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ىل من جرع إمكأس فارغا ميسليين كطرة حب  إؤ

ىل من أأرضؼتين إحلب و إحلنان  إؤ

ىل بلسم إحلب وإمشفاء  إؤ

ىل إمللب إمناصع ابمبياض وإدليت إحلبيبة  إؤ

ىل من لكت أأانمهل ميلدم منا حلظة سؼادة   إؤ

ىل من حصد إلأشوإك غن دريب لميهد يل طريق إمؼمل   إؤ

ىل إمللب إمكبري وإدلي إمؼزيز  إؤ

ىل إمللوب إمطاهرة إمركيلة و إمنفوس إمربيئة  إؤ

خويت محمد ايسني؛ وميد، فاطمة إمزهرإء، مسيحة وأأوالدها  ىل رايحني حيايت إؤ إؤ

وإئل غبد إمرمحن، وس مي غبد إالؤهل و أأنس غبد إمغين 

ىل صديلة زينب  إؤ

ىل أأس تاذي إملرشف أأطال هللا معره د بن ػائشة حسني . إؤ

إلآن ثفتح إلأرشػة و ترفع إملرساة متنطلق إمسفينة يف غرض إمبحر وإسع، مظمل هو حبر إحلياة ثنطلق يف 

ال كنديل إذلكيات، ذكرايت إلأخوة إمبؼيدة  هذه إمظلمة ال ييضء إؤ

ىل إذلين أأحببهتم و أأحبوين : إؤ

 -مس تغامن- أأساثذيت إلأفاضل من جامؼة 

زماليئ من كسم إلأدب إمؼريب 

  -خروبة - أأصدكايئ من جامؼة 

أأهدي هذه إملذكرة إملتوإضؼة رإجية من إملوىل غز و جل أأن جتد إملبول و إمنجاح 
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 .إن الحمد هلل نحمده و نستعٌنه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سٌئات أعمالنا
من ٌهده هللا فهو المهتدي، ومن ٌضلل فلن تجد له ولٌا مرشدا، والصالة والسالم على 

 :وصحبته األخٌاروبعد أفضل خلق هللا سٌدنا محمد وعلى آله
 إن تطور العلوم التربوٌة و اللغوٌة فً النصف الثانً من القرن العشرٌن هو الذي 

أملى مفهوم التعلٌمٌة الذي انبثق من تضافر العلوم مجتمعة من علم النفس و علم 
االجتماع ، وعلم تعلٌم سائر العلوم باإلضافة إلى سائر العلوم المرجعٌة، فأتى مفهوم 

التعلٌمٌة كتطور تدرٌجً لمفهوم الطرائق الخاصة فً تعلٌم المواد أو ما ٌسمى باللغات 
األجنبٌة الدٌداكتٌك الذي ٌشكل تتوٌجا لعالقة البعض بالدائرة التعلٌمٌة و هً المتعلم، 

 .المتعلم و المعارف
 و إذا كانت الدراسات السابقة قد عالجت ممٌزات المتعلمٌن و كفاٌات المتعلمٌن و 

درست المادة المعرفة، فالدراسات اللسانٌة اقتصرت على دراسة اللسان بوصفه ظاهرة 
اجتماعٌة، مما دفع بعض الباحثٌن إلى االهتمام باللغة باعتبارها استعماال ٌومٌا مستمرا 
متواصال و من هنا جاءت اللسانٌات التداولٌة التً دفعت بالدارسٌن إلى العناٌة بقضاٌا 

المتعلقة بكٌفٌة التً تستعمل بها اللغة فعلٌا عند االستعمال و التخاطب، وقد اندرجت هذه 
 القضاٌا كلها فً إطار تٌار من الدراسات و النظرٌات التً سمٌت عند أهل االختصاص 

 "التداولية"بـ 
 و من هنا جاءت أهمٌة دراستنا للتعبٌر الشفهً و اختٌارنا له، و لعل السبب 

الرئٌسً فً ذلك هو الكشف عن مدى التواصل بٌن المعلم و التلمٌذ و ال مكان ألي 
باحث و هو ٌخوض مجال البحث العلمً أسبان ذاتٌة فً معالجة موضوع ما، فإن من 
الدوافع الرئٌسة هً خدمة البحث اللغوي اللسانً حتى ٌكون نافذة و معبر له لدراساتً 

 .المستقبلٌة
 : أما عن األسباب الموضوعة التً دفعتنً إلى اختٌار هذا الموضوع نذكر منها

إن اختٌار موضوع التعلٌمة و عالقتها بالمنهج التداولً كان رغبة منا فً - 1 
البحث و االستسقاء حول موضوع التداولٌة كحقل معرفً و مدى تأثٌرها على العملٌة 

 .التعلٌمٌة
كما هذا الموضوع حاولنا أن نبذل فٌه سعٌا منا فً الكشف عن التقاطع - 2 

 .المنهجً بٌن التعلٌمٌة و بٌن التداولٌة كحقلٌن معرفٌٌن
أما عن اختٌار التعبٌر الشفهً نموذجا ذلك أنه نقطة تقاطع بٌن تعلٌمٌة اللغة - 3 

العربٌة و اللسانٌات التداولٌة و كذا التواصل بسٌن تدرٌس اللغة العربٌة فً المجال 
اللسانً التداولً على وجه الخصوص، و وفق هذا المنحنى التصوري عمدت إلى أن 

أؤسس لمبحث علمً موضوعً أكادٌمً منظم ٌعالج و ٌبٌن باإلثراء و المناقشة         



 ب
 

و التماثل المعرفً و المنهجً، و أمام هذا التصور الموجز استوقفنا بعض اإلشكالٌات   
 :و التً سقناها على النحو التالً

 ما المقصود بتعلٌمٌة اللغة العربٌة؟ ما هً عناصر العملٌة التعلٌمٌة؟ - 
ما هً طبٌعة العالقة التً تربط بٌن اللسانٌات التداولٌة و حقل التعلٌمٌة لتحقٌق  - 

 .العملٌة التواصلٌة
ما المقصود باللسانٌات التداولٌة؟ و ما هً اإلرهاصات األولى التً كانت وراء  - 

 نشوء هذا التٌار اللسانً الجدٌد؟
 أما عن المنهج المتبع فً تناولنا لهذه الدراسة فإنه ٌمكن القول بأن طبٌعة 

الموضوع قد فرضت علٌنا أن نعتمد على مناهج مختلفة و منها المنهج الوضعً و الذي 
من خالله تناولنا تعرٌفات ألهم المفاهٌم و المصطلحات و المنهج التارٌخً و من خالله 

 . تتبعنا اإلرهاصات األولى لنشأة التعلٌمٌة و أٌضا المنهج التداولً
 و لما كانت كل الدراسات علمٌة منظمة تنظٌما محكما تحتاج إلى تقسٌم منهجً 

 :مترابط األجزاء، اقتضت الضرورة أن ٌكون بحثا مقسما على الشكل اآلتً
 مقدمة، مدخل لمصطلحات التعلٌمٌة متبوع بثالثة فصول مذٌل بخاتمة تحتوي 

 .على أهم النتائج
 . أما المدخل فتناولت فٌه المصطلحات التعلٌمٌة و قد عنونته بتعلٌمٌة اللغة العربٌة
 أما الفصل األول و قد عنونته بمصطلح التعلٌمٌة و طرائق التدرٌس، و تناولت 

فٌه المفاهٌم و العناصر العملٌة التعلٌمٌة، و طرائق التدرٌس العامة ثم أعقبته فوائد 
 .أهداف التعلٌمٌة

 أما الفصل الثانً و قد عنونته باللسانٌات التداولٌة و دورها فً العملٌة التعلٌمٌة، 
وقد تناولت فٌه مفهوم المعجمً و االصطالحً لتداولٌة و كذا اإلرهاصات األولى لنشأة 

التداولٌة و مصادر التداولٌة كنظرٌة أفعال الكالم و متضمنات القول و االستلزام 
الحواري و نظرٌة المالءمة و أخٌرا نظرٌة الحجاج ثم أعقبته عالقة التداولٌة بالعلوم 

 األخرى و أهمٌتها
 أما الفصل الثالث فقد كان على شكل فصل تطبٌقً تناولت فٌه بالدراسة و تحلٌل 
التعبٌر الشفوي فً مرحلة التعلٌم المتوسط باستعمال المنهج التداولً و فً األخٌر 

 .خلصت إلى خاتمته تضمنت أهم النتائج التً توصلت إلٌها فً هذه البحث
 و ٌجدر بنا نحن فً هذه المقام أن ال نزعم أن بحثنا قد أحاط بكل القضاٌا تختص 

 .بالتعلٌمٌة فً حقل الدرس التداولً
 كما أننا ال ندعً وفٌنا عنده حقه فً الدرس و التحلٌل لكن عذرنا أننا قد بذلنا فٌه 
قصارى جهدنا و فً األخٌر ال ٌسعنً إال أن أتوجه بخالص الشكر و االمتنان إلى 

 الذي كان لً خٌر مرشد و موجه من بداٌة "بن عائشة حسين " أستاذي المشرف 
البحث إلى نهاٌته و أنً أحمد هللا الذي أعاننً على انجازه و صلى هللا على سٌدنا محمد 

 .  و على آله و صحبته الطٌبٌن
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علٌمٌةالتعلمٌة - أوال : مفهوم العملٌة التَّ

إن محاولة التعرٌف العملٌة التعلٌمٌة ٌقتضً اإلشارة إلى ظاهرتً التعلٌم والتعلم هما 
. األساس الذي تتمخض عنه هذه العملٌة

 (:Instruction)مفهوم التعلٌم  -1

للتعلٌم تعرٌفات كثٌرة باختالف قائلها وفلسفة التربوٌةومحور اهتمامهوإن كانت تصب فً 
نشاط تواصلً ٌهدف إلى إثارة التعلٌم "قالب واحد ومعنى واحد فٌعّرفه محمد الدرٌجبأنه 

وتحفٌزه وتسهٌل حصوله على أنه مجموعة أفعال تواصلٌة والقرارات التً ٌتم اللجوء إلٌها 
من طرف شخص أو مجموعة من  (...)بشكل قصدي ومنظم أي ٌتم استغاللها وتوظٌفها 

" األشخاص الذي ٌتدخل كوسٌط فً إطار موقف تربوي تعلٌمً
1

. 
التعلٌم بحسب هذا المفهوم هو تلك العملٌة التً تعتمد أساسا على المعلّم و هذا األخٌر 
الذي ٌعمل على توفٌر جمٌع المواقف و الشروط الضرورٌة العلمٌة منها و النفسٌة فً إطار 

مخطط و منظم، و فً المعنى ذاته أصبح التعلٌم عملٌة بناء الخبرة التً ٌكتسب المتعلم 
ٌّم أنه بعبارة أخرى مجموعة األسالٌب التً  بواسطتها المعرفة و المهاراتواالتجاهات و الق

ٌتم بواسطتها تنظٌم عناصر البٌئة المحٌطة بالمتعلم بكل ما تتسع له كلمة البٌئة من 
. معانً،هذا  من أجل اكتساب الخبرات تربوٌة معٌنة

 :Learning))مفهوم التعلم  -2

هو تغٌر ثابت نسبٌا فً الحصٌلة السلوكٌة للكائن الحً نتٌجة الخبرة و ٌتفق علماء النفس 
عامة على أن التغٌرات السلوكٌة الثابتة نسبٌا تندرج تحت عنوان التغٌرات المتعلمة، ومعنى 

و تمر عملٌة التعلم،ذلك أن التغٌرات المؤقتة فً السلوك ال ٌمكن اعتبارها دلٌال فً حدوث 
 االكتساب و االختزان،واالستعادة : التعلم بثالث مراحل وهً

و "التغٌر فً السلوك الناتج عن استتارة"التعلم بأنه "Guilfordجٌلفورد"و ٌعرف 
طبٌعة االستتارة تمتد من متٌرات فٌزٌائٌة بسٌطة تستدعً نوعا من االستجابات إلى مواقف 
أخرى غاٌة فً التعقٌد،فتعرض الفرد لتٌار الهواء البارد ٌجعله ٌتحرك إلغالق النافذة التً 

 تعرض الفرد لمتٌر معٌن فٌغٌر سلوكه نتٌجة تعرضه لهذا المتٌرافهن. التٌارٌأتً منها 
2

 .

 إذ ٌتضمن كل تغٌر ٌحدد فً مستوى الفرد و أدائه و لعل ما أشارت إلٌه المفاهٌم 
ٌقصد "ٌقول" التعلٌم النشط "فً مؤلف بعنوان " كرٌمان بدٌر "المتعلقة بعملٌة التعلٌم فـ 

 ٌكسبه الفرد البٌئة، فمابالتعلم فً معناه العام التغٌر الحادث فً سلوك الفرد نتٌجة تفاعله مع 
"أثناء عملٌة التعلم ٌعتبر هو المحدد لسلوك الفرد

3
. 

بأن عملٌة التعلٌم متعلقة بالمتعلم نفسه وهً ذات عالقة وطٌدة : لٌمكن القووبذلك  
بعملٌة التعلٌم من حٌث أنها نتٌجة لها، أي أن عملٌة التعلم هً نتٌجة عملٌة التعلٌم ومحصلة 

                                                   
 13م  ص2000مدخل إلى علم التدرٌس،تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة،قصر الكتاب البلٌدة :الدرٌجمحمد-1
 22 ص1م، ط2002-ه1423طرائق التدرٌس العامة، دار المسٌرة، : توفٌق أحمد مرعٌومحمد محمودالحٌلة-2
 15 ص1م، ط2008-ه1428التعلم النشط، دار المٌسرة للنشر والتوزٌع، : بدٌر كرٌمان- 3
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لم معٌن ونحن نستدل على أن الفرد قد تعلم بعد عملٌة التعلٌم من قدرته على القٌام بأداء . لها
. ٌكن ٌستطٌع أداءه قبل عملٌة التعلٌم

 المتعلم و صخصائ: منهاكما أن مجموعة من العوامل تؤثر فً عملٌتً التعلٌم و التعلم
المعلم و سلوك المعلم و المتعلم و الصفات الطبٌعٌة للمدرسة و خصائص المادة التعلٌمٌة و 

 . صفات مجموعة األقرانوالقوى الخارجٌة التً تؤثر فً فاعلٌة التعلٌـــم

 :التعلٌمٌة الرئٌسٌة فً المفـهٌم- ثثـاٌـًا 

 :(Transpositions Didactique)التحوٌل التعلمً -1

 ٌتم اكتشافها الجامعات، حٌثإن المعارف العلمٌة ثمرة إنتاج فً مراكز األبحاث وفً 
ٌمكن وصف هذه المعارف بأنها أكادٌمٌة ألنها مقصودة . ومراجعتها وتحدٌدهاوتصنٌفها

 .لذاتها
ال (اللغة و آدابها،الرٌاضٌات،الجغرافٌا)إن محتوى المناهج المدرسٌة لمادة التعلٌمٌة 

ٌشتمل على المعارف األكادٌمٌة كما هً، إنما ٌحتاج إلى إعادة إنتاجها و كتابتها و ترتٌبها 
فً مراعاة للعمر العقلً للمعلم و لمرحلة التعلم وفً تدرج متسلسل ٌتنامى بحسب مقدرة 

عابيالمتعلم على اإلست
1

 .
ومن خالل هذا المفهوم ٌتبٌن لنا أن التعلٌمٌة تحرص على أن تمر المعارف بهذه 

وتسهر التعلٌمٌة على حفظ التوازن . التحوالت دون أن تفقدها طابعها العلمً واألكادٌمً
الدقٌق بٌن صلة المعارف المدرسٌة بالمعارف األكادٌمٌة من جهة وباهتمامات 

.  التالمٌذوأهلهم من جهة أخرى
أّما الوجه اآلخر للتحوٌل التعلمً فٌرتبط بتوظٌف المعارف المدرسٌة فً أوضاع 

 الحقٌقً الكتساب تحصٌلها، فمقٌاسحٌاتٌة اجتماعٌة تكسبها معنى و تقنع المتعلم بجدوى 
المعارف هو استخدامها وظٌفٌا فً الحٌاة استخداما شخصٌا منتجا فما نفع دروس القواعد و 

اإلمالء و التعبٌر اإلنشائً إذ كان المتعلم عاجزا عن توظٌفها فً كتابة رسالة طلب إلى 
 ذلك؟مسؤول فً المدرسة أو فً مؤسسة إلقناعه بمشروع بٌئً أو فنً أو غٌر 

إن المقاربة التواصلٌة الحقٌقٌة استخدام اللغة حققت قسطا كثٌرا من فعالٌة التحوٌل 
 هذا عملٌا،والتعلمٌو إقناع التالمٌذ و أهلهم بجدوى اكتساب هذه المعارف النظرٌة و تطبٌقها 

ما أعطى مكان مهمة فً مناهج التعبٌرٌن الشفهً و الكتابً لتقنٌات التعبٌر
2

. 
 
 

 

 :التعلم بحل المسـئل -2

                                                   
ٌّاح-  21 ص1م، ط2006-ه1427مٌة اللغة العربٌة،دار النهضة العربٌة،يتعل:أنطوان ص 1 
22/23المرجع نفسه ص-  2 
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أفهمتم؟، فٌصرخون بصوت واحد أجل : كان أستاذ الرٌاضٌات ٌشرح الدرس وٌسأل تالمٌذه
فهمنا، ولكن ما إن ٌأتً تمرٌن حل المسائل حتى ٌسحب التالمٌذ إعالن فهمهم، معّبرٌن عن 

 . عجزهم فً حل المسألة المطروحة وهذا ٌعنً أنهم طّنوا أنهم فهموا وهم لم ٌفهموا حقا
حٌن معلمو الرٌاضٌات ٌصفون تالمٌذهم أمام مسائل و ٌتركون لهم الوقت للتفكٌر 

طرح األسئلة، و تصّور الفرضٌات و الحلول، أدركوا أ تالمٌذهم أنشط ذهنٌا والشخصً
ألٌست كل معرفة جوابا عن كل سؤال، : وأنهم ٌتعلمون حقا ألنهم ٌبنون معرفتهم بأنفسهم

؟ وكانت مفاجأة المعلمٌن كبٌرة عندما اكتشفوا أن التالمٌذ كانوا "غاستونباشالر"كما ٌقول 
. أكثر اندفاعاو إصغاًءا لسماع الشرح بعد مرور بحل المسائل

:  وتمثل وضعٌة المسألة التً تتطلب حال نموذجٌا تعلٌمٌا ممًٌزا، ٌحقق الشروط اآلتٌة

 .إثارة اندفاع والحشرٌة عن طرٌق مختار أو تعلٌمٌة معٌنة -

 .عمل التلمٌذ فً وضعٌة مالئمة لبناء معارفه بنفسه -

 .حث التلمٌذ على القٌام بعملٌات ذهنٌة الالزمة لحل المسألة -

 .إعطاء التلمٌذ فرصة إلثبات كفاٌاته الشخصٌة الفعلٌة -
صحٌح أن . إن التربٌة التً تعتمد حل المسائل تستنفر القدرات الذهنٌة بنشاط والتزام طوعً

التلمٌذ ٌواجه الحواجز لكً ٌعتمد على نفسه و على مصادر معٌنة ٌضعها المعلم فً تصرفه 
لحل مشكلته بنفسه البد من اإلشارة إلى صعوبة خلق وضعٌات تعلٌمٌة عن طرٌق حل 

المسائل، من هنا تعمل التعلٌمٌة فً مراكز اإلعداد على تدرٌب المعلمٌن على صٌاغة مثل 
هذه التمارٌن والمسائل و التعلٌمٌة أن وضعٌة حل المسائل تقع فً قلب التفكٌر التعلمً، 

 .ألنها تقٌم ربطا بٌن تصورات المتعلمٌن و ما ٌشتل علٌه المنهج من معارف

 :التصورات و المفـهٌم -3

ٌعتقد المعلم حٌن ٌبدأ الشرح أن ذهن التلمٌذ صفحة بٌضاء ستمتلئ شٌئا فشٌئا بفضل شرحه 
و التصورات،بعضها صحٌحو بعضها مباألفكار والمفاهًو الحقٌقة أن ذهن التلمٌذ ممتلئ 

مغلوط جزئٌا أو كلٌا،واألستاذ ٌعتقد أن المعارف الجدٌدة ستطرد المعارف القدٌمة وتحتل 
مكانها أما الحقٌقة أن المعارف الجدٌدةوالقدٌمة تتداخل و تتجاوز و أنها فً الواقع أكثر من 
صورة ذهنٌة غائمة أو مفردة بل هً مفاهٌم تم بناءها و استقرت فً الذهن و التعلٌمٌة ال 

تتجاهلها و إنما تتعامل معها و تحّول الصحٌح منها و تعمل على تصحٌح المغلوط منها ،إن 
من أبرز اكتشافات التعلٌمٌة فً اللغة و ألدب و غٌرها من المجاالت ٌجب البدء بالتعبٌر 

ٌّاً و من ثم  عن تصورات الذهن و العملعلى تصنٌفها بٌن الصحٌحة و المغلوطة كلٌّا أو جزئ
 .تحلٌل وجود الغلط فٌها و البحث عن الوجه الصحٌح

 
 
 
 
 

 :التعلم من الخطأ و تحوٌل العقبة إلى هدف تعلمً -4
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إنما الخطأ غالبا ما ٌعترض التالمٌذ فً بناء معارفهم من حواجز و و لٌس الخطأ عٌبا 
 إنما ٌجب المعرفة، وصعوبات، فلذا ٌجب أن ال ٌقف هذا الحاجز متسببا بثغرة فً بناء 

تجاوز هذا الحاجز و استٌعاب أسبابه حتى ٌتحول إلى هدف تعلٌمً ٌكتسب من تحقٌقه 
 نعرف حٌنها أننا نعرف و كٌف :الستراتٌجٌةفّعالةمعرفة جدٌدة و ثقة بالنفسوامتالكا 

لنا إلى المعرفة ولماذا لم نكن نعرف هذا؟ فعندما ٌفشل التلمٌذ فً تمرٌن المعجمٌو  توصَّ
 ٌمكن لهذا التلمٌذ أن ٌنتصر على المعجم، كٌفٌعجز عن فهم مفردة ما حتى ولو لجأ إلى 

 بكل بساطة غٌر قادر على استخدام المعجم استخداما صحٌحا و الصعوبة؟وقد ٌكونهذه 
فبعضهم ٌضٌع كثٌرا من الوقت حتى ٌهتدي إلى شرح الكلمة فً المعجم، ألنه ٌعرف . فّعاال

غٌبا األحرف بترتٌبها األبجدي أو أنه لم ٌتدرب على تجرٌد الكلمة من حروف الزٌادة و 
عٌنه  ٌلتقط أول معنى تقع علٌه المفردات فهوبعض التالمٌذ متهافت فً البحث عن معنى 

 . أن ٌقرأ كل معلنً الكلمة و ٌختار المعنى المطلوب بحسب السٌاقبدا
إن التعلم من الخطأ فرصة تتٌح لذهن المتعلم أن ٌجري وسائل جدٌدة و استراتٌجٌات 

و ٌبنً تعلمه على بناء أبقى و أرسخ(الوساطة)مختلفة لٌعٌد المحاولة 
1

 .

 :التعلم التفـعلً و العقد التشـوري -5

لقد ركزت تعلٌمٌة الرٌاضٌات على العقد التعلمً بٌن المعلم و التالمٌذ بحثا عن تحقٌق 
أهداف التعلم و تقوٌم أدائه و نتائجه و لفت بروسوإلى ما ٌكسر العقد من الحوارات جانبٌة 
أو ضجٌج أو جهد ضائع ،أما ما ٌعنٌنا فً تعلٌمٌة اللغات و األدب فهو الحوار التربوي و 
التفاعل التشاوري بٌن المعلم و التالمٌذ وبٌن المتعلمٌن أنفسهم ،فللتعلٌم بعد اجتماعً ركز 
علٌه فٌكوتسكٌلٌتعلم التلمٌذ مع اآلخرٌن و من أجل اآلخرٌن و فً مواجهة اآلخرٌن و على 

 على المعلم المتعلم الهذا المستوى ندرك أهمٌة التحول الذي جرى فً تمحور الصف مع 
 بالكالم بل ٌعمل على حث التالمٌذ تداول الكالم ثنائٌا و فً مجموعات ٌستأثرالذي لم ٌعد 

داخل حجرة الصف ،هذا التوجه حاسم فً التعلم ألن المتعلم ٌبنً معرفته من خالل ما 
ٌكتشفه بنفسه و ٌتمكن من اللغة الفصحى، قراءة و تعبٌرا من خالل التمدرس باللغة و فً 

ممارسته تقنٌات التعبٌر ،ٌتجلى التفاعل المخصب من خالل تبادل اآلراء و النقاش و التعلٌق 
 .على الصور و غٌرها

 والتفاوض عبر تنظٌم التعلم فً محاور أو مشارٌع تتوسع دائرة التشاور واستنادا إلى
.  المدرسة على الحٌاةوالمكتبة لفتحالبحث فً مركز التوثٌق 

 هذه المفاهٌم ٌتضح لنا أن المراحل التعلٌمٌة تعتمد على نشاط المعلم ومن خالل  
 وتجدٌدها فً لتعبئتهاوقدراتهم الذاتٌة بعٌن االعتبار تصورات المتعلمٌن والمتعلم وذلك بأخذ

 الذي ٌهدف إلى تغٌٌر أو تطوٌر تلك التصورات وعلى المعلماكتساب وتعلم مفاهٌم جدٌدة 
أن ٌبنً خطته انطالقا من التصورات الصحٌحة أو تصوٌبها إذا كانت خاطئة ومن ثم 

.  تعوٌضها بالمعارف الجدٌدة من شأنه تجرٌد النتائج التعلمٌة

                                                   
ٌّاح -  24/25تعلٌمٌة اللغة العربٌة ،ص: أنطوان ص 1 
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إن الجهود المكثفة التً بذلت فً المٌادٌن خالل السنوات األخٌرة بغٌة تحسٌن الفعل  
التربوي انتهت إلى ضرورة فهم العملٌة التعلٌمٌة أكثر من ِقَبِل القائمٌن علٌها، وإن المعرفة 

 تربط كل عنصر بآخر، و والمادة التعلٌمٌةوالعالقة التًالحقة بؤقطابها المتمثلة فً المرسل 
نظرا للدور التً ٌلعبه كل عنصر من هذه العنصر الثالثة فً العملٌة التعلٌمٌة و األثر الذي 
ٌتركه كل واحد فً العنصر اآلخر برزت إلى الوجود فً المجال التربوي ما اصطلح علٌه 

 مفهومها؟ هو بالتعلٌمٌة، فما

 : والعناصرمالمفهو: التعلٌمٌة-أوال 
 :مفهوم التعلٌمٌة- 1
 التً اشتقت من كلمة "Didactique" التعلٌمٌة هً ترجمة لكلمة :التعلٌمٌة لغة1-1

"Didaktitos" الٌونانٌة والتً كانت تطلق على ضرب من الشعر الذي ٌتناول بالشرح 
 .معارف علمٌة أو تقنٌة

"َوَعلَّم ردم اأْلَْسماَء ُكلَّها :" وقد وردت فً القررن الكرٌم فً عّدة رٌات لقوله عّزوجلّ    -  
1
. 

"وَعلََّمَ  َما لَْم َتُكْن َتْعلَمْ :"وقوله عّزوجلّ    -  
2
. 

أي " َعلَّمَ "فً اللغة مصدر صناعً لكلمة تعلٌم، وهذه األخٌرة من " التعلٌمٌة"أما كلمة    -  
 .وضع عالمة أو أمارة لتدل على الشًء لكً ٌنوب عنه

و تعنً أسلوب " تٌكا"و " دٌدا "و الدٌداكتٌكا هو لفظ أعجمً مركب من لفظٌن هما    -  
 .التٌسٌر فً مجال التعلٌم

الدٌداكتٌ  تعنً :منٌر البعلكً (العربً-القاموس اإلنجلٌزي)و ذكر صاحب المورد    -   
فن أو علم التعلٌم

3
. 

-من جالل هذه المفاهٌم تعنً الدٌداكتٌ  طرٌقة التدرٌس أو ما ٌسمى بالعملٌة التعلمٌة

التعلٌمٌة 2-1.    المعلم و المتعلم: التعلمٌة، وتجمع هذه العملٌة بٌن طرفٌن أساسٌٌن هما

م واستعمل لٌقدم 1554 لقد ظهر مصطلح الدٌداكتٌ  أول مرة فً فرنسا سنة :اصطالحا
 .الوصف المنهجً لكلما هو معروض بوضوح

م كمرادف لفن التعلٌم، 1667أما فً المجال التربوي فقد وظف هذا المصطلح سنة    -    
التعلٌمٌة أوالدٌداكتٌكؤوعلم التدرٌس أو المنهجٌة، هً علم موضوع دراسة طرائق وتقنٌات 
التعلٌم، أو هً مجموع النشاطات والمعارف التً نلجؤ إلٌها من أجل إعداد وتقٌٌم وتحسٌن 

 .مواقف التعلٌم
هً خالصة مكّونات والعالقات بٌن الوضعٌات التربوٌة ): سمٌثتعرٌف    -    

وموضوعاتها و وسائطها وبعبارة أخرى هو علم تتعلق موضوعاته بالتخطٌط للوضعٌة 
 .(...البٌداغوجٌة وكٌفٌة تنفٌذها ومراقبتها و تعدٌلها عند الضرورة

 .(التعلٌمٌة هً مجموعة الطرائق واألسالٌب وتقنٌات التعلٌم): مٌالريتعرٌف    -    
(إن التعلٌمٌة هً تنظٌم تعلم اآلخرٌن):  فٌقولبروسوأما    -    

4
. 

 

                                            
  من سورة البقرة31ٌة اآل- 1
 . من سورة النساء113اآلٌة - 2
محمد صالح حتروبً، الدلٌل البٌداغوجً لمرحلة التعلٌم االبتدائً وفق النصوص المرجعٌة والمناهج الرسمٌة،دار - 3

 .126 ص1م،ج2012الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع،عٌن ملٌلة،
 .127المرجع نفسه ص- 4
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بقوله " مدخل إلى علم التدرٌس"ٌعرفها فً كتابه " محمد الدرٌج"و من جهة     -    
للدراسة العلمٌة طرق التدرٌس و تقنٌاته و ألشكال تنظٌم مواقف التعلم التً ٌخضع لها "

"التلمٌذ قصد بلوغ األهداف المنشودة سواء على المستوى الحسً الحركً
1
. 

و علٌه فإن التعلٌمٌة مشتقة من البٌداغوجٌا و موضوعها التدرٌس بصفة عامةأو بالتجدٌد 
تدرٌس المواد والتخصصات الدراسٌة المختلفة من خالل التفكٌر فً بنٌتها          و 

منطقها وكٌفٌة تدرٌس مفاهٌمها وحل مشاكلها، وصعوبات اكتسابها، إن هذا المفهوم الجدٌد 
لمصطلح التعلٌمٌة أدى إلى عّدها نظاما من األحكام و األسالٌب المتداخلة و المتفاعلة تعنً 
بتحلٌل الظواهر والمشكالت التً تخص عملٌة التعلٌم والتعلم، فهً بذل  أسلوب البحث فً 

 . المعرفةو المتعلم والمعلم : التفاعل الحاصل بٌن األقطاب الثالثة
  نشأة تعلمٌة و موقعها: 

 des disciplines تعلمٌة مواد" فً الربع األخٌر من القرن العشرٌن أخذ مصطلح 
Didactique ٌبرز بقوة، فً مقابل بعض التراجع فً استخدام مصطلح التربٌة العامة

Pédagogie générale قبل هذه المرحلة كان ٌتم التركٌز فً إعداد المعلمٌن مثال على
تمكن المعلم من مادة التً ٌتعلمها، و من معرفته بمحتوى منهج هذه المادة، و كان تعلٌم 

المادة ٌستند إلى الموهبة الشخصٌة، الفن فً قٌادة الصف و إدارته، تؤمٌنا للنظام و 
االنضباط وكان إعداد المعلمٌن ٌقتصر على بعض الطرائق العامة المتعلقة بتحدٌد األهداف، 

ألنها " بالعامة"و أسالٌب الشرح، و استخدام وسائل اإلٌضاح و كانت هذه الطرائق توصف 
 تنطبق على تعلم أي مادة من المواد، بغض النظر عن محتواها،

 .وتفاعل المتعلمٌن مع هذا المحتوى
 مع مجموعة تحوالت، على رأسها انتقال Didactique" تعلّمٌة"لقد ترافق مصطلح    -  

المعلم : المحور فً التربٌة والتعلٌم من المعلم إلى المتعلم الذي أصبح محور العملٌة التعلُّمٌة
ٌعلّم ولكن هل ٌتعلم المتعلمون؟ وقد تحولت النظرة إلى المعارف التً تدور علٌها العملٌة 
التعلمٌة، ففً الماضً كانت هذه المعارف بضاعة ٌمتلكها المعلم وٌجتهد فً نقلها بفنو 

وضوح إلى التلمٌذ الذي كان علٌه أن ٌعٌد إنتاجها مثبتا أنه تلقّنها و تسلّمها و أنه قادر على 
إعادة تمرٌرها بدوره

2
.  

 وعلٌه فإن التعلمٌة هً مجموعة الجهود والنشاطات المنظمةوالهادفة إلى مساعدة 
المتعلم على تحصٌل قدراته وموارده فً العمل على تحصٌل المعارف والمكتسبات 

 .والمهاراتوالكفاٌات وعلى استثمارها فً تلبٌة الوضعٌات الحٌاتٌة المتنوعة

 : عناصر العملٌة التعلٌمٌة-  2

تتكون العملٌة التعلٌمٌة من عدة عناصر تعتبر أساس نجاح هذه العملٌة، إال أن التربوٌون 
اختلفوا فً ماهٌة هذه العناصر وعددها و وظائفها فٌتفق الكثٌر على أنها تتكون ثالثة 

 :عناصر رئٌسٌة هً

 :المعلم2-1

 هو العنصر األساسً فً العملٌة التعلٌمٌة و هو فً سعً دائم إلنجاز العملٌة باعتباره 
موجًها و مرشًدا و مالكا للقدرات و الكفاٌات التً تإهله لتؤدٌة رسالته و منشطا و محفزا 
على االبتكار و بعد أن كان ملقنا و حامال للمعارف فقط، فإن تحدٌد فاعلٌة تعلم أي مادةو 

                                            
3/4م،ص2000محمد الدرٌج،مدخل إلى علم التدرٌس،قصر الكتاب ، البلٌدة،-  1 
ٌّاح أ2-  17م ص2009-هـ1430، 2لبنان،ط- تعلمٌة اللغة العربٌة،دار النهضة العربٌة،بٌروت: نطوانص
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تعلٌمها و نجاحها متوقف إلى حد بعٌد على جملة من الخصائص المعرفٌة والشخصٌة التً 
الذكاء و حسن الخلق و الكفاءات العلمٌة : البد أن تتوفر فً المعلم مثل

1
. 

أما المعلم فً المجتمع العالمً فإنه أهم عنصر فً العملٌة التعلٌمٌة وٌنظر إلٌهكعامل  -
إن التربٌة : جوهري فً حركات اإلصالح التربوي و قد ٌكون استجابة إلى النداء الذي ٌقول

تعانً من أزمة فً المدرسٌن الذٌن ٌعهد إلٌهم تنظٌم السٌاسة الجدٌدة للتعلٌم و لن نكون 
مبالغٌن إذا قلنا إن أي إصالح فً التعلٌم ال ٌسبقه إعداد سلٌم للمعلم إنما هو إصالح مقصى 

علٌه بالفشل سلفا ألنه ٌفقد إحدى دعائم اإلصالح األساسٌة
2
. 

المعلم هو محور العملٌة التعلٌمٌة وعنصر فعال فٌها فبدونه ال ٌحدث تواصل بٌن 
األفراد وخاصة المبتدئٌن، فالمعلم روح األمة وتطوره بتطورها، فهو المنشط والمنظم 

 . للعملٌة التعلٌمٌة وهذا من خالل مجهوده الفعال فٌها

 :المتعلم2-2

ٌعد التلمٌذ محور العملٌة التعلٌمٌة فهو فً سعً دائم الكتساب المعارف والخبرات 
والمهارات اللغوٌة لتطوٌر قدراته المعرفٌة واللغوٌة من خالل اإلسهام الفعال فً بناء هذه 

العملٌة
3
. 

أساس العملٌة التعلٌمٌة هو المتعلم و ما ٌمتلكه من خصائص عقلٌة، نفسٌة، خلقٌة     -
و اجتماعٌة و ما لدٌه من رغبة و دوافع التعلم و بالتالً فالدافع إلى التعلم هو األساس فً 
نجاح العملٌة التعلٌمٌة، فالمتعلم ٌمتل  قدرات و عادات و اهتمامات فهو مهٌؤ سلفا لالنتباه  

و االستٌعاب، و ٌكمن دور المعلم أو األستاذ بالدرجة األولى فً الحرص على التدعٌم 
المستمر الهتماماته و تعزٌزها لٌتم تقدمه و ارتقاءه الطبٌعً الذي ٌقتضه استعداده للتعلم

4
. 
        المتعلم هو محور العملٌة التعلٌمٌة وٌكمن دور المعلم فً استشارة دوافعه وتحفٌزه 

 . للتعلمواالكتساب وترشٌده بنوع المعرفة والطرق والوسائل التربوٌة التً تنمً قدراته

 :العنصر الثالث2-3

فاختلفوا فٌه، فهنا  من ٌقول الطرٌقة وهنا  من ٌقول المنهاج والبعض اآلخر ٌقول 
 :المحتوى، لذل  سندرج معنى المصطلحات الثالثة

 الوسٌلة التواصلٌة والتبلٌغٌة فً العملٌة التعلٌمٌة هً اإلجراء العملً الطرٌقةتعتبر  -
الذي ٌساعد على األهداف البٌداغوجٌة لعملٌة التعلم وذل  ٌجب أن تكون الطرائق التعلٌمٌة 

 .قابلة بذاتها للتطور واالرتقاء
 المقصود به األجزاء التعلٌمٌة التً ٌتناولها فعل التعلم وقد حصرها بعض :المحتوى  - 

، وهذه هً المعارف الضرورٌة التً ٌستند الباحثٌن فً المعارف الصرفٌة الفعلٌة والسلوكٌة
 إلٌها المتعلم الكتساب كفاءة من الكفاءات، والمحتوى هو جملة من الحقائق 

                                            
25م ص1985 85الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية،دار المعارف ،القاهرة،ط: ابراهيم عبد الحليم - 

1
 

أهمٌة المعلم و دوره التربوي و رضاه الوظٌفً عن مهمة التعلٌم، دراسة فً علم االجتماع المكنى : عبد الناصر شماطة- 2
 . 68 ص1العربً الحدٌث،جامعة عمر مختار، لٌبٌا، ط

 الدراسٌة،مدٌرٌة التعلٌم األساسً، اللجنة الوطنٌة للمناهج، منهاج السنة الثالثة متوسط، الدٌوان الوطنً للمطبوعات - 3
.4م ص2004الجزائر   

  .50م ص2000 1دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة، حقل تنمٌة اللغات، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ط: أحمد حسانً- 4
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والمعلومات والمفاهٌم والمبادئ واألفكار والمهارات األدائٌةوالعقلٌة فضال عن االتجاهات و 
القٌم التً تنطوي علٌها المادة التعلٌمٌة للكتاب و التً ٌراد من المتعلم أن ٌكتسبها و أن 

ٌستوعبها و بتماثلها فً بناه العقلٌة و الوجدانٌة و األدائٌة
1
. 

 :المنهاج- 
هو مجموعة من الخبرات االجتماعٌة و الثقافٌة و الرٌاضٌة التً تخططها المدرسة و تهٌئها 
للتالمٌذ لٌقوموا بتعلمها بهدف اكتساب أنماط من السلو  و تعدٌله و تغٌٌر أنماط أخرى من 

السلو  نحو اتجاه مرغوب وهو األداة التً توفرها المدرسة لتحقٌق أهداف تربوٌة و 
 .اجتماعٌة المنشودة فً إعداد أجٌال إعدادا صحٌحا و متكامال

        المنهاج شًء أوسع من الموضوعات الدراسٌة ألنه تضمن إلى جانب هذه 
الموضوعات توجٌهات تربوٌة غاٌتها تقدٌم المساعدة للمتعلم على أداء مهمته بنجاح، فبدون 

المنهاج تظل العملٌة التعلٌمٌة ناقصة ألن المنهاج هو الذي ٌحدد الطرٌق إلى التعلم
2
. 

 و مما سبق ٌمكننا القول أن كل من الطرٌقة و المحتوى و المنهاج مفاهٌم 
ومصطلحات متداخلة فٌما بٌنها فكل عنصر من هذه العناصر ٌلعب دورا هاما فً العملٌة 

 .التعلٌمٌة
 ًٌجدر بنا فً هذا العنصر أن ننتقل إلى المثلث التعلٌمً حٌث ٌضع :المثلث التعلم 
"اٌفشوفاالر"

3
 : التعلٌمٌة فً قلب المثلث ٌتؤلف من المعارف و من المعلم و من المتعلمٌن

 المعارف
 

 
 
 
 

 التعلٌمٌة
 
 
 

 التالمٌذالمعلم
وٌتكون المثلث التعلٌمً من جوانب ثالثة متساوٌة تمثل العالقات الناشئة بٌن عناصره 

المعلموالمتعلم والمعرفة،وتشكل هذه المفاهٌم الثالثة رإوس مثلث ٌربطها ببعضها : الثالثة
 .مفاهٌم أخرى تحدد العالقة القائمة بٌنها تمثلها أضالع ذل  المثلث

 فالضلع الذي ٌربط بٌن المعلم والمعرفة هو الذي ٌحدد مفهوم نقل وتطوٌر المعرفة   -  
أما الضلع الذي ٌربط بٌن المعلم والمتعلم هو الذي ٌحدد مفهوم العقد التعلمً الذي ٌقتضً 
تبٌان المعرفة وتوضٌحها للمتعلم ألنها ضمن حقوقه الذي ٌتمتع بها ومن الوجبات التً على 

 .المعلم االلتزام بها منذ اللقاء األول فً حجرة الدرس

                                            
2م ص2003 تكوٌنً لفائدة معلمً التعلٌم االبتدائً،االبتدائٌة، سندوزارة التربٌة الوطنٌة، الموارد المدرسٌة -  1 

2- 27م ص1996، 1المنهج المدرسً من منظور جدٌد،مكتبة العبٌكان،الجزائر،ط: إبراهٌم محمد الشافعً و رخرون
 

ٌّاح-  14م ص2009-هـ2،1430تعلٌمٌة اللغة العربٌة،دار النهضة العربٌة،ط:أنطوان ص 3
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أما الضلع الثالث فهو الذي ٌوصل المعرفة والمتعلم والذي ٌحدد مفهوم التعلم إما   -  
بصورة منظمة أو فطرٌة أو عشوائٌة

1
. 

وٌنبغً أن نؤخذ بعٌن االعتبار كل أطراف العالقة الدٌداكتٌكٌة، وهً عالقة نوعٌة تتؤسس 
 .بٌن المدرس والمتعلم والمعرفة فٌمحٌط تربوي وزمن محدد

   بالنسبة للمتعلم فٌجب أن نعرف قدراته ووسطه ونستفٌد من ذل  من سٌكولوجٌة النمو 
 .وعلم النفس االجتماعً

والمعرفة ٌنبغً أن تتمٌز بالتدرج فً مفاهٌمها أما المدرس فٌنبغً أن تكون له قدرة على 
 .تخطٌط واالستفادة من نظرٌات التعلم

 :   إن هذا الثالوث لٌس إال هٌكال عاما لوضعٌة جد معقدة ٌمكن التمثٌل لها كما ٌلً
 
 
 

 مدرس                                                       متعلم
 

 
 

 
 المعرفة
 

 
 

 1المخطط 
 حٌث تشٌر األسهم إلى تعدد التدخالت فً قطب من األقطاب الثالثة ألنها تشتغل 

كلٌا، و بشكل مرتبط فال ٌمكن الفصل بٌنهما كٌفما كانت الوضعٌة الدٌداكتٌكٌة موضوع 
التحلٌل، فإذا أخذنا المعرفة كمثال فال ٌمكن عزلها دون أن نؤخذ بعٌن االعتبار القطبٌن 

 :اآلخرٌن، كما ٌبرز الرسم اآلتً
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
الدلٌل البٌداغوجً لمرحلة التعلٌم االبتدائً وفق النصوص المرجعٌة و المناهج الرسمٌة،دار :محمد صالح حتروبً- 1

 127 ص2م ج2012الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع 
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 مدرس                 متعلم
 

 
 

  معرفة

 

 

 

 معرفة

 2المخطط 

:   هذه التفاعالت تعكس ثالث عالقات كل واحدة منها تحلٌل على وضعٌة الدٌداكتٌكٌة
 (le contrat didactique )العقدالدٌداكتٌكً:عالقة المدرس و المتعلم-

 (les représentations)التمثٌالت : عالقة المتعلم والمعرفة-   
 (la transposition didactique)النقل الدٌداكتٌكً : عالقة المدرس والمعرفة-   

 هذه الوضعٌات الثالث تشكل فً مجموعها مجال الدراسة التً ٌعالجها الدٌداكتٌ  
حٌث ٌهتم بدراسة الظروف التً ٌتم فً سٌاقها النقل واكتساب المعارف الخاصة بمجال 

معرفً معٌن، وٌحدد طبٌعة العالقة القائمة بٌن مختلف األقطاب المشكلة للوضعٌة 
التعلمٌة وبذل  فإن الفعل الدٌداكتٌكً ٌسعى إلى تفسٌر التفاعل بٌن هذه األقطاب -التعلٌمٌة

الثالثة، وفً نفس الوقت إلى إنشاء معاٌٌر فعالة تنظم نشاط كل من المدرس والمتعلم
1
. 

 ًالتعلمً-العقد التعلٌم: 
 وٌمثل مجمل العالقات التً تحدد بصفة صرٌحة فً بعض الحاالت وضمنٌة فً 

التعلمٌة       -أغلبها، ماهً الواجبات التً ٌقوم بها المعلم والمتعلم خالل الحصة التعلٌمٌة
التعلمً تصبح -ولكون هذه الواجبات تتغٌر بتغٌر الوضعٌات فإن بنود العقد التعلٌمً

متحركة، وتتطور حسب تقدم المتعلمٌن فً اكتساب المعرفة المدرسٌة أو تغٌرهم فً هذا 
المسار وعلٌه فالعقد التعلٌمً نظام إلزامً متبادل بٌن المعلم والمتعلم ٌنطلق من مقتضٌات 

 .طبٌعة المعرفة المدرسٌة وطرائق تعلٌمهاوتعلمها
 التعلمٌة-الوضعٌة التعلٌمٌة: 

  هً مجموع العملٌات والعالقات التً توفر عناصر الوسط من معلمٌن وأولٌاء 
 أمور باإلضافة إلى المإسسة التربوٌة وما توفره من وسائل وأدوات وهٌاكلوبٌن التعلم

                                            
م 2004، 2،الرباط ،المغرب،ط1تحليل العملية التعليمية و تكوين المدرسين،منشورات سلسلة المعرفة :محمد الدريج-1

.15ص  

معرفةال

 مدرس

 

 

معرفة 

 المتعلم
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وهو مجموع التمشٌات والعملٌات التً ٌقوم بها الفرد فً ظروف معٌنة الهدف منها هو 
 .اكتساب مإهالت جدٌدة من معارف ومهارات ومواقف

 النقلة التعلٌمٌة: 
 وهً التحوالت التً تطرأ على المعرفة حتى تصبح صالحة للتعلٌم وهذا ٌستدعً 

 :(من معرفة علمٌة إلى معرفة تعلٌمٌة)انتقالها عبر المراحل متتابعة 
وتتمثل فً " معرفة العالم»و هً المعرفة التً ٌتداولها المختصون :المرحلة األولى   -   

 .مجموع المفاهٌم و القوانٌن و التعرٌفات المجردة و المتفتحة على كل ما هو جدٌد
و التً ٌتم فٌها ضبط و انتقاء المعرفة الواجب تعلمها و ذل  من :المرحلة الثانٌة   -   

 .خالل صٌاغة األهداف و إرساء المرجعٌات األساسٌة للمناهج حسب كل مادة أو تخصص
والتً ٌتم فٌها هٌكلة المحتوٌات المعرفٌة وتكٌٌفها حتى تصبح قابلة :المرحلة الثالثة   -   

 للتعلم وفق وتٌرة الدراسٌة والمراحل التعلٌمٌة المختلفة وتعتمد على نشاط المعلم 
و المتعلم و طرائق و الوسائل الموظفة

1
 . 

 وعلٌه فإن التعلٌمٌة علم تطبٌقً ٌهتم بعملٌة ضبط الموقف التعلٌمً التعلمً داخل 
 .القسم و بالتفاعالت التً تحدد بٌن أقطاب المثلث التعلٌمً فً إطار المفاهٌم األساسٌة

 طرائق التدرٌس العامة 

 :طرٌقة التدرٌس-  أوال
 :مفهومها - أ

ٌقصد بطرٌقة التدرٌس األسلوب الذي ٌستخدمه المعلم فً معالجة النشاط التعلمً لٌحقق 
وصول المعارف بؤٌسر الطرق وأقل وقتوالنفقات أو هً الخطة التً ٌنتهجها المدرسون مع 

 .تالمٌذهم للوصول بهم إلى الغاٌة المقصودة من تربٌتهم وتعلٌمهم
 :مبادئها - ب

ٌقصد بهذه المبادئ القواعد العامة التً أثبتت التجارب نجاعتها، وصحتها ألنها تسٌر على 
وفق تدرج عقل التلمٌذ وتطوره، وتؤخذ باعتبار قدرات المتعلم وخبراته وإدراكه لما ٌجري 

و  (التربٌة)أول من وضع هذه األسس فً كتابه " هربرتأسبنسر"حوله وٌعد العالماإلنجلٌزي
 :هذه القواعد هً

 .   السٌر من المعلوم إلى المجهول -1
 .   السٌر من السهل إلى الصعب -2
 .   السٌر من البسٌط إلى المركب -3
 .   السٌر من المبهم إلى الواضح -4
 .   السٌر من المحسوس إلى المعقول -5
 .   السٌر من الخاص إلى العام -6
 .   السٌر من المجمل إلى المفصل -7
 

 

                                            
محمد صالح حتروبي ،الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم االبتدائي وفق نصوص مرجعية و المناهج الرسمية،دار الهدى - 2

128/129م ص 2012 1للطباعة و النشر و التوزيع،عين مليلة الجزائر ج  
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 :مقومات الطرٌقة الناجحة-ج

 :حتى تنجح طرٌقة المدرس البد من أن تتصف طرٌقته بما ٌؤتً
 أن تحفز التالمٌذ على التفكٌر الحر والحكم المستقلوبخاصة فً دروس التعبٌر والتذوق األدبً -1

أن تإدي هذه الطرٌقة إلى الغاٌة المنشودة من التدرٌس فً أقل وقت وأٌسر جهد ٌبذل  -2
 .من قبل المعلم والمتعلم على حد سواء

أن تحقق الخطة اهتمام التالمٌذ وتثٌر دوافعهمومٌولهم وتشجٌعهم على العمل  -3
 .اإلٌجابٌوالمشاركة الفعالة

 .أن تنمً فً التالمٌذ الرغبة فً العمل الجماعً التعاونً -4
 .أن تبتعد ما أمكن عن طرٌقة التلقٌن واإللقاء وبخاصة فً المستوٌات الدنٌا -5
 .أن تراعً النمو الجسمً واالستعداد العقلً للتلمٌذ -6

 :طرق التدرٌس العامة-  د
 الطرق القدٌمة: 

 :الطرٌقة اإلخبارٌة أو اإللقائٌة -1
وهً الطرٌقة ٌعرض فٌها المعلم معلومات شفهٌا على الطالب، ومن تم ٌقوم المعلم بدور 
الملقً والطالب بدور المتلقً وفً العادة، فإن المعلمٌن ٌلجإون إلى هذه الطرٌقة ألنهم 
ٌستطٌعون بها تقدٌم أكبر قدر ممكن من المعلومات على أكبر عدد من الطالب فً أقصر 
وقت، وتناسب هذه الطرٌقة طالب المدارس الثانوٌة والكلٌات المجتمع المعاهد العلٌا، 

بالرغم من أن المعلمٌن قد ٌضطرون إلى استخدامها فً تدرٌس الصغاروبخاصة فً إلقاء 
بعض الحقائق أو سرد بعض القصص

1
. 

 ممٌزات الطرٌقة اإللقائٌة: 
 تمتاز الطرٌقة اإللقائٌة بعدة ممٌزات تجعلها من أكثر الطرائق انتشارا واستعماال فً 

العملٌة التعلٌمٌة وغٌرها من مجاالت الحٌاة السٌما فً مجالً الوعظ واإلرشاد ومن أبرز 
 :ما تتمٌز به أنها

 .سهلة التطبٌق وموافقة لمختلف مراحل التعلٌم باستثناء المرحلة االبتدائٌة- 
اتساع نطاق المعرفة وتقدم معلومات جدٌدة من هنا وهنا  ما ٌساعد إتراء معلومات - 

 .الحاضرٌن
 .تفٌد فً توضٌح النقاط الغامضة وثبوت األفكار فً الذهن- 
 .تتٌح للمتعلمٌن استقبال المعلومات بسهولة دون بذل مجهود كبٌر لتحصٌلها- 
 .تفٌد فً مخاطبة أعداد كبٌرة من المتعلمٌن- 
غٌر مكلفة من الناحٌة االقتصادٌة ألنها تحتاج إلى مواد و وسائل تعلٌمٌة كثٌرة كما - 

 .فً طرق التدرٌس األخرى
(المعلم والمتعلم)توفر الوقت لقطبً العملٌة التعلٌمٌة - 

2
 

 
 
 

                                            
 1أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع ط:عبد الفتاح حسن البجة- 1

12/.11األردن ص-م ،عّمان1999-هـ1430  
110هـ ص1،1422كامل عبد الرحمن عبد السالم،طرق تدرٌس المواد االجتماعٌة ،عّمان،دار المناهج ط-  2 
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 عٌوب الطرٌقة اإللقائٌة: 
 هنا  عٌوب فً استخدام هذه الطرٌقة فً حال لم ٌنتبه المعلم إلى قواعد وأسس 

 :استخدام الطرٌقة اإللقائٌة بشكل جٌد وٌتمثل ذل  فً النقاط التالٌة
من الصعب فٌها استمرار انتباه جمٌع المتعلمٌن إلى المعلم،ألن درجة انتباه المتعلمٌن - 

تتوقف على مهارة المعلم فً اإللقاء، وطرٌقة تنظٌمهوعرضه للمادة           وشخصٌته، 
 .واستخدامه للوسائل المعنٌة واعتماده على عنصر التشوٌق

 .ٌتطلب اإللقاء فً الكثٌر من األحٌان وقتا أطول مما ٌلزم لقراءة المادة- 
 ٌمهل اإللقاء ما بٌن المتعلمٌن من فروق فردٌة، وال ٌمٌز فٌه المعلم بٌن متوسطٌن - 

والضعاف من المتعلمٌن،وٌفترض أن الجمٌع فهموا الدرس ووصلوا إلى المستوىالذي حدده 
 .المعلم عند إعداد الدرس

 . أثر اإللقاء ضئٌل فً تعدٌل سلو  المتعلمٌن وتكوٌن عادة التفكٌر المنطقً السلٌم-
 .ٌإدي اإللقاء وتلقً المعلومات من غٌر المناقشة إلى الملل لدى المتعلمٌن- 
فً طرٌقة اإللقاء إرهاق للمعلم مع ضعف مردودها العلمً وال ش  أن مناقشة - 

إجابات المتعلمٌن، واشترا  كل الفصل فً المناقشة سٌبعث على كل الحركة والنشاط و فً 
ذل  فائدة ال تتحقق فً طرٌقة اإللقاء

1
. 

 وهكذا ٌبدو أن الطرٌقة اإللقائٌة تعتمد بالدرجة األولى على جهد المعلم دون المتعلم، 
وبالتالً تعبر بشكل أو بآخر على شخصٌة الملقً ومدى قدرته على إٌصال أفكاره ومراده 
إلى الجمهور أو المتعلمٌن، ما ٌجعل المتعلم أكثر انجذابا أو نفورا، وعلى الرغم من قدمها 
إال أنها تبقى الطرٌقة انتشار واستخداما فً المحاضرات والشرح والقصص وفً مختلف 

 .المجاالت
 :الطرٌقة القٌاسٌة- 2

 وهذه الطرٌقة تبدأ بالكلٌات، ثم االنتقال إلى الجزئٌات أي ٌعطً التالمٌذ القاعدة أو 
التعرف، أو القوانٌن والحقائق العامة، ثم تطبق األمثلة علٌها وقد شاعتهذه الطرقة فً كتب 
النحو العربً والجغرافً، وتمتاز هذه الطرٌقة بسهولتها،ألنها ال تحتاج إلى مجهود عقلً 
كبٌر، وبالتالً فهً ال تصلح لمرحلة التعلٌم االبتدائً لضعف التالمٌذ فً الجانب القٌاسً

2
. 

 القٌاسٌة طرٌقة عقلٌة،ألنها إحدى طرق التفكٌر التً ٌنتهجها العقل فً سبٌل 
الوصول من المجهول إلى المعلوم وهً صورة مّوسعة لخطوة التطبٌق فً الطرٌقة 

االستقرائٌة، ٌقدم المعلم القواعد والقوانٌن جاهزة إلى التالمٌذ لتطبق على األسئلة والحقائق 
 .الجزئٌة

 تتبع كتب التراث الطرٌقة حٌث تعرض الحكم، ثم تؤتً باألمثلة التً تصدقه وقد 
كتاب الشٌخ مصطفى : ألفت فً كتب التدرٌس القواعد وفق الطرقة نفسها منها

وكتاب السٌد أحمد "النحو الوافً" وكتاب عباس حسن "جامع الدروس العربٌة"الغالٌٌنً
 . و سواهم"القواعد األساسٌة للغة العربٌة"الهاشمً المعروف بـ

 : تتبع الطرٌقة القٌاسٌة الخطوات التالٌة
 التمهٌد-  1

                                            
.12م ص1999-هـ1419 1أحمد محمد عبد القادر،طرق التدرٌس العامة،مكتبة النهضة المصرٌة القاهرة، ط-  1 

عبد الفتاح حسن البجة،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع عمان - 2
13م ص1999-هـ1430 1األردن،ط  
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 عرض القاعدة-  2
 تحلٌل القاعدة-  3
التطبٌق-  4

1
 

تعد الطرٌقة القٌاسٌة من أقدم الطرق، لعبت دورا كبٌرا فً التعلٌم قدٌما أساسها  
الفلسفً ٌقوم على انتقال من الكل إلى الجزء من المبادئ إلى النتائج وهً عكس الطرٌقة 

 .االستقرائٌة
 :الطرٌقة االستقرائٌة-3

فً نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌة F.Herbertفردٌك هربارتنشؤت على ٌد األلمانً 
القرن العشرٌن

2
. 

تستند هذه الطرٌقة إلى البدء بالجزئٌات واستقصائها وصوال إلى الحكم الكلً أو 
القاعدة العامة و فٌها تستخدم األسئلة الستنباط القواعد المراد تدرٌسها، و من حسناتها أنها 
طرٌقة التفكٌر الطبٌعً التً ٌسلكها العقل، و أنها طرٌقة شائعة ٌكثر فٌها المعلمون من 
ضرب األمثلة الجزئٌة التً تشملها القاعدة العامة، و تعلم فً دروس القواعد النحوٌة 

والصرفٌة، و دروس األدب، ة البالغة و اإلمالء، ومما ٌإخذ علٌها أنها بطٌئة فً توصٌل 
المعلومات، و أن المعلمٌن ٌستعجلون تالمٌذهم فً استنباط القاعدة من أمثلة قلٌلة كما أن 

هذه األمثلة ال تجمعها وحدة فكرٌة مترابطة
3
 

 ممٌزات الطرٌقة االستقرائٌة: 
 :تتمٌز الطرٌقة االستقرائٌة بعدة ممٌزات من أبرزها ما ٌلً

تبقى المعلومات التً تكتسب بواسطة هذه الطرٌقة فً الذاكرة أكثر من المعلومات التً - 1
تكتسب بواسطة القواعد أو اإلصغاء ألن ما ٌتوصل إلٌه المتعلم بنفسه ٌرسخ فً ذهنه أكثر 

 .مما ٌقدمه المعلم إلٌه
إن المتعلم الذي ٌتوصل إلى تعمٌم ما، أو ٌستنتج قاعدة ما بهذه الطرٌقة ٌستطٌع بعد - 2

مرور زمن و لو كان طوٌال أن ٌصل إلى التعمٌم أو القاعدة نفسها إذا نسٌها، فخطوات 
 .التفكٌر فً الحصول علٌها تبقى معه

ٌفهم المتعلمون التعمٌمات التً ٌتوصلون إلٌها بمساعدة المعلم أكثر من تل  التً - 3
 .ٌقدمها المعلم إلٌهم مهٌؤة أو التً ٌجدونها فً كتبهم المقررة

ٌستطٌع المتعلم تطبٌق التعمٌمات التً ٌتوصل إلٌها بسهولة أكثر من تطبٌق تل  التً - 4
 .تقدم إلٌه مهٌؤة، وذل  لحسن فهمه لها

إن أسلوب التفكٌر الذي ٌتعود علٌه المتعلم فً الدروس االستقرائٌة ٌفٌده فً حٌاته - 5
القادمة، فالمتعلم الذي ٌتعلم كٌف ٌفكر بواسطة الدروس االستقرائٌة و ٌتقن طرٌقة التفكٌر 
فً الوصول إلى التعمٌمات ٌصبح فردا مستقال بتفكٌره و اتجاهاته، و فً أعماله المدرسٌة 

والحٌاتٌة األخرى
4
. 

 مأخذ على الطرٌقة االستقرائٌة: 

                                            
ٌّاح،تعلٌمٌة اللغة العربٌة،دار النهضة العربٌة، بٌروت-  129م ص2009-هـ1430 2لبنان،ط-أنطوان ص 1 
ٌّاح،تعلٌمٌة اللغة العربٌة ص-  127أنطوان ص 2 

 13/14عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة ص-3

 3طرق التدرٌس و استراتٌجٌاته،دار الكتاب الجامعً،العٌن،دولة اإلمارات العربٌة المتحدة،ط: محمد محمود الحٌلة- 4
15هـ ص1424  
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ال تمثل المتعلم الذي ٌنبغً أن ٌكوون محور العملٌة التعلٌمٌة بل ٌكون النشاط فً هذه -1
 .الطرقة معظمة للمعلم

 .ٌتعذر تطبٌق هذه الطرٌقة فً دروس كسب المهارات-2 
تتعارض مع مبتدئ علم النفس الحدٌث بإهمالها الدوافع الداخلٌة للفرد واستعداداته -3 

 .للنواحً الوجدانٌة
 .تهتم بدراسة المادة وتقدٌم األفكار الجدٌدة وتهمل الحٌاةومشكالتها-4 

 ٌتبع المدرس فً الطرٌقة االستقرائٌة الخطوات المنطقٌة الخمس   : 
 التمهٌد -1
 عرض النماذج اللغوٌة -2
 استقراء القاعدة  -3
 الربط و الموازنة -4
التعمٌم و التطبٌق -5

1
 

تمتاز الطرٌقة االستقرائٌة بؤنها تثٌر تفكٌر الطالب، و تؤخذ بؤٌدٌهم تدرٌجٌا للوصول 
إلى الحقٌقة،و تنطلق من المفهوم أي من اللغة إلى األحكام و هو انطالق طبٌعً، ألن اللغة 
أسبق من األحكام و القواعد و هً تسٌر على عكس الطرٌقة القٌاسٌة،ألن االستقراء طرٌقة 

اكتشاف المعلومات ،فً حٌن أن القٌاس طرٌقة حفظ هذه المعلومات و ترتٌبها لذا من 
 .األفضل الجمع بٌن الطرٌقتٌن فً التدرٌس

 :(السقراطٌة)الطرٌقة الحوارٌة -4
 وهً طرٌقة تستخدم لكشف الحقائق عن "سقراط"  تعزى هذه الطرٌقة إلى الفٌلسوف 

طرٌق الحوار، إذ أن المعلم ٌلقً أسئلة تكشف بها الحقائق التً ٌرٌد المعلم تثقٌف طالبه 
بمضمونها، وهذه الطرٌقة تصلح لصغار الطالب، وبخاصة فً دروس المحادثة، والتعبٌر 
الشفوي،والمحفوظات والنصوص،ومن مزاٌاها أنها تحول الدروس إلى محاورات شائقة 

مما تتٌح للطالب فرصة التعبٌر الحر، ومع هذا فإنها تدعوا إلى التفكٌر الحر العمٌق،إال أنها 
 .تستغرق زمن طوٌل للوصول إلى حقٌقة من الحقائق

 ومن عٌوبها أٌضا االستطراد والخروج من موضوع إلى رخر واالبتعاد عن الموضوع 
 .األساسً، ثم إنها إضافة إلى ذل  بحاجة معلم ماهر وتتطلب نشاطاوانتباها منالمعلم والتلمٌذ

 ولنجاح المعلم فً هذه الطرٌقة علٌه أن ٌعد درسه إعدادا كامال، وبخاصة األسئلةوأن 
 .ٌرتبها ترتٌبا تاما

 :الطرٌقة التنقٌبٌة -5
و هذه الطرٌقة تعتمد على تحدٌد المعلم موضوع درسه لتالمٌذه،ثم ٌرشدهم إلى 

المراجعة و ٌكلفهم بالبحث عن جوانبه و حقائقه مكتفٌا باإلشراف علٌهم من بعٌد، وهذه 
الطرقة ال تستخدم إال مع الكبار، و هً طرٌقة تتوسط الطرق القدٌمة و الحدٌثة

2
. 

 

 الطرق الحدٌثة: 
 :(طرٌقة هربارت)الطرٌقة  االستنباطٌة  -1

                                            
ٌّاح،تعلٌمٌة اللغة العربٌة طنأ-  128/129م،ص2009-هـ1430 ،2طوانص 1 

 14عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة ص-2
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تقوم هذه الطرٌقة على مبدأ أن اإلنسان ٌتعلم الحقائق الجدٌدة بمساعدة الحقائق القدٌم،و 
الغرض منها توصٌل المتعلم إلى الحقٌقة و األحكام العامة عن طرٌق البحث و 

االستقراء و االستنباط، و بالرغم من كونها بطٌئة إال أنها أحسن الطرق فً تعوٌد 
التالمٌذ التفكٌر و الترٌث فً الحكم،وتسٌر هذه الطرٌقة على وفق الخطوات األربع التً 

"Herbertٌونا فردرٌك هربارت"وضعها المربً األلمانً
1

 : فجاءت على النحو التالً

  (التمهٌد أو اإلعداد أوالمقدمة)الخطوة األولى: 
و فٌها ٌتم إعدادا أذهان التالمٌذ للدرس الجدٌد و االنتفاع من معلومات تهم القدٌمة و 

 .ربطها بالمعلومات الجدٌدة كً ٌسهل علٌهم تذكرها

  (العرض و الربط)الخطوة الثانٌة: 
حٌث فٌها تعرض الحقائق الجدٌدة فً الدرس مرتبة و منظمة، فٌقوم المعلم بمناقشة 

طالبه فٌها حتى ٌستوعبها، ومن ثم تربط هذه الحقائق بعضها ببعض لٌصادر ربطها 
 .بمعلومات الطالب القدٌمة عن طرٌق الموازنة، و المشابهة، أو التضاد

  (التنظٌم و الحكم)الخطوة الثالثة: 
و ٌصادر فٌها إلى ترتٌب عناصر الموضوع ترتٌبا منظما بعد عملٌة الربط الستنباط، 

 .أو استخالص حكمة أو قاعدة أو نظرٌة

  (التطبٌق و المراجعة)الخطوة الرابعة: 
و فٌها ٌقوم المعلم بإعطاء تمرٌنات أو تطبٌقات أو أسئلة لتثبٌت القاعدة الجدٌدة،و ذل  

 .ككتابة ملخص أو حل تمارٌن شفوٌة و كتابٌة
 كثٌرا من التنقٌعات، فجعلوها "هاربارت"و قد أدخل على هذه الطرٌقة بعض تالمٌذ 

خمس مراحل وهً المقدمة،العرض،الربط،االستنباط،التطبٌق و المراجعة
2
. 

 :طرٌقة منتسوري -2
  تقوم هذه الطرٌقة على تقوٌة حواس الطالب، و جعلها مفاتٌح المعرفة، ولقد طبقت 
هذه الطرٌقة على ضعاف العقول من األطفال بادئ األمر، فنجحت نجاحا باهرا، وٌمكن 
استخدامها فً تعلٌم األطفال حتى نهاٌة السنة السابعة من أعمارهم، حٌث ٌستفاد منها فً 

 ".مارٌا منتسوري"التعلٌم النهجً، وتنسب هذه الطرٌقة إلى الطبٌبة اإلٌطالٌة 
 :طرٌقة دلتون -3

و سمٌت طرٌقة دلتون بالنظر إلى "هلٌنباركهرست"ابتكرت هذه الطرٌقة األمرٌكٌة 
أنها طبقت بمدٌنة دلتون األمرٌكٌة، و تتبع هذه الطرٌقة نظام التعلٌم الفردي على ثالثة 

 :أشٌاء
 :المعامل- األول

و هً حجرات كبٌرة،خصصت للمواد، حٌث خصص لكل مادة رئٌسٌة حجرة معٌنة 
 .مزودة بكل ما ٌحتاج إلٌة التلمٌذ للبحث و التنقب

 :الثانً األخصائٌون
وهم المدرسون حٌث خصص لكل مادة رئٌسٌة مدرسون موجهون ٌقومون بتوزٌع 

 .التعٌٌنات على التالمٌذ وتوجٌههم وإرشادهم إلى المراجع ومراقبتهم
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 :الثالث التعٌٌنات
وهً مقررات كل مادة أساسٌة موزعة على شهور العام ومن ثم على أسابٌع، وإلى 

 .أٌام،فلكل ٌوم وحدة خاصة به من المادة ٌتحتم على التلمٌذ إنجازها فً الزمن المحدد
وال تتقٌد هذه الطرٌقة بجدول دراسً وال بفترة زمنٌة من الٌوم الدراسً بل للطالب 
مطلق الحرٌة فً اختٌار ما ٌناسبه من الزمن فً دراسة أي مادة،بشرط أن ٌنص فً كل 
شهر التعٌٌنات المحددة له من قبل المعلم،وتمتاز هذه الطرٌقة بؤن فٌها عنصر التشجٌع 
للتالمٌذ المجتهدٌن،كما أنها توفر الفرص للطالب الذٌن ٌتخلفون عن المدرسة ألسباب 

 .قهرٌة
 :طرٌقة المشروع -4

وتعد من أهم الطرق " جون دٌوي"تنسب هذه الطرٌقة إلى الفٌلسوف األمرٌكً 
التربوٌة الحدٌثة وترمً هذه الطرٌقة إلى تكوٌن شخصٌات التالمٌذ وتعوٌدهم االعتماد على 

أنفسهم فً حل المشكالت،ومن ممٌزاتها أنها تمرسهم على الحٌاة االجتماعٌة التعاونٌة، 
اإلحساس بوجود مشكلة، ثم : وتبث فٌهم روح االبتكار، وتسٌر خطواتها على النحو اآلتً

تحدٌدها، ثم وضع فرضٌات لحل المشكلة، ثم الشروع فً حل المشكلة بعد ترجٌح إحدى 
 .الفرضٌات

وعلى الرغم مما فً هذه الطرٌقة من الحرٌة للطف، وعناٌة بشخصٌته، وإتاحة 
فرصة التفكٌر الذاتً المنظم له، وتعوٌده على الصبر، والبحث والتؤنً قبل إبداء الرأي 

 .والحكم،إال أنها ال تفٌد بشكل كامل فً دروس كسب المهارات
 :طرٌقة دكرولً -5

وهً طرٌقة وسطٌة بٌن الطرٌقة الهربارتٌةوالطرق الحدٌثة كطرٌقة المشروع فهً 
تعنً بالسٌر فً الدرس على مراحل وتحتاج هذه الطرٌقة إلى مدارس ذات صفات خاصة، 
كوجودها فً بٌئة طبٌعٌة خاصة، وتوافر مدرسٌن معروفٌن بالنشاط والمهارة،والقدرة على 
ابتكار وحسن التصرف، والخبرة بالنباتوالحٌوان، ومن حٌث توزٌع الطالب على الصفوف 

على أساس الذكاء والمقدرة العقلٌة،شرٌطة أال ال ٌزٌد الصف على خمسة عشر طالبا، 
 :ومراعاة طرق التدرٌس ذات مراحل معٌنة وهً

المالحظة، القٌاس، الربط المكانً، الربط الزمانً، التعبٌر الحسً العملً والتعبٌر الفظً 
 النظري

"أوفٌددكرولً"وتعزى هذه الطرٌقة إلى المربً البلجٌكً 
1
. 

 
 
 
 
 :(التحضٌر)الخطة الدراسٌة  -6

      لعل من أهم العوامل التً تساعد على نجاح المعلم فً أداء رسالته، التحضٌر، فقد 
سبق أن ذكرنا أن فن التدرٌس لٌس عملٌة ارتجالٌة أو عشوائٌة، و إنما تحتاج إلى تخطٌط  
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و إعداد، فمن الخطؤ الفادح أن ٌعتمد المعلم على حفظه المادة،و تمكنه منها، إذ إن طل 
درس مهما كانت سهولته ٌتطلب من المعلم إعداد مادته و تعٌٌن حدوده، و ترتٌب الحقائق 
 .التً ٌتضمنها درسه،و وضع خطة محددة واضحة توصله إلى األهداف من أقصر الطرق
ولقد أثبتت التجارب أن إعداد الدروس ضروري لكل المدرسٌن وفً كل المراحل   وأن 

 التفرٌط فٌه أو إهماله أو العجلة فٌه ٌوقع المدرس فً مواقف حرجة أمام تالمٌذه، 
ومرإوسٌه،والمدرس الذي ال ٌضع خطة لدرسه ٌتعرض لالضطرابوتشتت الذهنونسٌان 
بعض عناصر الموضوع المهمة والتردد فً معلوماتهومن ثم فعلٌه قبل القٌام بالتدرٌس أن 
ٌعد الخطة للدرس رخذا بعٌن االعتبار أعمار التالمٌذ وقدراتهم وخبراتهم وأن ٌحدد الهدف 

من درسه وٌوضح مراحل سٌره فٌه،والزمن الالزم لتنفٌذه، ومن ثم ٌعٌن الوسائل التً تعٌنه 
على إدرا  أهدافه كما علٌه أن ٌلً بؤطراف موضوعه الذي ٌدرسه وأن ٌكون مستعدا 

 .لمواجهة كل االحتماالت التً قد تطرأ فً الدرس
 :وعلٌه فإن إعداد الدروس تتٌح للمعلم ما ٌؤتً

 فرصة إثراء معلوماته، وذل  بالرجوع إلى المصادر المختلفة لتوضٌح النقاط -1
 .الغامضة فً الدرس، أو تغٌٌر بعض المفردات، أو التؤكد من الوجوه اإلعرابٌة أو البالغٌة

فرصة التحقق من بعض المعلومات الواردة فً الدرس أو ممن سمعها دون دراسة     -2
 .أو بحث

 تحدٌد مقدار المادةالمناسبة للزمن المخصص وبداٌة الدرسونهاٌته وصعوبة المادةو  -3
 .سهولتها

 انتقاء المادة الشٌقة للتالمٌذ التً تثٌر اهتمامهم من المصادر المختلفة دون التقٌد  -4
 .بالكتاب

  ترتٌب المادة وتنظٌمها بؤسلوب منطقً مالئم -5
1
. 

 :ما ٌؤتً (عملٌة التدرٌس)ولعل أهم ما ٌنصح به المعلم فً هذا المجال 
عملٌة التدرٌس بحاجة إلى نظام، ومن ثم ٌنصح المعلم بؤالّ ٌبدأ التدرٌس قبل أن ٌسود  -1

 .النظام
  إن كثرة الحركة من قبل المعلم فً الصف تغري الطالب بالعبث والفوضى، لذا  -2

 .ٌنصح المعلم بعدم اإلكثار من المشً والتنقل إال إذا دعت الضرورة
  األساس فً أسئلة المدرس أن تكون موجهة لتالمٌذ الصف جمٌعا، وعلٌه فإن المعلم  -3

ٌنصح بؤن ٌوجه السإال أوال ثم ٌختار بعد ذل  المجٌب، ال الطلب من أحدهم الوقوف ثم 
 .توجٌه السإال إلٌه

  لكل درس أهداف ٌسعى المعلم إلى تحقٌقها لذا ٌتوجب على المعلم أن ٌجعل هذه  -4
 .األهداف نصب عٌنه دائما

  الفهم ركن أساسً فً العملٌة التعلٌمٌة، لذا على المعلم أال ٌخرج من مسؤلة إلى أخرى  -5
 .بعد أن ٌتؤكد من فهم تالمٌذه لها

  من المعلوم أن انتباه التالمٌذ ال ٌستغرق وقتا طوٌال، ومن ثم ٌنصح المعلم بتنوٌع  -6
 .األنشطة والوسائل لتشوٌقهموجذب انتباههم
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  المعاملة الحسنة ونبذ القسوة من العوامل المهمة فً إقبال التالمٌذ على دروس المعلم  -7
وعلٌه فإن المعلم مدعو انبذ القسوة والتزام االتزان فً المعاملة فٌمزج العزم والحزم 

 .بالمودةوالعطف والثقة وحسن الظن
  إشرا  التالمٌذ فً الدرس أمر فً غاٌة األهمٌة لذل  فالدرس الجٌد هو الذي ٌبدأ  -8

بالتلمٌذ، وٌنتهً بالتلمٌذ
1
. 

 فوائد األهداف التعلٌمٌة: 
 : ٌمكن القول إن تحدٌد األهداف ٌخدم المعلم أو المتعلم فً األمور التعلٌمٌة اآلتٌة

المساعدة فً اختٌار المحتوى التعلٌمً ومضمون المادة الدراسٌة المناسبة، ومن ثم  -1
مساعدته على توجٌه الطالب إلى المصادر والمراجع والوسائل التً تعٌنهم على تحقٌق 

 .األهداف التعلٌمٌة المنشودة
المساعدة فً اختٌار الطرائق واالستراتٌجٌات التعلٌمٌة المناسبة لكل هدف تعلٌمً،  -2

فاألهداف تحتاج إلى طرائق تعلٌمٌة تختلف عن تل  الالزمة لتحقٌق أهداف المجال 
الوجدانً، واألهداف الوجدانٌة تحتاج إلى طرائق تعلٌمٌة تختلف عن تل  الالزمة لتحقٌق 

أهداف المجال الحسً الحركً، وفً مستوٌات على مجال فؤن مستوى التطبٌق أو 
االكتشاف فً المجال المعرفً، فلكل هدف تعلٌمً طرٌقة تعلٌمٌة تحققه وهكذا فً مستوٌات 

 .مجالٌن الوجدانً والحسً الحركً
المساعدة فً اختٌار األدوات و الوسائل و االختبارات المناسبة للقٌاس و التقوٌم، فلكل  -3

هدف أٌضا أداة قٌاس و تقوٌم تناسبه، و كلما تعددت األهداف و تنوعت و تدرجت فً 
صعوبتها احتاجت إلى طرائق قٌاسٌة و تقوٌمٌة مختلفة، كما تساعد المعلم فً وضع أسئلة 
أو فقرات االختبارات المناسبة و بطرٌقة سهلة و سرٌعة، فما إن ٌضع المعلم األهداف 

حتً ٌسهل  (أن ٌفسر،أنٌذكر،أنٌرسم،أنٌحلل،أنٌطبق،أن ٌحكم )التعلٌمٌة بصٌغة فعل مضارع
علٌه تحوٌل تل  األهداف إلى أسئلة تقوٌمٌة بتحوٌلها فعل مضارع إلى فعل أمر فتصٌر 

أنٌقارن :    ،فمثال إذا كان الهدف التعلٌمً هو كاآلتً(فّسر،أذكر،ارسم،حلّل،طبق): كاآلتً
التلمٌذ بٌن مملكة النبات و مملكة الحٌوان موضحا أوجه الشبه و أوجه االختالف بٌنهما فإنه 

 : ٌمكن تحوٌله بسهولة إلى اختبار تقوٌمً على النحو اآلتً
 قارن بٌن مملكة النبات ومملكة الحٌوان، موضحا أوجه الشبه وأوجه االختالف بٌنهما؟

مساعدة الطالب على تنظٌم جهوده ونشاطاته نحوإنجاز ما خططته عملٌة التعلٌم، على  -4
 .أن ٌعرف تماما ما ٌتوقع منه القٌام به بموجب هذه األهداف

و البد من التذكٌر أن كل تصمٌم للدروس بطرائق التعلٌم المبرمج و مدخل النظم البد  -5
أن تصاغ فٌه األهداف صوغا واضحا فً عبارات سلوكٌة قابلة للقٌاس و التقوٌم، وقد 
أفادت الطرائق التقلٌدٌة من منهجٌة صوغ األهداف السلوكٌة،فاستخدامها فً صوغ 

األغراض السلوكٌة فً كل درس نحتاج إلى تقوٌمه للوصول إلى إتقان عال فً التعلم،     
و هنا االتجاه صار ضرورٌا فً عصر المعلومات ألن التعامل مع اآلالت اإللكترونٌة البد 

 فً أداء المتعلم%100من النجاح فٌه بفاعلٌة عالٌة قد تصل إلى مستوى نجاح
2
. 
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       ،ًو من خالل هذه المفاهٌم ٌكمن القول أن األهداف أهم مكونات المنهج المدرس

و ٌحكم المربون على مدى نجاح المنهج المدرسً من تدقٌق صوغ األهداف و وضوحها 
فكم من القرارات التً صدرت من مربٌٌن متخصصٌن طالبت بتخلص من منهج معٌن أو 
ضرورة تعدٌله أو مراجعته، نظرا ألن أهدافه كانت غٌر واضحة أو غٌر كافٌة أو غٌر 

مناسبة لحاجات التالمٌذ و مطالب المجتمع الذي ٌنتمون إلٌه، و هكذافإن تحدٌد األهداف   و 
وضوحها فً مجال التربٌة و التعلٌم مهم جدا لكل من المعلم و المتعلم، فالمعلم بدون 

األهداف التعلٌمٌة ال ٌستطٌع أن ٌوجه طالبه الوجهة الصحٌحة التً ٌنشدها، و كذل  المتعلم 
 .ال ٌستطٌع السٌر فً طرٌق تعلمه سٌرا صحٌحا و تحقٌق ما ٌرٌد إن هو سار دون أهداف
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عرؾ القرن العشرٌن تحوال هاما فً تارٌخ الفكر اللسانً الحدٌث، و خاصة منذ 
فً اللسانٌات العامة، حٌث ُعدت تأسٌسا لمرحلة جدٌدة مؽاٌرة " دي سوسٌر"ظهور كتاب 

لتصورات الدارسٌن السابقٌن، مما دفع بعضهم إلى االهتمام باللؽة باعتبارها استعماال ٌومٌا 
مستمرا و متواصال، و من هنا جاءت اللسانٌات التداولٌة كتٌار جدٌد ركزت على دراسة 
اللؽة كنظام للتواصل أي كٌفٌة التً تستعمل بها اللؽة و قد اندرجت هذه القضاٌا كلها فً 

فما " التداولٌة"إطار تٌار من  الدراسات و النظرٌات التً سمٌت عند أهل االختصاص بـ
 األولى التً كانت وراء نشوء هذا اإلرهاصاتالمقصود باللسانٌات التداولٌة؟ و ما هً 

. التٌار اللسانً الجدٌد؟

 ":التداولٌة" المفهوم المعجمً لـ -أوال
: ، و قد وردت فً مقاٌٌس اللؽة على أصلٌن(َدَول)ٌرجع المصطلح إلى مادة 

 أحدهما ٌدل على تحول شًء من مكان إلى آخر، و اآلخر ٌدل على ضعؾ 
  هذاندال القوم إذا تحّولوا من مكان إلى مكان و مناو استرخاء، قال أهل اللؽة 

ولة لفتان، : الباب، تداول القوم شًء بٌنهم ولة و الدُّ إذا صار من بعضهم إلى بعض و الدَّ
ولة فً الحرب، و إنما سمٌا بذلك من قٌاس الباب، ألنه أمر  ولة فً المال و الدَّ وٌقال بل الدُّ

تداولونه، فٌتحّول من هذا إلى ذاك، ومن ذاك إلى هذا
1

. 
 :(أساس البالؽة)ال تكاد المعاجم األخرى تخرج من هذه الدالالت جاء فً 
 جعل كثرة لهم علٌه: دالت له الدولة، و دالت األٌام بكذا، و أدال هللا بٌن فالن من عدوه

و إلٌه و أول األٌام بٌن الناس مرة  (...)إن األرض ستدال مّنا كما أدلنا منها : و عن الحجاج
و تداولوا شًء بٌنهم. و الدهر ُدَول و ُعَقب و ُنوب. لهم و مرة علٌهم

2
. 

 :(دول)خالصة مفهوم اللؽوي أن مجاالت لفظ  
 .(أندال البطن)االسترخاء للبطن بعد أن كان فً حال أخرى ؼٌرها   -    
 .(القوم)التحول من مكان إلى مكان   -    
 .(الحرب)االنتقال من حال إلى حال   -    

 هذا المفهوم لتقدٌم منهج التقرٌب التداولً "طه عبد الرحمن" و لقد تناول 
' فً قولنا ' تداول ' للتراثاإلسالمً، باقتراحه مفهوم المجال التداولً، ومما ذكرهأن الفعل 

، ٌفٌد معنى تناقله الناس و أداروه بٌنهم'تداول الناس كذا بٌنهم 
3

. 
ا أََفاَء هللاُ َعلَى َرُسولِِه ِمْن  :"  و من شواهد استخدامه فً القرآن الكرٌم قوله تعالى مَّ

ُكوَن ُدولًَة  ٌَ ًْ اَل  ِبٌِل َك َتاَمى َوالَمَساِكٌِن َواْبِن السَّ ٌَ ُسوِل َولِِذي القُْرَبى َوال أَْهِل اْلقَُرى َفلِلَِّه َولِلرَّ
اِء ِمْنُكْم  ٌَ َن األَْؼِن ٌْ "َب

4
ٌتداوله األؼنٌاء منكم بٌنهم،  (دولة)ذلك الفًء  (كً ال ٌكون)و بٌانها . 

ٌصرؾ هذا مرة فً حاجات نفسه، وهذا مرة فً أبواب الّبر و سبٌل الخٌر
5
. 

 
 

                                            
314، ص2م، ج1991، 2 و ضبط عبد السالم محمد هارون،دار الجٌل،ط، تحقٌق ابن فارس معجم مقاٌٌس اللؽة -1 

139م ،ص1982أساس البالؽة،تحقٌق عبد الرحٌم،دار المعرفة للطباعة و النشر بٌروت، لبنان،: الزمخشري-  2 
.243م، ص2،2000تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث،المركز الثقافٌالعربً،دار البٌضاء، المؽرب،ط:طه عبد الرحمن- 3  

07سورة الحشر اآلٌة -  4 
حٌن،مذٌال بأسباب النزول،النسابوري،والمعجمالفهرسً ي تفسٌر اإلمام الطبرٌللتمنالقرآن الكرٌم و بهامشه مختصر - 5

  546م ص1995 ،7لمواضٌع آٌات القرآن الكرٌم لمروان العطٌة ،قدم له و راجعه مروان سبوار،دار الفجر اإلسالمً ط
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كً ال ٌكون الفًء الذي حقّه أن ٌعطى الفقراء :"قابال"الزمخشري"و فصل تفسٌرها 
جدا بٌن األؼنٌاء ٌتكاثرون به،الٌكون دولة جاهلٌة بٌنهم و .لٌكون لهم ًبلَؽة ٌعٌشون بها

معنى الدولة الجاهلٌة أن الرؤساء منهم كانوا ٌستأثرون بالؽنٌمة ألنهم أهل الرٌاسة و الدولة 
..."الؽلبة

1
. 

 "التداولٌة"المفهوم االصطالحً لـ- ثانٌا
جاءت التداولٌة فً معناها االصطالحً تأسٌسا على المفهوم العام 

(Pragmatique) فً الدرس اللسانً الؽربً الحدٌث،وهو دراسة اللؽة حال االستعمال،أي
 (التداولٌات)مصطلح " طه عبد الرحمن"حٌنما تكون متداولة بٌن مستخدمٌها، فقد اختار

م على مصطلح 1970و قد وقع اختٌارنا منذ :"، ٌقول(Pragmatique)مقابال لـ
، ألنه ٌوفً المطلوب حقه، باعتبار داللته (براؼماتٌكا)مقابال للمصطلح الؽربً " التداولٌات

معا، و لقً منذ ذلك الحٌن قبوال من عند الدارسٌن " التفاعل"و " االستعمال"على معنٌٌن 
الذٌن أخذوا ٌدرجونه فً أبحاثهم 

2
هو :"قابال" للتداول" ثم ٌحدد المعنى االصطالحً .

وصؾ لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل و التفاعل بٌن صانعً التراث و عامة 
"الناس و خاصتهم

3
 

و كثٌرا ما ٌشكو الدارسون حدٌثا من قلة االهتمامات بالدراسات التداولٌة فً الثقافة 
 العربٌة الحدٌثة بشكل عام،مع بروز جهود جادة فً هذا المجال،نحو جهود 

، حٌث ٌستند (فً أصول الحوار و تجدٌد علم الكالم)ال سٌما فً كتابه ، "طه عبد الرحمن"
إلى المنطق و الفلسفة و اللسانٌات فً دراسة التراث،و ٌنطلق من أن الخطاب فً حقٌقته 

 :لؽة تبلٌؽٌةتدلٌلٌة توجٌهٌة، و اللسانٌات فً نظرة ثالثة مجاالت
 : تشمل الدراسات العاكفة على الدال الطبٌعً، و تمثلها ثالثة علوم:الدالٌات -1

 .الصوتٌات،الصرفٌات و التركٌبٌات
 تشمل الدراسات الواصفة لعالقة الدوال و مدلوالتها سواء أكانت :الداللٌات-2

 .تصورات ذهنٌة أم أعٌانا فً الخارج
 و تشمل الدراسات الواصفة لعالقة الدوال الطبٌعٌة و مدلوالتها مع :التداولٌات-3

أؼراضالكالم،مقاصد المتكلمٌن و قواعد التخاطب:الدالٌن بها و أبواب هذا القسم ثالثة
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 و النشر بٌروت الكشاؾ عن حقابق التنزٌل و عٌوب األقاوٌل فً و جوه التنزٌل،دار المعارؾ للطباعة:الزمخشري- 1

.466 ص1لبنان ج  
27م ص200، 2أصول الحوار و تجدٌد علم الكالم،المركز الثقافً العربً،الدار البٌضاء،المؽرب،ط:طه عبد الرحمن- 2  
244م ص1993تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث،المركز الثقافً العربً،الرباط،المؽرب،:طه عبد الرحمن- 3  
27طه عبد الرحمن في أصول الحوار و تجديد علم الكالم ص-
4
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  : اإلرهاصات األولى لنشأة التداولٌة-ثالثا  
لقد تعددت التٌارات الفلسفٌة و اكتسبت التداولٌة تعدد مفاهٌمها و لكن بتعدد مجاالتها،و 

 .امتداد اهتماماتها
" تشالرز مورٌس" ٌعود مصطلح التداولٌة بمفهومه الحدٌث إلى الفٌلسوؾ األمرٌكً 

م داال على فرع من فروع ثالثة ٌشتمل علٌها علم العالمات أو 1938الذي استخدمه سنة 
 :و هذه الفروع هً (Semiotics)السٌمابٌة 

الذي ٌعنً بدراسة العالقة الكلٌة بٌن العالمات ":Syntactics))علم التراكٌب -1
"بعضها مع بعض

1
،أي تعنً بدراسة استعمال اللؽة و مستخدمٌها فهً إذن تهتم بالمعنى 

 .كالداللٌة التً ال ٌتحدد معناها إال من خالل استعمالها
و القابم أساسا على دراسة عالقة العالمات  "(:Sémantiques)علم الداللة-2   

أي الروابط الداللٌة التً تقوم بعطؾ مختلؾ األقوال " باألشٌاء التً تدل علٌها أو تحٌل إلٌها
 .فً الفقرة

"وتهتم بدراسة عالقة العالمات بمفسرٌها ":التداولٌة-3    
2

، بمعنى أنها تركز على الجانب 
 .االتصالً بمحاولتها تحدٌد العالقة فً استخدام الٌومً فً سٌاق تفاعلً تواصلً

  التداولٌة جزء من السٌمٌابٌة تعالج العالقة بٌن العالمات و مستعملً هذه العالمات، 
فهً تعنً بدراسة استعمال اللؽة فً الخطاب،شاهدة فً ذلك على مقدرتها الخطابٌة،فهً 

إذن تهتم بالمعنى كداللٌة و بعض األشكال اللسانٌة التً ال ٌتحدد معناها إال من خالل 
تتطرق التداولٌة إلى اللؽة فً أبعادها "  بقوله "فرانسٌس جاك"استعمالها و عّرفها 

و لتداولٌة اتجاه جدٌد فً دراسة اللؽة ٌشارك فً " الخطابٌة و التواصلٌة و االجتماعٌة معا 
تنمٌة البحث فٌه دارسون تجاوز بعض المفاهٌم اللؽوٌة التً سادت فً الفترة الواقعٌة بٌن 

 ذلك أنهم انكبوا على دراسة األشكال الداللٌة" تشومسكً" و كتابات " سوسٌر"دروس 
و الدالة، و اهتموا بالمقام اللؽوي و أصبحوا ٌنظرون فً القول و ٌتساءلون عن عالقة اللؽة 

بالكالم، و جدوى التفرٌق بٌنهما، و تصنؾ التداولٌة داخل نظام عالمً عامله جذوره فً 
ولم تظهر ،"مورٌش،كارناب،ولٌام،جٌمس"مشروع ٌدرس و بعض الؽوٌٌن من أمثال 

كٌؾ نجعل )مقاله المشهور  " بٌرسن"م، حٌث كتب1878البراؼماتٌة إلى النور حتى عام 
م،وقد اعترض على 1877و الذي ٌعتبر امتداد المقال تثنٌت المعتقد سنة  (أفكارنا واضحة؟

 القابل بأن الطرٌقة الوحٌدة لتقرٌر طبٌعة المعنى المتمٌز ألي لفظ هً أن "باركلً"الرأي 
 أنه إذالم ٌكن فً "باركلً"هل نستطٌع تعٌٌن أٌة فكرة عقلٌة تتطابق معه؟ فقد رأى:نسأل

مقدورنا ذلك فإن الحد أو اللفظ مجرد ال معنى له مهما كانت الفابدة التً تترتب علٌه وفً 
 بأن أي حد أو لفظ مجرد ال معنى له إذا لم ٌكن فً مقدورنا "بٌرسن"مقابل ذلك تمسك 

استخدامه،أو أن نقوم بفعل شًء بموجبه بطرٌقة مالبمة و متمٌزة، ثم بعد هذا بعامٌن 
أضاؾ أن معنى أٌة فكرة ٌكمن بالنهاٌة فً تأثٌرها على أفعالنا أو البراؼماتٌة عنده تجعل 

التفكٌر فً عالقة بالفعل لكنها تستبعد أن تكون مجموعة األفعال المترتبة على اعتقادنا 
بالشًء هً معنى ذلك الشًء

3
. 

                                            
03م، ص2002آفاق دراسية في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، :محمود أحمد نحلة- 

1
 

 09م، ص2002آفاق دراسية في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، :محمود أحمد نحلة- 
2
 

مصطالحات األساسٌة فً لسانٌات النص و تحلٌل الخطاب،دارجدارللكتاب العالمً للنشر و :نعمان بوقرة-3
97/98م ،ص2010، 2م ط2009، 1األردن،ط-التوزٌع،عمان  
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 فً كتابهما الموسوم بـ  "D.Venderlick"و  " V.Mass"  ٌذكر
"Pragmatik and Sprachlichers" أربعة منابع ظاساسٌة أدت إلى تكون هذا 

 :أي اللسانٌات التداولٌة و هً على التوالً:التخصص
 Cercle de Vieneنادي فٌنا "السٌمٌابٌات المنطقٌة المرتبطة ب       - 
التً تفرع عنها تٌار طاغ أعٌد التفكٌر فٌه من خالل مكون " مورٌس.ش"سٌمٌلبٌلت       - 
 . من ألمانٌة الدٌموقراطٌة"G.Klausكلوس.ج"و ٌمثلهcomposante de travailالعمل 

"C.S.Peirce بٌرس.س.ش" لـPragmatismeالذرابعٌة األمرٌكٌة      - 
1
 
 و على الرؼم من اختالؾ وجهات النظر بٌن الدارسٌن حول التداولٌة و تساؤالتهم  

و عن شبكتها المفاهٌمٌة ٌجب اإلشارة إلى العالقات القابمة بٌنهما و بٌن الحقول المختلفة لذا 
ٌمكن القول بأنها نسق معرفً استداللً عام ٌعالج ملفوظات ضمن سٌاقاتها التلفظٌة، و 

 . الخطابات ضمن أحوالها التخاطبٌة
بما احتوته من منهاج و  (الفلسفة التحلٌلٌة) مفهوم تداولً منبثق من مناخ فلسفً عام 

 تٌارات و قضاٌا
هً الٌنبوع المعرفً ألول مفهوم تداولً و هو األفعال  (الفلسفة التحلٌلٌة) و بما أن 

الكالمٌة فقد بات ضرورٌا التعرٌؾ بهذا التٌار الفلسفً و بمختلؾ اتجاهاته ،اهتماماته و 
قضاٌاه،ألنه ٌجسد الخلفٌة المعرفٌة و الحصن الفكري لنشوء الظاهرة اللؽوٌة موضوع 

األفعال )الدراسة و الفلسفة التحلٌلٌة ال تؽنٌنا لذاتها، ولكن ما ٌهمنا هو لحظة انبثاق ظاهرة 
من قلب التحلٌل الفلسفً ثم ما اجر عن ذلك من والدة التٌار التداولً فً البحث  (الكالمٌة

اللؽوي،ألن الفلسفة التحلٌلٌة هً السبب فً نشوء اللسانٌات التداولٌة
2

 
 نشأت الفلسفة التحلٌلٌة بمفهومها العلمً الصارم و الذي :مفهوم الفلسفة التحلٌلٌة 

هو المقصود من إطالقنا فً هذه الصفحات فً العقد الثانً من القرن العشرٌن فً فٌٌنا 
النمسا

3
 بكتابه "GottlobFreg1848-1925غوتلوبفرٌجة" على ٌد الفٌلسوؾ األلمانً .

و كانت دروسه فً الجامعة األلمانٌة مورد الطالب الفلسفة و المنطق .(أسس علم الحساب)
 .من مختلؾ األصول األوروبٌة ال سٌما ألمانٌا و النمسا على الرؼم من قلة إنتاجه المكتوب

على العبارات اللؽوٌة و على " فرٌجة' من أهم التحلٌالت اللؽوٌة التً أجراها 
اسم العلم و االسم :القضاٌا،و تمٌزه بٌن مقولتٌن لؽوٌتٌن تتباٌنانمفهومٌا و وظٌفٌا، وهما

المحمول هما عماد القضٌة الحملٌة و ال شك فً أن التمٌز من اكتشافات المنطق 
مع أنه عرؾ هذا التمٌٌز كان ٌخلط بٌن القضٌة الحملٌةو ؼٌر " أرسطو"الحدٌث،ألن 

الحملٌة ولم ٌتم التمٌٌز بٌنهما إال بعد صٌاؼة المنطق الحدٌث و القضٌة الحملٌة هً التً 
اسمعلم،ومحمول ٌشد إلى اسم العلم، و القضٌة ؼٌر الحملٌة أو العالقٌة :تتكون من طرفٌن

هً التً تتكون من عالقات أخرى خارجٌة عن اإلطار الحملً
4

. 

                                            
04/05مدخل إلى اللسانٌات التداولٌة،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،بن عكنون الجزابر ص:جٌاللً دالش-  1 

تداولٌة عند العلماء العرب،دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكالمٌة،التراثاللسانً،دار التنوٌر للنشر و :مسعودصحراوي- 2
  27م،ص2008-هـ1429 1التوزٌع، الجزابر،ط

ٌذهب دارسون آخرون إلى أن الفلسفة التحلٌلٌة لم تنشأ إال مع فالسفة المدرسة االنجلٌزٌة الحدٌثة من أمثال جورج -3
فً أواسط القرن العشرٌن و لكن التحلٌل كإجراء علمً قام به الفالسفة ...مور،برتراند راسل فٌتؽنشتاٌن ثم كارناب واٌر

م  1974منذ عصر أفالطون ،أنظر محمود زٌدان،مناهج البحث الفلسفً،بٌروت،منشورات الجامعٌة بٌروت العربٌة 
75ص  

12/13م ص 1985أنظر محمود زٌدان فً فلسفة اللؽة،دار النهضة العربٌة بٌروت -  4 
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" Wittgnenstein1951-1989لودفٌغفٌنغنشتاٌن"وقد اقتفى الفٌلسوؾ النمساوي  
فلسفة اللؽة )أثر فرٌجه فانتقد مبادبالوضعانٌة المنطقٌة، و أسس اتجاها فلسفٌا جدٌدا أسماه 

العادي ( اإلنسان)و قوامها الحدٌث عن طبٌعة اللؽة و طبٌعة المعنى فً كالم الرجل(العادٌة
التحلٌلٌة بحثه فً المعنى و ذهابه إلى المعنى لٌس ثابتا " فٌنغنشتاٌن"و أهم ما ٌمٌز فلسفة 

و ال محددا و دعوته لً تفادي البحث فً المعنى المنطقً الصارم
1
. 

 و أمام هذا االقتراب التصوري ٌمكن اعتبار التحلٌل الفلسفً الجدٌد أنه كان بمثابة 
ثورة ضد الفلسفة الكالسٌكٌة و المثالٌةالهٌجلٌة التً سادت التفكٌر اإلنجلٌزي فً النصؾ 

الثانً من القرن التاسع عشر ؼٌر أن مجًء الثورة الفلسفٌة كانت إلعادة توجٌه الفكر 
االنجلٌزي إلى عناصره األصلٌة فً االتجاه التجرٌبً

2
. 

 : و قد انقسمت الفلسفة التحلٌلٌة إلى ثالثة فروع أو اتجاهات كبرى هً
  "Rudolph Carnapرودولف كارناب" بزعامة :الوضعانٌة المنطقٌة- 1
 "Husserlهوسرل"بزعامة :الظاهراتٌة اللغوٌة- 2
 "Wittgnensteinفٌنغنشتاٌن "بزعامة:فلسفة اللغة العادٌة- 3

هو الذي نشأت بٌن أحضانه ظاهرة  (فلسفة اللؽة العادٌة) و هذا الفرع األخٌر أي
األفعال الكالمٌة

3
. 

تقوم على دراسة كٌفٌة توصٌل  (الفلسفة التحلٌلٌة)و من هنا ٌمكن القول بأن مفهوم 
معنى اللؽة اإلنسانٌة الطبٌعٌة من خالل اإلبداع و ٌمكن أن نجمل فً مجموعة المبادئ 

 :تتلخص فً
 ضرورة التخلً عن أسلوب البحث الفلسفً القدٌم خصوصا جانبه المٌتافٌزٌقً- 

 (موضوع التحلٌل اللؽوي)إلى(نظرٌة المعرفة)تؽٌٌر بؤرة االهتمام الفلسفً من موضوع-      

تحدٌد و تعمٌق بعض المباحث اللؽوٌة و ال سٌما مبحث الداللة و الظواهر اللؽوٌة - 
 .المتفرعة عنه

  
 
 
 
 
 

 
 

  :مصادر التداولٌة
 عرفت الوظابؾ التداولٌة ضمن المدونة اإلصالحٌة للدرس التداولً عموما،وهً 

امتداد لبحوث وظابؾ اللؽة السابعة،و ٌتلخص مفهومها فً هذا المقام فً تحدٌد مكونات 

                                            
29تداولٌةعند العلماء العرب ص:مسعود صحراوي- 1 

23/24/25م ص1998دراسات فً فلسفة اللؽة،دارالقباء،القاهرة /ٌنظر محمد مهران رشوان-  2 
31/32تداولٌة عند العلماء العرب ص:مسعود صحراوي-  3 
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الجملة بالنظر إلى البنٌة اإلخبارٌة و المعلوماتٌة مع ربطها بالطبقات المقامٌة المحتمل أن 
تنجر فٌها

1
. 

 فهً إًذا وظابؾ مرتبطة بالسٌاق و المقام،و مدى انجازٌة اللؽة فً واقع التواصل 
 :وفٌما ٌلً بعض التفصٌل لهذه الموضوعات الخمسة

 :Les actes de langageأفعال الكالم- أوال 
(أفعال اللؽة)أو  (أفعال الكالم) نشأت فكرة 

2
من أهم مبدأ فً الفلسفة اللؽوٌة الحدٌثة 

االستعمال اللؽوي لٌس إبراز منطوق لؽوي )مجال نشأة التداولٌة و تطورها و هو أن 
فقط،بل إنجاز حدث اجتماعً معٌن أٌضا فً الوقت نفسه و ذلك بعدما كانت الفلسفة 

الوضعٌة المنطقٌة تشترط مقٌاسا وحٌدا للحكم على داللة جملة ما، و هو مقٌاس الصدق و 
الكذب

3
. 

مما حصر العبارات اللؽوٌة فً منوال واحد،هو العبارات الخبرٌة كأن تصؾ واقعا  
صادقة فً (الجو جمٌل)ما، و ٌحكم على صدقها أو كذبها بمدى مطابقتها لذلك الواقع نحو

 .حال واحدة هً جمال الجّو واقعا، و كاذبة فً ؼٌر ذلك
من خالل محاضراته فً جامعة "Austinأوستٌن " و من الذٌن تصدوا لهذه الفكرة 

، حٌث نبه أن داللة الجملة فً اللؽة العادٌة لٌست بضرورة إخبارا و هً 1955هارفارد 
لٌست مقٌدة دابما بأن تحٌل على الواقع فتحتمل الصدق أو الكذب، وأن القصد من الكالم هو 

تبادل المعلومات،مع القٌام بأفعال تضبطها قواعد التواصل فً الوقت ذاته مما ٌنتج عنه 
تؽٌٌر فً وضع المتلقً و تأثٌر فً مواقعه

4
. 

 : وقد نذكر بعض العبارات جمل ال تصؾ واقعا خارجٌا مع أنها جمل خبرٌة نحو
 ألتزم بالحضور- 1
 أعلن عن افتتاح الجلسة- 2
 أعدك بالزٌارة ؼدا إن شاء هللا- 3
 سأعٌد لك مالك الشهر القادم بحول هللا- 4
  
 
 
 

 فهذه الجمل ونحوها ال وصفها بالصدق و الكذب وهً ال تعكس واقعا موصوفا بقدر 
ما هً أفعال منجزة من المتلقً أو المتكلم على حد سواء، و من خصابصها أٌضا أنها جمل 

 وعد،  (1)ففً:محكومة بالتلفظ بها، حٌث أنا نطقها سبب فً إنجاز األفعال المبنٌة علٌها

                                            
25م ص 1988 ، الرباط، المؽرب عكاظ، منشوراتالجملة المركبة فً اللؽة العربٌة:أحمد متوكل-  1 

مأخوذة من  (les actes de langage)ٌرد أحٌانا هذان المصطلحان بعدهما مترادفٌن،ترجمة- 2
و بالنظر إلى مدلول فكرة أفعال الكالم و التً فً جوهرها تمٌز األفعال اللؽة كما ٌقصدها  (speech acts)االنجلٌزٌة

شراؾ و مراجعة مطاع الصفدي،مجلة إ (مقال) إلى فلسفة اللؽةسٌرجونسورل من سو:المرسل،وبقٌمتهااالبالؼٌة،ٌنظر
 95 ص1991 ربٌع 13/14العرب و الفكر العالمً،مركز اإلنماء القومً،بٌروت،لبنان،العددان

42م ص2002:اإلسكندرٌةآفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر،دار المعرفة الجامعٌة،:ٌنظر محمود نخلة-  3 
 1فً اللسانٌات التداولٌة مع محاولة تأصلٌة فً الدرس العربً القدٌم،بٌت الحكمة للنشر و التوزٌع ط:خلٌفة بوجادي- 4

  91م، ص2009
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وعد و طلب،مما ٌؽٌر فً سلوك  (4)و  (3)أمر بمباشرة أشؽال الجلسة، و فً  (2)و فً 
متلقً هذه الجمل بتوفر ظروؾ ذلك، و تنوع المتلقٌن بتنوع األخبار وأعراضها، وهً جمل 

شبٌهة بالجمل المنطوٌة على موجهات ألمر استفهام
1

 
 : و من أمثلة ذلك أٌضا 

 .أنت طالق:أن ٌقول رجل مسلم المرأته- 1
 أن ٌكتب رجل مسلم أوصً بنصؾ ما أملك لدار العجزة- 2
ًّ امرأة، وفً ظروؾ معروضة،ألحد زوجتك فالنة- 3  أن ٌقول ول
"هداٌة " أن تقول األم فور الوالدة سمٌتها - 4

2
.  

  فٌتوفر القصد و النٌة، حٌث ٌفرض المتكلم نفسه فً كل هذه الجمل مقتنعا بما ٌلفظ 
 .و ٌضع مخاطبه فً موقع ال ٌمكن الرفض و اإلنكار إذا كان حسن النٌة

 وخالصة هذه األمثلة أنه ٌنبؽً على المشاركٌن فً الخطاب أن ٌدركوا العالقة بٌن 
شكل و الجملة و وظٌفتها، و ال ٌمكن فهمها خارج هذه الشروط التً تحكم إن كانت األمثلة 

السابقة ناجحة أو مخفقة ال صادقة و ال كاذبة قٌاسا إلى أن اللؽة بهذا المفهوم ال تتجاوز 
 .كونها وسٌلة تعبٌر إلى كونها نشاطا اجتماعٌا تفاعلٌا

نواة مركزٌة فً الكثٌر من  (Speachact) و هكذا أصبح مفهوم الفعل الكالمً
األعمال التداولٌة، وفحواه أنه كل ملفوظ ٌنهض على نظام شكلً داللً انجازي تأثٌري و 

 فضال على ذلك ٌعد نشاطا مادٌا نحوٌا ٌتوسل بأفعال قولٌة إلى تحقٌق أؼراض انجازٌه
(Actes illocutoires)  و ؼاٌات تأثٌرٌة ...كالطلب و األمر و الوعد و الوعٌد، 
(Actes perlocutoires)  تخص ردود فعل المتلقً كالرفض و القبول، و من تم فهو

 فعل ٌطمح إلى أن ٌكون فعال تأثٌرٌا أي ٌطمح أن ٌكون ذا تأثٌر فً المخاطب اجتماعٌا 
أو مؤسسا و من ثم إنجاز شًء ما

3
. 

 ":أوستٌن"فكرة أفعال الكالم عند - أ 
 ٌرى أن وظٌفة اللؽة األساسٌة لٌست إٌصال المعلومات و التعبٌر عن األفكار بقدر 

 ما هً مؤسسة تتكفل بتحوٌل األقوال ذات صٌؽة اجتماعٌة،فحٌنما ٌقول القاضً 
ٌكون قد أنجز فعال اجتماعٌا و هو فتح الجلسة (فتحت الجلسة)

4
. 

أحد فالسفة اللؽة المنظرٌن للتداولٌة أن الفعل الكالمً مركب من " أوستن" و قد وجد 
 :ثالثة أفعال تعد جوانب مختلفة لفعل الكالمً واحد ال ٌفصل أحدهما عن اآلخر

و التلفظ  (فعل صوتً)ٌقابل التلفظ باألصوات :Locutoireالفعل القولً - 1 
 .(فعل داللً)،و استعمال التراكٌب حسب دالالتها (فؽل تركٌبً)بالتراكٌب 

ٌحصل بالتعبٌر عن قصد المتكلم : illocutoire (القول الفاعل)الفعالإلنجازي- 2 
 (الجانب التبلٌؽً و الجانب التطبٌقً)ٌعد،ٌخبر،ٌعجب،ٌنذر،و ٌشمل .من أدابه

ٌحصل حٌن ٌؽٌر الفعل :perlocutoire (استلزامً) الفعل التأثٌري-3 
وٌتمٌز كل فعل من هذه (.....كأن ٌرعبه،ٌجعله ٌنفعل)الفعالالنجازي من المتلقً بالتأثٌرعلٌه

األفعال بتوفره على قوة انجازٌة
1
. 

                                            
 61م ،ص1998الملفوظٌة،ترجمة قاسم المقداد،من منشورات اتحاد كتاب العرب :ٌنظر جان سرفونً- 1
 92فً اللسانٌات التداولٌة مع محاولة تأصٌلٌة فً الدرس العربً القدٌم ص: خلٌفة بوجادي- 2
تداولٌة عند العلماء العرب،دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكالمٌة فً التراث اللسانً العربً،دار :مسعود صحراوي- 3

. 54/57م، ص2008- هـ 1429، 1التنوٌر للنشر و التوزٌع،الجزابر، ط
 164/165 ،ص 2013مقاالت فً التداولٌة و الخطاب ،دار األمل للطباعة و النشر و التوزٌع سنة:عمر بلخٌر-4
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 :بٌن خمسة أنواع لألفعال الكالمٌة" أوستٌن"واستنادا إلى مفهوم القوة االنجازٌة مٌز  
 حكم،وعد، وصؾ:Verdictifs(االقرارٌة)األفعال الحكمٌة ّ- 1 
 ....،أمر،طلب...اصدار قرار لصالح أو ضد:Exersitifsاألفعااللتمرسٌة- 2 
 ..وعد،تمنً،التزمبعقد،أقسم:تلزم المتكلم:Comessifs (الوعدٌة)أفعال التكلٌف- 3 
عرض مفاهٌم منفصلة :Expositifs(التعبٌرٌة)األفعال العرضٌة- 4 
 (...أكد،أنكر،أجاب،وهب)
ردود أفعال،تعبٌرات :Comportementaux(اإلخبارٌات)أفعال السلوكٌات - 5 

...اتجاه السلوك ،أعتذر،هنا، حتى، رحبّ 
2

. 
لم ٌكن كافٌا لوضع نظرٌة متكاملة لألفعال الكالمٌة " أوتسن" و على الرؼم مما قدمه 

لكنه كان كافٌا لٌكون نقطة انطالق إلٌها بتحدٌده لعدد من المفاهٌم األساسٌة فٌها و بخاصة 
" جون سٌرل"مفهوم الفعل اإلنجازي الذي أصبح مفهوما محورٌا فً هذه النظرٌة حتى جاء 

فأحكم وضع األسس المنهجٌة التً تقوم علٌها، و كان ما قدمه عن الفعل 
 كافٌا لجعل illocutionary force و القوة االنجازٌةillocutionaryactsاالنجازي

فً األفعال الكالمٌة بوصفها مرحلة أساسٌة تالٌة " سٌرل"الباحثٌن ٌتحدثون عن نظرٌة 
"أوستن"لمرحلة االنطالق عند 

3
 

 ":سورل"أفعال الكالم عند - ب 

السابقة، وشرحها أكثر بتقدٌمه شروط انجاز كل " أوستٌن" هو أّول من أوضح فكرة 
فعل،إلى جانب بٌانه شروط تحّول فعل من حال إلى حال أخرى، وآلٌات ذلك و توضٌح 

خطوات استنتاج الفعل المقصود
4
. 

 :على النحو اآلتً"سٌرل"و ٌمكننا أن نوجز القول فً أهم ما جاء به  
 minimal unitéعلى أن الفعل االنجازي هو الوحدة الصؽرى " سٌرل"نص - 1 

 لالتصال اللؽوي، و أن للقوة االنجازٌة دلٌال ٌسمى دلٌل القوة االنجازٌة
illocutionany force indication ٌبٌن لنا نوع الفعل االنجازي الذي ٌؤدٌه المتكلم 

 stress  و النبرword-orderبنطقه للجملة، وٌتمثل فً اللؽة االنجلٌزٌة فً نظام الجملة
 ،intonationو التنعٌم 

 ،mood،فً اللؽة المكتوبة، و صٌؽة الفعل punctuationsو عالمات الترقٌم 
 .performativeو ما ٌسمى األفعال األدابٌة 

الفعل الكالمً عنده أوسع من أن ٌقتصر على مراد المتكلم، بل هو مرتبط أٌضا - 2 
 .بالعرؾ اللؽوي و االجتماعً

من تصنٌؾ األفعال الكالمٌة ٌقوم " أوستن"تصنٌفا بدٌال لما قدمه " سٌرل"قدم - 3 
 :على ثالثة أسس منهجٌة هً

 illocutionary pointالؽرض االنجازي/ 3-1 
 direction of fitاتجاه امطابقة/ 3-2 

                                                                                                                                        
، 1فً اللسانٌات التداولٌة مع محاولة تأصٌلٌة فً الدرس العربً القدٌم بٌت الحكمة للنشر و التوزٌع ،ط:خلٌفة بوجادي- 1

  96/97م، ص2009
م، 1986المقاربة التداولٌة ، ترجمة سعٌد علوش،مركز اإلنماء القومً، الرباط،المؽرب،:ٌنظر فرانسوازأرمٌنكو- 2

  62ص
 47/49آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر ، ص:نخلةٌنظر أحمد-  3
. 66/68القاربة التداولٌة، ص:ٌنظر فرانسوازأرمٌنكو- 4
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 sincerity conditionشروط االخالص/ 3-3 
 : وقد جعلها خمسة أضاؾ أٌضا

و الؽرض االنجازي فٌها هو وصؾ المتكلم واقعة : Assertivesاإلخبارٌات- 1 
 ، و أفعال هذا الصنؾ كلها تحتمل الصدق والكذب،propositionمعٌنة من خالل قضٌة

و شروط فٌها ٌتمثل فً words to worldو اتجاه المطابقة فٌها من الكلمات إلى العالم 
 .النقل األمٌن للواقعة و التعبٌر الصادق عنها

وؼرضها االنجازي محاولة المتكلم توجٌه المخاطب : Directivesالتوجٌهات- 2 
 world to wordsإلى فعل شًء معٌن و اتجاه المطابقة فٌها من العالم إلى الكلمات 

 و شروط اإلخالص فٌها ٌتمثل فً الرؼبة الصادقة، و ٌدخل فً هذا الصنؾ األمر،النصح،
االستعطاؾ و التشجٌع

1
. 

 و ؼرضها االنجازي هو التزام المتكلم بفعل  :commissivesااللتزامٌات- 3 
شًء فً المستقبل اتجاه المطابقة فٌها من العالم إلى الكلمات، وشرط اإلخالص هو القصد 

intentionو ٌدخل فٌها الوعد و الوصٌة . 
 و ؼرضها االنجازي هو التعبٌر عن الموقؾ  :expressiveالتعبٌرٌات- 4 

النفسً تعبٌرا ٌتوافر به شرط اإلخالص و لٌس لهذا اتجاه مطابقة، فالمتكلم ال ٌحاول أن 
ٌجعل الكلمات مطابقة للعالم وال العالم مطابقا للكلمات، و ٌدخل فٌها الشكر، التهنبة،االعتذار 

 .و المواساة
 و السمة الممٌزة لها أن أداءها الناجح ٌتمثل فً  :Declarationsاإلعالنٌات- 5 

مطابقة محتواها العضوي للعالم الخارجً، فإذا أدٌن فعل إعالن الحرب أداءا ناجحا 
فالحرب معلنة، و ثمة سمة أخرى ممٌزة هً أنها تحدث تؽٌٌرا فً الوضع القابم فضال عن 
أنها تقتضً عرفا ؼٌر لؽوي، و اتجاه المطابقة فٌها من الكلمات إلى العالم، ومن العالم إلى 

 .الكلمات و ال تحتاج إلى شرط اإلخالص
و األفعال  (Direct)أن ٌمٌز بٌن األفعال االنجازٌة المباشرة " سٌرل" و قد استطاع 

 :فبٌن (indirect)االنجازٌة ؼٌر مباشرة 
 هً التً تطابق قوتها االنجازٌة مراد المتكلم أي ٌكون :األفعاالالنجازٌة المباشرة-  أ

 .ما ٌقوله مطابق لما ٌعنٌه
 هً التً تخالؾ فٌها قوتها االنجازٌة مراد :األفعاالالنجازٌة غٌر مباشرة-  ب

المتكلم
2

، و ال ٌمكن للمخاطب أن ٌتوصل إلٌها إال عبر عملٌات ذهنٌة استداللٌة متفاوتة من 
حٌث الطول و التعقٌد

3
. 

 المثال اآلتً بٌانا لألفعال االنجازٌة ؼٌر المباشرة إذ  قال رجل " سٌرل" و قد ذكر 
هل تناولً الملح؟ فهذا فعل إنجازي ؼٌر مباشرة إذ قوته إنجازٌه : لرفٌق له على المابدة

لكن  (هل)األصلٌة تدل على االستفهام الذي ٌحتاج إلى جواب، و هو مصدر بدلٌل االستفهام
االستفهام ؼٌر مراد للمتكلم، بل هو طلب مهذب ٌؤدي معنى الفعل إنجازي مباشر هو 

ناولنً الملح
4

. 

                                            
 47/49آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر، دار المعرفة الجامعٌة، ص : ٌنظر محمود أحمد نخلة-1
 50آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر، دار المعرفة الجامعٌة، ص : محمود أحمد نخلة- 2
 .17م،ص2004، مارس1مقارنة لغوية تداولية،دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط"استراتيجياتالخطاب"الشهوي- 3
 51آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر، دار المعرفة الجامعٌة، ص : محمود أحمد نخلة-4
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بعد مناقشته لعدد كبٌر من األفعال االنجازٌة ؼٌر " سٌرل" و من هنا ٌمكن القول بأن 
 .مباشرة الحظ أن أهم البواعث فً استخدام األفعال المباشرة هو التأدب فً الحدٌث

 " :سٌرل"و " أوستٌن"أفعال الكالم بعد - ج 
و عرضوا الكثٌر من " سٌرل"و " أوستٌن"تناول فكرة أفعال الكالم لسانٌون عدة بعد  

قضاٌاها، السٌما مفهوم الفعل االنجازي و شروط قٌامه و مفهوم القوة االنجازٌة و وسابل 
 :ظهورها فً البنٌة أو إخفاقها و من أوالبك

تكون جملة ما انجازٌة إذا أمكن "  ذكر شروط االنجازٌة بقوله :أوزوالددٌكرو-1 
بعض ملفوظاتها أن ٌكون كذلك، و ٌكون فعل ما انجازٌا إذا أمكنه صٌاؼة الفعل المحوري 

 ."لجملة انجازٌة
حدد نوعا من األفعال سّماها (dire et ne pas direالقول و الالقول)و فً كتابه  

ما ٌتعلق بالمتكلم،وٌعلم به السامعٌقنٌاتمثل،فكرة،علم،ٌتقن، شك،جهل، :"أفعال الرأٌوهً
 ..."تعلم

وهً مجموع أفعال الشك و الرجحان و الٌقٌنفً العربٌة لكنه ٌجعل استعمالها 
األول أن تستند إلى ضمٌر المتكلم و المضارع، و الثانً أن ترتبط بمسابل :مشروطابأمرٌن 

خاصة تتعلق بافتراض حقٌقتها و عدمه
1

. 
دٌترو و رٌكاناتً- 2 

2
فً بعض أقسام األفعال إلى " أوستٌن"هما من الذٌن انتقدوا  :

 :وؼٌرهما، و اقترحا أربعة أقسام هً" سورل"و " بنفست"جانب 
 .أفعال انجازٌة - 
 .أفعال إدراكٌة - 
 .أفعال قوة االنجاز - 
 .أفعال قوة اإلدراك - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : les implicites متضمنات القول-ثانٌا 
  مفهوم تداولً إجرابً ٌتعلق برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنٌة 

و خفٌة من قوانٌن الخطاب، تحكمها ظروؾ الخطاب العامة كسٌاق الحال و ؼٌره و من 
 :أهمها 

  :pré-supposition االفتراض المسبق -1 

                                            
 100/101اللسانٌات التداولٌة، ص : خلٌفة بوجادي- 1
م ، ص 1986المؽرب، -المقارنة التداولٌة ترجمة سعٌد علوش، مركز اإلنماء القومً، الرباط: ٌنظر فرانسوازأرمٌنكو- 2
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 و ٌمكن تعرٌفه بالمعلومات التً ٌفصح عنها المتعلم فإنها و بطرٌقة آلٌة واردة و 
مدرجة فً القول الذي ٌتضمنها أصال بؽض النظر عن خصوصٌته فً إطار الحدٌث الذي 

ٌتجلى فٌه
1

. 
 فً كل تواصل لسانً ٌنطلق الشركاء من معطٌات و افتراضات معترؾ بها و متفق 

علٌها بٌنهم، تشكل هذه االفتراضات الخلفٌة التواصلٌة الضرورٌة لتحقٌق النجاح فً عملٌٌة 
 .التواصل، وهً محتواة ضمن السٌاقات و البنى التركٌبٌة العامة

 .أؼلق النافذة: مثال (1) ففً الملفوظ 
 .ال تؽلق النافذة: مثال (2) و فً الملفوظ 

مضمونها أن النافذة مفتوحة (افتراض مسبق) فً الملفوظٌن كلهما خلفٌة 
2

. 
 تكمن الوظٌفة األساسٌة لالفتراض المسبق فً أنه ٌجعل الخطاب ٌسٌر بصفة 

متسلسلة ؼٌر منقطعة هذا من جهة و من جهة أخرى فهو ٌضمن التماسك العضوي 
للخطاب، و هناك أٌضا القول المضمر و هو نمط ال ٌمكن معرفته إال بالعودة إلى الوضعٌة 
التخاطبٌة التً قٌل فٌها و ٌعرؾ بأنه المعلومات التً ٌمكن للكالم أن ٌحتوٌها ولكن تحقٌقها 

فإن السامع لهذا القول  (إن السماء تمطر): فً الواقع رهن خصوصٌات الحدٌث مثال ذلك
 :قد ٌفهمم أشٌاء كثٌرة إذا تعددت السٌاقات التً ٌتجلى فٌها

 .قد ٌفهم أنه دعوة للمكوث فً البٌت - 
 .أو اإلسراع إلى العمل حتى ال ٌفوته موعد الحافلة - 
 .أو االنتظار و الترٌث حتى ٌتوقؾ المطر - 
أو عدم نسٌان المظلة عند الخروج - 

3
  

 (ب)فً الحوار للشرٌك (أ)فً مقام تواصلً معٌن ٌقول الشرٌك:مثال آخر
 كٌؾ حال زوجتك و أوالدك؟- (3)

متزوج و له أوالد وأن ( ب)هو أن الشرٌك  (3)فإن هذا االفتراض المسبق للملفوظ
 .تربطهما عالقة ما تسمح بطرح هذا السؤال (ب)و  (أ)الشرٌكٌن

 (:4)بالملفوظ (ب)ٌجٌب الشرٌك
 إنها بخٌر و األوالد فً عطلة، شكرا(4)

  (ب)و لكن إذا كانت الخلفٌة التواصلٌة ؼٌر مشتركة بٌن الشرٌكٌن فإن الشرٌك
 :ٌرفض السؤال أو ٌتجاهله، فٌجٌب بأحد الملفوظات اآلتٌة

 .أنا ال أعرفك- 
 .أنا لست متزوجا- 
 .لقد طلقت زوجتً- 

ذات أهمٌة قصوى فً عملٌة التواصل و  (االفتراضات المسبقة)و ٌرىالتداولٌون أن 
تم االعتراؾ بدور االفتراضات المسبقة منذ زمن  (Didactiqueالتعلٌمات )اإلبالغ، ففً 

طوٌل، فال ٌمكن تعلٌم الطفل معلومة جدٌدة إال بافتراض وجود أساس سابق ٌتم انطالق منه 
فلها سبب  (المنضوٌة تحت اسم التواصل السٌا)و البناء علٌه، أما مظاهر سوء التفاهم 

                                            
 82مقاالت فً التداولٌة و الخطاب، ص:عمر بلخٌر - 1
 42/43التداولٌة عند العلماء العرب، ص:مسعود صحراوي- 2
 83مقاالت فً التداولٌة و الخطاب ، ص:عمر بلخٌر - 3
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الضروري لنجاح كل تواصل  (االفتراضات المسبقة)أصلً مشترك هو ضعؾ أساس 
 .كالمً

  :les sous entendusاألقوال المضمرة - 2
هً النمط الثانً من متضمنات القول ترتبط بوضعٌة الخطاب و مقامه على عكس 

 .االفتراض المسبق الذي ٌحدد على أساس معطٌات لؽوٌة
القول المضمر هو كتلة معلومات التً ٌمكن للخطاب أن ٌحتوٌها، : تقول أوركٌون 

ولكن تحقٌقها فً الواقع ٌبقى رهن خصوصٌات سٌاق الحدث
1

. 
و قابمة التأوٌالت مفتوحة مع تعدد السٌاقات و الطبقات المقامٌة التً ٌنجز قٌمتها 
الخطاب، والفرق بٌنه و بٌن االفتراض المسبق أن األول ولٌد السٌاق الكالمً المتنامً 

 .تدرٌجٌا و الثانً ولٌد مالباسات الخطاب
 :conversation implicativeاالستلزام الحواري - 3

ٌعد االستلزام الحواري واحد من أهم الجوانب فً الدرس  التداولً، فهو ألصقها 
بطبٌعة البحث فٌه إذ ترجع نشأة البحث فٌه إلى المحاضرات التً دعى الفٌلسوؾ 

م، فقدم فٌها بإٌجاز 1967 إلى إلقابها فً جامعة هارفارد سنة "H.P Griseغراٌس"
تصوره لهذا الجانب من الدرس و األسس المنهجٌة التً ٌقوم علٌها 

2
. 

أن "غراٌس"الحظ بعض فالسفة اللؽة و اللسانٌٌن التداولٌٌن و خصوصا الفٌلسوؾ 
جمل اللؽات الطبٌعٌة فً بعض المقامات تدل على معنى ؼٌر محتواها القضوي، وٌتضح 

 ":ب"و " أ"ذلك من خالل الحوار اآلتً بٌن األستاذٌن 
 مستعد لمتابع دراسته الجامعٌة فً قسم الفلسفة؟" ج"هل الطالب " : أ"األستاذ 
 .العب كرة ممتاز" ج"إن الطالب ":ب"األستاذ

" ب"أننا إذا تأملنا الحمولة الداللٌة إلجابة األستاذ " ؼراٌس"من هنا الحظ الفٌلسوؾ 
وجدنا أنها تدل على معنٌٌن اثنٌن فً نفس الوقت أحدهما حرفً و اآلخر مستلزم، فمعناها 

من العبً الكرة الممتازٌن، ومعناها االستلزامً أن الطالب المذكور " ج"الحرفً أن الطالب
لٌس مستعدا لمتابعة دراسته فً قسم الفلسفة

3
. 

أن الناس فً حواراتهم قد ٌقولون ما ٌقصدون، و قد ٌقصدون " ؼراٌس"لهذا عمد 
أكثر مما ٌقولون، وقد ٌقصدون عكس ما ٌقولون، فجعل كل همه إٌضاح االختالؾ بٌن ما 

 .ٌقال و ما ٌقصد
 .فما ٌقال هو ما تعنٌه الكلمات و العبارات بقٌمتها اللفظٌة

و ما ٌقصد هو ما ٌرٌد المتكلم أن ٌبلؽه للسامع على نحو ؼٌر مباشر اعتمادا على أن 
السامع قادر على أن ٌصل إلى مراد المتكلم بما تتاح له من أعراؾ االستعمال و وسابل 

االستدالل،فأداء أن ٌقٌم معبرا بٌن ما ٌحمله القول من معنى صرٌح و ما ٌحمله من معنى 
متضمن ، فنشأت عنده فكرة االستلزام

4
. 

 :أن االستلزام نوعان" غراٌس"و رأى 
 : conventional implicativeاستلزام عرفً - 1

                                            
 43/44التداولٌة عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي- 1
  32آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر ،ص: ٌنظر أحمد محمود نخلة- 2
 45التداولٌة عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي- 3
 
 33أفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر، ص: محمود أحمد نخلة - 4
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قابم على ما تعرؾ علٌه أصحاب اللؽة من استلزام بعض األلفاظ دالالت بعٌنها ال 
فهذا ٌستلزم أن ٌكون  (لكن)تنفك عنها مهما اختلفت السٌاقات و تؽٌرت التراكٌب و من ذلك 

 .زٌٌد ؼنً لكنه بخٌل: ما بعدها مخالفا ٌتوقعه السامع مثل
 :conversationalimplicatureاستلزام حواري - 2

كم الساعة؟ فإن مقصد : فهو متؽٌر دابما بتؽٌر السٌاقات التً ٌرد فٌها فحٌن ٌقال
. المتكلم ٌختلؾ حسب السٌاق الذي وردت فٌه الجملة، فقد ٌكون سؤاال ، وقد ٌكون توبٌخا

بٌن المتكلم و المخاطب و هو مبدأ حواري عام  (مبدأ التعاون)مفهوم " ؼراٌس"لذلك وضع 
لكن إسهامك فً الحوار بالقدر الذي ٌتطلبهالحوار  و بما ٌتوافق مع الؽرض ): فٌقول

(المتعارؾ علٌه أو االتجاه الذي ٌجري فٌه ذلك الحوار
1

 
 أن المتخاطبٌن المساهمٌن فً محادثة مشتركة ٌحترمون " ؼراٌس"و ٌفترض 

فالمشاركون ٌتوقعون أن ٌساهم كل واحد منهم فً المحادثة بكٌفٌة عقالنٌة و  (مبدأ التعاون)
 .متعاونةلتسٌر تأوٌل أقواله

هذا المبدأ مقترحا أربع قواعد متفرعة منه، من المفترض أن " ؼراٌس" و قد شرح 
 :ٌحترمها المتخاطبون و أن ٌستؽلونها و هً

التً ٌفترض أن تتضمن مساهمة المتكلم جدا من المعلومات ٌعادل ما :قاعدةالكم- 1 
 .هو ضروري فً المقام و ال ٌزٌد علٌه

 التً تفترض نزاهة القابل الذي ٌنبؽً أال ٌكذب وأن ٌملك الحجج :قاعدة النوع- 2 
 .الكافٌة  إلثبات ما ٌثبته

 التً تفرض أن  ٌكون الحدٌث داخل الموضوع ذا :قاعدة العالقة أو المناسبة- 3 
عالقة بأقوال القابل السابقة و أقوال اآلخرٌن

2
. 

 و التً تعنً أن نعبر بوضوح و بال لبس قدر اإلمكان و نقدم :قاعدة الكٌف- 4 
الترتٌب الزمنً عندما نروي سلسلة من األحداث، فحٌن ٌسأل : معلومات بترتٌب مفهوم مثال

 .على المابدة: زوج زوجته أٌن مفاتٌح السٌارة؟ فتجٌب
فقد أجابت الزوجة إجابة " ؼراٌس" ففً هذا الحوار تتمثل مبادئ التعاون التً قررها 

و استخدمت القدر المطلوب من الكلمات دون  (الكٌؾ)و كانت صادقة  (الطرٌقة)واضحة 
ٌّد و لذلك لم ٌتولد عن  (المناسبة)و أجابت إجابة ذات صلة وثٌقة بسؤال زوجها (الكم)تز

قولها أي استلزام، ألنها قالت ما تقصد
3

. 
 و خرق مبادئ الحوار هو الذي ٌولد االستلزام

4
 :، فمثال حٌن تقول أم لولدها

ال أرؼب فً تنظٌؾ أسنانً، فال نجد أن الطفل قد أجاب إجابة : أتشعر بالنعاس؟ فٌجٌب
مناسبة على السؤال و لكن ما الذي جعل الطفل ٌخرق هذا المبدأ و ٌجٌب إجابة ؼٌر 

مناسبة، ولكن وفق مبدأ التعاون فنجد أن اإلجابة تستلزم رفض الطفل للنوم لعدم رؼبته فً 
تنظٌؾ أسنانه

5
. 

                                            
م، 2004، مارس 1استراتٌجٌات الخطاب ، مقارنة لؽوٌة تداولٌة، دار الكتاب الجدٌدة المتحدة، ط: الشهري عبد الهادي- 1
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 و لالستلزام الحواري خواص تمٌزه عن ؼٌره من أنواع االستلزام الحواري، وقد 
 :استطاع أن ٌضع ٌده على الخواص اآلتٌة

االستلزام ممكن إلؽاؤه، وٌكون ذلك عادة بإضافة قول ٌسد الطرٌق أمام االستلزام - 1 
، فقد ٌستلزم ذلك عنده أنها (لم أقرأ كل كتبك ):أو ٌحول دونه، فإذا قالت قاربة لكاتب مثال

قرأت بعضها، فإذا أعقبت كالمها بقولها، الحق أنً لم أقرأ أي كتاب منها، فقد ألؽت 
االستلزام، و إمكان اإللؽاء هذا هو أهم اختالؾ بٌن المعنى الصرٌح و المعنى الضمنً، 

 .وهو الذي ٌمكن المتكلم أن ٌذكر ما ٌستلزمه كالمه
بذلك أن " ؼراٌس"االستلزام ال ٌقبل االنفصال عن المحتوى الداللً، و ٌقصد - 2 

االستلزام الحواري متصل بالمعنى الداللً لما ٌقال ال بالصٌؽة اللؽوٌة التً قٌل بها فال 
 .ٌنقطع مع استبدال مفردات أو عبارات بأخرى ترادفها

 : و لعل ما أراد ٌتضح من الحواري اآلتً بٌن أختٌن
 .ال أرٌدك أن تسللً إلى ؼرفتً على هذا النحو-  أ

 .أنا ال أتسلل، ولكن أمشً على أطراؾ أصابعً خشٌة أن أحدث ضوضاء-  ب
فإن ما ٌستلزمه القول من عدم الرضا عن هذا السلوك ال  (ب)فعلى رؼم الصٌاؼة فً قول

 .ٌزال قابما
االستلزام متؽٌر والمقصود بالتؽٌر أن التعبٌر الواحد ٌمكن أن ٌؤدي إلى - 3 

كم عمرك؟ : استلزامات مختلفة فً سٌاقات مختلفة، فإذا سألت طفال ٌحتفل بٌوم مٌالده مثال
فهو طلب للعلم، وإذا سالت السؤال نفسه لصبً عمره خمسة عشر عاما فقد ٌستلزم السؤال 

مواخذة له على نوع من السلوك ال ترضاه له، وإذا سألت السؤال نفسه لفتى ٌمنع اتخاذ 
قرار ال ٌخرج عن تعالٌم الدٌن ومواصفات األخالق و األعراؾ، فقد ٌعنً ذلك أنه من 

 .النضج بحٌث ٌستطٌع أن ٌتخذ قراره و ٌتحمل عواقبه
االستلزام ٌمكن تقدٌره و المراد به أن المخاطب ٌقوم بخطوات محسوبة ٌتجه بها -4 

الملكة فٌكتورٌا صنعت من حدٌد، فإن :خطوة للوصول إلى ما ٌستلزمه الكالم،فإذا قٌل مثال
: القرٌنة تبعد السامع عن قبول المعنى اللفظً فٌبحث عما وراء الكالم من معنى فٌقول لنفسه
المتكلم ٌرٌد أن ٌلقً إلً خبرا بدلٌل أنه ذكر لً جملة خبرٌة و المفروض فً هذا المتكلم 

أنه متلزم بمبدأ التعاون أي أنه ال ٌرٌد بً خداعا و ال تضلٌال، فما ٌرٌد أن ٌخلع على الملكة 
بعض صفات الحدٌد كالصالبة، و المثانة و قوة التحمل، وهو ٌعرؾ أننً أستطٌع ٌفهم 

الذي ٌمثل نظرٌة كاملة " ؼراٌس"المعنى ؼٌر الحرفً، هذا هو االستلزام الحواري عند 
للوصول إلى المعنى المطلوب من األمور التً تركز علٌها التداولٌة 

1
. 

 :théorie  de la pertinenceنظرٌة المالئمة - رابعا 
  تعد نظرٌة المالبمة نظرٌة تداولٌة معرفٌة أرسى معالمها كلمن اللسانٌٌن 

 :و تأتً أهمٌتها التداولٌة من أمرٌن" دان سبربر"و " بردر ولسن"
 أنها تنتمً إلى العلوم المعرفٌة اإلدراكٌة  - 
أنها و ألول مرة منذ ظهور األفكار و المفاهٌم التداولٌة، تبٌن بدقة موقعها فً  - 

 .اللسانٌات، و خصوصا موقعها فً علم التراكٌب
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 فنظرٌة المالبمة تدمج إذن بٌن نزعتٌن كانتا متناقضتٌن، فهً نظرٌة تفسر 
الملفوظات و ظواهرها البنٌوٌة فً الطبقات المقامٌة المختلفة، وتعد فً نفس الوقت نظرٌة 

 :معرفٌة و السبب أنها تدمج مشروعٌن معرفٌٌن منهما 
 األول مستمد من مجال علم النفس المعرفً خاصة النظرٌة القالبٌة - 
 الحوارٌة " 1975ؼراٌس "الثانً ٌستفٌد فً مجال فلسفة اللؽة، و بخاصة النظرٌة  - 

 و قد استفادت نظرٌة المالءمة من النظرٌة القالبٌةخاصةفٌما ٌتعلق برصد وقابع 
الحٌاة الذهنٌةو تفسٌر طرق جرٌان المعالجة اإلخبارٌة

1
 

 :تنطلق النظرٌة القالبٌة من تصور خالص للمعالجة اإلخبارٌة بالمراحل التالٌة 
 التً تتعدد transducteurمرحلة اللواقط " فودو" ٌطلق علٌها : المرحلة األولى -

 مهما كان مصٌرها و نقلها إلى perceptionsوظٌفتها فً ترجمة اإلدراكات المباشرة
أو ظهور شًء فً مجال الرؤٌة أو  (صوت)الدماغ قصد المعالجة، فعندما ٌقع حدث ما 

قول، فإن المعطٌات اإلدراك الحسً تعالج فً مقولة تترجمها إلى نسق ٌقرأه النظام الذي 
 .ٌشتؽل فً المراحل التالٌة

أو األنظمة البعٌدة  (input)ٌطلق علٌها مصطلح أنظمة الدخل : المرحلة الثانٌة-  
عن المركز، تعالج الترجمة التً قامت بها المحاولة بواسطة نظام طرفً ٌتمثل فً منظومة 
مختصة بمعالجة المعطٌات المربٌة و نظام مختص بمعالجة المعطٌات اللؽوٌة التً تختلؾ 

عن المعطٌات السمعٌة إذ علٌنا أن نراعً المكتوب، وٌمكن لهذا النظام من تقدٌم تأوٌل أول 
للمعطٌات المدركة تأوٌال ٌكون فً حالة األقوال ترمٌزٌا إلى حد كبٌر إال أنه ٌنبؽً إتمام 

هذا التأوٌل األول و فً هذا المستوى ٌتدخل النظام المركزي أي ٌكون فً المستوى 
 .الصوتً و التركٌبً و الداللً

ٌصل التأوٌل  (central systems)تعرؾ باألنظمة المركزٌة : المرحلة الثالثة-  
الذي الذي ٌوفره النظام المركزي الذي تقع علٌه مهمة إتمام هذا التأوٌل و تتحقق هذه 

المهمة بدرجة كبٌرة
2

. 
 و من خالل مقارنة المعطٌات مع معلومات أخرى، كما تتحقق نتٌجة عملٌات 

استداللٌة و لهذا ال تتدخل هذه العملٌات إال فً مستوى النظام المركزي و فً هذه المرحلة 
 .النهابٌة فحسب
أنه فً قلب هذه المرحلة تتكون و تترسخ " ولسن"و " سبربر" ومن هنا ٌبٌن 

الفرضٌات تظفر األقوال بتأوٌل تام، ألن األنظمة الدخل ال تتعدى المظاهر الترمٌزٌة 
لألقوال، بٌنما ٌتمم النظام المركزي عملٌة التأوٌل بصرؾ عناٌته إلى كل المظاهر ؼٌر 

 .الترمٌزٌة، ألي االستدالالت ؼٌر البرهانٌة، انطالقا من السٌاق التأوٌلً
 .  وبهذا ٌتبٌن أن عملٌة التأوٌل تراوح بٌن الترمٌز و االستدالل

م التً 1967التخاطبٌة " ؼراٌس"استفادا من نظرٌة " ولسن"و " سبربر"  كما أن 
و بمسلمات حوارٌة، إال  (مبدأ التعاون)تنص على أن التواصل الكالمً محكوم بمبدأ عام 

كأساس مركزي ٌختزل جمٌع المسلمات المذكورة، وٌعد تعمٌمها  (نظرٌة المالءمة)أن 
 :للتواصل الموصوؾ بـالمناسب االستداللً فهو
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 مناسب ألن المتكلم ٌستعمل المثٌر األكثر مالءمة إلبالغ افتراضاته و هو استداللً، 
 .ألن المتلقً ٌستدل على القصد اإلخباري انطالقا من المؤشرات المسبوقة من قبل الكالم

ٌقوم على هذا األساس و ٌكون بالتواصل " ولسن"و"سبربر"فالتواصل إذن فً نظرٌة 
االستداللً المناسب ٌتٌح المتكلم مثٌرا واضحا للمخاطب، فٌصبوا األول إلى جعل مجموعة 

 .من االفتراضات واضحة أو أكثر وضوحا لدى المخاطب
تصورها للسٌاق، إذ لم ٌعد شٌبا معطى  (المالءمة) و لعل أهم مٌزة تتمٌز بها نظرٌة

بشكل نهابً أو محددا قبل عملٌة الفهم، و إنما ٌبٌن تبعا لتوالً األقوال، و ٌتألؾ السٌاق من 
 :زمرة من االفتراضات السٌاقٌة تستمد من مصادر ثالثة

فالقضاٌا التً نحصل علٌها مباشرةبعد االلتفاتإلى أول : تأوٌل األقوال السابقة- 1 
الكالم و تأوٌله تخزن فً الذاكرة التصورٌة، حٌث تمثل جزءا ال ٌتجزأ من سٌاق تأوٌل 

 .األقوال المستهدفة فً المعالجة، فالبد من رد آخر الكالم على أّوله
 قد ٌشمل السٌاق أٌضا كل تمثٌل انبثق من المكان الذي جرى :المحٌط الفٌزٌائً- 2 

فٌه التواصل، حٌث إن الجهاز اإلدراكً للمتكلم قد ٌمثل خصابص األمكنة بشكل مباشر أو 
 .ؼٌر مباشر

 و تحتوي هذه األخٌرة على معلومات مختلفة عن العالم :ذاكرة النظام المركزي- 3 
تستخدم بعضها  فً السٌاق التأوٌلً

1
. 

اعتبرهما أن السٌاق لٌس أمر معطى "  وٌلسن"و"سبربر"و من جهة طرافة مقاربة  
دفعة واحدة و إنما ٌشكل قوال أـر قول فما ٌظهر فعلٌا فً الصٌؽة المنطقٌة هو عناوٌن 

المفاهٌم التً سنبحث عنها فً الذاكرة ذات المدى البعٌد و تمكن هذه العناوٌن من التوصل 
إلى معلومة الموجودة فً المفاهٌم المعٌنة و تنتظم هذه المعلومات فً شكل مداخل مختلفة 

 .موافقة ألنماط مختلفة من المعلومات
معلومات بالعالقات المنطقٌة التً ٌقٌمها المفهوم مع مفاهٌم أخرى :المدخاللمنطقً- أ 
 (....تناقض،استلزام)
 مجمل المعلومات المتوافرة لدٌنا عن األشٌاء التً توافق :المدخل الموسوعً- ب 

 .المفهوم
المقابل أو المقابالت المفهوم لؽة أو لؽات طبٌعٌة لكون الفرد : المدخل المعجمً- ج 

متعدد اللؽات أو ال
2

. 
 و بهذا ٌخزن ثالثة أنماط من المعلومات فً الذاكرة المركزٌة حٌث ٌضم مجموعة 

 .من المفاهٌم لكل مفهوم عنوان تصوري

 : argumentationالحجاج- خامسا 
 هومجالؽنً من مجاالت التداولٌة ٌشترك مع العدٌد من العلوم األخرى، كما ٌعد 

ضمن الحقل التداولً لكنه انبثق من حقا المنطق و البالؼة الفلسفٌة، ٌرتبط مفهومه بالفعل، 
وهو بحث أجل ترجٌح الخٌار من بٌن الخٌارات القابمة و ممكنة بهدؾ دفع الفاعلٌن معٌنٌن 

فً مقام خاص إلى القٌام بأعمال إزاء الوضع الذي كان قابما
3

. 

                                            
1

 51/52/53التداولية عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي- 
 78التداولٌة الٌوم، ص: آن روبولو جاكموشالر- 2
مجلة عالم  (مقال)وتطوره فً البالؼة المعاصرة " بٌرلمان"مفهوم الحجاج عند : ٌنظر محمد سالم ولد محمد األمٌن- 3

 57/58م، ص2000مارس -، ٌناٌر28الفكر، المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و األدب، دولة الكوٌت،مج 



اللسانيات التداولية و دورها في العملية التعليمية : الفصاللثاني
 

42 
 

فهو كما ٌبدو ٌقوم فً مفهومه على صناعة الجدل و الخطابة، بل إن من الدارسٌن حدٌثا من 
 .عدة خطابة جدٌدة، ال هو بالجدل و ال هو بالخطابة

و ٌمكن أٌضا  (argumentحجة ) و فً تعرٌفه ٌمكن أن ٌفهم بما هو مركب منه 
أن ٌعّرؾ معجمٌا بأنه معالجة المشكالت الكالمٌة، مما ٌتطلب مواجهة و تتلخص مباحث 

 :الحجاج حدٌثا فً األعمال التالٌة
 ":تتٌكا"و"بٌرلمان"الحجاج عند - أ 
لقد أسهمت بحوثهما فً كشؾ جوانب عمٌقة من البالؼة نوصفها تأمال فً اللؽةو  

و كتاب  (البالؼة الجدٌدة)م بعنوان 1958فً" شاٌم برلمان"الفكر السٌما من خالل كتاب 
الذي درسا فٌه التقنٌات التً من  (دراسة الحجاج)بعنوان " تٌتٌكا"آخر ألؽه باالشتراك مع 

شأنها أن تؤدي باألذهان إلى تسلٌم الموضوعات المعروضة علٌها، أو أن تزٌد فً درجة 
 .ذلك التسلٌم

 و الحجاج فً نظرهما ٌتجاوز النظر فٌما هو حقٌقً مثبت محدد، إلى تناول حقابق 
متعددة و متدرجة، فمبعثه إذا هو االختالؾ، وشرطه أن ٌقوم على موضوعٌة الحوار، 
حٌث ٌقؾ فٌه اآلخر الحجاج موقؾ الشرٌك المتعاون ال موقؾ الخصم من أجل تحقٌق 

ؼاٌة، وهً استمالة المتلقً لما ٌعرض علٌه، و أن ٌجعل العقول تذكر لما ٌطرح علٌها، 
وأن تزٌد فً درجة إدعابها باعتماد وسابل التأثٌر فً عواطفه وخٌاالته و إقناعه، و ذكر 

 :أٌضا أنه على
تمثله البالؼة البرهانٌة، حٌث ٌقوم على البرهنة و االستدالل و ٌتبع الجانب :األول-  

االستداللً فً المحاّجة، ٌعتمد على العقل و هو خاص بالفٌلسوؾ و جمهوره الضٌق و 
 .ؼاٌته بٌان الحق

 حجاج أوسع من السابق، ٌهتم بدراسة التقنٌات البٌانٌة التً تسمح المتلقً، :الثانً- 
وؼرضه دؼدؼة العواطؾ و اإلثارة و األهواء استنفار السامعٌن

1
. 

 " :انسكومبر"و"دٌكرو"الحجاج عند - ب 
 (l'argumentation la langue) عرضا مفهوم الحجاج و آلٌاته من خالل كتابهما 

م، و هو ٌختلؾ عن المفهومات السابقة، ألنه حجاج لسانً لؽوي بحث،و قد 1983فً سنة 
( 1ق)حصراه فً اللؽة و دراستها، دون االهتمام بها هو خارجها، فٌقوم بتقدٌم المتكلم قوال 

عمل صرٌح بالحجة من ناحٌة : ، فهو انجاز لعملٌتٌن هما (2ق)ٌقضً إلى تسلٌم بقول آخر
 (1ق)و عمل باالستنتاج من ناحٌة أخرى، سواء أعلنت النتٌجة مصرحا بها أم من طرؾ 

إلى جانب ذلك تحلٌال سماه المعنى، ٌبٌن من خالله أن الجملة اللؽة " دٌكرو" وقدم 
تدرس بالمكّون اللؽوي اللسانً الذي ٌخصها بالداللة، ثم تعالج هذه الداللة بمكّون البالؼً 

 :الذي ٌخصها بمعنى،و هو معنى الملفوظ، ٌقوم المكون البالؼً بدورٌن
 .ٌعطً مخرجا أولٌا تمهدٌا للمعنى: األول-  
ٌقابل هذا المعنى األولً بتجدٌد السٌاق الملفوظً، مما ٌفرض معرفة قوانٌن : الثانً- 

 .الخطاب الذي ذكرت سابقا
  و من هنا ٌمكن القول بأن الحجاج هو سلسلة من األدلة تقضً إلى نتٌجة واحدة

أو هو طرٌقة عرض األدلة و تقدٌمها ألن المتكلم ٌستخدم الوحدات اللسانٌة حسب ما ٌرٌد 
 .إبالؼه من أفكار و بالقدر المقصود
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 : عالقة التداولٌة بتخصصات األخرى
 :عالقتها باللسانٌات و اللسانٌات البنوٌة- 1 

 حٌن الحدٌث عن العالقة بٌن التداولٌة و بٌن اللسانٌات، وتحدٌد اللسانٌات البنٌوٌة 
فً دراسته اللؽة، ٌشترك الدارسون فً قولهم أن التداولٌة " سوٌسٌر"التً اعتمدت مبادئ 

حسب " سوٌسٌر"تهتم بالكالم الذي هو ؼٌر اللسان، من مجال دراسة علم اللسان فً نظر 
(اللؽة تختلؾ عن الكالم فً أنها شًء ٌمكن دراسته بصورة مستقلة)قوله

1
. 

 أي أن اللسانٌات البنٌوٌة تهتم أساسا بدراسة نظام اللؽة دون و سٌاق التلفظ، و ؼٌرها 
 .من القضاٌا التً تطور الدرس التداولً فً كنفها

  مما ساق اآلخرٌن إلى عّد التداولٌة لسانٌات كالم مقابل لسانٌات اللؽة التً أوضحها 
قد ٌحصر حدود التداولٌة فضال عن أن الكالم  (لسانٌات الكالم)مع أن مفهوم " سوٌسٌر"

لٌس معزوال عن اللؽة إال افتراضا، فاللؽة ال تتحقق إال فً مستوى الكالم و تبقى حاملة 
ألهم خصابص من ٌؤدٌها مهما اجتهد فً تجاوز ذلك، فالكالم إذن مظهر من مظاهر تحقق 

للؽة واقعا، و دراسته هً دراسة الواقع الفعلً للؽة، و التداخل واضح بٌنهم، مما ٌفرض 
 .الحاجة إلى دراسة متكاملة 

و  (دراسة استعمال اللؽة مقابل دراسة نظام اللؽة) أما التداولٌة فعرفت حصرا فً 
استعمال اللؽة له تأثٌراته على التواصل و على النظام اللؽوي نفسه، وهذهاألثٌرات هً 

 .أولى اهتمامات التداولٌة
 و لكن البعد التداولً فً دراسة اللؽة ٌتجاوز منوال الشكل و المعنى إلى مجاالت 

 أخرى ال ٌحكمها هذا المنوال، نحو الملفوظٌة والحجاج، ومظاهر االستدالل فً اللؽة
 حٌث تحطم هذه الموضوعات حاالت خاصة، ... و التضمٌن و االقتضاء و ؼٌرها

و مقتضٌات تجعلها متجاوبة لوصؾ عالقة شكلها بمعناها
2

. 
 :عالقة التداولٌة بعلم الداللة- 2 
ٌمثل علم الداللة فرعا من فروع علم اللسان الحدٌث، و بذلك فعالقته ال تخرج عن  

 :عالقة التداولٌة باللسانٌات المذكورة سابقا، و ٌرجع إفرادها بهذا الحدٌث المستقل إل سببٌن
كل من التداولٌة و علم الداللة ٌبحث فً دراسته المعنى فً اللؽة و من :األول -  

الضرورة بٌان حدود االهتمام بالمعنى فً علم الداللة، و حدود االهتمام به فً التداولٌة مع 
أن هذه العالقة ٌستوبها كثٌر من الؽموض لذلك فإن التمٌٌز بٌن السٌمانتٌكٌة و البراؼماتٌة 

 ٌنطوي على ظالل رمادٌة فً التطبٌق العملً حٌال تحلٌل المعنى الذي تؤدٌه اللؽات، 
، فقد ٌختلفان فً العناٌة ببعض (دراسة المعنى)و هما و إن اشتركا فً الموضوع 

 .مستوٌاته
من الدارسٌن من ٌعد التداولٌة امتداد للدرس الداللً على نحو ما ٌذهب :الثانً -  

"l'atraverseالترافارس"إلٌه 
3

. 
 وتعنً التداولٌة بما وراء ذلك، فتربط مقاصد المتكلم أو الكاتب بالبحث عن المقام 

ٌّات ساّمة )المناسب و الشروط التً تضمن نجاح العبارة فً ابالغ  (فً هذه األرض ح
                                            

علم اللؽة العام ترجمة ٌوبٌل ٌوسؾ عزٌز، مراجعة النص العربً مالك ٌوسؾ المطلبً، دار : (فردٌنان دي)سوٌسٌر- 1
 33م، ص1988العراق، -الكتب للطباعة و النشر،بٌت الموصل، بؽداد

 126فً اللسانٌات التداولٌة، ص: خلٌفة بوجادي- 2
م، 2001، 1األردن، ط-علم الداللة، السٌماتٌكٌةو البراؼماتٌة فً اللؽة العربٌة، دار الفكر عمان: شاهر لحسن- 3
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التحذٌر مثال، أو الشروط التً تسمح بنجاحها، دون أن تهتم بصدقها أو كذبها، بل بنجاحها 
أو إخفاقها، وتتجاوز الربط بٌن معانً الكلمات فٌما بٌنهها إلى الربط بٌن النص كامال و 

سٌاق أداءه 
1

. 
مجال ) و تكون حٌنها تمٌز بٌن نوعٌن من المعانً، معنى ٌستقً من الجمل فٌما بٌنها

 (.مجال التداولٌة)،و معنى ٌستقً من الوحدة الكالمٌة كاملة (الداللة
 "Reamdonckرٌمدونك" و"G.Sioffiجٌل سٌوفً" و ٌلخص هذا التمٌز بٌنهما مثال

إلى الؽرفةتكون نافذتاها مفتوحتٌن، فٌقول ل " أمٌن"فً كتابهما، نّصه أن نتصور دخول 
تأوٌل الملفوظ المذكور " فاطمة"ٌنبؽً على " أمٌن"الجو لٌس ساخنا هنا، وإلجابة ": فاطمة"

 .و لنفرض أنها لسانٌة مما ٌفرض علٌها إنشاء إجابة تبعا لمقاربة داللٌة أو مقاربة تداولٌة
 كٌؾ ٌمكن أن تفهم الجملة المذكورة؟ تحكم علٌها أوال صحٌحة :الخطوة الداللٌة- أ 

أم خاطبة و ترد على األول بأن درجة الحرارة ؼٌر مرتفعة إلى درجة اإلحساس بها،إذا 
: و حٌنها تجٌب... كانت الفرضٌة صحٌحة و شروطها متوفرة تكون العبارة قد أدت الحقٌقة

نعم أنت محق و هنا ٌستقر التحلٌل الداللً حٌث توصؾ الحقٌقة و شروط تحقق الملفوظ 
 .بجانب السٌاق، مما ٌنبنً علٌه أن الداللة عموما تدرس مظاهر مشروطة حقٌقٌة الملفوظ 

قد تفهم الجملة المذكورة فهما آخر و تتبنى علٌه إجابة أخرى : الخطوة التداولٌة - ب 
من النافذتٌن - على األقل-أن تؽلق واحدة :و هً " أمٌن"ال عالقة لها ظاهرٌا بما عرضه 

أمٌن ال ٌشعر بالحرارة : و تقارن معناها بالسٌاق و تقول" أمٌن"بعد أن تفك رموز رسالة 
إؼالق نافذة - على األقل-أصابه تٌار هوابً حٌن دخل الؽرفة، و تفترض أنه ٌطلب منها 

فتكون أمام داللة أخرى مختلفة عن معنى العبارة المشتركة و ٌكون أمٌن قد أنجز فعل 
 .فهمته  " فاطمة"طلب، و ٌمثل نجاحا ألن 

 :عالقة التداولٌة باللسانٌات النفسٌة- 3 
السابقة فً الخطوة التداولٌة تعتمد كثٌرا على جانب شخصٌتها " فاطمة" إن إجابة 

ٌعدها سامعا، وتستند إلى سرعة البدٌهة و حّده االنتباه و قوة الذاكرة الشخصٌة و الذكاء و 
و هً كلها عناصر تشرح ملكة التبلٌػ الحاصلة فً الموقؾ الكالمً ...بعض جوانب الطبع

و لها تأثٌرا كبٌرا فً أداء الفرد، و بذلك فإن التداولٌة تعتمد فً درسها على مقوالت 
اللسانٌات النفسٌة فً هذا المجال

2
. 

 :عالقة التداولٌة باللسانٌات االجتماعٌة- 4 
تشترك اللسانٌات االجتماعٌة فً ظروؾ نشأتها و البدابل التً عرضتها فً التداولٌة  

نشأت ردة فعل على اللسانٌات البنوٌة التً أبعدت المكون االجتماعً فً اللؽة و اقترحت 
 .فً ذلك أن تدرس اللؽة استنادا إلى مباحث  أفعال الكالم

 و من خالل هذا االشتراك، ٌبدو أن للتداولٌة تداخال كبٌرا مع اللسانٌات االجتماعٌة 
فً بٌان أثر العالقات االجتماعٌة بٌن المشاركٌن فً الحدٌث على موضوعه، وبٌان مراتبهم 

 .و أجناسهم و أثر السٌاق ؼٌر اللؽوي فً اختٌار التنوعات اللؽوٌة البارزة فً كالمهم
 :عالقة التداولٌة باللسانٌات التعلٌمٌة- 5 

                                            
 116فان دٌك، علم النص، ص: ٌنظر- 1
 130/131/132فً اللسانٌات التداولٌة، ص : خلٌفة بوجادي-2
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 لقد عرفت التعلٌمٌة أوضاعة التعلٌم ثراءا كبٌرا فً العصر الحدٌث استنادا إلى 
مقوالت اللسانٌات االجتماعٌة السابقة و إلى بحوث التداولٌة أساسا حٌث تأكد بأن التعلٌم ال 

ٌقوم تعلٌم البنى اللؽوٌة دون الممارسة المٌدانٌة التً تسمح للمتعلم بالتعرؾ على قٌم األقوال 
و كمٌات الكالم، ودالالت العبارات فً مجال استخدامها، إلى جانب أؼراض المتكلم و 

 .مقاصده التً ال تتضح إال فً سٌاقات مشروطة
 و تجاوز التعلٌم مهمة التلقٌن لتحصٌل كفاءة إلى مهمة تحصٌل األداء بتوفٌر حاجات 

للمتعلم و االقتصار على تعلٌمه ما ٌحتاج إلٌه، و االستؽناء عّما ال ٌحتاج إلٌه من أسالٌب  
وشواهدتتقل ذهنه، كما أن البحوث التداولٌة أسهمت فً مراجعة مناهج التعلٌم و نماذج 

االختبارات و التمارٌن وفق الظروؾ  السابقة، و عدت البعد التداولً للؽة ممارستها واقعا 
أحد أهداؾ العملٌة التعلٌمٌة

1
. 

 و إلى جانب ذلك فقد انتقدت طرق تدرٌس اللؽات األجنبٌة التً تتعامل مع لؽات 
، بعٌدا عن أي سٌاق اجتماعً مما جعل الدارسٌن ...مثالٌة أناس مثالٌٌن فً مواقؾ مثالٌة

ٌُعلمو اللؽة التً  أنفسهم ٌعتقدون أن ظاهر اللؽة هو الهدؾ من تدرٌسها، فاهتموا بالشكل ولم 
 هً فً جوهرها ملكة استخدام اجتماعً و دعت إلى تجاوز تدرٌس أنماط الترمٌز

(طقوس التحاور، العبارات االصطالحٌة)إلى تدرٌس أنماط التأطٌر  (القواعد اللؽوٌة)
2

. 
 :عالقة التداولٌة باللسانٌات النصٌة و تحلٌل الخطاب- 6 

 ٌكاد ال ٌختلؾ مصطلح الخطاب عن مصطلح النص، و ربما رادفه فً بعض 
االستعماالت وإن كان فً الخطاب إٌحاء بأن النص ٌتجاوز كونه مجرد سلسلة لفظٌة بها 

قوانٌن لؽوٌة إلى الظروؾ المقامٌة
3

. 
 و هوأكثر داللة على الستعمال و االستخدام من النص تتجاذبهالدراسات اللسانٌة إلى 

جانب السٌمٌابٌة و األدبٌة و هو ٌهد المفهوم حقل اللسانٌات النصٌة ألنه ٌقوم على دراسة 
 االستعمال الفعلً للؽة من خالل متكلمٌن فعلٌٌن فً مقامات فعلٌة 

و مجال اللسانٌات النصٌة ٌتجاوز دراسة الخطاب بعده نصا إلى عدة نشاطا فاعلٌا  
 .أساسا، ٌعتمد المعارؾ المقامٌة و السٌاقٌة و ذلك من مجاالت الحرٌة للدرس التداولً

 
 
 
 
 
 
 :أهمٌة التداولٌة 
تتضح أهمٌة التداولٌة من حٌث أنها مشروع شاسع فً اللسانٌات النصٌة ، تهتم  

المحادثة، المحاججة، التضمٌن، ولدراسة التواصل : بالخطاب، و مناجً النصٌة فٌه نحو
بشكل عام بدءا من ظروؾ إنتاج الملفوظ إلى الحال التً ٌكون فٌها ألحداث الكالم قصد 

                                            
 45/46مدخل إلى اللسانٌات التداولٌة ، ص: ٌراجع الجٌاللً دالش- 1
 134فً اللسانٌات التداولٌة ، ص : خلٌفة بوجادي- 2
قضاٌا اللؽة العربٌة فً اللسانٌات الوظٌفٌة، بنٌة الخطاب من الجملة إلى النص،دار األمان للنشر : أحمد المتوكل: ٌنظر- 3

 16م، ص1988المؽرب، -و التوزٌع، الرباط
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محدد ، إلى ما ٌمكن أن تنشبه من تأثٌرات فً السامع و عناصر السٌاق، فهً تتساءل إلى 
أي مدى تنجز األفعال الكالمٌة تؽٌرات معٌنة أٌضا و بخاصة لدى اآلخرٌن و تظهر أهمٌتها 
من حٌث أنها تهتم باألسبلة الهامة و اإلشكالٌات الجوهرٌة فً النص األدبً معاصر، ألنها 

من ٌتكلم و إلى من ٌتكلم؟ ماذا نقول بالضبط : تحاول اإلحاطة بعدٌد من األسبلة من قبٌل
عندما نتكلم؟ ماهو مصدر التشوٌش و اإلٌضاح، كٌؾ نتكلم بشًء و نرٌد قول شًء آخر

1
. 

 وهً بهذا الطرح فً إمكانها اإلجابة عن كثٌر من األسبلة التً لم تجب عنها مجموع 
النظرٌات اللسانٌة السابقة، بما أعرضته من مفهوم أوسع للتواصل و التفاعل و شروط 

األداء، ولكنها مع ذلك ال ٌنبؽً مقابلتها بمجال محدد ألن نشأتها ؼٌر المستقرة جعلت منها 
تداولٌة حقٌقٌة لدى المناطقة، تداولٌة مقاربة، لدى اللسانٌٌن، وتداولٌة : تداولٌات عدٌدة نحو

 .اإلقناع لدى البالؼٌٌن وؼٌرها
 و إن الصفة تفتح أمامها رهانات عدٌدة، وتجعل تطورها انطالقا ال ٌحّد و تنوعها 

ؼٌر محصور، و امتدادها ؼٌر محدود
2

 
   
 

                                            
 4مقارنة التداولٌة، ص: فرانسوا ارمنكو- 1
 135/136فً اللسانٌات التداولٌة، ص : خلٌفة بوجادي- 2
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 :التعبٌر- أوال 
: مفهوم- 1

ٌعرف التعبٌر بأنه امتالك القدرة على نقل الفكرة، أو اإلحساس الذي فً الذهن أو 
. صدر السامع، وقد ٌتم ذلك شفوٌا أو كتابٌا على وفق مقتضٌات الحال

 :أشكال التعبٌر- 2 
 :التعبٌر الشفوي- أ 

هو أن ٌنقل الطفل ما ٌحول فً خاطره و حسه إلى اآلخرٌن مشافهة مستعٌنا باللغة، 
. تساعده اإلٌماءات و اإلشارات بالٌد و االنطباعات على الوجه و النبرة فً الصوت

 :التعبٌر الكتابً- ب
هو أن ٌنقل الطفل أفكاره، وأحاسٌسه إلى اآلخرٌن كتابة مستخدما مهارات لغوٌة 

، وقواعد اللغة (اإلمالء، الخط)ألخرى كقواعد الكتابة 
، وعالمات الترقٌم المختلفة(النحو و الصرف)

1
 .

: األهداف  العامة لتدرٌس التعبٌر الشفوي-3 
: ٌتوقع أن ٌحقق الطالب فً المرحلة االبتدائٌة األولى من تدرٌس التعبٌر ما ٌأتً 
إزالة اآلفات النطقٌة التً تسٌطر على األطفال كالعً و الحصر، الفأفأة، اللعثمة، ولعل - 1

فً عدم معالجة المعلم هذه اآلفات و بخاصة الحصر و العً ما ٌجعل منهما أفة مستدٌمة 
. تالزمهم طوال حٌاتهم

تدرٌب األطفال على االرتجال فً مواجهة المواقف المختلفة بعقل قادر على ترتٌب - 2
. األفكار و حسن تنظٌمها

. دروس التعبٌر الشفوي تعّود التالمٌذ على التعبٌر الصحٌح فً مواقف حٌاته- 3
التعبٌر الشفوي ٌساعد عل ترتٌب األفكار و تسلسلها و سردها وفق ترتٌب منطقً، - 4

. فتتسع دائرة أفكارهم
أن ٌتعود التالمٌذ على التعبٌر الصحٌح باللغة الصحٌحة بغٌر خجل و تكسبهم الجرأة فً - 5

مواجهة الجمهور
2

 .

: الخطوات العامة لتدرٌس التعبٌر الشفوي-  ثانٌا
: المقدمة- 1 

 و ٌقصد بها تهٌئة األطفال لموضوع الدرس عن طرٌق تذكٌرهم ببعض خبراتهم 
السابقة التً تتصل بالموضوع المراد التعبٌر عنه، وٌتم ذلك بطرح أسئلة تتعلق بفكرة 

الموضوع، أو عن طرٌق صور ٌعرفها، أو خبر ٌقصه طفل ما، و فً كل حالة ٌؤكد المعلم 
. ضرورة اإلصغاء و االنتباه

 :اإلجراءات و األنشطة- 2 
إعداد األسئلة وطرحها بطرٌقة متدرجة تؤدي فً النهاٌة إلى بناء الموضوع بشكل - أ 

. متكامل مراعٌا أن ٌجٌب التالمٌذ بلغة سلٌمة تناسب مستواهم

                                                           
، 1عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع، ط- 1

 461م، ص2000-هـ1420
 461/462ٌنظر المرجع نفسه ص - 2
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رصد األنماط و األسالٌب التً ٌتضمنها موضوعه و هدف إلى تعلٌمها أطفاله - ب 
مراعٌا تنوع هذه األنماط، و وضوح دالالتها مركزا على تفصٌح ألفاظ العامٌة بأسلوب غٌر 

. محبط
: التقوٌم- 3 
و ٌتم ذلك بالطلب من األطفال سرد القصة بأسلوبه، إن كان الموضوع قصة أو  

. لملمة إجاباتهم الجزئٌة عن الصورة إن كان موضوع التعبٌر صورة

: مناشط مقترحة للتدرٌب على التعبٌر الشفوي فً هذه المرحلة 
الحدٌث عن موضوع بطرٌقة األسئلة، أو تشجٌعهم على الحدٌث فً موقف - أ 

شاهدوه فً المدرسة، أو خارجها، و ٌركز المعلم هنا أن ٌكون التحدث فً موضوعات 
. تتعلق بحٌاتهم و مشكالتهم و خبراتهم السابقة

طرح قضٌة و ترك األطفال ٌخوضون فٌها بطرٌقة عفوٌة تلقائٌا، و ٌقوم المعلم - ب 
. بتوجٌههم، وتصحٌح أخطائهم، و رصد أفكارهم

سرد قصة أو التحدث فً خبر،أو حادثة صادفته فً ٌومه،أوأثناء مجٌئه للمدرسة - ج 
حكاٌة الطرف و النوادر المناسبة المقبولة، و إفساح المجال لهم لٌضحكوا        - د 

. و لتشجٌع اآلخرٌن على الحدٌث
مناقشة المسلسالت اإلذاعٌة المرئٌة، و بخاصة برامج األطفال و ذلك بالطلب - هـ 

. إلٌهم إعادة سرد قصتها أو حوادث و مشاهد أو طرح بعض أسئلة علٌهم
سرد قصة تهذٌبٌة أو علمٌة من قبل المعلم، ثم مناقشتهم فٌها عن طرٌق مجموعة - و 

. من األسئلة أو إعادتها
. عرض مجموعة من الصور و مناقشتهم فٌها- ز 
وصف بعض األشٌاء كعمل الحداد أو النجار، أو مباراة كرة قدم، أو وصف - ح 

. سقوط الثلج فً الشتاء مثال
. مناقشة النصوص القرائٌة المقررة فً الصف- ط 

 و فً كل هذه األنشطة ٌعطً المعلم تالمٌذه الفرصة الكافٌة لٌتكلموا بحرٌة دون أن 
ٌتدخل مراعٌا أن ٌكون منتبها صبورا حرٌصا، و أال ٌكثر فً التدخل فً أثناء حدٌث 

الطفل، أو إٌقافه للتصحٌح، بل علٌه أن ٌرصد هذه األخطاء لٌلفت انتباههم فً النهاٌة إلٌها، 
و تشجٌعهم على المشاركة فً تصحٌح هذه األخطاء
1

 .

 أهمٌة التعبٌر فً الحٌاة :
التعبٌر هو تدفق الكالم على لسان المتكلم أو الكاتب فبصور ما ٌحس به أو ما ٌفكر  

به، و للتعبٌر أهمٌة كبٌرة فً حٌاة الفرد و المجتمع على السواء، وٌستمد التعبٌر هذه 
: األهمٌة من عدة نواحً منها

إنه غاٌة فً دراسات اللغات فً حٌن أن فروع اللغة األخرى كالقواعد و الخط  - 1 
و اإلمالء، و النصوص و المحفوظات، والقواعد كلها وسائل مساعدة تسهم فً تمكٌن 

. الطالب على التعبٌر الواضح السلٌم
أنه طرٌقة اتصال الفرد بغٌره، وأداة فعالة لتقوٌة الروابط االجتماعٌة و الفكرٌة - 2 

. بٌن األفراد و الجماعات
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. هو أداة للتعلم والتعلٌم- 3 
ٌساعد على حل المشكالت الفردٌة و االجتماعٌة عن طرٌق تبادل اآلراء و - 4 

. مناقشتها
للتعبٌر وظٌفة تقوٌمٌة، إذ من خالله ٌختبر الكاتب مهاراته فً استعمال النحو و - 5 

 .الخط و اإلمالء، و تسلسل األفكار و األسالٌب
و الفشل فً التعبٌر ٌؤدي إلى اإلخفاق فً تحقٌق األهداف، وقد ٌوصل إلى - 6 

عكس المطلوب، و كثٌرا ما ٌكون لدقة التعبٌر دخل فً مقاٌٌس الكفاءة و النجاح فً العمل 
بالنسبة لبعض فئات الناس كالمعلمٌن، المحامٌن، القضاة، المذٌعٌن، الصحفٌٌن، المراسلٌن، 

موظفً االستقبال، االستعالمات و غٌرهم 
1

 .

 صعوبات التً تواجه المعلم و التلمٌذ فً التعبٌر: 

: صعوبات التً تواجه الطفل- 1
ٌواجه الطفل صعوبات كثٌرة فً تدربه على التعبٌر،  ٌحمل بالمعلم أن ٌتحسسها فال 

ٌّة  بٌده، و ٌساعدهٌأخذٌشعره بأنه قاصر، بل علٌه أن ٌعذره فً ذلك، و أن   على حلها برو
 :و تأن، وضمن خطة معدة، ولعل أهم هذه الصعوبات ما ٌأتً

التعبٌر عملٌة ذهنٌة معقدة ٌبدأ أوال بفكرة ما، أو إحساس معٌن ورغبة فً توصٌل - أ
هذه الفكرة، أو هذا اإلحساس إلى اآلخرٌن، لٌزٌل من ذهنه ما تسببه هذه األحاسٌس من 
ضٌق أو توتر، وهو لهذا ٌحتاج إلى كلمات و حروف وأفعال و أسماء لٌؤلف منها جمال 
تكون نواة فقرة، أو فقرات تغطً كل أجزاء فكرته و انفعاالته، و هذه القوالب و الفقرات 

اللغوٌة تتطلب معجما لغوٌا غنٌا قادرا على نقل ما ٌجول فً خاطره و إلى دراٌة فً قواعد 
تركٌب الجمل و فقرات، و مما ال شك فٌه أن هذا من الصعوبة بمكان على األطفال فً مثل 

 .هذا السن
و ٌنجم على الصعوبة األولى، صعوبة أخرى هً نفور كثٌر من األطفال من - ب

دروس التعبٌر لسٌطرة إحساسهم باإلخفاق فً نقل تلك األفكار و األحاسٌس، ولذا فإن المعلم 
مطالب بإزالة تلك األحاسٌس من نفوسهم بتوخً الصبر و التروي، و مساعدتهم فً التغلب 

 .على هذه الصعوبة، متدرجا من السهل إلى الصعب
شعور الطفل بعدم أهمٌة التعبٌر فهو عنده جهد ضائع ال منفعة فٌه، ومن ثم على - ج

المعلم إبراز أهمٌة التعبٌر وإظهار دوره فً حٌاتهم، وتعزٌز هذه األهمٌة بالتشجٌع و المدح 
 . و الثناء و المكافأة لمن ٌتقن هذه المهارة

: المعلمصعوبات التً تواجه - 2
عدم استطاعة المعلم مفهوم التعبٌر و أهدافه كما ٌفعل فً القراءة و الكتابة و - أ

التدرٌبات اللغوٌة، و لذلك فإنه ٌصرف جل جهده فً تدرٌس هذه المهارات و ال ٌعطً 
 .التعبٌر الجهد نفسه

عدم تمكن بعض المعلمٌن من أسالٌب تدرٌب أطفاله على التعبٌر، ألن هذه - ب
 .المهارة تستدعً امتالك الطفل المهارات اللغوٌة األخرى

عدم معرفة بعض المعلمٌن مراحل النمو اللغوي للطفل، مما ٌجعله مرتبكا فً - ج
 .تحدٌد مستوى قدراتهم الذي ٌمكن البناء علٌه
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 التزام بعض المعلمٌن بمفهوم أن التعبٌر عملٌة كتابة موضوع ٌحدد عنوانه على -د
 .اللوح، و ٌطلب من تالمٌذه التعبٌر عنه، متجاهال أنواع التعبٌر األخرى

 .نفور بعض المعلمٌن من دروس التعبٌر لما فٌه من تعب تصحٌح الدفاتر- هـ
 مواجهة المعلم لهذه الصعوبات و حلها: 

إتاحة الفرصة لألطفال التعبٌر عن أنفسهم مستفٌدا من المٌل الفطري لدى - 1 
 .األطفال و هو كثرة الكالم، و الثرثرة حتى قبل امتالكهم مهارات اللغة

استغالل المٌل الغرٌزي لدى األطفال إلى لعب األدوار، و تمثٌلها كلعبة دور - 2 
الشرطً أو األب أو المعلم أو األم و تدرٌبهم على بعض المواقف الحٌاتٌة أو بعض 

 .النصوص القرائٌة
استغالل المٌل الغرٌزي لدى األطفال إلى الخٌال و تعزٌزه و فسح المجال له - 3 

 .حٌث ٌلزم ألنه وسٌلة من وسائل التدرٌب على التعبٌر
االستفادة من األطفال إلى كل ما ٌتصل بحٌاتهم فً البٌت، والشارع، أو المدرسة - 4 

و اإلخبار عما ٌشاهدونه و توظٌفه توظٌفا جٌدا من خالل األنشطة المعدة
1

. 
 فً األخٌر ٌمكن القول بأن التعبٌر الشفوي ٌحتل مكانة كبٌرة فً حٌاتنا الٌومٌة كونه 

ٌصور األحاسٌس و األفكار بصورة أوسع و أسلوب أرقى لٌزٌد من محصولهم اللغوي، 
لذلك البد للمعلم فً درس التعبٌر أن ٌبنً خطة تالءم مٌول التالمٌذ و فهمهم و منحهم 

الحرٌة، و اختٌار موضوعات المالئمة لحٌاة التالمٌذ و مجتمعهم حتى تساعدهم على تنمٌة 
 .  القدرة لدٌه على القول أو الكاتبة فً مواضٌع مختلفة

 
 
 
 

 
 
 
  

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                                                           

 467/468نفس المرجع ص : عبد الفتاح حسن البجة- 1



التعبير الشفوي في مرحلة التعليم المتوسط : الفصل الثالث
 

52 
 

: التعبٌر الشفهً فً المرحلة األساسٌة نموذجا 
. اللغة العربٌة: المبحث- 
. التعبٌر الشفوي: الموضوع- 

. السنة الثانٌة من التعلٌم المتوسط: الصف- 
. "شوقً أبو الخلٌل" لـ الراعً و الذئب: النص المركزي- 

 .ٌناقش فٌه األستاذ عن طرٌق األسئلة الحٌوانات البٌتٌة و البرٌة:التمهٌد- 

 علٌهامعرفة فوائد األغنام و سبب الرعاٌة بها و أخطار الحٌوانات البرٌة :القبلً: التعلم- 
 الكتاب المدرسً للسنة الثانٌة من التعلٌم المتوسط:الوسائل التعلٌمٌة- 

 1" صور معروضة على السبورة   "
 إجابات التالمٌذ التقوٌم األسالٌب و األنشطة األهداف السلوكٌة

 
 :التمهٌد- أوال

ٌناقش األستاذ تالمٌذه من خالل 
 :هذه األسئلة 

 
 
 

 
 
 
 

 
من ٌذكر لً بعض          / 1- 

 الحٌوانات األلٌفة ؟
 ..كلب، خروف، بقرة/1-  

  ماذا نستفٌد من الغنم؟/ 2-  
نستفٌد من الغنم فً أكل / 2- 

 .فً عٌد األضحى

 .ٌتغذى الغنم على العشب/ 3-   على ماذا ٌتغذى الغنم؟/ 3-  

 
من أٌن تحصل األغنام على / 4- 

 طعامها؟
 

تحصل األغنام على / 4- 
طعامها من العشب الذي ٌوجد 

 .فً المرعى

 
ماذا نسمً الشخص الذي / 5- 

 ٌعتنً باألغنام خارج البٌت؟
 الراعً/ 5-  

 
ما اسم الحٌوان الذي ٌحرس / 6- 

 الغنم مع الراعً؟
 

الحٌوان الذي ٌحرس / 6- 
 .األغنام هو الكلب

 
ما اسم الحٌوان الذي ٌخشى / 7- 

 منه الراعً على غنمه؟
 

الحٌوان الذي ٌخشى منه / 7- 
 .الراعً على غنمه هو الذئب

 
ما األشٌاء التً عادة ما / 8- 

 تصاحب الراعً؟
 

األشٌاء التً عادة ما / 8- 
تصاحب الراعً هً المزمار، 

 .وهناك من قال العصا

 
ما الصفات التً ٌجب أن / 9- 

 تتوافر فً شخصٌة الراعً؟
 

الصفات التً ٌجب تتوفر / 9- 
: فً شخصٌة الراعً هً

الحذق، األمانة الشجاعة، 
وهناك من قال الخوف على 

 . األغنام
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 إجابات التالمٌذ التقوٌم األسالٌب و األنشطة األهداف السلوكٌة

 

 
 
 
 

 :عرض القصة المصورة- ثانٌا
بعد المناقشة السابقة ألفت انتباه -   

الطالب إلى أننً سأقص علٌهم 
قصة راع حاول أن ٌلهو وٌمزح 

مع أهل قرٌته فكانت عاقبة مراحه 
سٌئة، ثم ٌسرد علٌهم األستاذ قصة 

وذلك على النحو " الراعً والذئب"
 :اآلتً

ٌحكى أن أحد الرعاة أراد أن ٌمزح 
مع أهل قرٌته لٌبعد عن نفسه 

الضجر و الملل الذي كان ٌحس به 
نتٌجة عمله الذي ٌقوم به كل ٌوم 

من الصباح إلى المساء، فترك 
غنمه و أسرع إلى أهل قرٌته و هو 

 لقد هجم !ٌصرخ النجدة النجدة
الذئب على الغنم فصدقه أهل القرٌة 

 وهبوا لنجدته ٌحملون العصا
فلما وصلوا . و السكاكٌن و الفؤوس

إلى المراعً لم ٌشاهدوا الذئب، و 
كانت الغنم ترعى بسالم فالتفتوا 

إلى الراعً فرأوه ٌضحك فرجعوا 
 .إلى قرٌتهم غاضبٌن من تصرفه 

و فً ٌوم من األٌام هاجم -    
الذئب الغنم، فركض الراعً إلى 

قرٌته طالبا النجدة، فلم ٌصدقه أحد 
فرجع الراعً إلى غنمه نادما و 

.لن أكذب بعد هذه المرة: ٌقول 
1 

 
 
 
 
 
 
 

أالحظ 
مدى 

انتباههم 
لموضوع 

 القصة
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 إجابات التالمٌذ التقوٌم األسالٌب و األنشطة األهداف السلوكٌة

 

 
 :مناقشة الصور- ثالثا

ٌطلب األستاذ من تالمٌذه فتح 
الكتاب المدرسً على صور 

 ثم ٌناقشهم بهذه 122الدرس ص 
 :األسئلة 

 انظروا إلى الصورة األولى/1- 

ٌالحظ 
األستاذ 
إجابة 

الطالب 
عن 

األسئلة 
و ٌقّوم 
 أخطاءهم

 

 .ماذا ترون فٌها ؟- 
نالحظ الراعً ٌرعى مع - 

 . أغنامه

 .ٌحمل عصا-  ماذا ٌحمل الراعً ؟- 

 .ترعى الغنم فً المرعى-  أٌن ترعى الغنم ؟

ما اسم الحٌوان الظاهر فً أعلى - 
 .الصورة؟

اسم الحٌوان الظاهر فً - 
 .أعلى الصورة هو الذئب

 .ال لم ٌكن الذئب ٌهاجم الغنم-  هل كان الذئب ٌهاجم الغنم فعال ؟- 

 على ماذا تدل الصور الثانٌة ؟/2- 
 :و ٌناقشهم األستاذ باألسئلة التالٌة 

 

 ماذا تشاهدون فً الصورة ؟- 
نشاهد الراعً ٌجري متجها - 

 .إلى القرٌة

 إلى أٌن ٌتجه؟ لماذا كان ٌصرخ؟
ٌتجه الراعً إلى أهل القرٌة - 

 لكً ٌساعدونه

 ماذا قال ألهل قرٌته ؟- 
قال ألهل قرٌته أن الذئب - 

 هاجم على أغنامه

  ٌنتقل بهم إلى الصورة الثالثة /3- 
 :و ٌسألهم ما ٌأتً

 

اذكروا لً ما تشاهدونه فً هذه - 
 الصورة ؟

نشاهد أهل القرٌة ذاهبون - 
 لمطاردة الذئب

 

 ٌحمل الناس العصا والفؤوس-  .ماذا ٌحمل الناس ؟- 

هل صّدق أهل القرٌة ما قاله - 
 الراعً ؟

نعم صّدق أهل القرٌة ما قاله - 
 .الراعً

ثم ٌنتقل بهم إلى الصورة /4- 
 : الرابعة و ٌسألهم األستاذ قائال

 

 صف ما تالحظه فً الصورة ؟- 
 

نالحظ أن الذئب هجم فعال - 
 .على األغنام

 ماذا ٌفعل الراعً ؟- 
ٌجري و ٌصرخ لطلب - 

 .النجدة

 إلى أٌن توجه ؟- 
ٌتوجه الراعً إلى أهل قرٌته - 

 .لطلب المساعدة
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 إجابات التالمٌذ التقوٌم األسالٌب و األنشطة األهداف السلوكٌة

ٌزرع فٌهم كره 
 الكذب

ثم ٌشٌر إلى الصورة الخامسة / 5- 
 :و ٌوجه إلى تالمٌذه األسئلة التالٌة

  

هل صّدق أهل القرٌة قول - 
 الراعً فً المرة الثانٌة ؟

ال لم ٌصدق أهل القرٌة كالم - 
 .الراعً

 لماذا لم ٌصدق أهل القرٌة ؟- 
لم ٌصدقوه ألنه كذب علٌهم - 

فً المرة األولى ألنه ال 
 ٌتصف بالصدق

وازن بٌن حالة أهل القرٌة فً - 
 الصورة الثالثة و الصورة الخامسة

فً الصورة الثالثة سارع - 
أهل القرٌة ٌحملون الفؤوس و 

 .العصا لمساعدة الراعً 
أما الصورة الخامسة سمعوا - 

نداء الراعً لنجدته، و واصلوا 
 .سٌرهم و لم ٌصدقوه

ٌنتقل بعد ذلك إلى الصورة / 6- 
 :السادسة و ٌسألهم 

 

 ماذا ترون فً الصورة ؟- 
نرى أن الراعً ٌجلس وحٌدا - 

 .حزٌنا

 كٌف ٌبدو الراعً فً الصورة ؟- 
ٌبدو الراعً فً الصورة - 

 .حزٌنا مهموما

 .نعم ٌوجد فً الصورة ذئبا-  هل تشاهد الصورة ذئبا ؟- 

 .ٌهاجم الذئب الغنم و ٌأكله-  ماذا ٌفعل الذئب ؟

 ماذا قال الراعً ؟- 
لن أكذب بعد :" قال الراعً- 

 ".هذه المرة 

أن ٌستخدم الطالب 
المفردات جدٌدة من 

 :إنشائه 
 الملل- 
 

 :معالجة المفردات الجدٌدة - رابعا 
بالتعاون مع الطالب ٌقوم األستاذ 

 :بشرح الكلمات اآلتٌة 
الملل، الفؤوس، المرعى، وذلك 

 :على النحو اآلتً 
 ٌعرض األستاذ " :ملل"كلمة - 

على طالبه مثال بطاقة كتب علٌها 
و ٌطلب قراءتها ثم ٌطلب " ملل"

 :منهم تحدٌد معناها ثم ٌسألهم 

أالحظ 
إجابة 

الطالب 
من 

خالل ما 
ٌوردن 

من جمل 
تتضمن 

هذه 
 المفردات

 

 متى ٌمل اإلنسان ؟- 
 

ٌمل اإلنسان عندما ٌشعر - 
 .بالوحدة

ٌمل اإلنسان عندما ٌٌأس من - 
 .حٌاته

 كٌف ٌطرد اإلنسان الملل ؟- 

ٌطرد اإلنسان الملل عن - 
 .طرٌق الترفٌه عن نفسه 

 .عن طرٌق الغناء- 
 عن طرٌق اإلنترنٌت- 

 .مّل الكذاب من حٌاته-  ضعها فً جملة من عندك ؟- 
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 إجابات التالمٌذ التقوٌم األسالٌب و األنشطة األهداف السلوكٌة

أن ٌستخدم الطالب 
المفردات جدٌدة من 

 :إنشائه 
 العصى- 
 الفؤوس- 
 المرعى- 

ٌعرض علٌهم " :العصً"كلمة - 
 :و ٌسألهم " عصا"مثال صورة 

  

 . أداة للضرب مفردها عصا-  ما معنى العصً و ما مفردها ؟- 

 ما ٌستفٌد الراعً من العصا ؟- 
ٌستفٌد الراعً من العصا فً 

 تخوٌف األغنام

 " :الفؤوس"كلمة - 
ما األدوات التً ٌستعملها - 

 البستانً فً عمله ؟

 

ٌستعمل البستانً فً عمله - 
 .المحراث، الفأس

ما جمع فأس ؟ بماذا تختلف عن - 
 العصا ؟

 جمع كلمة فأس هو فؤوس - 
 :ٌختلف الفأس عن العصا - 

 فأس أداة للحرث 
 العصا أداة للضرب

 " :المرعى " كلمة - 
ماذا نسمً المكان الذي ٌلعب فٌه - 

 الالعبون كرة القدم ؟

 

نسمً المكان الذي ٌلعب - 
فٌه الالعبون كرة القدم 

 .الملعب

ماذا نسمً المكان الذي تقف فٌه - 
 السٌارات لركوب الناس ؟

نسمً المكان الذي تقف فٌه - 
السٌارات لركوب الناس 

 .بالمحطة

ماذا نسمً المكان الذي ٌخزن فٌه 
 الناس أغراضهم ؟

نسمً المكان الذي ٌخزن - 
فٌه الناس أغراضهم 

 .بالمخزن

ماذا نسمً المكان الذي ترعى - 
 فٌه الغنم ؟

 بماذا ٌتصف هذا المكان؟- 

المكان الذي ترعى فٌه - 
 .الغنم هو المرعى

ٌتصف هذا المكان بكبر - 
 .مساحته

 .ٌتصف بكثرة العشب فٌه- 
ٌتصف بجمال و روعة - 

 .الطبٌعة

أن ٌعٌد الطالب قصة 
الدرس مستعٌنا 

 بالصور
دون االستعانة 

 .بالصورة
 
 

 :حدٌث الطالب - خامسا 
ٌطالب األستاذ عددا من الطالب - 

أن ٌعٌدوا سرد القصة بلغتهم 
 .الخاصة مستعٌنٌن بالصور

ٌطلب األستاذ من تالمٌذه إغالق - 
الكتب ثم ٌكلف بعض منهم 

 بالتحدث عن القصة

أالحظ - 
حدٌثهم 

وانتقالهم 
السلٌم من 
صورة إلى 

 أخرى 
أالحظ  - 

أٌضا 
كالمهم 

الشفوي 
عن القصة 
مع مراقبة 

التسلسل 
 .الكالمً
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ٌقوم المعلم باتخاذ الخطوات السابقة للتعبٌر الشفوي تمهٌدا للتعبٌر الكتابً :مالحظات - 
حٌث ٌضع تعابٌر أو الكلمات المفتاحٌة على السبورة أو األسئلة وٌطلب من طالبه اإلجابة 

 .علٌها كتابٌا فً دفاترهم
 :الكفاءة القاعدٌة *  
 .القدرة على قراءة النص-  

 .القدرة على التعبٌر الشفهً عن مضمون النص بلغة سلٌمة و أفكار مرتبة - 
 .القدرة على تناول الكلمة أمام زمالئه بتقدٌم العرض أو مناقشة عرض مسموع - 

 :مؤشر الكفاءة  *  
 .ٌتناول التلمٌذ الكلمة لٌقدم عرضه بلغة و منهجٌة سلٌمة - 
 .مفردات، تعابٌر: ٌوظف مكتسباته المعرفٌة و اللغوٌة  - 
 .و ٌأخذ الكلمة لٌناقش ما سمعه مثرٌا فكرة أو مصححا خطأ أو مبدٌا رأٌا - 

 :الوسائل *  
 .الصور المعروضة على السبورة، الكتاب المدرسً-  

 وضعٌة االنطالق - أوال: 
 .مراقبة األعمال السابقة:تقوٌم بنائً  - 

 .ٌثبت التلمٌذ مكتسباته و ٌدعمها:الهدف الوسٌطً -  

  بناء التعلم - ثانٌا: 
ٌلقً تلمٌذ عرضه المنجز على زمالئه مع مراعاة الوقفة السلٌمة :تقدٌم العروض - 

 المحافظة على مضمون النص - ترتٌب األفكار- اللغة الفصحى - الهدوء- 
 -.توظٌف المكتسبات المعرفٌة و اللغوٌة - 
 :مناقشة العروض -  
 .ٌناول التلمٌذ الكلمة واحدا بعد اآلخر لمناقشة العرض المقدم-  

ٌتدخل األستاذ فً المكان المناسب بٌن الحٌن و اآلخر لتوجٌه التالمٌذ إلى تصحٌح  - 
 .أخطاءهم و حثهم على التحلً بالهدوء و الشجاعة

 .مساعدتهم على صٌاغة أفكارهم و تشجٌعهم على المشاركة - 

  المرحلة الختامٌة - ثالثا: 
 :تقوٌم ختامً - 
 . ماهً التوجهات التً ٌمكن تقدٌمها لعاقبة الكذب حتى لو كان مزاحا-1
 .تلخٌص النص شفهٌا- 2
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  تداولٌة الخطاب التربوي: 
 :المرحلة األولى-  
 :طرح األستاذ فً مرحلة األولى من الدرس أسئلة متنوعة تمهٌدا للدرس  
 من ٌذكر لً بعض الحٌوانات األلٌفة؟- 1
 ماذا نستفٌد من الغنم؟- 2
 على ماذا ٌتغذى الغنم؟ - 3
 من أٌن تحصل األغنام على طعامها؟- 4
 ماذا نسمً الشخص الذي ٌعتنً باألغنام خارج البٌت؟- 5
 ما اسم الحٌوان الذي ٌحرس الغنم مع الراعً؟- 6
 ما اسم الحٌوان المتوحش الذي ٌخشى منه الراعً على غنمه؟- 7
 ما األشٌاء التً عادت ما تصاحب الراعً؟- 8
 ما الصفات التً ٌجب أن تتوفر فً شخصٌة الراعً؟- 9

  استعمال العبارات اإلنشائٌة و الغرض منها الدعوة إلى االهتمام بتربٌة الحٌوانات 
 :و المواشً والمحافظة على البٌئة و تتمثل تداولٌة الخطاب فً جانبٌن 

 

 جانب اقتصادي جانب سٌاحً

 اهتمام بالطبٌعة- 
محافظة على المراعً و الغابات من - 

 الحرائق و التلوث
 تمتع بجمال الطبٌعة- 

 اهتمام بتربٌة الحٌوانات - 
 ارتفاع المنتوج المحلً- 
مساعدة على التطور االقتصادي و المالً - 

 . للبالد

  
 أما أجوبة الطالب فتعددت فهناك من أصاب و هناك من اقترب من اإلجابة 

الصحٌحة وهناك ٌظهر جانب التواصل المباشر بٌن موضوع القصة أو كاتب النص 
 .والتلمٌذ

 مرحلة عرض القصة المصورة: المرحلة الثانٌة - 
فً هذه المرحلة نرى مدى انتباه الطالب لموضوع القصة، حٌث ٌقوم األستاذ بتقوٌم إجابات 

 :الطالب عن طرٌق طرح مجموعة من األسئلة فمثال
 فً كلمة ماذا ٌفعل الراعً؟ فإن السامع لهذه القول ٌفهم أشٌاء كثٌرة إذا تعددت 

 .السٌاقات الذي ٌتجلى فٌها مثال
 .ٌتوجه الراعً إلى قرٌته - 
 ٌتوجه الراعً لطلب المساعدة - 
 ٌهرب الراعً من الذئب - 
 ٌجري الراعً و ٌصرخ لطلب النجدة - 

 فتكمن الوظٌفة األساسٌة لالفتراض المسبق فً أنه ٌجعل الخطاب ٌسٌر بصفة 
 .متسلسلة غٌر متقطعة فهو ٌضمن التماسك العضوي للخطاب 

 و ٌرى التداولٌون أن االفتراضات المسبقة ذات أهمٌة قصوى فً عملٌة التواصل و 
 تم االعتراف بدور االفتراضات المسبقة منذ زمن didactiqueاإلبالغ، ففً التعلٌمات 
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طوٌل، فال ٌمكن تعلٌم الطفل معلومة جدٌدة إال بافتراض وجود أساس مسبق ٌتم االنطالق 
منه
1

. 
 فمثال نرى أن األستاذ لم ٌدخل فً صلب موضوع القصة حتى مهّد للتالمٌذ بطرحه 

مجموعة من األسئلة حول الحٌوانات األلٌفة و المتوحشة والشخص الذي ٌعتنً باألغنام و 
 فالمكتسبات القبلٌة " الراعً و الذئب " ٌحرسها وصوال بهم إلى موضوع القصة 

 .و االفتراضات المسبقة ضرورٌة لنجاح التواصل الكالمً
 معالجة المفردات الجدٌدة: المرحلة الثالثة- 
بالتعاون مع الطالب قام األستاذ بشرح مجموعة من الكلمات و سنمثلها فً الجدول  

 :كاآلتً

الحقل المعجمً 
 التداولً

 داللة الكلمة

 ملل
تدل على تفكٌك العزلة و طلب المواساة من أهل القرٌة و طلب 

 . المشاركة فً العمل الجماعً

 العصً
مفردها عصا أداة التً تستعمل للتخوٌف و ٌضعها الكاتب لداللة 

 . على محاربة الظلم و االضطهاد و االبتعاد عن التخوٌف

 فؤوس
مفردها فأس و هو أداة لحرث األرض و معناها الداللً ٌدل 

على الدعوة إلى االهتمام باألرض و الفالحة و اهتمام بالطبٌعة 
 .ألنها أساس الحٌاة الٌومٌة

 المرعى 

و هو المكان الذي ترعى فٌه األغنام غرضه الدعوة إلى 
المحافظة على فالحة األرض و رعاٌتها من أجل أن ٌعٌش 

الحٌوان فً أمن و سالم فإذا ضاعت األرض ضاعت الثروة 
 . الحٌوانٌة و بالتالً تؤثر على الحٌاة االجتماعٌة و االقتصادٌة

 هبوا

مفردها هّب تدل على سرعة أهل القرٌة و الذهاب لمساعدة 
الراعً إلنقاذ أغنامه من هجوم الذئب و تكمن تداولٌة الخطاب 
من خالل الدعوة إلى مساعدة الغٌر و االهتمام بهم فً أوقات 

 .المحن و الشدائد

 ٌمزح 
من المزاح تدل على جلب انتباه أهل القرٌة و الترفٌه عن النفس 
عن طرٌق استعمال هذا الفعل لجلب اهتمام اآلخرٌن و إزعاجهم 

 ٌمزح الطفل مع أخٌه  : وٌمكن أن نضعه فً الجملة التالٌة

 ركض 
تدل على السرعة و الفرار و الهروب من الذئب و الخوف على 

 األغنام غرضها الخطابً طلب المساعدة و النجدة 

 
 
 
 

 

                                                           
 42التداولٌة عند العلماء العرب، ص: ٌنظر مسعود صحراوي-1
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 األهداف السلوكٌة : المرحلة النهائٌة -  
 لقد كان لنص الراعً و الذئب أهداف سلوكٌة التً حققت تداولٌة الخطاب التربوي 

 :أهمها 
زرع فٌهم كره الكذب و لو كان مزاحا، ففً نهاٌة القصة نرى أن عاقبة الكذب  - 

أدت الراعً إلى خسارة أغنامه و ثقة أهل قرٌته الذٌن أصبحوا ال ٌصدقونه على كذبه و فً 
 ".لن أكذب بعد هذه المرة " آخر القصة نرى بأن الراعً قال جملة 

 : إذا حللنا خطاب هذه الجملة نجدها تخفً فً طٌاتها جمال انجازٌه كثٌرة منها 
 حذار الكذب- 1 
 ال تكذبوا- 2 
 ابتعدوا عن الكذب ألنه صفة مذمومة- 3 

 الكذب سلوك محّرم ٌؤدي إلى انتشار عدم الثقة بالناس، فالعبرة من القصة التحذٌر 
من الكذب و االبتعاد عنه ألنه ٌؤدي بنا إلى التهلكة كما حدث مع الراعً الذي كانت عاقبته 

الندم و خسارة أغنامه و عمله الذي ٌعٌش به، كما خسر ثقة أهل قرٌته الذٌن كانوا ٌأتون 
لمساعدته أثناء الحاجة، لذلك حّرم هللا عز و جل و نبٌه صلى هللا علٌه و سلم االبتعاد عن 

 الكذب ألنه صفة مذمومة
و من أظلم ممن افترى على هللا كذبا لٌضل الناس بغٌر علم إن :"   لقوله عز و جل

" هللا ال ٌهدي القوم الظالمٌن
1

. 
إٌاكم و الكذب فإن الكذب ٌهدي إلى : "  و قال رسول هللا صلى هللا علٌهم و سلم 

الفجور وإن الفجور ٌهدي إلى النار وأن الرجل لٌكذب وٌتحّرى الكذب حتى ٌكتب عند هللا 
"كذابا 

2
. 

 خالصة  

 و فً األخٌر ٌمكن أن نستخلص أن التعبٌر الشفوي للسنة الثانٌة من التعلٌم المتوسط 
صمم على أساس الكفاءات التً ٌراد بعثها و تنمٌتها، وعلى مبدإ التواصل بشقٌه الشفوي و 

 .الكتابً
 و قد بنً التعبٌر الشفوي وفق منظور بناءي، إذ ٌدعو المتعلم إلى المالحظة و 

الممارسة و حل المشكالت مقدما له األمثلة و التوجٌهات الضرورٌة التً تساعده على 
 . التحصٌل بمفرده و االعتماد على نفسه

 و التعبٌر الشفوي من جهة أخرى ٌأخذ بالمقاربة النصٌة، حٌث ٌتناول نشاطات اللغة 
على أساس كلً، و ٌتجسد ذلك من خالل انطالق من النص المحوري تدور حوله كل 

النشاطات من قواعد و إمالء وصوال إلى التعبٌر الشفوي و التعبٌر الكتابً، فضال عن 
 .الوقفات المكررة عند مسائل تتصل بأسرار اللغة

 زٌادة عن ذلك فإن التعبٌر الشفوي ٌدفع المتعلمٌن إلى التبادل و التعاون فً إنجاز 
 . أعمال ذات معنى و داللة فً تٌسٌر التحصٌل بنمطٌه اللغوي و المعرفً

 
 
 

                                                           
 144اآلٌة : سورة األنعام - 1
. رواه مسلم و البخاري- 2
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و بعد االنتهاء من هذه الدراسة كنا قد توقفنا عند جملة من النقاط رأٌنا ضرورة  
 :التوضٌح و هً كاآلتً 

إن المشهد التربوي مازال على سعته و امتداده و جاءت التعلٌمٌة تستنبط - 1 
للمعارف الخاصة طرائق مالئمة الكتسابها و استٌعابها، و هً مازالت فً بعض المجاالت 

فً طور التطور و هً أحوج ما تكون إلى ممارسة النقد الذاتً الصارم لتنقٌة نفسها من 
 أول ٌأتً من العلوم المرجعٌة : األحكام المتهافتة، و إلى اإلصغاء الجدي إلى صوتٌن

 .و علوم التربٌة

ٌبنى التدرٌس الجٌد على عالقة تنص بأن التعلّم ٌنبثق دائما من المعروف إلى - 2 
الجدٌد و لتعلم الجدٌد ٌترتب خبٌر أن ٌشرف على تدرج المتعلم فً المعرفة حتى ٌصبح ما 
ٌحصله من استراتٌجٌات تعلٌمٌة فً منطقة النمو الفعلً عنده وٌصبح قادرا على استعمالها 

 .لحل مسائل تواجهه بمفرده

إن تعلم الطفل خاصة فً المراحل األساسٌة ال ٌتم تلقائٌا بل بالمساعدة و من - 3 
خالل دعم المعلم أو أي شخص آخر له كفاءة تفوق كفاءة هذا الطفل و ذلك ألن المكان الذي 
ٌمكن أن ٌحدث فٌه التعلٌم و التعلم ٌظهر من خالل التعاون الفعلً و الملموس و عن طرٌق 

 .أنشطة التً ٌقوم بها الطفل بمساعدة بالغ أو نظٌر قادر أكثر

إن التطبٌق الصحٌح لعملٌة التواصل الشفوي عبر الطرائق الناشطة ٌساهم - 4 
 .مساهمة فعالة فً التمكن من تحوٌل المعرفة إلى مهارة و إتقان

لقد نشأت التداولٌة فً غٌر استقرار،وتعددت مصادرها فهً تداولٌة إبداعٌة - 5 
 .تبحث فً عالقة المعنى بشكل بنٌته اعتمادا على شروط افتراضٌة للتواصل

التداولٌة بكل إجراءاتها و مفاهٌمها ما هً سوى زاوٌة من بٌن الزواٌا الكثٌرة - 6 
التً ٌنظر بها إلى اللغة، وقد نجحت فً سد العدٌد من الثغرات التً عجزت عن سدها 

 .النظرٌات اللسانٌة

تظهر أهمٌة التداولٌة من حٌث أنها مشروع شاسع فً اللسانٌات النصٌة المهتمة - 7 
بأشكال الخطاب ومناحً النصٌة فٌه نحوا لمحادثة و التضمٌن محجاجة و االفتراض 

 .المسبق إضافة إلى أشكال التواصل األخرى 

تنطلق اللسانٌات التداولٌة من مبدأ هام، هو أنها لسانٌات كالم تركز الجانب - 8 
 .االتصالً و الوظٌفً
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 مسرد المصطالحات

 Instructionالتعليم 
 Learningالتعلم 

 Transposition didactiqueالتحويل التعليمي 

 Didactiqueالتعليمية 

 Pédagogie généraleالتربية العامة  

 Le contrat didactiqueالعقد الديداكتيكي 

 Le transposition didactiqueالنقل الديداكتيكي 

 Les représentationsالتمثيالت 

 Pragmatiqueالتداولية 

 Les actes de langageأفعال الكالم 

 Les implicitesمتضمنات القول 

 Présuppositionاالفتراض المسبق 

 Les sous-entendusاألقوال المضمرة 

   Conversationnelle impliciteاالستلزام الحواري 

  Théorie de la pertinenceنظرية المالئمة 

  Argumentationالحجاج 

 Discoursالخطاب 

 Contexteالسياق 

  Performanceأداء الكالمي 

 Analyseتحليل 
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قائمة المصادر و المراجع 
" رواٌة ورش " القرآن الكرٌم -1

: المصادر*
م 1991، 2ابن فارس معجم مقاٌٌس اللغة، تحقٌق و ضبط عبد السالم محمد هارون دار الجٌل، ط- 2
م   1982لبنان، -الزمخشري،أساس البالغة، تحقٌق عبد الرحٌم،دار المعرفة للطباعة و النشر،بٌروت- 3
الزمخشري،الكشاف عن حقائق التنزٌل و عٌون أقاوٌل فً وجوه التنزٌل دار المعارف للطباعة و -4

. لبنان-النشر ، بٌروت
: المراجع * 
الموجه الفنً لمدرسً اللغة العربٌة : ابراهٌم عبد الحلٌم- 5
المنهج المدرسً من منظور جدٌد : إبراهٌم محمد الشافعً و آخرون- 6
 م1988المغرب، -الجملة المركبة فً اللغة العربٌة، منشورات عكاظ، الرباط: أحمد المتوكل- 7
قضاٌا اللغة العربٌة فً اللسانٌات الوظٌفٌة، بنٌة الخطاب من الجملة إلى النص،دار :أحمدالمتوكل- 8

 م1988المغرب، -األمان للنشر و التوزٌع،الرباط
دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة : أحمد حسانً- 9
طرق التدرٌس العامة : أحمد محمد عبد القادر- 10
مدخل إلى علم التدرٌس : الدرٌج محمد- 11
التداولٌةالٌوم،علم جدٌد فً التواصل،ترجمة سٌف الدٌن دغفوس و محمد :آنروبول و جاك موشالر- 12

 م2003، تموز1لبنان،ط-الشٌبانً،دار طلٌعة للطباعة والنشر، بٌروت
أنطوان صٌاح، تعلٌمٌة اللغة العربٌة - 13
التعلم النشط : بدٌر كرٌمان- 14
طرائق تدرٌس العامة : توفٌق أحمد مرعً و محمد محمود الحٌلة- 15
 م1998الملفوظٌة،ترجمة قاسم المقداد من منشورات اتحاد الكتاب العرب : جان سرفونً- 16
 مدخل إلى اللسانٌات التداولٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة بن عكنون الجزائر: جٌاللٌدالش- 17
اللسانٌات التداولٌة مع محاولة تأصٌلٌة فً الدرس العربً القدٌم، بٌت الحكمة للنشر : خلٌفة بوجادي- 18

 م2009، 1و التوزٌع، ط
. أسس تعلم اللغة و تعلمها: دوجالسٌبراوف- 19
اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة : سام عمار- 20
األردن -األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة،دار الوي للنشر و التوزٌع، عمان: سمٌح أبو مغلً- 21
 م  2007-هـ1428، 2ط
سوسٌرفردٌنان دي، علم اللغة العام ترجمة ٌوئٌل ٌوسف عزٌز،مراجعة النص العربً مالك - 22

 م1988العراق، -ٌوسف،دار الكتب للطباعة و النشر، بٌت موصل،بغداد
علم الداللة السمٌائٌة و البراغماتٌة فً اللغة العربٌة،دارالفكرعمان األردن :شاهرالحسن- 23
 1،2001ط
 1استراتٌجٌاتالخطاب،مقارنة لغوٌة تداولٌة،دار الكتاب الجدٌدة المتحدة ط:شهري عبد الهادي- 24

2009  
م 2000، 1تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث، المركز الثقافً العربً، المغرب ،ط: طه عبد الرحمن- 25
م  2،2002فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم،المركز الثقافً العربً المغرب ط:طه عبد الرحمن- 26
أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة : عبد الفتاح حسن البجة- 27
. أهمٌة المعلم و دوره التربوي و رضاه الوظٌفً عن مهمة التعلٌم: عبد الناصر شماطة- 28
 م2013مقاالت فً التداولٌة والخطاب،دار األمل للطباعة و النشر و التوزٌع : عمر بلخٌر- 29
علم النص، مدخل متداخل االختصاصات،ترجمة و تعلٌق محمد سعٌد البحري،القاهرة : فان دٌك- 30

 م2001، 1جمهورٌة مصر العربٌة ط
طرائق التدرٌس العامة فً عصر المعلومات  : فخر الدٌن القال و ٌونس ناصر و محمد جهاد - 31
 م1986المقاربة التداولٌة،ترجمة سعٌد علوش،مركز اإلنماء القومً،المغرب : فرنسوازارمٌنكو- 32
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طرق تدرٌس المواد االجتماعٌة : كامل عبد الرحمن عبد السالم- 33
تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة و تكوٌن المدرسً : محمدالدرٌج- 34
الدلٌل البداغوجً لمرحلة التعلٌم االبتدائً : محمد صالح الحتروبً- 35
طرق التدرٌس و استراتٌجٌاته  : محمد محمود الحٌلة- 36
 م1998دراسات فً فلسفة اللغة، دار قباء، القاهرة : محمد مهران رشوان- 37
آفاق دراسٌة فً البحث اللغوي المعاصر،دارالمعرفة :محمود أحمد نخلة- 38

 م2002الجامعٌة،االسكندرٌه
 م1985فلسفة اللغة، دار النهضة العربٌة، بٌروت : محمود زٌدان- 39
 م1974لبنان،منشورات الجامعٌة بٌروت العربٌة -مناهج البحث الفلسفً، بٌروت: محمود زٌدان- 40
مدٌرٌة التعلٌم األساسً، اللجنة الوطنٌة للمناهج - 41
تداولٌة عند العلماء العرب، دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكالمٌة فً التراث : مسعود صحراوي- 42

 م2008-هـ1،1429اللسانً العربً دار التنوٌر للنشر و التوزٌع، الجزائر،ط
مصطلحات أساسٌة فً لسانٌات النص و تحلٌل الخطاب،دار جدار للكتاب العالمً للنشر :نعمانبوقرة- 43

 م2012، 2م، ط2009، 1و التوزٌع ،عمان األردن،ط
وزارة التربٌة الوطنٌة، الموارد األساسٌة االبتدائٌة - 44

: المجالت*
إشراف و مراجعة مطاع الصفدي، مجلة العرب  (المقال)جونسورل من سوٌسسر إلى الفلسفة اللغة - 45

 م1991، ربٌع 13/14و الفكر العالمً ،مركز اإلنماء القومً، بٌروت لبنان ،العددان 
 (مقال)مفهوم الحجاج عند بٌرلمان و تطوره فً البالغة المعاصرة : محمد سالم ولد محمد األمٌن- 46

م2000، ٌناٌر،مارس 28مجلة عالم الفكر، المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و األدب، الكوٌت،مج
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