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     م6102ـ  م6102السنة الجامعية :         

 

       م   6102م ـ  6102:  الجامعية السنة  

        



 وعرفانر شك    

 أعانني على إنجاز هذا الذي وتعالى سبحانه لجالله والشكر، العالمين رب هلل الحمد

 .العمل

 .تحت أقدامها أمي الغالية أطال اهلل في عمرها إلى من كانت الجنة

 .والدي الغالي  دربي ووفر لي أسباب النجاح وإلى من أنار 

إيف اء  عن   تكون عاجزة في هذا المق امتكاد   ورغم أن عبارات الشكر واالمتنان 

 بأسمى كلمات الشكر واالمتنان لألستاذة الف اضلةقدم  الغرض المنشود، إال أني أت

هو   على ما مجهودها الذي بذلته في سبيل إخراج هذا العمل" على  "فريحي مليكة

 يف  ااهلل خير   ا، فجزاهاالتي أف ادتني كثير   قيمةليه، وكذا توجيهاتها السديدة والع

 ،الدنيا و اآلخرة

رافقونا     شكري واحترامي لجميع أساتذتي الكرام الذينوال أنسى أن أتوجه بف ائق     

 عليه اليوم،إليهم مني ف ائق االحترام طوال مشوارنا الدراسي وأوصلونا إلى ما نحن

 .   والتقدير

 



 إهداء                                   

 إلى من جرع الكأس ف ارغا  ليسقينا قطرة حب

 إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

 األشواك عن درب ليمهد لنا طريق العلم إلى من حصد

 إلى الق لب الكبير )والدي العزيز(

 إلى رمز الحب وبلسم الشف اء أرضعتني الحب والحنان، إلى من

 .إلى الق لب الناصع بالبياض )والدتي الحبيبة(

 إلى رياحين حياتي )إخوتي(سعيد، محمد لبريئةإلى الق لوب الطاهرة والنفوس ا

 وباألخص أمين وصبحي متمنية لهم التوفيق في شهادة البكالوريا.،أنيسة  ، عادل

 . وإلى كل العائلة ،خطيبي ورفيق دربي محمد بن سعد   إلى

 وأحبوني  إلى الذين أحببتهم ،إلى قنديل الذكريات، ذكريات األخوة البعيدة  

 (ق اتي)صدي

   أعرفها من قريب أو بعيد ، أهدي ثمرة هذا العمل. إلى كل منو   



 مقدمة
 

 أ
 

اإلٔغاْ واثٓ اخرّاػٟ ٚاٌٍغح ظا٘شج ال ٠ّىٓ ذظٛس٘ا االّ فٟ ٔظاَ ػاَ ٌٍرثادي       

 اٌّادٞ ٚاٌفىشٞ ت١ٓ أفشاد اٌّدرّغ اٌٛازذ.

أطٛاذٙا ٚذّث١ً ٚاخرٍفد ٌغاخ األسع تاخرالف األُِ اٌرٟ ذؼاسفد ػ١ٍٙا أراج      

ٚذشاو١ثٙا ٚو١ف١ح ٙا فٟ اعرؼّاي ط١غٙا ١ٍّٛص٘ا، وّا اخرٍفد تاخرالف أعٍٛب ذىسِ

١د ٌٙا ػذج ٚظاثف ١ِضخ اٌٍغح وٛع١ٍح ٚ٘ذف فٟ ٔفظ اٌٛلد تغغ إٌطك تٙا، ٚأزظ

إٌظش ػٓ اخرالف أطٛاذٙا ٚسِٛص٘ا ٚذشاو١ثٙا ت١ٓ األُِ، فاذفك زٛي ٘زٖ اٌٛظاثف اٌرٟ 

 غح فٟ اٌس١اج االخرّاػ١ح ٚاٌثماف١ح ٚاٌفىش٠ح ٚااللرظاد٠ح ٚاٌؼ١ٍّح...اٌخ.ت١ٕد خظاثض اٌٍ

ٚخؼً ٌٍغح ػذج ِغر٠ٛاخ ذٕٛػد ترٕٛع ِماطذ ِرى١ٍّٙا، فظٙش ِغرٜٛ فظ١ر خاص    

ت١ٓ ٘ز٠ٓ اٌّغر١٠ٛٓ ػذج ٚ ةٚاٌّغرٜٛ اٌؼاِٟ اٌخاص تٍغح اٌشؼتاألدب ٚاٌفىش ٚاٌرؼٍُ 

 ّماِاخ.خشٜ زغة ذسذ٠ذ اٌّٛالف ٚاٌِغر٠ٛاخ أ

سغُ ٘زٖ االخرالفاخ فٟ اٌّغر٠ٛاخ ذثمٝ ٌٍغح ٚظ١فح أعاع١ح ِٚشوض٠ح ٟ٘           

ٛاطً أعاط اٌٍغح ٚسو١ضذٙا  ٟ اٌرٛاطً، فاٌر٘ا أال ٚاٌٛظ١فح اٌرٟ ٚخذخ اٌٍغح ألخٍٙ

ٚذ٠ٕٛؼٙا ٚفك ِا ٠مرؼ١ٗ ِٛلف اٌضِاْ  اثشج عؼٟ اإلٔغاْ اٌٝ ذط٠ٛش ٌغرٗاذغؼد دفىٍّا 

١دشٞ ف١ٗ اٌرٛاطً، ٚٔدذٖ ٘ٛ األخش اذخز طفاخ ِٚغر٠ٛاخ ػذ٠ذج ٚاٌّىاْ اٌزٞ ع

ذطٛس اٌؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛخ١ا،ِّا  ٚذٕٛػد أشىاٌٙا ٚفك زشو١ح اٌضِٓ ٚذطٛس األُِ ِغ

ح طش اإلٔغاْ اٌٝ االٔفراذ ػٍٝ  اٌؼاٌُ تؤعشٖ ػٓ ؽش٠ك ٚعاثً االذظاي ٚوأد اٌٍغاػ

١ٓ اٌٍغح ٚاٌرٛاطً، ٚ٘زٖ اٌؼاللح ِٙذخ ػاللح ٚث١مح ت سف١مح اٌرٛاطً ػٍٝ اٌذٚاَ، ٕٚ٘ان

ذ٠ذ ػٍٝ اٌغازح اٌرشت٠ٛح، ٘ٛ ِفَٙٛ اٌرٛاطً اٌٍغٛٞ، اٌزٞ ٠مظذ تٗ ٔمً تٛخٛد ِفَٙٛ خ

تاعرؼّاي اٌٍغح، فؼٕذِا ٠رظً اإلٔغاْ تغ١ش اذظاالا ٌغ٠ٛا  اٌّؼأٟ ت١ٓ اٌّشعً ٚاٌّغرمثً،

ا  تغ١ح اٌرؼث١ش ػٓ اٌزاخ ٚٔمً اٌّشاػش ٚاألزاع١ظ ِّ ا ٠ىْٛ فٙٛ ا ِّ ٠ىْٛ ِرسذثا، ٚا

ا ٠ىْٛ واذثاا، ٚفٟ وً اٌساالخ ٠ّش اإلٔغاْ تؼٍّ ِّ ا، ٚا ١اخ ػم١ٍح ِؼّٛٔٙا ِٚادذٙا ِغرّؼا

وأد ٌزا فبْ وً ِٓ ذاس٠خ اٌٍغح ٚاٌرٛاطً ٠ئوذ اٌؼاللح اٌرالص١ِح ت١ّٕٙا فس١ثّا  اٌٍغح،

ٚزذ٠ثٕا ٘زا ِا ٘ٛ اٌٍغح واْ اٌرٛاطً،ٚز١ثّا طاس اٌرٛاطً تٍغد اٌٍغح رسٚج اٌش١ٛع، 

 اال ذ١ّٙذ ٌث١اْ ِذٜ اِرضاج ت١ٓ ٘اذ١ٓ اٌثٕاث١ر١ٓ فٟ ١ِذاْ اٌرؼ١ٍُ .



 مقدمة
 

 ب
 

فٟ اٌطٛس االترذاثٟ التواصل اللغوي في تعليم اللغة العربية" ٠ٚرؼّٓ ٘زا اٌثسث "    

ذؼ١ٍُ اٌٍغاخ، فىأد وّا أٔٗ ِٛػٛع "اٌّٙاساخ اٌٍغ٠ٛح" اٌرٟ اشرٙشخ فٟ ١ِذاْ 

ِدّٛػح ِٓ اٌطشاثك ذغرخذَ ٌرؼ١ٍُ اٌٍغاخ داخً اٌمغُ ذٛاط١ٍا ٚفك  اٌّٙاساخ ػثاسج ػٓ

 تشٔاِح ِؼذ ِغثما ٠رثؼٗ اٌّرؼٍُ، اػذادا ٠دؼٍٗ ٠ّرٍه اٌىفاءج اٌٍغ٠ٛح ٚاٌرٛاط١ٍح.

ط فٟ وّا واْ غشػٕا ِٓ ٘زا اٌثسث ٘ٛ اٌىشف ػٓ إٌشاؽاخ اٌٍغ٠ٛح اٌرٟ ذذسّ         

راتح، االعرّاع، اٌسذ٠ث( اٌرٟ ذؼذ ِفراذ ذؼٍُ اٌٍغح ) اٌمشاءج، اٌىاٌّذاسط اٌدضاثش٠ح ٟٚ٘:

فٟ اٌّشزٍح االترذاث١ح ، ِٚٓ خالٌٙا ٠رؼٍُ اٌر١ٍّز و١ف١ح االعرّاع اٌٝ اٌّؼٍُ ٚاٌسذ٠ث ِغ 

 اٌمشاءج ٚأشىاي اٌشِٛص ٚو١ف١ح ٔطمٙا. ا٢خش٠ٓ ٚاٌىراتح ػٍٝ ِخرٍف أشىاٌٙا ٚذؼٍُ

الورغاب اٌٍغح، ٚأّا ٟ٘ تٛاتح اإلٔغاْ اٌرٟ فىٍرا إٌشاؽاخ ١ٌغد ِدشد ٚع١ٍح           

ألٔٗ  ،اٌرشتٛٞ ّدايا٠ٌؼثش٘ا ٢فاق غ١ش ِسذٚدج فٟ اٌس١اج،ٌٚمذ اخرشخ اٌطٛس األٚي فٟ 

ِداي ذؼٍُ  ٌٕغثح ٌٍطفً فٟ ذؼٍُ اٌٍغح فٕداذ اٌّرؼٍُ فٟ اٌطٛس األٚي فٟاٌثذا٠ح األٌٚٝ تا

ء تً ٚاٌرفى١ش تٙا فٟ أخطادْٚ  ااٌّٙاساخ اٌٍغ٠ٛح ٠ؼٕٟ ٔدازٗ فٟ فُٙ ٌغرٗ ٚاعرؼّاٌٙ

 زً دساعرٗ ٚتاٌراٌٟ فٟ ز١اذٗ ا١ِٛ١ٌح.تم١ح ِشا

فٟ ح ػذ٠ذج ذٕثت ػٓ اٌّغرٜٛ اٌّشذذة ثش ِا ٔشٙذٖ فٟ ٚالؼٕا اٌّؼاػ ِٓ أِثٍاْ أو        

ُٙ ٠ؼأْٛ ِٓ طؼٛتح فٟ فُٙ اٌىٍّاخ تاإلػافح اٌٝ ذؼ١ٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚآداتٙا، فّؼظّ

فؼٕا اٌٝ اٌرغاإي اٌٝ ِٛػغ اٌخًٍ ٚاٌدٛاب : اٌخًٍ فٟ األخطاء اإلِالث١ح، ِّا ٠ذ

 اٌّشزٍح اٌرٟ ٠ىْٛ ف١ٗ اٌطفً لادسا ػٍٝ ذ١ّض اٌظٛاب ٚاٌخطؤ.

وّا اٌٝ ِؼشفح األعثاب اٌّئد٠ح اٌٝ ذشاخغ اٌّغرٜٛ اٌٍغٛٞ ٌٍّرؼ١ٍّٓ  ٚتاٌراٌٟ ذطشلٕا  

واْ ٘ذفٕا اٌرؼش٠ف تاٌّٙاساخ ٚاٌىشف ػٓ ِذٜ ٚػٟ اٌّؼ١ٍّٓ تؤ١ّ٘ح اٌرٛاطً اٌٍغٛٞ 

 داخً اٌمغُ .

ِٓ خالي ٘زٖ اٌذساعح اإلخاتح ػٓ ِخرٍف اٌرغاإالخ اٌرا١ٌح: ِا ٘ٛ اٌرٛاطً  ٚزإٌٚا    

ذفاػً اٌّؼٍُ  ِذٜ ِٚا ؟ٟ٘ ػٛاثمٗ ِٚا ؟ٚٚظاثفٗ ػٕذ خاوثغْٛ ٟ٘ ػٕاطشٖ ِا ؟اٌٍغٛٞ

 .؟ِغ اٌّرؼٍُ فٟ ذٕش١ؾ اٌّٙاساخ اٌٍغ٠ٛح
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ٚاْ ٘زٖ اٌرغاإالخ شىٍد اشىا١ٌح اٌثسث اٌشث١غ١ح ٟٚ٘ ِؼشفح ؽشق ذؼ١ٍُ اٌّٙاساخ       

ٚرٌه تاٌىشف ػٓ أ١ّ٘ح اٌرٛاطً داخً اٌمغُ  ؟طؼٛتاذٙا ٟ٘ ِؼٛلاذٙا أٚ ٠ح، ِٚااٌٍغٛ

 اٌذساعٟ.

٘زا اٌثسث ٚفك خطح ِٕٙد١ح ذدٍد فٟ ِمذِح ِٚذخً فظً) فظً ٔظشٞ  ٚدسخٕا   

ٚفظً ذطث١مٟ( ٚخاذّح ز١ث ٠ؼاٌح اٌّذخً ِفَٙٛ اٌرٛاطً ٚاٌٍغح ٚخظاثظٙا 

 د١رٗ.١ش٘ا اػافح اٌٝ اٌرؼ١ٍُ ٚاعرشاذٚاٌرؼ١ّ١ٍح ٚػٕاط

ػٓ اٌرٛاطً اٌٍغٛٞ) ِفِٙٛٗ ٚػٕاطشٖ ػٕذ خاوثغْٛ  الفصل األولفٟ  فرسذثٕا   

 .ٗ، ػٛاثمٗ، ِٙاساذٗ اٌٍفظ١ح اٌٍغ٠ٛحٚظاثف

٘زٖ اٌذساعح  ساعح ا١ٌّذا١ٔح) اٌرطث١م١ح( ٚدػّٕاذٖ ٌٍفخظظٕا للفصل الثانيٚتإٌغثح     

ٚاؽالٌح  ،تاٌّالزظح ٚاٌرس١ًٍ، ٚزرٝ ذىْٛ اٌذساعح أوثش ػ١ٍّح ِذػّح تآساء اٌّؼ١ٍّٓ

 ػٍٝ و١ف١ح ع١ش إٌشاؽاخ اٌٍغ٠ٛح.

إٌّٙح اٌٛطفٟ اٌرس١ٍٍٟ اٌزٞ  اٌّشخٛ ِٓ ٘زٖ اٌذساعح اذثؼٕاٌٙذف ٌٚرسم١ك ا        

تإٌّٙح  ذظ١ٕف ِادج اٌّدّٛػح، وّا اعرؼٕا ٚفك اٌخطح اٌرٟ أثثمد ِٓ ٠رّاشٝ

اإلزظاثٟ فٟ ازظاء تؼغ إٌغة ٚاٌدذاٚي ٚوؤٞ تازثح ِثرذثح ٚاخٙرٕٟ تؼغ 

َ تىً خٛأثٗ ِّا اٌظؼٛتاخ ذّثٍد فٟ ؽث١ؼح اٌّٛػٛع اٌرٟ ذغرذػٟ ٚلرا أؽٛي ٌإلٌّا

اػطشٟٔ اٌٝ ذفادٞ تؼغ ا٢ساء ٚإٌظش٠اخ ،ٚذٛفش اٌّشاخغ فٟ ١ِذاْ اٌّٙاساخ ِّا 

طؼٛتح فٟ األخز تاٌُّٙ ِٕٙا، ٚلذ اػرّذ اٌثسث ػٍٝ لاثّح ِظادس ِٚشاخغ ِرٕٛػح ٠خٍك 

اٌرٛاطً اٌٍغأٟ ٚاٌشؼش٠ح ّذ ؽؼ١ّح، ششذٞ أزاٌّفا١ُ٘ اٌٍغ٠ٛح ػٕذ األؽفاي ٌٔزوش ِٕٙا: 

 .ٍطا٘ش تٓ زغ١ٓ تِٛضتشٌ ١ٍ١ٍح ٌٕظش٠ح سِٚاْ خاوثغِْٛماستح ذس

 ٌٟ أْ أذمذَ تاٌشىش اٌدض٠ً اٌٝ وً ِٓ عاُ٘ فٟ دػُ ٘زا اٌّٛػٛع ِٚا تمٟ         

ٚػٍٝ سأعُٙ األعرارج اٌّششفح اٌرٟ وأد ٌٟ خ١ش ِؼ١ٓ ألِٛس ػذ٠ذج ٚأٌف شىش ٚخضان 

 هللا وً خ١ش، ٚآخش دػٛأا اٌسّذ هلل سب اٌؼا١ٌّٓ.
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ال بد لإلنسان فً الحٌاة العادٌة أن ٌتواصل مع غٌره من األفراد وهذا التواصل  

 كانت هذه الرسالة خطاباً أدبٌاً  ٌشترط أن ٌكون هناك مرسل، ومرسل إلٌه، والرسالة سواء

 أو نص مسموعاً، أو مكتوباً، أو صورة مرئٌة.

 تعرٌف التواصل:

وصل: وصلت الشًء وصلة، والوصل ضد الهجران، وٌقول ابن سٌده: الوصل  »لغة: 

 خالف الفصل، وصل الشًء بالشًء ٌصله وصالً.

 وتوصل إلٌه: انتهى إلٌه وبلغه...ووصل الشًء إلى الشًء وصوالً  لة...لة وص  وصال وص  

إلٌه بحرمة، وتوصل إلٌه أي تلطف فً انتسب وصله وسبباً توصالً إذا بلى فالن إوتوصلت 

من أراد أن م وفً الحدٌث: رالوصول إلٌه، والوصل ضد الهجران والتواصل ضد التصا

«ٌطول عمره فلٌصل رحمه
(1)

. 

 وصل: كل شًء اتصل بشًء فما بٌنهما وصلة وموصل البعٌر ما بٌن عجزه وفخذه. »

« الغنم كانت العرب إذا ولدت أنثى قالوا وصلت أخاها فال ٌذبحون أخاها والوصٌلة من
(2)

. 

 اصطالحا:

ف الكثٌر من الباحثٌن التواصل بعدة مفاهٌم أهمها:  إقامة عالقة بٌن الّناس  » عرَّ

 اثنٌن   كالمً بٌن  تبادل  أكثر من  لٌس   الحدٌث  االصطالحعلى مستوى الكالم وهو فً 

معلومات عن هذا الذي ٌؤدي إرسال الكالم)مرسل( وذاك المخاطب الذي أو لنقل إرسال 

ٌستقبله وفً هذه الحال ٌنظر إلى التواصل ال بالمنظور الشمولً للمعنى بل على العكس 

 «بالمعنى الحصري له
(1)

.  

                                           
 .4851، باب الصاد، ص 01المعارف، مج ابن منظور، لسان العرب، دار  -1

، ص 2002، 01، ط/04نداوي، دار الكتب العلمٌة، ج : عبد الحمٌد الهالخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌن، تح -2

376. 
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التبادل اللفظً بٌن متكلم ٌصدر عبارة موجهة إلى متكلم آخر ومخاطب  »أو هو 

أو جواباً ضمنٌاً أو صرٌحاً وذلك بحسب نوع العبارة أو هو  الستماعاٌنتظر منه المتكلم 

«عمٌلة انتقال نبأ من نقطة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر أو من شخص إلى شخص
(2)

.  

هو تبادل األفكار والمعلومات وغٌرها بٌن شخصٌٌن أو أكثر  » :وفً تعرٌف آخر 

مرسل على األقل والرسالة التً تنتقل واحد أو والحدث التواصلً ٌوجد عادة بٌن متحدث 

«والشخص أو األشخاص الذي ٌستقبلون هذه الرسالة
(3)

. 

ٌظهر من خالل هذا أن التواصل عملٌة تستوجب حضور عنصرٌن ال ٌحدث التواصل  

 بدونها وهما المرسل والمتلقً والرسالة التً تنقل واألشخاص الذٌن ٌتلقون هذه الرسالة. 

ستمرار الهو العملٌة التً ٌتم بمقتضاها نقل األفكار والمعلومات الالزمة  » بمفهوم آخر:

تصال االفردي والعوامل المؤثرة على طرفً العمل والتً تؤثر وتتأثر بمكونات السلوك ال

وذلك من خالل قنوات معٌنة ٌتم من خاللها نقل األفكار والمعلومات لتحقٌق هدف 

«معٌن
(4)

. 

فعل والتواصل هو تحوٌل للمتكلم وللمخاطب ولعالقتهما فً آن واحد  وفعل » 

كل فعل تواصل هو فً نفس الوقت ٌنتج حصٌلة مختلفة عن مجرد ، التواصل ٌتحدد بهدفه

«وجود تعبٌر شفوي أو كتابً
(5)

.  

على الخاصٌة  ونبسأكد رومان جاك »فً جانب آخر من تعرٌف للتواصل  

التواصلٌة للخطاب ذلك أّنه مٌز نوعٌن منهما ) التواصل(، فاألول ٌكون فٌه المتلقً 

                                                                                                                                    
 .84م، ص2003، 01تصالٌة دراسات فً اللغة واإلعالم، دار الفكر، ط/االهادي نهر، الكفاٌات التواصلٌة و -3

 .84، ص تصالٌة دراسات فً اللغة واإلعالم االهادي نهر، الكفاٌات التواصلٌة و  -1

صبحً إبراهٌم الفقً، علم اللغة النصً بٌن نظرٌة وتطبٌق دراسة تطبٌقٌة على السور المكٌة، دار قباء، القاهرة، ط/  -2

 . 44م، ص 2000، 01

ستماع دراسة علمٌة تطبٌقٌة، اٌتراك، ط/ الالشفوي التحدث واٌن، تنمٌة مهارات التواصل وراشد محمد عطٌة أبو صوا -3

 .152م، ص 2005، 01

 .30م، ص 2006، 03محمد مفتاح، دٌنامٌة النص، المركز الثقافً العربً، دار البٌضاء، المغرب، ط/  -4
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فٌؤكد فٌه أما الثانً ، التواصل الداخلًطلق علٌه اسم: أ  سل شخصاً واحداً، وهو ما والمر

ماه على أهمٌة إٌصال األفكار إلى اآلخرٌن والكٌفٌة التً ٌتم من خاللها التعامل معهم وقد س

«موجها من المرسل إلى المتلقً، والذي ٌكون فٌه الخطاب التواصل الخارجً
(1)

. 

ٌّتضح من خالل هذه التعارٌف أن التواصل عمٌلة ٌتم من خاللها نقل للمعلومات  

وتبادل لألفكار بٌن المرسل والمتلقً وٌستخدم فً التواصل عدة مهارات كاستماع وتحدث 

 رسالة والهدف المراد الوصول إلٌه.التساهم فً توصٌل التً وقراءة 

 :مفهوم اللغة 

اختراعاً اجتماعٌاً وجدت لتلبً حاجات مستخدمٌها فً التواصل  »تعتبر اللغة 

وغرض التفاهم، وبغٌر هذا تفقد قٌمتها العلمٌة، وتصبح مجرد رموز ال حٌاة فٌها، وال فائدة 

عالم محسوس، تستخدم فً تمثٌل  منها فهً لعالقتها بالمعنى تصبح لمن ٌستعملها جزءاً من

األفكار والمعرفة، وظل هذا تعمل عمل ذا شقٌن ما دامت تعبر عن أفكار شخص آخر 

عن طرٌق القراءة من شخص إلى  وتكتسب أهمٌتها من سهولة استعمالها وٌمكن انتقالها

آخر
(2)

. 

 تعرٌف اللغة:

كل قوم عن  اللسن: جاء فً لسان العرب أن اللغة أصوات ٌعبر بها عن»لغة: 

أغراضهم، وهً على وزن فعلة من الفعل لغوت أي تكلمت، وأصل لغة: لغوة، فحذفت 

م التً ٌلغون بها، أي واوها وجمعت على لغات ولغون واللغو: النطق، وٌقال: هذه لغته

 « ٌنطقون بها
(3)

. 

                                           
م، ص 2006زائر، نعمان بوقرة، المصطلح السٌاقً، قراءة سٌاقٌة تأصٌلٌة، منشورات مخبر اللسانٌات واللغة، الج -1

235 . 

 .60م، ص 1998، 01ردن، ط/ المدرسة والبٌت، دار الفكر، األ محمد عبد الرحمن، تعلم القراءة بٌن -2

 . 252، ص 15ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، ج  -3
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تكون مأخوذة من "الوغوس" الٌونانٌة ومعناها  »وثمة من ٌرى أّن لفظة اللغة قد  

ٌ قال لفالن لغوا: تكلم باللغو ولغا  مة واللغة أصلها "لغا"كل فً القول لغواً أخطأ وقال باطالً و

  ٌ  «قال سمعت لغاتهم: اختالف كالمهمكذا تكلم به جمعها لغا ولغات، و
(1)

. 

ٌ  :} الَّ وجاء فً القرآن الكرٌم: كلمة لغو فً أكثر من آٌة منها قوله تعالى ا ٌه  ف   ون  ع  م  س   

ل  الَّ إ  ا وً غ  ل    62، مرٌم/  ا{ًٌّ ش  ع  و  ة ًر  ك  ا ب  ٌه  ف   م  ه  ق  ز  ر   م  ه  ل  و   ا  مً  س 

 03المؤمنون/  ،{ون  ض  ر  ع  م   و  غ  للَّ ا   ن  ع   م  ه   ٌن  ذ  لَّ ا  } و  وقال تعالى: 

 ال   م  ك  ٌ  ل  ع   م  ل   س  م  ك  ل  م   ع  أ   م  ك  ل  ا و  ن  ل  م   ع  أ   ا  ن  ل   وا  ال  ق  و   ه  ن  ع  وا  ض  ر  ع  أ   و  غ  للَّ ٱ وا  ع  م  ا س  ذ  إ  و  }  تعالى: وقال

ٌ  ه  ج   ل  ٱً غ  ت  ب  ن    .55، القصص/ {ن  ل

ٌ  ال   ٌن  ذ  لَّ ٱ: } و  وقال تعالى كذلك  .72، الفرقان/ ا{امً ر  ك   وا  ر  م   و  غ  ا للَّ ب   وا  ر  ا م  ذ  إ  و   ور  لز  ٱ ون  د  ه  ش   

أفراد مجتمع ما جمٌع الرموز المنطوقة وغٌر المنطوقة التً ٌستخدمها  »هً  اصطالحاً:

« حداث واآلراء واألفكار والرغباتكأداة من أدواة التخاطب للتعبٌر عن المشاعر واأل
(2)

. 

اللغة نظام من الرموز الصوتٌة االفتراضٌة، طورت وتم االتفاق  »وٌقول جونز:  

 علٌها من قبل أعضاء المجتمع الثقافً كأدوات التواصل مع اآلخرٌن.

 ٌتكون من أجزاء وقواعد تحكم كٌفٌة ارتباط األجزاء بعضها  فاللغة نظام إذن

ببعض
(3)

.  

وسٌلة إنسانٌة خالصة لتوصٌل األفكار  »ٌعرف األمرٌكً إدوارد ساٌٌر اللغة بأّنها:

«والرغبات عن طرٌق نظام من الرموز التً تصدر بطرٌقة إرادٌة واالنفعاالت
(4)

. 

                                           
 .56، ص 01ابن جنً، الخصائص، دار الكتب المصرٌة، ج  -1

 .221الرحٌم، علم النفس المعرفً، دار الشروق، عمان، األردن، ص رافع النصٌر الزغلول، عماد عبد  -2

 .397م، ص 2008 -03، ط/ 2006 -م2004 -01محمد عودة الربماوي، علم النفس العام، دار المسٌرة، ط/  -3

 -01أبو السعود أحمد الفخرانً، تطور اللغة الربط بٌن اللغة والفكر والصوت اللغوي دار الكتاب الحدٌث، ط/  -4

 .20، ص 2010
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اعتباطً الرموز صوتٌة تستخدم نظام  » ٌعرف محمد علً الخولً اللغة بأّنها:و

«لتبادل األفكار والمشاعر بٌن جماعة لغوٌة متجانسة
(1)

. 

بمعنى أّنه ٌوجد قاعدة محددة فٌها تثبت مثالً لماذا أتى المفعول به منصوباً ولم ٌأت 

 مجروراً.

 ة مركبة تولد فً الشعور وإحساسات متبادلبأّنها عالمات  »وفً الموسوعة العربٌة للغة: 

 «مباشرة أو
(2)

. 

اللغة ظاهرة سٌكولوجٌة اجتماعٌة ثقافٌة مكتسبة  » وفً تعرٌف أنٌس فرٌحة ٌقول:

ال صفة بٌولوجٌة مالزمة للفرد تتألف من مجموعة رموز صوتٌة لغوٌة اكتسبت عن طرٌق 

االختبار معانً مقررة فً الذهن، وبهذا النظام الرمزي الصوتً تستطٌع جماعة ما أن 

« تتفاهم وتتفاعل
(3)

. 

 :خصائص اللغة 

 وتظهر فً األمور: للغة:الطبٌعة التنظٌمٌة  -1

 المستوى الصوتً وما فٌه من تغٌرات دقٌقة. »-أ

 وما فٌه من أوزان وأبنٌة تصاغ وفقها المشتقات. االشتقاقًالمستوى  -ب

قانون الحذف العالقة بٌن الكلمات والتراكٌب المكونة منها وما بٌنها من قوانٌن:  -ج

الصفة والموصوف، والفعل والتطابق بٌن قانون التقدٌم والتأخٌر، ، قانون الزٌادة، واالشتقاق

«والفاعل تذكٌراً وتأنٌثاً 
(4)

. 

                                           
 .34م، ص 2009 -01عبد المعطً حجازي، هندسة الوسائل التعلٌمٌة، دار أسامة، ط/  -1

 .203م، ص 2003 -01عمان جاسم الجٌوري، مناهج وطرق تدرٌس اللغة، دار الرضوان، ط/ -2

 .34ص ، حجازي، هندسة الوسائل التعلٌمٌةعبد المعطً  -3

 .50م، ص 2011 -01اللسانٌات، دار المسٌرة، ط/ عاطف فضل محمد، مقدمة فً  -4
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أحدهما ٌعنً أن المعلومات للغة وجهان متكامالن،  »عة التجرٌدٌة للغة: ٌالطب" -2

والمعانً واألحداث واألمور المدركة ٌتم تخزٌنها فً الذهن، وثانٌها إدراكً، أي إدراك تلك 

 األمور المخزنة وتحوٌلها إلى واقع محسوس.

تعبر اللغة عن المواقف الحٌاتٌة  الطبٌعة اإلبداعٌة للغة وهً السمة اإلنتاجٌة للغة: -3

«لى القدرة اإلبداعٌة للغةالمتجددة التً ٌمر بها اإلنسان وٌدل ع
(1)

. 

عالقة بٌن ونستنتج فً عملٌة التواصل هنا تتم من خالل اللغة التً تتم بواسطتها  »

مشاركٌن فً التفاعل، فاللغة هً الوسٌط األساسً فً النشاط التواصلً وعن طرٌقها ٌتم 

«الوصول إلى نوع من التفاهم
(2)

، ومن هذا نقول أن اللغة وسٌلة إنسانٌة وال ٌمكن أن تكون 

 إال إنسانٌة تستخدم للتعبٌر عن األفكار وتبادل المعلومات.

ت فً مٌادٌن التعلٌمٌة خالل السنٌن األخٌرة بغٌة تحسٌن إّن الجهود المكثفة التً بذل

 المجال التربوي انتهت إلى ضرورة فهم العملٌة التعلٌمٌة أكثر من ذي قبل.

لٌة التعلٌمٌة وتحقٌق األهداف المرجوة لى عناصر ال بد منها إلنجاح العموتعتمد التعلٌمٌة ع

 من هذه األخٌرة.

 :مفهوم التعلٌمٌة 

 و  ه  } و  علم: من صفات هللا تعالى العلٌم والعالم والعالّم، قال عّز وجّل:  » التعلٌمٌة لغة:

، فهو هللا العالم بما :} عالّم الغٌوب{، وقال:} عالم الغٌب والشهادة{، وقالالعلم{ ق  ال  الخ  

ٌكون لم ٌزل عالماً، وٌجوز أن  نكان وما ٌكون  قبل كونه، وبما ٌكون ولّما ٌكن بعد قبل أ

:} إّنما ٌخشى هللا من الذي علمه هللا علماً من العلوم: علٌم، وقال هللا عّز وجلّ ٌقال لإلنسان 

«الّمة: إذا بالغت فً وصفه بالعلم، والعلم نقٌض الجهل، وعالّم وععباده العلماء{
(3.)

 

                                           
 .50ص ، عاطف فضل محمد، مقدمة فً اللسانٌات -1

 .150م، ص 2009 -01أبو النور حمدي حسن، األخالق والتواصل، دار التنوٌر، ط/  -2

 .3053، 3052، باب العٌن، ص 01ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مج  -3
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م   م  لَّ ع  } و  قال تعالى:  اد    م  ل  ٱ ىل  ع   م  ه  ض  ر  ع   مَّ ث  ا ه  لَّ ك   ء  ا  م  س  أل   ٱ ء 
 ب   ًون  ئ  ب  ن  أ   ال  ق  ف   ة  ك  ل  

ن إ   ء  ال   ؤ  ه    ء  ا  م  س  أ 

 .31/البقرة ،{ٌن  ق  د  ص    م  ت  ن  ك  

 ك  ل  ٱ ك  ٌ  ل  ع   لل  ٱ ل  ز  ن  أ  و  } وقوله عّز وجّل: 
 .113 /، النساء{م   ل  ع  ن ت  ك  ت   م  ا ل  م   ك  م  لَّ ع  و   ة  م  ك  ح  ل  ٱو   ب  ت  

علم: العٌن والالم والمٌم أصل صحٌح واحد، ٌدل على أثر  »ٌقول ابن فارس: 

ٌ قال: علّمت على الشًء عالمة  المة، وهً معروفة  بالشًء ٌتمٌز به عن غٌره، من ذلك الع 

والعرب تقول: تعلم أّنه كان كذا، بمعنى  وٌقال: أعلم الفارس إذا كانت له عالمة فً الحرب

«اعلم
(1)

. 

 مفهوم التعلٌمٌة اصطالحاً: 

المصطلحات العربٌة المقابلة للمصطلح  خذإلشارة إلى أّن معنى التعلٌمٌة أتجدر ا 

والذي تعددت ترجمته واستعماالته فً الكتب والمقاالت  la didactiqueاألجنبً 

 واألبحاث العربٌة المتعلقة بمجال التربٌة والتعلٌم حٌث استعملت الكلمات التالٌة:

التدرٌس، التعلٌمات، التدرٌسٌة، فن التدرٌس، علم التدرٌس، ومنهج ) تعلمٌة، تعلٌمٌة، علم 

 التدرٌس وغٌرها.(

فإّن جذوره مشتقة من الكلمة  didactiqueوبالعودة إلى األصل األجنبً  »

حٌث أّنها تطلق على ضرب من الشعر وهو أشبه بالمنظومات didactiques  اإلغرٌقٌة 

الذي كان ٌهدف إلى تسهٌل التعلم عن طرٌق حفظ الشعرٌة عندنا أو الشعر التعلٌمً، 

المعلومات المنظومة شعراً كالمنظومات النحوٌة الفقهٌة كما تشمل المصطلح كل ما ٌخص 

 «ةبٌرتال
(2)

. 

                                           
، 109، ص 04ارس ابن زكرٌا، مقاٌٌس اللغة، تح: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، ج أبو الحسن أحمد بن ف -1

110. 

 .90م، ص 2007 -01بشٌر إٌرٌر، تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة والتطبٌق، عالم الكتب الحدٌث، األردن، ط/  -2
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هً خالصة المكونات والعالقات بٌن الوضعٌات التربوٌة وموضوعاتها  »:تعرٌف سمٌث -

ووسائطها وبعبارة أخرى هو علم تتعلق موضوعاته بالتخطٌط للوضعٌة البٌداغوجٌة وكٌفٌة 

«..تنفٌذها ومراقبتها وتعدٌلها عند الضرورة.
(1)

. 

تقدم ذكره تبٌن لنا أن التعلٌمٌة قد بدأت قدٌما لكنها تطورت وأصبحت علم له  مما

موضوعه ومنهجه بعلم على تطوٌر مظاهر التعلٌم والتعلم والعمل على تحلٌلها ومراقبتها 

 وتقدٌم المقررات والبرامج والسهر على السٌر الحسن لها.

 عناصر التعلٌمٌة:  -2

دة عناصر تعتبر أساس نجاحها وتحقٌق أهدافها إالّ أّن تتكون العملٌة التعلٌمٌة من ع 

ووظائفها فٌحمل الكثٌر على أّنها تتكون  االتربوٌون اختلفوا فً ماهٌة هذه العناصر وعدده

 من ثالثة عناصر رئٌسٌة هً:

ٌ ستغنى عنها فً ا ال ٌغرب عن أحد مدى المكانة التً ٌحتلها » المعلم: -1 لمعلم كركٌزة ال 

نجاح العملٌة التعلٌمٌة باعتباره موجها ومرشدا ومالكا للقدرات والكفاٌات التً تؤهله لتأدٌة 

واختالف الملحوظ بٌن الماضً والحاضر رسالته، إذ وبالرغم من التحول الذي شهده دوره 

د فعالٌة فً تعلم أي مادة ٌدكونه أصبح منشطاً ومنظماً ٌحفز على الجهد واالبتكار فإّن تح

وتعلٌمها ونجاحها متوقف إلى حد كبٌر على جملة من الخصائص المعرفٌة والشخصٌة التً 

وٌكون ذا شخصٌة ٌتوفر علٌها المعلم كً ٌستطٌع نقل المعلومات بشكل صحٌح ودقٌق 

«متمكنة بقادة الطلبة
(2)

. 

فً العملٌة التعلٌمٌة، وٌنظر إلٌه أما المعلم فً المجتمع العالمً فإّنه أهم عنصر  »

:" استجابة إلى النداء الذي ٌقولكعامل جوهر فً حركات اإلصالح التربوي وقد ٌكون ذلك 

إن التربٌة تعانً من أزمة فً المدرسٌن الذي ٌعهد إلٌهم تنفٌذ السٌاسة الجدٌدة للتعلٌم ولن 

                                           
ار ص المرجعٌة والمناهج الرسمٌة، دمحمد صالح حثروبً، الدلٌل البٌداغوجً لمرحل التعلٌم االبتدائً وفق النصو -1

 . 127م، ص 2012 الهدى، عٌن ملٌلة، الجزائر، 

 .19، ص 02م، ج 2000 -01أنطوان صٌاح، تعلٌمٌة اللغة العربٌة، دار النهضة العربٌة، لبنان، ط/  -2



                                                                                                    
المدخل:                                                      تحدٌد المفاهٌم األساسٌة            

                           

 

 
17 

عداد سلٌم للمعلم إّنما هو إصالح إ نكون مبالغٌن إذا قلنا إّن أي إصالح فً التعلٌم ال ٌسبقه

«دعائم اإلصالح األساسٌةبالفشل سلفاً ألنه ٌفقد مقصى علٌه 
(1 )

. 

المعلم هو المحور األساس فً العملٌة التعلٌمٌة فبدونه ال ٌحدث تواصل بٌن األفراد 

 .إذ أن المعلم وما ٌمتاز به من كفاءات ومؤهالت وقدرات فإّنه ٌستطٌع أن ٌساعد الطالب

لكه من خصائص عقلٌة، نفسٌة، خلقٌة، واجتماعٌة وما لدٌه تالمتعلم وما ٌم »المتعلم: -2

من رغبة ودوافع التعلم وبالتالً فالدافع إلى التعلم هو األساس فً نجاح العملٌة التعلٌمٌة 

وٌكمن دور  واالستٌعاب لالنتباهفهو مهٌأ سلفاً  واهتماماتفالمتعلم ٌمتلك قدرات وعادات 

وتعزٌزها  الهتماماتهو األستاذ بالدرجة األولى فً الحرص على التدعٌم المستمر المعلم أ

«لٌتم تقدمه وارتقائه الطبٌعً الذي ٌقتضٌه استعداده للتعلم
(2)

. 

ه عه وتحفٌزالمتعلم هو محور العملٌة التعلٌمٌة وٌكمن دور المعلم فً استشارة دواف

 والوسائل التربوٌة التً تنمً قدراته. للتعلم واالكتساب وترشٌده بنوع المعرفة والطرق

 أما العنصر الثالث فاختلفوا فٌه، فهناك من ٌقول الطرٌقة وهناك من ٌقول المنهاج

 لمحتوى، فسوف ندرج من المصطلحات الثالث:اوهناك من ٌقول 

لعملً اة، هً اإلجراء والتبلٌغٌة فً العملٌة التعلٌمٌ ةالوسٌلة التواصلٌ »هً  الطرٌقة: -

التعلٌمٌة الذي ٌساعد على األهداف البٌداغوجٌة لعملٌة التعلم وذلك ٌجب أن تكون الطرائق 

«واالرتقاءقابلة بذاتها للتطور 
(3)

. 

المقصود به األجزاء التعلٌمٌة التً ٌتناولها فعل التعلم وقد حصرها بعض  » المحتوى: -

رف الضرورٌة اوالسلوكٌة، وهذه هً المعالباحثٌن فً المعارف الصرفٌة والمعارف العقلٌة 

                                           
المكنى  االجتماعٌفً عن مهمة التعلٌم دراسة فً علم ظودوره التربوي ورضاه الوعبد الناصر شماطة، أهمٌة المعلم  -1

 .68م، ص 2011 -01العربً الحدٌث، جامعة عصر المختار، لٌبٌا، ط/ 

 -01مد حسانً، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة اللغات، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ط/ حأ -2

 .19م، ص 2000

، ص 2003تعلٌمٌة الموارد المدرسة االبتدائٌة سند تكوٌنً لفائدة معلمً التعلٌم االبتدائً، وزارة التربٌة الوطنٌة،  -3

22. 
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كفاءة من الكفاءات والمحتوى هو جملة من الحقائق التً ٌستند إلٌها المتعلم الكتساب 

والمعلومات والمفاهٌم والمبادئ واألفكار والمهارات األدائٌة والعقلٌة فضالً عن االتجاهات 

راد من المتعلم أن ٌكتسبها ً تنطوي علٌها المادة التعلٌمٌة للكتاب والتً ٌوالقٌم الت

«وٌستوعبها وبتماثلها فً البناة العقلٌة والوجدانٌة واألدائٌة
(1)

. 

مدرسة جتماعٌة والرٌاضٌة التً تخططها الالمجموعة من الخبرات ا »هو  المنهاج: -

بهدف اكتسابهم أنماط من السلوك وتعدٌله وتفسٌر أنماط  تعلمهاب وتهٌؤها للتالمٌذ لٌقوموا 

آخر من السلوك نحو اتجاه مرغوب وهو األداة التً توظفها المدرسة لتحقٌق أهداف 

«تربوٌة." واجتماعٌة المنشودة فً إعداد أجٌال إعداداً صحٌحاً ومتكامالً 
(2)

.  

ٌّد هو ّتصف بالخبرات الغنٌة الذي ٌمتاز بحسن اإلعداد والتصمٌم وٌ » والمنهاج الج

المنظمة والمتسلسلة التً تؤدي فً مجموعها إلى تحقٌق األهداف التعلٌمٌة المنشودة 

«وتشكٌل عقل الطالب وشخصٌته
(3)

. 

سبق ٌمكننا القول أن كل من الطرٌقة والمحتوى والمنهاج مفاهٌم ومصطلحات  مّما

 متداخلة ومتكاملة فكل عنصر ٌلعب دوراً مهماً فً العملٌة التعلٌمٌة.

  التعلٌم، اتجاهاته: إستراتٌجٌةالتعلٌم، مفهومه، تحدٌد 

 تعددت تعرٌفات التعلٌم وتنوعت منها: 

هو جعل اآلخر ٌتعلم وٌقع علٌه العلم والصفة، وٌعرف بأّنه نقل  ن التعلٌمإ »مفهوم التعلٌم: 

المعلومات منسقة إلى المتعلم وأّنه معلومات تلقى ومعارف أو خبرات تكتسب فهو نقل 

                                           
 .19، ص ٌة اللغة العربٌةأنطوان صٌاح، تعلٌم -1

م، ص 1996 -01إبراهٌم محمد الشافعً وآخرون، المنهج المدرسً من منظور جدٌد، مكتبة البٌكان، الجزائر، ط/  -2

27. 

م، ص 2007 -01، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، دار المسٌرة، عمان، ط/ حسن أبو رٌاش -3

188. 
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معارف أو خبرات أو مهارات وإٌصالها إلى فرد أو أفراد بطرٌقة معٌنة وٌمكننا أن نستنتج 

«ٌم أقل إٌجابٌة منه فً التدرٌسعلفً ضوء هذا المفهوم أن المتعلم فً الت
(1)

. 

وقد ورد عنه فً المعاجم أّنه: مساعدة شخص على أن ٌتعلم كٌف ٌؤدي شٌئا ما  » 

«ما أو الدفع إلى الفهم والمعرفة أو تقدٌم تعلٌمات أو التوجٌه فً دراسة شًء
(2)

 ، 

التالمٌذ وهنا الجهد الذي ٌخططه المعلم، وٌنفذه فً شكل تفاعل مباشر بٌنه وبٌن » وه

«تكون العالقة بٌن المعلم كطرف والمتعلمٌن كطرف آخر من أجل تعلٌم مثمر وفعال
(3)

. 

  التعلٌم: إستراتٌجٌةتحدٌد 

 ٌهجان» برأي  األقلالتعلٌم تشتمل على خمسة عناصر رئٌسٌة على  إستراتٌجٌةإن 

 هذه العناصر هً:و وبرٌجز"

 نشاطات ما قبل التعلٌم. -1

 ا العنصر على ثالثة أمور مهمة هً :ٌشمل هذ

 الدافعٌة. -أ

 األهداف. -ب

 المتطلبات القبلٌة من المعلومات.  -ج

 تقدٌم المعلومات:  -2

 ٌشمل هذا العنصر على أربعة أمور مهمة هً:  

                                           
 .55م، ص 2006 -01سن علً عطٌة، الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة، دار الشروق، شارع المنارة، ط/ مح -1

م، ص 1994، تر: عبد الراجحً، علً أحمد شعبان، أسس تعلم اللغة وتعلٌمها، دار النهضة العربٌة، دوجالس برآون -2

25 . 

م، ص 2007فن التدرٌس، دار الشروق،  جٌات حدٌثة فًٌمً، استراتٌعبد الرحمن عبد الهامشً، طه علً حسٌن الدل -3

20. 
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 التسلسل. -أ

 حجم الوحدة التعلٌمٌة. -ب

 تقدٌم األمثلة. -ج

 مساهمات الطلبة. -3

 القٌاس. -4

تابعةالم نشاطات -5
(1.)

 

 :اتجاهات التعلٌم وأسسه 

 االتجاه التقلٌدي فً التعلٌم:* 

ترى المدرسة التقلٌدٌة أن الطفل ناحٌتٌن منفصلتٌن هما:  » األسس السٌكولوجٌة: -1

ٌة، وأّن الطفل ٌمكن أن ٌشكل وفق ما ٌشاء وأّنه مقسم إلى لالناحٌة الجسمٌة، والناحٌة العق

ملكات منفصلة ٌمكن تدرٌس كل منهما بمواد دراسٌة معٌنة بغض النظر عن مدى مالءمتها 

وتعلمه الصبر لمستوى التالمٌذ من النضج بل كان ٌشترط فٌها الصعوبة حتى تقوى إرادته 

«مادة الدراسٌة التً تقدم للتلمٌذبال االهتماموالتجرٌد، وقد اقتضت هذه النظرة 
(2)

. 

اهتمت المدرسة التقلٌدٌة اهتماماً فائقاً بالمحافظة على  » األسس الفلسفٌة واالجتماعٌة: -2

التراث الثقافً وعنٌت بإعداد الطفل للحٌاة المستقبلٌة دون اهتمام بحاضره، وقد أدى هذا 

منطقٌاً وبحشو أذهان التالمٌذ بالمعلومات ، وتنظٌمها تنظٌماً االهتمام بالمادة الدراسٌة

، دون االهتمام بصرف النظر عن حاجٌاتهم ومٌولهم ولجأ المدرسون إلى الشدة والقمع

بخبرات التالمٌذ الحالٌة، وبهذا صار عمل المدرس تلقٌن التراث الثقافً للتالمٌذ دون النظر 

                                           
 . 62م، ص 2009 -01كاٌد إبراهٌم عبد الحق، تخطٌط المناهج وفق منهج التفرٌد والتعلم الذاتً، دار الفكر، ط/  -1

 -01جابر عبد الحمٌد جابر، منٌر عطا هللا ، رشٌد لٌبب، األسس العامة للتدرٌس، دار النهضة العربٌة، بٌروت، ط/  -2

 .30، ص 1983
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تلزم لهم فً حٌاتهم ات التً ى أهمٌة ذلك فً تعدٌل سلوكهم وإكسابهم المهارات والعادإل

«الفعلٌة
(1)

. 

 * االتجاه الحدٌث فً التعلٌم:

تجاه أن الطفل كائن حً نام له مٌوله ٌرى أصحاب هذا اال »أسسه السٌكولوجٌة:  -

واستعداداته وإمكانٌاته وأّن نمو الطفل ٌحدث نتٌجة تفاعله مع البٌئة وأن صفاته الموروثة 

بتكامل وتنسٌق فً شخصٌة موحدة لها خصائصها وسماتها وٌكسبه نتٌجة الخبرة والتعلم 

وجوانب شخصٌة المتعلم الجسمٌة والعقلٌة واالنفعالٌة ال ٌمك الفصل بٌنهما وأن هذه ال تنمو 

اعة ما لم ٌتح لها المجال الذي تعمل فٌه وتنشط فتتأثر به وتؤثر فٌه والفرد ٌتأثر بالجم

«تتٌح له أن ٌكّون ذاته وقٌمه ومثله ًالتجتماعٌة االوٌؤثر فٌها وذلك خالل صالته 
(2)

. 

ولقد كان للمبادئ الدٌمقراطٌة التً انتشرت فً العصور  »أسسه الفلسفٌة واالجتماعٌة:  -

الحدٌثة أكبر أثر فً تغٌٌر االتجاه التربوي، وفً تغٌٌر طرق التعلٌم وبالتالً فالمجتمع 

وفقاً لقدراتهم واستعداداتهم بحٌث ٌحققون الدٌمقراطً ٌحتاج إلى األفراد متعاونٌن، ٌعملون 

 «أغراض المجتمع
(3 )

  .  

لٌست مهمة التعلٌم مهمة بسٌطة أو سهلة، بل هً أصعب المهمات وهً مهمة  

مركبة ذات أدوار كثٌرة متداخلة تتعدد فٌها المسؤولٌات وتكثر فٌها الواجبات، تحتاج إلى 

 . واإلبداعمعلم ٌتقن المادة التعلٌمٌة ومتعلم ٌسعى إلى التطلع 

 

                                           
 .31ص ،ا هللا ، رشٌد لٌبب، األسس العامة للتدرٌس جابر عبد الحمٌد جابر، منٌر عط ـ1

 . 30، ص نفسهالمرجع  -2

 .34، ص نفسهالمرجع  -3
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 :التواصل اللغوي عند العلماءالغرب ...

بأّنه التفاعل اللغوي الذي   Simon dick دٌكسٌمون  » ٌعرفهالتواصل اللغوي: 

لمقاصد معٌنة  المعلومات التداولٌة بقصد تحقٌق ٌقوم بٌن المتكلم والمخاطب، وٌتم بتغٌٌر

وكلما تغٌرت المعلومات التداولٌة عند أخذ الكلمة من أحد الطرفٌن اكتسبت دورة الكالم 

، ٌتطلب األمر التفاعل اللغوي، ولكً ٌتم التواصل اللغوي الناجح بٌن المتكلم والمخاطب

بٌن  إحداث تغٌٌر بٌن المعلومات التداولٌة العامة، المقامٌة السٌاقٌة، والمعرفة المشتركة

«لمشترك هو إحداث التواصل اللغويالمتكلم والمخاطب، ألن القاسم ا
(1)

. 

أن التواصل  »أن اللغة هً تأدٌة أفعال الكالم فٌقول:   Searle سٌرلوٌرى 

اللغوي ٌتضمن أفعاال لغوٌة فوحدات التواصل اللغوي هً إنتاج الرمز أو الكلمة أو الجملة 

، فالتواصل فً رأي سٌرل ٌتضمن بالضرورة أفعال الكالم وما له فً تأدٌة أفعال الكالم"

«أدٌة أفعال الكالم وفقا لقواعد ماهو تمن معنى هو الطً ٌمكن أن ٌقال والتحدث 
(2)

. 

التواصل بٌن األفراد فً المجتمع  عنHabermasهابرماس  ٌتحدث »وعندما  

« ٌؤكد على أن النشاط التواصلً لٌس عشوائٌا، وإّنما هو منتظم
(3)

.  

 لغوي"التواصل ال"وهو ٌتحدث عن    Giirold katz جٌر ولدكاتز »ومما ٌراه 

الذي ٌقرن به المتكلم األصوات هو نفس المعنى الذي ٌقرن به أّنه مسار ٌكون المعنى 

المستمع األصوات نفسها، فقد ٌكون من الضروري أن نستخلص من ذلك أن متكلمً لغة 

أساسٌة تنظٌم طبٌعٌة معٌنة ٌتواصلون فٌما بٌنهم فً لغتهم ألن كال منهم ٌمتلك بصورة 

عبر استعمال نفس القواعد اللغوٌة  سلة  القواعد نفسه، وٌتم التواصل ألن المتكلم ٌرسل مر

على شكل تمثٌل صوتً هذه المرسلة  إرسالالتً ٌستعملها المستمع إلٌه لكً ٌلتقطها... وٌتم 

ٌصبح إشارة ألعضاء  اإلرسالللكالم بواسطة تنظٌم قواعد لغوٌة ٌمتلكه المتكلم، وهذا 

، وهذا الشكل الصوتً تلتقطه المتكلم النطقٌة، فٌنطق المتكلم بكالم ٌّتخذ الشكل المناسب

بدورها أعضاء المستمع السمعٌة، فتتحول حٌنئذ أصوات الكالم التً تثٌر هذه األعضاء إلى 

                                                      
أحمد فرحات، عمار عون،  صعوبات التواصل اللغوي التعلٌمً عند المدرسٌن فً مرحلة التعلٌم االبتدائً، مجلة  - 1

 .284، ص 15، 27س م، 2016مارس  02العلوم النفسٌة، 
 .158ٌورجٌن هابرماس، أبو النور حمدي، األخالق والتواصل، ص  - 2
 .149المرجع نفسه، ص  - 3
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نحصل من خاللها على تمثٌل صوتً ٌعادل التمثٌل الصوتً الذي أرسل إشارة عصبٌة 

اللغوٌة، والعائد المتكلم مرسلته من خالله ٌلتقط هذا التمثٌل بواسطة التنظٌم المعادل للقواعد 

«ر المتكلم أن ٌرسلها منذ البداٌةإلى المستمع عبر تمثٌل للمرسلة نفسها التً اختا
(1)

. 

 أ(  فٌصف التواصل بٌن)  Ferdinond desosseurرسوسٌفردٌنانددي  »وأما  

 )ب( وهما ٌتبادالن حدٌثا فٌما بٌنهما على النحو التالً:و

  

 ت: تصور.   

 ص: صورة سمعٌة                                

 

 

 

 
(2) 

 
لهذه الدارة الكالمٌة من قبل ً وفٌزٌولوجً، وفٌزٌائً تحلٌل علمً نفسوبعد        

بعٌن االعتبار إالّ نفسه الكمال وبٌنما أّنه لم ٌأخذ ل سوسٌر،  ٌعترف أن هذا التحلٌل ال ٌدعً

الجوهرٌة بٌن الباث والمتلقً كما بٌنه الرسم أعاله ناسبا النطق والسمع إلى  أن العناصر

صور الشفوٌة والتصورات إلى ما هو نفسً مقسما الدارة إلى:لاألجزاء الفٌزٌولوجٌة وا
 

خارجً: ٌتمثل فً اهتزاز األصوات المنتشرة من الفم إلى األذن وآخر  جزء -أ

  داخلً ٌشمل األجزاء الباقٌة.

                                                      
 .37نٌة للتواصلٌن الشفهً والكتابً، دار هومه، د/ط، د/ت، ص اترابات لساقالجلٌل مرتاض، اللغة والتواصل  عبد - 1
 .38المرجع نفسه، ص  - 2

 نطق

ت     ص             

 سمع

 

 

 سمع

ت              ص   

 نطق

 



 التواصل اللغوي.                                                      الفصل األول: 
 

 

25 

خر غٌر نفسً، فالنفسً متصل بواقع اإلنسان وأما غٌر النفسً آجزء نفسً و -ب

ن الفرد والواقع الفٌزٌولوجً فهو خارج عن واقع الفرد وٌضم الوقائع الفٌزٌائٌة الخارجة ع

 وضع فً أعضاء النطق.تمالذي  ٌ

 جزء فاعل وآخر منفعل. -ج

منفعل ) المتلقً( فاعل ) الباث(
(1)

. 

الذي ٌركز على دراسة اللغة من خالل Roman Jakobson  ونأما رومان جاكبس     

 تنوع وظائفها فإّنه ٌمثل التواصل اللغوي لدٌه حسب المخطط.

 محتوى 

  ................... ملتقط مرسل..................... مرسلة

  اتصال                            

 تنظٌم رموز                            

بحٌث كل عامل من هذه العوامل الستة المتصلة بكٌفٌة التواصل اللغوي ٌوجد وظٌفة    

 تقابله وظٌفة لغوٌة مختلفة، فمن هذا أن المرسل تقابله لغوٌة مختلفة، فمن هذا أن المرسل 

المحتوى تقابله الوظٌفة المرجعٌةالوظٌفة االنفعالٌة و
(2)

. 

عملٌة التواصل بٌن الباث ومتلق فإّنه ال بد من ترابط داللً ٌوافق ترابطا ولتتم  

 صوتٌا ٌوافق تواضعا بٌنهما

 

 

 

                                                      
 .39والتواصل، ص عبد الجلٌل مرتاض، اللغة  - 1
 .40ص المرجع نفسه،  - 2
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(1) 

 الذي ٌقوم على ستة عوامل: جاكبسونًمخطط التواصل ولذا فإّن  » 

 إنسان مرسل. -1

 إنسان ملتقط. -2

 إقامة اتصال  بٌن المرسل والملتقط. -3

 تنظٌم القواعد نفسه فً لغة مشتركة بٌن المرسل والملتقط. -4

 مرسلة لغوٌة بٌنهما. -5

إلٌه المرسلة من خالل سٌاق بنٌوي، ٌقوم فً مجمله على عاتق محتوى لسانً ترمز  -6

هذا فضال عن كون الباث ال ٌتعامل مع متلقٌه بمعادالت رٌاضٌة بل برموز لغوٌة  المتلقً

على تحدٌد ما ٌتلقاه من دالالت فً خط مستقٌم بل ذات سٌاق بنٌوي قد تفوق قدرة المتلقً 

قد تفوق المرسلة نفسها، ومن هنا تعددت االحتماالت فً التلقً أحٌانا وذلك تبعا لتعدد ما 

 « اقاتل  تلك الرموز من احتماالت وما شحنت به من طتحمله دوا
(2)

. 

                                                      
 .40، ص عبد الجلٌل مرتاض، اللغة والتواصل  - 1
 .41ص  المرجع نفسه،  - 2

 االرتباط الداللً المتبادل ) المدلول(

االلتقاط                   اإلرسال  

                    ..       

 االرتباط الصوتً المتبادل ) الدال(

..............                   ..  

 التواضع اللغوي المشترك ) العالمة اللسانٌة(
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تصال قائمة تمثل المجاالت العامة لال ولجارٌفر وماري تٌمبرلً  »فقد أوردت  

 طلب المعلومة وتقدٌمهاواللغوي نذكر منها: تكوٌن العالقات االجتماعٌة، واالحتفاظ بها، 

الهاتفٌة، ولعب األدوار االجتماعٌة واللعب وتعلم طرٌقة عمل األشٌاء وتعلمها، والمحادثة 

وقد أورت الكاتبتان أنماط اللغة المناسبة لكل مجال، وما ٌمٌزه من أصوات اللغوي، 

« ومفردات وتراكٌب مع العناٌة بالسٌاق الثقافً المحٌط بعملٌة االتصال
(1)

. 

ٌهم التواصل اللغوي   Chlod chainonشانونالنظرٌة صاغها كلود  » ومن 

 بشكل خاص ثالثة محاور من هذه النظرٌة.

 .التواصل ومفهوم القانون أو السنن مخطط أو ترسٌمة -1 

 قٌاس كمٌة اإلعالم. -2 

 مفهوم اإلنسان اآللً المتناهً.ـ  3

والترسٌمة التً ٌقترحها شانون تمكننا من إدراك عملٌة التواصل كٌف تحدث وكٌف  

 بر وكٌف ٌصل وٌستقبل من خالل مرسلة مشتركة بٌن باث ومتقبل.ٌنقل اإلعالم وٌع

 ملتقطة    مستقبل      مكان وصول المرسل إلٌه      اإلشارةمصدر اإلعالم    باث              

 

 

 مرسلة                             إشارة                    مرسلة

 مصدر ضجٌج 
(2)

 

 

 البٌان أعاله أن مصدر اإلعالم هو الذي ٌنهض بإعداد مرسل وهذه »وٌوضح       

تفك أو تشفر على مستوى الباث من خالل  ألخٌرة لكً تصبح جاهزة لإلرسال، ٌجب أنا

                                                      
 .82م، ص 2011 -01تصال، عالم الكتب الحدٌث، ط/ االالوظٌفٌة و ةزكرٌا شعبان، اللغ - 1
 .82عبد الجلٌل مرتاض، اللغة والتواصل، ص  - 2
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معا اإلشارة المتبناة أو المتفق علٌها عبر قناة التواصل أو التبلٌغ الذي ٌربط الباث والمتلقً 

المستقبل الذي علٌه أن ٌقوم بفك اإلشارة التً التقطها، وبتصوٌب أو تصحٌح ثم ٌأتً دور 

المرسلة الموجهة إلى المرسل إلٌه
(1) 

. 

االتصال اللغوي متعدد القنوات معناه التشدٌد على أّنه نظام ذو قنوات  »إّن القول بأن      

ذلك أم ٌشارك فٌه الفرد بكالمه وحركاته ومسافاته ومالبسه...( فً كل وقت شاء متعددة 

أبى، أحٌانا نجد ال من عبارة متعدد السٌمائٌات، أو متعدد السنن، وكذلك الحال بالنسبة 

للمكتوب، حٌث ٌلعب الورق والخط والرسوم دورا أساسٌا فً تأوٌل الخطاب ولكنه من 

  القنوات المتنوعة والطرقة التً تتناغم بما داخل التدخلالصعب تحدٌد دور كل من هذه 

 « كما نواجه مشكلة أخرى تتعلق بتدوٌنها
(2)

.  

 عملٌة التواصل بما تتضمنه من شروط تخضع هً األخرى للنجاح  »ا علٌه فإّن بناء         

ٌعد نجاحا أو الفشل فاستحداث تغٌرات فً السامع كما استهدفها المرسل المتكلم أو الكاتب، 

إلى حد بعٌد على العالقة والمسافة االجتماعٌة بٌن المرسل والمستقبل وقدرة كل منهما على 

« استحضار اآلخر فً ذهنه
(3)

صدٌته، وإدراك المستقبل مدى تحدٌد المرسل لمق »، وكذا 

لتلك المقصدٌة وفك رموز الرسالة وإن لم ٌحدث أي تغٌٌر وتم رفض الرسالة من قبل 

 ٌعد ذلك فشال لفعل التواصل، ٌستشٌر من جدٌد المتكلم فً شكل النقدٌة الراجعةو المستمع

ستقبال أو عدم الفهم والغموض الوٌحدث ذلك عادة عند حوث تشوٌش ما فً اإلرسال أو ا

« واإلبهام للرسالة أو مقاصد المتكلم
(4)

. 

 

 

 

                                                      
 .82 ، صعبد الجلٌل مرتاض، اللغة والتواصل  - 1
م، ص 2008 -01دومٌنٌك مانغلو، محمد ٌحٌاتن، المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب، الدار العربٌة للعلوم، ط/  - 2

88. 
العربً فرحاتً، أنماط التفاعل وعالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً وطرق قٌاسها، دٌوان المطبوعات  - 3

 .134م، ص 2010عٌة، د/ ط، الجام
 .135المرجع نفسه، ص  - 4
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 عناصر أو عوامل التواصل اللغوي عند جاكسبون:-2 .1

عناصر ستة ال تتم األولى دون الثانٌة وٌؤثر كل عنصر من  للتواصل عند جاكسبون 

 تلك العناصر األخرى وٌتأثر بها فً عملٌة االتصال الدٌنامٌكٌة المستمرة.

مصدر الخطاب المقدم إذ ٌعتبر ركنا حٌوٌا فً الدارة التواصلٌة اللفظٌة  »هو / المرسل:1

فهو الباعث األول على إنشاء الخطاب، ٌوجه إلى المرسل إلٌه فً شكل رسالة، وقد تداول 

اللسانٌون هذا العامل فً قوالب اصطالحٌة متباٌنة مثل: " الباث"، " المخاطب"، " الناقل" 

 ف المصطلحا  المستخدمة للتعبٌر عن هذا العامل فننهه الطر ف أو " المتحدث"، ورغم اختال

األول فً جهاز التخاطب" وٌستحٌل على أي تصور لوضع تخاطبً لفظً أن ٌستغنً 

« جزئٌا أو كلٌا عن المرسل
(1)

. 

ٌحتل دورا أساسٌا ضمن عملٌة التواصل فهو الذي ٌبعث  » " كما أن المرسل " 

ما  تحمل دالال  أو معانً بهد ف إحداث أثر لدى المرسل بالرسالة أو بمجموعة من المعلو

ه، وٌتحدد دوره فً عملٌة ، أو سلوكه، أو اتجاهاته، أو موقفإلٌه، كتغٌٌر أو تعدٌل فكرٌه

لرسائل فً نظام من األنظمة اللغوٌة وغٌرها مراعٌا مجموعة من العوامل المتعلقة اتركٌب 

رفً وكذا الجانب النفسً والوضع االجتماعً بالشخص المرسل إلٌه كمستواه الثقافً والمع

 « واالقتصادي
(2)

.  

 فهو مصدر الرسالة والنقطة التً تبدأ عندها عملٌة االتصال. 

تخاطبً وتختل ف القٌود المنطقٌة والمنهجٌة المتعلقة ال لمرسل حسب وضعه ال » 

ة المرسل إلٌه، فالخطاب السٌاسً موجه إلى كل ناس ال ٌتحتم فٌه عل رجل وطبٌعة خطاب

السٌاسة أن ٌوظ ف كل األنظمة اللسانٌة التً ٌكون فٌها المستقبلون على لٌاقة تداولٌة 

معتبرة، والخطاب العادي ٌختل ف عنه أٌضا من حٌث قٌوده إذ ٌكون بسٌطا فً سننه وفً 

ٌتعالى الخطاب الشعري وتزداد فٌه التملصا  من عالم  األبنٌة اللسانٌة المستخدمة بٌنما

الواقع أو اإلطار المرجعً للنظام اللغوي المستخدم فتتحطم أمامه بعض القٌود ألنه ولٌد 

                                                      
، التواصل اللسانً والشعرٌة، مقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكسبون، الدار العربٌة للعلوم ربالطاهر بن حسٌن بومز - 1

 .24م، ص 2007 -01ط/ 
 .28م، ص 1996المحجوب المحجوبً، اللغة والتواصل، دٌوان العرب،  - 2
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اللحظة الهاربة ولكن المالحظ على هذه األوضاع التخاطبٌة والخطابا  المتباٌنة أنها تتقاطع 

«مع بعضها عند المرسل فٌما ٌلً
(1)

.  

للمرسل القدرتان المستقبلٌة والمنسقة للقٌام بعملٌة الترمٌز وتفكٌك الرمز  » ٌكونأن 

ا أو بالرجوع إلى النظام اللغوي الذي ٌشترك فٌه مع مستقبل الرسالة أي الترمٌز مشرك كلٌ

، وأن ٌكون المرسل على لٌاقة "أو بٌن الرامز وفك الرمز" جزئٌا بٌن المرسل والمتلقً.

تواها األدنى تسمح له بتوجٌه الخطاب فً شكله المنطوق " األداء كافٌة ولو فً مس

المباشر"، أو فً شكله المكتوب " غٌر المباشر" ألن الرسالة اللفظٌة تتطلب قدرة 

فٌزٌولوجٌة على بثها وقدرة على كتابتها، أو بعبارة لسانٌة أدق أن ٌتمتع على األقل بنحدى 

الخطٌة" بتغٌٌر الفكر السوٌسري إذ ٌتجسد فٌهما  القدرتٌن" العالمة الصوتٌة أو األشكال

 «الوقائع اللغوٌة للخطاب المنقول
(2)

. 

لمرسل جملة من الخصائص كوضوح الفكرة افالعملٌة التواصلٌة تتم لو توافر  فً  

التً ٌرٌد إرسالها وتنوع طرٌقته فً عرض أفكاره وٌكون فً لٌاقة كافٌة كما تسمح له 

 المنطوق أو المكتوب.بتوجٌه الخطاب فً شكله 

الذي ٌستقبل الرسالة التً ٌرسلها المرسل، الذي ٌستهد ف من  »وهو  / المرسل إلٌه:2

« (Decodageعملٌة النقل االتصالٌة تفكٌك الرسالة الكالمٌة )
(3)

. 

ٌقابل المرسل داخل الدارة التواصلٌة اللفظٌة أثناء التخاطب، وقد أطلق علٌه  » 

مجاز، المصطلح الفٌزٌائً ) المستقبل( وٌقوم المرسل إلٌه بعملٌة التفكٌك لكل أجزاء 

الرسالة سواء كان  كلمة أو جملة أو نصا وقد ذهب سوٌسر بعٌدا فً التدقٌق الموضعً 

طلق علٌه مصطلح المتحدث " ب" ذلك المتحدث " أ" عندما لهذا العامل التواصلً عندما أ

ٌرسل خطابا معٌنا إلى المرسل إلٌه أي المتحدث ) ب(، ٌكون هذا األخٌر هو مستقبل 

الرسالة بٌنما لحظة الرد على الرسالة التً استقبلها ) تعٌٌنا، إضافة، تساؤال، رفضا...( 

 فً الرسم التالً:  و المتحدث كما ٌبدوٌصٌر المتحدث ) أ( هو المستمع والمتحاور ) ب( ه

                                                      
 .24ون، ص بسقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاك، التواصل اللسانً والشعرٌة، مزبربومالطاهر بن حسٌن  - 1
 .25المرجع نفسه، ص  - 2
 .45م، ص 2009 -01صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌا  التطبٌقٌة، دار همومه، ط/  - 3
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 ترمٌز 

 

 تفكٌك                                                                                    تفكٌك

 

  (2ترمٌز الرسالة ) 

                               

 

                                                                      
(1) 

نفٌن من مستقبلً الرسالة الكالمٌة وهما "المرسل إلٌه ومٌز "أورٌكٌونً" بٌن ص »

المباشر" و"المرسل إلٌه غٌر المباشر" فالمفارقة من خالل عنصر هام فً العملٌة التواصلٌة 

وهو المسافة أو البعد وٌقودنا التحلٌل المنطقً إلى تحدٌد المسافة ببعدٌها الزمانً والمكانً 

طاب وممٌزاته فخطاب حواري بٌن صحفً واللذان تتحدد فً ضوءهما طبٌعة الخ

ى األقل ٌبقى العمل اإلبداعً ومستضا ف لدٌه ٌتطلب التواصل المباشر زماناً ومكاناً عل

نً خطاباً متمٌزاً بالكفاءة العالٌة فً تحوٌل المتلقً له إلى مستقبل لخطابه مهما اختل ف الف

ب غٌر مباشر لمتلق غٌر المرسل إلٌه فً الفضاء الزمكانً ألنه فً معظم الحاال  خطا

«مباشر
(2)

. 

فهو الجهة التً تنتهً إلٌها الرسالة وقد تكون فرداً أو مجموعة أفراد وهً التً 

تتولى فك رمز الرسالة، وتفسٌرها متخذة بعد ذلك الموق ف المناسب إزاءها وٌتوق ف تفسٌر 

 هذه الرموز على عدة رموز.

 

 
                                                      

 .26ون، ص بسقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكر، التواصل اللسانً والشعرٌة، مبالطاهر بن حسٌن بومز - 1
 .26_المرجع نفسه، ص 2

المتحاور )أ( 

 متحدث

المتحاور 

 )ب( مستمع

المتحاور 

 )أ( مستمع
ب( )التحاور

 ثمتحد
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 /. الرسالة:3

حٌث تتجسد عندها أفكار المرسل فً  » هً الجانب الملموس فً العملٌة التخاطبٌة

صورة سمعٌة، لما ٌكون التخاطب شفهٌاً وتبدوا عالما  خطٌة عندما تكون رسالة مكتوبة 

وقد ورد  فً قاموس اللسانٌا  بمعناها العام أنها "وحدة اإلشارا  المتعلقة بقواعد 

ستقبال عن طرٌق االعثها جهاز البث )اإلرسال( إلى جهاز تركٌبا  محدودة )مضبوطة( ٌب

تصال غٌر أن هذه الوحدا  اإلشارٌة" ال تقتصر على القناة حٌث تستعمل كوسٌلة مادٌة ل

التمظهر اللسانً اللفظً للعملٌة التواصلٌة، وإنما ورد  هنا بمعناها العام بما فً ذلك 

« إشارا  الصم، البكم، وإشارا  بحرٌة
(1)

. 

تصال وتظهر الصعوبا  على مستواها فً ماهٌتها الموضوع النقل وا »كما أنها 

همٌتها ولغتها وبنٌتها ووضوحها وشدتها وأومشروعٌتها ونفعها وصدقها ورموزها 

وشاعرٌتها وتناسبها للوضعٌة التواصلٌة لكل من المرسل والمستقبل وكفاءتها النصٌة 

« واللغوٌة وقدرتها تأثٌر به
(2)

. 

تصال اللسانً عندما ٌوضح أن عملٌة فك الرموز تتنقل الا »ون" عن"جاكبسم وٌتكل

من الصو  إلى المعنى أي أن عملٌة التحلٌل والتركٌب لألبنٌة المجسمة فً رموز داللٌة 

معٌنة اجتماعٌاً تتنقل إلى المدلول بشكل آلً باعتبار أنه العالما  اللغوٌة تتأل ف من 

ا عن اآلخر هما )الدال والمدلول وبالتالً ٌؤدي تفكٌك عنصرٌن هامٌن ال ٌنفصل أحدهم

«الرموز أي الدوال إلى تفكٌك وإدراك الجانب الصوري لها )المدلول(
(3)

. 

تصال إاله بوجود سجل معرفً وقٌمً له مضامٌن الفال ٌمكن أن تحدث عملٌة ا

 ودالال  متعار ف علٌها.

طلح عبد السالم المسدي اسم انطالقا من هذا الحصر المقٌد لمفهوم الرسالة، اص »

"الخطاب األصغر" علم النص أو الرسالة التً تمثل فً نهاٌة األمر محتوى اإلرسال 

                                                      
 .27ص ون،بسقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكالتواصل اللسانً والشعرٌة، مر، بالطاهر بن حسٌن بومز _ 1
_العربً فرحاتً، أنماط التفاعل وعالقا  التواصل فً جماعة القسم الدراسً وطرق قٌاسها، دٌوان المطبوعا   2

 .106م، ص2010الجامعٌة، دط، 
 .27، صر، التواصل اللسانً والشعرٌةبالطاهر بن حسٌن بومز _ 3
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وٌتمحور حول إطار مرجعً معٌن، وتنسج أبنٌة نظامها فً ضوء نظام لغوي مقنن )سنن 

Code)
(1)

. 

  تجسد أفكار المرسل فً صورة سمعٌة فً الخطاب الشفوي  »وبمعنى آخر

رسالة تعالما  خطٌة فً الخطاب المكتوب أو إشارا  أو حركا  عدٌدة إذا كان  الأو

تندرج ضمن التواصل غٌر اللفظً، وإنه المعلوما  التً ٌرسلها المرسل غٌر الرسالة تحٌل 

إلى الرجع العام المشترك بٌن المرسل والمرسل إلٌه، وٌتجلى الغرق بٌن رسالة وأخرى من 

د من التواصل والقصد والحٌثٌا  ن الوظائ ف الس  وحسب القصوظٌفة م خالل هٌمنة كل

«التً تشمل العملٌة التواصلٌة
(2)

. 

نفعالٌة وٌجب التصالً وبها نبث مشاعرنا استنج أن الرسالة هً موضوع النقل االن

وتكون مقبولة من طر ف  تصالًالأن تكون مالئمة للمرجع والمخاطب والموق ف ا

ا ٌؤدي إلى  المخاطب، ألن التواصل ال ٌكون نافذاً، إاله إذا استطاع المتلقً تفكٌك الرسالة ممه

 ترك تأثٌر ٌعبر عنه من خالل رجع الصدى.

 / السنن:4

صطالحا  اللسانٌا  بشأن هذا العامل فبعضهم استعمل مصطلح اتعدد   »لقد 

فٌما أطلق علٌه البعض اآلخر "القدرة" وعلى اختالفها فً "اللغة" وبعضهم فضل "النظام" 

الدوال فننها ذا  مدلول واحد ٌحٌل على "نظام ترمٌز" مشترك كلٌاً أو جزئٌاً بٌن المرسل 

 «والمتلقً
(3)

. 

مجموعة من القواعد العالما  والقواعد المؤلفة من هذه العالما  التً ٌعتمد  »وهو 

ٌعمل المرسل إلٌه على التعر ف على نسق العالما  ذاك علٌها المرسل لتكوٌن رسالة، و

 وبهذا ٌمٌز جاكبسون بٌن مستوٌٌن للغة:

 األول ٌتعلق باللغة الموضوع والثانً ٌرتبط بما ٌراد اللغة، أي باللغة الواصفة للغة

 لغوٌة أي وظٌفة واصفة  وهكذا فالخطاب حٌن ٌركز على السنن ٌؤدي وظٌفة مٌتا

                                                      
 .27ص ون،بسقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكر، التواصل اللسانً والشعرٌة، مبالطاهر بن حسٌن بومز_ 1
 .30_المحجوب المحجوبً، اللغة والتواصل، ص 2
 .27ص ،ر، التواصل اللسانً والشعرٌةبالطاهر بن حسٌن بومز _ 3
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لتفاو  فً مستوى اللغة للتواصل بٌن المتخاطبٌن أن ٌنحصر بسبب اشارحة، وٌمكن أو

«والثقافة
(1)

. 

ن السنن تعدد  تسمٌاتها فهً مجموعة من القواعد والعالما  والقواعد نستنتج أ

 المؤلفة من هذه العالما .

معنى السنن على تلك الشاكلة )ألن القواعد التً تنظم اللعبة  »وٌختزل "دكرو" 

عتبارا  دون وضع النموذج الٌضاً مسننة، ومعنى التواصل أٌضاً مثل هاته االلغوٌة هً أ

التواصلً محط النقاش، ٌدعوا ببساطة لإلدماج مكون تداولً فً القدرة اللسانٌة، وتقبل القٌم 

عتقاد أن بالنسبة الٌدفع ل محتملة الورود فً اإلرسالٌة، الشئاإلٌحائٌة من بٌن الدالال  ال

لنسبة لتقبله إلى جانب الوظٌفة المرجعٌة، خمس وظائ ف أخرى وخاصة لجاكبسون )حتى با

 الوظٌفة المعرفٌة(.

إنها المعلوما  فقط التً ٌتم تبادلها أثناء الفعل التواصلً، ال شًء ٌنفً ذلك بكٌفٌة 

ما، ومن خالل إدراكه للسنن، إذ بالنسبة له ممثالً التلفظ ٌتبادالن معلوما  مسننة بكٌفٌة 

« بقةصحٌحة ومطا
(2)

. 

السنن القانون المنظم للقٌم اإلخبارٌة والهرم التسلسلً الذي ٌنتظم عبر  »وٌمثل 

نقاطه التقلٌدٌة المشتركة بٌن المرسل والمرسل إلٌه كل نمط تركٌبً فمنه ٌنطلق الباث 

عندما ٌرسل رسالة خطابٌة معٌنة، حٌث ٌعمل على الترمٌز وإلٌه ٌعود كذلك عندما ٌستقبل 

«فٌفكك رموزها بحثاً عن القٌمة اإلخبارٌة التً شحن  بهارسالة 
(3)

. 

أي أن السنن هً قانون التنظٌمً للقٌم اإلخبارٌة تنطلق من المرسل عندما ٌرسل 

رسالة خطابٌة ثم إلى المستقبل عندما ٌستقبل الرسالة وٌفكك رموزها بحثا عن القٌمة 

 اإلخبارٌة.

                                                      
 .30_المحجوب المحجوبً، اللغة والتواصل، ص 1
ـ  دار إفرٌقٌا الشرق، د ة المعاصرة والتواصل،التداولٌ فً طٌ ف،نأوٌكٌونً، ترجمة وتعلٌق محمد _مولزك زٌلنمان.ك.  2

 .28ط، ص
 .28ص ون،بسقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكر، التواصل اللسانً والشعرٌة، مبالطاهر بن حسٌن بومز _ 3
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ضع تخاطبً ما ٌعمد فً األساس على هذا بالغٌة فً وإلنجاح العملٌة ا »و ٌعتمد

النظام المشترك بحٌث نجد 'لكل جماعة لسانٌة ولكل متكلم لغة موحدة" إاله أن هذا السنن 

الشمولً ٌمثل نسقاً من األنواع السننٌة الفرعٌة فً التواصل المتبادل، فكل لغة تشتمل العدٌد 

 من االنساق التً ٌتمٌز كل نسق منها بوظٌفة مختلفة.

ون النظام الكلً الذي ٌتواجد ضمنه عدد هائل من األنظمة اللغة تمثل عند جاكبسف

أو تماثل فروع الشجرة الصغرى الفرعٌة والتً تتفرع عن هذا النظام الكلً بصورة تشبه 

 «هابالنسبة ألغصان
(1)

. 

 ( السٌاق:5 

مكوناتها لكل رسالة مرجع نحٌل علٌه وسٌاق معٌن مضبوط قبل  فٌه، ال تفهم  »

الجزئٌة أو تفكك رموزها النسبٌة إال باإلحالة على مالبسا  التً أنجز  فٌها هذه الرسالة 

قصد إدراك القٌمة اإلخبارٌة للخطاب ولهذا ألح "جاكبسون" على السٌاق باعتباره العامل 

المفعل للرسالة بما ٌمدها به من ظرو ف ومالبسا  توضٌحٌة "وٌدعى أٌضاً" المرجع 

 «غامض نسبٌاً وهو إما ٌكون لفظٌاً، أو قابالً ألن ٌكون كذلكباصطالح 
(2)

. 

بالسٌاق  وٌقصد وٌقسم هالٌدي السٌاق إلى قسمٌن: سٌاق داخلً وسٌاق خارجً »

الخارجً السٌاق الفٌزٌائً، وهو ٌشمل عناصر الموق ف الكالمً تشمل هذه العناصر 

ً والعالقة االجتماعٌة بٌنهما ومكان المتخاطبٌن والرسالة التً ٌرسلها المتكلم إلى المتلق

«وزمان إجراء الحدٌث بٌنهما
(3)

. 

نستنتج أن السٌاق الخارجً هو سٌاق فٌزٌائً ٌشتمل على عناصر الموق ف الكالمً 

 وهذه العناصر هً المرسل، المتلقً، الرسالة، المكان، الزمان.

                                                      
 .28ص،  ونبسقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكر، التواصل اللسانً والشعرٌة، مبالطاهر بن حسٌن بومز _ 1
 .30ص ،المرجع نفسه _ 2
 .324م، ص2011ط، ـ  الح الدٌن صالح حسٌنٌن، فً لسانٌا  العربٌة، دار الفكر العربً، القاهرة، د_ص 3
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«وسٌاق الداخلً هو السٌاق اللغوي »
(1)

ٌشمل هذا السٌاق كل  » وهذا السٌاق

العالقا  التً تتخذها الكلمة فً داخل الجملة، وهذه العالقا  االفقٌة على عكس العالقا  

«ستبدالٌة التً تتخذها الكلمة مع كلما  أخرى تحل محلهاالالجدولٌة وهً العالقا  ا
(2)

. 

أما السٌاق الداخلً فهو على عكس السٌاق الخارجً ألنه ٌهتم بالكلمة فً كل 

 عالقا  التً تتخذها داخل الجملة.ال

للسٌاق هً الصفة أو المٌزة الدٌنامكٌة األولى  والخاصٌة »وللسٌاق خاصٌتٌن 

  فلٌس السٌاق مجرد حالة لفظ، وإنما هو على األقل متوالٌة من أحوال اللفظ المحركة

 تجاه مجرى األحداث.اوفضالً عن ذلك فكل سٌاق هو عبارة عن 

وجود وظٌفتان: وظٌفة حال التكلم، ووظٌفة حال المخاطب  الخاصٌة الثانٌة »أما

بحٌث نتعر ف على الحال فً السٌاق مما ٌكون فٌها الشخص المشارك متكلماً واآلخر 

مستمعاً وتتماٌز هذه الوظائ ف فً كل حالة من السٌاق إذا ال مشارك واحد ٌمكن أن ٌكون 

«متكلماً ومستمعاً فً ذا  الوق 
(3)

. 

السٌاق من خالل اشتراط لفظٌته أو قبوله ألن ٌتمظهر لفظٌاً ٌكون قد  »وٌتضح أن 

ا اللسانً الفرنسً "مانجٌنو" إلى التمٌٌز بٌن ا لسٌاق حصر فً السٌاق اللفظً ولهذا دعه

إن السٌاق غٌر اللفظٌة تمثل المحٌط الذي تولد فٌه الرسالة  اللفظً والسٌاق غٌر اللفظً،

وتتشكل أبنٌة حظا بها
 

«اللفظً 
 (4)

. 

ٌتضح من خالل ما سبق ذكره أن السٌاق ٌنقسم إلى قسمٌن السٌاق اللفظً وغٌر 

 اللفظً.

ولقد أطلق بعض الباحثٌن على السٌاق اسم المرجع باصطالح غامض نسبٌاً       

والمرجع هو الشًء الذي تحٌل علٌه العالمة اللسانٌة، وقد ٌكون المرجع مادٌاً ملموساً وقد »

وتكمن قٌمة المرجع فً أنه اتصالنا باألشٌاء ال ٌكون فً الغالب مباشراً أي ٌكون متخٌالً، 

                                                      
 .424_المرجع نفسه، ص1

 .160ط، صـ  م، د1997_محمود فهمً حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة،  2
  عبد القادر فٌنً، النص والسٌاق، استقصاء البحث فً الخطاب الداللً والتداولً، إفرٌقٌا، الشرق _فان دٌك.  3

 .260م، ص2000بٌرو ، لبنان، دط، 
 .30ص ون،بسقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكر، التواصل اللسانً والشعرٌة، مبالطاهر بن حسٌن بومز _ 4
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مادٌاً ملموساً، وإنما نضع بٌننا وبٌنها المفاهٌم والتصورا  )اللغة ( ومن ثم فنن اإلشارة إلى 

«المرجع واالهتمام فً إطار عالقته بالسٌاق شًء ال غنى عنه
(1)

. 

لذي تولد فٌه الرسالة وتتشكل أبنٌة خطابها فالسٌاقا  غٌر اللفظٌة تمثل المحٌط ا

 اللفظً، وٌتضمن السٌاق من هذه الزاوٌة العناصر التالٌة.

واإلطار الزمكانً إذ ٌجب أن ٌكون الخطاب المعطى مطابقاً لحٌز  ». site الموقع: (أ 

 مكانً ولحظة زمانٌة.

وهنا تجدر اإلشارة إلى التمٌٌز بٌن الهد ف الكلً )العام( للتدخال  الكالمٌة كما  الهدف: (ب 

هو أثناء زٌارة الطبٌب، والهد ف أكثر دقة وتحدٌداً المواق ف األفعال الكالمٌة المتباٌنة 

المنجزة أثناء اللقاء، فأهدا ف التواصل هً الغاٌة القصوى من العملٌة التواصلٌة 

حسب "أورٌكٌونً" ذا  طبٌعة عالقٌة أكثر منها واقعٌة، ألننا فالمحادثا  التً تؤدي 

«نتكلم ألجل الكالم ولضمان صٌانة الوشٌجة االجتماعٌة
(2)

. 

 ٌلً:  فً هذا المستوى ٌؤخذ بعٌن االعتبار ما المشاركون فً العملٌة التواصلٌة: (ج 

جه أو بٌن ثالثة أشخاص أو ٌزٌدون ، سواء كان  محادثة وجهاً لوعدد المشاركون»

ممٌزاتهم الشخصٌة من حٌث درجة معرفتهم، طبٌعة عالقاتهم االجتماعٌة )المهنٌة 

والعائلٌة( وعالقاتهم العاطفٌة وبشكل إطار المشاركة الجانب المهم لإلطار التواصلً غٌر 

األولى، أما  انه ال ٌندرج ضمن األنساق البنٌوٌة للرسالة، فهو سٌاق غٌر لفظً بالدرجة

ون" باعتباره فهو المقصود بالتحلٌل عند "جاكبس السٌاق اللفظً أو القابل ألن ٌكون لفظً

عامالً مرجعٌاً داخل الدارة التواصلٌة اللفظٌة المنجزة لخطاب ما، وهو القرٌنة بوصفها 

«ٌر نصًمحٌط النص لوحدة خطابٌة فً محٌط غ
(3)

. 

السٌاق هنا شٌئاً ٌوجد فٌه، أو من خالله النص الخطابً "الرسالة" لكنها تتجرد  »فٌكون 

عنه فٌصٌر لها مرجعاً خارجاً عن نطاق النص ولتوضٌح ذلك نوجز التصور فً المخطط 

 التالً:                                     

                                                      
 .46م، ص2000/ 1من البنٌة إلى القراءة، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، ط_علً آٌ  أوشان، السٌاق والنص الشعري  1
 .30ص ون،بسجاك ر، التواصل اللسانً والشعرٌة، مقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومانبالطاهر بن حسٌن بومز_ 2
 .31_المرجع نفسه، ص 3
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 الخطاب الرسالة                              

 

 ختٌار                                              محور التألٌف االمحور 

 قرٌنة )مرجع(                                                    وحدة خطابٌة

 

هو تقابل القرٌنة مع الوحدة الخطابٌة قبل توجه كل واحدة منها للتأثٌر فً  المالحظف

النص الخطابً، وتوجٌه داللته )قٌمة اإلخبارٌة ( فنذا أنجز النص الخطابً تأثٌرا  القرٌنة 

 لتبقى محٌطاً خطابٌاً )سٌاقا( وتبقى الوحدة جوهره المادي.

)المرجع( تبقى متالزمة وتعمل بشكل غٌر أن العالقة بٌن الوحدة الخطابٌة والقرٌنة 

مطرد فً النص ولهذا ألح "جاكبسون" على أن العالقة بٌنهما فً أغلب األحٌان الحاال  

 ً، وهو تعبٌر ٌدعوعتباطٌة الدلٌل اللساناعالقة مجاورة مسننة، وهذا ما ٌسمى فً الغالب ب

 «االلتباسإلى 
(1)

. 

 األنماط االساسٌة للمراجع:

جاكبسون" العالم "سابٌر" فً استخالصه األنماط األساسٌة للمراجع التً " »ٌتبع وٌؤكد 

 تصلح كأساس طبٌعً ألقسام الخطاب ثم ٌحصرها فً ثالثة أنماط: 

 .الموجودا  مع تعبٌرها اللغوي أي االسم.1

 . األحداث المعبر عنها بواسطة الفعل.2

                                                      
 .31ص ون،بسقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكر، التواصل اللسانً والشعرٌة، مبالطاهر بن حسٌن بومز_ 1
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«ة والحالاسطة الصف. كٌفٌا  الوجود والحدوث المعبر عنها فً اللغة تباعاً بو3
(1)

  

سٌاق عند "جاكبسون" هو الطاقة المرجعٌة التً ٌجري القول من فوقها فتمثل خلفٌة فال»

للرسالة تمكن المتلقً من تفسٌر المعقولة وفهمها، فالسٌاق إذ هو الرصٌد الحضاري للقول 

)السٌاق(  أسفعها وهو مادة تغذٌه، بوقود حٌاته وبقائه، وال تكون الرسالة بذا  وظٌفة إاله إذا

«بأسباب ذلك ووسائله ولكل نص أدبً سٌاق ٌحتوٌه وٌشكل له حالة انتماء وحالة إدراك
(2)

. 

 ( القناة:6

 الوسٌلة المعتمدة فً النقل، والوسائل كثٌرة ومتعددة ونشٌر إلى بعضها. »تعد 

 _الكتاب وما ٌتعلق بوسائطه.

 ._اإلشارة وما ٌتعلق بها من إٌماء ومٌمٌة وغٌرهما

 _الموسٌقى والرسوم والصور.

_وسائل التقنٌة القدٌمة والحدٌثة الوسائط وما سو ف تدره علٌناً الحقا الوسائل 

«المتطورة
(3)

. 

تعد القناة الوسٌلة المعتمدة فً نقل الرسالة اللغوٌة من المرسل إلى المتلقً وأدواتها فً النقل 

 كثٌرة ومتعددة مثل اإلشارة والعالمة...إلخ.

قاموس اللسانٌا  أن الرسالة "تتطلب اتصال أي قناة فٌزٌائٌة، وتواصل  » وورد فً

فٌزٌولوجً بٌن المرسل والمرسل إلٌه ٌسمح لهما بنقامة اتصال والحفاظ علٌه." وذلك قصد 

التأكد من سالمة الممر الذي تتنقل عبره هذه القناة من جهد. "إلقامة التواصل والحفاظ علٌه 

إذ ٌقوم الطرفان المتصالن بتوظٌ ف هذا العامل ، ر الناطقة..هو جهد خاص بلغة الطٌو

                                                      
 .31_المرجع نفسه، ص 1
 6عبد هللا الغذامً، الخطٌئة والتفكٌر من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة، نظرٌة وتطبٌق، المركز الثقافً العربً، ط _ 2

 .12م، ص2006
 .46_صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌا  التطبٌقٌة، ص 3
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التواصلً قصد تمرٌر أنماط تعبٌرٌة خاصة قصد التأكد فقط من سالمة الممر، ووصول 

«الرسالة سلٌمة إلى جهاز االستقبال
(1)

. 

 تصال ونقل المعرفة.الوباختصار فالوسٌلة هً عبارة عن قنوا  ل

 

 األساسٌة للتواصل اللغوي على شكل الخطاطة اآلتٌة:وٌمكن تقدٌم مختلف العناصر 

 خطاطة جاكبسون.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
(2(  

 

 

                                                      
 .33ص ون،بسقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان جاكالتواصل اللسانً والشعرٌة، مر، بالطاهر بن حسٌن بومز_  1
 .41فً التداولٌة المعاصرة والتواصل، ص ، ٌقمحمد نظ ر:ت ،وٌكٌونًمان، ك.أ_مولز.ك.زٌلت 2

 السٌاق

Contexte 

 

 
 المرسل

Destlnateur 

 

 اإلرسالٌة

Message 

 

تصالاال  

Contact 

 

 السنن

Code 

 

 المستقبل

Destnataire 
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 وظائف التواصل اللغوي عند جاكبسون: -3 .1

أن لكل عنصر أو عامل من عوامل التواصل اللغوي وظٌفة مختلفة  ونأقر جاكبس   

حٌث ترتبط كل منهما من طبٌعة العالقة بٌن المتكلم والمتلقً، والظروف المحٌطة بهم 

 .   ا ٌتٌح الحصول على فئات داللٌة متنوعةمم

 السٌاق                                 

 ........................ المرسل إلٌه.المرسل..................... الرسالة »

 قناة اتصال الشفرة                                

 تصال وظٌفة لسانٌة معٌنة توضحها  الخطاطة اآلتٌة:الوتتصل بكل عنصر من عناصر ا

 مرجعٌة                                 

 فهامٌة......... إانفعالٌة..................... شعرٌة..................

 انتباهٌة                             

مٌتا لسانٌة ) واصفة(                             
(1)

 

 ومن هذه الوظائف الستة ما ٌلً:

تتعلق بالمرسل حٌث تعكس طبٌعة العالقة  »و الوظيفة التعبيرية أو االنفعالية: (1

ٌتناولها، فهً تمثل شخصٌته فً الخطاب بالمرسالت وموقفه من مختلف القضاٌا التً 

« ي ٌعبر عنهى التعبٌر عن نفسٌة المرسل ومواقفه إزاء الموضوع الذوهً تنزع إل
(2)

  

تستعلن على المستوى  ها أنعن موقف المتكلم تجاه ما ٌتحدث عنه وٌمكن »وتعبر          

زٌة التً لها وظٌفة التمٌٌز ٌالصوتً والنحوي والمعجمً، وبصرف النظر عن السمات التمٌ

فٌما ٌخص داللة الخطاب، توجد على المستوى الصوتً سمات انفعالٌة تتضمن خبراً 

                                                      
1
 .503ص و2002 ،2انذار انثٍضاء، انًغرب، ط ،نهسٍابانثُى األسهىتٍح، دراسح فً أَشىدج انًطر  _ حسٍ َاظى،  

2
و،ص 5755  تصال انهساًَ وآنٍح انتذاونٍح فً كتاب انصُاعتٍٍ ألتً هالل انعسكري، دار انكتة انعهًٍحال_ تٍ ٌايُح، ا 

20 . 
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بخصوص المرسل، وٌخضع هذان الشكالن من السمات الصوتٌة للشفرة اللسانٌة وٌرتبطان 

 «فٌما بٌنهما بعالقة متغٌرة
(1)

.  

ٌتكلم عنه وٌرٌد أّن ٌعبر به من  فهً تعبٌر المرسل عن نفسٌة وموافقة تجاه ما      

 أصوات وحركات.

صوت هو مبتطوٌل مفخم لل {: SI{ و}Siختالف فً اللغة الفرنسٌة بٌن }الإن ا »    

ٌة بٌن المصوتان ٌكختالف فً اللغة التشً اتفاقً ومشفر تماماً مثلما هو االعنصر لسان

ختالفً الغٌر أن الخبر ا { "علم": VI{ "أنتم" و}VIالقصٌرة والطوٌلة فً أزواج مثل }

خبر فونٌمً فً حالة هذا الزوج األخٌر فً حٌن أنه من طبٌعة انفعالٌة فً الزوج األول 

ً اللغة الفرنسٌة لٌستا / ف: i/ و / iوطالما أننا ال نهتم بالثوابت إال على صعٌد التمٌٌز فإن /

بالوحدات التعبٌرٌة، ستنقلب ٌن لصوٌت واحد ولكن إذا اشتغلنا بالنسبة إلٌنا سوى متغٌر

رٌن غٌالعالقة بٌن الثابت والمتغٌرٌن، فالطول والقصر هما الثابتان وقد تحققت بصوتٌن مت

نفعالٌة للمرسل مثل الفرح والخوف الومع ذلك ال ٌمكن التعبٌر إال عن المواقف ا

 «والسخرٌة
(2)

. 

 الوظيفة الندائيــــة: (2

وتخص المرسل إلٌه وما ٌتعلق به وٌثٌر انتباهه، وتداخل الجمل األمرٌة فً هذه الوظٌفة  »

« نتباه أو الطلب القٌام بأمر ماالفهً توظف لكً تجلب ا
(3)

ٌجد التوجه نحو  »حٌث  ،

فً النداء )اسم( واألمر )فعل( وٌمثل هذان  صفاءً المرسل إلٌه تعبٌره النحوي األكثر 

ٌة التً االولى واستنباطها من الجمل التقرٌر كتسبات الطفل اللغوٌةالشكالن جزءاً من م

تهٌمن فٌها الوظٌفة المرجعٌة مثلما هو مطبقا عند ممثلً النحو التحوٌلً، ال ٌعترف 

ٌة ال ٌمكن للجمل كوٌنه، وعلى النقٌض من الجمل التقرٌرا وأولوٌتهما لتمبخصوصٌته

« ةاألمرٌة أن تحول مباشرة إلى جمل استفهامٌ
(4)

.  

 

                                                      
1
 .25و، ص5777، 5ٍح، انذار انثٍضاء، طتٍُىٌح انظاهرثأو ان ٌىهىنُشتاٌٍ، روياٌ ٌاكثسر: عثذ انجهٍم إنًتا _ٌُظر 

2
 .25_ٌُظر: انًرجع َفسه، ص 

3
 .20تصال انهساًَ وآنٍح انتذاونٍح فً كتاب انصُاعتٍٍ ألتً هالل انعسكري، صالتٍ ٌايُح، ا _ 

4
 .525ٍح، صتعثذ انجهٍم اإلزدي، روياٌ تاكثسىٌ أو انثٍُىٌح انظاهر _ 



 التواصل اللغوي.                                                      الفصل األول: 
 

 

43 

 وظيفة إقامة اإلتصال:  (3

تصال الاتصاالً مع المرسل إلٌه وٌحاول اإلبقاء على هذا االمرسل  » وذلك حٌن ٌقٌم    

وهنا تظهر ألفاظ مثل "ألو" "ها" وغٌرها من األلفاظ التً ال تملك أي معنى أو هدف سوى 

للداللة على أهمٌة اللسان  تصال ومصطلح إقامة التواصل هذا أوجده مالٌنوفشكًالإبقاء ا

نٌة الكلمات البسٌطة دون أن تكون ال الذي ٌقوي وٌشد وشائج الصلة بٌن الناس عبر تبادل

 «من تبادل األفكار
(1)

. 

تصال وذلك مثل: مرحبا هل تسمعنً للتأكد من االحول القناة أو وسٌلة »وتتمركز      

«التواصل لم ٌضعف بعدعمل الهاتف أو للتأكد من وضوح الصوت أو من أن 
(2)

ومن ، 

أن هذه الوظٌفة تظهر عندما ٌكون هدف الرسالة فً المقام األول إقامة ن وٌاكبس » رأي

التواصل أو تمدٌده، وٌتعلق األمر بوظٌفة األولى التً ٌكتسبها الطفل وٌستخدمها بنجاح 

ائل التواصل الطٌور ومن قبٌل األمثلة المتعلقة بوس بلغة أٌضاً  ، وهذه الوظٌفة خاصة

( التً ال تصلح إال لمراقبة تجهٌز -مات )َهم  تقنً، ٌجب أن نذكر األخبار أو الغمغال َهم 

الهاتف أو مكبر الصوت إن الوظٌفة اإلنجازٌة للعدٌد من األحادٌث اللسانٌة التً أبرزتها 

ا إذا كانت فلسفة اللغة العادٌة ٌمكن أن توزع أساساً على الوظائف المذكورة إلى اآلن تبعاً لم

}أعدك{ أو "المخاطب المفرد" Je promet تتعلق بكٌفٌة خاصة بموقف "المتكلم المفرد" 

Je t’ordonne آمرك{ أو ا{تصال بٌن األشخاص الJe t´ aime }أحبك{»
(3)

. 

 وظيفة ما وراء اللغة:  (4

« وصف اللغة وذكرنا عناصرها وتعرٌف مفرداتها »وهً التً تقوم على       
(4)

كشرح  

بعض الكلمات والمفاهٌم أثناء الحوار بٌن المرسل والمرسل إلٌه وهدف من ذلك الحفاظ  »

                                                      
1
_فاطًح طثال تركح، انُظرٌح األنسٍُح عُذ روياٌ جاكثسىٌ، دراسح وَصىص، انًؤسسح انجايعٍح نهذراساخ نهُشر  

 .44ط، ص وانتىزٌع، د
2
 .51و، ص2002، 5انخطاب، يقارتح نغىٌح تذاونٍح، دار انكتاب انجذٌذ، ط_عثذ انهادي تٍ ظافر انشهري، استراتٍجاخ  

3
 .522ٍح، صتاكثسىٌ أو انثٍُىٌح انظاهرعثذ انجهٍم اإلزدي، روياٌ ج _ 

4
 .45ص _فاطًح طثال تركح، انُظرٌح األنسٍُح عُذ روياٌ جاكثسىٌ، 



 التواصل اللغوي.                                                      الفصل األول: 
 

 

44 

على التجانس الصوتً والتركٌبً والداللً فً نظام العالمات المستخدمة بٌن طرفً 

«الخطاب
(1)

. 

" المنحدرة من نظرٌة التواصل األساس اللغوي المتطابق معها هو "الشفرة»ن وٌتضح أ   

ال فهوم السوٌسري الفضفاض والملتبس: ٌاكبسون" مفهوم "الشفرة" عن المل "وبفض

"لسان" ومثلما األمر فً التعارض السوٌسري: تزامن/ تزمن، تختفً ثالث تعارضات 

 «كالممستقلة داخل تعاض لسان 
(2)

. 

نستنتج أن هذه األخٌر )وظٌفة ما وراء اللغة( تهتم باللغة ووصفها وذكر لعناصرها      

 .لٌه والمفاهٌم بٌن المرسل والمرسل إحات بعض الكلمات وشرو

 لسان                                           كالم» (1

 معٌار لسانً                                    حدٌث لسانً (2

 لغة بوصفها قوة الفردٌة                       لغة بوصفها خاصٌة فردٌة اجتماعٌة (3

«المظهر المفرد ناجد اللغة      المظهر الموحد جاذب اللغة              (4
(3)

. 

 الوظيفة المرجعية: (5

فهً تحدد العالقات بٌن المرسلة والشًء أو الغرض الذي ترجع  » وهً أساس كل تواصل

إلٌه، وهً أكثر وظائف اللغة أهمٌة فً عملٌة التواصل ذاتها، فهذه الوظٌفة المسماة 

«أو "تعرٌفٌة" أو "مرجعٌة" هً العمل الرئٌسً للعدٌد من المرسالتٌنٌة" ٌ"تع
(4)

. 

حول السٌاق وتظهر فً المرسلة ذات المحتوى الذي ٌتناول موضوعات  »وتتمركز        

«أو أحداثاً معنٌة وهً وظٌفة تؤدي اإلخبار
(5)

كبسون" مصطلح "سٌاق" مقام "ٌا»إذ ٌقٌم  

«اللغوٌة الستةمصطلح "مرجع" فً ترسٌمٌة العوامل 
(6)

. 

                                                      
1
 .25تصال انهساًَ وآنٍح انتذاونٍح فً كتاب انصُاعتٍٍ ألتً هالل انعسكري، صالتٍ ٌايُح، ا _ 

2
 .522ٍح، صتعثذ انجهٍم اإلزدي، روياٌ تاكثسىٌ أو انثٍُىٌح انظاهر _ 

3
 .522انًرجع َفسه، ص_ 

4
 .45فاطًح طثال تركح، انُظرٌح األنسٍُح عُذ روياٌ جاكثسىٌ، ص _ 

5
 .22، صاالتصال انهساًَ وآنٍح انتذاونٍح فً كتاب انصُاعتٍٍ ألتً هالل انعسكري _تٍ ٌايُح، 

6
 .522، صٍحتروياٌ تاكثسىٌ أو انثٍُىٌح انظاهر عثذ انجهٍم اإلزدي،_ 
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للتواصل تؤدي وظٌفة هامة وهً اإلخبار، لهذا تعد من  ةنستنج أن الوظٌفة المرجعٌ      

 أهم وظائفه، وتتعلق بالسٌاق.

 الوظيفة الشعرية: (6

على أساسها عنون "جاكبسون " القسم الرابع اللسانٌات والشعرٌة من  »وهً الوظٌفة التً 

« Essaidelig uistque genéralكتابه 
(1)

. 

« تتمحور حول المرسلة مثل الشكلٌات التً ٌقتضٌها اإلٌقاع »حٌث       
(2)

. 

«لتً تهٌمن فٌها الوظٌفة الجمالٌة الشعر فقط بل وكل الفنون ا » وهً ال تمٌز
(3)

أي رومن  

هم مبادئ اللسانٌات البنٌوٌة أن الشعر ٌشكل المجال الذي اكتشف ودرس فٌه أ »" "ٌاكبسون

ترابط )ترابط الكل واألجزاء( دور اإلدراك قصد اللغة، الطابع البنٌوي للغة  اللٌةً استق

اللغة، تعدد وظائف اللغة وتوجد فً  وضٌة )اإلٌقاعٌة والنحوٌة( محوراالمعنى والبنٌان العر

«الشعر العامل المهٌمن
(4)

. 

النصوص والتعابٌر ونستنتج أن هذه الوظائف تبقى بمثابة المدخل المؤدي إلى تحلٌل         

 والخطابات المختلفة، فهً تساعد على فهم النصوص األدبٌة منها.

 

 

 

 

 

                                                      
1
 .22انهساًَ وآنٍح انتذاونٍح فً كتاب انصُاعتٍٍ ألتً هالل انعسكري، صتصال التٍ ٌايُح، ا _ 

2
 .52_فاطًح طثال تركح، انُظرٌح األنسٍُح، ص 

3
 .51_عثذ انهادي تٍ ظافر انشهري، استراتٍجٍاخ انخطاب، ص 

4
 .525ٍح، صت_عثذ انجهٍم اإلزدي، روياٌ تاكثسىٌ أو انثٍُىٌح انظاهر 



 التواصل اللغوي.                                                      الفصل األول: 
 

 

46 

 عوائق التواصل اللغوي وصعوباته:-4 .1

التواصل اللغوي تتم من خالل التفاعل المتبادل بٌن المرسل والمستقبل  ٌةمإّن ع       

والرسالة اللغوٌة المكتوبة، أو المنطوقة التً تقوم  بٌنهما، وتسٌر فٌها قناة تواصل تؤدي 

فً النهاٌة إلى إشباع حاجات التواصل اللغوي، لكن هذه العملٌة تتعرض فً بعض 

 فما هً صعوبات التواصل اللغوي؟ األحٌان إلى  صعوبات تعرقل سٌرها، 

 صعوبات تتعلق بالمرسل : (1

تصالٌة الالصعوبات على مستوى حالته النفسٌة ونمطه وشخصٌته ا »وتظهر      

ووضعٌته الفٌزٌقٌة والمزاجٌة ومرجعٌته المعرفٌة وشرعٌته وسلطته وأهدافه وقدرته على 

«الرمزٌة ومفاتٌح تفكٌكهاللشفرات صٌاغة الرسالة وعلى تخطٌط اإلرسال وإتقانه 
(1)

. 

مما ٌعنً أن حالة المرسل النفسٌة والعاطفٌة تؤثر فً عملٌة التواصل اللغوي وفً     

  العملٌة التعلٌمٌة قد ٌكون المرسل المعلم فً أغلب األحٌان، وقد ٌكون معوقا للتواصل

 فٌما ٌلً:فً نقص مهارات التدرٌس  لدٌه وهذه ٌمكن إجمالها  »تتحدد هذه المعوقات 

    ال ٌجٌد المعلم تأطٌر الدرس وإبرازه فً عقول التالمٌذ. -

 ال ٌجٌد تنوٌع المثٌرات داخل الحصة، وبذلك ٌفقد التالمٌذ دافعٌتهم نحو التواصل. -

ما ستئثار بالتحدث بألفاظ ضخمة رنانة ال معنى لها عند التالمٌذ مالٌمٌل إلى اإللقاء وا -

 «داخل الفصل، فضال أنه ال ٌسمح بالحوار وٌضٌق به الفضٌةٌوجد نوعا من 
(2)

. 

للمعلم عٌوب فً مرحلة التخطٌط، أي فً عدم التمكن من مهاراتها  »وكذلك قد ٌكون    

 وفقا لما ٌأتً:

                                                      
1
 .104_ العربً فرحاتً، أنماط التفاعل وعالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً  وطرق قٌاسها، ص  

اللغة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة، مركز _ حسنً عبد الهادي عصر، االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس  2

 .54م، ص 2000االسكندرٌة للكتاب، د/ ط، 
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الجهل بطبٌعة المحتوى المدروس فً الرسالة المراد إبالغها فتصبح غامضة  على  -

التالمٌذ مجرد أصوات ال ٌمتلكونها وال ٌتالءمون معها تالمٌذه، مفككة بٌن ٌدٌه وٌستقبلها 

       ومن ثم فال ٌتكٌفون لها.

ابع، وال دوده وال مكوناته، وال ٌبدو له تتح حضاضطراب المحتوى بٌن ٌدي المعلم فال تتّ  -

ترتٌب عقلً ٌتابعه التالمٌذ، وٌفتقد المعلم النظام فً تقدٌم الرسالة، وٌفقد التالمٌذ القدرة 

 «تقاطها فٌنصرفون عنهالعلى ا
(1)

. 

على توصٌل الرسالة إلى مستقبلٌها أي أن المعلم عندما ٌفقد القدرة وعدم االستطاعة    

 ٌكون لدٌه خلل فً التواصل مع تالمٌذه.

عدم وضوح األهداف التً ٌسعى إلٌها المعلم من الحصة فٌبدو تفاعله فً الفصل  »

 عشوائٌا.

       فوق قدراتهم فٌفقدهم الدافعهو المعلم بالمستوى العقلً لتالمٌذه، كأن ٌشرح بما  جعل -

«هو أدنى من دوافعهم فٌستخفون بما ٌقدمه ابمأو 
(2)

. 

 :إليه صعوبات تتعلق بالمرسلـ 2

الصعوبات على مستواه وتثٌرها وضعٌته ومرجعٌته وسالمة حواسه ومدركاته  »وتظهر   

والذكائٌة على فك الرموز وتشفٌرات الرسالة وحالته النفسٌة من حٌث وقدراته المعرفٌة 

نه المعرفً االجتماعً والتحٌز وثقافته ومخزو واالستٌعاب درجة االستقبال وتركٌز االنتباه

ود األفعال ددٌولوجً فً االنتقاء والفهم والتأوٌل والتحوٌل والتعمٌم والتمثل وإعادة ورالا

 «الالزمة
(3)

.  

حٌث أن صعوبات التواصل لدٌه فً معظمها ترتكز على حواسه ومدركاته وقدراته 

 المعرفٌة.

                                                      
1
 .54_ حسنً عبد الهادي عصر، اإلّتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوي، ص  

 .54_ المرجع نفسه، ص  2
 .106وعالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً وطرق قٌاسها، ص _ العربً فرحاتً، أنماط التفاعل  3



 التواصل اللغوي.                                                      الفصل األول: 
 

 

48 

وتظهر هذه المعوقات عند التالمٌذ فً العملٌة التعلٌمٌة باعتبارهم المتلقً الذي ٌتلقى  

 الرسالة من المعلم فً:

 التشتٌت وضعف القدرة على التركٌز. » - 1

 تالمٌذ.انخفاض مستوى الدافعٌة لدى ال - 2

 قصور االستعداد لدى التالمٌذ. - 3

 واالرتباك نتٌجة ممارسات المعلم مع تالمٌذه. القلق والخوف - 4

 عدم قبول المعلم والتالمٌذ لألفكار واتجاهات التالمٌذ. - 5

 « غٌاب التواصل العاطفً بٌن المعلم والتالمٌذ – 6
(1)

.       

 عدم الوضوح اللغوي من خالل: -7

قلٌال وغٌر محدد فً معناه مما ٌصعب على التلمٌذ حٌث ٌقول المعلم كالما  :اإلبهام » -

 فهمه وعندما ٌسأل التلمٌذ عن فكرة ٌقول له المعلم ) هً كده(.

معنى مما ٌجعل التالمٌذ فً حٌرة الغموض وٌظهر ذلك عندما ٌشٌر لفظ المعلم األكثر من  -

ٌسًء التالمٌذ فهم الفكرة أو الغرض لغموض كالم  لمعرفة ماذا ٌرٌد المعلم، وكثٌرا جدا ما

وٌتطلب عدم الوضع أن ٌجٌد المعلم استعمال اللغة خالل تدرٌسه، وأن تتمٌز لغته  ، المعلم

بالبساطة والوضوح والبعد عن المجردات والعمومٌات بدرجة، كبٌرة وقد ٌتغٌر معنى 

«االكلمة من خالل طرقة وصوت المعلم، وسماع التالمٌذ له
(2)

. 

وتزداد الهوة والتناقضات بٌنهم وبٌن معلمٌهم وٌقل التشابه فً المعانً وبٌن ألفاظ  »

«المعلمٌن خبرات التالمٌذ فٌنقطع التواصل
(3)

. 

 

                                                      
م، ص 2005 -01_ صالح الدٌن عرفة محمود، تعلٌم وتعلم مهارات التدرٌس فً عصر المعلومات، عالم الكتب، ط/  1

223. 
 .223صـ المرجع نفسه،  2
 .55تجاهات الحدٌثة لتدرٌسه اللغة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة، صال_حسن عبد الهادي عصر، ا 3
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 صعوبات تتعلق بالرسالة:-3

للدروس فإن التالمٌذ لن ٌقبلوا الجٌد ن أنفسهم فً اإلعداد المعلمو »ٌعنً أنه مما ٌجهد     

كالماً علٌها، ألنها وضعت من وجهات نظر الكبار، ومن ثم ال ٌتواصل المتعلمٌن معها، وال 

ٌفٌدون منها، فٌكررون كالببغوات ما ٌراد فهمه دون أن تستقر الدروس فً عقولهم لمعناها 

«أو قٌمتها
(1)

 توصٌل الرسالة.تغٌر فً وب أن ٌكون هناك نشاط أن المستقبل ٌحأي  ،

تصال أن تحدث مع أي عنصر من عناصره الستة وهً معوقات اللمعوقات ا  »وٌمكن 

 متعددة ومتنوعة، ٌذكر منها على سبٌل المثال:

 التعالً عن الحدٌث. (1

 السٌطرة على الحدٌث. (2

 المقاطعة المستمرة أثناء الحدٌث. (3

 استخدام مصطلحات أو تعبٌرات غٌر مناسبة. (4

 التهكم والسخرٌة. (5

 محدودٌة االتصال غٌر اللفظً. (6

اختٌار وسٌلة االتصال غٌر مناسبة، وهً من أهم عوامل االتصال، حٌث ٌكون للوسٌلة  (7

« أثر فاعل فً االتصال
(2)

.  

كما أن هناك معٌقات متعددة تؤدي إلى عرقلة العملٌة التعلٌمٌة وعدم سٌرها فً نظام 

 تام، والتً تحول دون تحقٌق اتصال تعلٌمً ناجح.

الحشو اللغوي حٌث تؤدي المبالغة باستخدام األلفاظ الكالم الكثٌر لتوضٌح نقاط  »

 .بسٌطة

الخلط الناشئ عن الخبرات السابقة، حٌث ٌستعمل المتعلم الخبرات السابقة لتفسٌر -

المعلومات الجدٌدة، كأن ٌفهم المتعلم بأن فرس البحر هً مثل فرس البر تماماً إال أن األولى 

بب سوء الفهم أٌضاً غموض  ر واألخرى تعٌش فً البر، وقد ٌكون ستعٌش فً البح

                                                      
 .55تجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة الثانوٌة، صال_حسن عبد الهادي عصر، ا 1
 .21العربٌة، صتصال فً اللغة ال_إٌاد عبد المجٌد ابراهٌم، مهارات ا 2
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 المصطلح .

 قصور اإلدراك الحسً عند المتعلم ومعاناته من ضعف فً السمع والبصر أو كلٌهما.-

شرود الذهن وأحالم الٌقظة وأسبابها كثٌرة متعددة قد تعود إلى المتعلم والمعلم أو المادة -

 الدراسٌة أو أسباب أخرى.

«تعلمٌن وعدم ارتباطها بحٌاتهمدة التعلٌمٌة وبعدها عن حاجات المصعوبة الما_
(1)

. 

الظروف النفسٌة واالجتماعٌة لكل من المرسل والمستقبل تؤثر فً فهم الرسالة ف

 وطبٌعة استقبالها.

 عدم اختٌار قناة االتصال المناسبة من قبل المعلم االتصال بالطالب.»

عن سوء فهم أو تفسٌر خاطئ من قبل المتعلم لما ٌتلقاه من  التشوٌش الداللً وهو ناتج-

« المعلم
(2)

. 

وٌترتب على معوقات التواصل ضعف فً ألوان شتى فً مختلف مظاهر اللغة لدى 

 المتعلمٌن مثل: الضعف فً القراءة بنوعٌها والضعف فً التعبٌر الشفوي والمكتوب.

                                                      
 .328ص  هـ1418م، 1998، 1_خالد القضاة، المدخل إلى التربٌة والتعلٌم، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، ط 1
 .328_المرجع نفسه، ص 2
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 اللفظية: مهارات التواصل -5 .1

مٌز الكثٌر من الباحثٌن فً عملٌة التواصل بٌن مهارتٌن األولى ٌقصد بها مهارة      

 ستماع، الكبلم، والقراءة والكتابة.االالتواصل اللفظٌة، وٌندرج ضمنها: 

 اللفظي:  تصالاال

تصال الذي ٌستخدم فٌه اللفظ كوسٌلة لنقل الرسالة من المرسل إلى الا » والمقصود به       

عندما تطورت م اللؽة فً التفاهم اإلنسانً بدأ هنا إلى أن استخدااالمتلقً، ونشٌر ه

المجتمعات وأصبحت قادرة على صٌاؼة كلمات ترمز إلى معانً متعددة، عندما ٌلتقً أفراد 

جتمع وٌعتمد على داللتها فً تنظٌم عبلقتهم والتعبٌر عن مشاعرهم  ألن الصوت كان الم

« أفضل وأٌسر لدٌه فً التبلٌػ
(1)

. 

تصال الذي ٌستخدم الكلمات أو األلفاظ إلٌصال الرسالة المطلوبة من الا »فهو أٌضاً      

أو إلكترونٌاً وهذه الثبلثة هً التً  اً المرسل إلى المرسل إلٌه، وٌكون إما شفوٌاً، أو مكتوب

كل قوم عن اللؽوي من حٌث تعرٌؾ اللؽة بأنها: أصوات ٌعبر بها االتصال ٌقصد بها 

«أؼراضهم سواء استخدام اللفظ منطوقاً، أو معبراً عنه برمزه الكتابً
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .32_سامٌة بن ٌامنة، االتصال اللسانً وآلٌات التداولٌة فً كتاب الصناعتٌن ألبً هبلل العسكري، ص 1
 .91إبراهٌم، مهارات االتصال فً اللؽة العربٌة، ص_إٌاد عبد المجٌد  2
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 مهارات التواصل اللغوي اللفظية:

 اإلستماع: (1

من المهارات الهامة فً العملٌة اللؽوٌة السماع، حٌث اعتمد القدماء على سماع       

فالسماع باإلذنٌن كالقراءة  »الرواٌات المنطوقة فً نقل التراث من الماضً إلى الحاضر 

ستماع. أّما السماع فهو االبالعٌنٌن، فلكل منهما درجات ومستوٌات فثمة فرق بٌن السماع و

« ٌة ؼٌر موجهة  لهدؾعملٌة ال إراد
(1)

. 

ْسَمُعوا قال تعالى: } ٌَ  *(.911األعراؾ ) {َوإِْن َتْدُعوُهْم إَِلى اْلُهَدى اَل 

ْسَمُعون } قال تعالى: ٌَ  *(.32فصلت ) {َفَأْعَرَض َأْكَثُرُهْم َفُهْم اَل 

الصوتٌة ولوجٌة أولٌة تتمثل فً قدرة األذن على التقاط الذبذبات فالسماع عملٌة فٌسٌ »   

«ه بؽٌة الفهم وتحقٌق أهداؾ محددةوأّما االستماع فهو موج
(2)

 } َوَأَنا اْخَتْرُتكَ  لقوله تعالى: 

ٌُوَحى  *(.92سورة طه ){ َفاْسَتِمْع لَِما 

ُكْم ُتْرَحُمونَ }  وقال تعالى: سورة األعراؾ { َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَّ

(332.)* 

هامة من مهارات  ستماع فن من فنون اللؽة، فهو ٌعتبر مهارةالوإلى جانب أن ا     

استخدامها فً معظم مواقؾ الحٌاة الٌومٌة، فالناس ٌتحدثون لٌستمع  االتصال التً ٌشٌع

ستماع  ونبحث الإلٌهم، ونحن نستمع إلى نشرات األخبار، ونتعامل مع اآلخرٌن بالحدٌث وا

 التوجٌهات واإلرشادات والنصابح والمشورة لنستمع لكل هذا ونعمل به.عن 

                                                      
 محمد فوزي أحمد بن ٌاسٌن، اللؽة خصابصها مشكبلتها، قضاٌاها، نظرٌاتها، مهاراتها، مداخل تعلٌمها، تقٌٌم تعلمها 1

 .939م، ص3399، 9حمادة للنشر والتوزٌع، ط
 {.911سورة األعراؾ }*
 {.32سورة فصلت }*
 {.92سورة طه }*
 {.332عراؾ }سورة األ*

 اللؽة خصابصها مشكبلتها، قضاٌاها، نظرٌاتها، مهاراتها، مداخل تعلٌمها، تقٌٌم تعلمها محمد فوزي أحمد بن ٌاسٌن، 2
 .939ص
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ستماع بٌن هذٌن المصطلحٌن، وٌقصد باألول العملٌة ا »ون" فً وٌمٌز "وٌدوس  

)السماع( استقبال الفرد لرموز صوتٌة ٌركبها فً ذهنه بعد ذلك لٌجعل منها شٌباً ذا معنى، 

 .الكلمات والجمل وطرٌقة تركٌبها وهو عند فهمه لمعناها ٌتعرؾ على دالالت

وفً هذه العملٌة الثانٌة ٌربط المستمع بٌن ما ٌقال اآلن وقٌل سابقاً، أنه ٌضع هذه الجمل     

ولٌس فقط   Useفً إطار أو سٌاق معٌن ٌجعل لهما معنى إنه بمعنى آخر ٌستعمل اللؽة 

Usage»
(1)

. 

اللبنة األساس لنمو اللؽة وتطورها وال  »بصفة عامة على أنه  ستماعالوٌعرؾ ا     

عن الفهم، وال عن التفسٌر وال عن التقوٌم، وهذا معناه أن كل مستمع البد االستماع ٌنفصل 

له أن ٌفهم ما ٌقال، وٌفسر المعانً الظاهرة والباطنة فٌه، ثم البد له أن ٌتخذ من المسموع 

ختبلؾ البا ءة أو باالتفاق معه، أمذلك بالجودة أو الردا موقفاً لٌحكم علٌه سواًء أكان

«معه
(2)

. 

ستماع، حٌث الستماع هو نقل المادة ثم كتابتها وهذا ما ٌؤكد على أهمٌة االنستنتج أن ا     

ستماع عملٌة الأن الذي ٌسمع الحدٌث ٌستطٌع التعبٌر ونقله بدقة من الذي ٌجٌد المهارة فا

 اتصال وفهم وتفسٌر ونقد وتوظٌؾ.

 اإلستماع:أهمية ـ 2

عد من العادات الحٌاة اإلنسانٌة بشكل عام، فهو ٌمكانة كبٌرة فً  »ستماع الٌمثل ا      

، فهو ٌشعر اً ربٌسٌاً فً أثناء ممارسة حدٌثهاالجتماعٌة التً ٌرى فٌها المتحدث عنصر

ذا رتٌاح إالبارداً ومن ثم ٌشعر بااالستماع باإلهانة إذا حدث ولم ٌستمع إلٌه أحداً، فكان 

ستماع الجٌد قادر على تحسٌن استٌعاب االأحس أنهم ٌنصتون إلٌه باهتمام وٌقظة. و

«المتعلمٌن لؤلفكار المطروحة
(3)

. 

                                                      
 .913م، ص3332، 9_رشدي أحمد طعٌمة، المهارات اللؽوٌة، مستوٌاتها، صعوباتها، دار الفكر العربً، ط 1
م، 3332ط، ـ  عبد الباري عصر، فنون اللؽة العربٌة تعلٌمها وتقوٌم تعلمها، مركز اإلسكندرٌة للكتاب، د _حسن 2

 .03ص
 .932م، ص3332، 9_زكرٌا اسماعٌل، طرق تدرٌس اللؽة، دار المعرفة للنشر، ط 3
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اإلمام ٌجب أن ٌستمع إلٌه وه المعلم ٌجب أن ٌستمع إلٌه تبلمٌذستماع كبٌرة فالفمكانة ا

 المصلٌن..إلخ.

إذ عن طرٌقه ٌستطٌع الطفل أن ٌفهم أهم وسٌلة للتعلم فً حٌاة اإلنسان  -9»كما أنه      

مدلول األلفاظ التً تعرض له عندما ٌربط الصورة الحسٌة للشًء الذي ٌراه واللفظ الدالة 

 علٌه.

عن طرٌقه ٌستطٌع الطفل أن ٌفهم مدلول العبارات المختلفة التً ٌسمعها أول مرة وعن -3

 مركبة.طرٌقه ٌستطٌع تكوٌن المفاهٌم، وفهم ما ٌشٌر إلٌه من معان 

هو الوسٌلة األولى التً ٌتصل بها بالبنٌة البشرٌة والطبٌعٌة، بؽٌة التعرؾ إلٌها ومن ثم -2

 التفاعل معها فً المواقؾ االجتماعٌة.

هو وسٌلة مهمة لؤلطفال األسوٌاء لتعلٌمهم القراءة والكتابة، والحدٌث الصحٌح فً -2

 دروس اللؽة العربٌة والمواد األخرى.

فهم المستمع ما ٌدور حوله من أحادٌث وأخبار ونصابح وتوجٌهات، ولذا  عن طرٌقه ٌتم-2

ستماع منذ الصؽر، ألن الفإن الشعوب المختصرة تعنى كثٌراً بتربٌة أبناءها على حسن ا

«أدب رفٌع باإلضافة إلى كونه أسلوب فهم وتحصٌلاالستماع حسن 
(1)

. 

 ستماع أٌضاً أنه ٌنمً:االومن مهمات التً ٌضٌفها 

 على المادة المسموعة. النتباه فضبلً عن التركٌزالقدرة على اإلصؽاء وا-»

 تتبع المسموع والسٌطرة علٌه بما ٌتناؼم مع ؼرض المستمع.-

 فهم المسموع بسرة ودقة خبلل متابعة الحدٌث.-

 ؼرس عادة اإلنصات لكونها قٌمة اجتماعٌة وتربوٌة مهمة فً إعداد الفرد.-

ستماع إلى المستحدثات العصرٌة واختٌار المالً من خبلل اتنمٌة جانب التذوق الج-

 المبلبمة منها.

                                                      
 .13م، ص3330 ،9_فهد خلٌل زاٌد، استراتٌجٌات القراءة الحدٌثة، دار ٌافا العلمٌة للنشر والتوزٌع، ط 1
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 إدراك معانً المفردات فً ضوء سٌاق الكبلم المسموع.-

 اصدار الحكم على الكبلم المسموع واتخاذ القرار المناسب.-

 « ستماع لقضاء أوقات الفراغالتكوٌن اتجاهات إٌجابٌة تجاه ا-
(1)

. 

ستماع الجٌد وسٌلة ناجحة لؤلطفال فً تعلٌمهم القراءة والكتابة والحدٌث الصحٌح فً واال -

خبلله ٌستطٌع المتعلم أن ٌلم بما ٌدور حوله من توجٌهات ونصابح مختلؾ المواد، ومن 

وأخبار وأحادٌث متنوعة ولذا نجد األمم المتحضرة تولً هذه المهارة عناٌة كبٌرة فً 

 .االستماع تدرٌس أبناءهم على حسن

 التحـــدث:ـ 3

فهناك عدة من الباحثٌن أطلق على هذه المهارة اسم الكبلم وقلة أخرى فضلت أن     

 تستعمل مصطلح التحدث.

أنه عملٌة ٌتم من خبللها إنتاج األصوات، تصحبها تعبٌرات الوجه  »وٌعرؾ التحدث      

عبارة عن نظام ٌتم تعلمه التً تسهم فً عملٌة التفاعل مع المستمعٌن، وهذه العملٌة 

وٌتضمن نظاماً صوتٌاً وداللٌاً ونحوٌاً، ٌقصد نقل الفكرة أو المشاعر من المتحدث إلى 

 اآلخرٌن.

وقد عرفته مجموعة من األعبلم المتخصصٌن فً طرق تدرٌس اللؽة العربٌة على أنه:     

رٌن وهو مزٌج من تجاهات واألفكار واألحداث إلى اآلخالعتقادات والعواطؾ واالفن نقل ا

 «العناصر التالٌة: التفكٌر والكلمات والتعبٌر الملحمً
(2)

. 

لؤلفكار والمعلومات والعواطؾ ومختلؾ الفنون وبواسطته أي أن التحدث هو تبادل         

 ٌتم التواصل مع فبات المجتمع.

 وثمة معلمون ٌمٌزون بٌن نوعٌن من التحدث.

                                                      
 .30_إٌاد عبد المجٌد إبراهٌم، مهارات االتصال فً اللؽة العربٌة، ص 1
 .919، 913_راشد محمد عطٌة، أبو صواوٌن، تنمٌة مهارات التواصل الشفوي، ص 2
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العادات الشفهٌة المنطوقة فً مختلؾ  » تلكقصد به وٌ التحدث الشفهي الوظيف: ( أ

المواقؾ االجتماعٌة مثل تبادل األفكار، الحوار، التحاٌا، استعمال الهاتؾ، بداٌة 

االجتماعات، تقدٌم الضٌوؾ وترحٌب بهم والمشاركة فً الحفبلت والمناسبات وتعد 

 راء.اللؽة الشفهٌة وظٌفة عندما تستخدم فً توصٌل المعلومات والتعبٌر عن اآل

تعبٌر عن الذات بالدرجة األولى فً حٌن أن التعبٌر  فهو التحدث الشفهي اإلبداعي: ( ب

مما لم ٌتعارؾ علٌه  الوظٌفً متفق له أصول ال ٌمكن تجاوزها إلى ؼٌرها

«المتواصلون
(1)

. 

 أهمية التحدث:

استندت قد التً ٌسعى الطالب إلى اتقانها، ف المهارات األساسٌة »ٌعد الكبلم من      

ي بٌن والحاجة إلى هذه المهارة فً المدة األخٌرة، عندما ما زادت أهمٌة االتصال الشف

الناس، ومن الضرورة بمكان عند التعلٌم اللؽة العربٌة االهتمام بالجانب الشفوي، وهذا 

تجاه الذي نرجو أن ٌسلكه مدرس اللؽة العربٌة وأن ٌجعل همة األول تمكٌن الهو ا

  ٌث بالعربٌة، ألن العربٌة لؽة اتصال، ٌفهمها مبلٌٌن الناس من العالمالطلبة من الحد

وال حجة لمن ٌهمل الجانب الشفوي وٌهتم بالجانب الكتابً، مدعٌاً أن اللؽة العربٌة 

« الفصٌحة ال وجود لها، وال أحد ٌتكلمها
(2)

. 

أهم ألوان  نتحدث أكثر مما نقرأ أو نكتب، وٌعد الكبلم من »فنحن فً حٌاتنا         

 على السواء، فالناس ٌستخدمون الكبلم أكثر من الكتابة  النشاط اللؽوي للكبار والصؽار

«فً حٌاتهم أي أنهم ٌتكلمون أكثر مما ٌكتبون
(3)

. 

 كفايات التحدث:

 ٌعبر عما فً نفسه وعما ٌدور حوله بوضوح وطبلقة. »فاإلنسان 

 ر حواراً، أن ٌنظم مناقشة مع زمبلبه.ٌدٌ -

 ظٌفاً سلٌماً االستفهام، النداء، الشرط، والتفضٌل...(ٌوضح بعض االسالٌب تو -

 ٌستخدم أسالٌب الحدٌثة المبلبمة فً المواقؾ االجتماعٌة. -

                                                      
 .06_حسنً عبد الباري عصر، فنون اللؽة العربٌة، ص 1
 .921ص ا،_محمد فوزي احمد ٌاسٌن، اللؽة خصابصها، مشكبلتها، وقضاٌاه 2
 .31تصال فً اللؽة العربٌة، صال_إٌاد عبد المجٌد إبراهٌم، مهارات ا 3
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«ٌعلل ما ٌبدٌه من رأي حول بعض المواقؾ فً حدود قدرته -
(1)

. 

أنه أداة  أهمٌته فًتبدو وإذن ٌحتل التحدث مركزاً مهماً فً المجتمع الحدٌث         

 تصال السرٌع بٌن االفراد.الا

 طرق تدريس التعبير الشفوي:

أفكار ومشاعر  اإلبانة واإلفصاح عما ٌحول فً خاطر اإلنسان من »:هو  التعبير: لغة

 بحٌث ٌفهمه اآلخرون.

فهو العمل المدرسً المنهجً الذي ٌسٌر وفق خطة متكاملة للوصول أما اصطالحاً: 

خبراته ٌمكنه من ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسٌسه ومشاهداته وبالطالب إلى مستوى 

الحٌاتٌة شفاهاً وكتابة، بلؽة سلٌمة على وفق نسق فكري معٌن والتعبٌر هو تدفق الكبلم على 

المتكلم أو قلم الكاتب فٌصور ما ٌحس به أو ٌفكر به أو ما ٌرٌد أن ٌسأل أو ٌستوضح عنه 

« ها المختلفةوالتعبٌر فرع من فروع اللؽة وآداب
(2)

.  

 طريقة تدريس التعبير الشفوي:

الحدٌث قصٌراً أو بأسبلة محددة ٌوحً بها الموضوع فً التعبٌر  »تمهٌد: ٌكون ال (أ 

ا الشفوي وٌتضمن حلوالً لتلك األسبلة، أو أن ٌكون اختٌارهم أنه سٌقص علٌهم قصة، أمّ 

فً اختٌار  ومساعدتهمفً التعبٌر الحر فٌقوم المعلم بشرح ما ٌجب علٌهم عمله، 

: األخبار والمشاهدات        ختٌار لهم مثلالأو الموضوعات بعد تحدٌد مبادئ االموضوع، 

 المشكبلت االجتماعٌة الٌومٌة والرحبلت وؼٌر ذلك..إلخ. أو أو الحوادث

بتأن ووضوح والحرص على بإلقاء الموضوع أو القصة التعبٌر الشفوي ٌقوم المعلم فً  (ب 

فإن المعلم ٌسمح شدة انتباه التبلمٌذ عن طرٌق براعة اإللقاء، أما فً التعبٌر الحر 

ستماع إلٌه وإببلؼه الللطالب أن ٌتحدث عن موضوعه، وحث الطلبة على ا

 «بمبلحظاتهم
(3)

. 

                                                      
 .23م، ص3333، 9_سعٌد محمد مراد، التكاملٌة فً تعلٌم اللؽة العربٌة، دار األمل للنشر والتوزٌع، ط 1
 .323، ص3332، 9_سعدون محمد سموك، مناهج اللؽة العربٌة وطرق تدرٌسها، دار وابل للنشر، ط 2
  3م، ط3336، 9_رشدي أحمد طعٌمة، المفاهٌم اللؽوٌة عند األطفال، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، ط 3

 .292م، ص3331
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على  قاء أسبلة متسلسلة حول الموضوع أو القصة أو التدرٌب الطبلبالمعلم بانت »ٌقوم  (ج 

 تنوٌع اإلجابات، أما فً التعبٌر الحر فٌقوم تبلمذته بإلقاء األسبلة على زمٌلهم.

أن ٌقوم التبلمٌذ باختٌار عناوٌن الموضوع أو القصة، ٌناقشهم فٌها المعلم وٌكتبها على  (د 

 السبورة، لٌقوم المعلم والتبلمٌذ باختٌار أقرب العناوٌن المبلبمة للموضوع.

بة بتلخٌص المادة أو القصة وٌتم ذلك بتوجٌه المعلم وذلك لتحقٌق فً النهاٌة ٌقوم الطل (ه 

 «أهداؾ الدرس فً تحسٌن أسلوب التعبٌر عندهم
(1)

. 

وٌتضح أن دور المعلم فً تدرٌس التعبٌر الشفوي ٌكون رابداً أكثر أما فً تدرٌس        

 التعبٌر الحر فإن الدور األكبر ٌكون للتلمٌذ، بمراقبة وإرشاد المعلم.

 صعوبات التعبير الشفوي: 

صعوبات التعبٌر عن األصوات الخاصة بالكبلم: تحدث هذه الصعوبات عندما  » -9

ٌوجد فً إصدار أصوات معٌنة، وٌمكن أن تتضح فً حذؾ بعض الحروؾ واستبدال 

 صوت بصوت متشابه، أو التشوٌه البسٌط لؤلصوات.

تكوٌن الكلمات والجمل: حٌث ٌستطٌع بعض التبلمٌذ نطق الكلمات منفصلة  صعوبات-3

 ولكنهم ٌواجهون مشكبلت فً تكوٌن الجمل، ومن المحتمل لهؤالء التبلمٌذ أن:

 .ٌستخدموا جمبلً بسٌطة 

 .ٌستخدموا تتابعاً للكلمات والجمل ناقص ومنفصل 

 استخدام القواعد اللؽوٌة بشكل خاطا» 
(2)

. 

 « .استخدام محدود للمصطلحات التً تعبر عن عبلقات متسعة وزمنٌة 

 .ترتٌب الكلمات ترتٌباً خاطباً واستخدام جمل ناقصة 

 .استخدام عدد قلٌل من العبارات التً تحتوي على حروؾ الجر 

 .تكرار السؤال قبل محاولة من موضوع لآلخر 

 

 
                                                      

 .292_رشدي أحمد طعٌمة، المفاهٌم اللؽوٌة عند االطفال، ص 1
 .292، صالمرجع نفسه _ 2
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 لمطروحةاإلجابة عن األسبلة التً ٌتم طرحها بدالً من األسبلة ا» 
(1)

 

 مهارة الكالم                  

 

 منطوق                   مكتوب                                 

                 

 ال ينطق    يتكلم به     ليقرأ       عفوي               غير عفوي            

 

 تالوة              الكالم كما هو                                                              

 مكتوب                                                                                        

 

                                                                ( 2)   

اإلنسان  ٌقتضً أن ٌفكر التواصل أن النجاح فً عملٌة 9من خبلل الشكل  ٌتضح        

فٌما ٌقول، وأن ٌنتقً كلماته وأفكاره وأن ٌعرض فكره بصورة منطقة معقولة، وكل هذا 

من التعلٌم وأن ٌتطلب أن ٌخطط اإلنسان لما ٌقول، وال ٌمكن أن ٌحدث هذا كله إال بنوع 

صٌاؼة، نطق، وإذا كان من الكبلم فبلبد أن ٌفكر  ،تتم فً خطوات متتالٌة استشارٌة، تفكٌر

 تصالٌة إذا فقد عقبلنٌته فقد وظٌفته.القبل أن ٌتكلم فإن الكبلم من الفنون ا جٌداً 

 :مهارة الكتابة –3

الجمع والشدة والقضاء واإللزام واإلٌجاب، أما فً االصطبلح فهً  »: تعنً فً اللؽة      

  أداء منظم ومحكم ٌعبر به الفرد عن أفكاره ومشاعره وأحاسٌسه التً تجول فً نفسه

«وجهة فً حكم الناس علٌه شاهداً ودلٌبلً على وتكون
(3)

.   

                                                      
 .290، صرشدي أحمد طعٌمة، المفاهٌم اللؽوٌة عند االطفال _ 1
 .02، ص9ط الٌدي، دار الوفاء للنشر والتوزٌعأحمد نخلة، علم اللؽة النظامً عند ه _محمود 2
 .22تصال فً اللؽة العربٌة، صال_إٌاد عبد المجٌد إبراهٌم، مهارات ا 3

  

 
   

 

 

 

 الشكل: تحليل مهارة الكالم
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والكتابة كفن لؽوي ال تقل أهمٌة عن الحدٌث والقراءة فإذا كان الحدٌث وسٌلة من  »      

 تصال والتعبٌر عن النفس والفكر فإنهاالوسابل اإلنسانٌة، فإن الكتابة وسٌلة من وسابل ا

ارس للؽة العربٌة إلى القدرة على أن ٌكتسب مهمة أٌضاً فً حجرة الدراسة حٌث ٌتطلع الد

«بها كما ٌتحدث وٌقرأ
(1)

.  

همٌة ولها الكتابة بشكل ٌتصؾ باألوتعلم الكتابة ٌعنً االهتمام بأمور ثبلثة ربٌسٌة: أ   

 واالقتصادٌة والجمال.

 كفايات الكتابة:

بً الصحٌح والناحٌة الجمالٌة فً ٌكتب بخط مقروء ومراعٌاً التنسٌق والرسم اإلمبل-»

 ته.تابك

ٌضع عبلمات الترقٌم فً مواضعها الصحٌحة )النقطة، النقطتٌن، الفاصلة، عبلمات -

 الترقٌم، عبلمة التعجب، عبلمات التنصٌص، االعتراض(.

 ٌحسن كتابة أشكال مختلفة مثل: المذكرات الخاصة، الرسابل، األخبار، تدوٌن االحداث(.-

 ت تعتمد على جمع المعلومات.ٌكتب موضوعا-

ٌعبر عما فً نفسه وما ٌقع تحت حسه بألفاظ سلٌمة، وعبارات بسٌطة وتراكٌب -

«صحٌحة
(2)

. 

 طريقة تدريس الكتابة في المرحلة اإلبتدائية:

ه بتدابٌة البد للمعلم أن ٌتخذ منهجاً سلٌماً وواضحاً فً تعلٌم الكتابة لتبلمذتالفً المرحلة ا    

 سً.مرحلة فً مشواره الدراألنها أهم 

بتدابً بوزارة التربٌة والتعلٌم، فقد الأفردت كتب تعلٌم اللؽة العربٌة معالجة التعلٌم ا »

 جمعتها تحت مسمى )أهداؾ الكتابة( وهً كالتالً: 

                                                      
 .20_سعٌد محمد مراد، التكاملٌة فً تعلٌم اللؽة العربٌة، ص 1
 .22_المرجع نفسه، ص 2
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 ٌدرك التلمٌذ العبلقة بٌن شكل الحرؾ وصوته. .9

حرؾ فً أوابل كتابة الحروؾ العربٌة، بحروؾ منفصلة ومتصلة مع تمٌٌز شكل ال .3

 الكلمة ووسطها وآخرها بخط النسخ.

 كتابة الحروؾ العربٌة بأشكال ٌتمٌز بعضها عن بعض من حٌث الشكل والنقط. .2

 الكتابة المتسمة بالنظام فً وضع كلماته، بحٌث تسٌر السطور المكتوبة مستقٌمة. .2

 تدرٌب ٌد التبلمٌذ على الكتابة بخط واضح حٌث تكتمل فٌه الحروؾ. .2

التبلمٌذ على كتابة الكلمات ذات الصعوبات اإلمبلبٌة التً تحتاج إلى مزٌد من تدرٌب  .0

 العناٌة والتدرٌب.

 تعوٌد التبلمٌذ من النظام والحرص على توفٌر مظاهر الجمال فً الكتابة. .6

«مساعدة التلمٌذ على اكتساب السرعة المناسبة أثناء الكتابة .1
(1)

. 

البتدابٌة، وتحقٌقها ال ٌتم أن ٌتقنها تبلمٌذ المرحلة ا وهذه هً أهم األهداؾ التً ٌنبؽً       

 من فراغ، وإنما بتوفٌر الوقت والجهد البلزمٌن.

 أهمية الكتابــــــــــــــــــــة:

وسابل المهمة فً حفظ التراث ونقل العلوم والمعارؾ ولذا الوسٌلة من  »الكتابة هً .9

على أن ٌتعلم أصحابه القراءة والكتابة ولما خاؾ  -صلى هللا علٌه وسلم–حرص النبً 

هللا  من موت حفاظ كتاب -رضً هللا عنهما–كل من أبً بكر الصدٌق وعمر بن خطاب 

هم فً األمصار عمداً إلى جمع القرآن الكرٌم وكتابته لٌظل محفوظاً وتفرق -عز وجل–

 لؤلمة:

ابع ساعد فً طباعة عدد كبٌر من الكتب التراثٌة م العلمً وانتشار المطكما أن التقد

 وإحٌابها، وسهل تداولها بٌن الناس.

 الكتابة والقراءة أهم سمة ٌتصؾ بها اإلنسان وتخرجه من األمٌة والجهالة.  .3

 تعد الكتابة والقراءة وسٌلتٌن فاعلتٌن فً التعلٌم والتعلم. .2

ر التً تجول فً صدر اإلنسان تعد الكتابة وسٌلة فاعلة للتنفٌس عن الخواطر والمشاع .2

 وربما منعه الحٌاء أو الخوؾ من التصرٌح بها.

                                                      
 .211ٌة عند األطفال، ص_رشدي أحمد طعٌمة، المفاهٌم اللؽو 1
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«تعد الكتابة وسٌلة فاعلة لتسجٌل الوقابع واألحداث، كما أنها وسٌلة لئلبداع األدبً .2
(1)

. 

نستنتج أن للكتابة مكانة بارزة فً حفظ التراث على مر العصور ومهما اختلفت       

 الدراسات واألبحاث.

  القراءة: رةمها -4

تعد القراءة مصدراً مهماً من مصادر إثراء الحصٌلة اللؽوٌة والمعرفٌة لدى التبلمٌذ       

ٌل الكفاءة اللؽوٌة وإثراء الرصٌد اللؽوي وملء أوقات وتعمل بهذا على تؽذٌة العقول وتحص

 الفراغ بكل جدٌد ومفٌد.

نظراً، بنطق أو دون نطق وفً تتبع الكلمات  »وتعرؾ القراءة فً اللؽة بأنها      

صطبلح على أنها عملٌة فكرٌة عقلٌة هدفها الفهم، ومن ثم ترجمتها إلى مدلوالتها من الا

«األفكار والمعانً
(2)

. 

جودمان" أن القراءة بوصفها عملٌة استقبال تنطوي على أربع مراحل أو " »وٌعتبر      

والتثبٌت من   Sampiing"جودمان" عملٌات هً: اختٌار عٌنات المادة المقروءة وٌسمٌها

والتنبؤ بما ٌرٌده الكاتب وٌسمه "جودمان"  Comfirningالرموز المقروءة، وٌسمٌها 

Testingتثبٌت( ، وفً تصور "جودمان" تختص العملٌتان االولٌتان )اختٌار العٌنة وال

هً التً بالجانب الفٌسولوجً فً القراءة أي اتصال العٌن بالرموز المطبوعة فكلها، إذ 

ختٌار( التعطً إشارة للمخ كً ٌفسر هذه الرموز بٌنما تختص العملٌتان األخرٌات )التنبؤ وا

«بالجانب الفعلً والعملٌتان األخرٌات ٌصفهما سمٌث بأنهما معلومات ؼٌر بصرٌة
(3)

. 

ٌهتم فً الدرجة األولى بتحدٌد الهدؾ من  تصالًاالوتعلٌم القراءة فً المدخل  »     

تصالً تدرٌب الدارس على الالقراءة إن من األمور الهامة فً تدرٌس القراءة فً المدخل ا

«استخدام القرابن المختلفة فً سبٌل استٌعاب النص المقروء
(4)

. 

 

                                                      
 .22إٌاد عبد المجٌد إبراهٌم، مهارات االتصال فً اللؽة العربٌة، صـ  1
 .29_المرجع نفسه، ص 2
 .916رشدي أحمد طعٌمة، المفاهٌم اللؽوٌة عند األطفال، ص _ 3
 .911_المرجع نفسه، ص 4
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 أهمية مهارات القراءة:

ٌحتاج اإلنسان فً حٌاته العامة إلى أن ٌعرؾ وٌعً ما ٌدور حوله أو ٌنتشر من أخبار     

تستجد بمرور وأن ٌكون مزوداً بما ال ؼنى للمواطن عنه من المعارؾ والمعلومات التً 

األٌام كً ٌتكٌؾ مع عصره والزمن الذي ٌعٌش فٌه، وسبٌل إلى ذلك ؼالباً، قراءة الصحؾ 

والنشرات والسماع إلى األخبار عن طرٌق المذٌاع أو التلفاز فالسماع  والمجاالت والكتب

 جزء من القراءة .

 سعة المعجم اللؽوي، وحسن الفهم. .9

 تحصٌل المعارؾ. .3

 سترخاء.االالمتعة الشخصٌة و .2

 متٌاز فً مٌدانها.الاكتساب ضرورات المهنة وا .2

 فهم الكتب ذات المستوى العالً. .2

 السرعة فً القراءة. .0

 تصال الٌومً بالناس وحسن التعامل معهم.الجودة ا .6

التدرٌب على المهارات الصوتٌة ٌساعد على ارتفاع مستوى القدرة على  .1

«التهجً
(1)

.  

 .اكتساب القارئ الثقة بالنفس » .1

 ستماع لدى القارئ فتصبح القراءة تسلٌة ممتعة ومفٌدة فً الوقت نفسه.ال.تحقٌق ا93

«القراءة. اكساب القارئ خبرات من خبلل 99
(2)

. 

 معوقات القراءة:

أوضحت بعض الدراسات واالبحاث الكثٌر من األمور التً تعٌق الطلبة وؼٌرهم من     

 ممارسة عملٌة القراءة والتً من أهمها:

                                                      
 .29_فهد خلٌل زاٌد، استراتٌجٌات القراءة الحدٌثة، ص 1
 .29المجٌد إبراهٌم، مهارات االتصال فً اللؽة العربٌة، ص_إٌاد عبد  2



 التواصل اللغوي.                                                      الفصل األول: 
 

 

64 

مل على أسالٌب جافة، حٌث تعجز وقصور مواد القراءة، حٌث ال تزال بعض الكتب تش »

المواد الدراسٌة، وهذا ما ٌجعل مواد القراءة خالٌة تكون مواد القراءة بها ؼٌر مرتبطة ببقٌة 

فً الخبرة وعاجزاً عن توسٌع أفاق التلمٌذ بالمدرسة، مما ٌجعلها أٌضاً سبباً فً من التنوع 

عدم إقباله على تعلم القراءة وانصرافه عنها، باإلضافة إلى أن مواد القراءة فً المدرسة 

 بتدابٌة.الا

المناسب: وٌقصد بالمناخ التعلٌمً للبٌبة الدراسٌة التً ٌتفاعل  عدم توافر المناخ التعلٌمً-

معها التلمٌذ مثل الفصل )ؼرفة الدراسة( التً ٌتلقى فٌها التلمٌذ المواد الدراسٌة ومن أهم 

 األسباب التً تؤدي إلى عدم توافر المناخ التعلٌمٌة المناسب.

 ازدحام ؼرفة الدراسة بالتبلمٌذ.-

 ٌة داخل ؼرؾ الدراسة.ضعؾ اإلضاءة والتهو-

«سوء حالة مقاعد جلوس التبلمٌذ-
(1)

. 

 المعلومات المناسبة لتعلٌم القراءة. فقر مكتبة المكتبة، بمصادر »

إهمال المعلم للحاالت المرضٌة: حٌث نجد الكثٌر من المعلمٌن ٌهتمون أثناء تعلٌم القراءة -

ٌة والعقلٌة، أو درة التلمٌذ الجسمباللؽة، والمادة التعلٌمٌة ومشكبلتها مع التركٌز على ق

ده النفسً للبدء فً عملٌة القراءة حٌث أن الحاالت المرضٌة تجعل بمعرفة مدى استعدا

 التبلمٌذ ؼٌر قادرٌن على تعلم القراءة مثل: سوء التؽذٌة.

«تأة...إلختتمثل التأ ضعؾ السمع والبصر، اضطرابات النطق والكبلم التً
(2)

. 

تتعلق بالقضاٌا  العوابق االجتماعٌة وثقافٌة، وهذه العوابق كما أن هناك مختلؾ       

أن الوضع االجتماعً ٌؤثر على  سرٌة التً تقؾ أمام األفراد، حٌثاالجتماعٌة واأل

 .السلوكٌات وتصرفات األفراد 

   

                                                      
 .923، ص9م، ط3392_طارق عبد الرؤوؾ، القراءة مفهومها، أهدافها، الدار العالمٌة للنشر والتوزٌع،  1
 .923 ص ،المرجع نفسه  _ 2
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 استماع                   ( 9) 

 (2)             كبلم                           

 قراءة  (                3)      

 (                                  2)             كتابة                          

 Listeningستماع التصال اللؽوي أربعة هً: ابلساسٌة لوٌتضح أن المهارات األ        

وبٌن هذه المهارات  Writtingوالكتابة  Readingوالقراءة  Speakingوالكبلم 

 عبلقات متبادلة وضحها الرسم.

ستماع والكبلم ٌجمعها الصوت، إذ ٌمثبل كبلهما المهارات الصوتٌة التً ٌحتاج إلٌها الفا    

المطبوعة بٌن القراءة  المباشر مع اآلخرٌن، بٌنما تجمع الصفحةاالتصال الفرد عن 

صال باآلخرٌن، وبٌن االتوالكتابة، وٌستعٌنان بهما لتخطً حدود الزمان وأبعاد المكان عند 

صبلت من أهمها أنها مصدر للخٌرات إذ هما مهارات استقبال ستماع والقراءة الا

Receptive اً ال خٌار للفرد أمامهما فً بناء المادة اللؽوٌة أو فً االتصال بها أحٌان»
(1)

. 

 

 

 

       

                                                      
 .902رشدي أحمد طعٌمة، المهارات اللؽوٌة، مستوٌاتها، تدرٌسها، صعوباتها، صٌنظر، _ 1

 

 

 

  

 



 اٌزطج١مٟ:                                                                                 اإلعشاء اٌفظً
 

 
67 

رؼذ اٌٍغخ سو١ضح اٌزؼ١ٍُ إر ثذٚٔٙب ال ٠غزط١غ وً ِٓ اٌّؼٍُ ٚ اٌّزؼٍُ اٌزٛاطً ف١ّب  

أٔٙب اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌشئ١غ١خ اٌزٟ رغؼٝ اٌّذسعخ إٌٝ رؼ١ٍّٙب ٌألؽفبي وْٛ  »ث١ّٕٙب وّب 

اٌٍغخ ِفزبػ اٌؾؼبسح ٠ٛ٘ٚخ اٌّٛاؽٓ ٚرشاس األُِ ٚٚع١ٍخ اٌزٛاطً اٌشئ١غ١خ ٚثذٚٔٙب ال 

٠غزط١غ اٌّزؼٍُ إدسان ثم١خ إٌشبؽبد ٚثبٌزبٌٟ إدسان اٌّفب١ُ٘ اٌؾ١بر١خ ثزشؼجبرٙب اٌّخزٍفخ 

ٌٍغ٠ٛخ األسثغ)االعزّبع، اٌىالَ، اٌىزبثخ، اٌمشاءح( عٛ٘ش رؼ١ٍُ اٌٍغخ إر ٚرؼذ اٌّٙبساد ا

ثٛاعطخ االعزّبع ٠ذسن اٌّؼٍُ األٌفبظ ٠ٚؾبٚي فُٙ دالٌزٙب ٚو١ف١خ ٔطمٙب ٚوزا ر٠ٕٛغ 

اٌزٕغ١ّبد ف١زشعُ ِب ٠غّؼٗ ػٓ ؽش٠ك اٌىالَ إِب رم١ًٍذا ٌٍّؼٍُ أٚ رؼج١ًشا ػٓ أفىبسٖ ثزار١خ 

ٛسٖ أٚ ٠ؼجش ػٓ ؽش٠ك اٌىزبثخ ف١زشعُ األطٛاد إٌّطٛلخ إٌٝ سِٛص ٚشؼٔبثؼخ ِٓ رفى١شٖ 

 «ِىزٛثخ رشا٘ب اٌؼ١ٓ
(1). 

 أهذاف تعهيم انهغت انعربيت:

٠ّىٓ إعّبٌٗ فٟ إٌمبؽ اٌزبٌٟ: 
(2) 

 لذسح اٌطالة ػٍٝ ِّبسعخ ِٙبسح االعزّبع اٌغ١ذ اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ فُٙ اٌّغّٛع  ر١ّٕخ

 ِٚزبثؼزٗ ٚاٌؾىُ ػ١ٍٗ.

  اٌمذسح ػٍٝ اٌمشاءح اٌظؾ١ؾخ اٌّؼجشح ثٕٛػ١ٙب اٌظبِزخ ٚاٌغٙش٠خ ِغ اٌفُٙ ر١ّٕخ

 ٚاالعزٕزبط ٚاٌزفبػً ٚٔمذ اٌّمشٚء.

  ر١ّٕخ ا١ًٌّ إٌٝ اٌمشاءح اٌؾشح ِّٚبسعخ ػبدارٙب ٚاإلفبدح ِٕٙب ٚاالعزّزبع ثٙب فٟ أٚلبد

 اٌفشاؽ.

  ٟٚػالِبد اٌزشل١ُ.ِّبسعخ اٌىزبثخ ثخؾ ٚاػؼ ِمشٚء ِغ ِشاػبح لٛاػذ اٌشعُ اإلِالئ 

  اٌزٟ رّىُٕٙ ِٓ ِّبسعخ اٌزؼج١ش اٌىزبثٟ ثٕٛػ١ٗ اإلثذاػٟ  رض٠ٚذ اٌطالة ثبٌّٙبساد

 ٚاٌٛظ١فٟ ِضً وزبثخ اٌشعبئً ٚاٌّمبالد ٚاٌمظض.

                                                           
1

ؽ١ٕفٟ ثٓ ػ١غٝ، األعظ إٌفغ١خ الوزغبة اٌٍغخ، ِغٍخ ّ٘ضح اٌٛطً، ٚصاسح اٌزشث١خ ِٚذ٠ش٠خ اٌزى٠ٛٓ، اٌغضائش ـ  

 .27َ، ص1991

2
اٌخ١ٍفخ، ؽشق رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ، داس اٌىزت اٌٛؽ١ٕخ، ثٕغبصٞ  عبعُ ِؾّٛد ؽغْٛ، ؽغٓ عؼفش ـ  

 .44َ، ص1996(1ؽ)
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 َا ٚطشفًب ٚثبٌّغزٜٛ اٌزٞ ٠غؼٍٗ ٠غزخذِٙب  اإلٌّب ًٛ ثبٌمٛاػذ األعبع١خ ٌٍغخ اٌؼشث١خ ٔؾ

ب خب١ًٌب ِٓ اٌٍؾٓ فٟ لشاءرٗ ِٚٓ اٌخطأ فٟ ٔطمٗ ٚاٌشوبوخ فٟ وزبثزٗ. ًّ ب ع١ٍ ًِ  اعزخذا

٠زّضً فٟ اٌؼٕبطش اٌزب١ٌخ: ٕٚ٘ب ٠زؼؼ ٌٕب أْ اٌغشع ِٓ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
(1)

 

ػزجبس٘ب ٌغخ ؽ١خ، ٠ٚؾغٓ اٌزىٍُ ٚاٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ثٙب ثؾ١ش ٠زغٕٓ أْ ٠ؾت اٌز١ٍّز ٌغزٗ ثب ♦

 ٌٗ رأد٠خ رٌه وٍٗ فٟ ٠غش ٚعٌٙٛخ ٠ٚغؼٝ إٌٝ رٛع١غ ِذاسوٗ ثّخزٍف ػشٚة اٌّؼشفخ.

أْ ٠ؾغٓ اعزضّبس أٚلبد اٌفشاؽ فٟ اٌؼًّ اٌظبٌؼ ٚاٌٙٛا٠بد اٌجٕبءح اٌزٟ رؼٛد ثبٌخ١ش  ♦

١خ ِب اوزغجٗ ِٓ اٌّٙبساد ٚاٌخجشاد فٟ ؽ١برٗ ػ١ٍٗ ٚػٍٝ ِغزّؼٗ، ٚثزٌه ٠ؼّب ػٍٝ رّٕ

 اٌّذسع١خ.

  تعريف انمعهم:

٘ٛ  »٠ؼزجش أعبط لٛاَ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ ٠ّٚىٓ رؼش٠فٗ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ  

إٔغبْ ِششذ ِٚٛعٗ ٚ٘ٛ اٌّزخظض اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ إ٠ظبي اٌّؼبسف ٚاٌخجشاد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

ٌٍّزؼٍُ ٚرٌه ثبعزخذاَ ٚعبئً ٚأعب١ٌت ف١ٕخ رؾمك ٘زا اإل٠ظبي، ٚاٌّؼٍّْٛ ٠ؤٌفْٛ عّبػخ 

١ِٕٙخ ِضّشح فٟ اٌّغزّغ، ٠ؾفظْٛ ٘زا اٌزشاس ٠ٕٚمٍٛٔٗ إٌٝ األع١بي اٌغذ٠ذح ُٚ٘ ثٙزا 

اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ وّب ٌُ ٠خفٝ فٟ ٚلزٕب اٌؾبٌٟ ػٍٝ أؽذ اٌّشزغ١ٍٓ أٚ ٠شعخْٛ اٌم١ُ ٚ

اٌّٙز١ّٓ ثمطبع اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِب ٌذٚس اٌّؼٍّْٛ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ، ٚخبطخً شخظ١خ 

اٌز١ٍّز ٚ٘زا ساعغ ؽغت ثؼغ اٌذساعبد إٌٝ أْ ػذد اٌغبػبد اٌزٟ ٠مؼ١ٙب اٌطفً فٟ 

٠مؼ١ٙب ِغ ٚاٌذ٠ٗ فٟ اٌج١ذ ِٚٓ ٘زا رجذأ ِّٙخ اٌّؼٍُ اٌّذسعخ أطجؾذ أوضش ِٓ رٍه اٌزٟ 

ٍْ ٚاؽذ ٚأطجؼ اٌّؼٍُ اٌمٕبح اٌضب١ٔخ ثؼذ  ِٓ ؽ١ش أْ دٚسٖ أطجؼ رشث٠ًٛب ٚرؼ١ّ١ًٍب فٟ آ

«األعشح
 (2)

. 

 

 
                                                           

1
 .21ػجذ إٌّؼُ ع١ذ ػجذ اٌؼبي، ؽشق رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، داس غش٠ت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ، د ـ ؽ، د ـ د، صـ  

2
 . 94َ ص2005ـ ِظطفٝ ػجذ اٌغ١ّغ ع١ٙش ِؾّذ ؽٛاٌخ، اٌّؼٍُ ٚر١ّٕزٗ ٚرذس٠جٗ، داس اٌفىش ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، األسدْ،  
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 خصائص انمعهم:

 ٠ّىٓ إ٠غبص٘ب فٟ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ: 

ب .1 ًِ ػٍٝ ِذسط اٌٍغخ  غضاسح اٌؼٍُ فٟ اٌزخظض اٌزٞ ٘ٛ ف١ٗ، ٕٚ٘ب اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٌٚضا

 اٌؼشث١خ أْ:

 .أْ ٠ٍُ ثبٌّبدح اٌذساع١خ اٌزٟ ٠مذِٙب 

 .ب ًّ  ٠فُٙ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٠ٚزّىٓ ِٓ سثؾ ٚؽذارٙب سثطبً ِؾى

لٛح اٌشخظ١خ: إْ ػؼ١ف اٌشخظ١خ ال ٠غزط١غ أْ ٠زّضً دٚسٖ اٌم١بدٞ ١ٌىْٛ لذٚح  .2

 ٌّزؼ١ٍّٗ، إر إْ ١٘جزٗ عضء ِٓ لجٛي اٌطبٌت ٌٍّبدح اٌّمذِخ إ١ٌٗ.

 االرظبف ثبٌظفبد اٌخٍم١خ اٌؼب١ٌخ ١ٌؾغٓ رؼبٍِٗ ِغ ؽالثٗ. .3

اٌّشٚٔخ: فّٓ اٌزوبء اٌّؼٍُ اٌّطٍٛة اٌّشٚٔخ فٟ اٌزؼبًِ، ٚأْ رىْٛ ٔفغ١زٗ ِٕفزؾخ  .4

ِٕٚجغطخ ٚغ١ش ِٕط٠ٛخ، ٚأْ ٠ىْٛ شغٛفبً ثبٌؼٍُ ِٛ٘ٛثًب ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب 

ٚٚؽذارٙب اٌّخزٍفخ
 (1)

. 

 ع اٌذسط ِٓ طفبد اٌّؼٍُ اٌغ١ذ.إرْ فبٌّٛ٘جخ ٚاٌشغف ثّٛػٛ

ب ٠ذفغ ثٗ إٌٝ  .5 ّّ ِؼشفخ اٌّؼٍُ ٢ساء اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ دساعزُٙ ِٚب ٠شٚٔٗ ِٓ طؼٛثبد ف١ٙب ِ

 إ٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب.

اإلٔظبد اٌغ١ذ دْٚ االٔشغبي ثأٞ أِش آخش أصٕبء ػشع اٌّشبوً ػ١ٍٗ .6
(2)

. 

 فٙزٖ اٌظفبد رغؼً اٌّؼٍُ لذٚح ؽغٕخ ٌطالثٗ.

 انتي يجب أن تراعى في إعذاد انذروس: انمبادئ

 اٌّذسط إٌٝ دسعٗ وّب ٠ٕظش إٌٝ ِٛػٛع ِٕؼضي ِغزمً ػٓ غ١شٖ، ثً ٠ؼذٖ  أال ٠ٕظش

 ِشرجطًب ثغ١شٖ ِٓ اٌّٛػٛػبد.

                                                           
1

 .161َ، ص2005(1عؼذْٚ ِؾّذ اٌغبِٛن، ِٕب٘ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚؽشق رذس٠غٙب، داس ٚائً ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ؽ)ـ  

2
 .1998(1ِؾّذ وجش٠ذ، ِٕٙبط اٌّؼٍُ ٚاإلداسح اٌزشث٠ٛخ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، ؽ) ع١ّشـ  
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  أْ ٠ىْٛ ٌٍّذسط خطخ ٚاػؾخ فٟ دسعٗ، ٚغشع ِؼ١ٓ ٠ؼًّ ٌٍٛطٛي إ١ٌٗ، ٚٔمؾ

١ف ٠فُٙ اٌزال١ِز اٌغشع عٛ٘ش٠خ ٠غت أْ رؼشف ٚرفُٙ ٠ٚجٕٝ ػ١ٍٙب فٟ اٌّغزمجً، ٚو

اٌزٞ ٠شِٟ إ١ٌٗ اٌشبػش ِٓ لطؼخ ِؾفٛظبد، أٚ اٌزٞ ٠مظذٖ اٌىبرت ِٓ لطؼخ اٌّطبٌؼخ 

ٚإٌمؾ اٌغٛ٘ش٠خ فٟ دسط اٌمٛاػذ، ٚو١ف ٠غزٕفغ ثٙزا اٌذسط ف١ّب ٠مشأٖ ِٚب ٠ىزجٗ ِٚب 

 .٠مٌٛٗ، ؽزٝ ٔظً ثبٌذساعخ إٌٝ اٌغشع اٌزٞ ٔمظذٖ ِٕٙب ٚال ٠ىْٛ آ١ٌخ

  ب رال١ِزٖ ٚعُٕٙ ِٚغزٛاُ٘ ِٚمذسرُٙ اٌؼم١ٍخ ٚاٌؼ١ٍّخ، ِٚب ٠الئُّٙ ٠ززوش ًّ اٌّذسط دائ

ِٚب ال ٠الئُّٙ، ٠ٚخزبس ٌُٙ ِٓ اٌّبدح ِب ٠ٕبعت اٌزوٟ ٚاٌّزٛعؾ ٚاٌغجٟ ُِٕٙ، ٠ٚغت 

 أْ ٠ؼشف و١ف ٠ٛػؼ ٘زٖ إٌمطخ ٌزٌه اٌز١ٍّز.

 .ٗ٠ىْٛ اٌّذسط ػٍٝ ػٍُ ربَ ثبٌٛعبئً اٌزٟ ٠زخز٘ب ٌزٛػ١ؼ دسع 

 ٕزفغ اٌّذسط ثّؼٍِٛبد اٌزال١ِز اٌغبثمخ وٟ ٠شثؾ اٌّبدح اٌغذ٠ذح ثبٌمذ٠ّخ ٚرزوش ٘زٖ ٠

 ثزٍه.

  ٠ؾغٓ اٌّذسط اخز١بس ِبدرٗ، فؾغٓ االخز١بس ٠ذي ػٍٝ ؽغٓ اٌزٚق ٚأْ ٠شرجٙب رشر١جًب

 ِٕطم١ًب وٟ ٠غًٙ ػٍٝ اٌزال١ِز فّٙٙب ٚرزوش٘ب.

 ٓاٌذسٚط ثؼؼٙب ِغ ثؼغ ٠غت أْ ٠جؾش اٌّذسط ػٓ أٚعٗ اٌشجٗ ٚأٚعٗ اٌخالف ث١ 

 فجّؼشفخ األٚعٗ ٚاٌّٛاصٔخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ِب ٠ّبصٍٙب أٚ ٠ؼبد٘ب رزؼؼ ٔمؾ اٌذسط.

  ب ٌٍضِٓ، ال ٠غزغشق أوضش ِٓ اٌٛلذ ًّ ٠غت رؾذ٠ذ اٌذسط ٚرؼ١١ٕٗ ثؾ١ش ٠ىْٛ ِالئ

 اٌّؾذد ٚال ٠زطٍت ألً ِٕٗ.

 ّخ رىْٛ اٌذسٚط ِزظٍخ ثبٌؾ١بح وً االرظبي، ِالئّخ ٌٍج١ئخ وً اٌّالئ
(1)

. 

سط ٚٚع١ٍخ ٌٍغخ اٌؼشث١خ ِىبٔخ ٘بِخ فٟ اٌّذسعخ اٌغضائش٠خ ثظفزٙب ِٛػٛع ٌٍذ 

اٌّؼبسف ٚأداح ٌٍزفى١ش ٚاإلثذاع، ٟٚ٘ لجً رٌه ٚع١ٍخ ٌٍزٛاطً ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ وزغبة ال

 ٚرفبػٍُٙ.

 

                                                           
1

َ 2002(5َ، ؽ)2000(، 4ؽغٓ شؾبرخ، رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك، اٌذاس اٌّظش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، ؽ)ـ  

 .13،14،15ص
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 انذراست انميذانيت: 

ثض٠بسح ١ِذا١ٔخ إٌٝ ثؼغ اٌّؤعغبد اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ أ٠ٓ ربثؼذ رؼ١ٍُ  لّذ

اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌزٛاطً اٌٍغٛٞ فٟ األلغبَ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌزال١ِز ٚثؼذ اٌذساعخ ٚاٌزؾ١ًٍ 

 رٛطٍذ إٌٝ ِب ٠ٍٟ:

 انتعبير انشفهي وانتىاصم:

ػٍٝ صالصخ أسوبْ أعبع١خ ِزّضٍخ  اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ ِٓ أُ٘ ٚعبئً اٌزخبؽت ٚاالرظبي ٠شرىض

 فٟ:

 .ٗاألفىبس ٚاٌّؼبٟٔ اٌزٟ رٕمً إٌٝ اٌّشعً إ١ٌ 

 .األٌفبظ ٚاٌؼجبساد اٌزٟ رظبؽ ف١ٙب األفىبس 

 .رشر١ت األفىبس ٚاٌّؼبٟٔ ٚؽغٓ رٕغ١مٙب 

 ٚلذ عغٍذ اٌّالؽظبد اٌزب١ٌخ:

 .ًاٌشثؾ ث١ٓ اٌمشاءح ٚاٌزؼج١ش ٚاٌزٛاط 

 ؼج١ش اٌشفٛٞ ٚاٌزٛاطً ٚفك اٌّمبسثخ إٌظ١خ.االٔزمبي ِٓ ِٛػٛع اٌمشاءح إٌٝ اٌز 

  إٌٝ ؽذ٠ش اٌزال١ِز دْٚ رظؾ١ؾٗ إر ٚسدد أخطبء وض١شح فٟ ٠ىزفٟ اٌّؼٍُ ثبالعزّبع

 اٌٍغخ ٌُ رظؾؼ.

 ـ انقراءة في انتعهيم االبتذائي:1

فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ االثزذائ١خ ٠ٕٚظّٗ ٠ٚزشن اٌٛلذ  ٠ٛصع اٌّؼٍُ اٌٛلذ ػٍٝ دسط اٌمشاءح

اٌىبفٟ ٌزمذ٠ُ اٌؾشف اٌغذ٠ذ فٟ ِشؽٍخ اٌزذس٠ت ػٍٝ ِفبر١ؼ اٌمشاءح ١ٌّىٓ اٌزال١ِز ِٓ 

إٌطك اٌظؾ١ؼ ٚفك ِخبسط اٌؾشٚف ٚطفبرٙب، ٚال ٠مزظش اٌزذس٠ت ػٍٝ ر١ٍّز ٚاؽذ ثً 

 "صُ" ٚ"دٌه" ثذي "رٌه". "رُ" ثذي ٠شًّ وً رال١ِز اٌمغُ، ؽزٝ ال ٔغّغ ر١ٍّز ٠مٛي
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  ـ شرح انمفرداث:2

)اٌغٕخ اٌشاثؼخ( رمٛي اٌّؼٍّخ: ِب 118"ث١ىبعٛ" ص  ٚسدد وٍّخ أطٍغ فٟ ٔض اٌمشاءح

ِؼٕٝ وٍّخ أطٍغ؟ ٌٛ أؽؼشد اٌّؼٍّخ طٛسح ٌالػت اٌش٠بػٟ "ص٠ذاْ" اٌزٞ ٠ؼشفٗ 

 سأعٗ شؼشاٌزال١ِز ٚؽٍجذ ُِٕٙ أْ ٠ٕظشٚا إٌٝ سأعٗ و١ف ٘ٛ؟ ف١مٌْٛٛ ال ٠ٛعذ فٛق 

 و١ف ٘ٛ؟ أطٍغ.

 ٚو١ف ٠مٌْٛٛ ػٓ اٌّشأح؟ طٍؼبء.

 ـ اٌشعٛع إٌٝ اٌمبِٛط أصٕبء ششػ اٌّفشداد دْٚ ِشاػبح اٌغ١بق.

رىزت اٌّؼٍّخ اٌؾشف ػٍٝ اٌظجٛسح ٚرطٍت ِٓ اٌزال١ِز ٔمٍٗ ػٍٝ اٌىشاط  انكتابت:

أِبَ اٌزال١ِز أْ رغطش ػٍٝ اٌؾشف فٟ اٌغجٛسح ٚرىزت اٌّؼٍّخ إٌّٛرط ِجبششحً ٠ٕٚجغٟ 

ٚرششػ وً ِشؽٍخ، ٠زذسة اٌزال١ِز ػٍٝ وزبثخ اٌؾشف فٟ اٌٙٛاء صُ ػٍٝ اٌٍٛؽخ ٚرشالت 

اٌٍٛؽبد ٚثؼذ اٌزّىٓ ِٓ اٌىزبثخ اٌظؾ١ؾخ ٠ىزت اٌزال١ِز ػٍٝ اٌىشاط ٚلذ رىْٛ ٚػؼذ 

 ّٔٛرًعب ٌٍؾشف ػٍٝ وشاعبد اٌزال١ِز ف١مٍذٚٔٗ ٠ٚىزجْٛ.

 ـ انمطانعت:4

اٌزال١ِز إٌٝ اٌزؼج١ش ثأعب١ٌت ع١ٍّخ، ٚلذ رؼّٓ إٌض اٌؾٛاس ٚاالعزفٙبَ  رٕجٗ 

ٚاٌزؼغت، ٌُٚ ٠ؾزشَ اٌّزؼ١ٍّٓ ٘زا فٟ األداء ٚاٌمشاءح، ٚفٟ إٌض اٌؾٛاسٞ ٠زؼّٓ 

 اٌزال١ِز ؽذ٠ش اٌشخظ١بد ٚ٘زا ِب ٠ذفؼُٙ إٌٝ اٌزٕبلش فٟ اٌمشاءح.

 ٓ وزبة اٌغٕخ اٌخبِغخ.ِ 124وبْ ِٛػٛع اٌذسط االعُ اٌّٛطٛي، ص ـ انقىاعذ:5

 ٔمظذ اٌمّش اٌزٞ ٔشاٖ ِؼ١ئًب. انمثال:

٠ؼٛع االعُ فٟ اٌغٍّخ، ٚرمذَ لبئّخ االعّبء اٌّٛطٌٛخ  رمٛي اٌّؼٍّخ االعُ اٌّٛطٛي

 وبٍِخ ٚألغبِٙب ٌُٚ رج١ٓ اٌّؼٍّخ عجت اٌزؼ٠ٛغ ِٚب ششٚؽٗ.

 



 اٌزطج١مٟ:                                                                                 اإلعشاء اٌفظً
 

 
73 

  مذرست رضا حىحى االبتذائيت: انسنت األونى

 

 

ػذد اٌزال١ِز 

 فٟ اٌمغُ

ػذد اٌؾظض فٟ 

 األعجٛع

اٌزٛل١ذ اٌضِٕٟ 

 ٌٍؾظخ

ػذد اٌزال١ِز 

اٌّزّى١ٕٓ فٟ 

 اٌؾظخ

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

وفب٠خ اٌؾظخ)سأٞ 

 اٌّؼٍُ(

 

 

 ؽظخ اٌمشاءح

 

        

42   

 

 

03    

    

 

 د 45

  

 

25 

   

 

59٪ 

طؼٛثخ إدسان 

اٌؾشٚف ثغجت 

ٔمض    اٌزذس٠ظ 

اٌؾشفٟ فٟ 

 األعجٛع

 

 

 ؽظخ اٌىزبثخ

 

 

42 

 

 

 

02 

   

 

 د 45

     

 

25 

 

 

59٪ 

أغٍج١زُٙ ٠زّىْٕٛ 

ِٓ رٌه إال اٌز٠ٓ 

ٌذ٠ُٙ طؼٛثبد فٟ 

 اٌزؼٍُ

 

 اٌشفٟٙ  اٌزؼج١ش

 

 

42 

 

 

03 

      

 

 د 45

 

 

21 

      

 

50٪ 

ػذَ اٌمذسح ػٍٝ 

ب  ًّ اٌزؼج١ش رؼج١ًشا ع١ٍ

ثغجت ٔمض اٌغبٔت 

 اٌٍغٛٞ

 

 مذرست بني نياط انجذيذة:

ػذد اٌزال١ِز  

 فٟ اٌمغُ

ػذد اٌؾظض 

 فٟ األعجٛع

اٌزٛل١ذ 

 اٌضِٕٟ ٌٍؾظخ

ػذد اٌزال١ِز 

اٌّزّى١ٕٓ فٟ 

 اٌؾظخ

وفب٠خ  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

اٌؾظخ)سأٞ 

 اٌّؼٍُ(

 

 

 

 ؽظخ اٌمشاءح

   

 

30 

 

 

03 

 

 

 د 45

 

 

20 

 

 

  66٪ 

رٛعذ طؼٛثخ 

فٟ اٌمشاءح 

ٌؼذَ رّىٓ 

اٌز١ٍّز ِٓ 

إدسان 

 اٌؾشٚف
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 ؽظخ اٌىزبثخ

 

30 

 

     

أغٍج١زُٙ  ٪70 21 د 45 

رغبٚصا ِشىٍخ 

 اٌىزبثخ

 

ؽظخ اٌزؼج١ش 

 اٌشفٟٙ

 

 

30 

ػذَ اٌمذسح  ٪33 10 د 45 03

ػٍٝ اٌزؼج١ش 

ٚرٌه ٌٕمض 

اٌشط١ذ 

 اٌٍغٛٞ

 

ؽظض اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌمشاءح ٚاٌزؼج١ش اٌشفٟٙ ٔمض فٟ  فٟ وٍزب اٌّذسعز١ٓ ٕ٘بن        

 ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ لٍخ اٌزٛاطً ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌز١ٍّز.

 انثانيت: مذرست رضا حىحىانسنت 

ػذد اٌزال١ِز  

 فٟ اٌمغُ

ػذد اٌؾظض 

 فٟ األعجٛع

اٌزٛل١ذ 

 اٌضِٕٟ ٌٍؾظخ

ػذد األؽفبي 

 اٌّزّى١ٕٓ

وفب٠خ  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

اٌؾظخ)سأٞ 

 اٌّؼٍُ(

 

 

 ؽظخ اٌمشاءح

اٌؾظخ ال  ٪64 18 د 45 03 28

رىفٟ ٌىٟ 

٠زّىٓ وً 

اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ 

 اٌمشاءح

 

 اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ

طؼٛثخ رّىٓ  ٪53 15 د 45 03 28

اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ 

 اٌزؼج١ش ثطاللخ
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 مذرست بني نياط انجذيذة:

ػذد اٌزال١ِز  

 فٟ اٌمغُ

ػذد اٌؾظض 

 فٟ األعجٛع

اٌزٛل١ذ 

 اٌضِٕٟ ٌٍؾظخ

ػذد األؽفبي 

اٌّزّى١ٕٓ ِٓ 

 اٌؾظخ

وفب٠خ  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

اٌؾظخ)سأٞ 

 اٌّؼٍُ(

 

 

 ؽظخ اٌمشاءح

   

25 

 

03 

 

 د 45

 

 13 

 

 

 

 

52٪ 

ٚعٛد طؼٛثخ 

فٟ اٌمشاءح 

اٌّغزشعٍخ ػٕذ 

 اٌجؼغ

 

 

 اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ

 

25 

 

03 

 

 د 45

  

12 

 

48٪ 

طؼٛثخ رّىٓ 

اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ 

اٌزؼج١ش 

 ثغالعخ

 

ِٓ خالي اٌغذ١ٌٚٓ أْ ؽظخ اٌمشاءح ف١ٙب رفٛق أوضش ِٓ اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ ٌٛعٛد  ٠زؼؼ       

 طؼٛثبد ٚػشال١ً فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼج١ش ٚرٌه ٌظؼٛثخ اٌزؼج١ش ثغالعخ.

 ت: مذرست رضا حىحى.انسنت انثانث

ػذد اٌزال١ِز  

 فٟ اٌمغُ

ػذد اٌؾظض 

 فٟ األعجٛع

اٌزٛل١ذ 

 اٌضِٕٟ ٌٍؾظخ

ػذد اٌزال١ِز 

ِٓ  اٌّزّى١ٕٓ

 اٌؾظخ

وفب٠خ  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

اٌؾظخ)سأٞ 

 اٌّؼٍُ(

 

 

 

 اٌمشاءح

ٕ٘بن لشاءح  ٪65 15 د 30 04 23

ٌىٕٙب غ١ش 

ِغزشعٍخ أٞ 

غ١ش ِزظٍخ 

ثغجت ػذَ 

اإلدسان اٌىٍٟ 

 ٌٍؾشٚف

 

 اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ

ػذَ رٛف١ش  ٪43 10 د 30 04 23

اٌٛعبئً 

وبٌظٛس 

 اٌّؼجشح
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 مذرست بني نياط انجذيذة:

اٌزال١ِز ػذد  

 فٟ اٌمغُ

ػذد اٌؾظض 

 فٟ األعجٛع

اٌزٛل١ذ 

 اٌضِٕٟ ٌٍؾظخ

ػذد األؽفبي 

 اٌّزّى١ٕٓ

وفب٠خ  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

اٌؾظخ)سأٞ 

 اٌّؼٍُ(

 

 

 اٌمشاءح

23 

 

 

 

 

 

ٕ٘بن ػٕبطش  ٪65 15 د 35 04

ع١ذح ٌىٓ 

اٌجم١خ لشاءارُٙ 

 غ١ش ِزظٍخ

 

 اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ

 ػ١ك اٌٛلذ ٪39 09 د 35 04 23

 

ٌؼ١ك اٌٛلذ ٠زؼؼ ِٓ خالي اٌغذ١ٌٚٓ ػؼف وج١ش ٌٍزال١ِز فٟ اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ ٚرٌه       

 ٚػذَ رٛفش اٌٛعبئً وبٌظٛس اٌّؼجشح.

 انسنت انرابعت: مذرست رضا حىحى

ػذد اٌزال١ِز  

 فٟ اٌمغُ

ػذد اٌؾظض 

 فٟ األعجٛع

اٌزٛل١ذ 

 اٌضِٕٟ ٌٍؾظخ

ػذد اٌّزّى١ٕٓ 

 خفٟ اٌؾظ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ 

 اٌّؾممخ

فب٠خ و

اٌؾظخ)سأٞ 

 اٌّؼٍُ(

 

 اٌمشاءح

ٔمض اٌشط١ذ  ٪65 15 د 45 03 23

اٌٍغٛٞ 

 ٚاٌزذس٠ت

 

 اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ

ٔمض اٌشط١ذ  ٪52 12 د 45 01 23

 اٌٍغٛٞ
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 مذرست بني نياط انجذيذة:

ػذد اٌزال١ِز  

 فٟ اٌمغُ

ػذد اٌؾظض 

 فٟ األعجٛع

اٌزٛل١ذ 

 اٌضِٕٟ ٌٍؾظخ 

ػذد اٌّزّى١ٕٓ 

 فٟ اٌؾظخ

وفب٠خ  اٌّئ٠ٛخإٌغجخ 

اٌؾظخ)سأٞ 

 اٌّؼٍُ(

أغٍج١خ اٌزال١ِز  ٪81 18 45 03 22 اٌمشاءح

ِزّى١ٕٓ ِٓ 

 ِٙبسح اٌمشاءح

ٔمض اٌشط١ذ  ٪59 13 45 01 22 اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ

اٌٍغٛٞ ٚػذَ 

 وفب٠خ اٌؾظخ

 

خالي اٌغذ١ٌٚٓ ٠ظٙش رفٛق عضئٟ ٌٍزال١ِز فٟ اٌمشاءح ٚػذَ رّىٓ اٌؼذد اٌىٍٟ  ِٓ     

ٌٍزال١ِز ِٓ رغبٚص ِٙبسح اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ ٚرٌه ٌٕمض اٌشط١ذ اٌٍغٛٞ ٚػذَ وفب٠خ اٌؾظخ 

 ألٔٙب رُذسط ِشح فٟ األعجٛع.

 : مذرست رضا حىحىخامستانسنت ان

ػذد اٌزال١ِز  

 فٟ اٌمغُ

ػذد اٌؾظض 

 فٟ األعجٛع

اٌزٛل١ذ 

 اٌضِٕٟ ٌٍؾظخ

ػذد اٌّزّى١ٕٓ 

 فٟ اٌؾظخ

وفب٠خ  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

اٌؾظخ)سأٞ 

 اٌّؼٍُ(

 

 ؽظخ اٌمشاءح

رّىٓ اٌزال١ِز  ٪92 25 د 45 03 27

 ِٓ اٌمشاءح

 

 

 اٌشفٟٙ اٌزؼج١ش

٠اللٟ اٌزال١ِز  ٪33 09 د 45 01 27

طؼٛثخ فٟ 

ؽظخ اٌزؼج١ش 

 اٌشفٟٙ
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 مذرست بني نياط انجذيذة:

اٌزال١ِز ػذد  

 فٟ اٌمغُ

ػذد اٌؾظض 

 فٟ األعجٛع

اٌزٛل١ذ 

 اٌضِٕٟ ٌٍؾظخ

ػذد اٌّزّى١ٕٓ 

 فٟ اٌؾظخ

وفب٠خ  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

اٌؾظخ)سأٞ 

 اٌّؼٍُ(

رمش٠جًب رّىٓ  ٪92 23 د 45 03 25 ؽظخ اٌمشاءح

وً اٌزال١ِز 

 ِٓ اٌمشاءح

ؽظخ اٌزؼج١ش 

 اٌشفٟٙ

ٔمض ِٙبسح  32٪ 08 45 01 25

اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ 

وفب٠خ  ٌؼذَ

اٌؾظخ 

 ٚاٌٛلذ

 

٠زؼؼ ِٓ خالي اٌغذ١ٌٚٓ أْ اٌزال١ِز فٟ اٌغٕخ إٌٙبئ١خ ٠ىْٛٔٛ لذ رّىٕٛا ِٓ رغبٚص       

فزجمٝ فغٛاد ػٛائك اٌمشاءح ٌٚىٓ ١ٌغذ لشاءح طؾ١ؾخ ثبٌّؼٕٝ اٌىٍٟ، أِب اٌزؼج١ش اٌشفٟٙ 

ب ِشىٍخ فٟ اٌزؼج١ش.ف١ٗ ألٕٔب ٔشٜ أزمبي اٌز١ٍّز ِٓ ؽٛس إٌٝ آخش ٚرىْٛ ٌذ٠ٗ  ًّ  دائ

ٚوً ٘زٖ اٌؼٛائك رؤدٞ فٟ األخ١ش إٌٝ رذ٘ٛس فٟ اٌّغزٜٛ اٌٍغٛٞ ٚ٘زا ِب أطجؼ شبئًؼب     

 ؽزٝ ػٕذ اٌطبٌت اٌغبِؼٟ ٚسداءح اٌخؾ ػٕذ ثؼغ اٌفئبد.
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فً خزبَ ِٛظٛع ثذث "اٌزٛاصً اٌٍغٛي فً رؼٍٍُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٌّىٕٕب اٌمٛي ثأْ               

 اال٘زّبَ ثبٌزٛاصً اٌٍغٛي ِٓ ألذَ اال٘زّبِبد اٌفىشٌخ.

ٚلذ دبٚي ٘زا اٌجذث اٌزي ثٍٓ أٌذٌٕب اإلجبثخ ػٓ اإلشىبٌٍخ اٌّطشٚدخ، ٚٚظخ           

  ِفَٙٛ اٌزٛاصً اٌٍغٛي ػٕذ ػذح ثبدثٍٓ ِٓ أِثبي سِٚبْ جبوجضْٛ، دي صٛصٍش

 ٚرؼشظب ٌؼٕبصشٖ اٌضزخ ػٕذ جبوجضْٛ ٚاٌّزّثٍخ فً اٌّشصً، ٚاٌّشصً إٌٍٗ، اٌشصبٌخ

، وّب بفخ إٌى ٚظبئفٗ اٌّزؼٍمخ ثىً ػٕصش ِٓ ػٕبصش٘باٌمٕبح، اٌضٍبق، اٌضٕٓ، ثبإلظ

ٚظخ ػٛائك اٌزً رؼشلً ػٍٍّخ اٌزٛاصً اٌٍغٛي ِٚفَٙٛ اٌّٙبساد اٌٍغٌٛخ اٌزٛاصٍٍخ 

ٚثٍٓ غشق رذسٌضٙب، دٍث ٌطشح ٘زا اٌجذث "اٌزٛاصً اٌٍغٛي ٚرؼٍٍُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ" 

 . ٚاٌّذاسس اٌجزائشٌخ لعٍخ رؼٍٍُ اٌّٙبساد اٌٍغٌٛخ اٌزٛاصٍٍخ فً اٌطٛس االثزذائً

ٚوبْ ِٛظٛع اٌجذث ػجبسح ػٓ إغالٌخ ػٍى ٚالغ رؼٍٍُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ اٌزً ٌضؼى           

 اٌىثٍش إٌى رذمٍمٙب، دٍث وبٔذ اٌّٙبساد اٌٍغٌٛخ فً اٌطٛس األٚي ً٘ صجًٍ ٘زا اٌجذث

 :ٚلذ خشجذ ثّجّٛػخ ِٓ إٌزبئج ًٚ٘ وبٌزبًٌ

 ٌّذاسس اٌجزائشٌخ ٚرٌه ػٓ غشٌك اٌزٛاصً اٌىشف ػٓ ٚالغ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ فً ا

دزى ٌضزطٍغ اإلٔضبْ اٌزألٍُ  اٌٍغٛي اٌزي ٌضؼى فً إٌٙبٌخ إٌى رذمٍك اٌىفبءح اٌزٛاصٍٍخ،

ِغ ِخزٍف األٚظبع فً اٌّجزّغ، فبٌطفً ثّب ٌذٍّٗ ِٓ لذساد ػمٍٍخ ٚاٌجضٍّخ ٚإٌفضٍخ 

اٌذٍبرٍخ ثٕفضٗ، ٚثّب  رذفغ الوزشبف ِخزٍف اٌّؼبسف دزى ٌصجخ لبدسا ػٍى دً ِشىالرٗ

ثأي غشٌمخ  أٔٗ صفذخ ثٍعبء ٌخطٛا ػٍٍٗ وٍفّب شبء اٌىجبس، فئْ ثئِىبٔٗ اوزضبة اٌّؼبسف

 ٚ٘زا ِب اصزخٍصٗ اٌّؼٍّْٛ.، وبٔذ

  ٕ٘بن ثؼط اٌّؼٍٍّٓ ال ٌجزٌْٛ جٙذا خبصب ٌزطٌٛش لذساد اٌّزؼٍٍّٓ ِّب ٌؤدي إٌى

 الجزٙبد ٌىضت اٌّؼبسف ثٕفضٗ.إٔشبء جًٍ ظؼٍف ِٚؼزّذ ػٍى اٌّؼٍُ فً وً ِشح دْٚ ا

  خجشح ٚجٙذ اٌّؼٍُ ٚدذ٘ب غٍش وبفٍخ إلٌصبي ِخزٍف اٌّؼبسف، فبٌّؼشفخ رزطٛس

ثزطٛس اٌؼٍَٛ ٚاٌٛصبئً، وّب أْ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ٌفشض ػٍى اٌفشد ٚاٌّجزّغ ٚاٌزٍٍّز 

 ٚاٌزطٌٛش فً ألً ٚلذ ِّىٓ.



                                                                                                          خبرّخ
 

 

81 

 األٌٚى فجزوبئٗ اٌفطشي  ِٓ خالي رجبسثُٙ اٌىثٍشح فىً اٌطشق رشبثٗ اٌطفً فً اٌّشدٍخ

ٌزّىٓ ِٓ رزٌٚذ٘ب ٚرخزٌٕٙب ٌٚىٓ فً ٔفش اٌٛلذ ٕ٘بن ثؼط اٌطشق اٌزؼٍٍٍّخ رجذع ِٓ 

 ٚرٍشح اٌزؼٍُ.

 :خالي إٌزبئج اٌزً اصزخٍصٕب٘ب ٌّىٓ غشح ثؼط االلزشادبد ٌزذضٍٓ األداء ِٓٚ 

 ِّٙب رؼذدد اإلصالدبد ٚرٕٛػذ إال أٔٗ ال ٌّىٓ ٔجبدٙب ِب ٌُ ٌجٕذ ِخزٍف 

ِىبٍٔبد ٌزذمٍك ِب ٌٙذف إٌٍٗ، ِٚٓ ثٍٓ ٘زٖ اإلِىبٍٔبد ترٛفٍش اٌٛصبئً، رىٌٛٓ اإل

 اٌّزؼٍٍّٓ ٚرذسٌجُٙ ٌزطجٍمٙب(.

  ْوّب ٌجت أْ رزذذد جٙٛد اٌّذسصخ ِغ ثمٍخ اٌّؤصضبد االجزّبػٍخ ٚاٌزشثٌٛخ ثّؼٕى أ

 ٌىْٛ اٌّجزّغ ٌّذخ ٚادذح رضبُ٘ فً رطٌٛش اٌّذسصخ، ٚ٘زا اٌجٙذ اٌججبس ٌذخً ظّٓ

ِجٙٛداد اٌذٌٚخ فبٌّذسصخ ٚدذ٘ب لبصشح ثئِىبٍٔبرٙب اٌّذذٚدح ػٓ اٌزؼشٌف اٌطفً ػٍى 

رٌه فئْ اٌزٛاصً داخً اٌمضُ ٘ٛ صٛسح ِصغشح ٌٍزٛاصً فً  ِجزّؼٗ، إظبفخ إٌى

 اٌّجزّغ ِٚغ فئبد ِخزٍفخ.

ثُ خزُ اٌجذث ثذساصخ رطجٍمٍخ ٚرٌه ثبصزؼبٔخ ثّالدظبد ٚآساء اٌّؼٍٍّٓ، ٚلذ أجبة     

جذث ػٓ اإلشىبٌٍخ اٌّطشٚدخ اٌّزّذٛسح دٛي صٍش اٌّٙبساد اٌٍغٌٛخ ِٚىبِٓ اٌخًٍ فً اٌ

 اوزضبة اٌٍغخ فً ٘زٖ اٌّشدٍخ.
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 اٌمزآْ اٌىز٠ُ. أوالً:

 اٌّظبدر ٚاٌّزاخغ. ثانياً:

  ِىزجخ اٌؼج١ىبْ ١ُ٘ ِسّذ شبفؼٟ ٚآخزْٚ، إٌّٙح اٌّذرطٟ ِٓ ِٕظٛر خذ٠ذ،ائثز .1

 . 1996َ، 1ز،طاٌدشائ

 اٌٛراق ٌٍٕشز اٌٍغخ اٌؼزث١خ،ي فٟ ئ٠بد ػجذ اٌّد١ذ ئثزا١ُ٘، ِٙبراد االرظب .2

 َ.2212، 1طاٌزٛس٠غ،ٚ

د٠ٛاْ  زمً رؼ١ّ١ٍخ اٌٍغبد، دراطبد فٟ اٌٍظب١ٔبد اٌزطج١م١خ، أزّذ زظبٟٔ، .3

 َ.2222، 1اٌّطجٛػبد اٌدبِؼ١خ، اٌدشائز،ط

 َ.2228 1ط ،، دار إٌٙضخ اٌؼزث١خ، ٌجٕبْرؼ١ٍّخ اٌٍغخ اٌؼزث١خاْ ط١بذ، أٔطٛ .4

ٌٍٕشز  ػبٌُ اٌىزت اٌسذ٠ش، ث١ٓ إٌظز٠خ ٚاٌزطج١ك،رؼ١ٍّخ إٌظٛص  ز٠ز،ثئ ثش١ز .5

 َ.2227، 1ط ٚاٌزٛس٠غ، األردْ،

االرظبي اٌٍظبٟٔ ٚآ١ٌبد اٌزذا١ٌٚخ فٟ وزبة اٌظٕبػز١ٓ ألثٟ ٘الي  ثٓ ٠بِٕخ، .6

 َ.1997د ط، اٌؼظىزٞ، دار اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، 

 دار رش١ذ ١ٌجت، األطض اٌؼبِخ ٌٍزذر٠ض١ِٕز ػطب هللا،  خبثز ػجذ اٌس١ّذ خبثز، .7

 َ.1،1983ط ث١زٚد، إٌٙضخ اٌؼزث١خ،

 1ط اٌٍغخ اٌؼزث١خ، ث١زٚد خبطُ ِسّٛد زظْٛ، زظٓ خؼفز اٌخ١ٍفخ، طزق رؼ١ٍُ .8

1983َ 

 َ.2227، 1ٌّظز٠خ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ، طاثٓ خٕٟ، اٌخظبئض، دار اٌىزت ا .9

 ءزظٓ ٔبظُ، اٌجٕٝ األطٍٛث١خ، دراطخ فٟ أٔشٛدح اٌّطز ٌٍظ١بة، اٌذار اٌج١ضب .12

 َ.2222، 1اٌّغزة، ط

ػّبْ دار  ، ػٍُ إٌفض اٌززثٛٞ ٌٍطبٌت اٌدبِؼٟ ٚاٌّؼٍُ اٌّّبرص،زظ١ٓ أثٛ ر٠بع .11

 َ.2227، 1طاٌزٛس٠غ، اٌّظ١زح ٌٍٕشز 

االردب٘بد اٌسذ٠ثخ ٌزذر٠ض اٌٍغخ اٌؼزث١خ)رؼ١ٍّٙب ٚرم٠ُٛ  زظٕٟ ػجذ اٌٙبدٞ ػظز، .12

 َ.2225رؼٍّٙب(، ِزوش اإلطىٕذر٠خ ٌٍىزبة، دط،
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اٌمضبح، اٌّذخً ئٌٝ اٌززث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، دار ا١ٌبسٚرٞ اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ خبٌذ  .13

 َ.1998، 1ط

ر١ّٕخ ِٙبراد اٌزٛاطً اٌشفٛٞ اٌزسذس  طٛا٠ٚٓ، راشذ ِسّذ ػط١خ، أثٛ .14

 َ.2225، 1ٚاالطزّبع، دراطخ ػ١ٍّخ رطج١م١خ، ئ٠ززان ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ، ط

اٌشغٍٛي، ػٍُ إٌفض اٌّؼزفٟ، دار ػّبد ػجذ اٌزز١ُ  .رافغ إٌظ١ز اٌشغٍٛي، .15

 األردْ. ػّبْ، اٌشزٚق،

دار  ب،٠ٛبرٙب، رذر٠ظٙب، طؼٛثبرٙ.رشذٞ أزّذ طؼ١ّخ، اٌّٙبراد اٌٍغ٠ٛخ، ِظز .16

 َ.2224، 1اٌفىز اٌؼزثٟ، ط

 َ.2225، 1اٌّؼزفخ ٌٍٕشز، ط دار سوز٠ب ئطّبػ١ً، طزق رذر٠ض اٌٍغخ، .17

 1ىزت اٌسذ٠ش ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ،ط، اٌٍغخ اٌٛظ١ف١خ ٚاالرظبي، ػبٌُ اٌسوز٠ب شؼجبْ .18

2211.َ 

د، دار ، اٌزثظ ث١ٓ اٌٍغخ ٚاٌفىز ٚاٌظٛأثٛ اٌظؼٛد أزّذ اٌفخزأٟ، رطٛر اٌٍغخ .19

 َ.2212، 1اٌىزبة اٌسذ٠ش،ط

طؼذْٚ ِسّذ طّٛن، ِٕب٘ح اٌٍغخ اٌؼزث١خ ٚطزق رذر٠ظٙب، دار ٚائً ٌٍٕشز  .22

 َ.2225، 1ٚاٌزٛس٠غ،ط

 1اٌٍغخ اٌؼزث١خ، دار األًِ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ،ططؼ١ذ ِسّذ ِزاد، اٌزىب١ٍِخ فٟ رؼ١ٍُ  .21

2222.َ 

 1ط١ّز ِسّذ وجز٠ذ، ِٕٙبج اٌّؼٍُ ٚ اإلدارح اٌززث٠ٛخ، دار إٌٙضخ اٌغزث١خ، ط .22

1998.َ 

 َ.2229، 1طبٌر ثٍؼ١ذ، درٚص فٟ اٌٍظب١ٔبد اٌزطج١م١خ، دار ِ٘ٛخ، ط .23

رطج١م١خ دراطخ  ،ث١ٓ إٌظز٠خ ٚاٌزطج١ك طجسٟ ئثزا١ُ٘ اٌفمٟ، ػٍُ اٌٍغخ إٌظٟ .24

 َ.2222، 1ٚاٌزٛس٠غ اٌمب٘زح، ط ػٍٝ اٌظٛر اٌّى١خ، دار لجبء ٌٍطجبػخ ٚإٌشز

طجسٟ ئثزا١ُ٘ اٌفمٟ، ػٍُ اٌٍغخ إٌظٟ ث١ٓ إٌظز٠خ ٚاٌزطج١ك، اٌذار اٌٍجٕب١ٔخ       .25

 َ.2222، 5َ، ط4،2222ط 

ـ  طالذ اٌذ٠ٓ، طالذ زظ١ٕٓ، فٟ ٌظب١ٔبد اٌؼزث١خ، دار اٌفىز اٌؼزثٟ، اٌمب٘زح، د .26

 َ.2211ط، 
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طالذ اٌذ٠ٓ ػزفخ ِسّٛد، رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ ِٙبراد اٌزذر٠ض فٟ ػظز اٌّؼٍِٛبد  .27

 َ.2225، 1ػبٌُ اٌىزت، ط

 ٌذار اٌؼب١ٌّخ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ، ططبرق ػجذ اٌزؤٚف، اٌمزاءح ِفِٙٛٙب، أ٘ذافٙب، ا  .28

2214.َ 

، اٌزٛاطً اٌٍظبٟٔ ٚاٌشؼز٠خ، ِمبرثخ رس١ٍ١ٍخ ٌٕظز٠خ اٌطب٘ز ثٓ زظ١ٓ ثِٛشثز .29

 َ.2227، 1رِٚبْ خبوجظْٛ، اٌذار اٌؼزث١خ ٌٍؼٍَٛ،ط

 َ.2211 ،1خ فٟ اٌٍظب١ٔبد، دار اٌّظ١زح، طػبطف فضً ِسّذ، ِمذِ .32

 اٌج٠ٛ١ٕخ ئٌٝ اٌزشز٠س١خ ٔظز٠خ ٚرطج١كػجذ هللا اٌغذاِٟ، اٌخط١ئخ ٚاٌزىف١ز، ِٓ  .31

 َ.2226، 1اٌّزوش اٌثمبفٟ اٌؼزثٟ، ط

ػجذ اٌد١ًٍ اإلسدٞ ئٌّزبر ٘ٛ ٌٕشزب٠ٓ، رِٚبْ خبوجظْٛ أٚ اٌج٠ٛ١ٕخ اٌظب٘زر١خ  .32

 َ.1999، 1اٌذار اٌج١ضبء، ط

ػجذ اٌززّبْ ػجذ اٌٙبشّٟ، طٗ ػٍٟ زظ١ٓ اٌذ١ٌّٟ، اطززار١د١بد زذ٠ثخ فٟ فٓ  .33

 اٌزذر٠ض، دار اٌشزٚق اٌؼزثٟ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ.

 1ط١ّ١خ، دار أطبِخ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ،ؼٍػجذ اٌّؼطٟ زدبسٞ، ٕ٘ذطخ اٌٛطبئً اٌز .34

2229.َ 

غز٠ت ٌٍطجبػخ ٚإٌشز ػجذ إٌّؼُ ط١ذ ػجذ اٌؼبي، طزق رذر٠ض اٌٍغخ اٌؼزث١خ، دار  .35

 ٚاٌزٛس٠غ.

ػجذ إٌبطز شّبطخ، أ١ّ٘خ اٌّؼٍُ ٚدٚرٖ اٌززثٛٞ ٚرضبٖ اٌٛظ١فٟ ػٓ ِّٙخ  .36

 ػّزاٌزؼ١ٍُ، دراطخ فٟ ػٍُ االخزّبع اٌّىٕٝ اٌؼزثٟ اٌسذ٠ش خبِؼخ 

 َ.2211، ١ٌ1ج١ب،طاٌّخزبر،

 دار ػجذ اٌٙبدٞ ثٓ ظبفز اٌشٙزٞ، اطززار١د١بد اٌخطبة، ِمبرثخ ٌغ٠ٛخ رذا١ٌٚخ، .37

 َ.2224، 1اٌىزبة اٌدذ٠ذ، ط

طً فٟ خّبػخ اٌمظُ اٌذراطٟ اٌؼزثٟ فززبرٟ، أّٔبط اٌزفبػً ٚػاللبد اٌزٛا .38

 َ.2212ط، ـ  ٙب، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌدبِؼ١خ، دطبل١ٚطزق 

ٚشبْ، اٌظ١بق ٚإٌض اٌشؼزٞ ِٓ اٌج١ٕخ ئٌٝ اٌمزاءح، دار اٌثمبفخ ٌٍٕشز ػٍٟ آ٠ذ أ .39

 َ.2222، 1ٚاٌزٛس٠غ، ط
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 1اٌزضٛاْ ٌٍٕشز،ط ػّبْ خبطُ اٌد١ٛرٞ، إٌّب٘ح ٚطزق رذر٠ض اٌٍغخ، دار .42

2223.َ 

 فبطّخ طجبي ثزوخ، إٌظز٠خ األٌظ١ٕخ ػٕذ رِٚبْ خبوجظْٛ دراطخ ٚٔظٛص .41

 ط.ـ  ٚاٌزٛس٠غ، د اٌّإطظخ اٌدبِؼ١خ ٌٍذراطبد ٌٍٕشز

 1فٙذ خ١ًٍ سا٠ذ، اطززار١د١بد اٌمزاءح اٌسذ٠ثخ، دار ٠بفب اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ، ط .42

2226.َ 

دار  وب٠ذ ئثزا١ُ٘ ػجذ اٌسك، رخط١ظ إٌّب٘ح ٚفك ِٕٙح اٌزفز٠ذ ٚاٌزؼٍُ اٌذارٟ، .43

 َ.2226، 1اٌفىز، ط

ٌٍٕشز  اٌشزٚقدار  ِسظٓ ػٍٟ ػط١خ، اٌىبفٟ فٟ أطب١ٌت رذر٠ض اٌٍغخ اٌؼزث١خ، .44

 َ.2226، 1ٚاٌزٛس٠غ،ط

 َ.1996د٠ٛاْ اٌؼزة، اٌٍغخ ٚاٌزٛاطً، اٌّسدٛة اٌّسدٛثٟ، .45

أزّذ ٔخٍخ، ػٍُ اٌٍغخ إٌظبِٟ ػٕذ ٘ب١ٌذٞ ،دار اٌٛفبء ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ   ِسّذ .46

 َ.1997اٌمب٘زح، د ـ ط، 

ثزذائٟ ٚفك إٌظٛص الِسّذ طبٌر زثزٚثٟ ،اٌذ١ًٌ اٌج١ذاغٛخٟ ٌّززٍخ اٌزؼ١ٍُ ا .47

 َ.2212ػ١ٓ ١ٍٍِخ، اٌدشائز، دار اٌٙذٜ، اٌّزخؼ١خ ٚإٌّب٘ح اٌزط١ّخ،

 ِسّذ ػجذ اٌززّٓ، رؼ١ٍُ اٌمزاءح ث١ٓ اٌّذرطخ ٚاٌج١ذ، دار اٌفىز ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ .48

 َ.1998، 1األردْ، ط

ِظطفٝ ػجذ اٌظ١ّغ ط١ٙز ِسّذ زٛاٌخ، اٌّؼٍُ ٚر١ّٕزٗ ٚرذر٠جٗ، دار اٌفىز ٌٍٕشز  .49

 َ.2225ٚاٌزٛس٠غ، األردْ،

 1ِسّذ ػٛدح اٌز٠ّبٚٞ، ػٍُ إٌفض اٌؼبَ، دار اٌّظ١زح ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ ٚاٌطجبػخ،ط .52

 َ.2228، 3َ، ط2226، 2َ، ط2224

  اٌٍغخ خظبئظٙب، ِشىالرٙب، لضب٠ب٘ب، ٔظز٠برٙب فٛسٞ أزّذ ٠بط١ٓ، ِسّذ  .51

 َ.2211، 1ِذاخً رؼٍّٙب، رم١ُ رؼٍّٙب، زّبدح ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ، ط

  3دار اٌج١ضبء، اٌّغزة،ط اٌّزوش اٌثمبفٟ اٌؼزثٟ،خ إٌض، ١د٠ٕبِ ِسّذ ِفزبذ ، .52

2226.َ 
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 دار لجبء ٌٍطجبػخ ٚإٌشز ٚاٌزٛس٠غ ِسّٛد فّٟٙ اٌسدبسٞ ،ِذخً ئٌٝ ػٍُ اٌٍغخ، .53

 َ.2226ط، ـ  اٌمب٘زح، د

ِٕشٛراد ِخجز  ط١بل١خ رأط١ٍ١خ،لزاءح  ،ٔؼّبْ ثٛلزح، اٌّظطٍر اٌظ١بلٟ .54

 َ.2226 ط،ـ  اٌٍظب١ٔبد ٚاٌٍغخ، اٌدشائز، د

دار اٌفىز  ػالَ،إلاٌزٛاط١ٍخ ٚاالرظب١ٌخ، دراطبد فٟ اٌٍغخ ٚا وفب٠بد ٘بدٞ ٔٙز، .55

 َ.2223 (1)ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ، ط

 المراجع المترجمة: ثالثاً: 

رؼ١ٍّٙب دار ػجذ اٌزاخسٟ، ػٍٟ أزّذ شؼجبْ، أطض رؼٍُ اٌٍغخ ٚ رز: دٚخالص ثزاْٚ،. 56

 َ.1994إٌٙضخ اٌؼزث١خ، 

، ِسّذ ٠س١برٓ، اٌّظطٍسبد اٌّفبر١ر ٌزس١ًٍ اٌخطبة، اٌذار اٌؼزث١خ د١ِٕٚه ِبٔغٛٔٛ .57

 َ.2228، 1ٌٍؼٍَٛ، ط

ـ  د ٌجٕبْ، .فبْ دا٠ه، إٌض ٚاٌظ١بق، رز: ػجذ اٌمبدر ل١ٕٕٟ، ئفز٠م١ب اٌشزق ث١زٚد، .58

 َ.2222ط 

أ٠ٚى١ٟٛٔ، رز: ِسّذ ٔظ١ف، فٟ اٌزذا١ٌٚخ اٌّؼبطزح   . .ٌِٛشن س٠ٍزّبْ، ن،59 

 َ.2224دار أفز٠م١ب اٌشزق، د ـ ط، ٚاٌزٛاطً، 

ز٠ٕٛز ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ ٠ٛرخ١ٓ ٘بثزص، أثٛ ٔٛر زّذٞ، األخالق ٚاٌزٛاطً، دار اٌ. 62

 َ.2229، 1ط

 المعاجمرابعاً: 

أثٛ اٌسظ١ٓ أزّذ ثٓ فبرص ثٓ سوز٠ب، ِمب١٠ض اٌٍغخ، رر: ػجذ اٌظالَ ِسّذ ٘برْٚ  .61

 .4دار اٌفىز ٌٍطجبػخ  ٚإٌشز، ج

 اٌخ١ًٍ ثٓ أزّذ اٌفزا١٘ذٞ، وزبة اٌؼ١ٓ ِزرجًب ػٍٝ ززٚف اٌّؼدُ، رر: ػجذ اٌس١ّذ. 62 

 .2222، 1، ط4إٌٙذاٚٞ، دار اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،ج
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 .اٌّدٍذ األٚي دار اٌّؼبرف، ٌظبْ اٌؼزة، اثٓ ِٕظٛر،. 63

 .15ٌظبْ اٌؼزة، دار طبدر ،اٌدشء ، .اثٓ ِٕظٛر،64

 الدوريات والمجالت:خامساً: 

، طؼٛثبد اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ ػٕذ اٌّذرط١ٓ فٟ فززبد، ػّبر ػْٛ .أزّذ65

 االثزذائٟ، ِدٍخ اٌؼٍَٛ إٌفظ١خ.ِززٍخ اٌزؼ١ٍُ 

ز١ٕفٟ ثٓ ػ١ظٝ، األطض إٌفظ١خ الوزظبة اٌٍغخ، ِدٍخ ّ٘شح اٌٛطً، ٚسارح اٌززث١خ  .66

 .1991ِٚذ٠ز٠خ اٌزى٠ٛٓ، اٌدشائز، 

 طٕذ رى٠ٕٟٛ ٌفبئذح ِؼٍّٟ ٚسارح اٌززث١خ اٌٛط١ٕخ، رؼ١ّ١ٍخ اٌّٛارد اٌّذرطخ االثزذائ١خ . 67

 َ.2223اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ 
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