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ًَّل "  َـر  َر َر ـ ْـو ْـو َر َـر َر َر  اَّل ِزــً  َر ـــ ِـز ْو ُـك َر  ـ ًِـز  أْو  أْو ـــ   َر ِّب  أْو ِز ْو

ًِـز  ــ ْو خِز دْو اهُك أَر  َر ضَر ـــااِزًحا  َر ْو ــلَر صَر َـر أْو  َر ْو يَّل أَر  َر  أَر  َر َرى أَر اِزدَر

ـــادِز َر  ـً  ِز َر َـر ِز َر  ِـز حْو ــ َر ِـز   

أَر  ٌْو ــــــااِزحِز " اصَّل  

 

 

 

 

 

 

 



 

 أـــــ  أ  ـــقدٌـــ 

ُكم :"مصداقا لقوله تعــالى  .صدق هللا العظٌم " َولَِئـــن َشَكْرُتم ألَِزَدنَّ  

نشكر هللا العلً العظٌم فً األول واألخــٌر الذي وفقنا وأعاننا على إنجاز هذا 

البحث وفتح لنا األبواب من حٌث ال نعلم ،فما كنا لنصل إلى ما وصلنا إلٌه لوال 

.أن وفقنا هللا ،فالحمـــد هلل كثٌــرا   

التحدث بنعمة هللا شكر ،وتركها كفر و " ومصداقا لقولــه صلى هللا علٌـه وسلم 

"من ال ٌشكر  القلٌل ال ٌشكر الكثٌر  ، ومن ال ٌشـكر النــاس ال ٌشكر هللا   

 

فبكل امتنان واحترام وكلمة شكر أتقدم بجزٌل الشكر والعرفان لألستاذ المشرف 

حفـــار عـزالدٌـــن ،الذي تفضل وقبل اإلشراف على إنجاز هذا البحث بكل . د

.صدر رحـب وسعة بـال ولــم ٌبخــل علٌــــا بنصائــحه وإرشــادته  

 

كما أتقدم بفائق االحترام والتقدٌـر  إلى األستاذ لطـــروش شــارف الذي قدم 

مساعدته لً ولم ٌبخل علٌا وإلى اللجنة المناقشة ونشكرها على قبول مناقشة 

.المذكــرة  

وفـــً األخٌـر نشكر كـل من ساعدنا من قرٌب أو بعٌــد على إتمام هذه المذكرة 

.ونخــص بالذكر عز الدـــٌن عبد الوهــاب   

 



 

  إلهـــــــد ء

 

أهــدي ثمــرة جهدي إلى من زرع فـً نفسً المثل األعلى والتربٌة الفاضلة 

وحب العمل إلى من عمل جاهدا على إرضائً وتمنى لً النجاح  دومــا ٌفخر بً 

.العربً العزٌز أطال هللا فً عمره "أبً "   

"أمً "إلى فٌض المحبة والحنـان إلى أعز إنسانة فً الوجود ،إلى قرة عٌنً   

.أطال هللا فــً عمرها   

عاشورة وزوجها وإبنها محمد  ،نعٌمة وزوجها وبنتها سندس   : وإلى أخواتً 

.أختً وصدقتً حفٌظة ،حبٌبتً الصغٌرة الحاجة ،أختً جمٌلة   

منور والحسٌن ،عبد الوهاب: وإلى إخوانً   

 

إكرام ،مخطارٌة ،عائشة : وإلى أعز صدقاتً وأخواتً التً قدمتهم لً الحٌاة 

.ٌمٌنة ،فاطمة ،رفٌقة   

.إلى صدٌقتً وأختً إلى رفٌقة دربً زٌنب   

.إلى أخً وقرة عٌنً أبو بكر  

 أهــــدي هــذا الـعـــــمل

 



 مقدمة
 

 
 أ

:مقدمة   

شغلتاللسانٌاتكثٌرمنالعلماءوالمفكرٌنوالفالسفةحتىغدتعلمالعصرتدرساللغة

دراسةعلمٌةبعٌدةعناالنطباعاتالقدٌمةالتًانتشرتفًالعصورالسابقة،تعالجمشاكل

تعلٌماللغاتوتعلمها،وقدقدمتلتعلٌمٌةخدماتمعرفٌةومناهجعلمٌة،منخاللماجاءت

مدارسهااللسانٌةبحٌثكانلهاتأثٌرواسعفًحقلالتعلٌمٌة،وذلكماجعلتعلممادة

اللسانٌاتمنالضرورٌاتفًتعلٌمالجامعًلدىدارساللغةواألدبالعربً،وذلكمن

أجلتلمسأسرارهذهاللغةواجهفًطرٌقهأثناءتعلمهلهذهالمادةصعوباتومشاكلكانت

ما هي إشكالية تعلم : سببافًعدماستٌعابهوفهمهالجٌدلهاومنهناجاءعنوانمذكرتً

قسمالسنةالثالثةلسانٌاتتطبٌقٌةأنموذجااللسانيات لدى طالب األدب العربي في الجامعة ؟

ما هي الصعوبات والمشاكل التي تواجه طلبة اللسانيات :ومنهنانطرحالتساؤلالتالً

 التطبيقية في مدى فهم وتعلم هذه المادة ؟

:وقعاختٌاريلطلبةالسنةالثالثةلسانٌاتتطبٌقٌةكنموذجألسبابعدةأذكرمنها  

عدماستٌعابالطلبةلهذهالمادةونفورهممنهاوٌظهرهذاجلٌافًالنقاطالمتحصلعلٌها

.أثناءاجتٌازهملالمتحان  

.صعوبةالتفرٌقبٌنالمفاهٌموالمصطلحاتاللسانٌة  

الرغبةفًاكتشافهذهالصعوباتوالتخلصمنهاوإٌجادالحلولالمساعدةلتٌسٌرهذه

.المادة  

قسمتبحثًإلىمقدمةطرحتفٌهااإلشكال،ومدخلتناولتفٌهأهم: ـ بنية البحث 

ماهٌةاللسانٌات:المصطلحاتوالمفاهٌمالمتعلقةبالموضوع،وعنونتالفصلاألولبـ

وأهمفروعها،وتطرقتفًهذاالفصلإلىتعرٌفاللسانٌاتوتارٌخها،مدرجةأهم

عالقة:فروعهامتحدثةعنالنهجالعلمًلدراستها،ثمأعقبتهبفصلثانًعنونتهبـ

اللسانٌاتبالتعلٌمٌة،وتطرقتفًهذاالفصلإلىتعرٌفالتعلٌمٌةمدرجةعناصرها

وفروعهاوعالقتهابالعلوماألخرىعلمالنفس،علماالجتماع،اللسانٌاتوأهمٌةاللسانٌات



 مقدمة
 

 
 ب

التطبٌقٌةفًالعملٌةالتعلٌمٌة،ثمفصلتطبٌقًتناولتفٌهتحلٌلاالستبٌاناتوأهمالنتائج

.التًتوصلتإلٌهامنخاللدراستًهذه  

أماالمنهجالذياتبعتهفًالفصلاألولوالثانًفكانمنهجاوصفٌاعرضتفٌهبعض

المفاهٌموكلماسبقذكرهفًهذانالفصالن،أماالفصلالتطبٌقًفكانمنهجتحلٌل

البٌاناتتمثلفًتحلٌلاالستماراتالخاصةبالدراسةوعرضأهمالنتائجالمتوصلإلٌها،

.ثمخاتمةنتٌجةللبحثكله  

مقدمةفً"ومنأهمالمصادروالمراجعالتًاعتمدتهاوكانتسندلًفًبحثًهذا،

لـصالحبلعٌد"دروسفًاللسانٌاتالتطبٌقٌة"لـعاطففضل،و"اللسانٌات

لـعلًآٌتأوشانومجموعةمتنوعةأخرىمنالمراجع"اللسانٌاتوالدٌداكتٌك"و

.البنمنظور"لسانالعرب"والمعاجممثل،معجم  

وفًختامنأملأنٌحظىهذاالعملالمتواضعبالقٌمةالعلمٌة،التًنرجوهالهوأنٌنتفع

وإنلمأوفقفمنًومنالشٌطان .بهاآلخرونفًخدمةالعلموالبحث،فإنوفقتفمنّللاه  

 

  



 مدخل
 

 
1 

: ـ مدخل   

إن اللسانٌات علم ٌمتلك كل الخصوصٌات المعرفٌة التً تمٌزه عن سواه من العلوم 

اإلنسانٌة من حٌث األسس الفلسفٌة والمنهج والمفاهٌم واالصطالحات، بٌدا ما تقتضٌه 

الضرورة العلمٌة هو أن البد لكل علم موضوع بعد مادته ،التً تخضع إلجرءاته التطبٌقٌة 

وموضوع اللسانٌات هو اللغة واللسان البشري ،ومن البدٌهً كما هو شائع فً التصور 

العلمً للفكر اإلنسانً أن ٌحدد نفسه وما كان ذلك إال  أن موضوع العلم سابق للعلم فً 

ومن هنا ٌتقدم إلزاما تعرٌف العلم .الوجود إذ لو ال وجود الظاهرة ما كان العلم بها 

لموضوعه على تعرٌفه لنفسه ولذلك ٌجدر بنا فً هذا المقام أن نعرف مصطلحات هذا العلم 

.قبل تعرٌفه لنفسه ولذلك نقوم بتعرٌف اللسان واللغة قبل تعرٌف اللسانٌات   

Langage :تعريف اللغة   

كما ذكرها ابن منظور فً لسان العرب إلى " اللغة" ٌرجع المعنى اللغوي للفظة :أ ـ لغة 

السقط وما الٌعتد من الكالم وغٌره والٌحصل على فائدة وال نفع ،وٌقول : اللغو واللّغا 

من لغا إذ تكلم وعلى هذا المعنى جاء  (لَْغَوة)األزهري واللغة من األسماء الناقصة وأصلها 

َماِنُكم " قوله تعالى  ٌْ ٌَُؤاِخذ ُكم ّللّا ِبالَْغِو ِفً إِ ـ89المائدة ـ" الَ   

اللسن وحدها أنها أصوات ٌعبر بها كل قوم عن أغراضهم وهً فعله من لغوت أي : اللغة 

.تكلمت   

وٌقال لغا فالن عن الصواب وعن الطرٌق إذا مال عنه واللغة أخذت من هذا ألن هؤالء 

.تكلموا بكالم مالو فٌه عن لغة هؤالء األخرٌن 
1

 

 

 

 

                                                           

07،ص2،2003 ـ محمد رجب فضل ّللّا ،االتجاهات التربوٌة المعاصرة فً تدرٌس اللغة العربٌة ،عالم الكتب ،ط1  
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  :ب ـ  اصطالحا 

لقد تعددت وتنوعت تعرٌفات اللغة عند القدماء والمحدثٌن وركزت كل مجموعة على 

النواحً المهمة من وجهة نظرها وأبرزتها فً التعرٌف ولعل من أهم تعرٌفات اللغة عند 

حد اللغة أصوات ٌعبر بها كل قوم عن " القدماء هو التعرٌف الذي أورده ابن الجنً 

" .أغراضهم 
1

  

ونال هذا التعرٌف اهتمام اللغوٌٌن عند العرب المحدثٌن ألنه ضم قدر من الحقائق المهمة 

.(الطبٌعٌة ، الصوتٌة ن الطبٌعٌة االجتماعٌة )عن اللغة   

فً علم اللغة الحدٌث على تنوع مدارسه ٌلتقً مع تعرٌف ابن الجنً " اللغة"وفً تعرٌف 

حول حقائق الهامة، لكنه أضاف علٌها حقائق أخرى كانت ثمرة للتطور هذا العلم من خالل 

الدراسة العلمٌة ومن بٌن التعرٌفات الحدٌثة للغة ، وهو التعرٌف اللغوي دي سوسٌر حٌث 

نظام من الرموز الصوتٌة االصطالحٌة فً أذهان الجماعة اللغوٌة ٌحقق " عرفها بأنها 

.التواصل بٌنهم وٌكسبها الفرد سماعا من جماعته   

نتاج جماعً لملكة اللسان ومجموعة من التقالٌد الضرورٌة التً " وٌعرفها أٌضا بأنها 

.تبناها مجتمع ما لٌساعد أفراده على ممارسة هذه الملكة 
2  

  

 

 

 

 

                                                           

1/33،ص 2،1952 ـ أبو عثمان فتح ابن الجنً، الخصائص، تحقٌق محمد علً نجار، دار الهدى للطباعة بٌروت ،ط 1  

37،ص 1،2011ـ عاطف فضل محمد ، مقدمة فً اللسانٌات دار المسٌرة ، ط2  

لعاطف فضل حول تعرٌف اللغة" مقدمة فً اللسانٌات "ـ لمزٌد من التفصٌل أنظر   
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Langue :تعريف اللسان   

هو نظام تواصلً ٌمتلكه كل فرد متكلم أو مستمع مثالً ٌنتمً، إلى مجتمع لغوي له 

خصوصٌاته الثقافٌة والحضارٌة وبالتالً فهو جماعً أي أن الجماعة هً التً تواضعت 

.علٌه واتفقت على استعماله 
1

 

وهو أٌضا إخراج تلك القواعد من قٌدا النظري إلى قٌدها االستعمالً وهو جزء معٌن ٌتحقق 

من اللغة بمعناها اإلنسانً الواسع، وهو اجتماعً عرفً مكتسب وٌشكل نظاما متعارف 

.(اللسان الفرنسً )و (اللسان العربً )علٌه داخل جماعة إنسانٌة محددة مثال ذلك 
2  

هو أداة تبلٌغ ٌحصل على مقاٌٌسها تحلٌل لما ٌخبره " اللسان "وٌعرفه أندري مارتنٌه أن 

اإلنسان على خالف بٌن جماعة وأخرى ولٌنتهً هذا التحلٌل إلى وحدات ذات مضمون 

معنوي وصوت ملفوظ، وهً العناصر الدالة على معنى وٌتقطع هذا الصوت الملفوظ بدوره 

.إلى وحدات متماٌزة متعاقبة   

وهً العناصر الصوتٌة وٌكون عددها محصور فً كل لسان وتختلف هً أٌضا من حٌث 

.ماهٌتها والنسب القائمة بٌنها باختالف األلسنة 
3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

37،ص(د،ت) ـ أحمد حسانً ،مباحث فً اللسانٌات ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر ، 1  

12،ص 2006 ،2ـخولة طالب إبراهٌمً ،مبادئ فً اللسانٌات ندار القصبة للنشر الجزائر ، ط  2  

32،ص1971،(د،ط)ـ مجلة اللسانٌات ،المجلد االول ببارٌس ،  3  
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َوَما "وقد وردت أٌضا فً القرآن الكرٌم لفظ لسان ٌتضمن معنى اللغة ومن ذلك قوله تعالى 

ٌَِن لَُهم  َب ٌُ ـ من سـورة إبراهٌم 4آٌة ـ" أَْرَسْلَنا ِمن َرُسوٍل إال ِبلَِسان َقوِمه لِ  

وقال أبو حٌان فً معرض حدٌثه عن اآلٌة ومعنى لسان قومه بلغة قومه واللسان فً هذه 

.اآلٌة ٌراد به اللغة 
1

 

وٌتضح من خالل ما سبق أن اللغة واللسان هما الموضوع و المكون األساسً لعلم 

اللسانٌات إذ ال ٌمكن للدارس أو الباحث أن ٌقوم بدراسة اللسانٌات ما لم ٌقم بدراسة وتعرف 

على ماهٌة اللغة واللسان ، إذ ٌعتبر هذا األخٌران عنصرٌن اساسٌٌن فً دراسة اللسانٌة وال 

ٌمكن الخوض فً هذا العلم مالم تتعرف علٌهما ،إذ ٌقول فً ذلك دي سوسٌر والذي ٌعود له 

الفضل ودور كبٌر فً وضع الحجر األساس لهذا العلم أي اللسانٌات فً تحدٌده لموضوعها 

إن موضوع علم اللغة الوحٌد و الحقٌقً هو اللغة التً ٌنظر إلٌها كواقع قائم بذاته : " إذ قال 

".وٌبحث فٌها لذاتها 
2  

 وٌنطبق هذا التعرٌف أٌضا على اللسان ولٌس اللغة فحسب ، ألن اللغة واللسان حقالن 

.متكامالن فٌما بٌنهما   

:وٌوجد عالقة أٌضا بٌنهما من خالل المصطلحات  التً عرفت بها اللسانٌات وهً   

وكل هذه المصطلحات أو التسمٌات التً عرفت بها ....علم اللسان ، األلسنٌة واللغوٌات 

.تشٌر إلى عالقة التكاملٌة التً تربط  اللسانٌات  باللغة واللسان   

 

 

 

 

 

                                                           

5/405، ص2محمد بن ٌوسف الشهٌر بأبً حٌان األندلسً ، البحر المحٌط ، دار الفكر بٌروت ، ط ـ  1
  

63عاطف فضل محمد ،مقدمة فً اللسانٌات ، ص  ـ  2
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ولقد استطاع علم اللسانٌات أن ٌحٌط بجمٌع أسرار اللغة والغموض فً أعماقها وٌسبر 

أغوارها، وتمكن من أن ٌرتقً بها لتعرف علٌها ودراستها لذاتها ومن أجل ذاتها ولعّل أهم 

: الفوائد التً تقدمها إلى اللغة نقدمها  فٌما ٌلً 
1  

. ـ الوقوف على حقٌقة الظواهر اللغوٌة وعناصرها وأسسها 1  

.(التً تربط اللغة بعضها ببعض )ب ـ الوقوف على العالقات الداخلٌة   

.(التً تربطها بغٌرها من الظواهر االجتماعٌة والنفسٌة و التارٌخٌة )أ ـ الخارجٌة   

 ـ علم اللسانٌات ٌكشف عن عقلٌة األمة التً تتكلم تلك اللغة كما ٌكشف عن تارٌخها 2

.الخ .....وثقافتها وقٌمها   

 ـ ٌمكننا بواسطة هذا العلم ،كشف أي خلل تقع فٌه اللغة سده واصطالحه والسٌر به فً 3

.االتجاه الصحٌح بما ٌناسب خصائصها وقوانٌنها وال ٌعرفها إلخالل واالندثار 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

66 ـ عاطف فضل، مقدمة فً اللسانٌات، ص  1  

114، ص5،1962علً عبد الواحد الوافً ، علم اللغة ، مكتب النهضة مصر ،ط ـ  2
  



 مدخل
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ولقد قدمت اللسانٌات التطبٌقٌة للعملٌة التعلٌمٌة خدمات معرفٌة ومناهج علمٌة من خالل 

البرامج والمقررات والطرٌقة كونها ركن مهم فً المجال التعلٌمً ، كما ال ننسى المعلم 

والمتعلم وهما ركنا المعادلة فً العملٌة التعلٌمٌة ،ثم التعرض إلى عملٌة تتالقح فٌها علوم 

 مختلفة ومتنوعة ن والغاٌة من هذا العلم معالجة اللغة والوقوف على وضعها كما هً دون 

.إعطاء حلول لها أو نظرٌات وقوانٌن علمٌة 
1

 

العلم الذي ٌهدف إلى دراسة الجوانب التطبٌقٌة للغة فً "وعلٌه فاللسانٌات التطبٌقٌة هً 

مساراتها التقابلٌة ن والمقارنة والتعلٌمٌة والترجمة وصناعة المعاجم وتنمٌة المهارات وتعلم 

" . اللغة الثانٌة للصغار والكبار وتعلم النطق قبل التدوٌن
2

 

ـ واستفادت أٌضا منها من خالل الجوانب الصوتٌة والصرفٌة والصرفٌة والمعجمٌة 

والداللٌة فً الجانب الصوتً فٌما ٌخص عملٌة النطق ، والصرفً فً أبنٌة الكلمات 

.والمعجمٌة من خالل المفردة ودالالتها   

ومن بٌن أهم المفاهٌم اللسانٌة التً كان لها أٌضا تأثٌر واسع فً حقل تعلٌمٌة اللغة مفهوم 

الملكة اللغوٌة وٌقابلها مفهوم اإلنجاز واألداء وهً من المفاهٌم التً جاءت بها التولٌدٌة 

 التحوٌلٌة ، فالملكة تمثل القدرات واالستعداد التً تمكن الفرد من انجاز اللغة واالنجاز ٌمثل 

.استثمار هذه الملكة   

 

 

 

 

                                                           

05،ص 2016، 1عبد القادر شاكر ن اللسانٌات التطبٌقٌة التعلٌمٌة قدٌما وحاضرا ، دار الوفاء لدنٌا ،ط ـ  1
  

173،ص 1عبد القادر الجلٌل ، علم اللسانٌات الحدٌثة ، دار البٌضاء عمان األردن ،ط ـ  2  
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بأنها القدرة على بناء أنموذج لغوي ذهنً ، مشترك بٌن " ـ وقد عرف شومسكً الكفاٌة 

.المرسل والمستقبل ،وعلى أساسه تتمثل القواعد اللغوٌة 
1

 

ومن هذا التعرٌف نستخلص بأن الكفاٌة اللغوٌة هً معرفة اإلنسان الضمنٌة باللغة ،أو 

.باألحرى هً معرفة اإلنسان الضمنٌة بقواعد اللغة التً تقود عملٌة التكلم بها   

ـ ومن خالل ما سبق نستنتج أن اللسانٌات التطبٌقٌة هً عالقة تكامل ألن علم اللغة التطبٌقً 

.ظهر لٌعالج مشاكل اللغات وتعلمها   

                                                           

،عالم الكتب الحدٌث لنشر والتوزٌع اربد األردن (المجال ـ الوظٌفة ـ المنهج )ـ سمٌر شرٌف استٌتٌة ، اللسانٌات  1
177،ص 2ط  
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:تـاريخ اللسانيات   

إن اهتمام بظاهرة اللؽة البشرٌة، تمت منذ القدم وٌتبٌن هذا االهتمام فً نتائج الدراسات 

.االنثروبولوجٌة  اللؽوٌة واآلثار المكتوبة والمنقوشة منذ أآلؾ السنٌن   

وأول  تراث وصل إلٌنا ، ٌقوم بعملٌة وصؾ اللؽة بطرٌقة علمٌة هً الدراسات اللؽوٌة 

الهندٌة التً وصفت اللؽة السنسكرتٌة ومنذ تلك الحقبة بدأت األعمال التً تهتم بدراسة اللؽة 

:تظهر فً مجتمعات متعددة منها   

:لالتينيين والرمان العرب ا  

.م 18وقد احتضن كل أمة بدراسة موضوع علم اللؽة بمنهج معٌن حتى بداٌة القرن 
1

 

:الدراسات اللسانية عند الهنود   

اهتم الهنود بالبحث اللسانً وبخدمة اللؽة السنسكرتٌة بالفوارق اللهجٌة الموجودة فً بالد 

القدٌمة، من شأنها التأثٌر فً النصوص الدٌنٌة وأما دراستهم اللؽة فكانت فً إطار رؤٌة 

.وصفٌة تتعامل مع الظاهرة اللسانٌة بوصفها بنٌة صوتٌة ، صرفٌة ،نحوٌة وداللٌة   

وقد تولد االهتمام بالحضارات القدٌمة شعور دٌنً أساسه الحفاظ على كتابهم المقدس  

 قبل المٌالد ، كما ترك الهنود بصمتهم فً مجال 1200- 1000الذي ظهر " الفٌدا "

ٌعد بانٌنً معلما "... الصوتٌات وذلك من خالل وصؾ نظام لؽتهم الصوتٌة ٌقول بلوملفٌد 

من أعظم معالم الذكاء اإلنسانً ألنه قدم عرضا شامال ودقٌقا للقواعد الصرفٌة والنحوٌة 

".للؽة السنسكرتٌة بوصفها من أقدم لؽات األسرة الهندو أروبٌة 
2

 

 

 

 

 

                                                           

2- 1، ص  (د،ت)أحمد بلحوت ، محاضرة فً اللسانٌات العامة المفهوم الموضوع المنهج ، ـ  1
  

344، ص 1972،(د،ط)ـ أحمد مختار عمر ، البحث اللؽوي عند الهنود ،دار الثقافة بٌروت لبنان ،  2  
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:الدراسة اللسانية عند اليونان   

لقد انتبه الٌونان لظاهرة اللسانٌة بوصفها جانب من الجوانب الحٌاة اإلنسانٌة ،فلقد ألحوا فً 

طرح األسئلة بخصوص القضاٌا التً ٌراها ؼٌرهم بدٌهٌة ،لذلك اصطبػ الدرس اللسانً 

عندهم بصبؽة جدلٌة كما أدركوا الفوارق اللهجٌة بٌن أبناء المجتمع الواحد ،كما سلم 

. أفالطون باألصل األجنبً للكثٌر من الكلمات الٌونانٌة   

:الدراسات اللسانية عند الرومان   

لقد اعترؾ الرومان بالجهود التً بذلتها الٌونان ، برزت فً هذه الفترة الشخصٌة اللؽوٌة 

عاش فً القرن األول مٌالدي اعتبر القواعد مدخل " كوت تبلٌان " المرموقة هً شخصٌة 

فهو المسؤول ورفاقه على ظهور النحو التعلٌمً للؽة الالتٌنٌة " رٌسان " لفهم لألدب أما ، 

 جزء 12والذي ظل مدروسا إلى ؼاٌة القرون الوسطى و ٌتلخص جهده فً كتاب ٌقع فٌه 

عكس فٌه المنظومة القوا عدٌة الالتٌنٌة المتأثرة بجهود الٌونانٌٌن وخاصة من الرواقٌٌن 

وراح العلماء ٌجهدون أنفسهم فً شرح تلخٌص ما تركه األوائل كما سجلت فٌه هذه 

.المرحلة بداٌة العمل المعجمً 
1    

ومن هنا ٌمكن القول أن الرومان كانوا أوفٌاء ألساتذتهم اإلؼرٌق وما وصلنا إلٌة ٌدل على 

.أن الرومان قد طبقوا أؼلب المقوالت اللؽوٌة الٌونانٌة فً وصفها للؽتهم الالتٌنٌة 
2

 

 

 

 

 

 

                                                           

60-50أحمد بلحوت ،محاضرة فً اللسانٌات العامة ، ص  ـ  1
  

62 ،ص 1401، 1محمد الحناش ، البنٌوٌة فً اللسانٌات ، دار الرشاد الحدٌثة دار البٌضاء ، ط ـ  2  
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:الدراسات اللسانية في العصور الوسطى   

ٌذهب روبٌنز إلى أن هذه المرحلة تبدأ بحوالً القرن السادس قبل المٌالدي، إلى عتبت 

العصر الذي نهضت فٌه أوروبا طبعت النزعة الدٌنٌة المواقؾ العلمٌة واللؽوٌة كما شهدت 

"سٌجر دنً كورتراي "هذه المرحلة، شرود وتفسٌرا لمؤلفات السابقٌن ولقد اعتبر   

من منهج علماء اللؽة فً العصور الوسطى بقوله القواعد هً علم اللؽة ومجال دراستها 

.وهو الجملة ومعدلتها وؼاٌتها عن التصورات العقل فً جمل مسوؼة صٌاؼة جدٌدة 
1

 

:عصر النهضة وما بعدها  

ٌعتبر عصر النهضة مٌالد للعلم الحدٌث، كما أن معظم السمات تأثٌرا مباشر فً االتجاهات 

. التً اتخذتها الدراسات اللؽوٌة  

قواعد " روجر بٌكون " وفً هذا العصر كانت اللؽة العربٌة ، وتدخلت بقوة ، فقد كتب 

.العبرٌة وعرؾ العربٌة 
2

 

دراسة مقارنة للؽتٌن العربٌة والعبرٌة وال ٌمكن " بن بارون " كما أجرى الٌهودي االسبانً 

إنكار جهود العربٌة أمثال سٌبوٌه فً النحو  الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي فً العروض 

فكالهما ساهم فً تطوٌر البحث اللؽوي هذا انتبه ؼلٌه عبد الرحمن الحاج صالح فً قوله 

أن االطالع على ما أنتجه علماء العرب القدامى ربما ٌقضً ؼلى جعل مبدأ االنطالق "

 ما بعد الهجرة 175و100وباألصح فً فترة مابٌن  (هـ2)الدراسة العلمٌة للسان فً القرن 

." هً سنة وفاة خلٌل بن أحمد الفراهٌدي 175
3

 

 

 

                                                           

144،ص 1923روبٌنز موجز ، تارٌخ علم اللؽة فً الؽرب ، تر أحمد عوض ،عالم المعرفة الكوٌت ،  ـ  1  

149- 145نفسه ، ص  ـ  2
  

24 ـ مجلة اللسانٌات المجلد األول ببارٌس ، ص 
3
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العلم بالشًء )" فقه " أول األمر أطلق على اللسانٌات ، اسم فقه اللؽة لمناسبة المدلول لكلمة 

وبٌن ما هو مطلوب هو بحث فً أسرار اللسان ، ثم أطلقوا علٌها مجموعة  (والتعمق فٌه 

.علم اللؽة ، األلسنٌة اللسانٌات ، اللؽوٌات الحدٌثة : من األسماء مثل 
1

 

مع 1816قبل المٌالد أو فً سنة 5نشأت اللسانٌات فً قرن : " ـ ٌقول جورج مونان  

 مع دي سوسٌر الذي جعل اللسانٌات واضحة الحدود من حٌث 1916أو فً سنة " بوب"

".االختصاص و المناهج التً نضجت وآتت آكلها كالمنهج التارٌخً والوصفً والمقارن   

والخالصـة أن أهم ما جعل اللسانٌات فً القرن التاسع عشر علما حدٌثا ،هو إخضاع 

الظواهر اللؽوٌة لمناهج البحث العلمً خالفا لما كان علٌه الحال قبل إذ كانت علوم اللؽة 

.تتصؾ بالذاتٌة و البعد عن الموضوعٌة 
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1982،(د،ط)تمام حسن ، األصول دراسة ابستمولوجٌة للفكر اللؽوي عند العرب ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،ـ 1

271ص   

25،ص1،2001أحمد محمد قدور ، مبادئ اللسانٌات ،دار الفكر دمشق سورٌا ،ط ـ  2
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Linguistique   :مفهوم اللسانيات

الالم والسٌن والنون أصل صحٌح واحد ٌدل على طول لطٌؾ ؼٌر بائن " لسن " :   لغة–أ 

 وهو مذكر وجمع األلسن فإذا أكثر فهً  langueفً عضو أو ؼٌره ، من ذلك اللسان 

 .جودة اللسان وفصاحته : األلسنة ،وٌقال لسنته إذا أخذته بلسانك واللسن 

.اللؽة ،ٌقال لكل قوم لسن أي لؽة : واللسن 
1

 

حٌث ٌطلق على عضو أي اللسان وقد نقصد به اللؽة التً )ومن هنا ٌتضح  لنا معنى لسن 

 .(ٌتكلمها كل قوم 

 .وقرء الناس اللسن بكسر الالم وهو اللؽة واللسان ،الرسالة 

ٌِّن إذ كان ذا : " حكى أبو عمر  لكل قوم لسن أي لؽة ٌتكلمون بها ، وٌقال رجل لسن ب

إبالغ الرسالة والسنة ما ٌقول أي أبلؽه ، السن عنه بلػ وٌقال السنً : فصاحة وبٌان اللسان 

الكالم واللؽة وال سنه بلسانه ، كان : فالن والسن لً فالنا كذا وكذا أي ابلػ لً و اللسن 

.أجود لسان منه 
2

 

اللسان ما ٌنطق به ٌذكر وٌؤنث واأللسن بٌان التأنٌث فً العدد وااللسنة فً "  لسن" 

بٌن اللسن وشًء ملسن : التذكٌر ولسن فالن فالنا بلسنه أي أخذه بلسانه ، ورجل لسن 

 .جعل طرفه كطرؾ اللسان :

.أي قطع طرؾ لسانه فهو ملسون واللسان الكالم : ولسن الرجل 
3

 

  ـ4سورة إبراهٌم اآلٌة ـ " َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َرُسوٍل إاِّلَ ِبلَِساِن َقوِمه " قـال تعـالـى 

 

                                                           

247ـ246أحمد بن فارس ، معجم مقاٌٌس اللؽة ،باب الالم والسٌن ،ص  ـ  1
  

أبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور اإلفرٌقً المصري ،معجم لسان العرب فً مادته لسن ،دار الصادر بٌروت  ـ 2

474،ص 2،1952ط   

84ـ 83،ص 2003، 1،دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان ط4ـ الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،معجم العٌن ،ج   3  
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 :اصطالحا

اللسانٌات هً الدراسة العلمٌة للسان البشري من خالل األلسنة الخاصة بكل قوم ٌتجلى لنا 

 .من خالل هذا التعرٌؾ أن اللسانٌات تتمٌز بصفتٌن أساسٌتٌن هما العلمٌة والموضوعٌة 

 نسبة إلى العلم وهو ٌوجه عام إدراك الشًء كما هو علٌه فً الواقع بوجه : ـ العلمية 1

خاص هو إتباع الطرق والوسائل العلمٌة أثناء الدراسة والبحث ،كالمالحظة 

 .إلخ......،االستقراء،الوصؾ والتجربة 

وهً كلمة مشتقة من الموضوع وٌقصد بها كل ماٌوجد فً العالم :  ـ الموضوعية 2

الخارجً فً مقابل العالم الداخلً ، أو هب بتعبٌر أخر التجرد من األهواء واالمٌوالت 

 .الشخصٌة أثناء الدراسة 

ألن اللسانٌات هب العلم الذي ٌدرس " جورج دي بوان "وقد جاء فً معجم اللسانٌات لـ 

اللؽة اإلنسانٌة دراسة علمٌة تقوم على الوصؾ ومعاٌنة الواقع بعٌدا عن النزعة التعلٌمٌة 

الواردة فً هذا التعرٌؾ لهما ضرورة قصوى لتمٌٌز هذه  (علم)واألحكام المعٌارٌة وكلمة 

الدراسة من ؼٌرها ألن أول ما ٌطلب فً الدراسة العلمٌة هو إتباع طرٌقة منهجٌة 

 .واالنطالق من أسس موضوعٌة وٌمكن التحقق من إثباتها 

 :ـ وتتمٌز اللسانٌات بجملة من الخصائص والممٌزات هً 

ـ أن اللسانٌات تتصؾ باالستقاللٌة وهذه الصفة تؤكد علمٌتها فً حٌن أن النحو التقلٌدي 

grammaire كان ٌتصل بالفلسفة والمنطق . 

ـ تهتم اللسانٌات باللؽة المنطوقة قبل اللؽة المكتوبة خالفا للعلوم التقلٌدٌة التً كانت تفعل 

 .العكس 

ـ تعنى اللسانٌات باللهجات وال تفضل الفصحى علٌها على ؼرار ما كان سائد فً علوم 

.اللؽة التقلٌدٌة 
1

 

                                                           

11، ص 1999ـ  أحمد محمد قدور ، معجم اللسانٌات نقال عن مبادئ اللسانٌات ،دار الفكر دمشق ،  1  
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ـ تهدؾ اللسانٌات إلى إنشاء نظرٌة لسانٌة تتصؾ بالشمولٌة إذ ٌمكن على أساسها دراسة 

.مختلفة اللؽات ووصفها 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11أحمد محمد قدور ،معجم اللسانٌات نقال عن مبادئ اللسانٌات ، ص  ـ  1
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 : فروع اللسانيات 

لقد استفادت الدراسات اللسانٌة فً العصر الحدٌث وبخاصة فً القرن العشرٌن استفاضة لم 

ٌكن لها مثٌل من قبل، وقد تم تصنٌؾ مجاالت هذه الدراسات بشكل موسع ودقٌق وقد كثر 

الخوض فً مضمون علم اللسانٌات وما ٌتفرع منه من فروع ،وقد تم ضبطها وتصنٌفها 

 :على النحو التالً 

 Général  linguistique: علم اللغة العام 

هو علم ٌعنً بدراسة اللؽة من حٌث هً ظاهرة بشرٌة ،تمٌز اإلنسان عن الحٌوان ونظاما 

.ٌتمٌز عن األنظمة اإلبالؼٌة األخرى 
1

 

وهً أٌضا العلم الذي ٌبحث فً النظرٌات اللؽوٌة العامة ومناهج البحث فٌها على تحلٌل 

التراكٌب إلى العناصر ،التً تتكون منها إلى فونٌمات تنظم بدورها لتكون مجموعة من 

المورفٌمات وهذه تنظم بدورها لتكون الجملة التً تعد وحدة تفاهم تخاطب بٌن المتكلم 

والسامع ووحدة اإلفصاح فٌما ٌجري بٌن الفرد ونفسه ، وٌبحث أٌضا فً معرفة الخصائص 

الرئٌسٌة التً تكون لؽة ما وفً وضع األسس األولٌة للتحلٌل اللؽوي القائم على الجوانب 

الصوتٌة والصرفٌة والداللٌة والمعجمٌة فً تبلور اللؽة والمعانً المختلفة التً تؤدٌها 

.الجملة
2

  

 :وتدخل ضمن علم اللؽة العام مجموعة من العلوم 

  phonetics: ـ علم األصوات وفروعه 1

 Amiculatory phonetics:  ـ علم األصوات النطقً 2

 

 
                                                           

13، ص 2004، 1 ـ محمد ٌونس علً ،مدخل إلى اللسانٌات ، دار الكتاب الجدٌدة المتحدة ، ط 1  

20ـ 19،ص 1984 ـ خلٌل عماٌرة ، فً نحو اللؽة وتراكٌبها ،عالم المعرفة جدة ، 2  
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 acoustic phonetis: ـ علم األصوات السمعً 3

  phonologie: ـ علم وظائؾ األصوات 4

  Grammaire:ب ـ علم القواعد 

  Morphology :ـ علم الصرؾ 

  syntaxe :علم النحو 

 Sémantics 1 :علم الداللة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

69 ـ 68ـ عاطؾ فضل محمد ، مقدمة فً اللسانٌات ، ص   1  
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 :علم اللغة التطبيقي 

فً 1964ٌسمى أٌضا باللسانٌات التطبٌقٌة ، وهو حقل من حقول اللسانٌات ، ظهر سنة 

الوقت الذي ظهر االهتمام بمشاكل تعلٌم اللؽات الحٌة لألجانب إلى جانب ازدهار الدراسات 

أو نظرٌة علمٌة ٌتم تمثلها عن طرٌق تطبٌق ما هو فً األماكن، وذلك بتكون . التطبٌقٌة 

المادة عن طرٌق أنماط وترسٌخ المفاهٌم التً ٌتم فٌها نقل النتائج والنظرٌة إلى المستوى 

 .التطبٌقً

 .ٌدرس اللؽة بؽرض الحصول على طبٌعتها فً ذاتها ومن أجل ذاتها 

وٌسعى دائما إلى عمل علمً هادؾ، وهو الكشؾ عن جانب اللؽة والمعرفة الواعٌة بها 

للتمكن و األداء اللؽوي الجٌد ، وٌفٌد علم اللؽة التطبٌقً فً مواقؾ التعلم اللؽوي المختلفة 

ألن موضوعه هو اإلفادة من مناهج علم اللؽة ونتائج الدراسات فً هذا المجال وثم تطبٌق 

ذلك فً مواقؾ التعلم اللؽوي ،كما ٌسٌر بٌن نوعٌن مختلفٌن من المناهج والطرائؾ التً 

 :ٌقترحها فً تعلم اللؽات 

 . ـ مناهج وطرائق تعلٌم اللؽات األصلٌة ولؽات المنشأ 1

التً لم ٌنشأ علٌها الطفل .إلخ ..... ـ مناهج وطرائق تعلٌم اللؽات األجنبٌة األولى والثانٌة 2

.فً البٌئة التعلٌمٌة األولى 
1

 

وتعتبر اللسانٌات التطبٌقٌة مجاال مرتبطا بتدرٌس اللؽات حٌث أن مطلقاتها هً اللسانٌات 

العامة و باألخص الدراسات البنٌوٌة والوصفٌة التً أثرت على طرائق التعلٌم اللؽات مثل 

 .الطرٌقة السمعٌة النطقٌة ،والسمعٌة البصرٌة والتمارٌن اللؽوٌة 

من اهتماماتها تدرٌس اللؽات والتوثٌق والترجمة ومعالجة األمراض اللؽوٌة وتقنٌات التعبٌر 

 .وأهم خصائص علم اللؽة التطبٌقً

 

                                                           

45،ص 1994، 2ـ المصطفى بن عبد ّللّا بن بشوك ، تعلٌم وتعلم اللؽة العربٌة وثقافتها ،دار الهالل الرباط ،ط  1  
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 ألنها مرتبطة بحاجات المتعلم ،وكل ما ٌحرك المنتج من المعتقدات : ـ البرجماتية 1

 .وظنون وأوهام إلنجاز الكالم 

 .حٌث ٌجتاز الباحث ما ٌراه مالئم للتعلٌم والتعلم:   ـ االنتقائية2

 .ألنه ٌبحث فً الوسائل الفعالة لتعلم لؽات األم واللؽات األجنبٌة :  ـ الفعالية 3

 دراسة االحتكاكات اللؽوٌة التً : ـ دراسة التدخالت بين لغات األم واللغات األجنبية 4

تحدث فً محٌط ؼٌر متجانس لؽوٌا ،ودراسة ذلك فً جزر اللؽوٌة أو فً حاالت الخاصة 

.التً ٌقع فٌها التعدد اللؽوي 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

12، ص 4،2009 ـ صالح بلعٌد ، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ،دار الهومة للنشر والطباعة الجزائر ،ط 1  
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 Géolinguistique: علم اللغة الجغرافي 

هو علم ٌدرس اللؽات وٌصنفها طبقا للمواقع الجؽرافٌة لكل لهجة أو لؽة بالنظر إلى 

خصائصها الصوتٌة ،الصرفٌة ،النحوٌة ،الداللٌة التً تفرق لؽة عن لؽة أو لهجة عن لهجة 

 .أو ما ٌسمى باللهجات اإلقلٌمٌة فً بلد واحد أو عدة بلدان تتكلم لؽة واحدة 

 وهو ٌستند فً ذلك علم اللهجات النظري وؼالبا ما تنتهً هذه الدراسة فً علم اللؽة 

الجؽرافً إلى وضع أطالس لؽوٌة حٌث  تتوزع التنوعات اللؽوٌة وفق رموز خاصة على 

الخرائط جؽرافٌة، توضح موقعها وخصائصها اللؽوٌة ، وٌتم ذلك على المستوى األفقً فً 

.المقابل الرأسً الذي ٌدرسه علم اللؽة االجتماعً 
1

 

 

ووظٌفة علم اللؽة الجؽرافً أن ٌصؾ بطرٌقة علمٌة وموضوعٌة توزٌع اللؽات فً مناطق 

.العالم المختلفة لٌوضح أهمٌتها السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة واإلستراتٌجٌة والثقافٌة
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

135،ص 1،1986 ـ عبد السالم المسدي ،اللسانٌات وأسسها المعرفٌة ،دار التونسٌة للنشر ،ط 1  

37ـ 36، ص 1973 ـ مارٌو باي ،أسس علم اللؽة ،تر أحمد مختار عمر ، منشورات جامعٌة طرابلس ، 2  
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  Historique linguistique:اللسانيات التاريخية 

لقد اتسم البحث اللؽوي فً القرن التاسع عشر بالطابع التارٌخً الذي ٌتناول تطور اللؽة 

عبر العصور ، وقد شاع بٌن اللؽوٌٌن آنذاك النظر إلى اللؽة على أنها كائن حً كالنبات 

فً " داروٌن "والحٌوانات  متأثرٌن فً ذلك بنظرٌة التطور فً علم األحٌاء التً صاؼها 

" أصل األنواع "كتابة 
1Théoricien of spécieuse  

وكان هناك خلط منهجً فً البحث اللؽوي بٌن دراسة اللؽة دراسة تارٌخٌة ودراستها 

  فضل فً Ferdinand de Saussureدراسة آنٌة ،وكان اللسانً فردٌناند دي سوسٌر 

 والدراسات  diachroniqueالتمٌٌز بٌن المنهجٌن فقد فرق بٌن الدراسات التعاقبٌة 

 ودعا إلى عدم الخلط بٌن المنهجٌن ،ألن تارٌخ اللؽة وتطور  Synchronicالتزامنٌة 

الكلمات والتراكٌب لٌس له صلة بوصفها فً فترة معٌنة من الزمن ، ومنذ ذلك الحٌن ؼلب 

االهتمام على المنهج التزامنً على نظٌره التعاقبً وانحسرت العناٌة بالدراسات التارٌخٌة 

فً عدد قلٌل من اللسانٌٌن ومن هنا نوضح أنه فً لسانٌات التارٌخٌة كما فً ؼٌره ٌمكن 

.للمرء أن ٌدرس لؽة بعٌنها أو ٌدرس اللؽة من حٌث هً 
2

 

وتختص اللسانٌات التارٌخٌة أوعلم اللؽة التارٌخً فً تتبع الظاهرة اللؽوٌة للؽة الواحدة 

عبر العصور المختلفة أو أماكن متعددة لٌكشؾ ما أصابها من تطور للوقوؾ على أسراره 

.وقوانٌنه المختلفة 
3

 

 

 

 

                                                           
1  John lyons longuage and linguistics Intnodicton, cam bridge universty press,1981, p35 

  4،ص1996 (د،ط) ـ جفري سامسون ، مدارس اللسانٌات التسابق والتطور ،تر محمد زٌاد الرٌاض جامعة الملك سعود 2

67 ـ عاطؾ فضل محمد ،مقدمة فً اللسانٌات ن ص  3  
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 sociolinguistique:علم اللغة االجتماعي 

هو علم ٌدرس اللؽة من حٌث هً لؽوٌة اجتماعٌة ، وبناءا على ذلك ٌقوم هذا العلم بدراسة 

التنوع اللؽوي فً استخدام اللؽة فً مجتمع أو عدة مجتمعات تتكلم لؽة واحدة أو ما ٌسمى 

باللهجات االجتماعٌة أو اللهجات التطبٌقٌة من حٌث خصائصها الصوتٌة والصرفٌة 

: والنحوٌة والداللٌة كما ٌدرس مشكلة االزدواج اللؽوي أو تعدد المستوٌات  اللؽوٌة مثل 

.الفصحى والعامٌة ،لؽة الدٌن والسٌاسة والعالقة بٌنهما والعالقة بٌن اللؽة والمجتمع 
1
 

وٌعرؾ هذا العلم بأنه دراسة اللؽة من حٌث هً عالقتها بالمجتمع ،فهو فرع نشأ عن 

التعاون بٌن اللسانٌات وعلم االجتماع الذي ٌبحث فً المعنى االجتماعً للنظام اللؽة 

.واستخدامها ،وكانت بداٌة هذا العلم منذ أن أكد دي سوسٌر على الطابع االجتماعً للسان 
2

 

وهو ٌهتم بدراسة الظواهر االجتماعٌة من حٌث هو نظام متكامل من العالمات الدالة ،التً 

تتحقق فً الواقع بواسطة االنجاز الفعلً للكالم فً البٌئة اللؽوٌة المتجانسة  فاللسان  ٌنسب 

اجتماعً لجماعة بشرٌة تتمٌز بخصوصٌات ثقافٌة وحضارٌة ثقافٌة وحضارٌة معٌنة إذ أن 

.هناك حقٌقة لسانٌة واقعٌة خارج بنٌة المجتمع 
3

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

61،ص 1،2000عبده الراجحً،علم اللؽة التطبٌقً وتعلٌم اللؽة العربٌة ،دار المعرفة الجامعٌة مصر ، ط ـ  1
  

30 ـ محمد ٌونس علً ،مدخل إلى اللسانٌات ،ص  2  

20 أحمد حسانً ،مباحث فً اللسانٌات ، ص  ـ 3  
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 psycho linguistique: علم اللغة النفسي 

ٌدرس الظاهرة النفسٌة بكل أبعادها ، وٌهتم هذا العلم بدراسة السلوك اللؽوي وخاصة من 

حٌث اكتساب اللؽة واستخدامها عند اإلنسان وٌقوم بدراسة العملٌات العقلٌة التً تسبق 

صدور العبارات اللؽوٌة المنطوقة وٌتجه كذلك إلى اكتشاؾ القوانٌن العامة تفسر السلوك 

التعلم واإلدراك والقدرات ، وعلى العموم فهو : اإلنسانً من خالل الظواهر العامة مثل 

ٌدرس ما ٌربط الجهاز العصبً والجهاز النطقً من عالقة لدى المتحدث كما ٌعمل على 

وهذه عملٌة عقلٌة ٌنتج عنها to encodeكٌفٌة تحوٌل المتحدث الستجابة إلى رموز لؽوٌة 

إصدار الجهاز الصوتً للؽة ،وعندما تصل اللؽة إلى المخاطب أو المتلقً وٌقوم بترجمة أو 

. فً ذهنه إلى المعنى المراد تتم عملٌة عقلٌة أخرى to décodeتحوٌل هذه الرموز
1
 

 كما أن علم النفس اللؽوي ٌجمع بٌن إشكالٌة وتعقٌدات كل من اللؽة وعلم النفس 

وٌشكل وسٌلة لالتصال مع المواءمة بٌن معطٌات النفس واللؽة أضؾ إلى ذلك أنه ٌسهل  

 عملٌة االتصال فً المجموعة اللؽوٌة عن طرٌق توظٌؾ الوسائل اللؽوٌة المتاحة للؽة

. المستخدمة 
2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

22،ص 1995، 3 ـ نوال محمد عطٌة ، علم النفس اللؽوي ،المكتبة األكادمٌة القاهرة ،ط 1  

17 ـ صالح بلعٌد ، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص 2   
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  :علم اللغة الوصفي 

ٌتناول علم اللؽة الوصفً بالدراسة العلمٌة للؽة واحدة أو لهجة واحد فً زمن بعٌنه ومكان 

 .بعٌنه 

 .ومعنى هذا أن علم اللؽة الوصفً ٌبحث فً المستوى اللؽوي الواحد 

وأوائل القرن العشرٌن ٌبحثون فً  (19)ولقد ظل علماء اللؽة فً القرن التاسع عشر 

اللؽات بالمنهج المقارن ، وكان البحث المقارن هو الشكل الوحٌد المتصور للبحث اللؽوي 

ولكن الباحث السوٌسري دي سوسٌر أثبت بالدراسة فً نظرٌة اللؽة بالبحث فً اللؽة 

 .الواحدة بتعرؾ على بنٌتها الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة 

وهذا البحث الوصفً ال ٌجوز له أن ٌخلط المراحل الزمنٌة أو أن ٌخلط المستوٌات 

 .المختلفة

لقد بدأ الباحثون بعد دي سوسٌر فً تطوٌر مناهج البحث فً البنٌة اللؽوٌة ، وزاد اهتمام 

الباحثٌن بالمنهج الوصفً ، وتكونت فً هذا اإلطار عدة مدارس تختلؾ فً تقنٌات الوصؾ 

 .اللؽوي ولكنها تنطلق من األسس التً تكونت عند دي سوسٌر ، وعند من جاء بعده 

لقد أصبح علم اللؽة الوصفً سائد عند أكثر المشتؽلٌن ببحث اللؽة فً العالم ،حتى أن بعض 

اللؽوٌٌن ٌتحدث عن علم اللؽة الحدٌث وٌعنً بث علم اللؽة الوصفً ، وكأنه هو المنهج 

. الحدٌث الوحٌد فً علم اللؽة فً القرن العشرٌن 
1

 

  

 

 

 

                                                           

26،ص 4،2006ـ محمود فهمً حجازي ، مدخل إلى علم اللؽة المجاالت واالتجاهات ، الدار المصرٌة السعودٌة ،ط  1  
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 :علم اللغة التقابلي 

 .علم اللؽة التقابلً أحدث فروع علم اللؽة ، نشأ بعد الحرب ع الثانٌة 

ٌقوم علم اللؽة التقابلً على فكرة بسٌطة ال شك ألن الكثٌرٌن ممن تعلموا اللؽات األجنبٌة أو 

 .علموها قد أدركوها

فالصعوبات التً تواجه متعلم لؽة جدٌدة ترتبط فً المقام األول باالختالفات بٌن هذه اللؽة 

 .األجنبٌة ولؽة األم

وٌطلق مصطلح اللؽة األم أو اللؽة األولى على اللؽة التً نشأ علٌها الفرد أي اللؽة التً 

اكتسبها فً طفولته ، فً بٌئة وفً عالقاته األسرٌة واالجتماعٌة المحلٌة وعلى عكس من 

هذا فان مصطلح اللؽة الثانٌة أو اللؽة األجنبٌة ٌعبر عن اللؽة التً ٌكتسبها اإلنسان بعد ذلك   

وٌدخل فً هذا بالضرورة كل اللؽات التً ٌكتسبها اإلنسان فً المراحل التعلٌمٌة المختلفة 

 .أو فً أثناء التعامل المباشر مع أبناء تلك اللؽات 

ولذلك ٌطلق على اللؽات األجنبٌة فً أكثر البحوث الخاصة بتعلٌم اللؽات مصطلح اللؽة 

 .الثانٌة، وهناك كتابات معاصرة تفرق بٌن اللؽة الثانٌة واللؽة األجنبٌة

الروسٌة فً آسٌا الوسطى واإلنجلٌزٌة فً الهند ولهما : اللؽة الثانٌة توجد فً المجتمع  مثل 

وجود فً الحٌاة العامة وفً المجال التعلٌمً ٌطلق مصطلح اللؽة المنشودة على اللؽة التً 

.ٌراد تعلمها ، وذلك على عكس لؽة المصدر وهً اللؽة األم واللؽة األولى 
1

 

 

 

 

 

                                                           

30 ـ 29ـ محمود فهمً حجازي ،مدخل إلى علم اللؽة المجاالت واالتجاهات  ، ص   1  
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 :النهج العلمي لدراسة اللسانيات 

كانت الدراسات اللؽوٌة القدٌمة أو التقلٌدٌة تقوم على معاٌٌر ؼٌر ثابتة وعلى عناصر بحث 

 .ؼٌر محددة بطرٌقة وافٌة وعلى تصورات ومفاهٌم ؼٌر واضحة النشأة

الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة ردة فعل على تلك الدراسات، فاستندت إلى منهجٌة علمٌة واضحة 

 :وبهذا تنطبق على الدراسات اللؽوٌة قوانٌن العلم التً ٌمكن توضٌحها على النحو التالً

 :ـ الشمول واستنفاد القضايا اللغوية1 

.هو المعالجة الدقٌقة لكل المادة المتصلة بموضوع الدرس 
1

  وٌكون ذلك ببناء نموذج شامل 

ٌفسر آلٌة اللؽة وٌعطً صورة واضحة عن البنً اللؽوٌة ،وٌستنبط هذا النموذج من 

االفتراضات الموضوعٌة إلى األحداث اللؽوٌة ، كما ٌحتوي على تفسٌرات العائدة لمكونات 

كما ٌنظم العالقات التً تربط  بٌنها بصورة  (الصوتٌة ، التركٌبٌة ،الداللٌة )البحث اللؽوٌة 

.شاملة ومستنفذة للقضاٌا اللؽوٌة 
2

 

  : ـ االنسجام والتماسك والترابط 2

أي ال تتناقض مختلؾ األجزاء التً تؤلؾ التنظٌم، بل تتعاون مجتمعة لتشكل وحدة 

 .متناسقة

علم اللسانٌات ٌعالج القضاٌا اللؽوٌة انطالقا من المبادئ الواحدة التً تعتمد معاٌٌر محددة 

.فً تنظٌم اللؽوي 
3

 

 

 

 
                                                           

19،ص 1،1996 ـ أبو فرج محمد ، مقدمة لدراسة فقه اللؽة ، دار النهضة العربٌة بٌروت ،ط 1  

13، ص 2،1981 ـ رٌمون طحان ، األلسنٌة العربٌة ،دار الكتاب اللبنانً بٌروت ،ط 2  

65 ـ محمد عاطؾ فضل ن مقدمة فً اللسانٌات ،ص  3  
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 : ـ االقتصاد والتبسيط في عرض القواعد 3

ٌسعى التنظٌم اللؽوي إلى عدم هدر الجهود البشرٌة ، فتعتبر اللؽة باقتضاب واختصار عما 

ٌجول فً خواطر المتكلمٌن بها وهذا ٌسمى االقتصاد األلسنً ،وما نسمٌه عادة باالقتصاد 

فً اللؽة لٌس إال ذلك السعً الدائب لتحقٌق التوازن بٌن االحتٌاجات المتضاربة والتً البد 

 .من تلبٌتها ، حاجات اإلبالغ وخمول الذاكرة اإلنسانٌة 

 : ـ الموضوعية4

وتتطلب التحقق من االفتراضات المتعلقة بالبحث اللؽوي وال ٌتم اعتماد هذه الموضوعٌة إال 

بعد إخضاعها للتجربة والتدقٌق ولكً ٌتسم البحث بالموضوعٌة البد من إتباع األسالٌب 

.الواضحة المالئمة للتحلٌل اللؽوي 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

68،ص 1980،(د،ط) ـ مٌشال زكرٌا ،األلسنٌة علم اللؽة الحدٌث مبادئها وأعالمها ،بٌروت  1  
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:مفهوم التعليمـية   

أضحت التعلٌمٌة فً السنوات األخٌرة مركز استقطاب بال منازع، لكثٌر من المعارؾ 

والعلوم فتكاثفت بذلك  جهود الدارسٌن والباحثٌن على حد سواء من أجل ترقٌة الحصٌلة 

المعرفٌة والعلمٌة والوسائل الناجعة المساعدة على العملٌة التعلٌمٌة ، لتصبح بذلك علما 

قائما بذاته له مرجعٌته المعرفٌة ومفاهٌمه واصطالحاته وإجراءاته التطبٌقٌة لتمتلك بذلك 

 .الشرعٌة العلمٌة وسط العلوم اإلنسانٌة 

 :ـ لــغة 

وأصل تعلٌم علََّم وأَْعلََمه " تعلٌم " : " تفعٌل " وردت التعلٌمٌة فً صٌؽة مصدر على وزن 

ْعلُِمه َعلما أي  ٌَ ْعلُُمه و ٌَ جعل فٌه عالمة ،والعالمة هً السمة للداللة على الشًء ،وعلَّمه 

.وسمه وعلم نفسه وأعلمها وسمها بسمة الحرؾ 
1 

سورة البقرة " وَعــــلَّم آَدم األَْسَمـاَء ُكـلََهــا َوَعَرَضُهم َعلــى الَمــالَِئَكة " قــــال تعــالــى   

  ـ31آٌــــة ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

37،باب العٌن ،ص 9 ـ ابن منظور ،لسان العرب ،ج  1  
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 :اصطــالحا 

هً الدراسة العلمٌة لطرق التدرٌس وتقنٌاته وألشكال تنظٌم : " ٌعرفها محمد الدرٌج بقوله 

مواقؾ التعلٌم التً تخضع لها التلمٌذ قصد بلوغ األهداؾ المنشودة ، سوءا على المستوى 

.العقلً أو الوجدانً أو الحسً الحركً 
1

 

التعلٌمٌة هً تفكٌر فً المادة الدراسٌة بؽٌة تدرٌسها ، فهً  : " (1973)ـ وٌقول جسمان 

مشكالت تتعلق بالمادة الدراسٌة وبنٌتها ومنطقها ، ومشاكل : تواجه نوعٌن من المشكالت 

" .ترتبط بالفرد فً وضعٌة التعلم وهً مشاكل منطقٌة سٌكولوجٌة 
2 

: مقابالت عدة باللؽة العربٌة وهً  Didactiqueولقد عرؾ مصطلح 
3

 

 التعلـٌمٌة ، عـلــم التــدرٌس ، عــلـــم الـتـــعلٌـــم ، التـدرٌـــسٌــة ، الدٌــداكتٌـــك 

 

ـ وعلٌــــه نستنتج أن ،التعلٌـمٌــة هً المسلك المضبوط والمنتظم الذي ٌسلكه المتعلم 

والمتعلمٌن فً تعلم المادة الدراسٌة المناسبة على اختالؾ قدراتهم واستعداداتهم وامكانٌاتهم 

لٌحصل معهم إلى تحقٌق األهداؾ المنشودة ، فً ظروؾ ومواقؾ معٌنة إنها التفكٌر 

 .العقالنً فً كٌفٌة تعلٌم المتعـلم المـــادة الدراســٌة 

 

 

 

 

                                                           

15،ص 1،1990ـ محمد الدرٌج ، تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة ،مطبعة دار النجاح الجدٌدة ،الدار البٌضاء المؽرب ،ط  1  

 ـ فرٌدة شنان ومصطفى هجرسً ، المعجم التربوي ،ملحقة سعٌدة الجهوٌة ،المركز الوطنً لوثائق 2

44،ص2009التربوٌة،  

08، ص2007 ـ بشٌر إبرٌر ،تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق ،عالم الكتاب الحدٌث األردن ،3  
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:عنــاصر العملـيــة التعليــميــة   

: ـ المعــلـم 1  

هو فاعل الكالم وهو المصدر الذي ٌقوم بإرسال الخطاب وشرحه، وهو الذي ٌلعب دور 

المسهل والمٌسر فً مجال التعلم والنجاح فً عمله ٌنبؽً أن تتوفر فٌه جملة من الشروط 

:لتحقٌق الؽرض من التواصل مع مستعمله أهمــها   

.ـ امتالك الكفاٌة التواصلٌـــة   

 . ـ العلــم بالموضـــوع 

.ـ امتالك الكفاٌة اللؽوٌــة 
1

 

 

: ـ المتـــعلـم 2  

ٌعد المتعلم محور العملٌة التعلٌمٌة واألساس الذي ٌبنى علٌه المناهج ،لذا ٌجب معرفته 

.ومراعاة قدراته واستعداداته ومٌوله وحاجاته وعادته واتجاهاته ومشكالته 
2

 

 

:ـ المـــادة التعـليــميــة   

هً مصدر تفاعل بٌن المرسل والمتلقً ، ونتائج التفاعل بٌنهما ، وهً مجموع الخبرات 

 التربوٌة والثقافٌة واالجتماعٌة النفسٌة التً تهٌإها المدرسة للتالمٌذ داخلها وخارجها بقصد

مساعدتهم على النمو الشامل، فً جمٌع النواحً الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة واالنفعالٌة 

.وتعدٌل سلوكا تهم طبقا لألهداؾ التربوٌة
3

 

 

 

                                                           

 ـ هادي نهر ، الكفاٌات التواصلٌة واالتصالٌة دراسة فً اللؽة واإلعالم ، دار الفكر للطباعة والنشر عمان األردن 1

89،ص 1،2003ط  

 (د،ط) ـ حلمً أحمد  الوكٌل وحسٌن بشٌر محمود ،االتجاهات الحدٌثة فً تخطٌط وتطوٌر المناهج ،دار الفكر العربً ،2

78،ص 1999  

117،ص 2005، 1 ـ سعون محمد السموك ، مناهج اللؽة العربٌة وطرق تدرٌسها ، دار وائل للنشر عمان األردن ،ط3  
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كما  أنها الوسٌلة التواصلٌة والتبلٌؽٌة فً العملٌة التعلٌمٌة لذلك فهً إجراء العملً الذي 

. ٌساعد على تحقٌق األهداؾ البٌداؼوجٌة لعملٌة التعلم 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ أحمد حسانً ، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمات اللؽات ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر 1

142،ص 1،1994ط  
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 :ـ فـــروع التعـلــيــميـة 

كما لكل علم أصول وجذور فكذلك لكل علم أٌضا فروع ،فالتعلٌمٌة هً األخرى لها فرعان 

.أساسٌان إال أنه هذا التفرع فإنهما متكامالن فٌما بٌنهما وكل فرع ٌخدم األخر وٌكمله   

  Didactique Général:  ـ التعليمية العامــة 1

إن هذا الفرع من التعلٌمٌة هو فرع تشترك فٌه كل الموضوعات والمحتوٌات فً مختلؾ 

مستوٌات التعلٌم ، ولها أساسها الذي ٌنطلق منه ، فهً الفرع المعنى بتقدٌم المعطٌات 

األساسٌة والضرورٌة فً التخطٌط لكل موضوع ن ومختلؾ وسائل التعلٌم فهً فرع ٌخدم 

. عناصر الوضعٌة التعلٌمٌة 
1

 

ـ إذن فالتـعلٌـمـٌـة العــامة هً التً تقدم المبادئ األساسٌة والقوانٌن والمعطٌات النظرٌة و 

العامة التً تتحكم فً العملٌة التعلٌمٌة سواء من حٌث المناهج أو من حٌث طرائق التدرٌس 

والوسائل البٌداؼوجٌة وكذا األسالٌب التقوٌم واستؽالل هذه المعطٌات والمبادئ أثناء 

.التخطٌط ألي عمل بٌداؼوجً   

  Didactique Spéciale: ـ التعليمية الخاصة 

هو فرع ٌهتم بتدرٌس مادة من المواد ، من حٌث الطرائق والوسائل واألسالٌب الخاصة مثل 

التخصص فً تعلٌمٌة لؽة معٌنة ، فهو بهذا ٌعنى بدراسة كل ما ٌتعلق بتدرٌس مهارات 

..... .اللؽة كالقراءة ، التعبٌر   

الدٌداكتٌك الخاص بكل مادة من المواد التعلٌمٌة ٌشكل : " ونجد التعلٌمٌة الخاصة هً 

مجموعة النشاطات اللصٌقة بمادة معٌنة والنابعة من طبٌعتها العلمٌة والتً نبنً علٌها 

.ممارستنا التعلٌمٌة فً العملٌة التربوٌة 
2  

 

                                                           

21، ص 2005،(د،ط) ـ علً آٌت أوشان ،اللسانٌات والدٌداكتٌك ،دار الثقافة دار البٌضاء ،1  

18، ص 2008،دار النهضة العربٌة لبنان ،2 ـ أنطوان صٌاح ،تعلٌمٌة اللؽة العربٌة ج2  
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:عـالقة التــعليـميـة بـالعــلوم األخــرى   

:ـ عالقة التعـلـيـمـيـة بــعــلم النفــس   

ٌشكل علم النفس مجاال معرفٌا لدراسات عدٌدة فً حقل تعلٌمٌة اللؽات ، إذ تستقً منه 

العدٌد من النظرٌات والمقاربات النفسٌة المتعلقة بعلم نفس السلوك ، وهذا باعتبار التعلٌمٌة 

تعنى بدراسة المعلم والمتعلم ، فهً تراعً كل الجوانب النفسٌة المحٌطة بالمتعلم من 

الجانب المعرفً ،وكذا الجانب الوجدانً وهذا نظرا لما ٌلعبه علم النفس من دور كبٌر فً 

العملٌة التعلٌمٌة ،فنجاح المتعلم مرهون بمدى نجاح تكوٌنه النفسً وسالمته من العقد 

.واألمراض النفسٌة التً قد ٌتعرض لها خالل المشوار التعلٌمً   

 

كما أن علم النفس ٌجٌب عن كثٌر من األسئلة التً ٌطرحها مٌدان الحٌاة التعلٌمٌة والتعلمٌة 

فً الوقت نفسه ، وٌقدم معلومات ثمٌنة عن الحاجات اللؽوٌة والدوافع نحو التعلم 

كٌؾ ٌتلقى التلمٌذ خطابا ؟ : وإستراتٌجٌاته وٌحاول أن ٌجٌب عن أسئلة مثل   

وما هً وماهً الصعوبات والعقبات التً تواجهه ؟ وكذلك مجمل العالقات بٌن تعلم لؽة من 

.إلخ...اللؽات وبٌن عناصر أخرى مثل الشخصٌة والذاكرة واإلدراك ،والفهم ،واالستٌعاب 
1  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20 ـ بشٌر إبرٌر ، تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق ، ص 1  
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:عالقــة التـعـليـمـيـة بــعلــم االجــتــماع   

استفادة التعلٌمٌة من علم االجتماع بدراجات متفاوتة بٌن أنواعه من علم االجتماع العام 

.واالجتماع اللؽوي، وكذا علم االجتماع الثقافً  

اعتبار اللؽة ظاهرة اجتماعٌة فهً تلعب دورا حاسما فً التواصل بٌن األفراد والمإسسات 

االجتماعٌة المختلفة ، وعلم و االجتماع هو األخر ٌجٌب عن العدٌد من األسئلة المتعلقة 

بالتعلٌمٌة من حٌث استعماالتها اللؽوٌة المختلفة ، من ٌستعملها ؟وكٌؾ ٌستعملها ؟ وفٌما 

ٌستعملها ؟وما هً جملة القواعد االجتماعٌة المتحكمة فً ذلك ن وما هً االستعماالت 

اللؽوٌة الممكن استثمارها فً المإسسة التعلٌمٌة ؟ ما هً األوضاع اللؽوٌة وؼٌر اللؽوٌة 

فً أنماط التواصل الشفوي والمكتوب وما تإدٌه الحركات واإلٌماءات وأنظمة التبلٌػ الؽٌر 

اللؽوي وعالقة ذلك بطرائق التعلٌم ، وما هً المظاهر الثقافٌة واالجتماعٌة لمجتمع لؽوي 

معٌن مثل االزدواجٌة اللؽوٌة والتعددٌة وأنساق القٌم والعادات و التقالٌد واألعراؾ  المعبر 

.عنها فً محتوى لؽوي مقرر على التالمٌذ فً مرحلة دراسة معٌنة 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  20 ـ بشٌر إبرٌر ،تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق ،ص 1
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:عـالقـــة التعـلـيـمـيــة باللســانيـــات   

ـ لقد استفادت تعلٌمٌة اللؽات من اللسانٌات استفادة كبٌرة على تعاقب مدارسها ونظرٌاتها ، 

فقد قدمت مدارس اللسانٌة ونظرٌتها التً انبثقت عنها التعلٌمٌة إمكانٌة التفكٌر والتؤمل فً 

المادة وذلك انطالقا مما قدمه دي سوسٌر فً المدرسة البنٌوٌة وبلوملفٌد فً المدرسة 

 وما قدمته أٌضا المدرسة اإلنجلٌزٌة * التوزٌعٌة وتشومسكً فً المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة

مع فٌرث ، فقد نتج عن كل هذه المدارس عدة مفاهٌم ن كان لها بالػ األثر فً تعلٌمٌة 

اللؽات ومن ثمة فإن تحدٌد تلك األبنٌة ووحداتها وما ٌربط بٌنها من عالئق متنوعة من شؤنه 

أن ٌعٌن على معالجة المواد اللؽوٌة المدرسٌة معالجة بٌداؼوجٌة مخصوصة ٌراعً فٌها 

التدرج من البسٌط إلى المعقد واالنتقال من الشبٌه إلى الشبٌه به أو المقابل له وهو ما ٌساعد 

على ترسٌخ المعلومات المقدمة فً أذهان المتعلمٌن وتسٌٌر عملٌة استحضارهم من قبلهم 

.كما شعروا بالحاجة إلى ذلك 
1

 

ومن أهم تلك المفاهٌم مفهوم النظام عند دي سوسٌر ، فهو ٌرى أن اللؽة نظام محكم ٌتكون 

 .المستوى الصوتً ،الصرفً ،النحوي ،المعجمً والداللً :من مستوٌات التحلٌل هً 

أما مفهوم البنٌة فً تعلٌمٌة اللؽات ٌتمثل فً التمارٌن اللؽوٌة البنٌوٌة التً تعتمد على 

 .مفاهٌم التقابل والتشابه واالختالؾ فً فهم اللؽة وإدراك مدلوالتها 

 ومن بٌن أهم المفاهٌم اللسانٌة التً كان لها أثر واسع فً تعلٌمٌة اللؽة مفهوم الملكة اللؽوٌة 

La compétence l’linguistique ًوٌقابلها مفهوم األداء فهما مفهومان أساسٌان ف 

المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة ،فالملكة اللؽوٌة تمثل جملة القدرات واالستعدادات التً تمكن 

 . الفرد من انجاز اللؽة بعد ذلك ،فاالنجاز هو استثمار الملكة 

   compétence /communicativeوكما نجد أٌضا مفهوم الملكة التبلٌؽٌة التواصلٌة 

                                                           

 1 ـ محمد صالح بن عمر ، كٌؾ نعلم العربٌة لؽة حٌة ؟بحث فً إشكالٌة المنهج ،دار الخدمات العامة للنشر ،تونس ط1

  16،ص 1998

لطفً بوقرة ،محاضرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة :  ٌنظر  * 
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فهً ال تعنً معرفة النظام الصرفً والصوتً فقط ، بل تتعدى ذلك إلى معرفة معاٌٌر 

وقواعد التوظٌؾ وقدرة المتكلمٌن فً ذلك تتضمن العناصر والبنٌات اللسانٌة وحدها بل 

تشمل أٌضا قواعدها االجتماعٌة ،ومعرفة سٌاقاتها وكٌفٌات استعمالها حسب مقتضٌات 

.أحوالها 
1

 

 منذ نشؤته باللسانٌات التطبٌقٌة التً didactique des languesـ كما ارتبط تعلٌم اللؽات 

اهتمت بطرق التدرٌس ثم انفتحت على حقول مرجعٌة مختلفة كاللسانٌات وسٌكولوجٌا التعلم 

البٌداؼوجٌا  ،فطورت مجال اشتؽالها وٌتجلى ذلك من خالل اهتمامها ببعض متؽٌرات 

العملٌة التعلٌمٌة ومنها المتعلم ، المدرس ، المحٌط االجتماعً ،والمادة التعلٌمٌة ن وفعل 

 .التدرٌس 

فلقد أصبح مجال االهتمام الدٌداكتٌكً اللؽوي ال ٌنحصر فً حدود المادة وحدها كما كان 

سائد حٌث كانت المادة الدراسٌة منطلق التفكٌر الدٌداكتٌكً ومصدر أساس لبناء 

.االستراتٌجٌات والمعارؾ الدٌداكتٌكً 
2

 

  

ـ وهكذا تشكل اللسانٌات للباحث فً التعلٌمٌة مٌدانا لدراسة الظواهر التً ٌالحظها فً 

أبحاثه وٌفسرها ،وٌفسح المجال لتقدٌم تصورات أو إجراءاته منهجٌة بؽٌة تعلٌم اللؽات 

 .وتعلمها وذلك على مستوٌٌن مستوى مفهومً أو نظري ومستوى منهجً وتطبٌقً 

 

 

 

 

                                                           

Dell hymes ,vers la compétence de communication paris ,1984,p124 ـ 1   

24ـ 23،ص1،1998 ـ علً آٌت أوشان ،اللسانٌات والبٌداؼوجٌا ،مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء ،ط2  
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 :أهمـية اللســانيات التطبيقيـة في العمليـة التعليـمية 

ٌجمع جل الباحثٌن فً مجال اللسانٌات التطبٌقٌة على أن هذا العلم قد قدم خدمات جلٌلة 

للتعلٌمٌة ، والتعلٌمٌة ال ٌتحقق نجاها إال بفضل التخطٌط السلٌم والمحكم ألن التخطٌط بمثابة 

 .العمود الفقري للجسد 

والتخطٌط ٌشمل األهداؾ العامة التً تسطرها الدولة للتعلٌم والتً تتناسب مع سٌاسة البالد 

والمجتمع ، وٌدخل ضمن التخطٌط إعداد اإلطارات من أجل أن تتولى زمام التعلٌم والتربٌة 

والمنشآت والهٌاكل التعلٌمٌة وما ٌلحقها من وسائل مادٌة وتكنولوجٌة وكلها تكون فً فً 

.خدمة المتعلم التلمٌذ ،والطالب فً المقام األول 
1

 

 :وٌشمل هذا التخطٌط ما هو آتً 

 . ـ تحدٌد األهداؾ العامة للعملٌة التربوٌة 1

  . ـ تحدٌد محتوى التعلٌم المرؼوب فٌه 2

 ـ تحدٌد طرائق التعلٌم ووسائله وأدواته، ثم تحدٌد المحٌط البشري الذي ٌقوم من أجلها 3

التخطٌط ، ألن األهداؾ العامة للعملٌة التربوٌة هً معدة خصٌصا لواقع المجتمع وبٌئته ، 

.وعاداته وتقالٌده ، ودٌنه وإٌدٌولوجٌته المنتهجة وانتماءه الحضري ونسبه 
2

 

ـ إن التخطٌط ٌهتم بكل ما ٌتعلق بالعملٌة التعلٌمٌة للؽة ،سواء ما ٌخص التخطٌط العلمً 

المحكم للمقرر الدراسً الذي ٌعد العصب المحرك الرئٌس لنشاط التنموي فً مختلؾ 

 .المجاالت والذي ٌسعى كل الدول إلى تحقٌقه فً زمننا الراهن 

إن اللسانٌات التطبٌقٌة أفادت العملٌة التعلٌمٌة بضبط األمور العلمٌة والعملٌة وبالتنظٌم 

 . العلمً اإلٌجابً كما رسمت اللسانٌات التطبٌقٌة معالم المنهج الدقٌق فً عملٌة تلقٌن اللؽات

 
                                                           

43 ـ عبد القادر شاكر ، اللسانٌات التطبٌقٌة التعلٌمٌة قدٌما وحاضرا ،ص 1  

43 ـ 41، ص 2009 ،1 ـ علً آٌت أوشان ، اللسانٌات والدي الدٌداكتٌك ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع الدار البٌضاء ، ط2  
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ـ كما أنها شجعت المهتمٌن بالعملٌة البٌداؼوجٌة على الحث المتواصل والدءوب الذي ٌخدم 

العملٌة التربوٌة فً ظل التطور التكنولوجً المتزاٌد ، ولهذا بات من الضروري العمل على 

تطوٌر الوسائل التعلٌمٌة و التربوٌة والتقنٌات الحدٌثة التً ترفع من قٌمة تعلٌم اللؽات بشكل 

جٌد ووقت قصٌر ، وتبقى الصلة قوٌة بٌن اللسانٌات التطبٌقٌة والتعلٌمٌة ،بالرؼم من أن 

التعلٌمٌة ظهرت للوجود بزمن ٌزٌد على عقدٌن من الزمن من ظهور اللسانٌات التطبٌقٌة 

وكانت التعلٌمٌة ؼاٌتها وأهدافها ؼامضة عند نشؤتها هً األخرى ، هل تهتم بتعلٌمٌة اللؽة 

 .فقط ، أم بتعلٌم المواد العلمٌة كذلك ؟

ؼٌر أنه فً هذه السنوات األخٌرة اتضحت معالمه أكثر وأصبح ٌدل على العلم الذي ٌهتم 

بتعلٌم لؽة األم ، واللؽات األجنبٌة وتعلمها ، وانتقاء أفضل الطرق المناسبة الستثمارها فً 

 .هذا المٌدان 

ـ وبعد الحدٌث عن بعض النقاط األساسٌة التً سبق ذكرها والتً عرفتها اللسانٌات 

التطبٌقٌة وتلقفتها التعلٌمٌة وأصبحت تشتؽل علٌها فً مٌدان اختصاصها ، وتبقى اللسانٌات 

التعلٌمٌة فً حاجة ماسة إلى اللسانٌات التطبٌقٌة ألن اللسانٌات التطبٌقٌة تتناول اللؽة بالبحث 

والدراسة مما كان مجال بحثها واسع جدا ولذلك ربط بعض الباحثٌن المختصٌن فً 

التعلٌمٌة هذا العلم بعلم النفً أو ما ٌسمى باللسانٌات النفسٌة وكذلك علم االجتماع ، بل إن 

 اللسانٌات التعلٌمٌة تحاول أن تستعٌن  بكل ما ٌساعدها على فهم كٌؾ نتعلم ؟

وكٌؾ نعلم ؟ ومساعدة المتعلمٌن على فهم اللؽات المراد تعلٌمها لهم  ، وكل الدراسات التً 

تتعلق باللسانٌات التطبٌقٌة تتفق فً مجملها على أن التعلٌمٌة تتبنى ثالث ركائز أساسٌة 

.(المعلم ،المتعلم ،والبرامج  )وهً
1

 

 

 

 

                                                           

47 ـ 46 ـ عبد القادر شاكر ،اللسانٌات التطبٌقٌة التعلٌمٌة قدٌما وحاضرا ، ص 1  
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هل أنت من اخترت تخصص اللغة واألدب العربي أم وجدت نفسك :(3)ـ تحليل السؤال رقم 

 مجبرا على ذلك ؟

 نعم  ال

 عدد الطلبة  النسبة المئوٌة عدد الطلبة النسبة المئوٌة

24℅  12 76℅  38 

 

بأن أغلب الطلبة كان اختٌارهم  (3)ـ ٌتبٌن لنا من خالل تحلٌل إجابات السؤال رقم 

لتخصص اللغة واألدب العربً اختٌاري وفق لرغبة الخاصة ومٌولهم لها وقدرت نسبتهم بــ 

 ، فً حٌن باقً الطلبة   الذٌن كانوا مجبرٌن على تخصص اللغة واألدب العربً ℅76

: وأدرجوا ذلك ألسباب منها ℅24كانت نسبتهم قلٌلة على عكس البقٌة وقدرت بــ   

.ـ توجٌههم من طرف المسؤولٌن ولٌس وفق الرغبة الخاصة   

ـ الدرجة المتحصل علٌها فً البكالورٌا جعلتهم مجبورٌن على هذا التخصص خاصة الذٌن 

.  كانت شعبتهم علمً فً الطور الثانوي ، وغٌرها من األسباب 

    

مجبر
24%

اختٌاري
76%

Ventes
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هل تحب مادة اللسانيات ؟ : (4)ـ تحليل السؤال رقم   

 نعم  ال

 عدد الطلبة  النسبة المئوٌة عدد الطلبة النسبة المئوٌة

16℅  8 84℅  42 

 

بأن أغلب الطلبة ال ٌحبون مادة  : (4)ـ ٌتبٌن لنا من خالل تحلٌل إجابات السؤال رقم 

أسباب متعلقة ):  وهذا ٌعود لعدة أسباب منها ℅84اللسانٌات بحٌث قدرت نسبتهم بــ 

بالمقٌاس ،وأخرى متعلقة بالطلبة وأسباب متعلقة باألستاذ من حٌث كٌفٌة تقدٌم المادة وكٌفٌة 

 وهذا ℅16، أما نسبة الطلبة الذٌن ٌحبون مادة اللسانٌات كانت قلٌلة جدا وقدرت بــ (التقٌٌم 

:ٌعود أٌضا إلى أسباب معٌنة لدى الطلبة من طالب إلى أخر ، فهناك من ٌحبها ألنها   

.ـ ال تعتمد على الحفظ كثٌرا   

.ـ أن األستاذ ٌقدمها بطرٌقة ٌستطٌعون استٌعابها   

 

 

ال ٌحبون
16%

84%

Ventes
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هل تواجه صعوبة في تعلم مادة اللسانيات ؟ :(5)تحليل السؤال رقم   

 نعم  ال

 عدد الطلبة  النسبة المئوٌة عدد الطلبة النسبة المئوٌة

42℅  21 58℅  29 

 

بأن تقرٌبا نصف الطلبة ال ٌواجهون   : (5) ٌتبٌن لنا من خالل تحلٌل إجابات السؤال رقم ـ

صعوبة فً تعلمها خاصة الذٌن كانت شعبتهم علمٌة فً الطور الثانوي وقدرت نسبتهم بــ 

 ، وكان ℅58 أما بقٌة الطلبة والذٌن ٌواجهون صعوبة فً تعلمها قدرت نسبتهم بـ ℅42

أغلبهم متخصصٌن فً شعبة األدب فً الطور الثانوي ، ومن بٌن الصعوبات التً 

:ٌواجهونها فً تعلم مادة اللسانٌات نذكر منها   

.ـ الخلط بٌن المفاهٌم والمصطلحات اللسانٌة   

.ـ انحدارهم من الشعب األدبٌة جعلهم ال ٌفكرون بطرٌقة علمٌة   

.ـ عدم وجود أساتذة أكفاء فً هذا المجال وتغلب المجال النظري على التطبٌقً   

 

ال
42%

2e trim.
58%

Ventes
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.هل تجد الحصص المخصصة لمادة اللسانيات كافية ؟ : (7)تحليل السؤال رقم   

 نعم  ال

 عدد الطلبة  النسبة المئوٌة عدد الطلبة النسبة المئوٌة

%70 15 %30 35 

 

بأن نسبة الطلبة الذٌن ٌرون أن  : (7)ـ ٌتبٌن لنا من خالل تحلٌل إجابات السؤال رقم 

حصص المخصصة لدراسة اللسانٌات غٌر كافٌة أكثر من الطلبة الذٌن ٌرون بأن الحصص 

  .℅70المخصصة كافٌة وقدرت نسبتهم بــ 

 

 

هل اختالف أستاذ التطبيق عن أستاذ المحاضرة يعيق مسار  : (8)تحليل السؤال رقم 

.استيعابك أو فهمك للمادة ؟  

1er trim.
30%

غٌر كافٌة
70%

Ventes
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 نعم  ال

 عدد الطلبة  النسبة المئوٌة عدد الطلبة النسبة المئوٌة

48℅  24 52℅  26 

 

بأن نسبة الطلبة الذٌن ٌوافقون بأن اختالف  (8)ـ ٌتضح لنا من خالل إجابات السؤال رقم 

أستاذ التطبٌق عن أستاذ المحاضرة ٌعٌق مسار استٌعاب وفهم المادة تقرٌبا نفس نسبة الطلبة 

الذٌن ٌوافقون بأن اختالفه ٌعٌق مسار استٌعاب وفهم المادة ، حٌث قدرت نسبة الذٌن 

.℅48 والذٌن ال ٌعارضون وٌوافقون على اختالفه بــ نسبة ℅52ٌعارضون بـت   

 

 

 

هل تستطيعون الفصل بين المدارس اللسانية وروادها  : (9)تحليل السؤال رقم 

 ومفاهيمها؟ 

ال
48%

2e trim.
52%

Ventes
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 نعم  ال

 عدد الطلبة  النسبة المئوٌة عدد الطلبة النسبة المئوٌة

28℅  14 72℅  36 

 

بأن أغلب الطلبة ٌجدون فصال بٌن ما : (9)ـ ٌتبٌن لنا من خالل تحلٌل إجابات السؤال رقم 

  وإن ّدل ذلك ّدل على ℅72ٌقدمه األستاذ فً المادة وأسئلة االمتحان إذ قدرت نسبتهم بــ 

.انطباع السٌئ للطالب عن األستاذ   

 

 

هـل تستطيعون الفصل بين المدارس اللسـانية وروادهـا  : (10)تحليل السؤال رقم 

 ومفاهيمها ؟ 

1er trim.
20%

نعم
80%

Ventes
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 نعم  ال

 عدد الطلبة  النسبة المئوٌة عدد الطلبة النسبة المئوٌة

20℅  10 80℅  40 

 

بأن أغلب الطلبة ال ٌجدون صعوبة  : (10)ـ ٌتبٌن لنا من خالل تحلٌل إجابات السؤال رقم 

فً الفصل بٌن المدارس اللسانٌة وروادها ن وكانت أغلب إجاباتهم صحٌحة فً ذكر 

 أما الذٌن ٌجدون صعوبة فً الفصل بٌنها ℅80المدارس وروادها حٌث قدرت نبستهم بــ 

.℅20كانت أقل حٌث قدرت بـ   

 

 

 

هل يفتح األستاذ مجال للمشاركة في الدرس ؟ : (11)تحليل السؤال رقم   

 

ال
80%

2e trim.
20%

Ventes
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 نعم  ال

 عدد الطلبة  النسبة المئوٌة عدد الطلبة النسبة المئوٌة

22℅  11 78℅  39 

 

بأن نسبة الطلبة الذٌن كانت إجاباتهم  : (11)ـ ٌتبٌن لنا من خالل تحلٌل إجابات السؤال رقم 

بأن األستاذ ٌفتح رغبة للتفاعل معه ومشاركة فً سٌر الدرس ،أكثر من الطلبة الذٌن ٌرون 

 وتمثلت هذه المشاركات فً نقد المدارس اللسانٌة ،تعلٌقات على ℅78غٌر ذلك وقدرت بــ 

.  األسئلة ،استفسارات حول تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد وغٌرها   

 

 

 

هل تفضل أن يكون أستاذ التطبيق نفسه أستاذ المحاضرة ؟ : (12)تحليل السؤال رقم   

ال
22%

2e trim.
78%

Ventes
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 نعم  ال

 عدد الطلبة  النسبة المئوٌة عدد الطلبة النسبة المئوٌة

48℅  24 52℅  26 

 

بأن نسبة الطلبة الذٌن ٌوافقون على  : (12)ـ ٌتبٌن لنا من خالل تحلٌل إجابات السؤال رقم 

أن ٌكون أستاذ التطبٌق نفسه المحاضرة ال تختلف نسبتهم على بقٌة الطلبة الذٌن ال ٌوافقون 

.℅24على أن أستاذ التطبٌق نفسه أستاذ المحاضرة وقدرت نسبتهم بــ   

 

 

 

هل ترى أنه ينبغي دراسة اللسانيات في المراحل التعليمية ما  : (13)تحليل السؤال رقم 

.قبل الجامعة ؟  

ال
48%

2e trim.
52%

Ventes
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 نعم  ال

 عدد الطلبة  النسبة المئوٌة عدد الطلبة النسبة المئوٌة

10℅  05 90℅  45 

 

بأن أغلب الطلبة أو تقرٌبا جمٌعهم  : (13)ـ ٌتبٌن لنا من  خالل تحلٌل إجابات السؤال رقم 

ٌوافقون على أنه ٌنبغً دراسة مادة اللسانٌات فً مراحل التعلٌمٌة ما قبل الجامعة وكانت 

 أما نسبة الطلبة الذٌن ال ٌوافقون على أن تدرس فً مراحل ما قبل الجامعة ℅90نسبتهم بـ 

  .℅10كانت نسبتهم جد ضئٌلة وقدرت بـ 

 

.هل طريقة األستاذ وتعامله يؤثر على فهمك للمادة ؟ : (14)تحليل السؤال رقم   

 

 

ال
10%

2e trim.
90%

Ventes
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 نعم  ال

 عدد الطلبة  النسبة المئوٌة عدد الطلبة النسبة المئوٌة

20℅  10 80℅  40 

 

بأن الطلبة الذٌن تؤثر طرٌقة األستاذ  : (14)ـ ٌتضح لنا من خالل تحلٌل إجابات السؤال رقم

وتعامله فً مدى فهمهم للمادة أكبر من نسبة الطلبة الذٌن ال تؤثر فً فهمهم واستٌعابهم لها 

  . ℅20 على عكس البقٌة التً كانت نسبتهم جد ضئٌلة وقدرت بـ ℅80وقدرت بــ 

 

 

 

 

 

 

ال
20%

2e trim.
80%

Ventes
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:التحليل والتعقيب   

إن معظم الطلبة فً قسم األدب العربً ٌواجهون صعوبات ومشاكل فً تعلم مادة اللسانٌات 

وذلك ما أثار اهتمامنا فً رغبة البحث عن هذه الصعوبات وإٌجاد الحلول لها ن وذلك 

بوضع هذه االستمارات المتمثلة فً أسئلة للبحث من خاللها ، على صعوبة الفهم لهذه 

المـادة وإٌجاد الحل المناسب لها لتخلص منها وقد اتضح لنا وتبٌن من خالل إجابات الطلبة 

:على األسئلة ما ٌلً   

ـ أن أغلب الطلبة الذٌن ال ٌواجهون صعوبة فً تعلم وفهم مادة اللسانٌات هم الطلبة الذٌن 

كانت شعبتهم علمٌة فً البكالورٌا ، على عكس الطلبة الذٌن كانت شعبتهم أدبٌة فهم الذٌن 

ٌواجهون صعوبات أكثر من الطلبة العلمٌٌن ، وما لفت انتباهً أن الطلبة الذٌن كانوا 

مجبرٌن على دراسة اللغة واألدب هم الذٌن تلقوا صعوبات فً فهم مادة اللسانٌات مما 

.جعلهم ٌنفرون منها وال ٌّحبون دراستها   

ولقد تعددت واختلفت أسباب ومشاكل صعوبة فهم وتعلم مادة اللسانٌات ولعّل من أهمها 

تداخل مفاهٌمها ومصلحاتها فً بعضها البعض وذلك باعتبارها علم حدٌث ٌستمد جذوره 

.من أصول غربٌة   

ـ توزٌع المقاٌٌس على أساتذة تنقصهم الكفاءة المطلوبة لتدرٌس هذه المادة أو غٌر 

.متخصصٌن فٌها   

.ـ نقص الحجم الساعً لتدرٌسها   

.ـ التباٌن الكبٌر بٌن ما ٌقدمه األستاذ فً المحاضرة وما ٌجده الطالب فً أسئلة االمتحان  

.ـ عدم الفصل بٌن المدارس اللسانٌة وروادها ومفاهٌمها   

ـ اختالف أستاذ التطبٌق عن أستاذ المحاضرة، ٌشكل عائق لدى الطلبة وذلك لعدم تنسٌق 

.بٌن الحصص النظرٌة والحصص التطبٌقٌة  
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ٌقة األستاذ دورا كبٌر فً تٌسٌر فهم المادة واستٌعابها وبطبٌعة الحال ٌعود ركما تشكل ط

إلى أمور نفسٌة ٌجب مراعاتها من قبل األستاذ خاصة والفت للنظر أن أكبر نسبة سجلتها 

وكانت عائقا لدى الطلبة فً فهم المادة هً عدم دراستها فً المراحل التعلٌمٌة ما قبل 

.الجامعة   
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: االقـتـراحـات   

لقــد توصـلنا من خالل دراستنا هذه فً بحثنا عن صعوبات ومشاكل تعلم اللسانٌات فً 

:الجامعة ،إلى بعض الحلول واالقتراحات ومن بٌنها ما ٌلً   

تخصٌص أساتذة مختصٌن فً تدرٌس مادة اللسانٌات ولٌس أساتذة ملحقٌن بها فقط 

باعتبارها علم جدٌد وغربً ٌدرس اللغة اإلنسانٌة دراسة طبٌعٌة علمٌة ، وهو علم قائم 

.بذاته تفرعت منه العدٌد من العلوم   

ـ ٌنبغً تدرٌسها فً المراحل التعلٌمٌة ما قبل الجامعة حتى وإن كان مجرد تنوٌه أو إشارة 

إلٌها فقط وذلك من أجل أخذ فكرة حولها وبالتالً التمهٌد للمرحلة الجامعٌة  ألن اللسانٌات 

.(....عربٌة ، فرنسٌة ،إنجلٌزٌة  )علم مهم ٌدرسه كل متعلم اللغة سواء   

ألن علم اللسانٌات هو علم ٌعالج موضوع رئٌسً وأساسً وهو دراسة اللغة إذ تعتبر هذه 

األخٌرة أهم عنصر فً الحٌاة من خاللها ٌمكننا التواصل مع الغٌر وبها نستطٌع تحقٌق 

التواصل بٌن أبناء المجتمع ولذلك ٌنبغً تدرٌس مادة اللسانٌات فً كافة المراحل التعلٌمٌة 

ما قبل الجامعة وال تقتصر فقط على دارسً اللغة وإنما ٌجب أن تشمل تخصصات دون 

.استثناء ألنها علم ٌختص بجمٌع العلوم   

.ـ تخصٌص قسم خاص بها وذلك ألهمٌتها   

.ـ زٌادة تكثٌف الحصص المخصصة لتدرٌسها   

ـ أن ٌكون أستاذ المحاضرة نفسه أستاذ التطبٌق لٌكون على دراٌة بما قدم فً المحاضرة 

.لٌجسد ذلك فً الحصص التطبٌقٌة  

ـ أن ٌوجه كل طالب حسب اختٌاره ورغبته لتخصص الذي ٌرغب فً دراسته ولٌس حسب 

اختٌار المسئولٌن على ذلك ، فالتوجه إلى التخصص المرغوب ٌعكس باإلٌجاب على 

الطالب من جمٌع النواحً ، كالناحٌة النفسٌة بحٌث ٌدرس  الطالب التخصص عن قناعة 

.ومعنوٌات مرتفعة وٌؤثر فً ناحٌة التحصٌل المعرفً   
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ـ تحسٌن العالقة بٌن األساتذة والطلبة ألن طرٌقة األستاذ فً تعامله وتقدٌمه للمادة،لها تأثٌر 

.جد كبٌر على نفسٌة المتعلم وتشارك بنسبة كبٌرة فً مدى فهم ومحبة المادة   

ـ حب إشكالٌة تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد، إذ نجد ترجمات متعددة وغٌاب توحٌد 

 linguistiqueالمصطلح مما ٌحدث خلط فً بعض المفاهٌم والمصطلحات  نحو  ذلك ،  

 .اللسانٌات ، علم اللسان ، علم اللغة ،األلسنٌة :بحٌث عرفت عدة مصطلحات وهً 

.ـ عدم تكرار المقررات الدراسٌة نفسها فً كل سنة فً برنامج المقٌاس   

.ـ تزوٌد المكتبة بمراجع متخصصة فً مادة اللسانٌات   

ـ تحسٌن األجواء العلمٌة والتشجٌع على البحث والرقً، وإنشاء مجلة جامعٌة خاصة بالقسم 

.ٌشارك فٌها أساتذة وطلبة مع تنظٌم ملتقٌات و مؤتمرات   

ـ احتقار تخصص األدب العربً عند أغلب الفئات،و ذلك ما جعل الطلبة ٌنفرون منه ، لذلك 

. وٌنبغً تشجٌع هذا التخصص وذلك لقٌمته البالغة داخل الحٌاة اإلنسانٌة   
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:خاتمة   

وصلت إلى توقٌع صفحة النهاٌة بعد أن كنت قد وقعت أولى صفحاتها مع بداٌة عرضً هذا 

وحاولت أن أتوج مخاطه قلمً فً متن بحثً هذا المتواضع ،وقد توصلت من خالل 

الدراسة التً قمت بها بأن اللسانٌات هً العلم الذي ٌهتم بالدراسة العلمٌة للغة باعتبار اللغة 

.أداة ٌعبر بها كل قوم عن أغراضهم   

ـ أن اللسانٌات تختص بدراسة اللسان البشري وذلك من خالل اإلجراءات والمفاهٌم المختلفة 

.واألسس المعرفٌة التً ٌضفٌها على الفكر اإلنسانً    

ـ أن االهتمام باللغة قدٌم قدم اإلنسانٌة ، وٌتجلى ذلك من اهتمامات القدماء بها  كالرومان و 

.الٌونان والهنود وغٌرهم وامتد هذا االهتمام إلى ٌومنا هذا   

ـ اللسانٌات علم واسع امتدت روابطه إلى علوم شتى تستمد منها معطٌات وتمدها بأخرى 

.الثورة المنهجٌة لمختلف العلوم والمعارف  (اللسانٌات)ومن هذا تستطٌع القول أنها   

ـ تعد اللسانٌات العلم الذي حقق للدرس اللسانً المكانة التً ٌستحقها وذلك بتعدد العلوم التً 

.أخضعت الدراسة اللسانٌة للجانب التطبٌقً   

ـ هناك عالقة تكامل بٌن اللسانٌات التطبٌقٌة والتعلٌمٌة ،بحٌث ظهرت اللسانٌات التطبٌقٌة 

.لمعالجة مشاكل تعلٌم اللغات وتعلمها  

ـ تعد التعلٌمٌة فرع من فروع اللسانٌات التطبٌقٌة ،استفادت منها من خالل ماجاءت  به 

المدارس اللسانٌة  ونظرٌاتها انطالقا ماجاء به دي سوسٌر فً المدرسة البنٌوٌة ،وبلوملفٌد 

فً المدرسة التوزٌعٌة ، وتشومسكً فً المدرسة التولٌدٌة التحوٌلٌة ، وأهم ما قدمته هذه 

.المدرسة للتعلٌمٌة مفهوم الملكة اللغوٌة   

ـ كما توصلت أٌضا من خالل الدراسة التً قمت بها أن طلبة السنة الثالثة لسانٌات تطبٌقٌة  

ٌعانون من مشاكل وصعوبات فً مدى فهم واستٌعاب لمادة اللسانٌات وباألخص لمفاهٌمها 

ومصطلحاتها ، وٌعود لعدة أسباب أدرجناها فً بحثنا هذا ولعّل أهم سبب فً ذلك هو عدم 
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تدرٌسها فً المراحل التعلٌمٌة ما قبل الجامعة ولذلك وجب إعادة النظر فً هذه المادة وذلك 

ألهمٌتها وبرمجتها فً أطوار التعلٌمٌة ما قبل الجامعة  ألنها تعالج موضوع بالغ األهمٌة 

.وهو دراسة العلمٌة للغة اإلنسانٌة باعتبارها أداة تواصل بٌن أبناء المجتمع   

.وفـــً األخٌر نســـال اللّــــه التوفٌـــق والســـداد   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المـــالحــــــق

 

 

 
 

 



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة  الشعبٌة 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس ـ مستغانم ـ

 كلٌة األدب والفنون 

 قسم األدب العربً 

 شعبة دراسات لغوٌة 

 تخصص لسانٌات عربٌة

 

:استمارة استبٌان   

 

فً إطار إنجاز مذكرة التخرج لنٌل شهادة ماستر شعبة دراسات لغوٌة تخصص لسانٌات 

إشكالٌة تعلم اللسانٌات لدى طالب األدب العربً فً الجامعة السنة " عربٌة الموسومة بــ 

"الثالثة لسانٌات تطبٌقٌة أنموذجا   

 

ومن أجل ذلك أرجوا منكم ملئ هذه االستمارة لمساعدتنا فً إكمال هذه المذكرة التً غاٌتها 

البحث والكشف عن المشاكل التً ٌواجهها الطالب فً تعلم اللسانٌات ،و ذلك بوضع عالمة 

(ₓ )  أمام اإلجابة المناسبة ، كما ٌمكنكم اإلدالء بتعلٌقات أخرى عن السؤال.  

.وتقبلوا منً فً األخٌر كامل الشكر واالمتنان مسبقا مع تعاونكم معً   

 

 

:األستاذ المشرف:                                                                 إعداد الطالبة  

 بن ٌوسف وردة                                                                حفار عز الدٌن 

 

2019 ـ 2018:العام الجامعً  



أدبً                       علمً :    ـ ما هً شعبتك فً البكالورٌا ؟ 1  

مقبول              حسن          جٌد:    ـ أي درجة تحصلت علٌها فً البكالورٌا ؟ 2  

 . ـ هل أنت اخترت تخصص اللغة واألدب أم وجدت نفسك مجبرا على ذلك ؟ 3 

     اختٌاري                      مجبر

 نعم                           ال .      ـ هل تحب دراسة مــادة اللسانٌات ؟ 4

 نعم                             ال.         ـ هل تواجه صعوبة فً تعلمـها ؟5

 . ـ أٌــن تكمن هذه الصعوبــة ؟6

 ........................................................................................عــلل 

 نعم                   ال .   ـ هل تجدد الحصص المخصصة لمادة اللسانٌات كافٌة ؟7

 . ـ هل اختالف أستاذ التطبٌق عن أستاذ المحاضرة ٌعٌق مسار استٌعابك أو فهمك للمادة ؟8

                نعم                         ال  

 نعم                ال.     ـ هل تجد فصال بٌن ما ٌقدمه األستاذ فً المادة وأسئلة االمتحان ؟9

 نعم              ال.   ـ هل تستطٌعون الفصل بٌن المدارس اللسانٌة وروادها ومفاهٌمها ؟10

 نعم              ال  .      ـ هل ٌفتح األستاذ مجاال للمشاركة فً الدرس ؟11

 نعم             ال .       ـ هل تفضل أن ٌكون أستاذ المحاضرة نفسه أستاذ التطبٌق ؟ 12

 .   ـ هل ترى أنه ٌنبغً دراسة اللسانٌات فً المراحل التعلٌمٌة ما قبل الجامعة ؟13

                     نعم                  ال 

 نعم            ال .      ـ هل طرٌقة األستاذ وتعامله ٌؤثر على طرٌقة فهمك للمادة ؟14

 . ـ ماذا تقترح كوسائل مساعدة لتسٌٌر المـــادة ؟15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر 

 و

 المراجع 

 
 



 قائمة المصادر والمراجع

 

  ـ القـــرآن الكـــرٌــم 1

  ـ أبو عثمان فتح ابن الجنً ، الخصائص ،تحقٌق علً نجار ، دار الهدى للطباعة بٌروت 2

1952 ، 2ط  

 ـ أبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور اإلفرٌقً المصري ، معجم لسان العرب فً مادته 3

1952 ، 2لسن ، دار الصادر بٌروت ، ط  

  1 ، دار الكتب العلمٌة بٌروت لبان ،ط4 ـ الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ، معجم العٌن ، ج 4

2003 

 ـ أبو الفرج محمد ،مقدمة فً اللسانٌات لدراسة فقه اللغة ،دار النهضة العربٌة بٌروت 5

2003 ،1لبنان ،ط  

.(د،ت) ـ أحمد بلحوت ، محاضرة فً اللسانٌات العامة المفهوم الموضوع المنهج،6  

.2،2006 ـ أحمد حسانً ،مباحث فً اللسانٌات ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر ،ط7  

 ـ  أحمد حسانً، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌات اللغات ،دٌوان 8

.1،1994المطبوعات الجامعٌة الجزائر ،ط  

.1،2001 ـ أحمد مجمد قدور ،مبادئ اللسانٌات ،دار الفكر دمشق سورٌا ،ط9  

 ـ أحمد محمد قدور معجم اللسانٌات نقال عن مبادئ اللسانٌات ،دار الفكر دمشق 10

.1982،(د،ط)  

.1982،(د،ط) ـ أحمد مختار عمر ،البحث اللغوي عند الهنود ،دار الثقافة بٌروت لبنان 11  

2008،دار النهضة العربٌة لبنان ،2 ـ أنطوان صٌاح ،تعلٌمٌة اللغة العربٌة ج 12  



 ـ بشٌر إبرٌر ،تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق ،عالم الكتاب الحدٌث األردن 13

.2007،(د،ط)  

 ـ تمام حسان ،األصول دراسة ابستمولوجٌة للفكر اللغوي عند العرب ،الهٌئة المصرٌة 14

.1982،(د،ط)العامة للكتاب   

 ـ جفري سامسون ، مدارس اللسانٌات التسابق والتطور ،تر محمد زٌاد ، الرٌاض 15

1982،(د،ط)جامعة الملك سعود ،  

 ـ حلمً أحمد الوكٌل وحسٌن بشٌر محمود،االتجاهات الحدٌثة فً تخطٌط وتطوٌر 16

1999،(د،ط)المناهج ،دار الفكر العربً   

1984،(د،ط) ـ خلٌل عماٌرة ،فً نحو اللغة وتراكٌبها ،عالم المعرفة الجدة ،17  

2،2006 ـ خولة طالب إبراهٌمً ،مبادئ فً اللسانٌات ،دار القصبة للنشر الجزائر ،ط18  

 ـ روبنز ، موجز تارٌخ علم اللغة فً الغرب ،تر أحمد عوض ،عالم المعرفة الكوٌت 19

.1923،(د،ط)  

.1981، 2 ـ رٌمون طحان ،األلسنٌة العربٌة ،دار الكتاب اللبنانً بٌروت ،ط20  

 ـ سعدون محمود السموك مناهج اللغة العربٌة وطرق تدرٌسها ،دار وائل للنشر عمان 21

.2005 ، 1األردن ،ط  

 ـ صالح بلعٌد ،دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ،دار الهومة للنشر والطباعة الجزائر 22

.4،2009ط  

2001، 1 ـ عاطف فضل محمد ، مقدمة فً اللسانٌات ، دار المسٌرة ،ط23  

.1،1986 ـ عبد السالم المسدي ، اللسانٌات وأسسها المعرفٌة ،دار التونسٌة للنشر ،ط24  



 1 ـ عبد القادر شاكر ،اللسانٌات التطبٌقٌة التعلٌمٌة قدٌما وحاضرا ،دار الوفاء للدنٌا ،ط25

2016.  

 ـ عبده الراجحً ، علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم اللغة العربٌة ،دار المعرفة الجامعٌة مصر 26

1،2000ط  

 ـ علً آٌت أوشان ،اللسانٌات والدي الدٌداكتٌك ،دار الثقافة للنشر وتوزٌع الدار البٌضاء 27

2009، 1ط  

 ـ علً آٌت أوشان ،اللسانٌات والبٌداغوجٌا ،مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء 28

.1،1998ط  

2005 ـ علً آٌت أوشان ،اللسانٌات والدٌداكتٌك ،دار الثقافة دار البٌضاء ،29  

5،1986 ـ علً عبد الواحد الوافً ،علم اللغة مكتب النهضة مصر ،ط30  

 ـ فرٌدة شنان ومصطفى هجرسً ،المعجم التربوي ،ملحقة سعٌدة الجهوٌة المركز 31

.2009الوطنً للوثائق التربوٌة ،  

 ـ مارٌو باي ،أسس علم اللغة ،تر أحمد مختار عمر ،منشورات جامعة طرابلس 32

1973،(د،ط)  

 ـ محمد بن ٌوسف شهٌر بأبً حٌان األندلسً ،البحر المحٌط ،دار الفكر بٌروت 33

.(د،ت)،2ط  

1،1401 ـ محمد الحناش ، البنٌوٌة فً اللسانٌات ،دار الرشاد الحدٌثة الدار البٌضاء ،ط34  

 ـ محمد رجب فضل هللا االتجاهات التربوٌة المعاصرة فً تدرٌس اللغة العربٌة ،عالم 35

.2،2003الكتب ،ط  



 ـ محمد الدرٌج ، تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة ،مطبعة دار النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء 36

1،1990المغرب ،ط  

 ـ محمد صالح بن عمر ،كٌف نعلم اللغة العربٌة لغة حٌة ؟بحث فً إشكالٌة المنهج ،دار 37

1،1998الخدمات العامة للنشر ،ط  

1،2001 ـ محمد ٌونس علً ،مدخل إلى اللسانٌات ، دار الكتاب الجدٌدة المتحدة ،ط38  

 ـ محمود فهمً حجازي ،مدخل إلى علم اللغة المجاالت واالتجاهات ،الدار المصرٌة 39

4،2006السعودٌة ،ط  

 ـ مصطفى بن عبد هللا بن بشوك ،تعلٌم وتعلم اللغة العربٌة وثقافتها ،دار الهالل الرباط 40

2،1994ط  

1980،(د،ط) ـ مٌشال زكرٌا ،األلسنٌة علم اللغة الحدٌث مبادئها وأعالمها ،بٌروت 41  

3،1995 ـ نوال محمد عطٌة ،علم النفس اللغوي ،المكتبة األكادٌمٌة القاهرة،ط42  

 ـ هادي نهر ،الكفاٌات التواصلٌة االتصالٌة دراسة فً اللغة واإلعالم ،دار الفكر 43

.2003 ،1للطباعة والنشر عمان األردن ،ط  

1971،(د،ط)،3 ـ مجلة اللسانٌات المجلد األول ببارٌس ج44  

Dell hymes ,vers la compétence de communication, paris,1984     45  ـ 

John layons,langage and linguistique Introduction, cam bridge ,30 

University press 1981                                                                             46    ـ 
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 الملخص
 

:الملخص   

إن الهدف من هذه الدراسة هو اكتشاف الصعوبات التي يعاني منهل طلبة األدب العربي في 

.تعلم مادة اللسانيات والتخلص منها وإيجاد حلول لتيسير هذه المادة وفهمها   

وقد تطرقت في بحثي هذا إلى مدخل تناولت فيه أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة 

بالموضوع ،وفصلين نظريين الفصل األول كان حول ماهية اللسانيات وأهم فروعها 

والفصل الثاني كان حول ماهية التعليمية وعالقاتها باللسانيات والعلوم األخرى وقد اتبعت 

المنهج الوصفي في ذلك ،ثم الفصل التطبيقي تناولت فيه تحليل االستمارات التي قسمت 

على طلبة السنة الثالثة لسانيات تطبيقية وأهم النتائج المتوصل إليها من خالل الدراسة 

.واعتمدت في ذلك على  المنهج التحليلي   

ومن خالل هذه الدراسة استنتجنا أن هناك عدة مشاكل وصعوبات يواجهونها طلبة األدب 

.العربي في تعلم اللسانيات   

 

  اللسانيات ـ التعليمية ـ اللسانيات التطبيقية ـ التعلم ـ اللغة :الكلمات المفتاحية 
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