميز

  .في التعامل مع اCشياء والمواقف داخل سياقات معينة

كما يعتبر التواصل اللفظي والتواصل با,شارة عنصران متكامUن حيث يكمل اCخير 

  ) 1(.»يماءةھناك إفادات أخرى تحصل في أثناء عملية الكUم كا,شارة وا,« :اCول Cنّ 

    وحصر عملية التواصل على اللسان فقط، معناه إغفال وتجاھل أشكال وأنساق أخرى  

   ! تقل عنه أھمية Cنّھا تدعمه وتحدث معه تكامU مؤثرا، بحيث تجعل اللغة الملفوظة 

  في الحوار مفھومة بشكل سليم 

 :الملقي ففي ذلك يقول الجاحظفا,شارة أثناء التخاطب توضح للمتلقي مدى انفعال     

       فا,شارة واللفظ شريكان، ونعم العون ھي له، ونعم الترجمان ھي عنه، وما أكثر «

   )2(.»ما تنوب عن اللفظ  وما تغني عن الخط

  

                                                           
 (1)

  302، ص1،2006البالغة والنقد، حممد كرمي الكواز، االنتشار العريب،بريوت، ط 

1/87البيان والتبيني، اجلاحظ،    
(2 ) 
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  :التواصل الكتابي

يعبر عن التواصل الكتابي بالتواصل الشخصي، ويعتمد على الكلمات واCلفاظ المكتوبة    

  .! المنطوقة في صياغة مضمون الرسالة التي توجه إلى المستقبل أفرادا أوجماعات

يعّد اختراع الطباعة وتطورھا التدريجي من أھم الخطوات التي ساھمت في تطّوره  

في كل حين، ونتيجة لذلك ازداد ا,نتاج الفكري ووصل      بإحداثھا ثورة نشھد آثارھا 

إلى نقاط بعيدة تتعدى الحدود ا,قليمية للمكان الذي يوجد فيه المرسل، ومن أبرز وسائل 

  .التواصل الكتابي الصحف والمجUت والكتب وغير ذلك من المطبوعات

  :أھمية التواصل الكتابي 

وإتاحة الفرصة أمام المرسل للقيام بعملية إمكانية صياغة الرسالة بشكل أولي،  - 

 .التصحيح إذا تطلب اCمر ذلك

 .إمكانية توضيح اCفكار اCساسية للمستقبل - 

 .إمكانية التفكير بحرية، وإتاحة الوقت لصياغة الرسالة - 

 .إمكانية جعل الرسالة قصيرة ما أمكن وا!ستغناء عن الكلمات غير الضرورية - 

الصفحة اCولى من التقرير عندما تكون الرسالة إمكانية استخدام خUصة في  - 

 .طويلة، وتتضمن نقاطا رئيسية تشير بوضوح إلى المضمون

 .إمكانية تنظيم الرسالة بعرض النقاط الرئيسية أو! - 

 .أمكانية إعطاء الرسالة عنوانا لنقل الموضوع بشكل واضح - 

  .إمكانية استخدام كلمات بسيطة، وجمل قصيرة واضحة - 

  :المؤثرة في التواصل اللغويالعوامل 

تتأثر العملية التواصلية بعوامل عّدة تجعلھا تضطرب أحيانا من بينھا عوامل لغوية   

  .غير لغوية وأخرى

  



 التواصل اللغوي                                                        األول              الفصل 

 

27 

 

  :العوامل اللغوية -1

  " Diglossie et Bilinguisme: "الثنائية وا.زدواجية  -أ 

  : الثنائية اللغوية

فيھا الشخص أو مجموعة من اCشخاص الثنائية اللغوية ھي الوضعية التي يستعمل    

  )1(.تنوعين لغويين على مستوى لغة واحدة

أي أّن الثنائية تحدث في لغة واحدة وتتضمن تنوعين لغويين، مثال ذلك اللغة العربية     

ھذا التداخل العجيب «الفصحى والعامية التي نجدھا في المجتمعات العربية ويقصد بھا 

      فھو يتلقى . بين الفصحى واللھجات الدارجة يستخدمھا كل عربي، مثقفا كان أو أميا

في طفولته اCولى لھجة عامية متھافتة، ويزّود بھا في البيت ثم الشارع والنادي 

د ،وسائر مصادر الثقافة الشعبية بل إنه يتعلم بعضھا أيضا في المدرسة، والمعھ...والملعب

والجامعة، ومن التلفاز، والمذياع والصحف ويمارسھا في جميع حياته تفكيرا وتعبيرا 

حتى إذا درس اللغة الفصحى قّدمت إليه مثقلة بأوزار العامية وما تحمله من آثار محلية .

وأعجمية تستبد بفكره ولسانه وقلمه، وتغمر تلك الشذرات الفصحى، وتفسد مدلولھا 

   )2(.»يھاوغاياتھا التي ترمي إل

إذن فالثنائية اللغوية مفھوم شائع ا!ستعمال يطلق على الحالة التي تربط العربية   

   الفصيحة بالعامية الدارجة، لما بينھما من اختUف على المستوى الصوتي أو التركيبي 

  .أو النحوي أو الد!لي وبذلك تكون عامU مؤثرا في عملية التواصل

  : ا.زدواجية اللغوية

كاستعمال  يطلق ھذا المصطلح على استخدام فرد أو جماعة للغتين مختلفتين في آن واحد  

         وبذلك يمتلك صاحبھا نظامين . العربية الفصيحة واللغة الفرنسية في نفس الوقت

                                                           

Galisson. R. Coste. D, Dictionnaire de didactique des langues, (1976) Hachette,  :  (1) ينظر 

Paris, p504. 
  .112، ص1ط ،ودار الفكر دمشق، سورية،)لبنان(املهارات اللغوية وعروبة اللسان، فخر الدين قباوة،  دار الفكر املعاصر، بريوت،  (2) 
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     غير أنھا تؤثر في عملية التواصل . من التفكير فيكون متفتحا على الثقافات اCخرى

  .                                                            لك اللغاتمن حيث تداخل ت

                                                "L’interférence ": التداخل اللغوي - ب   

  )1(.»ھو ا!لتباس والتشابه، وھو دخول اCشياء بعضھا في بعض«التداخل لغة   

     أما اصطUحا فھو نفوذ بعض العناصر اللغوية من لغة إلى لغة أخرى مع تأثير الواحدة     

من نظام لغوي    ويؤثر في عملية التواصل نتيجة لممارسة الشخص أكثر . في اCخرى

،حيث يتجلى التداخل في أكثر اCحيان من حيث اCلفاظ، والتراكيب حيث ينقل صفات 

  ية، أو تركيبية للغة معينة، وھو يتحدث لغة أخرىصوتية أو صرفية  أو معجم

        "Le mélange linguistique L’alternance de codes: "ا.نتقال والمزج اللغوي -ج

           يحدث ا!نتقال باستعمال نظامين في الخطاب، من حيث عدم قدرة الشخص   

   على استعمال النظام اللغوي للغة اCولى، فيلجأ إلى النظام اللغوي اcخر مثلما يحدث 

في مجتمعنا الجزائري إذ تجد الشخص يخاطبك بمقاطع تنتمي إلى أنظمة لغوية 

                       . وا!نتقال ! يتم على مستوى اللغة الفصحى بل حتى بين اللھجات المحلية نفسھا.مختلفة

أما المزج اللغوي فيتميز عنصر أو عّدة عناصر من لغة ما في ملفوظ من لغة    

  مثال ذلك  ما يحدث بين اللغتين العربية والفرنسية في المجتمع الجزائري بكثرة"أخرى

حيث وجدت ھذه الظاھرة منذ وصول الفرنسيين إلى الجزائر، وقد أدى الوضع المعيشي 

ة ا!ستعمال وضرورة التواصل إلى ابتكار ھذه التنوعات المزجية، بداية من عدم إجاد

  ) 2(.الحقيقي للغة المحتل

  

  

                                                           
 (1)

  .243الد احلادي عشر، ص" دخل"لسان العرب، ابن منظور، مادة  

Khaoula Taleb Ibrahimi, Les Algériens et leur(s) langue(s), p115 : .ينظر  (2) 
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  :           العوامل غير اللغوية

 :العوامل النفسية  -أ 

ا السلبية وا,يجابية في التواصل اللغوي، سيّما في المحيط للعوامل النفسية تأثيراتھ   

متعدد اللغات، كما ھو الحال في الجزائر، مما يجعل المرسل في حيرة من أمره من حيث 

اختيار اللغة المناسبة التي يتطرق بھا إلى موضوعه، وذلك عندما ! تصل الرسالة بشكل 

ا ! بد من البحث عن اCسباب المؤدية إلى ذلك جيد إلى المرسل إليه، و! يتّم ا,قناع، وھن

والتي قد تكون ممثلة في الفوارق ا!جتماعية أو اCخUقية، أو المھنية أو اضطراب شكل 

التفكير لدى المخاِطب أو المخاَطب؛ بحيث يسود عملية التواصل الغموض 

أحد طرفي والتشويش،تفكك اCفكار، وعدم ترابطھا إضافة إلى أسباب أخرى كأن يكون 

         العملية التواصلية مصابا بعيوب النطق و الكUم الناتجة عن نقص القدرة السمعية 

ومن ھنا تتأثر العملية التواصلية بھذه العوامل النفسية التي تشكل النقطة . أو العقلية

  .                      اCساسية في المحادثة التي تجمع بين نفسيتين مختلفتين 

 :العوامل ا.جتماعية - ب 

إّن التواصل أساس كل العUقات ا!جتماعية، وتعتبر اللغة الركيزة اCساسية لتلك   

  .العUقات وتدعمھا عن طريق التفاعل والتبادل الذي يتم بين أفراد ذلك المجتمع

وتؤثر العوامل ا!جتماعية في التواصل اللغوي من ناحية النظام اللغوي المتواضع عليه   

حيث يزول .لذي يشترك فيه جميع اCفراد الذين يتفقون على معان معينة للكلماتا

  .التواصل بزوال ھذا ا!تفاق 

  : العوامل الثقافية - ج 

       في كثير من اCحيان يبني ا,نسان رأيه على خبراته السابقة، ويريد من اcخرين   

 تصال، فالثقافة تشمل المعرفةأن يشاركوه رأيه ومن ھنا فإّن القيم تشكل جزء من ا!

والعقائد، والفن، وكل العادات التي يكتسبھا ا,نسان الفرد المتكلم وكل ما يتأثر به ويؤثر 

من أھم العوامل التي تساعد على الحوار المقنع تحديد معاني «ذلك في عمليته ا!تصالية 
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تعملھا بمعنى مختلف المفردات المستعملة تحديدا دقيقا لئU يكون كل من المتحاورين يس

  .)1(»عن اcخر فU ينتج عن ذلك إقناع بل لبس وسوء تفاھم

ويتحكم في ذلك مجموعة من العناصر الطبيـعيــة وا!جتماعية، والنفسية والثقافية    

والتاريخية والدينية وغيرھا ،حيث يؤدي عدم تناسب أو تقارب ثقافة أطراف العملية 

 التواصلية إلى عدم التفاھم أو حتى سوء تأويل اCلفاظ وھنا يحصل ما يسمى با,خفاق   

  . أو عدم النّجاح

   

  

  

   

   

  

  

  

  

                                                           
  .أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، نايف خرما، دط، دت (1) 
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  :توطئة

  .اختلف اللسانيون في دراسة اللغة فتوجھوا اتجاھين مختلفين حسب منھج كل منھم    

فأّما ا5تجاه ا=ول فيمثله أصحاب ا5تجاه الشكلي الذي يضم ك. من البنيوية والتوليدية   

التحويلية، فالبنيوية تعنى بدراسة المنجز في صورته اFنية بغض النظر عن السياق الذي 

أو ع.قته بالمرسل وقصده بإنتاجه، ويتم ذلك بتحليل مستويات اللغة بوصفھا  أنتج فيه

. وذات بنية كلية، وإيجاد الع.قة بين ھذه المستويات بدءا من تحليل ا=صوات كيانا مستق

والصرف والتركيب وصو5 إلى مستوى الد5لة، وفي خضم ذلك أقصت الك.م بوصفه 

والتوليدية التحويلية اھتمت بتفسير الظاھرة اللغوية في عمقھا، قبل ا5نجاز . إنجازا فرديا

 )1(تفسير من خ.ل تركيزھا على الكفاءة اللغوية مقابل ا=داءمتجاوزة بذلك الوصف إلى ال

  ) الذي ھو التحقق الفعلي للقدرة في مواقف تواصلية معينة(مرجئة بذلك دراسة ا=داء 

أّما ا5تجاه الثاني . )2(توازي نظرية الكفاءة اللغوية ) ا=داء(إلى وضع نظرية ا5نجاز 

يراعي في التبادل الخطابي المتكلمين والمستمعين  فيمثله أصحاب المنھج التداولي الذي 

،ومحتوى ) زمن الفعل التواصلي ومكانه(والسياق بما يشتمله من مقتضيات الحال والمقام 

، والسنن وطبيعة المرسلة التي ترتبط )أو إشارة مشافھة ،كتابة(م وقنوات التبليغ الك.

اور أن يبسط مرسلته بين يدي بمحتوى الك.م، وضرورة توافر القصد حتى يتسنى للمح

 .)3(في الحوار  شريكه 

ومن ھذا كله تّم تصنيف النظريات اللسانية وفق مبدأ الوظيفة إلى نظريات غير وظيفية     

       ترصد الخصائص الصورية للغات الطبيعية وتفسرھا انط.قا من داخلھا، بمعزل 

 )4(فھا بمعزل عن وظيفتھا التواصليةعن الوظيفة أي أنّھا عّدتھا أنساقا مجردة، يمكن وص

اللغات "ونظريات وظيفية تنطلق من مبدأ أّن بنية اللغة مرتبطة بوظيفتھا التواصلية 

  ...الطبيعية بنيات تحدد خصائصھا

                                                           
11 . 8-7إسرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، ص:ينظر  (1) 

 

(2)  74، ص)1989(، ط)املغرب(اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، أمحد املتوكل ، منشورات عكاظ، الرباط، :ينظر 
  

   80ص، 1،خمترب السيميائيات وحتليل اخلطاب،وهران،اجلزائر، طسيميائيات التواصل وفعالية احلوار، أمحد يوسف:ينظر  (3) 
(4)

، )املغرب(ء، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، أمحد املتوكل، منشورات اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنشر، دار الثقافة، الدار البيضا:ينظر  

  .8، ص)1985(1ط



اللسانيات التداولية   ماھية ومفاھيمالفصل الثاني                                                     

 

33 

 

إ5 أنّه يمكن دراسة اللغة  )1(ظروف استعمالھا في إطار وظيفتھا ا=ساسية؛وظيفة التواصل

  . )2(التداولي الذي تتبلور وظائف اللغة من خ.لهوفقا لمنھج توفيقي ھو المنھج 

        ويمكن تلخيص وجوه ا5تفاق وا5خت.ف بين النظريات الوظيفية وغير الوظيفية 

 )3(:في الجدول اFتي 

 

 أوجه ا5تفاق أوجه ا5خت.ف

 الوظيفية غير الوظيفية 

تعّد اللغة نسقا  -

.مجردا  

تدرس بنية اللغة  -

وظيفة بمعزل عن 

.التواصل  

تكتفي بالكفاءة  -

.اللغوية  

5 تھتم بالمستوى  -

التداولي فيقوم بدور 

تأويلي بالنظر إلى 

 يبيالمستوى الترك

 . والصرفي

تعد ّاللغة وسيلة  -

.للتواصل  

تدرس بنية اللغة  -

بربطھا بوظيفة 

  التواصل 

تتعدى الكفاءة اللغوية  –

  إلى الكفاءة التواصلية

اللغة تفرد في وصف  -

مستوى  الطبيعية

يضطلع بالتمثيل 

.بخصائصھا التداولية   

تتخذ كل منھما اللسان الطبيعي  -

.موضوعا لھا  

تتعدى الوصف للظاھرة اللغوية إلى  -

.التفسير  

ھدفھا وضع نحو كلي تتفرع عنه  -

ا=نحاء الخاصة المقترحة لوصف كل 

 لغة على حدى

كل منھما تصف الكفاءة اللغوية  -

.للمتكلم  

تدرس كل منھما بدرجات متفاوتة  -

مستويات التمثيل للجوانب التركيبية 

.والد5لية والتداولية  

 

 

  

                                                           

                                                                                                                                         
  .8، ص1981، 3، ع1م ، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة، مصر،ترمجة سيزا قاسم، جملة فصول  سيميولوجيا اللغة، إميل بنفيست،:ينظر  (1)

11اسرتاتيجيات اخلطاب،  عبد اهلادي بن ظافر الشهري،ص 
(2)

  

13-12اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ،أمحد املتوكل، ص: ينظر 
(3)  
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  :المصطلح والمفھوم 

بمعنى ھذا pragmatics   المصطلح اfنجليزي: التداولية ترجمة للمصطلحين :المصطلح

بنفس    la pragmatiqueالمذھب اللغوي التواصلي الجديد، والمصطلح الفرنسي 

الفرنسي، =ّن ھذا ا=خير يعني le pragumatismeالمعنى، وليس ترجمة لمصطلح 

 فيراد به ھذا العلم التواصلي الجديد الذي يفسر كثيرا  أّما ا=ولالفلسفة النفعية الذرائعية 

    )1(من الظواھر اللغوية

       ونتيجة لتعدد المنطلقات واخت.فھا في الدراسة التداولية حدث نوع من التداخل     

مع حقول أخرى، أدى إلى تنوع التسميات؛وبالخصوص في ترجمتھا إلى اللغة العربية 

  ...........البراغماتية،علم التداخل،علم المقاصد،المقامية ،السياقية،علم التخاطب:منھا

  

لية علم جديد للتواصل يدرس الظواھر اللغوية في مجال ا5ستعمال يعرفھا        التداو:المفھوم

 وصف لكل ما كان مظھرا من مظاھر التواصل والتفاعل :التداول«:عبد الرحمن بـ طه

  .  )2(»بين صانعي التراث من عامة الناس وخاصتھم

وتھتم بقضية الت.ؤم بين ويعرفھا بعض العلماء بأنّھا الدراسة التي تعنى باستعمال اللغة،  

  . )3(التعابير الرمزية والسياقات المرجعية و المقامية والحدثية والبشرية 

فإّن معظمھم يقّر بأّن قضيتھا      ..رغم تعدد وجھات النظر بين الدارسين حول التداولية   

واصل ھي إيجاد القوانين الكلية ل.ستعمال اللغوي والتعرف على القدرات اfنسانية للت

  .)4(»علم ا5ستعمال اللغوي« م تصير التداولية جديرة بأن تسمىاللغوي ومن ث

  

  

  

  
                                                           

15ص ،2005، 1دار الطليعة، بريوت، لبنان، طالتداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، 
(1)

  
(2) 

  ،ص1993)املغرب(املركز الثقايف العريب،الرباط،: الرتاث،طه عبد الرمحنجتديد املنهج يف تقومي  
  .18،ص)2007(،1التداولية من أوستني إىل غوفمان،ترمجة صابر احلباشة، دار احلوار، سورية ط  (3)

(4)
  .16التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص  
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  :موضوع التداولية

يصعب تحديد موضوع التداولية لتشعبه وارتباطه بتوجھات عّدة منھا ماھو مرتبط بحقل   

ومنھا ماھو مرتبط بوظيفتھا، ومنھا ماھو مرتبط بحقل علوم أخرى،ومنھا ماھو  نشأتھا،

مرتبط بحقل التواصل وا=داء لذلك يفضل بعض اللسانيين بدل تحديد موضوعھا رسم 

حدود عامة لموضوعھا من شأن اللساني مراعاتھا في دراسته، ومن بين ھذه ا5قتراحات 

    .انية تھتم بدراسة استعمال اللغةاعتبارھا اختصاص جديد في حقل الدراسات اfنس

  )1(».التبليغيةھي لسانيات الحوار أو الملكة «

ماذا نصنع حين نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حين :وھي بذلك تجيب عن أسئلة كثيرة منھا 

نتكلم؟ من يتكلم؟ إلى من يتكلم؟ كيف يمكن قول شيء آخر غير ما كنا نريد قوله؟ ھل 

يمكن أن نركن إلى المعنى الحرفي لقصد ما؟ ماھي استعما5ت اللغة؟ ما ھي قيود 

  .)2(كن الغموض في الك.م؟ متى يكون الك.م إقناعا؟الحديث؟ أين يم

لقد استطاعت التداولية بإجابتھا عن ھذه اfشكاليات المطروحة أمام البحث اللساني          

أن تتجاوز الوصف الصوري والتقعيدي للغة في أذھان مستعمليھا ،إلى الوصف الحقيقي 

والخاصة الخاضعة لظروف ومقامات للواقع اللغوي في إنجازاته واستعما5ته العامة 

  .الك.م ومقاصد المتكلمين 

  

  ع�قة التداولية بتخصصات أخرى

إّن التداولية بوصفھا منھجا في دراسة اللغة تفرض علينا اfجابة على بعض المسائل     

التي قد تطرح نفسھا بحّدة مثل ع.قتھا ببعض التخصصات ا=خرى كاللسانيات 

  ......الد5لةالتعليمية،وعلم 

  

  

                                                           
  .1ص ،1996ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،مدخل إىل اللسانيات التداولية،اجلياليل دالش  (1)
(2)

  .7،د،ت ص)لبنان(املقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ترمجة سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي،  بريوت :ينظر  
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  :ع�قة التداولية بعلم الد لة-1

إّن تداخل التداولية بعلم الد5لة مرّده إلى أّن ك. منھما يتناول المعنى الذي ھو زبدة    

  .التواصل إ5ّ أّن تناولھما له يختلف في العناية ببعض مستوياته

مع اfشارة إلى أدنى  تعنى الد5لة بتفسير الملفوظات ، وتحديد المعاني الحرفية لھا  

  . مقاماتھا، خدمة للنظام اللغوي،5 لمقاصد المتكلمين

فتربط مقاصد المتكلم أو الكاتب بالبحث عن المقام  وتعنى التداولية بما وراء ذلك؛   

     أو الشروط التي تسمح بنجاحھا، دون .المناسب والشروط التي تضمن نجاح العبارة 

  )1(.، بل بنجاحھا أو إخفاقھاأن تھتم بصدقھا    أو كذبھا

  :ع�قة التداولية باللسانيات التعليمية -2

  أسھمت بحوث اللسانيات التداولية في إثراء التعليم في كونھا رّكزت على أّن التعليم     

5 يقوم على تعليم البنى اللغوية دون الممارسة الميدانية التي تسمح للمتعلم بالتعرف على 

وكميّات الك.م، ود55ت العبارات في مجال استخدامھا ،وأغراض المتكلم م ا=قوال يّ ق

  )2(.أحد أھداف العملية التعليمية)ممارستھا واقعا(ومقاصده ،وعّدت البعد التداولي للغة 

  :ع�قة التداولية بالب�غة -3

غ ھي من بلغ الشيء يبلغ بلوغا وب.غة وصل وانتھى، والب.غ ما بلغك، والب.:الب�غة

  )3(.، و اfب.غ ا5تصال، وكذلك التبليغ)كفاية اfخبار(الكفاية 

ھي كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع وتمكنه    «:بقوله) ـھ395(يعرفھا أبو ھ.ل العسكري 

  )4(.»في نفسه لتمّكنه من نفسك، مع صورة مقبولة ومعرض حسن

                                                           
) اجلزائر(للنشر والتوزيع،العلمة بيت احلكمة : يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي ،خليفة بوجادي:ينظر  (1)

  .129،130ص.2009
(2)

  .133املرجع نفسه،ص  
(3)

  ).بلغ(، مادة )د، ت(دار صادر، بريوت، : لسان العرب، ابن منظور  
(4)

  .19ص ،)1989(2ط) لبنان(حتقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت : كتاب الصناعتني، أبو هالل العسكري   
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أّما عن ع.قتھا بالتداولية فھي تعالج قوة التأثير في اFخر وكيفية إقناعه، وبيان كل  

المقاصد  التي يھدف المرسل إلى تحقيقھا، وھذه النقطة تعّد من أھّم مباحث التداولية التي 

  .تدرس التفاعل ا5تصالي بين المرسل والمرسل إليه، وما يحدث من تأثير وتأثر بينھما 

   )1(.لب.غة والتداولية يتفقان في اعتمادھما اللغة كأداة لممارسة الفعل على المتلقيوعليه فا

  

  :ع�قة التداولية بتحليل الخطاب -4

، حيث عّرفه أحمد عّرف الباحثون الخطاب بوصفه استعمال للغة:مفھوم الخطاب     

     )2(.»مكتوب يشكل وحدة تواصلية تامة/ يعّد خطابا كل ملفوظ «:المتوكل بقوله

  :نستخلص من ھذا التعريف

 أّن تحديد مفھوم الخطاب يعتمد في ا=ساس على ما يحققه وظيفيا 5 با5عتماد  - 

 .على بنيته إذ الغرض منه التواصل

مفھومه ليس مقصورا على ما يتعدى الجملة، حيث إّن كل ما شّكل وحدة تواصلية  - 

أم جملة صغرى أم مركبا أم تامة عّد خطابا سواء تعدى الجملة أم كان جملة كبرى 

  .كلمة

  .)3(»كلمة  >مركب   >جملة    >نص  «

إّن الخطاب يشكل وحدة تواصلية تامة   ومن ھنا تتضح ع.قة التداولية به من حيث

فالتداولية مشروع شاسع يھتم بالخطاب وبدراسة التواصل بشكل عام؛ بدءا من ظروف 

  .إنتاج الملفوظ وصو5 إلى ما يمكن أن يؤثر في السامع وعناصر السياق

 

  

  

  

                                                           
(1)

  .304ص ،)1996(1ط مصر، الشركة املصرية للنشرلوجنمان، ،صالح فضل طاب وعلم النص،اخلبالغة :ينظر  

(2)
  .22، ص)2003(، 1ط دار األمان للنشر والتوزيع، الرباط،: الوظيفة بني الكلية والنمطية، أمحد املتوكل  

(3)
  .23املرجع نفسه،ص  
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 من قضايا اللسانيات التداولية  

الفعل الك.مي، القصدية، ا5ستلزام : تقوم التداولية المعاصرة على مفاھيم عديدة أھّمھا   

وسنذكر .الحواري، متضمنات القول، نظرية الم.ءمة، الحجاج، استراتيجيات الخطاب

  .بعضا منھا بإيجاز

 :l’acte locutoire)(الفعل الك�مي .1

    ولكن تستعمل بالمقابل في إنجاز أفعالويعني أّن اللغة 5 تستعمل فقط لتمثيل العالم    

أي أّن اfنسان المتكلم،وھو يستعمل اللغة 5ينتج كلمات دالة على معنى،بل يقوم بفعل 

 .ويمارس تأثيرا

الفعل الك.مي ھو كّل ملفوظ ينھض على نظام شكلي د5لي إنجازي تأثيري،إذ يعّد «  

تتألف من أصوات لغوية ) Actes locutoires(نشاطا ماديا نحويا يتوسل أفعا5 قولية

تنتظم في تركيب نحوي صحيح ينتج عنه معنى محدد وھو المعنى ا=صلي، وله مرجع 

وھي ما يؤديھا الفعل اللفظي ) Actes illocutoires(يحيل إليه لتحقيق أغراض إنجازية

وغايات .......من معنى إضافي يكمن خلف المعنى ا=صلي كالطلب، وا=مر والوعيد

         ويقصد بھا ا=ثر الذي يحدثه الفعل اfنجازي ) Actes perlocutoires(تأثيرية

  .)1(»)كالرفض أو القبول(في السامع أي ھي تخص ردود فعل المتلقي

فھناك أعمال 5 يمكن إنجازھا إ5 من خ.ل اللغة، وھذا ما يجعل الخطاب فع. بمجرد     

  )2(التلفظ به

 :ساس قوتھا اfنجازية إلى خمسة أصناف ھيعلى أ وتقّسم حسب سيرل

مھمتھا جعل المتكلم منخرطا بدرجات مختلفة في صميم : (assertifs)التأكيدات

  ...لخص، استنبط: القضية المعبر عنھا، ومن أمثلتھا

مدار ا5ستجابة فيھا على استجابة السامع =مر ما لصالح :(directifs) ا1وامر

  ....ترجىطلب، أمر، :مثل.المتكلم

                                                           
(1)

  40التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص 

.60املقاربة التداولية، أرمينكو فرانسواز، ص   
(2)
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        ھي ا=فعال اfنجازية التي تجعل التي ھدفھا :(commissifs)  لتزاماتا

  ....وعد، تمنى، عقد: مثل. أن تجعل المتكلم ينخرط في أفعال مستقبلية

  ... شكر،ھنأ: ھي التي تعبّر عن حالة سيكولوجية مثل:(expressifs) التصريحيات

لتقارب بين مضمون القضية المعبر       ھي تحصيل ا:(déclarations) 5د ءاتا

  )1(....مثل إع.ن عن حرب.بھا، وبينت الواقع المعبّر عنه

  

 ):Intentionnalité(القصدية .2

تتجلى القصدية في الربط بين التراكيب اللغوية ومراعاة غرض المتكلم والمقصد العام    

 .من الخطاب 

5 بّد أن يكون له قصد، ليجعل الك.م يصلح يعني ذلك أّن المتكلم حين يتلفظ بالعبارات     

=ن يفھم ،=ّن التواصل 5 يتّم بنجاح إذا لم يحدث التطابق بين قصد المرسل والمعنى 

المؤول من لدن المرسل إليه سواء أكان القصد مطابقا للمعنى الحرفي أم مفارقا له ذلك 

   )2.(لى الغير=ّن التواصل مشروط بالقصدية وإرادة المتكلم في التأثير ع

  وتعتبر القصدية مميّز منھجي ھام في اللسانيات التداولية =نھا أعادت ا5عتبار للمتكلم 

من خ.ل ا5ھتمام بمقاصده في الك.م الذي لم تتناوله الدراسات اللسانية السابقة كمبدأ ھام 

  .في التحليل من حيث إنّھا أقصت المتكلم ،وكّل ما يتعلق به

 ): Contexte(السياق .3

      ارتبط مفھوم السياق ودراسته بالمنھج التداولي منذ نشأته إذ يعتبر مفھوما أساسيا   

السياق مفھوم مركزي يمتلك « في التحليل التداولي إ5ّ أّن الصعوبة تكمن في تحديده 

 )3(.»طابعه التداولي، ولكنّنا 5 نعرف أين يبدأ وأين ينتھي

مجموعة الظروف التي تحّف حدوث فعل التلفّظ « وھو يغطي في الدراسات التداولية  

  :ويمكن التمييز بين عّدة أنواع من السياقات ھي.)1(»بموقف الك.م

                                                           

32- 30، ص1994نظرية األفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرين والبالغيني العرب، الكويت، :ينظر  
( 1)

    
  185اسرتاتيجيات اخلطاب،عبد اهلادي بن ظافر الشهري، ص:ينظر  (2)
  .48املقاربة التداولية،فرانسواز أرمينكو، ص  (3)
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  )2(.يشمل ھوية المتخاطبين ومحيطھم زمانيا ومكانيا:السياق الفعلي      

  .يرتبط بحدس المتخاطبين:السياق ا5قتضائي      

  .يتضمن الغايات الممارسة خطابيا: السياق الموقفي      

 .ھو مجموع الكلمات المجاورة التي تحجج مدلول الكلمة:السياق اللغوي     

                     الخطابات ھو مجموع الظروف ا5جتماعية التي تحدد مدلول:غير اللغوي السياق    

مجموع ا=شخاص المشاركين في المقام إيجابا أو سلبا ثم الع.قات ":الحال"سياق المقام   

وبالتالي فاعتبار ھذه ) 3(.ا5جتماعية والظروف المختلفة في نطاق الزمان والمكان

الع.قات ا5جتماعية التي تربط بين المتكلمين وظروف الزمان والمكان التي يجري فيھا 

fدراك الثقافي لدى كّل متكلم، كّل ذلك يدخل فيما يسمى بالمقامالخطاب ومستوى ا. 

لوجود ع.قة " المقام"بما ھو غير لساني" السياق"يعني ھذا التعريف دمج ماھو لساني    

حيث يسمح المقام بإزالة اfبھام عن الجملة ويعني المعلومات التي يعطيھا .التكامل بينھما

  )4(.ا باللغةلئ. تكون بحاجة إلى التعبير عنھ

 ):Les Implicites(متضمنات القول .4

      مفھوم تداولي يتعلق برصد جملة من الظواھر المتعلقة بجوانب ضمنية وخفية «    

             )5(.»من قوانين الخطاب، وتحكمھا ظروف الخطاب العامة لسياق الحال وغيره

  :ومن أھّمھا

 ) :présupposition(ا فتراض المسبق -1

من معطيات وافتراضات متفق عليھا بينھم،تشكل خلفية  ينطلق ا=طراف المتخاطبون    

    لحدث التواصل،وھي ضرورية لنجاحه وتكون محتواة في القول سواء تلفظ بھا إثباتا 

                                                                                                                                                                                
(1)

  .41اسرتاتيجيات اخلطاب،عبد اهلادي بن ظافر الشهري، ص  
  .22املرجع نفسه،ص  (2)
(3)

  .351، ص)1979(1اللغة العربية معناها ومبناها، متام حسان، اهليئة املصرية للكتاب، مصر، ط  

  .117، صيف اللسانيات التداولية،خليفة بوجادي: ينظر (4)
  .30التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص  (5)
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         و5 تغلق النافذة، فا5فتراض المسبق في ك. المثالين  أغلق النافذة:أو نفيا ،مثال ذلك

  )1(.مفتوحة ھو أّن النافذة

ويرى التداوليون أّن ا5فتراض المسبق ذو أھمية قصوى في عملية التواصل واfب.غ    

وأّن مظاھر سوء التفاھم المنضوية تحت اسم التواصل السيئ لھا سبب أصلي ھو ضعف 

  .أساس ا5فتراض المسبق الضروري لنجاح كل تواصل لغوي

 ):Les Sous-entendus(ا1قوال المضمرة -2

النمط الثاني من متضمنات القول، وترتبط بوضعية الخطاب ومقامه على عكس  وھي  

إّن السماء : ومثال ذلك قولك.ا5فتراض المسبق الذي يحدد على أساس معطيات لغوية

 :ھذا الملفوظ قد يعتقد أّن القائل أراد أن يدعوه إلى ممطرة؛ فسامع

 المكوث في البيت - 

 وعداfسراع إلى عمله حتى 5 يفوته الم - 

 .ا5نتظار والتريث حتى يتوقف المطر - 

  ........عدم نسيان مظلته عند الخروج - 

وقائمة التأوي.ت مفتوحة مع تعدد السياقات والطبقات المقامية التي ينجز ضمنھا    

الخطاب والفرق بين ا5فتراض المسبق ا=ول وليد السياق الك.مي والثاني وليد م.بسات 

   )2(.الخطاب

  :المؤدية 5ستعمال المتكلم متضمنات القول في خطابه ما يليومن ا=سباب 

 ا5حتراز عن التطويل - 

 القصد إلى اfيجاز - 

 .العلم بالمضمر - 

متضمنات القول بشقيھا تساھم في عملية التواصل من حيث إّن المرسل يولي عناية   

ر فيه موجھة للمرسل إليه،إذ ھو ليس الطرف اFخر الذي يوجه إليه المرسل خطابه ليؤث

                                                           
  .34مدخل إىل اللسانيات التداولية،اجلياليل دالش، ص:ينظر  (1)
  .36التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص:ينظر  (2)
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فحسب،وإنّما بناء الخطاب وتداوله مرھون إلى حّد كبير بمعرفة حاله أو بافتراض ذلك 

  .الحال

  :مبدأ التعاون في الحديث-5

يرتكز نجاح التواصل بين المتخاطبين على مبادئ أساسية يعتبرھا أطراف الحديث    

مبدأ التعاون في الحديث كما أسماه : ومن أھّم ھذه المبادئ . مسلمات

) Maximes(وينھض مبدأ التعاون على أربعة أقسام سّماھا بالمسلمات ).1975(غرايس

  )1(وھي

  نصه ): qualité(مبدأ الكيفية -1

 .5تقل ما تعتقد بأنّه غير صحيح - 

 .5 تقل شيئا 5 تستطيع إثباته أو تقديم أدلة على صحته - 

مثال ذلك إذا سأل ا=ستاذ أحد الطلبة عن سبب غياب زميل له، يستطيع 

     الطالب أن يجيب أن زميله غائب =نّه مريض، وھذا يعني أنّه متأكد 

أّما إذا لم يكن متأكدا من السبب فيستطيع القول 5 أدري، أو لعله . من ذلك

  .مريض

 

  :نصه):quantité(مبدأ الكمية -2

 .المعلوماتوفر كمية معقولة من  - 

 .ساھم بالمعلومات على قدر المطلوب - 

 .5 تساھم بمعلومات أكثر من المطلوب - 

مثال ذلك إذا سألك أحد عن الوقت فإّن المعلومة المطلوبة ھي قولك الساعة اFن، إذا        

  .أضفت معلومات أخرى فإنّك ستكون قد حالفت مبدأ الكيفية

مبدأ بإيجاز أن يجعل المتحدث يعني ھذا ال): pertinence(مبدأ المناسبة -3

 .ك.مه مناسبا لموضوع الحوار
                                                           

1
  214ص ،1989 ،1توزيع مكتبة اآلداب، ط: الداللة والنحو، صالح الدين صاحل حسني:ينظر  
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 .لتكن مشاركتك م.ئمة - 

 .ينص ھذا المبدأ على الوضوح في الك.م): Modalité(مبدأ الجھة -4

 .ابتعد عن اللبس - 

 .أوجز في حديثك - 

 .تحّر الترتيب - 

        إّن مراعاة ھذه المبادئ والقواعد أمر ضروري للتواصل الفاعل الناجح البعيد    

عن الغموض واللبس وكثيرا ما تؤدي مخالفة ھذه المبادئ أو أحدھا إلى حدوث سوء فھم 

  .بين المتخاطبين

  أين مفاتيح السيارة؟ : حين يسأل زوج زوجته: مثال ذلك

  . على المائدة: فتجيب

ففي ھذا الحوار تتمثل مبادئ التعاون التي قررھا غرايس، فقد أجابت الزوجة إجابة     

، واستخدمت القدر المطلوب من الكلمات دون )الكيف(، وكانت صادقة)الجھة(ة واضح

  ، لم يتولد عن قولھا )المناسبة(وأجابت إجابة ذات صلة وثيقة بسؤال زوجھا) الكم(تزيّد

  ) 1(.أي استلزام، =نّھا قالت ما تقصد

  ):Argumentation(الحجاج-6

إّن الحديث عن الحجاج ھو حديث عن نمط من العمليات التخاطبية التي تدخل ضمن   

وھو .تفسير اللغة باعتبارھا نشاطا ك.ميا يتحقق في الواقع وفق معطيات معينة من السياق

بذلك مفھوم تداولي 5رتباطه بالخطاب الطبيعي والجمع بين الصورة والمضمون، فھو 

تي تستھدف بيان حقيقة ما، أو إقناع المخاطب أو إنشاء يحدد مجموعة من ا=قوال ال

  )2(...معرفة

أّما الغاية من الحجاج فھي استمالة المتلقي لما يعرض عليه من رأي أو دعوى والتأثير    

،كما قد تمتزج أساليب اfقناع )3(العملي في سلوكه وتتلخص الغاية بمجملھا في اfقناع

                                                           

35، ص2002آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، حنلة حممود أمحد، دار املعرفة، اإلسكندرية، :ينظر  
(1)

   
  .138، ص)2000(،ط) املغرب(املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،  ،،حسان الباهي) حبث يف املفارقات(اللغة واملنطق :ينظر   (2)

  .138، ص) 2000(، ط) مصر(دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، : البالغة واالتصال، عبد ايد مجيل:ينظر  (3)
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)              1(.أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب وتوجيه سلوكه بأساليب ا5متناع فتكون إذ ذاك 

واfقناع من أھم وظائف التواصل وغاياته، وھو مرتبط بعنصر آخر وھو ا5قتناع حيث 

، واfقناع يكون من طرف ا=ول )المتلقي(إّن ھذا ا=خير يكون من طرف المرسل إليه 

  .لم يكن الثانيفإن لم يكن ا=ول ) الملقي(وھو المرسل 

  

  

  متلقي                  ملقي                   

  

  

  إقناع                                                    اقتناع                      

                    )1(                        )2(  

  

  : ضوابط التداول الحجاجي6-1

  )2(:الغاية المرجوة منھا تفترض في المرسل ضوابط عدة ھيلتحقق العملية الحجاجية 

 .أن يكون الحجاج ضمن الثوابت مثل الثوابت الدينية والثوابت العرفية - 

أن تكون د5لة ا=لفاظ محددة، والمرجع الذي يحيل عليه الخطاب محددا  - 

 .،لئ. ينشأ عن عدم التحديد مشكلة في تأويل المصطلحات

 .التناقض بقوله أو فعلهأ5ّ يقع المرسل في  - 

 .موافقة الحجاج لما يقبله العقل، وإ5ّ بدا زيف الخطاب ووھن الحّجة - 

توفر المعارف المشتركة بين طرفي الخطاب، مّما يسوغ قبول المرسل إليه  - 

 .لحجج المرسل أو إمكانية مناقشتھا أو تنفيذھا

الحجج  مناسبة الخطاب الحجاجي للسياق العام ؛=نّه ھو الكفيل بتسويغ - 

 .الواردة في الخطاب من عدمھا

                                                           
(1)

  .38،ص) 2000(2املركز الثقايف العريب،املغرب،ط: يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،طه عبد الرمحن :ينظر  
  .466\465ص: اسرتاتيجيات اخلطاب،عبد اهلادي بن ظافر الشهري )2(
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 .ضرورة خلو الحجاج من اfبھام والمغالطة وا5بتعاد عنھما - 

امت.ك المرسل لثقافة واسعة، خصوصا ما يتعلق بالمجال الذي يدور  - 

 .ضمنه الحجاج

يصنف الحجاج إلى صنفين ھما الحجاج التوجيھي والحجاج :أصناف الحجاج6-2

  .التقويمي

 :الحجاج التوجيھي •

على الدعوى بالبناء على فعل التوجيه  المقصود بالحجاج التوجيھي ھو إقامة الدليل   

          ، ويمثل لھذا النوع )إيصال المستدل حّجته إلى غيره(الذي يختص به المستدل؛ 

  )1(.من الحجاج با=فعال اللغوية التي تفي فقط بالجزء الذي يخّص المرسل من ا5ستد5ل

 :ميالحجاج التقوي •

أن يجرد من نفسه ذاتا ثانية ينزلھا  على ھو إثبات الدعوى با5ستناد إلى قدرة المستدل«  

    فھا ھنا 5 يكتفي المستدل بالنظر في فعل إلقاء الحّجة   منزلة المعترض على دعواه 

إلى المخاطب واقفا عند حدود ما يوجب عليه من ضوابط وما يقتضيه من شرائط،بل 

النظر في فعل التلقي باعتباره ھو نفسه أول متلق لما يلقى ،فيبني أدلته يتعدى ذلك إلى 

أيضا على مقتضى ما يتعين على المستدل له أن يقوم به مستبقا استفساراته واعتراضاته 

 .)2(»ومستحضرا مختلف ا=جوبة عليھا،ومستكشفا إمكانات تقبّلھا واقتناع المخاطب بھا

  :تقنيات الحجاج6-3

بل يمكن أن تكون  ية على الظاھر من الملفوظ فحسبد5لة الخطاب الحجاج5 تتوقف    

  .بالخطاب التلميحي أيضا؛ ويمكن تفسير ذلك باعتبار النّص ضربان

      ، وضرب ....ضرب ھو نص بلفظه ومنظومه:ضربان«:يقول أبو حامد الغزالي   


َ	ُ� �َ��{  :بفحواه ومفھومه، نحو قوله تعالىھو نص  ������ ��ُ�  {������23.   

                                                           
(1)

  .470، صالسابقاملرجع   
  .473، صنفسهاملرجع   (2)
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���َ{ : قوله تعالىو ����َ�ْ!ُ
 "�#$%َ� {��&'��77. 

8�9�9��7} ,���7 �6#*��ً 0123َ4 /$ْ.	َ�-َ ,�+*��ْ� �َ��({: قوله تعالىو.  
:{  : قوله تعالىو�*'$/�� *)2/ �ِ< =*'�/ْ>َ
 3ٍ��',$@ِA �� $7BC�D, �E*#َ�ِ< {-F ����G75.  

وما وراء الفتيل والذّرة من الّضرب والشتم  ق التأفيف اتفق أھل اللغة على فھم ما فوفقد 

  .من المقدار الكثير، أسبق إلى الفھم منه من نفس الذّرة ،والفتيل التأفيف

      إّن ھذا معلوم بالقياس، إن أراد المسكوت عنه عرف بالمنطوق فھو حق: ومن قال

   )1(.»إلى تأمل،أو يطرق إليه احتمال،فھو غلط وإن أراد    به أنّه يحتاج فيه

ويعتمد الخطاب في الحجاج على تقنيات مخصوصة 5 تختص بمجال من المجا5ت دون 

غيره،فھي مطواعة حسب استعمال المرسل لھا ،إذ يختار حججه وطريقة بنائھا،بما 

  : ويمكن تقسيم تقنيات الحجاج إلى.يتناسب مع السياق الذي يحّف بخطابه

مثل ألفاظ التعليل، ا=فعال اللغوية الحجاج بالتبادل :ا1دوات اللغوية الصرفة - 

 .والوصف، وتحصيل الحاصل

 .مثل تقسيم الكل إلى أجزائه، وا5ستعارة، البديع، التمثيل: اIليات الب�غية - 

لكن ،حتى،فض. :(مثل الروابط الحجاجية:اIليات شبه المنطقية - 

عض اFليات التي منھا الصيغ اfحصاءات،ب)عن،أدوات التوكيد

  )2(.الصرفية

  :استراتيجيات الخطاب -7

  :مفھوم ا5ستراتيجية

مصطلح اfستراتيجية ھو فن استخدام اfمكانات والوسائل المتاحة بطريقة مثلى «    

  )3(.»لتحقيق ا=ھداف المرجوة على أفضل وجه ممكن

   

                                                           
(1)

  .476،صاملرجع السابق  
  .477، صاملرجع نفسه  (2)
  .39معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية،حسن شحاتة وزينب النجار، ص  (3)
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 )1(.كل فعل قصدي منّسق للوصول إلى ھدف معيّن  :وھي كذلك 

              خطة في المقام ا=ول للوصول إلى الغرض المنشود،وھي «  وعلى ھذا فھي 

: البعد التخطيطي، وھذا البعد يتحقق في المستوى الذھني،وثانيھما: بعدين؛أولھما تذا

العمل في ك. البعدين على الفاعل  البعد الذي يجّسد اfستراتيجية لتتبلور فيه فع.، ويرتكز

بما يريد فعله  الرئيس فھو الذي يحلل السياق، ويخطّط لفعله، ليختار من اfمكانيات ما يفي

  )2(»له تحقيق أھدافه حقا، ويضمن 

     أّما مفھوم اfستراتيجية في الخطاب فھي كل مكون من مكونات الخطاب يساھم      

  .السياق التواصلي في تحقيق القصد من الخطاب في

        ولنجاح تواصل المرسل مع غيره بالخطاب، وعبر إستراتيجية معينة يقتضي      

قدرة المتكلم على معرفة متى وكيف يستعمل «:أن يمتلك الكفاءة التواصلية التي تعني

اللغة، ومعرفة ما يجب قوله  في ظروف معينة، ومتى يجب عليه السكوت، ومتى يجب 

إنّھا المعارف التي تزداد على الكفاية اللغوية الصرفة المتمثلة في إثراء .معليه الك.

من قواعد لغته، والسيطرة على المعاني ي عند مستعملي اللغة وتمكنه الرصيد المعجم

  )3(.»ووضوح خطابه

إّن استعمال اللغة في مختلف ا=نشطة اfنسانية 5 يقف عند حد إصدار العبارات والجمل 

حويا، بل يجب أن تكون تلك العبارات والجمل مناسبة للوضعية أو الموقف      الصحيحة ن

     الذي تصدر فيه، إذ 5 يكفي الفرد أن يكون متمكنا من اللغة تمكنا جيدا، وإنما يجب 

إلى جانب ذلك أن تكون له معرفة شاملة بالمقام الذي تجري فيه اللغة لكي يتمكن من تنويع 

  )4(.وفق ما تقتضيه المواقف والوضعيات التواصلية في المجتمعأساليب ك.مه على 

  

  

  
                                                           

  .Dictionnaire d’analyse du discours P .Charaudeau et D.Maingueneau . P548ينظر  (1)
  .5إسرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، ص (2)

3
  .56، صنفسهاملرجع   

4
  88، ص)2003(، 1، ط)األردن(الكفايات التواصلية واالتصالية، هادي ر، دار الفكر، عمان، :ينظر  
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  :أنواع ا ستراتيجيات التحاورية

إّن اختيار المتكلم إستراتيجية معينة في خطابه متوقف على مقدار الكفاءة التواصلية    

التي يتمتع بھا، وتتنوع ا5ستراتيجيات حسب الغرض المراد تأديته، وحسب الموقف 

اfستراتيجية : إلخ، وأنواع ا5ستراتيجيات كثيرة منھا ....وحالة المخاطب التواصلي،

 التضامنية، اfستراتيجية التوجيھية، اfستراتيجية التلميحية، اfستراتيجية الحجاجية

  .اfستراتيجية اfقناعية

  :التضامنية ا5ستراتيجية.1

يحاول المرسل أن يجّسد بھا درجة ع.قته بالمرسل إليه ونوعھا، وأن يعبر «ھي التي    

 عن مدى احترامه لھا ورغبته في المحافظة عليھا أو تطويرھا بإزالة معالم الفروق بينھما

ولتجسيد ھذه اfستراتيجية ينبغي )1(.»وإجما5 ھي محاولة التقّرب من المرسل إليه وتقريبه

  )F)2ليات مثلتوفر بعض ا

ھي كشف الذات باستعمال الصراحة مع المرسل إليه بغية التضامن معه والثقة : المكاشفة

  .فيه

      يعّد التصغير أو التقليل من اFليات اللغوية التي يستعملھا المرسل د5لة : التّصغير

ويستعملھا المرسل . على التضامن وذلك =نّھا تعبّر عن ا=لفة، ونبذ الرسمية والتوّدد

ليتواضع على درجة واحدة مع المرسل إليه، خاصة إذا كان ذا رتبة أدنى منه، لتقوية 

  .درجات الصداقة، أو التأسيس لھا، ومن أمثلة ذلك تصغير ا5سم

تعّد الطرفة من إستراتيجيات التأدب ا5يجابي، حيث يتجاوز المرسل عند التلفظ : الطرفة

  . التسلية، إلى بعد أھم، وھو التقارب بينه وبين المرسل إليه بالطرفة، مجّرد دورھا في

وھي العمل على منوال عمل المرسل في اللغة، وليس الموافقة في الرأي، لذلك : المصانعة

تتبلور عند المرسل في أكثر من آلية مثل اللھجة، مصطلح المھنة، اللغة الخاصة 

كم عطاءك في السنة؟ : للشعبي يوما قال"ومثال ذلك    ما وقع للحجاج حينما .وغيرھا

: فقال  ! كيف لحنت أو5! ويحك:كم عطاؤك؟ فقال ألفان، فقال! ويحك: فقال ألفين، فقال له

                                                           
1
  .257ظافر الشهري، صإسرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي بن  

2
  |302املرجع نفسه، ص 
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 لحن ا=مير فلحنت فلّما أعرب ا=مير أعربت، وما يحسن أن يلحن ا=مير وأعرب

   1."فاستحسن ذلك منه وأجازه

. كانت لقصد تداولي وھو التضامن مع ا=مير فالموافقة لم تكن لجھل بالقاعدة النحوية، بل

والدليل على ذلك أّن الشعبي عاد فتلفّظ بالخطاب حسب ما تقتضيه القاعدة النحوية 

  .الصحيحة

عندما ينتج المرسل خطابه، فإنّه قد يراعي الفروق اللھجية بينه وبين المرسل إليه  :اللھجة

ومراعاته ليست بقصد إفھامه معنى  فيستعمل لھجة المرسل إليه نفسھا، أو قريب منھا،

  .الخطاب بل يتعلق قصده بالتعبير عن تضامنه معه والتقرب إليه

      ھو تلفظ المرسل الخطاب بالتنغيم الذي تستتبعه د5لة الخطاب، ويحرص : التنغيم

  .على ذلك

   :ا5ستراتيجية التوجيھية.2

يقصد بھا استعمال المتحاورين لبعض ا=فعال الك.مية في استعما5ت تختلف باخت.ف   

        سياقات اندراجھا ومقتضيات قوانين التخاطب بين المتحاورين إذ أّن ھناك سياقات 

5 تناسبھا الخطابات المرنة التي تمنح ا=ولوية لمبدأ التھذيب وعوامل التخلق ومرّد ذلك 

ثيرة منھا ما يتعلق أولوية التوجيه على التأّدب في خطابات النّصح والتحذير إلى أسباب ك

  .؛ حيث يركز على مفھوم السلطة =داء مثل ھذه اfستراتيجية ودراسة استعمالھا2وغيرھا

أساليب اfنشاء الطلبي : وتستعمل في أداء ھذه اfستراتيجية أدوات لغوية عّدة منھا    

ا=مر والنھي : وأقسامه تسعة ھي)3(.»ليس حاص. وقت الطلب ما يستلزم مطلوبا«وھو  

  .وا5ستفھام والدعاء والعرض والتحضيض والتمني والترجي والنداء

  :ا5ستراتيجية التلميحية.3

التي يعبّر بھا المرسل عن القصد بما يغاير معنى الخطاب الحرفي لينجز بھا أكثر «ھي    

لمعنى الحرفي لخطابه، فيعبّر عنه بغير ما يقف عنده مما يقوله، إذ يتجاوز قصده مجّرد ا

                                                           
(1)

  .99هـ، ص1417، 3مثرات األوراق، ابن حجة احلموي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار اجليل، بريوت، ط 
(2)

  .322، ص اسرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي بن ظافر الشهري 
(3)

  .13، ص2001، 5، ط)مصر(األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،   
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      وبذلك إستراتيجية غير مباشرة، تحتاج  )1(.»اللفظ مستثمرا في ذلك عناصر السياق

  .من المرسل إلى عمل ذھني يتجاوز فيه الشكل اللغوي للوصول إلى القصد

المجاز وا5ستعارة : يليومن ا=دوات اللغوية التي تستعمل في أداء ھذه اfستراتيجية ما   

  :ومن أمثلة ذلك.والتشبيه والكناية وأفعال الك.م غير المباشرة

  ) 2(:ترجيح التعابير ا5صط.حية في الخطاب التالي  -

 ھل تكمل المسابقة؟ - 

 .عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة - 

 ھل ھذا ھو الك.م النھائي؟ - 

 .نعم، ك.م نھائي - 

  .دينار15000مبروك  - 

 . 5: عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، قد قام مقام كلمة واحدة ھي: فالمثل

  وھنا يكون للثقافة دور واسع في تحديد مقاصد الخطاب، ومنھا نظام الحياة اليومي

. أشكو إليك قلّة الجرذان: وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة، فقالت:وفي الكناية -

فالمرأة أرادت أن تبلّغ .املئوا لھا بيتھا لحما، وخبزا وسمنا! ايةما أحسن ھذه الكن: فقال

قيسا حاجتھا، فاستعملت الكناية وھي إحدى أدوات اfستراتيجية التلميحية، وھوما فھمه      

وجود الجرذان 5زما من لوازم الرزق، وغيابھا (فورا؛ =نّه يدرك الع.قة بين المت.زمين

  ).دليل  على غياب الرزق

جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه : حدثنا الشعبي قال«:وفي التعريض -

أشكو إليك خير أھل الدنيا، إ5 رجل سبقه بعمل، أوعمل مثل عمله؛ يقوم الليل     :فقالت

 أقلني يا أمير المؤمنين: ثّم أخذھا الحياء، فقالت. حتى يصبح، ويصوم النھار حتى يمسي

يا أمير : فلّما ولّت، قال كعب بن سور. ، فقد أحسنت الثناء، فقد أقلتكجزاك هللا خيرا: فقال

علّي بالمرأة : المؤمنين، لقد أبلغت إليك في الشكوى، فقال ما اشتكت؟ قال زوجھا، قال

إنّك       : قال ! اقض بينھما، قال أأقضي وأنت شاھد؟:وزوجھا، فجيء بھما، فقال لكعب

                                                           
(1)

  .370إسرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، ص  
(2)

  .412|404املرجع نفسه، ص 
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فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وث.ث :فإّن هللا يقول: قد فطنت ما لم أفطن إليه،قال

لَھَذا :ورباع صم ث.ثة أيّام وافطر عندھا يوما، وقم ث.ث ليال، وبت عندھا ليلة، فقال عمر

  . )1(»أعجب إلّي من ا=ّول فرّحله بدابة وبعثه قاضيا =ھل البصرة

5 للثناء على زوجھا، رغم أنّه إّن كعب بن سور فھم المرأة التي جاءت =مير المؤمنين 

يستحق الثناء، بل أتت تشكو قلة ما يخّصھا ھي من العشرة الزوجية، ولكّن الحياء منعھا 

وھذا من ا=دوات التي تستعمل .من التصريح ولجأت إلى التلميح بالتعريض عوضا عنه

  .في أداء اfستراتيجية التلميحية

  :ا5ستراتيجية الحجاجية.4

ية يسعى المتكلم فيھا إلى إقناع المخاطب بمشاركته رأيا أو فكرة يعتقد أنّھا ھي إستراتيج  

ا=صوب، ويقّدم في ظّل ذلك حججا وبراھين تّؤيد اعتقاده، وھي بذلك تمتاز بخاصية 

فعندما يطالب المحاور غيره «اه 5عتمادھا على الحجة العقلية اfقناع مع عدم اfكر

 بته 5 تكتسي صبغة اfكراه، و5 تدرج على منھج القمعبمشاركته اعتقاداته، فإّن مطال

وإنّما تتبع في تحصيل غرضھا سب. استد5لية متنوعة تجّر الغير جّرا إلى اfقناع برأي 

  وإذا اقتنع غيره بھذا الرأي كان كالقائل به في الحكم؛ وإذا لم يقتنع به، رّده . المحاور

وقد تزدوج أساليب .ومطالبا إياه مشاركته القول بهعلى قائله، مطلعا إياه على رأي غيره، 

اfقناع بأساليب اfمتاع فتكون، إذ ذاك، أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب، وتوجيه 

سلوكه لما يھبھا ھذا اfمتاع  من قوة في استحضار ا=شياء، ونفوذ في إشھادھا للمخاطب 

  )2(.»كأنّه يراھا رأي العين

. تراتيجية عّدة آليات منھا الع.مات غير اللغوية، والع.مات اللغويةوتستعمل في ھذه اfس

وأمثلة الع.مات اللغوية كثيرة منھا ا=دلة المادية، أو ما يصاحب التلفّظ من تنغيم 

المفعول ( ألفاظ التعليل:أّما اFليات اللغوية فھي متعددة منھا.وإشارات جسدية وھيئة معينة

                                                           
(1)

  .62، ص)هـ1408(،ط)لبنان(األذكياء، ابن اجلوزي، دار اجليل، بريوت،  
(2)

  .38، ص)1998(2يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، طه عبد الرمحن، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط  
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إذ 5 يستعمل المرسل أّي أداة من ھذه ا=دوات، إ5ّ تبريرا ). نّ =جله، كلمة   السبب، و=

  .)1(أو تعلي. لفعله بناء على سؤال ملفوظ به أومفترض

لوكنت مغتابا أحدا 5غتبت والدّي : قال.إنّك لتحفظ نفسك من الغيبة«:"قيل 5بن المبارك 

  . )2(»=نّھما أحّق بحسناتي

اّس ، وھو بذلك يرمي إلى إقناع المرسل إليه بالسبب يبّرر ابن المبارك عدم اغتيابه الن

  .في حجاجه" =نّ "المؤدي   إلى ذلك، فاستعمل الرابط السببي

  

  

  

   

  

   

   

 

 

  

  

  

   

  

 

 
                                                           

  .478إسرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، ص  (1)
(2)

  .480املرجع نفسه، ص  
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  :توطئة

تجاوزت اللسانيات التداولية المفاھيم اللسانية التقليدية التي تبنت في دراساتھا دراسة     

      اللغة كنظام لساني يدرس في ذاته ولذاته إلى دراستھا كنظام للتواصل الفّعال ممث) 

مركزة  في دراسة أفعال الك)م وأشكال ا:قناع، وشروط تحقيق الخطاب ا:قناعي وتحليله

على المقام الذي تحدث فيه الخطابات وع)قة الع)مات اللغوية وغير اللغوية 

أن توّجه اھتمام الّدارسين إلى العناية بكّل ھذه القضايا  فلم يلبث«وعليه .مستعمليھاب

 المتعلقة بالكيفية التي تستعمل بھا اللغة بالكيفية التي تتحقق بھا اللغة بالفعل عند اOستعمال

تخاطب، وتندرج ھذه القضايا كلّھا في إطار تيّار من الّدراسات والنظريات تسمى عند ال

عند أھل اOختصاص بالتداولية والتي تعنى بصفة خاّصة بالكيفية التي تستعمل اللغة عند 

إذ اھتمت المقاربة التواصلية المنبثقة عن اللسانيات التداولية . )1(»الحديث أو في الحديث

والتعلّم بالتركيز على تطوير قدرة المتعلم التواصلية وتفعيل مھاراته في مجال التعليم 

التعلّمية وتحقيق ط)قته اللغوية ودرجة تفاعليته مع اOستعماOت الوظيفية للغة حيث يرى 

شكل "أصحابھا أنّه O يكفي أن يكون المتعلم قادرا على قراءة جمل وكتابتھا بطريقة سليمة

ساب القدرة على استعمال ھذه الجمل والعبارات في مواقف بل يجب اكت" اللغة أساسا

تواصلية معينة، وذلك باOھتمام بسياق اOستعمال وأدوار المتكلم والمستمع أي نتكلم قصد 

ربط ع)قة محادثة، والسعي إلى التأثير في السامع وبذلك يكون التحكم في مختلف 

وعندما نتخاطب نستعمل اللغة لغرض « وظائف اللغة واستعماOتھا في السياقات التداولية،

إلخ، وننفّذ ھذه اbغراض في قالب اجتماعي ...النقاش أو ا:قناع أو الوعد: محّدد، مث)

محّدد، فالمتحدث يختار طريقته في التعبير عن نقطة، وO تعتمد ھذه الطريقة فقط نواياه 

ف) يكفي ...)قته بهومستوى عواطفه، بل ھي تأخذ في اOعتبار ھوية المتحدث إليه وع

                                                           
(1)

  .158مبادئ يف اللسانيات، خولة طالب اإلبراهيمي، دار القصبة للنشر، اجلزائر، ص  
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إلمام الطالب بقوالب اللغة ومعانيھا والھدف منھا فقط، بل يجب أن تستخدم ھذه المعرفة 

  . )1(»للتداول حول المعنى

الفعل الك)مي والظروف وعطفا على ماسبق ذكره فإّن اOتجاه التداولي قد اھتّم ب   

بشيء استجابة لما  إلى القيام به، حيث إّن لكل فعل قيمة يكتسبھا تدفع السامعالمحيطة 

. أو إشعال المدفأةمن مخاطبه، كفعل إغ)ق النافذة بمجرد سماع عبارة الجو بارد،  فھمه

مجّرد «في وضعيات تواصلية تابعة لمعطيات التواصل التي O تعني أنّھافاللغة تنتج 

لم تكن خطاب لغوي، بل تتجاوزه لدراسة رّد فعل  المستقبل في المرسل نفسه، ولذلك 

بل تحاول دراسة ...مكتفية بالع)قة بين المرسل والع)مة أو بين الع)مة والمستقبل

وقد أسھم ھذا اOتجاه . )2(»الع)قات المتبادلة بين المرسل والمستقبل عبر رسالة اتصالية

 في اOھتمام باللغة في مواقفھا الحيّة وذلك بتركيز الدراسة على مقاصد المتكلم، والسياق

   تفاع)ت الك)مية والمحادثات المتبادلة بين المتكلمين إذ يعتبر الوظيفة اbساسية لھا وال

O تكمن في نقل المعلومات واbخبار فقط بل تكمن حقيقتھا في وجود التفاع)ت بين 

وھذا ما يجعل تعليم اللغة ينطلق من ثقافة المجتمع وأحواله، بحيث يتّم تنمية .المتخاطبين

         غة، وذلك بالتركيز على خصوصياتھمبليغية التواصلية لدى متعلمي اللالملكات الت

قدرة نحوية وھي تضم : مع مراعاة ما ھم في حاجة إلى تعلّمه تبعا لت)زم قدرات ث)ث

مستويات صوتية وصرفية ومعجمية ودOلية وتركيبية للغة، وقدرة سوسيو لسانية وھي 

غير اللساني، وقدرة إستراتيجية وھي معرفة  معرفة الع)قات بين اللغة وسياقھا

 استراتيجيات التواصل اللغوي وغير اللغوي وھذا ما يسمح لھم بالتحكم في أنظمة اللغة

والنسق اللغوي اOجتماعي المألوف، وإتقان استعمال ھذا النسق في السياقات اOجتماعية 

وكسب القدرة على فھم للتفاھم مع أفراد الجماعة اللغوية وتحقيق الع)قات معھم، 

  . الخطابات التي يستقبلونھا، وتوظيف خطاباتھم في سياقات م)ئمة
                                                           

(1)
، 1995أساليب ومبادئ يف تدريس اللغات، ديان الرسن فرميان، ترمجة عائشة موسى سعيد، مطابع جامع امللك سعود، الرياض،   

  .139/140ص
  .67، ص1993، 1االتصال الرتبوي وتدريس األدب، ميلود حبييب، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط  (2)
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ومن ذلك أصبح المتعلم يحتل دورا مھما في المشاركة الفعلية الواقعية، وتبعا لذلك    

إلى اعتباره عملية  تغيرت النظرة إلى التعلّم من مجّرد قواعد صّماء تحفظ عن ظھر قلب

الفھم واOستيعاب، وھذا ما يمنح المتعلمين فرصا فيما بينھم للقيام على ذھنية تقوم 

بمحاوOت تعلمية إجرائية، وحل المشك)ت، ولعب اbدوار، وذلك بإخراجھم من الجو 

  .الروتيني إلى فضاء مليء بالحيوية والنشاط

                                             :العناصر التداولية للتواصل في العملية التعليمية .1

  :تعتمد التعليمية على جملة من العناصر ھي

   :المرسل )1

ھو المصدر الذي يقوم بإرسال الخطاب وشرحه وھو ) المدرس" (فاعل الك)م"ھو     

عملية التواصل ينبغي أن تتوفر الذي يلعب دور المسھل والميسر في مجال التعلم ولنجاح 

يقصده في موقف من للشروط يتبعھا في بناء خطابه لتحقيق الغرض الذي  فيه جملة

  :إلى متلق معيّن وھذه الشروط ھيتواصلي معيّن 

  : امت�ك الكفاية التواصلية  -أ 

قدرة المتكلم على معرفة  « ھي تعّد الكفاية تواصلية من أھّم عوامل نجاح التواصل و    

 وكيف يستعمل اللغة، ومعرفة ما يجب قوله في ظروف معينة ومتى يجب عليه السكوت

 إنّھا المعارف التي تزداد على الكفاية اللغوية الصرفة المتمثلة . ومتى يجب عليه الك)م

       في ثراء الرصيد المعجمي عند مستعمل اللغة وتمكنه من قواعد لغته، والسيطرة 

  :ومن شروط امت)كھا )1(»على المعاني ووضوح خطابه 

 :ھن استحضار المعاني وألفاظھا في الذ  .أ 

تصنع ك)ما فأحضر معانيه ببالك  أن إذا أردت«:يقول صاحب الصناعتين في ذلك   

وتنّوق له كرائم اللفظ واجعلھا على ذكر منك، ليقترب عليك تناولھا وO يتعبك تطلبھا 
                                                           

، 2003، 1الكفايات التواصلية واالتصالية دراسة يف اللغة واإلعالم، هادي ر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  (1)

  .89ص
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فإّن الكثير ...شباب نشاطك، فإن غشيك الفتور وتخونك الم)ل فأمسك واعمله ما دمت في

مع الم)ل قليل والنفيس مع الضجر خسيس، والخواطر كالينابيع يسقى منھا شيء بعد 

فإذا أكثرت عليھا نضب ماؤھا ...فتجد حاجتك من الري وتنال إربك من المنفعة...شيء 

 )1("»...وقّل عنك غناؤھا

 :لك)م أنّه لصناعة الك)م يجب اتباع الخطوات التاليةوما يفھم من ھذا ا

 .استحضار المعاني المراد إنشاء الخطاب فيھا في الذھن - 

 .اختيار اbلفاظ المناسبة للمعاني التي تّم استحضارھا في الذھن - 

اختيار الوقت المناسب لبناء الخطاب، وذلك من خ)ل اختيار الحاOت التي  - 

  .                                     فيھا في قمة نشاطه ويتجنب حاOت الفتور والملل يكون

 :اختيار اللفظ المناسب للمعنى  .ب 

أن يكون مقبوO قصدا وخفيفا على اللسان ......«:جاء في كتاب البيان والتبيين في ذلك     

     التوعر يسلمك  وإياك والتوعر فإنّ ...سھ)، وكما خرج عن ينبوعه ونجم من معدنه

إلى التعقيد، والتعقيد ھو الذي يستھلك معانيك ويشين ألفاظك، ومن أراغ معنى 

فإّن حق المعنى الشريف ومن حقھما أن يصونھما عما يدنسھما ...كريما

ينبغي أن تعرف أقدار المعاني فتوازن بينھا وبين أوزان المستمعين ................ويھجنھما

على أقدار الحاOت واعلم أّن المنفعة مع موافقة الحال وما يجب    معين وبين أقدار المست

                                                      )2(.»لكل مقام من المقال 

 :يستشف من ھذا القول وما

 .أن يختار المرسل اللفظ الم)ئم للقصد من المعاني  - 

 .أن يكون سھل المخارج  - 

                                                           

.151الصناعتني، أبو هالل العسكري، ص   كتاب 
(1)

  

.99،100، ص1البيان والتبيني، اجلاحظ، ج  
(2)  
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في اbلفاظ كي O يؤدي به إلى تعمية خطابه وتعقيده          أن يتجنب التوعر  - 

 .حتى O يصّعب   من عملية التواصل

 .موازنة أقدار المعاني بأقدار المستمعين - 

 .موازنة أقدار المعاني بأقدار الحاOت  - 

معرفة المقامات والتفريق بينھا، واختيار المعاني واbلفاظ حسب المقام bنّه   - 

   .في كل عملية تواصلية ولو بصورة ذھنيةالسامع يستحضر 

  :الھدوء والتمھل-ج

                 وع)مة سكون نفس الخطيب ورباطة جأشه ھدوءه في ك)مه وتمھله «   

        )                                                                                                                  1(»...في  منطقه

فھدوء المتكلم في ك)مه وتمھله في منطقه عون على إب)غ رسالته للمتلقي للتأثير فيه   

  .إب)غ رسالته وإقناعه  أّما الحيرة والدھشة فإنّھا تؤدي إلى فشله في

  ): الكفاءة العلمية(العلم بموضوعه  -ب 

O بد من أن يكون المرسل عارفا بالموضوع الذي يتحدث عنه bّن المعرفة شرط    

  إفادة المستقبل والحوار معه والتأثير فيه، bنّه إن لم يكن مالكا للمعارف فلن يكون 

ي ا:رسال ونوع المعلومات في مركز قوة في الدورة التخاطبية، وذلك أنّه المتحكم ف

التي يرسلھا معلومات ينبغي أن يعترف المتلقي بأنّھا أفادته وإOّ ليس ھناك فائدة 

لqخبار مما يؤدي إلى ردود أفعال سلبية من جانب المتلقي تجعله يمّل وO يكترث 

  .بالخطاب الملقى والموجه إليه

  

  

                                                           

  .32كتاب الصناعتني، أبو هالل العسكري، ص   (1) 
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  :امت�ك الكفاية اللغوية  -ج 

أن يكتسب مھارة تعليم اللغة، وھو من ثمة مطالب ) معلم اللغة العربية(ينبغي للمرسل   

بامت)ك الكفاية اللغوية الصحيحة للغة العربية التي تشكل جزءا أساسيا من أوجه الكفاية 

النحوي، الصرفي، (التواصلية و يقصد بھا أن يعرف الفرد النظام الذي يحكم اللغة

O يكون المحاور «ون انتباه أو تفكير واع به bنّه، ويطبقه بد)معجميالصوتي الدOلي، ال

إOّ إذا تكلم لسانا طبيعيا، وحّصل تحصي) كافيا صيغه الصرفية وقواعده ناطقا حقيقيا 

  )1(.»ظه وأساليبه في التعبير والتبليغالنحوية وأوجه دOOت ألفا

  :تقويم الرسالة  -د 

تعّد مھارة تقويم الرسالة شرطا من شروط نجاح التواصل وذلك لمعرفة مواضع النجاح    

  .وا:خفاق في ا:رسال، حتى يتجنب ا:خفاق ويعزز النجاح

  :التحلي بأدبيات المعاملة  -ه 

بالمعرفة العلمية إذا لم يكن على بيّنة من أدبيات ) المدرس(O يكفي أن يلّم المرسل    

بعلمه O مترفعا و متعاليا به، إذ يجب عليه أن ينتبه إلى الملفوظات   المعاملة متواضعا

ظر عن معناھا اللغوي ، والتي بغض الن)المتعلم(التي يوظفھا عند مخاطبته المتلقي

قد يعتبرھا المتعلم إشارة تشجيع أو إحباط لمجھوده الفكري ومشاركته داخل ودOOتھا 

  .الفصل الدراسي

 :العلميامت�ك كفاية التجدد   - و 

اOط)ع الدائم على نتائج علوم اللغة الحديثة من دراسة اbصوات اللغوية، علم «وتعني    

  )2(.»الصرف، علم النحو، علم الدOلة، علم التداولية

  

                                                           
  .37، ص1987، 1يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، طه عبد الرمحن، املؤسسة احلديثة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، املغرب،ط  (1)

 
(2)

  .45، ص1تعلمية اللغة العربية، أنطوان صياح، ج  
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  :المتلقي )2

، ھو الذي يستقبل رسالة المرسل، ويفك رموزھا ويعي دOOتھا )المتعلم(ھو المستقبل   

فإذا كان المرسل ھو منشئ الخطاب ومنتجه، ويجعل له خصائص تميزه   . ويتفاعل معھا

عن غيره فإّن المتلقي ھو من ينشأ له الخطاب ومن أجله، وھو مشارك في إنتاج الخطاب 

  :ولنجاح العملية التواصلية ينبغي أن يتوفر فيه ما يلي.  كن مباشرةمشاركة فّعالة وإن لم ت

 :امت�ك المھارة اللغوية .1

  .رسالته المراد بھا معرفة المتلقي اللغة التي يستعملھا المرسل، ويبث بھا

  .القدرة على التحليل والتركيب ورؤية الع)قات بين اbشياء .2

  :حسن ا4ستماع .3

المخاَطب إذا لم يحسن اOستماع لم يقف على المعنى  إنّ « :الصناعتينجاء في كتاب  

  .)1(»...المؤدي إليه الخطاب

     معنى ذلك أّن المتلقي إذا لم يصغ إلى ك)م المتكلم لم يقف على الغرض التواصلي   

  .من الخطاب فاOستماع الجيّد من عوامل نجاح العملية التواصلية

 :رؤية المتلقي للمرسل .4

لرؤية المرسل عند المتلقي أھمية كبيرة في تحقيق التواصل والتفاعل؛ bنھا تبرز حال    

  المرسل وھو يحّدث خطاباته ويمارس العملية التعليمية، وما في ذلك من حيوية ونشاط 

 به أو ع)مات دالة أخرى، وكذلك حال الخطاب في لحظة حدوثه بمختلف ظروفه وما 

Oلذي يلتئم بأن يرى المتعلم المعلم بحال ما في فعل ا ھو«حتذاءمن تفاصيل فالتعليم با    

   )2(»أو غيره، فيتشبه  به في ذلك الشيء أو يفعل مثل ما فعله

  

                                                           
(1)

  .25كتاب الصناعتني، أبو هالل العسكري، ص   
  .86، ص1987، 2األلفاظ املستعملة يف املنطق، الفارايب، حققه وعّلق عليه حمسن مهدي،دار املشرق، بريوت، ط  (2)
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  :الرغبة في ا<قبال على التعلّم وا4ستفادة منه .5

تتدخل في ذلك عّد عوامل منھا جوانبه الخلقية ونفسيته وقدراته الذھنية، ومن حيث   

  .تشوقه ورغبته في ا:قبال على التعلم واOستفادة منه

  :الخطاب )3

ھو مدار التفاعل بين المرسل والمتلقي ونتاج التفاعل بينھما، وھو المحتوى الفكري   

له إلى المستقبل، حيث يتجلى التواصل المعرفي الجمالي الذي يرغب المرسل في إيصا

فيه المرسل ونوعية المستقبل  وفق أشكال وصور مختلفة، ومرد ذلك إلى المقام الذي يكون

الخطاب والظروف المحيطة به، ومن ثمة يتحدد الخطاب فقد يكون كلمة، وقد يكون  الھذ

تكلم فھو ينبئ إلخ ومن مميزاته أنّه كما يحمل الخصائص التمييزية للم...إشارة رمزا

بطبيعة السامع الذي أنشئ من أجله، كما أّن بنيته تختلف باخت)ف أغراضه التواصلية 

  :التي يتوخاھا المرسل ومن شروط بنائه مايلي

 .مراعاة أحوال المخاَطب - 

 .عدم التناقض في القول - 

 .الدقة في التعبير - 

 .البناء المحكم - 

 .الحجاج والبرھنة - 

 .فيھا بين المتكلم والسامعمطابقته للحال التي يستخدم  - 

أن O يكون طوي) مم) حتى O يمل المستقبل من الحشو الك)مي، وا:طناب  - 

 .ا:نشائي، والمقدمات الطويلة، قبل الدخول في الموضوع المراد إيصاله له

خلّوه من اbخطاء ا:م)ئية، في حالة التواصل المكتوب أو النحوية والتعبيرية  - 

 .والمسموعفي التواصل الشفوي 
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استخدام الوسيلة المناسبة لنقله، فمھما كان الخطاب مھما فإنّه يتأثر كثيرا  - 

بالوسيلة التي ستحمله إلى المستقبل،فلكل خطاب وسيلته المؤثرة دون غيرھا 

 .من الوسائل

 

 :القناة )4

ھي الوسيلة التي تنتقل فيھا إشارات النظام أثناء عملية التواصل، وھي التي بموجبھا    

حدد نوعية الرسائل الموجھة إلى المتلقي، وقد صنفت إلى صنفين اثنين أولھما مجموعة تت

وتتشكل في الصوت . من الوسائل لنقل إشارة من مكان إرسالھا إلى مكان استقبالھا

وثانيھما النظام أو الك)م المستعمل كالھواء والنظر والوسائل المادية . واbذن

ومن ضوابطھا .   يشترط فيھا انسجام شكلھا مع مضمونهوbجل تواصل سليم )1(.لqشارة

  )2(:اللغوية ما يلي

 .قدرتھا على إيصال المحتوى، وھي المھمة الرئيسية لھا - 

حتوى بشكل سليم إلى المستقبل تيسيرھا الفھم وا:فھام، وذلك bّن وصول الم - 

  .ضمان فھمه محتوى الرسالةني يع

 الفھم O يتحقق إذا كانت اللغة التي تستعملھامراعاة المستوى العقلي للمستقبل؛ bّن  - 

كما أنّه يستھين . قناة اOتصال أعلى مستوى من قدرة المستقبل العقلية على التلقي

  .بھا إذا شعر أنّھا أدنى من مستواه العقلي

الوسائل الشفوية  )الكتب(الوسائل المكتوبة،: ومن أھم الوسائل المستخدمة  

أشرطة (، الوسائل السمعية البصرية)أشرطة التسجيل(السمعيةالمباشرة الوسائل 

  ).أجھزة الحاسوب، شبكة اOنترنيت(الوسائل اOلكترونية الحديثة) الفيديو

  

                                                           
(1)

  .316، ص2007، 1ينظر نظريات التواصل واللسانيات احلديثة، رايص نور الدين، مطبعة سايس، فاس، ط  
(2)

، )اإلمارات العربية املتحدة(ينظر مهارات االتصال يف اللغة العربية، مسري روحي الفيصل وحممد جهاد مجل، دار الكتاب اجلامعي، العني،   

  .40، ص2004
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  :المقام )5

يعتبر المقام من أھم العناصر التواصلية إذ تحدث فيه أدوار العناصر التواصلية السابقة   

فمراعاة المقام بالنسبة للمرسل . ة التواصليةوترتبط به ارتباطا وثيقا bجل نجاح العملي

له ستقبل ھذا المقام التواصلي عون  عون له على ا:نتاج الجيّد لخطابه، كما أّن معرفة الم

أّن مقامات  O يخفى عليك«.على التأويل الجيّد للخطاب والوصول إلى ما قصده المتكلم

قام التھنئة يباين مقام التعزية، وكذا مقام فمقام الشكر يباين مقام الشكاية وم الك)م متفاوتة،

المدح يباين مقام الذّم، ومقام الترغيب يباين مقام الترھيب، ومقام الجّد يباين مقام الھزل 

  وكذا مقام الك)م ابتداء يغاير مقام الك)م بناء على اOستخبار أو ا:نكار، ومقام البناء 

ا:نكار؛ جميع ذلك معلوم لكّل لبيب، وكذا مقام الك)م على السؤال يغاير مقام البناء على 

مع الذكي يغاير مقام الك)م مع الغبي، وكّل من ذلك مقتضى غير مقتضى 

  :والمقام ھنا يتخذ نوعين.)1(»اyخر

المتلقي من حيث طبقته العلمية والفكرية واOجتماعية وردود : مقام خارجي متعلق بـ   

ل، وسيلة اOتصال التي ھي المشافھة أو المكاتبة، السياق أفعاله وتشمل الرفض والقبو

العام، طبيعة الموضوع قد تكون سياسية، اجتماعية، أو غير ذلك، على أن يراعى فيھا 

  .المتلقي

  .)2(مقام داخلي، متعلق بالمرسل من حيث مقاصده التي يريد إب)غھا للمتلقي  

  

  

  

  

  
                                                           

  .168، ص1987، 2، ط) لبنان(كي، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، مفتاح العلوم، السكا   (1)
  .        135، 134، 133، 132، ص2000ينظر البالغة واالتصال، مجيل عبد احلميد، دار غريب للطباعة والنشر، مصر،   (2)
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  :ويمكن تلخيص ذلك في المخطط التالي

  

  المقام

                                                                                                                             

  داخلي         خارجي                                                                              

  

  

  مقاصد المتكلم عام       طبيعة الموضوع       المتلقي            الوسيلة        السياق ال     

   

  ردود أفعاله   اللغة         اجتماعي            سياسية           سابقة         طارئة  طبيعته  

  سياسي             اقتصاد، أدب                                        

  

  

  )1(مخطط أقسام المقام

  

  

  

                                                           
(1)

                                                                                                                             133املرجع السابق، ص  

.  
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  :التاليويمكن توضيح العناصر التداولية السابقة في العملية التواصلية في المخطط 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القناة

 )مشافهة، مكاتبة(

  املتلقي

 املتعلم

          اخلطاب

  

  املرسل

 املعلم 

طبقة املتلقي، ردود (خارجي

أفعاله، السياق العام، طبيعة 

 )املوضوع، نوع االتصال وقناته

        داخلي

 )مقاصد املتكلم(

 ملقاما
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  :ضوابط العملية التواصلية .2

 :ا<فادة .1

حصول الفائدة لدى المخاَطب من الخطاب، ووصول الرسالة ا:ب)غية إليه       «يراد بھا   

، وفي العملية )1(»ن أن يكون ھو مراد المتكلم وقصدهعلى الوجه الذي يغلب على الظ

على دعامة ا:فادة بوصفھا التواصلية في حقل تعليمية اللغة العربية وتعلّمھا يجب التركيز 

يجب أن تكون ) المتعلم( قق الفائدة لدى المستقبلمناط التواصل بين المعلم والمتعلم، ولتتح

العبارة معينة ودالة وإذا افتقدت ھذين الشرطين فقدت أھم شرط في صحتھا، وحصول 

سن فمنه مستقيم ح«:ذلك نورد قوO لسيبويه يقول فيهالفائدة لدى السامع ولتوضيح 

: ومحال، ومستقيم كذب ومستقيم قبيح، وماھو محال كذب، فأّما المستقيم الحسن فقولك

أتيتك غدا : أتيتك أمس، وسآتيك غدا وأّما المحال فأن تنقض أّول ك)مك بآخره فتقول

حملت الجبل، وشربت ماء البحر ونحوه، وأّما : وسآتيك أمس، وأّما المستقيم الكذب فقولك

قد زيدا رأيت، وكي زيد : أن تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولكالمستقيم القبيح ف

        ) 2(»سوف أشرب ماء البحر أمس: وأّما المحال الكذب فأن تقول. يأتيك، وأشباه ھذا

وما يفھم من ھذا الك)م أّن سيبويه قد استند   في ك)مه عند تقسيمه للك)م إلى المتصورات 

ياق الذي يقرر استقامة الك)م وإحالته، كذبه أو قبحه، وفق التداولية التي تحتكم إلى الس

وإذا ما أسقطنا ذلك على التعليم نجد .)3(تقدير النسبة الواقعية أو العقلية بين الك)م والمرجع

بين قطبي العملية التواصلية والذي يدخل أساسا  ھذا الك)م موجود في الع)قة الموجودة

    والمتمثلة في الثقة بينھما إذ يبحث ك)ھما عن ا:فادة  في بناء وتماسك الع)قة بينھما

  .من اyخر

  

                                                           
األفعال املتضمنة يف القول بني الفكر املعاصر والرتاث العريب، مسعود صحراوي،خمطوط أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة، اجلزائر،  (1)

2003/2004.  
(2)

  .25، ص1، ج1966الكتاب، سيبويه، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط  
(3)

  .36ينظر سيميائيات التواصل وفعالية احلوار، أمحد يوسف، ص  
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يتجلى الوضوح في العملية التواصلية في تجنب ما يكسب الخطاب  :الوضوح .2

 الغموض 

  :أو التعقيد، أو ا:بھام عند المتلقي ويمكن تلخيصھا في مايلي  

 وھو من عيوب الك)م: تجنب تنافر اbلفاظ - 

ھو أن يريد ا:بانة عن المعنى فيأتي بألفاظ O تدّل عليه : اbلفاظتجنب مشتركات  - 

 .بل تشترك معه فيھا معان أخرى، ف) يعرف السامع أيّھا أراد خاصة

 .أن يبني منه بناء O يكثر فيه اOستعمال، ويكون فيه التكلّف: تجنب تنقيح اbلفاظ - 

  :اEليات التداولية للتواصل في العملية التعليمية .3

ناك عدة آليات تداولية تحكم عملية التواصل في حقل التعليمية، منھا الفعل الك)مي ھ  

  .السياق القصدية، متضمنات القول، مبدأ التعاون، الحجاج، استراتيجيات الخطاب 

 :الفعل الك�مي  .أ 

 إرساليمكن أن نجد ھذه اyلية في عملية التعليم والتعلم من خ)ل ما يحتاجه المعلم في   

إلى معان خبرية وأخرى إلى المتعلم فيصنّف المعاني ) شفوية كانت أم كتابية(رسالته

حتى وإن لم تظھر بمسميّاتھا الحالية  إنشائية وھذا ما يندرج في نظرية الخبر وا:نشاء

لخبر ينقسم إلى قسمين ھو معلوم ا اكمبر وطابع ا:نشاء فتحمل طابع الخ فالرسالة

الخبر Oزم ( فالحقيقي يلقى bحد الغرضين ،يقي والخبر المجازيرئيسيين ھما الخبر الحق

وذلك بحسب المخبر عنه، وإذا خرج الخبر عن الحقيقة كان بحسب ) الفائدة، فائدة الخبر

، الترغيب شكوى وإظھار الضعف، الحث،الترھيبقصدية الملقي، وتعددت أغراضه كال

 يالخبر اOبتدائ: للخبر تقسيمات أخرىأّما بحسب المخبر واستعداداته الذھنية ف.التقرير

الخبر الطلبي، الخبر ا:نكاري، والفرق بين ھذه اbضرب يكمن في ما سّماه سيرل درجة 

يخص ا:نشاء فيقّسم إلى قسمين كبيرين أّما في ما .)1(الشّدة للغرض المتضمن في القول

                                                           
  .96/97ص. التداولية عند علماء العرب، مسعود صحراوي: ينظر (1)
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 إيصاله إلى المتلقيھما الطلبي وغير الطلبي وذلك حسب قصدية المتكلم، وما يريد 

كاbمر والنداء والنھي واOستفھام  فالطلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب

ففي اbمر مث) نطلب من المتعلم أن يكتب بقولنا اكتب فإّن فعل الكتابة غير . والتمني

حاصل حين النطق بفعل اbمر، وإنّما ھو القيام بفعل الكتابة وھذا ما ذھب إليه أوستين 

  .)O«)1 يقصد بھا قول شيء ما، بل يقصد بھا إنجاز ھذا الشيء... ا:نشائيةالعبارة «:قولهب

وللطلب أغراض حقيقية وأخرى مجازية تتغيّر بحسب الغرض التواصلي فمقام اbمر 

وخروج الجمل عن الحقيقة يكون الحقيقي في أسلوب اbمر كمقام اOلتماس أو الدعاء، 

       ول للمتكلم، وبحسب الفعل المراد إنجازه من خ)ل القبحسب الغرض التواصلي 

تتغيّر صورة «O يحتمل الصدق والكذب وإنّما ھو فعل القول إذ على اعتبار أّن ا:نشاء

 فنحن عندما نعد ...معرفة المخاطب أثناء التواصل تبعا bغراض المتكلم، تغيّرا ملحوظا

ومن خ)ل .)2(»نا نقّدم له وعدا ونسدي له نصحاأو ننصح، إنّما نريد أن يعلم المخاطب بأنّ 

وھذا ما يوافق الفعل ا:نجازي عند ) 3(»النطق بالقول ھو فعل ما«ا:نشاء الطلبي فإّن 

 أوستين؛ أي أّن اbمر عندما نتوجه به إلى المخاطب فإنّنا نطلب إنجاز فعل ما

فلكل خطاب .)4(»في السياق با:نجاز طبقا للمعنى اbصلي للكلمة إنجاز الفعل«والمقصود

 فجواب النداء إقبال أو إعراض وجواب التضرع أو الطِّلبة بذل أو منع«جواب فعلي

 وجواب اbمر والنھي، وما شاكله طاعة أو معصية، وجواب السؤال عن الشيء إيجاب 

    )5(»أو سلب

ل~مر وا:نشاء  المستخدمة في العملية التعليمية التعلمية ومن كل ھذا فعملية التواصل  

تعتمد على ملفوظات إنجازية من شأنھا أن توصل المقصود إلى المتلقي فيجني الفائدة 

فاbمر والنھي يقاب)ن اbمريات . المنوطة بھا حسب قصد المرسل منھا ا:قناع والتأثير
                                                           

 .40، أوستني، ص)كيف ننجز األشياء بالكالم(نظرية أفعال الكالم العامة (1)

 .292النص والسياق، فان ديك، ص (2)

 .87حراوي، صالتداولية عند علماء العرب، مسعود ص (3)

 .09املقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ص (4)

 .88التداولية عند علماء العرب، مسعود صحراوي، ص (5)



 الفصل الثالث                                                        التداولية وتعليمية اللغة العربية

 

69 

 

       بالمصطلح التداولي، والتقرير يقابل التقريريات، واOعتذار والشكر واOستعطاف 

  .ي مقابل البوحياتف

الجملة التقريرية، الجملة الطلبية، الجملة "ويظھر كذلك في خروج الصيغ المعروفة  

في أغلب اbحيان عّما وضعت له أص) لتفيد معان أخرى " اOستفھامية، الجملة التعجبية

عديدة يفرضھا السياق، وھذا ما نأمل في تحقيقه من أجل إكساب المتعلم الكفاية 

  :قوتان إنجازيتان في عبارة واحدة كالعبارة التاليةتوارد : مثال ذلك.ةالتواصلي

  ھل تريد مصاحبتي إلى المسرح ھذا المساء؟   

وذلك  )1(.»السؤال كقوة حرفية والدعوة كقوة مستلزمة: حيث تتوارد قوتان إنجازيتان«   

  .bسباب مقامية معينة يرصدھا السياق

 :القصدية  .ب 

تحتل ھذه اyلية أھمية كبيرة في العملية التعليمية حيث إّن فھم المتعلم معنى الك)م   

الموجه إليه O يرتبط بأوضاع الكلم بعضھا إلى بعض، وإنّما يرتبط بوضوح قصد 

ة عليه وO يخالف الغريب المعلم العباراتوبذلك ف) يستعمل .عنده) المعلم(المرسل

تعمية المعنى، وليوصل رسالته ا:ب)غية بنجاح ويجني اOستعمال في نظمھا لتجنب 

  .المتعلم الفائدة من الخطاب

 :السياق  .ج 

بين أطراف من أھم العناصر المساعدة على التواصل، وإقامة الع)قة ھذه اyلية عتبر ت  

العملية التواصلية بشكليھا الشفوي  العملية التعليمية، وتكمن ھذه اbھمية في تأطير

عدم تمكين المتلقي من إدراك بعض ألوان المقال لبعده «وإھمالھا سيؤدي إلى، والكتابي

فكلما كان التصّور للمقام دقيقا كان إدراك النص أيسر، وفھم  عن المقام الذي قيلت فيه

                                                           
 .144املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب األصول واالمتداد، أمحد املتوكل، ص (1)
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      ، فمعرفة المعلم باللغة ووجوه استعمالھا، يعينه )1(»ع)قاته متاحة للدارس والناقد

  أو اbلفاظ التي يستعملھا ويقتضي عليه لتحقيق الغرض د للفظ تحديد السياق المحدّ على 

من رسالته ا:ب)غية من رسالته مراعاة طبقة المتعلمين المعرفية وأعمارھم والفروقات 

فطريق التواصل إلى إقامة .الموجودة بينھم، فيخاطب كل طبقة باللغة التي تحقق ا:فھام

نظر إلى المفردات ومدلوOتھا حسب السياق، فقد جسور للتواصل بين المتخاطبين أساسه ال

فمجموعة الجمل «يرد فيھا يكون اللفظ واحدا، ولكن دOOته تختلف بحسب الجملة التي

وذلك من حيث ) السياق(زء من الوضعية التواصلية التي يتكون منھا الك)م ھي ج

وتأتي ع)قة )2(»التي يوحي بھا، وھي متداولة بين المتخاطبين) المعلومات( ا:فادات

السياق بالمعنى من كون العديد من الملفوظات O يمكن تحديد معناھا بدقة إOّ بمعرفة 

     فيضطر إلى التساؤل  سياقھا الذي وردت فيه فعادة ما يسأل شخص عن معنى كلمة

معنى «bنّ .لى معناھا المرادفإذا وضعھا في سياقھا اللغوي يتج عن سياقھا الذي وردت فيه

        ...أو الّدور الذي تؤديه للغة أو الطريقة التي تستعمل بھاھا في امة ھو استعمالالكل

؛ أي وضعھا في سياقات وأّن المعنى O ينكشف إOّ من خ)ل تسييق الوحدة اللغوية

   .)3(»مختلفة

 معنى الكلمات في المعجم ليس ھو كل شيء في إدراك معنى الك)م فثّمة عناصر «و  

       غير لغوية لھا أثر كبير في تحديد المعنى، بل ھو جزء أو أجزاء من معنى الك)م 

شخصية المتكلم : على وجه اليقين بدونھا، ومن تلك العناصر وO يمكن فھم الك)م

 المخاطب وما بينھما من ع)قات، وما يحيط بالك)م، ساعة التكلم من م)بسات وشخصية

  .4»حضور يشھدون الموقف الك)ميوظروف ذات صلة به، ومن 

                                                           
 .304، ص1994، 1لوجنمان، مصر، طالبالغة واألسلوبية، حممد عبد املطلب، الشركة املصرية للنشر  (1)

 .302، ص2006، 1البالغة والنقد، حممد كرمي الكواز، االنتشار العريب، بريوت،ط (2)

 .101التأويل اللغوي يف القرآن الكرمي، حسني حامد الصاحل، ص (3)

  .127املرجع نفسه، ص 4
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، وسياق اOستعمال  يقتضي التواصل الناجح أن تطابق العبارة المنتقاة سياق استعمالھا  

سياق مقالي وسياق مقامي يضع المعلم كل منھما في الحسبان وكما ھو معلوم : سياقان

السياق المقالي يعني مجموعة العبارات المنتجة في موقف تواصلي معين باعتبار         

  .أّن عملية التواصل O تتم بواسطة جمل بل بواسطة نص متكامل في غالب اbحوال

لسياق المقامي ھو مجموعة المعارف والمدارك التي تتوافر في موقف تواصلي أّما ا  

ويتدخل في ذلك المعارف  )1().المتعلم(والمخاطب ) المعلم( معيّن لدى كل من المتكلم

والمعارف العامة  التي تشكل مخزون المتخاطبين ) السمعية والبصرية وغيرھا( اyنية 

ذلك مراعاة المعلم للعبارات التي يصدرھا، فقد  ومثال.المعرفي الذھني حين التخاطب

تكون سليمة نحوا ودOلة لكن بخرقھا لمعرفة من المعارف العامة التي يستطلعھا المتعلم        

  .مدينة حاسي الرمل من أكبر مدن وOية ورقلة:من الواقع كأن يأتيه بالعبارة التالية

O يمكن أن يتقبل المتعلم ھذه الجملة على س)مة بنيتھا إذا كان يعلم أّن مدينة حاسي  

موجودات والسلع وكذلك الحال بالنسبة bثمان بعض ال. الرمل من مدن اbغواط O ورقلة

  .أثناء تعليم دروس النحو

 :متضمنات القول  .د 

تحضار المعلم للمتعلم في بناء لية التعليمية من خ)ل استظھر أھمية ھذه اyلية في العم   

يظھر من خ)ل معرفة ، فاOفتراض المسبق خطابه حتى يتّم نجاح الفعل التواصلي بينھما

المعلم لمستوى المتعلمين وقدراتھم على فھم الرسالة التي يوجھھا إليھم، أّما اbقوال 

دد السياقات المضمرة فتكون ضمن قائمة التأوي)ت المفتوحة للرسالة التي تتعدد مع تع

  .، يجتھد المتعلم في التعرف عليھاوالطبقات المقامية التي تنجز ضمنھا

                                                           

 
(1)

  .23املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب، أمحد املتوكل، ص :ينظر
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فلكي يحقق الخطاب فعاليته يعتمد المعلم عناصر تجعله يتوجه إلى التلميح أي يقول ما    

، وما على المتعلم إO إدراك مآل أقواله، ويظھر ذلك جليا يرغب فيه دون أن يصرح بذلك

  .متقدمة خاصة في دروس الب)غةفي  مستويات 

 :مبدأ التعاون في الحديث  .ه 

المبادئ ) المعلم والمتعلمين(مراعاة أطراف العملية التواصلية  في تتجلى ھذه اyلية   

من حيث وضوح الرسالة وصدقھا واستخدام القدر المطلوب والقواعد المشكلة لھذا المبدأ 

       من الكلمات دون تزيّد فيھا وتكون ذات صلة وثيقة بالموضوع المتناول واOبتعاد 

بحيث يكون اللفظ بقدر  عن اOستطراد والحشو واbھم من ذلك القصد في الفھم وا:فھام

من حيث طاقاتھم  ئما لحال المتعلمينم)أن يكون و وO مقصرا عنه المعنى O فاض) عليه

وأعمارھم وصفوفھم الدراسية ومنازلھم اOجتماعية، ويكون واضحا بعيدا عن التعقيد 

وO يتمكن المعلم من ذلك إOّ إذا كان له علم مسبق بمحتوي رسالته التواصلية  .والغموض

تحسين عملية التواصل المناسبة ل ا:ستراتيجية و يختار لھا التي يريد إيصالھا للمتعلمين

 فالمعلم يراعي المتعلم في كل ما يأتي ويدع، لغويا، ونفسيا، واجتماعيا، وثقافيا.ونجاحھا

        بل إنّه يسخر في ذلك ما قد يعين في التبليغ من التعبير با:شارة، والم)مح، ليجد 

التركيز ه، وقوة ، واOنتبانفسه تعاونا، مماث) في ا:صغاء، ومحاولة الفھم متعلممن ال

   .دالعوامل المساعدة في التعلّم الجيّ  من وغيرھا

 :الحجاج  .و 

من المعلوم أّن الحجاج يدخل ضمن تفسير اللغة باعتبارھا نشاطا ك)ميا يتحقق في الواقع   

أو إقناع المخاطب أو إنشاء ما،  ويھدف إلى بيان حقيقة. وفق معطيات معينة من السياق

 حد ا:قناع إلى ا:متاع باستمالة المتعلمتتعدى  في العملية التعليمية وظيفته إOّ أنّ  معرفة

بأن يقدم المتكلم ما يعلم أنّه يؤثر في نفس المتلقي من ترغيب «على حسب حالته وذلك 
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وترھيب، وإطماع وتزھيد، وbّن أمزجة الناس تختلف في ذلك فينبغي أن يستمال كل 

   .)1(»شخص بما يناسبه

) المعلم، أو المتعلم(ع ف) بد من أن يكون بطريقة منظمة، يستجمع فيھا الملقي أّما ا:قنا   

ما يملك من وسائل مختلفة للتأثير في آراء المتعلمين وأفكارھم، بحيث يجعلھم يقبلون  كل

ويوافقون على وجھة النظر في موضوع معين، ومن وسائل ا:قناع التمثيل الذي به يفخم 

           حثھم على اOجتھاد مث) يقدم لھم المعلم المثال المشھورفأثناء . المعنى ويكمل

ھذا المثل الذي يقال للمخاطب ھو أكثر وقعا في نفسه وأبقى أثرا، bنّه " من زرع حصد"

 ومن ھنا.من اbمثال وبذلك يكون اقتناعه بالك)م أكثر يقيم عليه الحجة بما يوافق سلوكه

وآليات الحجاج كثيرة منھا آلية التماثل ويدخل ضمنھا  .فھاميةفة ا:يتولد عند المتلقي الوظي

بكل ما  ر التي تقوم على المشابھة،وآلية جمال اbسلوب ويندرج ضمنھا البديعوّ كل الصّ 

يضّمه، وآلية اOستشھاد التي تعتمد على إيراد اbقوال الموثوق بھا عند السامع على وجه 

    قد، لقد : مثل بعض اbدوات مثل(ومن وسائله كذلك التأكيدات اbداتية )2(.الخصوص

كالمقابلة بين ا:ثبات (، المقابلة)أسلوب القصر مث)( ، التأكيدات اbسلوبية...)إّن كان

  ...)والنفي السبب والنتيجة 

 :استراتيجيات الخطاب  .ز 

علم في بناء خطابه بھدف توجيه الم اتستخدم عدة إستراتيجيات في العملية التعليمية يتبعھ  

          لحاOتھم النفسية  المتعلمين، أو التضامن معھم، أو التلميح لھم عن قصده مراعاة

أو مستوياتھم الصفية، أو إقناعھم بالحجة، أو المبالغة في تبليغھم القصد، أو التھويل 

ا:ستراتيجية فلكل إستراتيجية لھا مسوغات استعمال محددة، فمسوغات  إلخ،...فيه

   ستراتيجية التلميحية غير مسوغات ا:ستراتيجية التلميحية، ومسوغات ا:التوجيھية 

فالعبارات المختلفة المستخدمة للتحيّة، وتلك « غير مسوغات ا:ستراتيجية التضامنية

                                                           
 .297البالغة والنقد، حممد كرمي الكواز، ص (1)

 .58، ص.2005،ماي 4البالغة العربية وآلية احلجة، بلقاسم محام، جملة األثر، جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد : ينظر (2)
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         ، فھي في كثير اجتماعية أخرىالمستخدمة للتأدب عند مخاطبة الغير لھا وظيفة 

تدل على الطبقة اOجتماعية أو المركز اOجتماعي الذي يشغله كل من المتكلم  اOتمن الح

   .)1(»والمخاطب على السواء، كما تدّل على الع)قة اOجتماعية بينھما

بنسق اOستعمال مجموعة  استعمالھا ويقصديرتبط نسق اللغة ارتباطا وثيقا بنسق    

ومن أمثلة ذلك عبارات الطلب .القواعد واbعراف التي تحكم التعامل داخل مجتمع معين

وعبارات اOلتماس وعبارات الرجاء، حيث ترتبط خصائص العبارات اللغوية باخت)ف 

كجنس المخاطب وسنّه وطبقته اOجتماعية والمنطقة الجغرافية التي الوسائط اOجتماعية 

فالمتكلم O يستعمل نفس النمط من العبارات  في مخاطبة أشخاص ذوي . نتمي إليھاي

  .أوضاع مجتمعية مختلفة

وإذا ...يُقّدم طلبا مث) إلى مخاطب يعلو وضع المتكلم يستعمل عبارة نرجو منكم فعندما  

وإذا كان وضع ...كان المَخاطب ذا وضع يساوي وضع المتكلم يستعمل عبارة نلتمس منكم

      ... المخاَطب دون وضع المخاِطب يستعمل عبارة أطلب منكم

في اختيار ا:ستراتيجية الم)ئمة :ب)غ قصده O بّد من توفره كما ) المعلم(وليفلح الملقي   

أشرنا سابقا على الكفاءة التواصلية التي تتيح له الربط بين موضوع الخطاب والمقام 

   :ومن أمثلة ھذه اOستراتيجيات ما يلي بناء الخطاب، في)  المتعلم(  قيالتواصلي والمتل

 :ا<ستراتيجية التضامنية .1

ا:ستراتيجية في تجسيد ع)قة المعلم بالمتعلمين المبنية على اOحترام  تستعمل ھذه 

المتبادل بينھم والمتمثلة في محاولة التقرب منھم وتقريبھم وذلك باستحضارھم في بناء 

 لتضامن معھم في تجنب ما يكسب الخطاب الغموض والتعقيدوإظھار ا) المعلم(خطابه

وآلياتھا كثيرة منھا المكاشفة وھي أن يصارح المعلم المتعلمين .ويحقق الفھم للجميع

عملية التعليمية، ويستعمل معھم أسلوب التحبيب والتوّدد ويشعرھم بمكانتھم ودورھم في ال

                                                           
  .دت -أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، نايف خرما، سلسلة عامل املعرفة، دط (1)
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التأسيس لھا، والطرفة التي تقارب بينھم واbلفة والتواضع لتقوية درجات الصداقة أو 

  .والمصانعة بغير جھل بقواعد اللغة

 :ا<ستراتيجية التوجيھية .2

     تظھر من خ)ل التوجيھات التي يقّدمھا المعلم للمتعلمين ويتقيد بھا  ليتجنب الخطأ   

 في المعاني ويعرف مواضع الصواب فيترّسمھا، ويعلم مواضع ا:يجاز وا:طناب

خطابات النّصح والتحذير فيكون وقتھا المعلم ھو صاحب في  ا:ستراتيجية  ل ھذهوتستعم

  .ومن أدواتھا أساليب ا:نشاء الطلبي   السلطة من غيره

 :ا<ستراتيجية التلميحية .3

أدواتھا  وتظھر في عدم التصريح بالقصد واOكتفاء بالتلميح وا:شارة له، ومن   

       المجاز واOستعارة والتشبيه والكناية التي ھي مدرجة في المضامين الدراسية 

اتخاذ القرار، إعطاء الوعود ( وأفعال الك)م غير المباشرة.  في السنوات المختلفة 

التي تؤدى بعبارات لغوية صرفت عن معناھا اbصلي إلى معنى آخر ...) إبرام العقود

  .رائن السياقية وغير السياقيةيفھم بواسطة الق

 :الحجاجية ا<ستراتيجية .4

 بأمر ما بتركه أو فعله علما يستعمله المعلم في إقناع المتم تظھر ھذه ا:ستراتيجية في  

    حجاج المتمثلة ال آليات تستعمل ستراتيجية قيق ھذه ا:ولتح...وتحسينه لديه أو تقبيحه

في الع)مات اللغوية كأدوات التعليل، والع)مات غير اللغوية كالتنغيم وا:شارات الجسدية 

  . وكّل ما يتعلق بالتواصل غير اللفظي
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   :في العملية التعليمية مراحل عملية التواصل .4

  :تمر العملية التواصلية بالمراحل التالية

 :)الخطاب(مرحلة إدراك الرسالة .1

المعلم قراره بإرسال الرسالة التواصلية التي تنتج عن فكرة أو  في ھذه المرحلة يتخذ

وجود دافع يدفعه إلى إرسال رسالة إلى المتعلم، وھي معلومات أو مھارات أو خبرات 

  .يريد نقلھا له

 :مرحلة الترميز .2

وفي ھذه المرحلة يتم تحويل المعاني واbفكار إلى رموز لغوية حيث يقوم المعلم بصياغة  

)  منطوقة أو مكتوبة(أفكاره، ونواياه وتحويلھا إلى رسالة اتصالية في شكل رموز لفظية

، ويعتمد نجاح الرسالة على دقة اختيار الرموز )إشارات وحركات(أو غير لفظية

  .صلي لتحمل نفس المعاني المراد إيصالھا للمتعلمينالمناسبة، وللموقف التوا

  : مرحلة اختيار قناة التواصل .3

بعد عملية تحويل المعاني إلى رموز لنقلھا إلى المتعلمين، يتم في ھذه المرحلة اختيار    

   الوسيلة التي تناسب طبيعة الرسالة، وطبيعة المتعلمين، فقد يختار المعلم وسيلة واحدة 

  .أو عدة وسائل

 :مرحلة فك الرموز .4

تبدأ ھذه المرحلة بعد وصول الرسالة إلى المتعلم، وقيامه بعملية تحويل رموز الرسالة    

وتحليل  التواصلية الواصلة إليه إلى معان، وھي مرحلة ھامة، ففيھا يتم استقبال الرسالة

بغي على رموزھا وتفسيرھا وفھم معناھا ومعرفة مدى تطابقھا مع حاجته وأفكاره، لذلك ين

  .المتعلم أن يفھمھا قبل أن يحاول الرد عليھا

  



 الفصل الثالث                                                        التداولية وتعليمية اللغة العربية

 

77 

 

  :مرحلة ا4ستجابة  .5

وقد تكون اOستجابة الرسالة من قبل المتعلم  رفضاOستجابة تعني مدى قبول أو    

وتكمن أھمية اOستجابة في أنّھا . مباشرة أو غير مباشرة، ويمكن أن تكون ايجابية أو سلبية

  .التواصل، أو فشله، فاOستجابة احد اbھداف الرئيسية للتواصلتخبرنا عن مدى نجاح 

  : مھارات التواصل اللغويأساليب تعليمية  .5

لفة، ولما كانت كذلك فإنّھا إّن وظيفة اللغة ھي تحقيق التواصل في شؤون الحياة المخت  

الحياة، لذا أن تلبي حاجة المتعلم Oستخدامھا في المواقف المختلفة التي تتشكل منھا  يجب

 مھا يقتضي تحديد مواقف الك)م المختلفة، وتكييفھا داخل غرفة الدرسفإّن تعليمھا وتعلّ 

م القدرة على استعمالھا في مختلف المواقف وتوجيه العناية إليھا ليكتسب من خ)لھا المتعلّ 

 وبذلك يكتسب القدرة التواصلية المرتبطة أساسا. اOجتماعية التي تعرض له في حياته

    باكتساب المھارات اللغوية التي تعرف أھداف أي درس لغوي بالرجوع إليھا مدمجة 

، مھارة القراءة،مھارة التحدثمي وھي مھارة اOستماع، مھارة في النشاط التواصلي التعلّ 

  .الكتابة

إّن التمييز بين مھارات اللغة العربية لم يكن إOّ في سبيل التوضيح والتفصيل فتعليمية    

         للغة العربية عملية متكاملة ناتجة عن تفاعل ھذه المھارات مع بعضھا البعضا

. القدرة على التعبير بھا وتوظيفھا في مختلف المواقفوھي تھدف إلى أن يكتسب المتعلم 

ومثال ذلك لكي يكون المتعلم قادرا على إدراك الكلمات والجمل والعبارات المطبوعة فإنّه 

فالفھم في القراءة يعتمد . قد استمع إليھا منطوقة بطريقة صحيحة من قبلO بّد أن يكون 

والمتعلم الحساس للتدابير والع)قات بين الكلمات في اللغة . ى فھم القارئ لغة الك)معل

  .المنطوقة يكون أكثر حساسية لنفس ھذه اbشياء في اللغة المكتوبة

فاOستماع إذن يساعد على توسيع ثروة المتعلم اللفظية، ومن خ)له يتعلم كثيرا           

  .من الكلمات والجمل والتعبيرات التي سوف يراھا مكتوبة
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أّما بالنسبة للع)قة بين القراءة والك)م فإّن المتعلم يقرأ بسھولة أكثر اbشياء   

  .والموضوعات التي سبق له أن تحدث عنھا

ف على الكلمة     ز التعرُّ والع)قة بين القراءة والكتابة قوية إلى حد بعيد، فالكتابة تعزِّ

وكثير من الخبرات في القراءة تتطلب .وا:حساس بالجملة، وتزيد ألفة المتعلم بالكلمات

فمعرفة تكوين الجملة ومكوناتھا وع)مات الترقيم والھجاء، كل ھذه .مھارات كتابية

  . معرفتھا بواسطة القارئ تزيد من فاعلية قراءتهمھارات كتابية و

 : مھارة ا4ستماع )1

م اللغة، ف) غنى عنه لظھور اOستماع عامل ھام في عملية التواصل وھو يمثل بداية تعلّ    

درة على اOستماع والفھم الك)م والقراءة والكتابة، bّن القدرة على الك)م تتوقف على الق

أّن القدرة على القراءة والكتابة تتوقف على اOستماع والك)م، وبالتالي يمكن ترتيب  كما

  .فالقراءة فالكتابة اOستماع فالتحدث: الزمني كالتاليفنون اللغة حسب نموھا ووجودھا 

مھارة لغوية تمارس في أغلب الجوانب التعليمية تھدف إلى توجيه انتباه  «اOستماع     

لدراسية إلى موضوع مسموع وفھمه والتفاعل معه لتنمية الجوانب ط)ب المرحلة ا

 وله أھمية بالغة في تحقيق اbھداف المرجوة)1(.» المعرفية والوجدانية والمھارية لديھم

ومن قدرة هللا سبحانه وتعالى وحكمته أن قّدم حاسة السمع .حيث إنّه وسيلة للفھم والتعلم

 :ية الكريمة مّما يجعله يتقدم في اكتساب المعرفة منھاعلى غيره في كثير من اyيات القرآن


	 �������َ{  :قوله عز من قائلُ�َ ������ْ� �������َ���� ������ْ�َ���� �
ُ�� ��َ �!�	"ُ��#َ$ {�&'�78 

������ (ِ!�{  :قوله تعالى� �"���*ْ��� �+��,ُ-ْ��� .�ُ/ �0��/َ�!� 2ُ�ـ 	6ً �4'�3�	9:�36"�8} ���7,  

�= ��>	;�{ :قوله تعالى>�� َ?�#@َ2 	
ُ�َ ������� �������َ?ْ��� ������ْ�َ?ْ��� ABC� َD ��7 �!�	"ُ��#َ$ {!;'7,E�78 

                                                           
(1)

  .22، ص2005تدريس مهارة االستماع من منظور واقعي،اهلامشي عبد الرمحن والعزاوي فائزة، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان،   
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��0{ :قوله تعالى�َ��ُ2 �KL�>�� 	
	M�'��َ 	3� � �
	M���Iَ?َ� N���4َ2�� �
	<�������َ2 {��O23 

�= >	;� Dُْ�{ :قوله تعالى>�� �
ُ/َ?�#@َ2 َ������� 	
ُ�َ ������� �������َ?ْ��� ������ْ�َ?ْ��� ABC� َD ��7 �!�	"ُ��#َ$ {0 E�23 . 

فھذا التكرار بتقديم السمع على البصر في اyيات القرآنية التي ورد ذكرھا دليل قاطع        

على دور الّسمع فيما يتعلمه ا:نسان، وذلك لما لحاسة الّسمع من دقة في ا:دراك، وجعل 

طاقتھا اbولى بين قوى ا:دراك والفھم التي أودعھا هللا في ا:نسان، ومما يؤكده علماء 

ريح أّن جھاز السمع يمتاز على البصر بإدراك المجردات كالموسيقى والتداخ)ت مثل التش

وإدراك المجردات أصعب من إدراك المحسوسات، وھذا .حلول عّدة نغمات داخل بعضھا

  .مما يؤكد دور اOستماع في عملية التواصل والتعلّ 

  : طبيعة عملية ا4ستماع1 )1

ألسنة المعنيين بتدريس اللغة العربية وھي السماع ھناك ث)ثة مصطلحات تتردد على    

 .واOستماع وا:نصات، لذا وجب التفريق بينھا

 : السماع - 

 .ھو استقبال اbذن لذبذبات صوتية من مصدر معين من دون إعارتھا انتباھا مقصودا 

 :ا4ستماع - 

ماع بل زيادة على تعريفه السابق فھو فن يشتمل على عمليات معقدة فإنّه ليس مجرد س 

             ھوعملية يعطي فيھا المستمع اھتماما خاصا وانتباھا مقصودا لما تتلقاه أذنه   

وللتفريق بينھما نجد ا:نسان قد يسمع شيئا وO يستمع . من اbصوات، وإعمال الفكر فيھا

 :فاOستماع عملية معقدة في طبيعتھا فھو يشتمل على .إليه

 .قة عن طريق التمييز السمعيإدراك الرموز اللغوية المنطو - 
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 .فھم مدلول الرموز - 

 .إدراك الوظيفة التواصلية المتضمنة في الرموز أو الك)م المنطوق - 

 .تفاعل الخبرات المحمولة في ھذه الرسالة مع خبرات المستمع وقيمه ومعاييره - 

نقد ھذه الخبرات وتقويمھا والحكم عليھا في ضوء المعايير الموضوعية المناسبة  - 

 .لذلك

 :ا<نصات - 

     ھو استماع غير أنّه مستمر، والفرق بينھما ھو فرق في الدرجة وليس في طبيعة اbداء     

.                                                        أي ھو تركيز اOنتباه على ما يسمعه ا:نسان من اجل تحقيق ھدف معين

!S�"ُF	 Qِ)�� �R"ُِDَ�{:وتعالى يقول الحق تباركْ� ْ�;	���َT�9�َ� 	3َ ْ�;ُT��@َ2�� �
ُ�� ��َ �!;	��U�"ُ$ {V�"4��204.  

فالفرق بينھما . أي ا:نصاتإلى القرآن ھو مداومة اOستماع فالمطلوب عند اOستماع      

ھي إذن ھو فرق في الدرجة وليس في طبيعة المھارة فالمھارة المطلوبة للتعلم 

bنّھا عملية تسمح باOنتباه إلى المتكلم وسؤاله ومناقشته فيما يقول والحكم عليه "اOستماع"

وحسن اOستماع للمتكلم يفيد صاحبه في للعملية التواصلية على التفكير .واتخاذ قرار بشأنه

ل أو«والتدبّر، فإذا ما أراد السامع أن يصل إلى درجة العلم بالشيء فعليه بحسن اOستماع

يؤكد الجاحظ على اOستماع في ھذا الموضع، وھو .)1(»العلم الصمت، والثاني اOستماع

أي بنيِّ إنِّي مؤٍد إليك حق هللا «:يورد ما أوصى به عبد هللا بن الحسن ابنه محمدا إذ يقول

على الك)م بطول         واستعن ...في حسن تأديبك، فأدِّ إليَّ حقَّ هللا في حسن اOستماع

الفكر في المواطن التي تدعوك فيھا نفسك إلى القول، فإّن للقول ساعات يضرُّ فيھا خطؤه 

ھنا يدعو عبد هللا بن الحسن ابنه إلى حسن اOستماع للتدبّر فيما يقول .)2(»وO ينفع صوابه

ثم ينصح له بطول الفكر، والتفكير فيما يقال إذا أراد الك)م، وفي ذلك إشارة إلى اOستعانة 

                                                           
 .2/198البيان والتبيني، اجلاحظ،  (1)

 .174نفسه ص (2)
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كن إلى اOستماع أسرع منك إلى «:اOستماع وا:نصات والتدبّر فيما يقال، لذلك يقالب

  ) 1(.»القول

إذا جالست العلماء فكن على أن «: ولنا في ك)م الحسن البصري خير دليل إذ يقول     

      تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلّم حسن اOستماع كما تتعلّم حسن القول وO تقطع 

ربما الب)غة في اOستماع، فإّن المخاَطب «:يقول أبو ھ)ل العسكري.)2(»أحد حديثهعلى 

طاب، واOستماع الحسن عون لم يحسن اOستماع لم يقف على المعنى المؤدي إليه الخ إذا 

يشترط في السامع استعداده  وما يمكن الوصول إليه أنّه )3(.»على إفھام المعنى البليغ

O تكون إOّ بحسن اOستماع حيث يكون متدبرا في قول محدثه، مّما  لوظيفة التواصل التي

يثير في نفسه عّدة تساؤOت، ويعّد الّرّد أو ما يستطيع إضافته للك)م في حوار داخلّي يقيم 

ذاتيا، قبل أن يقيمه مع اyخرين، ويعطي الفرصة للمتكلم أن يشرح  من خ)له تواص)

   .لتواصل بينھماويفّسر، حتى تجنى الفائدة من ا

  :مھارات ا4ستماع 1-2

  )4(مھارات كثيرة منھا أربعة أقسام رئيسية ھي إّن اOستماع فن ذو

  :وتتكون من مجموعة من العناصر ھي :مھارات الفھم ودقته  -أ 

 اOستعداد ل)ستماع - 

 .القدرة على حصر الذھن وتركيزه في أثناء اOستماع - 

 .استخدام إشارات السياق الصوتية للفھم - 

 .القدرة على متابعة التعليمات الشفوية وفھم المقصود منھا - 

  
                                                           

 .292، صاملصدر السابق (1)

  .290، ص املصدر نفسه(2)
 .25كتاب الصناعتني، ص (3)

  .137املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، علي سامي احلالق، ص: ينظر   (4)
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  :وتتكون من العناصر التالية:مھارات ا4ستيعاب  - ب 

 .القدرة على تلخيص المسموع - 

 .التمييز بين الحقيقة والخيال مما يقال - 

 .القدرة على تصنيف اbفكار التي تعرض لھا المتحدث - 

  :وتتكون من العناصر التالية:مھارات التذكر  -ج 

 .الجديد بالخبرات السابقة ربط - 

 .إدراك الع)قة بين المسموع من اbفكار والخبرات السابقة - 

  .القدرة على اختيار اbفكار الصحيحة ل)حتفاظ بھا في الذاكرة - 

  :وتتكون من العناصر التالية:مھارات التذوق والنقد  -د 

 .حسن اOستماع والتفاعل مع المتحدث - 

 .ف في الحديثالقدرة على تمييز مواطن القوة والضع - 

 .إدراك مدى أھمية اbفكار التي تضمنھا الحديث ومدى ص)حيتھا للتطبيق - 

  :أنواع ا4ستماع  1-3

  :)1(يصنف اOستماع باخت)ف الغاية منه لذا فقد صنفت ھذه اbنواع كما يأتي كما يأتي

 .وھو استماع يعقبه استنتاج اbفكار واستخ)صھا من المسموع:اOستماع ل)ستنتاج - 

 وھو استماع لفھم رسالة المتكلم وتفسيرھا ويتطلب ھذا المستوى:اOستماع اOنتباھي - 

 .تركيزا وتفاع) من جانب المستمع لضمان استيعاب الرسالة 

 ينصب اOستماع على الموازنة بين متحدث وآخر ويتطلب:اOستماع للموازنة والنقد - 

إلى المتحدث، محيطا إحاطة كاملة  ھذا النوع من اOستماع أن يكون المستمع يقظا منتبھا 

 .بحديثه، ثم يعمد بعد ذلك إلى الحكم على أفكاره

                                                           
(1)

  .197، ص2006، 1ينظرا لكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، حمسن علي عطية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  
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وفيه يكون الغرض من اOستماع استرجاع ما تم سماعه وتذكر : اOستماع التذكري - 

 .محتواه

وفيه ينصرف ذھن السامع إلى توقع ما سيقوله المتحدث ومعرفة غرضه : التوقع - 

 .من الك)م

ھو استماع تذوقي يكون المستمع في حالة استجابة عاطفية : ياOستماع اOستمتاع - 

  .سريعة لما يستمع إليه

  :أھمية ا4ستماع 1-4

إّن ل)ستماع دور ھام في إدراك الع)قة بين أشكال الحديث، والتعمق في فھم المقصود       

يطل       فاOستماع يعد نافذة واسعة . منھا، والتأكد من أّن ھدف توصيل الرسالة قد تحقق

بھا المتعلم على أنواع المعارف والخبرات، وھو شرط أساسي في اكتساب اللغة وتنمية 

  )1(:مھاراتھا وتنبع أھميته مما يلي

 .إّن أغلب الناس يعتمدون في تحصيلھم المعرفي والعلمي على اOستماع من غيرھم - 

بالدرجة اbولى إّن تعلم اللغة O يمكن أن يتم دون اOعتماد على مھارة اOستماع  - 

 وذلك

لتأثيره القوي على فنونھا، فقد بيّنت التجارب أّن نسبة ما يتعلمه أطفال المرحلة اOبتدائية  

وعن طريق الك)م % 35، وعن طريق القراءةبـ%35عن طريق اOستماع تقدر بـ

وكما ھو معلوم أّن الك)م والكتابة فنين إنتاجيين %.17، وعن طريق الكتابةبـ%23بـ

Oغنى عنه . ستماع والقراءة فنان استقباليان وإنتاجيان في آنوا O   ستماعOوعلى ھذا فا

فالقدرة على الك)م تتوقف على القدرة على اOستماع . لظھور الك)م والقراءة والكتابة

 .والفھم كما أّن القدرة على القراءة والكتابة تتوقف على اOستماع والك)م

 .ثلى للتفاعل بين أفراد المجتمع الواحد والتواصل فيما بينھماOستماع ھو الوسيلة الم - 

                                                           
(1)

  .139الق، صينظر املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية،علي سامي احل  
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  :ا4ستماع عليميةأھداف ت 1-5

ينمي القدرة على ا:نصات : يلعب اOستماع دورا ھاما في العملية التعليمية من حيث إنّه   

والفھم والتذكر واOستيعاب ومتابعة المتحدث، والتدريب على تحليل المسموع ونقده 

واستخ)ص اbفكار الرئيسية في الموضوع وتذكرھا، وإذا ما أسقطنا ذلك على اللغة 

  :ف تدريسه مايليالعربية فإّن من أھدا

 .فھم المادة المسموعة واستيعابھا - 

 .أن يتعلم المتعلمون كيف يستمعون إلى التوجيھات وا:رشادات - 

 ).اليقظة، اOنتباه، المتابعة(أن يجيد المتعلمون عادات اOستماع الجيد - 

 .أن يجيد المتعلمون تحليل المسموع ونقده و يميزوا بين الحقيقة والخيال - 

 )النغمات الصوتية، الصفات التمييزية( bصوات المختلفةأن يميزوا بين ا - 

 .القدرة على إدراك أغراض المتكلم ومقاصده - 

 .                           تنمية القدرة على إدراك معاني التراكيب والتعبيرات اللغوية - 

                                               )  1(:في تنمية مھارات ا4ستماع) المعلم(دور المرسل*

    إّن المعلم الكفء يستطيع رسم خط بياني لتوضيح مدى تقدم المتعلمين في كل مھارة 

  :من مھارات اOستماع لذا يمكن تحديد الدور المناط به والذي يتمثل فيما يلي

تواھم العلمي أن يحسن اختيار مادة اOستماع بما يتناسب وعمر المتعلمين ومس - 

 .والمعرفي

اOحترام، عدم المقاطعة، ا:نصات التام، تدوين :(أن يعلم متعلميه آداب اOستماع - 

 ).الم)حظات، مناقشة المتحدث

إثارة حاسة السمع عند الطلبة وجدية اOستماع بتوجيه اbسئلة إليھم مرة بعد أخرى  - 

 .حول ما يقال، وما يسمع

 .مركزالتدريب الجيد على اOستماع ال - 
                                                           

  .144املرجع السابق، ص: ينظر(1)
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 .تمكين المتعلمين من معرفة غرض المتكلم ومعرفة موضوع الحديث وأفكاره - 

تمكين المتعلمين من تمييز الغرض المقصود من الك)م من خ)ل نبرات الصوت  - 

 وطريقة

اOستفھام، اللوم، السخرية (توجيه الحديث فيميزون بين نبرات الصوت المختلفة  

 ....).الزجر

 .يل اbفكار وإعادة صياغتھاتمكين المتعلمين من تحل - 

تنمية القدرة على اOستيعاب والتنوع في أساليب الك)م وذلك بمطالبة المتعلمين  - 

 .بتلخيص ما سمعوه

  .اOستفادة من كافة المناسبة الممكنة في محيط الفصل للتدريب على اOستماع - 

  :دور المتعلم في تنمية مھارات ا4ستماع*

  :يستطيع المتعلم أن يكون مستمعا جيدا إذا اتبع الخطوات التالية  

    التحضير ل)ستماع ويتم ذلك بمراجعة كل ما يعرفه عن ھذا اللقاء واOط)ع  - 

على أكبر قدر ممكن من الموضوعات المتعلقة بالموضوع المطروح وھذا حسب 

 ...).العمر،المستوى المعرفي( قدراتھم  

 .أثناء اOستماعتدوين الم)حظات  - 

 .استخ)ص اbفكار الرئيسية - 

  :ا4ستماع عليميةطرق ت 1-6

يمكن أن يتبع المعلم أكثر من طريقة لتدريس اOستماع ولكن مھما تعددت الطرق فإنّھا    

تجمع على أھمية تدريب المتعلمين على ا:صغاء والتقاط المسموع وفھمه واستمرار 

  . اOنتباه

  :أساسية ھيويمر ذلك عبر مراحل 
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  .مرحلة ا<عداد: المرحلة اWولى

  :وفيھا يقوم المعلم بإعداد مادة اOستماع وتتمثل في   

يعد اختيار النص الركن اbساسي الذي يقوم عليه درس اOستماع ويشترط : اختيار النص

 :أن تتوفر فيه الشروط اyتية

 استيعابه، والتفاعلأن يكون موضوعه ذا صلة بحياة المتعلمين، ليساعدھم على   .أ 

 .معه، وبذلك يقرب الموقف التدريسي من الموقف الطبيعي في الحياة 

 .أن تكون لغته سھلة واضحة، بعيدة عن التكلف  .ب 

 .أن يكون من حيث اbفكار والترتيب م)ئما لمستوى المتعلمين وقدراتھم العقلية  .ج 

 .أن O يكون طوي) مم)، أو يفوق مستوى استيعابھم  .د 

وذلك بقراءته قراءة دقيقة، التأكد من ع)مات الترقيم، تمثيل : الجيد للنصالتحضير    

 معاني

الكلمات في التعبير الصوتي، شرح الصعب منھا، تھيئة اbسئلة التي يشعر أنّھا تثير انتباه  

  .المتعلمين

  .مرحلة التنفيذ: المرحلة الثانية 

بعد التحضير الجيد لموضوع الدرس يأتي التفكير في كيفية تقديمه له بما يضمن له   

 النجاح، فيقوم المعلم بقراءة النص بصوت ي)ئم سعة الصف وقدرات المتعلمين السمعية

ويحرص على إخراج الحروف من مخارجھا، واOلتزام بالشكل وع)مات الترقيم وقواعد 

وأن يحسن السكوت . رة تتمثل فيھا وظائف ع)مات الترقيموأن تكون قراءته معب. اللغة

مع الحرص على .وأن يستعين با:يماءات والحركات وتقاسيم الوجه. واOستفھام والتعجب

  .م)حظة مدى تواصل استماعھم إليه

  .مرحلة المتابعة:المرحلة الثالثة

عليھا، ويسمح لھم  وفيھا يقوم المعلم بمناقشة المتعلمين كأن يطرح اbسئلة ويعقّب   

      بمناقشة بعضھم البعض فيما فھموه، واستوعبوه من موضوع النّص مع الحرص 



 الفصل الثالث                                                        التداولية وتعليمية اللغة العربية

 

87 

 

على إشراك الجميع في ذلك للوقوف على مستوى استيعابھم، التعرف على الفروق الفردية 

بينھم، ثم يأتي بعد ذلك تقويم الموقف اOستماعي لتفادي اbخطاء التي قد تحدث أو حدثت 

  .قف سابقةفي موا

  :التحدث مھارة )2

ھو نشاط أساسي من أنشطة التواصل بين البشر، وھو الطرف الثاني من عملية  التحدث   

وسيلة لqفھام  وسيلة لتحقيق الفھم، فإّن التحدث التواصل الشفوي، وإذا كان اOستماع

 الصحيح للغة على اOستخدام  درةالقويقصد به .ھام طرفا عملية التواصلوالفھم وا:ف

 اءاتا:يم(إذ يشمل اللغة اللفظية واللغة المصاحبة في سياقھا واستعمالھا المناسب

عملية تتضمن القدرة على التفكير واستعمال اللغة واbداء «وھو...) ا:شارات اللمحات

في إطار اجتماعي نق) للفكر  م وأداء فردي يتمّ الصوتي والتعبير الملمحي وھو نظام متعلّ 

                             )1( »يرا عن المشاعروتعب

على التعبير الشفوي عن اbفكار والمشاعر ا:نسانية والمواقف  القدرة« ويعرفه آخر بأنّه

اOجتماعية والسياسية واOقتصادية والثقافية بطريقة وظيفية أو إبداعية مع س)مة النطق 

  .)2( »وحسن ا:لقاء

التعبير "التواصل الشفوي الذي يسمى في مدارسنا التحدث في عملية يدخل   

حتى وإن كان O يحظى فيھا باOھتمام الذي يستحق، حيث يرّكز فيھا على تعليم "الشفوي

  .المتعلمين كيف يقرؤون ويكتبون، وإّن تعليمھم كيف يتحدثون O يعطى اOھتمام الكافي

  :ويتميز التواصل الشفوي عن التواصل الكتابي بما يلي

                                                           
، 2005تنمية مهارات التواصل الشفوي، التحدث واالستماع، صواوين، راشد حممد عطية، إيرتاك للنشر والتوزيع، مصر اجلديدة،  (1)

 .193/194ص
(2)

عمان، مهارات يف اللغة والتفكري، عبد اهلادي، نبيل، أبو حشيش عبد العزيز، بسندي خالد عبد الكرمي، دار املسرية للنشر والطباعة والتوزيع،   

  .174/175، ص2007



 الفصل الثالث                                                        التداولية وتعليمية اللغة العربية

 

88 

 

وح شخصية المتحدث وحركاته وطبقة صوته التي يتحدث بھا، وھذا ما يؤثر      وض - 

 .في انتقال الرسالة وإقناع المستمع

المستمع في التواصل الشفوي أكثر سرعة في فھم المعاني بخ)ف التواصل  - 

 .الكتابي

 .الك)م أوسع استخداما في اللغة من الكتابة، فنحن نتكلم أكثر مما نكتب - 

 .ن منه يعين الفرد على التكيف اOجتماعيازمه والتمكّ الك)م ولو - 

 .يمنح الفرد قدرة على المواجھة والمناقشة وإبداء الرأي - 

 .يعّد المكان الطبيعي للتطبيق اللغوي واستخدام اللغة استخداما صحيحا - 

ينمي القدرة على حسن استعمال التعبير الشفوي الوظيفي الذي يؤدي اbغراض  - 

مواقف اOستقبال، الوداع، التھنئة، المواساة، البيع ( ة في الحياةالتعبيرية الوظيفي

 .)1(...والشراء

  : أھداف تعليمية التحدث2-1

الوصول إلى إتقان التواصل الشفوي في المدارس عملية طويلة O تخلو من الصعاب   

والعقبات وتتطلب المران الطويل اbمد لما لھا من أھمية في نجاح التواصل اللغوي إذ نجد 

  : من أھدافھا مايلي

 تشجيع المتعلمين على اكتساب الجرأة اbدبية في التعبير، وتدريبھم على ا:صغاء  - 

 .تشارك مع اyخرين في أمور الحياة المختلفةوال

تعويد المتعلمين على س)مة النطق وتلوين الصوت حسب المواقف التواصلية  - 

 اOجتماعية 

 .المتنوعة التي يواجھھا ا:نسان في حياته بما يتناسب مع ضرورات المقام والموضوع

                                                           
  .205ينظر الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، حمسن علي عطية، ص  (1)
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رات المناسبة تدريب المتعلمين على انتقاء اbفكار واختيار المفردات والعبا - 

 واستعمالھا 

 . في سياقاتھا الصحيحة الم)ئمة للوضعية التواصلية   

 .تنمية القدرة لدى المتعلمين على اOرتجال وسرعة البديھة - 

 تدريب المتعلمين على كيفية مناقشة اyخرين والدفاع عن اyراء بھدوء ورصانة  - 

 .)1(وموضوعية واOبتعاد عن كل ما يسبب انقطاع سبل التواصل

  :عوامل نجاح التحدث 2-3

التواصل الشفوي عملية فكرية متكاملة تتجسد في أحوال اجتماعية تواصلية تتوسل اللغة    

  :كأداة تعبير وتأثير على اyخرين، ولكي تنجح تعليميته O بد من توفر عّدة عوامل منھا

المتعلمين تحديد مواضيع التواصل بصورة واضحة عم)نّية ودقيقة حسب مستوى  - 

  .وأعمارھم

اOحترام، طريقة الك)م، تنغيم : مراعاة قواعد التحدث(تنظيم الخطاب الشفھي - 

الصوت التعبير غير المباشر إشارات غير لفظية مصاحبة للرموز اللغوية كحركة 

 ...).بعض أعضاء الجسم، اOتصال البصري المباشر

تّداوليّة واOجتماعيّة ومدى معرفة اOلتزام بالقواعد اللغوية الّصرفية والنّحويّة وال - 

 .تطبيقھا عند الحاجة إليھا في الخطاب الشفھي

تخصيص الفسحة الّزمانية والمكانية ال)زمة والمناسبة للتعبير الشفھي واOبتعاد  - 

 .ما يخرج عن الموضوع لزيادة الفھم وا:فھام   عن كل

تھم اارسة كفايتخصيص مجمل الوقت لتعبير المتعلمين ليستفيدوا منه في مم - 

 .على أن يطبق عليھم مبدأ التكافؤ في الفرص التعبيرية

المستندات البصرية ( تأمين المستلزمات المادية الضرورية للوضعيات التواصلية - 

 .مع ضرورة إعدادھا بشكل جيد) أو السمعية البصرية
                                                           

  .48/49، ص2صياح، ج تعلمية اللغة العربية، أنطوان: ينظر  (1)



 الفصل الثالث                                                        التداولية وتعليمية اللغة العربية

 

90 

 

        توضيح أھداف نشاط التعبير الشفوي في وضعيّاته المتنوعة ليشعر المتعلم  - 

 .أنّه معنّي بھذا النشاط الجماعيّ 

على أن يكون لھم .اختيار الموضوعات الّتي تجذب انتباه المتعلّمين وتثير فضولھم - 

 .الّدور الكبير في اختيارھا من أجل تحفيزھم 

    . تغليب الطابع الوظيفي الحياتي في أنشطة التعبير الشفھي على الطابع النظري - 

يب bداء اللغة في الحياة، والمطلوب أن تعرف ھذه إذ أّن ھناك عّدة طرق وأسال

الطرق واbساليب وليس معرفة المفردات والتراكيب والجمل، وذلك من أجل 

 .استثارة المتعلمين بتجاوبھم مع الوجوه الحياتيّة الوظيفية المفيدة والعمليّة

من ھذه  التقيّد باbسلوب الم)ئم للتأثير في المتعلم وعدم الخروج على المتداول - 

   اbساليب في الثقافة العربية لئ) ينفر المستقبل من المرسل، ويبتعد عن التفاعل 

 .مع رسالته

التواصل غير (استعمال القرائن المعينة على إيصال الرسالة إلى المتعلم من إشارة  - 

     أو معاني مجازية، وخاصة الدOOت ا:يجابية اbكثر تداوO،شريطة ) اللفظي

 . بس أمرھا على المتعلم bّن ھذا اللبس يعطل التواصل والتفاعل والتأثيرأO يلت

استغ)ل جميع إمكانيات اللغة العربية لخدمة حصة التعبير الشفوي :شعار  - 

 .المتعلمين بتكامل فروع اللغة العربية

توظيف جميع المناسبات الدينية والوطنية لتشكل موضوعات يتحدث عنھا  - 

 .ھا عن أفكارھمالمتعلمون ويعبرون ب

خلق وضعيّات تواصلية تشعر المتعلّمين بالحاجة إلى اكتساب أشكال لغوية جديدة  - 

يعبّرون بواسطتھا عن أفكارھم من أجل تنمية ثروتھم اللغوية في مفرداتھا 

  .)1(وتراكيبھا وأساليب التعبير فيھا مّما يدفعھم إلى اOبتكار وا:بداع

                                                           
(1)

  .53/54املرجع السابق، ص: ينظر  
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كالتسجي)ت الصوتية، واbلعاب اللغوية والصور الثابتة استعمال الوسائل التعليمية  - 

  .والرسومات التخطيطية وتمثيل اbدوار وا:شارات والرموز

  : مجا4ت التحدث 2-4

  :يمارس المتعلمون التواصل ضمن حدود المدرسة في مواقف عّدة أھّمھا  

  .المحادثة ، المناقشة، الحجاج، العرض، المحاضرة

المحادثة والحجاج قد تّم التّطّرق إليھما على التوالي في الفصلين السابقين، أّما المناقشة          

فھي موقف مخطط يشترك فيه المتعلّمون بقيادة المعلم أو أحدھم لبحث مشكلة محّددة 

بطريقة منظمة تعتمد على الحوار لتركيز المعارف أو المعلومات، وOستكشاف آراء 

غايتھا تنمية القدرة على تحديد . سيخ قناعة أو تثبيت معرفة أو إقناع بأمر لتر. الغير

المشك)ت بوضوح ودقّة، تفعيل النّقاش ، تقبل آراء اyخرين واحترامھا، ، تدعيم اbفكار 

  .   المطروحة بالحجج والبراھين

مشاركة أنشطة تفاعلية تتطلب  «تشترك كل من المحادثة والمناقشة والحجاج في كونھا   

أكثر من متعلّم في كل منھا، وھي بذلك ترّكز على الوجه التواصلّي التشاركّي الّذي ينّمي 

 .)1(»شخصية المتعلّمين عن طريق التفاعل الّذي يقوم عليه التقنيات 

أّما العرض فھو القدرة على التعبير عما يعتلج في النّفس باستخدام الصوت والحركات 

  .yخرين والتأثير فيھموا:يماءات بھدف إفھام ا

        ھي عرض شفھي مستمر للخبرات والمعارف واyراء واbفكار يلقى : المحاضرة

 حيث تسمح للمتعلّم أن يبحث عن المعلومات، يجھّزھا، يعرضھا .في الّصف ويتبعه نقاش

  . على رفاقه، يفّسرھا ويرّد على م)حظاتھم حولھا، مّما يثير النقاشات بينھم

  

  

                                                           
  .55، صاملرجع السابق  (1)
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  :وقات تعلّم التحدثمع 2-5

  :من مظاھر ضعف إتقان مھارات التحدث مايلي

  يختلف المتعلّمون في تعام)تھم : مظاھر تتّصل بالتخّوف من مواجھة اyخرين .1

مع الغير فبعضھم يملك الشجاعة والجرأة في مواجھة محدثيھم، لكن اbغلبية منھم 

 :التاليةيعانون       من العجز عن ذلك ويتمثل ذلك في اbمور 

  .مساورة أغلبھم شعور، قبيل ا:لقاء، بعدم قدرتھم على مواجھة الحضور - 

  .ميل ھؤOء الواضح إلى القراءة بدل اOرتجال - 

  .تركيز النظر إلى اbسفل أو إلى مكان محدد - 

  .غياب شبه تام Oستخدام آليات التواصل غير اللفظي - 

   يرتبط بذلك مجموعة من مظاھر ضعف المتعلمين : مظاھر تتّصل باbصوات .2

 :في التعبير الشفوي مثل

  .التحدث على وتيرة واحدة - 

  .عدم خروج الحروف من مخارجھا الصحيحة - 

  .عدم تنغيم الصوت وتمثل المعنى - 

 :ويتمثل ذلك على التوالي في:مظاھر تتعلق بكل من اbفكار واbلفاظ واbسلوب .3

  .اbفكار وعدم القدرة على توضيحھاغموض  - 

  .العجز عن اختيار المفردات الدقيقة المعبرة عن المعنى - 

  .اOضطراب في بناء الجملة، الضعف في استخدام أدوات الربط - 

  :كما يجدر بنا أن نذكر بعض اbسباب المؤدية إلى ظھور ھذه المعوقات والمتمثلة في

المعلم المالك الوحيد للمعرفة داخل الفصل اعتماد التعليم التقليدي الذي يصّور  -1

 والمتعلم

وعاء فارغ، وبالتالي ھو خاضع bوامره ونواھيه دون رد فعل أو اقتراح منه، وھو  

 .المالك لسلطة التنظيم، وسلطة التقييم
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اللغة وإن كانت في اbصل ذات طابع اجتماعي .استخدام المصطلحات التعجيزية  -2

فاھم والتقارب، إOّ أنّھا قد توظّف :قصاء فكر معين       يتداولھا الناس من أجل الت

أو إخضاعه، وھذا ما نجده عند بعض المعلمين وھم يوّجھون للمتعلمين عبارات 

وصيغ تركيبية، دون أن تكون واضحة المعالم، حاجبة بذلك موضوع التواصل 

 .ما يؤدي إلى سھوھم وعزوفھم عن موضوع التعلّم ككل  وھذا

تترجم اbقوال أفكارنا، ومواقفنا؛ ولكي تتحقق ھذه .لة لموضوع التعلمحجب الرسا -3

المھّمة O بّد من توظيف مصطلحات ذات دOلة، حاملة للمعنى الحقيقي لھا؛ وأن 

تكون ذات تداول مشترك وموحد لنفس المعنى مّما يحافظ على أساس وحدة اللغة 

وإّن تحويل . تمثلة في الجملةتلك الوحدة الصغرى الدالة في اللغة والم« الّذي ھو

إلى أصوات وجمع الحروف في الكلمات ذات دOلة، وإدراك وظائف  الحروف

الكلمات وع)ئقھا داخل الجملة والوقوف على مضمون الجملة كام) تعد عملية 

  واحدة مترابطة أساسھا المضمون، والعناصر المتحدة تسھم في نھاية المطاف 

 (1) »نفي أداء ھذا المضمون وبيا

وعدم توظيف المصطلحات المعبّرة عن موضوع التّعلم، وعدم بسط الفكرة باستعمال    

   .كلمات تناسب المعجم اللغوي للمتعلمين يؤديان إلى إعاقة عملية التواصل

وما نستخلصه من كل ھذا أّن المعلّم ھو الذي يتحّكم في سھولة التواصل مع المتعلّمين        

تعليمه  إستراتيجيةإذا وفّر لھم الظروف المناسبة، باحترامھم واستغ)ل أخطائھم لتغيير 

التعابير التي (مبرزا لھم المعارف اللغوية والمعارف المتعلقة بأصول التعامل اللغوي 

أخذ الك)م ( والمعارف المرتبطة بأصول التعامل اOجتماعي) لمقامات المختلفةتناسب ا

وفي اOستئذان ،المستوى اللغوي الواجب اعتماده في وضعية تواصلية معينة اOلتزام 

        أّما إذا جعل ). بأصول اللياقة اOجتماعية المعمول بھا في البيئة التي يعيشون فيھا

لنموذج التعليمي الذي تتمركز حوله عملية التعلّم، وقمع مبادرات من المحتوى الدراسي ا

                                                           
(1)

  .62، ص2005االسرتاتيجيات التعليمية، التعلمية والكفايات، حممد مكسي، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء،   
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المتعلّمين وعاقبھم على أخطائھم، ولم يراع احتياجاتھم فإّن ذاك من معوقات عملية 

  .التواصل

  :خطوات تعليمية التحدث 2-6

  :يمكن تناول موضوع تعليمية التحدث وفق الخطوات اyتية

 :إعداد خطة الدرس .1

اللغة في المواقف التي  للتعبير الشفوي أھداف وأھمية في تمكين المتعلم من استخدام   

س لذا يتوّجب على المعلم أن يراعي في إعداده الّدر. في الحياة اليومية تواجھه

العرض المناسب ( من الحديث، اختيار مادة الحديث، توجيه الحديثتحديد الھدف :مايلي

تقويم ...) لمناسبة، استخدام وسائل ا:يضاح، تنظيم الوقتوالمنظم، استخدام اللغة ا

 .الحديث

 :التمھيد .2

 يقوم المعلم بالتمھيد لموضوع التعبير الشفوي عن طريق تھيئة أذھان المتعلمين له  

وتشويقھم لسماع فحواه، والتحدث فيه، ومناقشته، وقد يذّكرھم بقواعد التحدث العامة 

  .المستوى الدراسي، العمر، الفروقات الفرديةلطبيعة الموضوع  مع مراعاة 

 :اختيار الموضوع .3

 إّن اختيار الموضوع يعّد خطوة أساسية يترتب عليھا نجاح الّدرس، إذ يمكن أن يكون  

من قبل المعلم ،وقد يكون من قبل المتعلمين، حيث يختارون الموضوعات التي يميلون 

  .تحقيقھا من النشاط التعلّميللحديث فيھا على أن تحقق اbھداف المراد 
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 :عرض الموضوع .4

          بعد أن يتم اختيار الموضوع يدون عنوانه ثم يعرض عن طريق إلقاء الضوء    

على جوانبه المختلفة، وأفكاره الرئيسية ويكون دور المتعلمين اyخرين ا:صغاء وتسجيل 

  .الم)حظات

 :المناقشة .5

بعد اOنتھاء من التحدث في الموضوع تبدأ مناقشة المتعلمين له،على أن تدار ھذه   

المناقشة من طرف المعلم طلبا للنظام وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وتشجيعا 

 .لصاحب الحديث على الدفاع عن آرائه دفاعا مبنيا على الحجة والمنطق

 :التقويم .6

   ي، يجعل المعلم المتعلّمين يشاركون في التقويم، فيحثھم عند انتھاء العرض الشفو   

فعند تعبير .على إبداء الرأي في اbفكار المعروضة ، ويشجعھم على النقد الموضوعي

       المتعلمين الشفوي يقعون بأخطاء متنوعة قد تكون أخطاء نحوية أوصرفية أولغوية 

bفكار والتراكيب أو عدم القدرة على اbداء بشكل سليم، أو عدم الثقة بالنفس أو في ا

  .من مواجھة الزم)ء والخشية 

وعملية التقويم تتطلب الدقة والتركيز لمعرفة نقاط القوة لتعزيزھا، ونقاط الضعف  

  :لمعالجتھا وعلى المعلم مراعاة اOعتبارات اyتية عند تصويب تعبير المتعلمين الشفوي

الحديث بل يؤجل ذلك إلى نھاية ك)مه عدم تصحيح أخطاء المتحدث أثناء .أ

  .لتجنب إرباكه وإحباطه

 التأكيد أمام المتعلمين أّن الوقوع في اbخطاء أمر طبيعي يقع فيھا كل إنسان.ب

  .والمھم أن يتعرف عليھا المتعلم ويتجنب الوقوع بھا مرة أحرى

  .ثناءتشجيع المتعلمين على الحديث وتقبل النقد باستخدام أساليب المدح وال.ج

  .مراعاة مستويات المتعلمين الفكرية واللغوية في مجال النقد.د
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  آراء اyخرين وتقدير وجھات نظرھمتعويد المتعلمين على احترام .ه

  

 :القراءة )3

تعّد القراءة ركنا أساسيا من أركان التواصل اللغوي، ومما O شك فيه أنّھا مفتاح كّل    

المعرفة ومن لم يتقنھا يقتصر تواصله مع اyخرين تعلّم من أتقنھا انفتحت أمامه دروب 

وھي إحدى النوافذ اbساسية التي يطل .على الوجه الشفھي للغة غائبا عن كل نتاج مكتوب

منھا ا:نسان على عالم المعرفة والثقافة وعن طريقھا يتصل بتراثھا وھي تساعد في بناء 

  .شخصيته وصقلھا    بما يكتسبه من خبرات

المراحل التعليمية  راءة عن باقي فروع اللغة العربية بم)زمتھا لqنسان فيتمتاز الق  

وما بعدھا وھي تساعده على النجاح في المواد الدراسية المختلفة وفھم المواد  المختلفة

العلمية المختلفة وھي ليست غاية في ذاتھا بل وسيلة لغيرھا من الغايات ذلك bنّھا تشكل 

ومن جملة التعاريف الّتي عّرفت بھا يمكن أن نسوغ .كل الثقافاتالمدخل الوحيد لتوسيع 

عملية فكرية ديناميكية تفاعلية تنطلق من التعّرف  «التعريف التالي لشموليته ودقته فھي

إلى أصوات اللغة، إلى فك رموزھا وإدراك معاني تعابيرھا وجملھا، واكتشاف 

استدOOتھا وذلك بھدف الوصول إلى الفھم استعماOتھا الحقيقية والمجازية، والتّعمق في 

  (1).»القرائي للنصوص المقروءة

  وما يستشّف من ھذا التعريف أّن القراءة عملية فكرية تعتمد على فكر المتعلّم ونمّوه   

من أجل اكتساب الوعي الفونولوجي الّذي ھو أساس تعلّم القراءة، إضافة إلى الفھم القرائي 

بنشاطات فكرية كالتعرف إلى اbصوات والرموز اللغوية وتذكرھا الّذي يستوجب القيام 

  وديناميكيتھا فتنبع من تتبع المعاني . ووضع التصورات الفكرية لھا والتأكد من صحتھا

أّما تفاعليتھا .من بداية قراءة النص واستمراريتھا وتعديلھا والتأكد من صحتھا حتى نھايته

                                                           
(1)

  .66، ص2تعلمية اللغة العربية، أنطوان صياح، ج  
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من تصورات حوله بھدف تعديلھا للوصول إلى ما  فتستند على ربط المعنى بما للقارئ

  )1(.أفضل

  :أھداف تعلمية القراءة 1-3

  :وھيلتعلمية القراءة أھدف عامة تتحقق من خ)ل ممارسة القراءة في جميع الدروس   

تمكين المتعلمين من فك رموز اللغة والوصول من خ)ل ذلك إلى المعنى المستتر  .1

 .في النص في حدود وقت معين

عملية عقلية « التمكن من الفھم القرائي للنص بأبعاده المختلفة الذي يعّرف بأنّه .2

معرفية تقوم على فھم معنى الكلمة أو فھم معنى الجملة أو فھم معنى الفقرة وتمييز 

الكلمات وإدراك المتعلقات اللغوية والتمييز بين المعقول وغير المعقول ومعرفة 

بب بالنتيجة، وإدراك القيمة المتعلقة بالنص سمات الشخصية وإدراك ع)قة الس

ووضع عنوان مناسب للقطعة والتمييز بين ما يتصل بالموضوع وما O يتصل به 

كما أنّه عملية عقلية ما وراء معرفة . في النص       ومعرفة الجملة المحورية 

وتقييمه  تقوم على مراقبة الطالب لذاته وOستراتيجياته التي يستخدمھا أثناء القراءة

  .(2) ».لھا

وضع المعارف اللغوية موضع التطبيق التي ھي المعارف الصرفيّة والنحويّة  .3

     والمعنويّة والمعجميّة والتداوليّة الضروريّة لقراءة نص معيّن والتي تختلف 

 .من صف إلى آخر وتتصاعد تدريجيا كلّما تقّدم المتعلم في دراسته

 وھي التنغيم) المعارف اbدائية(بقواعد اbداء العربي التمّكن من مھارة اOلتزام  .4

والنبر والوصل، والفصل، والوقف، والتفخيم والترقيق للتسھيل على السامع 

 .إدراك معنى الرسالة الشفھية

                                                           
(1)

  .66، صينظر املرجع السابق  

(2)
الضعف يف القراءة وأساليب التعلم، النظرية البحوث والتدريبات واالختبارات، سعد مراد علي عيسى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،   

  .88/89اإلسكندرية، ص
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التمّكن من مھارة استثمار اOستراتيجيات الفكرية المتنوعة للقراءة الناجحة  .5

 .والتمّرس عليھا

ستخدام القرائن المختلفة في سبيل استيعاب النص المقروء تمكين المتعلمين من ا .6

كالرموز ومعناھا القاموسي ودOOتھا الثقافية، طريقة بناء الجمل والتراكيب وكل 

 .ما يساعد  على فھم الرسالة

  :أنواع القراءة 3-2

  .وقراءة استماعية تنقسم القراءة من حيث اbداء إلى قراءة صامتة وقراءة جھرية  

  : القراءة الصامتة .1

ھي القراءة التي يعتمد القارئ فيھا على عينيه وعقله فقط حيث يقوم بترجمة الرموز   

المكتوبة إلى ألفاظ مفھومة من دون نطقھا فيتمكن خ)لھا من تمرير نظره على النص 

فيفھمه ويدرك مراميه، وتزداد أھميتھا كلما انتقل المتعلمون من صف أدنى إلى صف 

سم ھذه اbھمية بضوابط تربوية وتحصيلية تسمح باOستفادة بھا وفقا لمستوى أعلى وتتّ 

     من مزاياھا أنّھا اbكثر استعماO في الحياة اليومية وأّن الذھن فيھا ينصرف .الصف

        إلى المعاني واbفكار، وتحليلھا واستيعابھا، توفر إنتاجية عالية قياسا بالجھرية وھي 

        ارئ وتعمل على تھيئة المتعلمين للحياة المستقبلية حيث تكسبھم القدرة غير مجھدة للق

على تحصيل معارفھم بأنفسھم وتوجيھھم إلى أسلوب التثقيف الذاتي عن طريق القراءة 

  .واOط)ع

  :القراءة الجھرية .2

ھي عملية تحويل الرموز المكتوبة إلى رموز صوتية عن طريق النطق مع حسن اbداء   

والفھم وھي تقوم على رفع الصوت وتحريك اللسان والشفتين وتتطلب مھارات صوتية 

من مزاياھا أنھا تدرب المتعلمين . وإلقاء وإحساس بالمزاج والمشاعر التي قصدھا الكاتب

الصوتي عن المعاني، وتدربه على وضع النحو واللغة موضع على حسن ا:لقاء، والتعبير 
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التطبيق، وتمنحھم ثقة في النفس تعينھم على مواجھة اyخرين، وتمّدھم بالطاقة الحيوية 

المعنوية التي تساعدھم على موجھة المواقف الحياتية المختلفة،كما تساعدھم على حسن 

فصلون الجمل عن بعضھا ومتى يصلونھا ا:لقاء باستخدام ع)مات الترقيم فيعرفون متى ي

ومتى يستفھمون ومتى يتعجبون ومتى يقفون ومتى يستأنفون الحديث من جديد فيتقنون 

  .إعطاء المقروء صبغته المناسبة وصيغته الم)ئمة

  : القراءة ا4ستماعية .3

ھي عملية ذھنية يتم فيھا التعرف إلى المادة المقروءة من خ)ل اOستماع وا:صغاء  

قارئ وفيھا يتفرغ الذھن للفھم واOستيعاب ويعد ا:صغاء العنصر الفّعال فيھا، وتشترك لل

اbذن والدماغ فيھا، من مزاياھا التدرب على حسن ا:نصات وا:صغاء حسب ما تقتضيه 

  .مواقف كثيرة في حياة ا:نسان منھا اOجتماعية، تنمية القدرة على اOستيعاب والتذكر 

     :مية القراءةمراحل تعلّ  3-4

إّن الھدف اbّول من القراءة ھو الوصول بالمتعلم إلى أعلى مراتب الفھم القرائي للنص  

  ) 1(:المقروء وللوصول إلى ذلك يتبع المعلم المراحل اyتية

 .مرحلة التھيّؤ للقراءة  .أ 

 .مرحلة القراءة اOستكشافية  .ب 

 .مرحلة القراءة المنظمة المستنفدة  .ج 

 .ةمرحلة انفتاح القراء  .د 

  :مرحلة التھيّؤ للقراءة .1

  ھي مرحلة تذكر وربط تنطلق من تمثّ)ت المتعلم السابقة التي يحملھا من قراءاته    

   ومن اختباره   في الحياة، وتحدد تصوره لما سيقرأه مشّكلةً اbرضية التي ينطلق منھا

 التوقعات إستراتيجية: وتستثمر فيھا استراتيجيات عّدة ھي.في نشاطه القرائي اOستكشافي

                                                           
(1)

  .73-68، ص2تعلمية اللغة العربية، أنطوان صياح، ج : ينظر  



 الفصل الثالث                                                        التداولية وتعليمية اللغة العربية

 

100 

 

توارد المفردات  إستراتيجيةاOستباق،  إستراتيجيةالكلمات المفتاحية،  إستراتيجية

  .التداعيات إستراتيجيةوالعبارات، 

 :التوقّعات إستراتيجية  .أ 

تقوم ھذه ا:ستراتيجية على تقديم المتعلمين توقعات بنية معرفية للنص من خ)ل عنوانه        

ى أن توسع ھذه التوقعات وتقّدم لھا تبريرات، وذلك بھدف تقريب أو من مقدمته، عل

  .المسافة الفكرية بينھم وبين النص المقروء

 :الكلمات المفتاحية إستراتيجية  .ب 

يستخرج من النص مجموعة من الكلمات المفتاحية بحيث تدّون ويطالب المتعلمون      

بأن يتوقعوا تصّورا للنص انط)قا منھا بھدف توسيع الخيال وا:بداع كأن يؤلفوا وضعية 

  . اجتماعية أ رسم إطار حوارّي أو غير ذلك

 :ا4ستباق إستراتيجية  .ج 

و يعّد للتعبير عنھا عددا من الجمل مثيرة  تحّدد المفاھيم اbساسية الواردة في النص  

ل)نتباه غير أنھا خاطئة وعددا أخر من الجمل غير مثيرة ل)ھتمام غير أنّھا صحيحة 

وجميعھا منطلقة  من أفكار النص ومفاھيمه، وطرھا على المتعلمين ومطالبتھم با:جابة 

  . عنھا ومناقشتھا ثم مقارنتھا بما ورد في النص بعد قراءته

 : توارد المفردات والعبارات تراتيجيةإس  .د 

تستخرج من النص مجموعة من المفردات تدّون ثم يطلب من المتعلمين أن يقّدموا أكبر  

     عدد من المفردات والعبارات التي تتوارد إلى أذھانھم عندما يقرؤون ھذه المفردات 

مع النص بعد في زمن وجيز، تدّون ھي كذلك وتقرأ من طرف الجميع على أن تقارن 

  .قراءته
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  :التداعيات إستراتيجية  .ه 

يقسم الصف إلى فرق وتعرض مفردتين وتدون ويستدعي كل فريق المفردات   

وتربط كل مفردة استدعتھا .والعبارات التي تخطر على بال أعضائه حول كل مفردة

عيات المفردة اbولى مع مفردة أخرى استدعتھا المفردة الثانية لتكّون مجموعة من التدا

  .المغنية فتقرأ وتربط مع ما جاء    في النص ويصوب ما كان خاطئا منھا

  :مرحلة القراءة ا4ستكشافية .2

تقوم ھذه المرحلة على اOقتراب من النص عن طريق قراءة العنوان ومراقبة الحواشي   

وھذه المرحلة O تستغرق . واOطّ)ع على اسم الكاتب واسم الكتاب الذي أخذ منه النص

   في معاني المفردات وO تفّسر منھا إOّ ما ھو ضروري لفھم أفكار النص، وO تتّدخل 

  .يضة لمميزات النص الشكلية والفنيةفي المناقشة المستف

  :مرحلة القراءة المنظّمة المستنفدة .3

تھدف مرحلة القراءة المنظّمة المستنفدة للنص للوصول إلى أعلى درجات الفھم القرائي    

  :باOعتماد على جملة من اOستراتيجيات منھا

 :    استراتيجيات فھم مفردات النص  .أ 

وھي أن يتمكن القارئ أن يربط الكلمة بمعجمه الذھني الذي ھو عن قاموس داخلي ذاتي   

وكلما  ترتبط بداخله الكلمات من حيث المستوى الفونولوجي وا:م)ئي والنحوي والتداولي

               زاد التطابق بين مفردات نص ما ومعجم القارئ الذھني كلما سھل الدخول 

        أّما اOستراتيجيات المطلوب تفعيلھا لفھم معنى المفردات نوجزھا . إلى معنى المقروء

اعتماد بنية الكلمات الصرفية وذلك بربط القراءة بدروس : ھما في نقطتين أساسيتين

  .القواعد،اعتماد السياق في فھم معنى المفردة
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 :فھم جمل النص اتستراتيجيا  .ب 

تتجاوز إستراتيجية فھم المفردات بحكم أّن المتعلم يواجه تحّديات فھم  إستراتيجيةھي     

تغيّر (تتجاوز تلك المطروحة على مستوى فھم المفردات على مستوى بنى الجمل النحوية 

الجمل بين اOسمية والفعلية، الجمل الموضوعة في أسلوب الخطاب المباشر والخطاب 

غيّر المحاور، تبديل أزمنة اbفعال أثناء اOنتقال غير المباشر  استخدام ع)مات الوقف، ت

قد يواجه المتعلم صعوبات في فھم ). من اbسلوب المباشر إلى اbسلوب غير المباشر

في الك)م اليومي ف) تكون موضوع تعليم صريح بل    البنى التي تخالف تلك المتواترة 

ه إلى ضرورة استعمال يستفاد من ورودھا في النصوص بتعريفه إليھا فقط وتنبيھ

          فالمتعلم . استراتيجيات خاصة لمعالجتھا حسب عمره والصّف الذي ينتسب إليه 

في اOبتدائي مث) يُكتفى في تعليمه تتبع المعلومة اbساسية في الجملة والتي تحقق الفھم 

  .ا:جمالي لما يقرأه

 :استراتيجيات فھم الروابط التي تصل بين الجمل  .ج 

تعتبر الروابط عام) مھما في تحقيق تماسك النص الداخلي وھي متعددة نذكر منھا   

  .التقابل، اOستثناء، التشبيه، المقاربة، الشرط، حروف العطف وغيرھا

تتفاوت درجة صعوبة فھم أدوات الربط بالنسبة للمتعلمين من أداة bخرى لذا فتعلمھا  

مجموعة من اOستراتيجيات التعليمية َكلْفت  ضروري لفھم الجمل والنصوص إذ يلجأ إلى

نظرھم إليھا متى وردت في الجمل ومناقشة اbدوار التي اقتضت الربط بھا، واستعمال 

  .النبر والتنغيم    في أداءھا لبيان أھميتھا في تحقيق فھم المعنى

 :استراتيجيات فھم بنية النص انط�قا من نمط التعبير فيه  .د 

جية ل)رتقاء بالقراءة من قراءة المتعلم المبتدئ إلى قراءة المتعلم تھدف ھذه ا:ستراتي  

الناضج فتحديد بنية النص يساعد في فھمه، وتحديد بطاقته بھدف التركيز على عناصره 

    ففي النص السردي مث) يمكن للمتعلم أن يستفسر .اbساسية وربطھا ببعضھا البعض

  .عن الحدث ويعين الشخصيات ويحدد المكان
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 :استراتيجيات تحديد اWفكار اWساسية  .ه 

تعتمد ھذه ا:ستراتيجية على المعلومات المركزية أو المعلومات اbكثر أھمية في النص   

  .إذ يتبين من خ)لھا قدرة المتعلم على التنبّه إليھا

 :استراتيجيات اختصار النصوص  .و 

لعملية الفھم البنّاء للنص تعتبر ھذه ا:ستراتيجية من اOستراتيجيات المفيدة والمساعدة  

ويمكن للمتعلمين أن يتعلموھا باعتماد النمذجة والتدّرب على تلخيص مختلف .المقروء

أنواع النصوص بالتعّود على تسجيل رؤوس أق)م حولھا خ)ل القراءة، وقد يجوز إعادة 

  .ترتيب اbفكار اbساسية للنص واOنط)ق منھا في عملية التلخيص

 : حيح الفھماستراتيجيات تص  .ز 

تقوم على التنبّه إلى عدم الفھم وتقويم مستواه ومدى تأثيره على الفھم  إستراتيجيةھي   

  .ا:جمالي للمقروء، حيث يعلّم المتعلّم تحديد مستويات عدم الفھم، واbسباب المؤدية إليھا

      علم يبقى أن نشير أنّه O بد أن تراعى في اختيار ھذه اOستراتيجيات قدرة المت     

على تفعيلھا وتتحّكم في ذلك عوامل عديدة يجب وضعھا في الحسبان منھا أعمار 

فمعرفة استعمال ا:ستراتيجية في حد ذاتھا O بد من شرح . المتعلمين ومستواھم الدراسي

       كيفية تطبيقھا والصبر على المتعلمين والتضامن معھم لتفعيل قدراتھم وتشجيعھم 

      تخدامھا ولو بشكل تدريجي ليتمكنوا من كيفيات ا:دراك والتغلب على تعلمھا واس

  .على صعوبات الفھم القرائي

 :مرحلة انفتاح القراءة .4

ھي مرحلة نھائية bّي نشاط قرائي إذ تقوم على مراجعة معاني وأفكار النص   

المقروء والتأمل فيھا وتخزينھا في الذاكرة طويلة المدى بھدف استرجاعھا 

  .أو في عيش مواقف حياتية مستقبلية واستثمارھا في قراءة نصوص أخرى 
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  :تقويم تعليمية القراءة 3-5

التشكيل الصحيح، التلفظ الصحيح باbصوات، التنغيم : يثتقّوم تعليمية القراءة من ح 

المناسب، التنغيم والتركيز، اOلتزام بقواعد الفصل والوصل، والتفخيم والترقيق، اOلتزام 

  .بقواعد الوقف، اOلتزام بروحية النص

  :الكتابة )4

أفكار تعّد الكتابة وسيلة من وسائل التواصل ا:نساني، الّتي يتم بھا الوقوف على   

عملية «  وتعتبر المفتاح الضروري للتواصل اللغوي والتفاعل اOجتماعي وھي. اyخرين

       على نقل اbفكار واyراء واOنطباعات واbحاسيس من الحيّز المجرد ذھنية قائمة 

إلى ميدان التعبير المادي المتجسد في المفردات و التعابير والجمل المترابطة مع بعضھا 

   (1)                   »لمدونة كتابيا حسب نظام لغة معينة في ما يسمى نصاالبعض وا

  :وھي تستند على ث)ثة أنواع من المعارف ھي

المعارف اللغوية وھي معارف صرفية ونحوية ومعنوية معجمية ومعارف تداولية   .أ 

 تجعل

الكاتب يأمن الوقوع في الخطأ اللغوي على أنواعه، إضافة إلى كّل ما له ع)قة بس)مة  

  .الكتابة

ھي المعارف الثقافية العامة الذاتية التي يحملھا الكاتب ويعبر :المعارف الثقافية  .ب 

 .عنھا

  وتعود إلى القواعد المكتشفة لكتابة نص : المعارف المتعلقة بقواعد كتابة النص  .ج 

 .وأنماطه هفي أنواع

  

                                                           
 .165، ص2تعلمية اللغة العربية، أنطوان صياح، ج  (1)
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  )1(:مكونات الكتابة 4-1

تقوم عملية الكتابة على استثمار العديد من النشاطات التي تساھم في الوصول إلى النص   

  :المكتوب منھا

 :رسم تصّور للنصّ  .1

    ھو نشاط أّولي للكاتب يتمثل في رسم تصّور م)ئم للنّص المراد كتابته باOعتماد   

وما تختزنه من معارف وخبرات وبما تتذّكره من أفكار على ذاكرته البعيدة المدى، 

  .مشابھة bفكار النص الجديد، مّما يسمح له بالوصول إلى وضع تصميم له

 :وضع تصميم للنصّ  .2

وضع تصميم للنص يبيّن لنا ما نحن مزمعون عليه في م)محه اbساسية، لنأمن الخروج   

       عن الموضوع ونلتزم حدوده، وھذا ما يسمح لنا باOنتقال إلى نشاط تنظيم اbفكار 

  .في النص

  :تنظيم اWفكار في النصّ  .3

ھي الوضوح والدقة يتّم انتقاء اbفكار لتكون نصا بإخضاعھا إلى متطلبات متعددة و   

  . والعمق والتطابق لمقتضى الحال مّما ينّجيھا من الوقوع في ا:بھام والغموض والسطحية

تقوم عملية تنظيم اbفكار بنوعيھا اbساسي والثانوي على التمييز فيما بينھا بھدف    

معرفة استثمارھا في الموقع المناسب لھا في النص للحصول على نص حسن التأليف 

  .م ومتماسكمنسج

 :تأطير اWفكار .4

يتمثل ھذا النشاط في وضع إطار لكل فكرة بھدف انتخاب مداھا والحدود التي نقف   

عندھا في معالجتھا ويتحكم في ذلك العمق المطلوب الوصول إليه في معالجة الموضوع 

  .والجمھور الذي يتوجه إليه النص
                                                           

(1)
  .169-167، صينظر املرجع السابق 
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 :كتابة النص كتابة أّوليّة .5

 بعد القيام بكل النشاطات السابقة ينتقل إلى كتابة النص كتابة أّوليّة يتّم فيھا عرض اbفكار  

في شكلھا اbّول كما ترد في الذھن، حيث تنطلق ھذه اbفكار من معارف المتعلم حول 

الموضوع والوضعية التواصلية المتمثّلة في معلوماته عن المرسل إليه، وعن شروط 

  .نمط النص المنوي كتابته وحول القواعد اللغوية الضرورية لكتابة النصالتواصل وحول 

 :تصحيح النص .6

يقوم ھذا النشاط على اكتشاف اbخطاء الصرفية والنحوية الواردة في النص وتصحيحھا   

  .واستبدالھا بالمفردات والعبارات المناسبة لمقتضى الحال والسياق اللغوي

 :إعادة كتابة النص .7

لنشاط على إعادة النظر في النص من داخله بھدف الوصول إلى وضوح يقوم ھذا ا  

اbفكار وجمالية التعبير ويكون ذلك بانتقاء المفردات والعبارات اbكثر مناسبة bفكار 

  .النص وإلى أناقة التعبير

  :مجا4ت الكتابة 4-2

 تقان الكتابةتتنوع مجاOت الكتابة التي يمكن العمل عليھا للوصول بالمتعلمين إلى إ   

فمنھا تأليف موضوع إنشائي، دراسة نص، اختصار نص، تأليف قصة، كتابة 

إع)ن،كتابة مقالة تأليف نص حر،كتابة تقرير، كتابة خاطرة، إعادة كتابة قصيدة شعرية 

على أن يكون المتعلمون عارفين مميزات .أسلوب نثري وغيرھا من المجاOت المتعددة

ط العمل المطلوبة فيه والفترة الزمنية المخصصة له النص المطلوب إنتاجه وشرو

  .وداركين أّن  النصوص تتغيّر تبعا للنمط المدروس من سرد ووصف وتفسير وبرھان

  :شروط الكتابة 4-3

  :حتى تكون عملية الكتابة ناجحة O بد من إخضاعھا لجملة من الشروط منھا
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صياغة قابلة للتنفيذ توضيح أھداف نشاط التعبير الكتابي عن طريق صياغتھا  .1

العم)ني الدقيق، وتكون مرتبطة بصورة مباشرة باbھداف العامة لتعليم  وللتطبيق

  .نشاطات اللغة باعتبار التعبير الكتابي الھدف اbبعد لعملية تعلّم اللغة

 التزام التيسير والتدرج في تعلّم الكتابة  .2

ل)شتراك في العمل التأليفي ترغيب المتعلمين في الكتابة وذلك عن طريق تشويقھم  .3

 .الصفي،Oكتساب أساليب تعبيرية جديدة وظيفية مفيدة

انتقاء الموضوعات الغنية المشوقة والمناسبة لمراحل نمّو المتعلمين العقلية واOنفعالية  .4

 .والعاطفية

        تغليب الطابع الوظيفي الحياتي على نشاط التعبير المكتوب من خ)ل العمل  .5

 .تقنيات التعبيرعلى 

ربط نشاط الكتابة بنشاط القراءة والمطالعة ربطا O انفكاك فيه، bّن النشاط القرائي  .6

 .يشكل المدخل bّي تعلم ويبقى م)زما bّي نشاط آخر من دراسة وتحليل وكتابة

وضع إطار كتابة لكل نمط تعبير ولكل نوع نصّي بحيث يتكون من ھيكل يسھل  .7

بة، ويتكون ھذا الھيكل من الكلمات أو العبارات الرئيسية المختلفة للمتعلم عملية الكتا

والتي تكون مطابقة للشكل العام المحدد لنوع النص، والتي تشتمل على ما يستعمل 

 .فيھا في بداية النص وفي نھايته، وعلى الروابط المناسبة للموضوع والسياق

مرحلة إعادة نظر إلزامية         ترسيخ فكرة إعادة الكتابة في ذھن المتعلمين لكونھا  .8

في ما كتب انط)قا من مفاھيم جمالية، فيدرك المتعلمون أّن النص المكتوب بحاجة 

 .ماسة إلى عمليّة تزيد من جماليته وأناقته

تدريب المتعلمين على اOلتزام بالنشاطات المكّونة لعملية الكتابة التزاما دقيقا في حركة  .9

bفكار المعبّر عنھا إلى الھدف المنشود من تعليم نشاط مستمرة بھدف الوصول با

 .الكتابة كله
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  : تقويم التعبير المكتوب 4-4

       قبل التصحيح على المعلم أن يعّد معيارا يصحح بموجبه، وأن يعرض المعيار    

على المتعلمين قبل الكتابة في الموضوع، وعليه أن يلتزم به التزاما تاما عند التصحيح 

في التصحيح، وأن يتّبع ھذا المعيار في تصحيح جميع موضوعات  بتعد عن الذاتيةلكي ي

  .الكتابة

  :وھناك معايير مختلفة ومتعددة نذكر منھا 

 .التشكيل الصحيح - 

 .الخلو من اbخطاء الصرفية والنحوية والمعنوية والمعجمية والتداولية - 

 .اOلتزام بالبنية الفكرية المطلوبة في الموضوع - 

 .اbفكار وعمقھاتشعب  - 

 .التسلسل المنطقي في عرض اbفكار - 

 .البقاء في إطار الموضوع - 

 .المسحة الجمالية في النص - 
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  خطوات إعداد درس بإستراتيجية التواصل اللغوي .6

لنجاح تحصيل مھارات التواصل اللغوي Oبّد من الحرص على حصول الفھم بين    

وما . )الكتابة والقراءة(وكذلك بين مھارتي اOستقبال  )الك)م واOستماع(مھارتي ا:رسال 

لذلك يجب الموازنة بين المھارات المذكورة وعدم . لم يحصل فھم لم يتحقق التواصل

نحو مھارة من دون سواھا bّن ذلك  Oھتماماترجيح واحدة على اbخرى، وO توجيه 

  .سيؤدي إلى قصور في عملية التواصل اللغوي

  :ستراتيجية التواصل اللغوي نتبع الخطوات التاليةو:عداد درس بإ

 :تحديد الكفاءات ومؤشراتھا  .أ 

بعد قراءة الدرس جيدا تتم تحديد الكفاءات ومؤشراتھا التي تحقق للمتعلم مھارات    

 .التواصل اللغوي بعضھا أو جميعھا إن أمكن في الدرس

 :ا<عداد للتھيئة  .ب 

اbسلوب أو الطريقة أو  ا:ستراتيجية يعّد المعلم تھيئة مناسبة لموضوع الدرس باختيار   

اOستماع أو القراءة أو الكتابة أو التحدث : التي تسھم في تنمية إحدى مھارات التواصل 

  :كأن

 .يقدم عرض مادة مسموعة يتوصل من خ)لھا المتعلم لموضوع الدرس - 

 .وبعد المناقشة يتوصل إلى موضوع الدرس... نص أو آيات قراءة - 

عرض صور أو طرح مشكلة يترك للمتعلم حرية التحدث عنھا استنتاج موضوع  -

 .الدرس

 :ا<عداد لمرحلة العرض والتطبيق  .ج 

تحدد اbساليب والطرق واbنشطة التي تحقق أھداف الدرس على أن يكون من ضمنھا   

  :ما يحقق للمتعلم النمو المطلوب في مھارات التواصل ومن ذلك

 .التدريس بإستراتيجية لعب اbدوار - 
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 .التدريس بإستراتيجية التعلم التعاوني - 

 .التدريس باستخدام مھارات التفكير - 

 .التواصل أنشطة وتدريبات بمھارات - 

 :لعب اWدوار  .أ 

  :تتّم تنمية مھارات المتعلمين التواصلية عند لعب اbدوار من حيث  

القدرة على التحدث بعبارات منظمة ومعبرة عن الموقف الذي يمثله المتعلم  - 

 .والتعبير    عن المعاني بتلوين الصوت وتعبيرات الوجه وحركات الجسم

الم)حظين والمشاھدين للتمثيل ويتحقق قياس التدريب على اOستماع الجيد من قبل  - 

ذلك من خ)ل ما يبدي المتعلمون من م)حظات واستنتاج المادة العملية من المشھد   

 .في مرحلة التلخيص واOستخ)ص

 :التعلم التعاوني  .ب 

يتحقق للمتعلم فرصة لممارسة جميع مھارات التواصل اللفظية وبعض المھارات غير   

ك على قدرة المتعلم في صياغة أوراق العمل واbنشطة التي تحقق اللفظية ويعتمد ذل

  :للمتعلمين النمو في ھذه المھارات ومن ذلك

التدريب على مھارة اOستماع من خ)ل توفير مادة مسموعة ثم إعداد ورقة عمل  - 

تقاس من خ)لھا قدرة المتعلم  على اOستماع الجيد وفھم المسموع كأن يستطيع أن 

ة الرئيسية الواردة في المادة المسموعة واbفكار الفرعية والتمييز بين يحدد الفكر

 .الحقائق واyراء وتحديد اOتساق والتناقض والتلخيص

من خ)ل إعداد أوراق عمل ثم صياغة معايير تقيس  التدريب على مھارة القراءة - 

التنغيم حيث التشكيل الصحيح، مدى استيعاب المتعلمين للمادة المقروءة من 

المناسب اOلتزام بقواعد الوقف، اOلتزام بروحية النص، استخ)ص الفكرة العامة 

 .قياس مھارات القراءة الصامتة ومھارات القراءة الجھرية للنص ومعانيه العامة
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      التدريب على مھارة التحدث من خ)ل إعداد أنشطة تتيح للمتعلمين التحدث  - 

وم)حظاتھم واستنتاجاتھم أو إعداد تدريبات وأنشطة لتنمية عن آرائھم ومشاعرھم 

 ...مھارات التفكير مثل المرونة والط)قة، الوصف ، التلخيص، المقارنة

إعداد أوراق عمل تجعل المتعلم يعبّر كتابيا التدريب على مھارة الكتابة من خ)ل  - 

 .عن مشاعره وانطباعاته

ن بتوجيه المتعلمين باستمرار للتقيد التدريب على المھارات غير اللغوية وتكو - 

 بالمھارات التعاونية التي تساعد على التواصل الجيد كاحترام آراء اyخرين

التواصل البصري مع المتحدثين، التعبير عن المعنى بالتلوين الصوتي وتعبيرات 

    .الوجه وحركات الجسم

 :إعداد أنشطة وتدريبات متنوعة  .ج 

اللغوي يبات أخرى تنمي لدى المتعلمين مھارات التواصل يمكن أن تستعمل أنشطة وتدر  

  :مثل

 .إكمال النص الناقص بناء على ما استمع إليه المتعلم أو قرأ - 

 .اقتراح عناوين أخرى للنص - 

 .إعادة ترتيب الكلمات أو الجمل بناء على ما جاء في النص المسموع - 

 التلخيص لنص مسموع أو مقروء - 

 .التعليق على الصور - 

 )المناظرة، الخطابة، المناقشة، العرض، الحجاج(الحر ا:بداعي التعبير  - 

 

 :التوجيه والمتابعة .4

  :يحتاج التدريب على مھارات التواصل من المعلم

 .التوجيه باستمرار لتنفيذ المھارات بطريقة صحيحة - 
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     المتابعة باستمرار Oلتزام المتعلمين بتطبيق ما تعلموه عند القراءة أو التحدث  - 

 .الكتابةأو 

  .تشديد المران والدربة على المھارات للتمكن من اللغة - 

 

 :توصيات .5

  :ينبغي للمعلم أن يراعي مايلي

 .إتقان استخدام اللغة استخداما صحيحا سواء عند التحدث أو القراءة أو الكتابة - 

اOستماع باھتمام :جابات المتعلمين حتى يتمكن من تعزيز ا:جابات السليمة  - 

 .وتصويب ا:جابات الخاطئةوالمتميزة 

 .احترام المتعلمين وتقدير آرائھم ومقترحاتھم - 

 .إعطاء المتعلمين فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات وحل المشك)ت - 

  .توفير البيئة الصفية المريحة واyمنة والمحفزة على إبداء الرأي بحرية وثقة - 
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   .بإستراتيجية التواصل اللغويأھم العناصر التي يجب مراعاتھا عند التدريس 

  العنصر            المھارة      

ي
فظ

الل
ل 

ص
وا

الت
  

ا
ع

ما
ست

4
  

  الحد من عوامل الضجيج قدر ا:مكان

  تدريب المتعلمين على التواصل البصري عند مشاركاتھم

  تدريب المتعلمين على اOستماع وا:نصات ل�خرين

  تقديم أنشطة أخرى لتنمية مھارة اOستماع

ثة
اد

مح
ال

  

  حث المتعلمين على التحدث بحرية

  تقديم تدريبات على المحادثة وا:لقاء

  .إتاحة الوقت الكافي للتحدث

  .تقديم أنشطة أخرى لتنمية مھارة التحدث

ءة
را

لق
ا

  

  .تدريب المتعلمين على القراءة بأنواعھا

  .استخدام استراتيجيات القراءة المناسبة لعمر ومستوى المتعلمين

  .أسئلة تقويمية تحفز المتعلمين على القراءة الجيدةطرح 

تقويم تعلمية (اOھتمام بكل ما ينمي لدى المتعلمين مھارة القراءة الصحيحة 

  )القراءة

  .تقديم أنشطة لتنمية مھارة القراءة

بة
كتا

 ال

  .إعطاء الفرصة للمتعلمين لكتابة أفكارھم بحرية

  .تدريب المتعلمين على مكونات الكتابة

  .اOلتزام بمعيار التقويم الموحد والتعريف به

   .تقديم أنشطة أخرى لتنمية مھارة الكتابة

  

ي
فظ

الل
ر 

غي
ل 

ص
وا

الت
  

  .إعداد بيئة التواصل المادية المريحة

  .استخدام إشارات الجسم من موضحات وموجھات وغيرھما بفعالية

  .تلوين الصوت بفعالية

  .تقبل اyخرين واحترام آرائھم

  .استراتيجيات وأساليب التواصل غير اللفظي بشكل جيدتوظيف 
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  :خطة درس تطبيقي وفق إستراتيجية التواصل اللغوي

  قراءة:المادة

  .من رأفة الفقراء:الموضوع

  الخامس ابتدائي:الصف

   )2009/2010(طبعة بتدائيمن التعليم اOكتاب اللغة العربية للسنة الخامسة : الوسائل

  :يتدرب المتعلم على مھارات التواصل اللغويأن :الكفاءة القاعدية

 .الكتابة - القراءة    د - التحدث    ج -اOستماع  ب  - أ

يتوقع من المتعلم بعد مروره بالخبرات التعليمية التعلمية أن يكون قادرا : مؤشرات الكفاءة

  :على

 .الربط بين النص والواقع الذي يعيشه شفھيا - 

 .حسن اOستماع - 

ة صحيحة ومعبرة موظفا حركات اليدين وتعبيرات الوجه قراءة النص قراءة جھري - 

 .والتلوين الصوتي

 .ص تحريرياتنتاج دOOت بعض العبارات الواردة في الناس - 

 .حول بعض أفكار النص yراء الزم)ء اOستماع - 

        استخدام مھارات التواصل غير اللفظي في التأثر ببعض المواقف الواردة  - 

 .في النص
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ھي قصة أرملة فقيرة تعيش مع ابنتھا في كوخ يعكس الفقر والبؤس، ولكنھا رغم  

وقد غرس فقرھا فيھا . فقرھا تعيش من عرق جبينھا وتكافح لتحصل على لقمة العيش

لذلك أسرعت حينما سمعت صوت . كثيرا من القيم كحب الخير ومساعدة اyخرين

ى قدمت كل المساعدة لذلك الشاب المستغيث في تلك الليلة المخيفة، ولم تطمئن حت

وفرحت فرحا شديدا وھي تراه يستسلم للنوم بعدما أحّس . الذي وجدته ملقى على الثلج

  .المليء بالعطف والحنان)الكوخ(باOطمئنان في بيتھا 

ينتمي ھذا النص إلى النصوص السردية التي يبدؤھا الكاتب عادة بوصف المكان    

والزمان الذي تدور فيه اbحداث والمكان ھنا يبدأ من الكوخ لينتقل إلى خارجه، أما 

  .الزمان فھو فصل الشتاء
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مھارات   التعلمية،الوضعية التعليمية  مؤشر الكفاءة  الرقم

  التواصل

  التقويم

      مرحلة التھيؤ للقراءة    1

أن يربط بين النص 

  والواقع الذي يعيشه

التھيؤ للقراءة  استثمار استراتيجيات مرحلة 

بحيث يمھد المعلم للموضوع بمناقشة المتعلمين 

حول أركان ا:س)م Oستخراج الزكاة ولمن 

  تصرف للوصول إلى صنف الفقراء

  

   

م)حظة   التحدث

صحة 

العبارات 

ومنطقية 

  اbفكار

أن يحسن اOستماع   2

إلى قراءة المعلم 

  للنص

المادية يمھد المعلم ل)ستماع بتھيئة بيئة التواصل 

  والنفسية المريحة

يقرأ النص قراءة نموذجية مع م)حظة التزام 

  المتعلمين بمھارات اOستماع

  .يتلقى المعلم م)حظات المتعلمين

  اOستماع

  

  اOستماع

  

  التحدث

: م)حظة مدى

ا:نصات، 

اOنتباه، 

التواصل 

  ....البصري

  

3  

      مرحلة القراءة المستنفدة  

قراءة النص قراءة 

معبرة مع توظيف 

مھارات التواصل 

غير اللفظي القراءة 

  النموذجية

  استثمار استراتيجيات مرحلة القراءة المستنفدة

قراءة المتعلمين للفقرات بعد تقسيمھا مع التركيز 

على صحة القراءة وتوظيف مھارات التواصل 

غير اللفظية مع البدء باbقدر على القراءة ثم 

  .الذي يليه

: م)حظة  القراءة

 صحة القراءة،

ن يالتلو

وتي الص

توظيف 

ا:شارات 

هاليدين،الوج(

(  

استنتاج دOOت   4

بعض العبارات 

  الواردة في النص

 يقوم المتعلمون بتبيين الدOOت التي توحي بھا

اbرملة، مكافحة، معتمدة على : بعض المفردات

  ...نفسھا، شريفة، مستغيث

بھا بعض العبارات  التي توحي وبعض الدOOت

  .مع كتابتھا

  الكتابة

  

  

  الكتابة

: م)حظة

صحة 

ا:جابة، 

صحة الكتابة، 

جودة الخط، 

التنظيم 

  والترتيب
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مھارات   الوضعية التعلمية  مؤشر الكفاءة  الرقم

  التواصل

  التقويم

يعبر المتعلم شفويا   5

عن تذوقه لبعض 

الصور المؤثرة في 

  النص

  :العبارات التاليةيقوم المتعلمون بمناقشة 

تعيش راحيل باOجتھاد والعمل ،تسكن كوخا 

تقّدمت بشجاعة، تقّدمت وذرت الثلج صغيرا، 

عنه، ھلّمي إلى معونتي، أحّست البنت باbسى 

والحزن لما رأت الفتى ملقى على اbرض ب) 

  .حراك

م)حظة صحة   التحدث

ا:جابات وس)مة 

العبارات وط)قة 

التحدث وتسلسل 

  اbفكار

اOستماع yراء   6

الزم)ء حول بعض 

  أفكار النص

يطلب رأي المتعلمين في عمل راحيل وابنتھا 

وحالة الفتى واbسباب التي أدت بھما لمساعدة 

  . الفتى، وشجاعتھما

التحدث 

  واOستماع

م)حظة مدى إيجابية 

التحاور واحترام 

الرأي اyخر وحسن 

ا:صغاء وعدم 

  .المقاطعة

      مرحلة انفتاح القراءة                      

التعبير باستخدام   7

مھارات التواصل 

  غير اللفظي 

تعبير المتعلمين بقسمات وجوھھم ونظرات 

عيونھم عن تأثرھم بحال اbرملة ورأفتھا  بالفتى 

  Oستخ)ص العبر منھا

  

  

التواصل 

غير اللفظي 

  ا:شارات

م)حظة مدى مطابقة 

تعبيرات الوجه 

ونظرات العيون 

  للموقف

  

8  

توظيف بعض أفكار 

النص في 

استحضار مواقف 

  مشابھة واbخذ بھا

يستثمر النص وأفكاره في غرس القيم الخلقية 

كالشجاعة  ا:س)مياbصيلة في المجتمع 

والرأفة، وحماية المستضعفين والتصدق عليھم، 

واستثمار ذلك في كل ما يواجھه المتعلم في 

  حياته اليومية

  التحدث

  

  

  الكتابة

م)حظة صحة 

  تسلسل اbحداث
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  :النص ومھارات التواصل اللغوي .7

يرى التداوليون أّن التركيز على الوظيفة التواصلية للغة يتحقق عن طريق إنجازات    

وأشمل وھي الخطاب لذلك فإّن أنشطة اللغة العربية  ك)مية أكبر من العبارات المعزولة

اOكتفاء بالكلمة المفردة أو الجملة، إذا كان مفيد للساني في دراسته «تنطلق من النص bّن 

للغة، فإّن ذلك غالبا ما يتّم على حساب اOھتمام باستعمال ھذه اللغة في شكل إنجاز ك)مي 

  )1(»أو خطابي الذي ھو موضوع اھتمام الباحث في التداولية

عتمد في أغلب الدروس اللغوية، وھو يعتبر النص وسيلة فعالة في عملية التعلم، إذ يُ    

القاعدة التي ينطلق منھا المعلم :حداث الوضعيات التعليمية التعلمية المختلفة لتحقيق 

وھو أداة جيدة في اكتساب الملكة اللغوية، وفي تنمية الفكر، وإيقاظ الذھن، وشحذ .أھدافھا

غير أّن ھذه اbداة ليست .يبھاالھمم، لكونه يحمل أفكار الناس ويعبر عن معاني الحياة وأسال

سھلة اOستعمال، إذ O يفيد بھا إO من كان يتمتع بدراية كبيرة وخبرة كافية ومھارة جيدة 

  .في التعامل معھا

إّن المعلم يجد نفسه متنق) بين نشاطين O يمكن اOستغناء عنھما ھما القراءة والكتابة   

توب أو مناقشة موضوع للتحرير في حال وفي ھذا التنقل O مفر له من معالجة نص مك

  ....فھو يشرح، يوضح ، يناقش. الكتابة

وفي ك) الحالتين ينبغي على المعلم أن يتصور الموضوع ويحيط بالنص من جميع   

  .جوانبه لكي يتمكن من تبليغ مضمونه، وجماله والقيم الموجودة به إلى متعلميه

إّن فھم النص المقروء، أو الموضوع المعالج وتصوره وا:حاطة به من جميع جوانبه   

ضروري للمتعلم ل)ستفادة منه، ويكون ذلك بإعداد خطة إستراتيجية للنص من طرف 

المعلم بحيث يحدد نظرة شاملة تجعل المتعلمين يھيمنون على النص ويتفاعلون معه 

                                                           
 .102، ص 1993االتصال الرتبوي وتدريس األدب، حبييب ميلود، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،  (1)
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، ويتصورون أفكاره ويستوعبونھا من أقصر نبهويفھمون دقائق معانيه ويلمون بجوا

  .طريق

ينبغي أن تتبع بمرحلة إبداء الرأي ) مرحلة اOستيعاب أو الھضم(تتبع ھذه المرحلة

إذ تعتبر ھامة جدا، وھي فرصة ثمينة . وھي O تقل أھمية عن سابقتھا.وإصدار اbحكام

التي تستخدم لتواصل اللغوي وفي ھذا كله تنمية لمھارات ا.تتعارض فيھا اbفكار وتتقارع

في كل أنشطة اللغة المعتمد في تعلمھا على المقاربة النصية التي تبنتھا ا:ص)حات                                                

  . الجديدة

لذلك كله وجب اختيار النصوص باعتباره يمثل عصب المحتوى اللغوي، فباللجوء إلى 

النصوص اbصيلة مع إمكانية تبسيطھا حسب المراحل التعليمية المختلفة يساھم في صقل 

  . مھارات التواصل اللغوي باعتبارھا شاملة لثقافة اbمة ومجاOت الحياة فيھا

  دارسنافي م لغوي التواصل ال .8

عدم  فييتمثل شديدا ن في الوقت الحالي يشھد ضعفا إّن واقع التعليم ومستوى المتعلمي  

التحّكم في استعمال اللغة العربية، وعدم التمّكن منھا ويظھر ذلك جليا في ظاھرة استفحال 

ھذا الضعف  ويعود تفشي اbخطاء في اللغة العربية، وانحدار المستوى اللغوي المستمر

  :ھاة أھمّ إلى أمور كثير

أثر استعمال العامية في التعليم مّما يصعب استحضار واستعمال العربية   .أ 

 .الفصحى   في مجاOت التعبير

Oفتقارھم الكفاءة التواصلية والكفاءة  اختيار بعض مدرسي اللغة العربية، سوء  .ب 

إذ O زال الكثير منھم يعتمد طريقة  .اللغوية وغير ذلك من اbساليب والطرق

التحفيظ والتلقين اyلي وھذا ما يساھم في شل قدرات المتعلمين التعبيرية 
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      واOستيعابية، واعتماد الكثير منھم على طريقة ا:لقاء القائمة على الحديث 

 .من طرف واحد، دون إتاحة الفرصة للمتعلمين للمناقشة والحوار

     انب الوظيفي للغة وطغيان الجانب النظري والتجريدي قلة اOھتمام بالج  .ج 

 .الخارج عن التداول، البعيد عن واقع الحياة ي التدريس ف

 ية الكلمة،اbخطاء الشائعة في مجال النطق، وفي مجال ا:م)ء، وفي مجال بن  .د 

  .وفي مجال التركيب، وفي مجال الدOلة

 وھو معلم     واحدا في أداء أفعال التواصلإّن طريقة التدريس بمدارسنا تعتمد اتجاھا   

ر نوع الرسالة التي يريد أن متعلم فالمعلم مرسل والمتعلم مستقبل، والمعلم ھو الذي يقرّ 

ھھا للمتعلم عبر قناة ا:رسال التي غھا للمتعلم ويختار لھا الملفوظات التي تناسبه ويوجّ يبلّ 

، فينجم على موزھا دون تغذية راجعةيفرضھا ھو، ويتلقى المتعلم ھذه الرسالة ويفك ر

ناشئة، ضعف المھارات والكفاءات في نقلھا وتعليمھا لل«ذلك صعوبات وعوائق تتمثل في 

المھارات ومواكبتھا للمناھج الحديثة وم)ءمتھا لمعطيات وعدم اOھتمام بتصوير ھذه 

   .1»العصر، مع ما تواجھه من ظروف وما يعيشه أھلھا من أوضاع

ّن المتعلم في ھذا السن مث) كثيرا ما نسمع من زم)ئنا المعلمين أ الطور اOبتدائيففي      

ولكن إن أنت سألتھم عن ا:ستراتيجية ) مھملين اOستماع والتحدث(أن يقرأ ويكتب، يكفيه 

التي يتبعونھا في ذلك لوجدتھم يميلون كل الميل إلى أسلوب التلقين المتبع في الطرق 

O النزر القليلالتقليدية التي ّOحظّ للمتعلم فيھا من التفاعل  و المشاركة ا:يجابية إ .        

        في الغالب على تمكين المتعلم من المعارف اللغوية التي تقوم  و تجدھم يعتمدون

على المعرفة النظرية للبنيات اللغوية دون ربطھا بمجاOت التوظيف التواصلي لھذه 

، فتعيش اللغة في جمود عديمة الفعالية؛ فينفر منھا لية حقيقيةالبنيات في مواقف تواص

المتعلم ويھجر ألفاظھا؛ bّن المتعلم الذي لم تمنح له فرص ليوضح اللفظ والصيغ اللغويّة 

                                                           
 .10احلصيلة اللغوية، أمحد حممد معتوق، ص (1)
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 Oالمسموعة أو المقروءة ليخرجھا من حيّز الغموض، تظل المفاھيم مضطربة في ذھنه، و

 ترّدد على اbلسنة دون معرفة معناھا الحقيقيفكم من كلمات ت. يعي مواقف استحضارھا

ويحتفظ بالمعنى السطحي فقط، فيظل ھذا النّوع من المفاھيم رھين النسيان فتتدنى 

  . .الحصيلة اللغويّة شيئا فشيئا، وتستمر معھا مشكلة الضعف

م اللغة ترتبط إّن التواصل اللغوي الذي يشكل الغاية القصوى من تعليم وتعلّ  وفي الحقيقة   

 Oن تكتسب ھذه طبيعته وطبيعة تعبير المتعلم وقراءته وفھمه واستماعه، وb سبيل

في حالة وجود خلل في طريقة اكتساب مھارة من المھارات اbساسية، أو لم  الطبيعة

تساير ھذه المھارات خصائص المتعلم وطبيعته وخبراته، إذ O بّد لطريقة التعليم والتعلم 

صدارة أھدافھا حاجات المتعلم اللغوية، خاصة المرتبطة منھا بمواقف الحياة  أن تضع في

والتي يتحقق فيھا الدور الوظيفي للظاھرة اللغوية، التي يكون الھدف من تعليمية اللغة 

   .واضح المعالم

 ى كأداة أساسية للتواصل والتفاھمولكي يتمّكن متعلمونا من استخدام اللغة العربية الفصح  

: ھارات اللغوية التي تعتبر أساسية وھياbقل داخل القسم، O بّد أن يتقنوا المعلى 

Oماع والتحدث، والقراءة الصحيحة، والكتابة، والمتعلم عندما يكتسب رموزا لغوية تسا

ويتقن المھارات وقواعد توظيفھا يكون قد اكتسب الدقة في اختيار كلماته وتنظيمھا 

ظيفھا، كما يقوم باOختيار الجيّد لما يناسب اbفكار والمعاني وتأليفھا، ويدرك مناسبات تو

  .المراد إرسالھا، ويؤلف أفعاله اللغوية وفق نظام الجملة العربية الصحيحة

 ھا موازنة اOھتمام بين وتكتسب ھذه المھارات اللغوية بزيادة الدربة و المران عليھا مع   

   لك من عيب اbخريات لما يترتب على ذة ويترك بحيث O ينصب اOھتمام على واحد

، وكل ما ھنالك أّن الحصة الواحدة من حصص اللغة قد في تحقيق التواصل المطلوب

 ّOستقبال أو ا:نتاج، ومثال ذلك أنّه يجب على المعلم أOتغلب عليھا إحدى الناحيتين ا
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عبير، وأOّ يخلي اOستقبال، أو التحصيل بل يشرك معه التيقصر درس القراءة مث) على 

  .درس التعبير من التحصيل، وأن يدرس اللغة واضعا نصب عينيه الغرض الوظيفي منھا

إستراتيجية يستعملھا اbطفال في اكتساب «وھي  مهقد يقع المتعلم في اbخطاء أثناء تعلّ     

ضمن باعتبارھا تدخل فعلى المعلم التحلي بالصبر واستغ)لھا في إيجاد الصواب ) 1(»اللغة

   .، وتمثل وسيلة ھامة يختبر بھا المتعلم صحة بعض الفرضياتالعملية التعليمية التعلّمية

      O تقف ھذه اbخطاء عند الناحية الشكلية، وإنّما O بّد من مراعاة قدرات المتعلم   

على تفسير المعاني، bّن تأوي)ته للمعاني التي تتضمنھا التراكيب اللغوية قد تكون 

ة، فإذا كان المتعلم يكتسب اbشكال اللغوية بالتكرار، وينتج تراكيب سليمة من حيث خاطئ

المبنى، ويفشل في تحليل رموز ھذه التراكيب يكون ھذا ھو السبب الرئيسي في تدني 

وھي رد فعل المتعلمين للعملية ( فالتغذية الراجعة .مستوى المتعلمين في مدارسنا

مدى ص)حية إستراتيجية المعلم في اكتساب المتعلم ، تؤكد )التواصلية داخل القسم

ففي التكرار .عملية التواصلالتواصل، ومدى ص)حية الرموز التي اكتسبھا في أداء 

، لكنّه تواصل سلبي O يظھر قوة المتعلم على التواصل، فھو يسمع ويكرر وينسى تواصل

وتحليلھا يعّد عم) مھما جدا ھذه اbخطاء وتحديدھا ومعرفة .ر لحظة التكرارمجّرد مرو

للمعلم، وھو عمل متواصل، يساعده على تغيير إستراتيجية تعليمه وطريقته أو تطويع 

  .المادة، أو تطويع المحيط الذي يدرس فيه حسب الموافق التي توافق أھدافه

 على اbقل يعنى المعلمون بزيادة ثروة المتعلمين فيللقضاء على اbخطاء أو الحد منھا    

        المفردات واbساليب وصور التعبير المختلفة وإكسابھم القدرة على التعليق والتعليل

في ا:ستراتيجية التي اتبعھا معلمو  وقد قيل واOبتعاد عن العامية )استراتيجيات الخطاب( 

والفضيلة التي ينبغي أن تسّجل على ھؤOء اbساتذة في جملتھم «:العربية في ب)د الشام

عنوا بالكشف عن الملكات اbدبية واللغوية وتفتيحھا مع عنايتھم بتدريس المناھج المقررة 
                                                           

للمتعلمني، كوردر، ترمجة موسى الشامي، الة املغربية لتدريس اللغات، اهلالل العربية للطباعة والنشر، الرباط، ماذا تعين األخطاء اللغوية  (1)

 26، ص2، ع1990
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ويقّومون ألسنتھم عند وكانوا يأخذون ط)بھم بالك)م العربي الصحيح في قاعات الدروس 

تابة، وكلھم O يضع درجات اOمتحان إOّ بوزن أو محادثة أوك كّل لحنة  في قراءة 

وحساب، فعلى قدر س)مة اللغة وصحة الملكة يقّدر الط)ب، فعاد ذلك على الط)ب 

bّن .)1(»أنفسھم بالخير العميم حتّى صاروا يتعايرون باللّحن ويتباھون بالفصاحة والس)مة

      م نحو وجود لغة سليمةممارسة اللغة بصورة صحيحة كتابة وحديثا ھي السبيل اbقو

   .O تحيد عن الصواب

يستعملوا في تعليمھم اللغة العربية الفصيحة  يحذوا حذوھم و لذلك وجب على معلمينا أن   

عندما يتحقق  التدريس باللغة الفصيحة«bنّ  واOبتعاد عن العامية لتجنب الفوارق اللھجية

      اللغوية التي يعاني منھا الناس اجتماعيا وتربويا، والتي  اOزدواجيةفإنّه يقضي على 

   )O«)2 تعتبر من عوامل التقّدم العلمي للعرب

            قلّة اOھتمام بالجانب الوظيفي للغة وطغيان الجانب النظري أّما في ما يخص   

  :في التدريس فيمكن معالجته بما يلي

وتوظيفھا وحسن التحكم فيھا، وذلك بحسن استغ)لھا تبعا استعمال اللغة وتسخيرھا    

Oحتياجات المتعلمين التعبيرية والوظائف الك)مية المختلفة كالطلب واbمر والنھي 

bّن اكتساب اللغة يرتبط ارتباطا وثيقا بحسن التصّرف في وظائف الك)م ...واOستفھام

القواعد اللغوية إلى جانب المتعلم ب والخطاب بما ھو مناسب للمقام، ويتحقق ذلك باكتسا

  .القواعد النحوية مع قواعد استخدامھا بما يقتضيه الحال

باعتبار اللغة كلھا قوالب وصيغ وتراكيب متنوعة لھا وظائف عديدة، فالوظيفة اللغوية   

الواحدة يمكن التعبير عنھا بتراكيب مختلفة، والتركيب النحوي الواحد يمكن أن يستخدم 

ھو اbحوال والسياقات اOجتماعية، لذا عن عّدة وظائف لغوية وما يحقق تمييزھا  للتعبير

                                                           
 .82، ص1971، 2من حاضر اللغة العربية، سعيد األفغاين، دار الفكر، بريوت، ط (1)

 .44، ص1997مسري أبو مغلي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،عمان، التدريس باللغة العربية الفصيحة جلميع املواد يف املدارس،  (2)
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تمكين المتعلم من اكتساب القدرة على استعمال اللغة في مختلف  يتعين أن يكون الھدف

  .المواقف اOجتماعية التي تعرض له في حياته

يحتمل أن يواجھھا  ولتحقيق ذلك ترصد مختلف المواقف أو المقامات اOجتماعية التي   

وتحديد ما ي)ئمھا من أساليب الخطاب، ثم العمل بعد  المتعلم أكثر من غيرھا في حياته،

  .على إكساب المتعلم مختلف ھذه اbساليب ذلك

فينبغي تقديم اbثر الوظيفي للعامل على اbثر أما في ما يخص القواعد النحوية      

وحفظھا دون مراعاة لمدى أھميتھا  النحوقواعد  بحيث O نسرف في تدريس  النحوي

، bّن النحو ليس بالنسبة للمتعلم، ودون استخدامھا استخداما فعاO في مواقف لغوية حقيقية

غاية في حد ذاته كما يفھم البعض بل ھو وسيلة مساعدة كبقية فروع اللغة لفھم وإفھام 

   . اللغة وبمراعاة ذلك تؤدي ھذه اbخيرة وظيفتھا الكاملة
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        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

  :خلصنا في نھاية ھذا البحث إلى جملة من النتائج نلخصھا في ھذه النقاط 

 ظاھرة التواصل تناولھا العلماء العرب وتعاملوا معھا تعام' شام' وھم بھا رّواد •

  .أفادت الدرس اللغوي إفادة جليلة

        ، إ?ّ أنّھا تختلف يعد التواصل اللغوي نقطة التقاء بين عدة نظريات لسانية •

في وجھة النظر إليه من بينھا النظرية التداولية التي ترّكز على الجانب ا?ستعمالي 

  .للغة

 .تعريف للتداولية ھو أنّھا علم ا?ستعمال اللغوي شملأ •

المنھج التداولي يساھم في تخليص التعليم من النظرة التقليدية المعتمدة على التلقين  •

الجافة إلى استعمال ھذه القواعد في الحقيقة وفي مواقف تواصلية  وحفظ القواعد

 .حيّة

تظھر أھمية التداولية من حيث إنّھا مشروع شاسع يھتم بالخطاب وبدراسة  •

التواصل عموما بدء من إنتاج الملفوظ إلى تحديد مقاصد المتكلم فيه، إلى ما يمكن 

 .أن يحدثه من تأثيرات في السامع

  .ير ھي الغاية اUساسية من تعليم وتعلم اللغة العربيةالقدرة على التعب •

ھا وقواعدھا من أجل تحقيق تعليم وتعلّم اللغة يجب استخدامھا وممارسة أنظمت •

وعدم ا?كتفاء بحفظ قواعدھا بعيدة عن الممارسة  عمالووضعھا موضع ا?ست

 .الفعلية في الحياة ومواقفھا

ليس استنادا إلى المعرفة ببنية اللغة فقط، يتحقق الفعل التواصلي التعليمي الناجح  •

 .وإنما على أساس مراعاة قواعد استعمالھا 

 .إّن معرفة النسق اللغوي ضروري، لكن وحده ? يكفي ?كتساب اللغة •

الھدف من تعليمية اللغة ھو اكتساب الكفاية التواصلية في وضعيات حيّة وفق  •

  .حاجات المتعلم اللغوية
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ا?ستماع، ( تمكين المتصلين من المھارات اللغوية اUربع التواصل اللغوي يقتضي •

   )الكتابة القراءة  التحدث

إعطاء ا?ستماع والك'م قدرا أكبر من ا?ھتمام بوصف المھارتين اUكثر استعما?  •

  في التواصل اللغوي

?ئقا واضحا ذا أسلوب خال من التعقيد، مع تدعيمه  ا`رساليجب أن يكون  •

اءات وتقاسيم الوجه، والنبر والتنغيم والوقف والوصل، وكل ما بالحركات وا`يم

 .يدعم المعنى الذي يراد إيصاله

على المعلم إتاحة الفرصة للمتعلمين ?ستخدام اللغة بكل أشكالھا وعليه أن يبحث  •

عن مواقف يستخدم فيھا المتعلمون اللغة في غرفة الدراسة مشابھة لتلك المواقف 

  .ھم اليوميةالتي تواجھھم في حيات

يحتاج تحقيق اUھداف المرسومة للتعليمية وتنفيذ برامجھا إلى المعلم المكّون تكوينا  •

 .صحيحا مّما يكفل له أداء مھنته بكفاءة واقتدار

من بين ما يجب أن يتوفر في معلم العربية القدرة على الموازنة بين مھارات اللغة  •

 يھتم بواحدة على حساب ?وو? يكون بارعا في واحدة ومتراجعا في أخرى، 

 .اUخرى
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