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غة
ُّ
 تحليل الخطاب وتعليم الل

 أ. د. وليد العناتّي

 

 مقدمة يف أهمية النَّص املرتجم ومسوغات َتْرَجَمِته: 

 : أهمها ما يلي؛ ددةقد حفزني لرتمجة هذا البحث إىل العربية حوافُز متع

أن موضوع البحث موضوع طريف وجديد نسبًيا يف اللساانيات التطبيقياةو وهاو     .1
موضوع نادر يف اللسانيات التطبيقية العربياة؛ فاالبحوا النااجزة فيات ج تت ااو       

 . (2)أصابع اليد الواحدة

أن البحث يقدِّم رؤى نظرية يف وجوه استثمار حتليال اخلطااب يف تعلايم صناصار      .2
مهاراتهاو ثم تراه يشفع ذلك بتوجيهات صملية تصلح للتطبيق داخل صف ولغة ال

اللغة الثانية. وج تقتصر صنايتت صلى غرفة الصف واملتعلمني وحدهم ولكنت يقادِّم  
إرشاداٍت ونصائَح وتوجيهاٍت ملعدي املواد التعليمية ومؤلفي كتب تعليم اللغات 

 األجنبية. 

هذا البحث ستضيء معامل جديدة للمشاتغلني   وبناء صلى ذلك حنسب أن ترمجة

بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها من املعلمني ومعدي املواد التعليمياة واملشارفني   

 صلى الربامج. 
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 :  منهجيَّة الرتمجة

عناى الانا اليليازي ونقلات بدقاة      وقد اصتمْدُت يف ترمجيت هذه صلى متثُّال م 
فاا يف بنية امجملة والرتكيب اليليزي صند نقلهما إىل وهلذا فإنك واجٌد اختال؛ احرتا و

وملا كان النا اليليزي قائًما صلى الرتابط . العربية مع احتفاظهما بدجلتهما الدقيقة
فقاد  و أي ترابط األفكار مع غياب أدوات ربط شاكلية ظااهرة  ؛ والتماسك املضمونّي

د وجسّيما يف حالة غياب الحالة لزمين أن أضيف صباراٍت أو روابَط ُتبني صن املقصو
أو حذف ما ينبغي تكراره يف امجملاة العربياة أو الفقارة    و الضمريية يف النا األصلّي

 . الواحدة

فكاثرًيا  ؛ للنا ُثمَّ إنين جتاو ت بنية النا اليليزّي الشكليَّة من حيث تفقريه
أنَّ ؛ ْصتِمُدُه يف العربياة ولذلك التزْمُت تقسيًما شكلًيا َأ؛ الفقراتوما تداخلت األفكار 

كما أظهْرُت تقسيماٍت فرصيةا ونقاطاا بار ة جاءت مندجماة يف  . لكل فكرٍة رئيسيٍة فقرةا
ف علت بعضها صناويَن فرصيةا بار ةا َيْسُهُل صلى من يبحث صن ؛ منت النا اليليزي

اللغاة   ة حتليل اخلطاب مبساتويات ومن ذلك إبرا  صالقو فكرة جزئية أن جيدها مباشرة
حتليال اخلطااب باملهاارات اللغوياة      وإبرا  صالقاة و واملفردات(و والنحوو األصوات)

 . وتدريسها

املعلِّم( صلى صايغة امجماع تساهيالا    و وقد آثرت استخدام صيغة املفرد )املتعّلم
صنادما   وكاذا فعلات  . إج أْن يكون السياق يقتضي امجمع تعييًنا؛ وتيسرًيا صلى القارئ

إذ آثرت صيغة املفرد ؛ هي( يف امجملة نفسهاو يستعملون الضمرَيْين )هوكان املؤلفون 
رأيُت أْن أضايف حواشاي موضِّاحة وُمْغنياة ملانت الانَّّا       و. الغائب للّتْيسرِي ليس إج

 . األصلي أنَّى اقتضى ذلك
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 : َمْسَرُد املصطلحات األساسية يف الرتمجة

:(Classroom-centered Research) البحث الّصفّي 

البحث العلمي الذي ُيْنَ ُز بناء صلى ملحوظاات ومشااهدات صافية خالصاة     
حتقيقاا ألهداف معينةو أو لقياس مهارة أو سلوك معني. وكاثرًيا ماا ُيْساَتعمل يف هاذا     
السياق مصطلح )اخلطاب الّصّفّي( الذي يتضمن مجيع أنواع التفاصالت الصافية الايت   

 نفسهم. تدور بني املعلم والطلبة وبني الطلبة أ

 (: Discourse Analysis) حتليل اخلطاب

منهج صلمي يف دراسة النّا املكتاوب يعاتين يف إطااره العاام بدراساة الانَّا       
دراسة شكلية حتلل بنيتت الرتكيبية وصناصار ترابطات ومتاساكت صلاى املساتوى اللغاوي       
اخلالاو ويعتين مان ناحياة أخارى بدراساة بنياة الانا املنطقياة وانسا ام قضااياه          
وترابطها الدجلي. ولكن دراسة النا واخلطاب جتاو ت هاذين البعادين إىل دراساة    
السياق واملقاصد والغايات واخللفيات الفكرية الكامنة يف اخلطااب. وقاد أطلاق هاذا     
املصطلح يف بدايتت صلى حتليل احملادثة واخلطاب الشفويو ولكن كاثرًيا مان اللساانيني    

" حتليل احملادثة" وب" بوصفت دراسة للخطاب املكتوب أصبحوا يفرقون بني " حتليل اخلطا
 بوصفت دراسة للخطاب املنطوق والتحاور الشفوي. 

 : (Pedagogical discourse Analysis) تعليمية حتليل اخلطاب

امجوانب املنه ياة والرتبوياة يف اساتثمار التحليال النظاري للخطااب يف بنااء        
 . دروس اللغة وتنفيذها واختبارها وتقوميها
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:(Authentic Interaction ) األصيل التفاعل  

ُمْ َمُل التفاصل الصفّي الناجز بني املعلم والطلبة من ناحية والطلبة واملعلم من 
ناحية أخرى. وهو ليس امجانب التعليمي أو املادة التعليمية املباشرة اليت يقّدمها املعلم 

التعلم. ومان ذلاك ماثال    يف الصف وإمنا هو مجيع صمليات التحاور والتفاوض حول 
طلب األستاذ من املتعلمني أن يفتحوا الكتاب أو يقرؤوا قاراءة صاامتةو أو أن يسا ل    

 ...الطالب سؤاجا أو يعلِّق صلى قضية أو رأي أو يطلاب أحادهم مان األساتاذ طلًباا     
صحيح أن هذا التفاصل متعلق باملادة التعليمية ولكنت لايس املاادة التعليمياة املباشارة.     

ن القول إن املصطلح مرادف للخطاب الّصّفّي أو التفاصل الّصّفّي مبا يتضمنت من وميك
 لغة املعلم واستعماجتهاو وطرق تفاصل الطلبة معت ومع  مالئهم اآلخرين. 

 (: (Good Reader القارئ اجليد

َتَفهُّماتو  ومتعلِّم اللغة الذي يوظِّف اسرتاتي ياٍت قرائيةا متنوصةا يف قراءة النا 
الًبا ما يوظِّف اجسرتاجتياِت املعرفيَة وفاوَق املعرفياة العلياا الايت تتطلاب التحليال       وغ

والتفسااري والااات ويل ومهااارات منطقيااة متقدمااة. وقااد ُيَسااّمى أحياناااا )القااارئ      
 اجسرتاتي ّي(. 

 : (Poor Reader) فالقارئ الضعي

وأكثرهاا ج   غاري معقادةو  ومتعلم اللغة الذي يوظِّف اسرتاجتيات قرائية بسيطة 
فاوق املعرفياة؛ فقاد يقتصار صلاى تتباع       ويبلغ مستوى اسارتاجتيات القاراءة املعرفياة    

 استعمال املع م مثالا. واملفردات يف امجملو 
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(Writing Competence) الكفاية الكتابية/ اإلنشائية
(3)

 : 

اقتداُر متعلم اللغاة صلاى إنتااط خطااب مكتاوب يراصاي فيات قواِصاَد الرسام          
 وتقاليد الكتابة باللغة اهلدفو وأصراف اخلطاب يف سياقات وظيفية دالَّة.  المالئيو

 :(Target Speech Community) الكالمي اهلدف اجملتمع

 ُمْ َتَمُع اللغة اهلدف؛ اجملتمع الناطق باللغة املتعلَّمة. 

 : Communicative Approach)) املقاربة التواصلية

الثانية تنطلق من فكرة جوهرياة مفادهاا أن الوظيفاة    ُمقاَرَبٌة نظرية لتعليم اللغة 
األساسية للغة هي التواصلو ومن َثمَّ فإن صلاى بارامج تعلايم اللغاة أْن تعلِّام اللغاة       
بوصفها وسيلة تواصل يساتعملها ماتعلم اللغاة الثانياة للتواصال بهاا ماع النااطقني         

قتدار صلى استعمال اللغة األصليني. وتعتين املقاربة التواصلية بالكفاية التواصلية واج
وانطالقاا من هاذه املقارباة   استعماجا مناسًبا أكثر من صنايتها بالدقة والصحة النحوية. 

ظهرت طرق تعليمية متعددة تقصد إىل بناء الكفاية التواصلية لدى املتعلمنيو ومنهاا:  
وميكان أن  تعليم اللغة موقفًياو وتعليم اللغة ألغراض خاصةو وتعليم اللغة باملهمات. 

 نعدَّ توظيف حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة نسخة متقدمة يف تعليم اللغة تواصلًيا. 

 : (Discourse Knowledge) املعرفة اخلطابية

املعرفة غري الواصية اليت يكتسبها الناطق األصيل باللغاة باملمارساة اججتماصياة    
نطوقاة؛ كقدرتات صلاى متيياز     املواطالصت صلى نصوصها املكتوبة ووالثقافية للغتت األمو 
تقالياادهاو والتمييااز بااني أصااراف اخلطاااب املكتااوب واخلطاااب وأصااراف النصااو  

املنطوقو وكيفية ترابط مجل النا وأدوات ذلك الرتابط.... إخل. أما يف جماال تعلايم   
ألن ماتعلم اللغاة الثانياة ج ميتلكهاا      )اللغة الثانية فيغلب أن تسمى )الكفاية اخلطابية

 تعلمها بوصفها جزًءا من الكفاية التواصلية العامة. وصليت 
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  :(The discourse Oriented Curriculum) منهاج خطابيُّ التوجيه

منهاط لتعليم اللغة الثانية ينطلق من حتليل اخلطاب يف أهدافت وبنائت وتدريباتات  
آخار مكتوًبااو   وطرق اختباره؛ فهو يتناول أنواًصا نصية متباينةو ويقدِّم خطابا منطوقاا و

وظائفهاا يف الانا ودورهاا يف متاساكت وإبارا       وويتناول معاني املفردات يف الساياق  
ة ألداء وظائف اجتماصية متنوصاة  قضاياهو ويعتين باألنواع النصية من حيث هي وسيل

 إخل(.  ...إصالن جتاريو وصفة طعامو مناظرة نقدية)

 (: Authentic Text) النَّص األصيل

ِتَج لت دية وظيفاة تواصالية اصتيادياة يف اةيااة اليومياةو مان ذلاك:        ُكلُّ نا ُأْن
الصالن الت اريو والنشرة الخباريةو وجفتاات الااَمحاّل الت ارياة.... إخلو ولايس     
القصد من إنتاجت أن يكون تعليمًيا كالنّا املصنوع. والنا األصيل ذو أهمية كربى 

ظم يف تطبيقات حتليل اخلطاب؛ إذ إنات يقادِّم   يف تعليم اللغة تواصلًياو ولكنَّ أهميتت أص
 حقيقًيا جستعمال اللغة يف جمتمعها ولدى الناطقني بها. ومنوذًجا واقعًيا 

 (: Pragmatic Transfer)النقل التداولّي 

استعمالية مان لغتات األم وأصرافهاا    وأن ينقل متعلم اللغة الثانية أصرافاا تداولية 
فقد ينقل املاتعلُِّم فعاالا كالمًياا مان لغتات األم      ؛ ة اهَلَدَفالتداولية صندما يستخدم اللغ

ظنًّا أنت يؤدي الوظيفاة التداولياة والثقافياة    ؛ ويستعملت يف اللغة اهَلَدف بالطريقة نفسها
وهو يؤدي يف منتهاه إىل خط  تواصلي وسوء فهم بل قد يت او  ذلك إىل صدِّه و نفسها

 اخلطا  يف : ومان أمثلاة ذلاك   . ا أّن املتحدَا أجنيبٌّسوء أدب إن مل يكن املستمع ُمَقدًِّر
و وصدم مراصاة درجة الت دب يف اةاوار و َتَمثُّل العالقة بني املتخاطبني )صالقات القوة(

 . أو ترمجة العبارة ترمجة حرفية
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 : الَنصُّ املرتجم باللغة العربية

 . التقاء حتليل اخلطاب وتعليم اللغة: املقدِّمة

واصلية يف تعليم اللغة اليت بدأت يف بواكري السبعينيات )من القرن إن املقاربة الت
املاضي( وتدرَّجت حتى غلبت صلى معظم تعلايم اللغاة يف العاامل؛ يف التَّصاوُّر صلاى      
األقل إْن مل َيُكن يف التطبيقو جعلت الناس يدركون أهمياة الرتكياز صلاى اخلصاائا     

الا لربامج تعليم اللغة. وأصابح مقباوجا   التواصلية جستعمال اللغة بوصفها جزًءا مكمِّ
" اللغاَة تواُصاالا   وصلى حنو واسع يف جمال تعلايم اللغاة أنناا ُنَعلامِّ " اللغاة للتواصال"       و
(language for communication )و(language as communication )

وبكلمات أخرى: إن هدف تعليم اللغة هو اجقتدار صلى التواصال باساتخدام اللغاة    
الطريقة الُفْضلى لتعلايم اللغاة   ودف حتى وإن كان الوقت املتاح للتواصل حمدوًداو اهل

هي باستعماهلا للتواصل. وهكاذا فاإن هادف تعلايم اللغاة هاو إقادار املاتعلم صلاى          
التواصلو وأسلوب التدريس املالئم للمتعلم هو اختبار مقامات تواصالية ذات صالة   

 وممارستها. 

اللغة تواصلًيا دون اجصتماد صلى حتليل اخلطااب  ولن يكون من اةكمة تعليم 
اصتماًدا كبرًيا؛ فتحليل اخلطاب سيقدم إطاًرا رئيسًيا ُيْحَتَكُم إليت يف اختاذ القارارات يف  
تعليم اللغة وتعلمها. ومثة صوامل ضرورية لتطوير بيئة تعليمية حيث ميكن اكتسااب  

الق سياقات مناسبة للتفاصلو وبياان  اللغة وتنميتها من خالل املقاربة التواصلية؛ فاخت
تبادجت املستمع/ املتكلم والقارئ/ الكاتبو وإتاحة الفرصة للمتعلم ملعامجة اللغة يف 
مواقف متنوصةو كلُّها صوامُل تسهم يف توفري تلك البيئة التعليمية املنشاودةو ويف ذلاك   

 جمال جكتساب اللغة الثانية وتطورها يف سياق تواصلّي. 
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ليل اخلطاب والتداولية بتعليم اللغة وتعلمها من حيث إنهما مياثالن  ويتصل حت
صاملني ِخطابيني متصلني مييِّزان التواصل البشري؛ فتحليل اخلطاب ميثِّل املعنى املقصود 
الذي ينقلت السياق ومن َثامَّ فهاو معاينٌّ بالعالقاات التتابعياة يف النتااط. والتداولياة        

اتج من املعامجة اللسانية والتفاصل اججتماصي؛ آخاذةا بعاني   ُتوضِّح املعنى )املؤول( الن
 اجصتبار تنوًصا من العوامل السياقية يف اجستقبال النهائي. 

 إن تعليم اللغة حيتاط تركيًزا صلى: 
 اسرتاتي يات بناء الرسالة؛ لتسهيل إنتاط املتعلم ملقصده التواصلي.  .1

املتعلم صلى معامجاة مقاصاد املاتكلم    اسرتاجتيات الت ويل؛ لضمان َحّد من اقتدار  .2
 والكاتب معامجة استنباطيةو ولو صلى حنو تقرييب. 

و فاإن تعلايم اللغاة   و النصف الثاني من القارن العشارين   وحتى ولسنوات صدة
يف تعلايم   هذا يعاين وو استعمل امجملة بوصفها وحدَة التحليل األساسيةو كاللسانيات

 . يناِت والنشاطاِت تركز صلى امجمل املنفردةأن القواصَد واألمثلَة والتمر اللغة
وبناء صلى ذلك فإن هذه املقاربة ُت يُز املمارسة اللغوياة خاارط الساياق؛ فقاد     
تكون امجملُة شائقةا أو غري اصتيادية أو غامضة ولكنها صندما تعزل صن الساياق فإنهاا   

لى امجمال يف اللغاة   ستفتقر إىل املعنى اةقيقي. لقد مرت أجيال من املتعلمني مترنوا ص
 اهلدف وظلوا غري قادرين صلى َسْلِك تلك امجمل يف أجزاء مفيدة من اخلطاب. 

أما يف املقاربات األحدا لتعليم اللغة وتعلمها فقد أصبح اخلطااب أو الانا   
أصبحت الكتب التعليمية املعاصرة ُتقدِّم النصو و وهو الوحدة األساسية للتحليلو 

بوصفها أساًسا لفهم اللغة واستعماهلا اصتماًدا صلى صدد أكرب  قصريةا كانت أو طويلةاو
من النصو  الدالَّة املفيدة. لقد غيَّرت هذا املقاربة نوَع النشاطات امُلْنَ اَزِة يف صاف   
اللغة تغيرًيا كبرًيا؛ إذ أصبح املتعلمون حمتاجني إىل الرتكيز صلى مساٍت خطابيٍة متنوصٍة 

 يف أي نشاط لغوي معيَّن. 
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مثة منظوٌر آَخُر ُأضيف إىل املادة اللغوية يف النشاطات الصفية صنادما أصابح   و
اخلطاب هو وحدة التحليل؛ إنت جمموصة اخلصائا اللسانية اججتماصية اليت ترافق أي 
تفاصل طبيعّي؛ فقد أصبح املشارك اةقيقّي أو الاُمَتَخيَّل املنخرط يف نشاط تواصلي يف 

واقعًياا فاإن الُعْمار    ولنشااط الّصّفااّي ميثال تفااصالا حقيقًياا      الصف ُمهمًّا. وإذا كان ا
والوضع اججتماصي وغريهما من السمات الشخصية للمتفااصلني ج ميكان جتاهلاهاو    
وُيَتَوقَّع من املتعلمني تطوير وصي باجختيارات اللغوية املتعلقة بتلك السمات؛ فاملعلم 

باختيارات التمثايالت اللغوياة الايت تاوائم     حباجة إىل خربة يف اختاذ القرارات املتعلقة 
مسات املشاركني وتوائم اخلصائا التداولية للموقف املقادَّم. وأصابحت األحاداا    
اللغوية الّصّفّية خصيصةا مهمة يف صف اللغة؛ حتاى وإن كانات ُمْصاَطَنَعةا؛ إذ ينبغاي     

اللغويَة اليت ميكن أن َتْحاُدَا  هلذه املواقف امُلْصَطَنعة أْن ُتمثِّل َتْمثيالا تقريبًيا األحداَا 
 يف التفاصل الطبيعي. 

لقد كان اهلدف الرئيسي لصفوف اللغة قبل تبين املقاربة التواصاليَّة هاو إقادار    
املتعلمني صلى إنتاط امجمل املقبولاة لساانًيا والتعارف صليهااو وقاد أضاافت املقارباة        

التواصال. إن الفكارة الضِّاْمنيَّة    التواصليَّة إىل ذلك ُبْعًدا مهًما جدا هو: اسرتاتي يات 
للمقاربة التواصلية هي إقراُر حقيقٍة مفاُدها أن املاتعلمني قاد ج ُيْن ازون أباًدا كفاياة      

مع ذلك فإنهم سيحتاجون استعمال اللغة اهلدف يف أناواع متعاددة مان    ولغوية تامة؛ 
ُيْمكنهاا   لذلك فإن الواحد منهم حمتاط إىل تطاوير اسارتاتي ياِت َتواصال    والتواصل؛ 

تبدو اسارتاتي يات التواصال   والتغلب صلى نقا املعرفة اللغويةو وميكنها ُتعويضها. 
هذه صامليةاو جزئًياو من وجهة نظر املتعلم ملَّا كان ُمْمِكًناا نقال بعضاها مان اللغاة األم      
بن اح. ولذلك فإن املاتعلمني جيادي التواصال يف لغاتهم األم لاديهم فرصاة جيادة        

ني فاصلني يف اللغة الثانية بالرغم من أنهم قد ج يعرفون اللغة الثانية ليصبحوا متواصل
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اإلطنااب  وكما يعرفون اللغة األم. إنناا نرياه اناا إل القاعلى إلاد إإاادى ال ايا ة        
اإلمياءات )حركات اجلسع( من بني أشياء أخرى يف أثناء التواصل الريفوّي، وستبعو و

ان صف اللغة يقعِّم فرًصا فعالة الساتعما  ملال   اذه القعلات قابلة للنقل متامًا إذا ك
 اذه االسرتاتيجيات يف اللغة اللانية. 

نتيجة للقبو  العام باملقالبة التواصلية فقع اقتضد تعليم اللغة وتعلمهاا دممجا    و
التفاإاال التواصاالمل باملنهاااها فمسهااال مسااتعململ اللغااة اغوياااتلهم اللغويااة واللقافيااة 

الواقعمّل يؤثِّر يف اختيال املعلم التفاإالتل ال فيَة امل نوإة أو واالجتماإية يف التفاإل 
امل ممة خ يً ا الختالق اخل ائص الرئيسية لألحعاث الواقعية يف  رفاة ال افا   
فلم يعع بممكان مغعمّلم اللغة تقييعغ نفسه ليكونم مربًِّيا أو حنوًيا، بملج إمَليجه، إل حع ما، أنج 

 عجِلًكا جوانبم متنوإًة من حتليل اخلطاب ومعتنًيا بذلك. يكون لسانًيا اجتماإًيا مغ
حلسن احلظ فمن إعًدا من الكتب متوافرى األن لتأكيع اذه احلاجاة التعليمياةا   و

( يف كتاباه   اخللطااب  نيرياَة حتليال اخلطااب، وأثبا م       Cook1989فقع َقعَّم كاو  ) 
احملاعودىا ففامل اجلااء األو ،     مالءمتها التطبيقية لتعلُّم اللغة وتعليمها لذوي اخللفياة 

الذي يعتين بالنيرية، قعَّمم املؤلفغ تعريفاٍت سهلة التناو  للمفاايم األساسية يف حتليل 
 دلَّل يف اجلاء اللانمل إلد إسهام حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة. واخلطاب. 
( صنيعم كو ا فوجَّه إمله إل الطلبة املبتعئني يف Nunan 1993صنع نونمن )و

ليل اخلطاب، وخاطب معلممل اللغة الذين يستلمرون حتليل اخلطااب يف تعلايمهم.   حت
وقع ق ع كتاب  نونمن ، كما جاء يف املقعمة، تاويع القالئ بااااال  بعض املفاايم املفاتيح 
يف اااذا الااا ، وإتاحااة فرصااة للقااالئ الستكريااام تلااك املفاااايم يف االسااتعما   

(ix:1993لقع ساإعت الن وص اليت .)    اختالاا  نونمن  يف تويايح حتليال اخلطااب 
 وتعميق فهم القالئ له. 



 أ. د. وليد العناتّي 

 363                                  م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - الثامن عشرالعدد 

أما الكتب الثالثة األخرىو املوصوفة تالًياو فقد َقدََّمْت خلفيةا نظرياةا ُمْساَتْوِصَبةا   
 لتطبيق حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة: 

( تعمَّق يف بياان كيفياة َتعااُلق حتليال اخلطااب      McCarthy1991) فمكَّارثي
تعالقات باخلطاابني   واملفارداتو وصلام وظاائف األصاوات(و     واصر اللغة )النحاوو  بعن

كان اهلدف الرئيسي من الكتاب مساصدة معّلمي اللغة ليصابحوا  واملنطوق واملكتوب. 
صلى دراية ومعرفة بتحليل اخلطاب. وقد شا ع املعلماني ومطاوِّري املاواد التعليمياة      

طوقااا يف مؤلَّفااتهم وماوادهم التعليمياة     صلى استعمال اخلطاب الطبيعاي مكتوًباا ومن  
 والنشاطات الصفية. 

( فقد َقَصَدْت أن ُتَقدَِّم للمعلمني واملشتغلني بتعلايم  Hatch1992أما هاتش )
اللغة َفْهًما أفضَل لاااااكيفية ربط النظرية العامة للتواصل وج سيما حتليال اخلطااب   

الكتاَب مناقشةا لوثائَق وأفعال  كالمية  بتعليم اللغةو وبيَّنت ضرورة ذلك. لقد ضمَّنِت
 وحتليالا بالغًيا من بني جماجت أخرى. 

 (McCarthy andولعل أوصَب كتاٍب متوافر يكون كتاب َمّكارثي وكاارتر  

Carter1994)(4)  .الذي يوائم بني الوصف املبدئي خلصائا اخلطاب وتعليم اللغة
طابو وأظهَر كيف ميكن تطبياق  وهو يصف البحث واملستخلصات يف جمال حتليل اخل

هذه املستخلصات يف التعليم الصفّي؛ إنت كتاب غين بالنصاو  األصايلة الايت تاوفِّر     
 مادة ثرية للتحليل والتمثيل. 

يبدو واضًحا من هذه املراجعة املوجزة أن صدًدا من النصو  املفاتيح ظهرت و
ليل اخلطاب وتعليم اللغة. مؤخًَّرا لت خذ ب يدي املعلمني وتضعهم صلى بداية طريق حت

وبات معلمو اللغة والعاملون يف امليدان صلى وصي ب همياة تعليمياة حتليال اخلطااب.     
ومع أن تنفيذ وجهة النظر هذه مل يت او  كثرًيا من األماكن فإن املعلماني واملمارساني   

 أصبحوا اليوم صلى وصي ب همية تعليمية حتليل اخلطاب. 
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 .لَرْسم منظومة التعليم والتعلم املعرفة املشرتكة: القاعدة

لقد اصتنى منظور حتليل اخلطاب يف تعليم اللغاة صناياة خاصاة بفكارة املعرفاة      
املشرتكة؛ وهي فكرة متعلقة مبعرفتنا العامة بالعامل؛ تلك املعرفة اليت ميكن للمشااركني  

صاء أو يف تفاصل ما استدصاءها قبل اةدا التواصلي ويف أثنائت وبعده. إن هذا اجستد
اجصتماد صلى معرفة العامل ليس دائما واصًيا ولكنت يوثر يف التفاصل التواصالي تيسارًيا   
أو َحْ ًبا ومنًعا. إن املدى الذي يتقاسم فيات املشااركون مثال هاذه املعرفاة سايؤثر يف       

 درجة فاصلية التفاصل التواصلي. 
ططاون  هام ا ويفرتض املتكلمون معرفة مشرتكة صنادما اااطبون اآلخارينو    

َتَلفُّظاِتهم اصتماًدا صليها. أما املستمعون فإنهم يتوسلون املعرفَة القبليَة صندما يفسارون  
امُلْنَتَظار  اطط الُكتَّاُب لنصوصهم بالنظر إىل ما يفرتضونت ب ْن القاارئ  وتدفق الكالم. 

نصو  أما القُّراء فإنهم يتوسلون معرفتهم القبلية صندما يعامجون ال. يعرف صن العاَلم
املقروءة؛ بل إنَّ املتفاصلني اتارون أو يفضلون اللغاة الايت توسِّاع بعاض اخلصاائا      

 املوقفية املشرتكة وتقويها. 
يف التفاصال  وصندما نسيء تقدير املعرفة املشرتكة أو إدراك املشاركني اآلخارين  

وقاد  فإنت من احملتمل أننا يا ف باختالق مناذَط قاصرة أو خطرية من سوء التواصال.  
حيدا سوء التواصل هذا بني الناطقني باللغاة ويف املواقاف اللساانية الثقافياة نفساها      

؛ ومان ثامَّ فاإن    (5)ولكنها حتدا صلى حنو أكثر تكراًرا صرب اةدود اللسانية والثقافياة 
 املعرفة املشرتكة جيب أن تتضمن: 

 .معرفةا صامةا بالعامل .1

 كالمي اهلدف الذي يسعى املتعلم جكتساب لغتت. ومعرفةا لسانيةا ثقافيةا تتعلق باجملتمع ال .2
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يف أدبيات القاراءة والكتاباة؛ إنهاا     يؤدي مصطلُح "املعرفة القبلية" دوًرا مركزًياو
املعرفة الذهنية )املفهومية( اليت ُتَمكُِّن املتفاصلني من التواصل مع اآلخرين باالقراءة أو  

( املعرفاة  Marr and Gormley1982: 90غاورملي ) والكتابة. وقاد صارَّف ماار    
 القبلية ب نها: 

" معرفة صن األحداا واألشخا  واألشياء تقدِّم إطاًرا مفهومًيا للتفاصال ماع   
( الفكرة إىل " كل شيء" يعرفت الفرد مباا يف  Schallert1982وسَّع سكارلت )والعامل. 

باتريشيا  ذلك املعرفة الضمنية والصرحية بإجراءات التعبري صن املعلومات وطرقها. أما
(  فقد طاوَّرن إطااًرا َمْفهومًياا للمعرفاة     Alexander 1991)(6)ألكسندر وُاْخريات

و ومعرفة بنية (7)يتضمن اجملال وقواصد السلوك بوصفها جزًءا من معرفة املستوى العام
 النا والنحو والبالغة بوصفها جزًءا من معرفة الفرد اخلطابية. 

اللغة ُيْنَ ُز صندما يكون مثة معرفُة صامَّاٌة  إن التفاصل التواصلي بني مستخدمي 
ومعرفٌة خطابية قبلية مشرتكة بني الجراءات وفهم النا. ومثة حاجة إىل ربط ثالثة 

 من أنواع )املعرفة القبلية(: 
 املعرفة الواقعية أو املعرفة الثقافية القبلية.  -

 العمل السابق أو اخلربة اةياتية.  -

 تمِع اخلطاب. اِلْلُف امُلَسبَُّق جمل -

ففي اللغة املنطوقة حيتاط املتحاِورون إىل ِإْلاٍف بااألصراف اججتماصياة الثقافياة     
وإدارة التفاصل. ثم إنَّ اصتبااراِت أصاراِف التا دُّب وأصاراف تباادل األدوار وأشاكال       
التخاطب مهمة حفاظاا صلى التناغم اججتماصي والتفاوض الشخصي. وأما يف اللغاة  

الُكتَّاب والُقرَّاء حباجة إىل أصراٍف كتابية ُمْشرَتكٍة وإْلاٍف بااألنواع النصاَية    املكتوبة فإّن 
 والتقاليد البالغية للنصو . 



 حتليل اخلطاب وتعليم اللُّغة 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          366

مثة حاجة يف تعليم اللغة الرمسي للتمييز بني املتعلمني الراشدين والصبيان أو 
ثقافياة  واألطفال يف املدرسة؛ فمتعلمو اللغاة الراشادون يا تون مان خلفياات لغوياة       

وكما ذكرنا سابقاا فإن اخللفية الثقافية جزء مهم مان معارفتهم بالعاامل. وملثال     تلفةو خم
هؤجء املتعلمني الراشدين حيتاط صفُّ تعليم اللغة اةديث أن ُيَقدَِّر اجختالفاِت صارب  

؛ (Tanen1985)الثقافية اليت ميكن أن تتصادم ماع التواصال النااجح باللغاة اهلادف      
ختطايط املنهااط لياوائم التفاصال التواصالي صلاى حناو ياوفِّر          ولذلك فإنت مان املهام  

 يعكس َتَفهُّمهم اجختالفاِت صرب الثقافات. وللمتعلمني اخلربةو 

بوصفهم متعلماي لغاة صليناا أن ن خاذ يف      طالُب املدارس يكون همَّنا وصندما
قدَّم للطلبة فالنا امل؛ واكتسابهم ملعرفة العامل التطور النمائي اةسبان منظوًرا آخر هو

الذي قد ج يكاون   (8)باللغة اهلدف قد يتضمن صعوباٍت يف احملتوى َمْرجعها املوضوع
وقد يكون املوضوع صعًبا جحتوائت َمعلوماٍت ثقافيةا ليس للطلبة و معروفاا لدى الطلبة

 ثمَّ إن ختطيط منهاط اللغة وختطيط درس اللغة جبد أن ُيَقدِّرا اةاجَة. بها إلٌف واصتياد
إىل مواءمة معرفة املاتعلم القْبِليَّاة لبنااء املعرفاة املشارتكة الضارورية للماتعلمني كاي         

 . يتفاصلوا بن اح يف أثناء اةدا التواصلي املرسوم

لقد أوىل منظور حتليل اخلطااب يف تعلايم اللغاة صناياة ظااهرة لفكارة املعرفاة        
ومل َيُعْد ممكًنا . صي الناجحمبا أن هذا العامل يقع يف قلب التواصل بني الشخ املشرتكة

بال جياب صليهاا أن    ؛ للمنه ية الصفية أْن تقتصر صلى املدونة اللساانية للغاة اهلادف   
ومن أجل . توسع أنشطتها وختطط لتضمني اجصتبارات الثقافية اججتماصية والتداولية

الايت  استعمال اللغة بفاصلية حيتاط متعلم اللغة إىل امتالك معرفة يف صدد من العناصار  
 . تؤثر يف التواصل البشري
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بوصافها  و يدرك أن املعرفة املشارتكة  أساُسُت اخلطاب إن منوذًجا لتعليمية اللغة 
املعرفة العامَّاةو واملعرفاة   اجصتماد املتباَدل: تقوم صلى و طبقات متضافرة بناًء مؤلَّفاا من

صلاى   ؛ وبنااء (Johns1997)إخل.  ...السياقيةو واملعرفة اللسانيةو واملعرفة اخلطابياة 
 . هذا فإن املعرفة املشرتكة ذات أولوية ُقْصوى يف تعليمية اللغة اةديثة

 .القاعدة إلجياد قاعدة التعلم: اللغة ...اخلطاب

ُمْعَتَبار    نظرنا إىل جمتمع اخلطاب بوصفت جمموصة من الناس يشرتكون يف َقْدر  إذا
و ًيا رمزًيا متعارفاا وبيئةا فيزيائيةا معروفةانظاماا سلوكوبوصفت مجاصةا ثقافيةا وو من املعرفة

ميكننا بساهولة أن نارى   و بالطبع لغة مشرتكةوو جيمعهم هدٌف صاٌم أو اهتماٌم َمْشَتَرٌكو
يؤلفاون جمموصاة    معلمهام وإن الطاالب  . جمتمٌع كالميٌّ فرياد  كيف أنَّ غرفَة الصِف

وإمناا   لاى هاذه العناصار   وج يتوقف األمار ص . تتشارك معظم العوامل املذكورة سابقاا
 . باحرتام اجلتزامات والتعهدات حنو اجملموصة إىل َصْقٍد ِضْميّن يت او ها

بني التالميذ واملعلم َفْهٌم ُمْشَتَرٌك  َصّف تعليم اللغة األجنبية وهكذا فقد شاع يف
ميكان للمعلام والطاالب     َمفاُدُه أنَّ التواصَل سيحدا باللغة اهلادف حتاى وإن كاان   

ثمَّ إنَّ األحداا والنشااطاِت الصافيََّة يف أي صاّف    . بفعالية أكثر باللغة األم التواصل
مان ناحياة املوقاف الصافّي ولكنهاا ُتْساتعمل        يتبنى املقاربة التواصلية ليست حقيقية

 ملواقَف يف العامل الواقعي خارَط الصف. بوصفها متثيالٍت 
وفاصلاة  سات خصاائا ضارورية     (Swales1990: 24)لقد طاوَّر ساويلز   

 لتعرف جمموصة من الناس بوصفهم جمتمَع خطابو وحنن نتبناها يف صف تعليم اللغة: 

. إن اهلدف العام من صف تعليم (9)تمع اخلطاب ُجْمَلُة أهداٍف صامٍة متفق صليهاجمل .1
اللغة واضح متاًما: " ترقية اكتساب اللغة اهلدف" صلى حنو فاردي ومجااصيو وصلاى    
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ك. وقد يكون مثاة صافوف معيناةو أحياًنااو هلاا أهاداف       َنْحوٍ  فاصل ما أمكن ذل
أخرى أكثر حتديًدا ولفرتة حمددة من الوقتو ولكن هذه األهداف احملددة صادة ماا  

 تكون ضمن أهداف أصمَّ يف اكتساب اللغة. 

َصّفو مبا يف ذلاك َصاّف    ف ي؛ تمِع اخلطاِب آلياٌت للتواصِل البيين بني أصضائتجمل .2
ذاتات آلياة للتواصال البايين؛ فااملعلِّم يتواصاُل ماع طلبتات          تعليم اللغةو هاو حباد  

بالتعليماِت واملعرفة وإرشاادهم بطارق متنوصاة. والطلباة يتواصالون ماع املعلام        
األصماال  وبالواجبات البيتية والنشاطات امجماصيةو وغري ذلاك مان املشاروصات    

ون ذلاك  التعليمية. ويتواصل الطلباة فيماا بيانهم يف الساياق الّصاّفّي. وقاد يكا       
وثيق الصلة باملوقفو ويف أحيان أخرى يكاون جازًءا مان بنااء     والتواصل حقيقًيا 

 اصتقاٍد َمفاُدُه أنَّ العامَل جزٌء من النشاط الّصّفّي. 

 جملتمِع اخلطاِب آلياُتت التشاركيُة لتقديم املعلومات واجست ابات وردود األفعال.  .3

ُتَقادِّم اسات اباٍت وردوًدا صلاى     إّن لصّف تعليم اللغة آليااٍت تشااركيةا فريادةا   
تقدم تغذية راجعة لدرجِة مقارباِة أدائهام اللغاوي    ونشاطات تعلم الطلبة التشاركيةو 

ُتَقدِّم هذه اآللياُت معلومااٍت لصادادهم لألصماال التالياة. ويف ساياق      وللغة اهلدفو 
بينماا   ة الراجعاة لتقديم املعلومات وتقديم التغذيا صف اللغة صادة ما يكون املعّلم ضابطاا 

يكون الطلبة يف مرحلة نهاية التلقيو أما يف السياقات الرتبوية األكثر حداثة فإنت ميكن 
 اجست ابة. ُمبادرين يف تقديم املعلومات وتقديم ردود األفعال وانبثاق للطلبة أن يكونوا 

 جملتمع اخلطاب نوٌع نصايٌّ أو أكثاُرو وهاو يساتثمرها لتعزياز أهدافات التواصالية.        .4
( فإن" كل نوع نصي ميثِّل منوذًجا لياا    Bhatia1993: 16اصتماًدا صلى بهاتيا )

ناجح  لغرض تواصلي حمدد بتوظيف معرفٍة ُصْرفيَّة ملصادَر لغوياٍة وخطابياٍة". فقاد    
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طوَّر صف اللغة صلى حنو مؤكَّدو وما يزال يطوِّرو توقعاٍت للخطااب متساقةا ماع    
تدار يف الصف. إن التدريس والتوجيات الاذي    األهداف ومع نوع النشاطات اليت

ُيَوجِّت بت املعلُم الطلبَة يتَِّخُذ َنْوًصا َنصيَّا ي َلُفت الطلبة. ويتعلم الطلبة أي ناوع َنّصاّي   
مناسب لنتاجهم اللغوي بوصفت جزًءا من التفاصل بنشاطات صفية متنوصة. وقد 

فاا يف مجيع الصفوف ومن يكون صدد من مالمح هذه األنواع النصية شائًعا ومعرو
َثمَّ مجميع صفوف اللغة؛ انطالقاا من أنها تشارتك يف األهاداف والتقالياد. ولعال     
صاافوفاا معينااة ُتطااوِّر أنواصهااا النصااية الفرياادة الاايت تااواِئم األهااداَف املشاارتكَة  
وتفضيالِت أستاٍذ معني  وجمموصة معينة من الطلبة. ومهما َيُكْن فإنت َيْظَهر أّن صلى 

طالب يلتحق بالصّف بعد بداية السنة الدراسايةو ماثالاو أْن ياتعلم خصاائَا      أّي
 . (10)(genre) أسلوبتوُمحدَّدةا خلطاب الصف 

؛ فإضاافة إىل اماتالك جمتماع اخلطااب أنواصات      (11)جملتمع اخلطاب ُمْع مت اخلا  .5
 النصية اخلاصة فإنات قاد اكتساب بعاض الوحادات املع مياة اخلاصاة )مع مات        

ا املتطلب يناسب السياق الصفي صلى حنو جيد؛ فلغاة املدرساة هلاا    هذواخلا (. 
مع مها اخلا  )وحدات مع مية معينة(و وتعلايم اللغاة لات مع مات اخلاا و      
وصّف معني قد يكون لت مع مت اخلا . ثم إنَّ أي معلِّمو وجسّيما معّلم اللغةو 

مع َم الصِف فيماا  قد يكون لت خمزون مفضَّل من املفردات والرتاكيب اليت َتصرُي 
 . وقد يضيف الطلبة القادة ُمفرداِتهم وتراكيَبهم املفضَّلَة للسياق العام. (12)بعد

صلاى قادر مناساب مان املعرفاة      و (13)تمِع اخلطااب أصضااء باا" مساتوى صتباة"     جمل .6
والتََّعرُّض اخلطابّي. ومع احرتامنا هلذا املتطلَّب احملدد فإنَّ للصف خصائَا صامليةا 

زًءا من أي نظام مدرسي؛ ففي بداية كل صام دراسي ُيَعدُّ األساتاذ وحاده   ُتَمثِّل ج
خبرًيا بينما ُتَهيَُّ  كل جمموصة من التالميذ لنظام اخلطااب يف صافهم. ومان ناحياة     
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مشاركتهم يف جمتمعهم اخلطابي فإنت ميكننا صدَّ الطالب يف كل سنة جديادة مبتادًئا   
 ة العام. سيصبح خبرًيا يف مهارات حمددة يف نهاي

صندما يشتغل َصفُّ اللغة بوصفت جمتمًعا خطابًيا فإنت بهذا يبتدع سياقت اخلاا   
الذي ميكن فيت للمعلم والطلبة أن يطوروا ممارسة اخلطاب اللساني وصرب الثقايف الذي 

 يعز  مساصيهم حنو اهلدف العام لرتقية كفايات متعلمي اللغة اهلدف وأداءاتهم. 
غة ومطوري املنهاط وجيب صليهم اجستفادة من صف اللغة إنت ميكن ملعلمي الل

و َبْل جياب صلايهم اساتثمار    (Bern1985)بوصفت ُمْ تمَع خطاب أوو كما قال برين 
السياق اججتماصي لصف اللغة صلى حنو كامل مبا أنت يعكس ما حيدا يف اجملتمع صلى 

بني التفاصال األصايل اةقيقاي     حنو أْوَسَع وَأْشَيَع. فالواحد منا يستطيعو مثالاو أن مييز
الذي يتعامل مع الشؤون اةقيقية للصف وأصضائتو واملادة املمثِّلة اليت تصبح حقيقياةا  
فقط بوصفها جازًءا مان العقاد الضامين يف الصاف. إن العناصار األصايلة اةقيقياة         

ثلاٌة حياث   سيكون هلا َقْدٌر ُمْعَتبَار يف سياق التعليم والتعلم؛ مبا أنت ج شاك يف أنهاا أم  
. وبتعبري آخر فإن الطلبة يف أثنااء  (14)يركز الطالب صلى املعنى أكثر من الرسالة نفسها
اليت يتفاصلون بهاا وإمناا يركازون     (15)التفاصل الصفي اةقيقي لن يفكروا دائما باللغة

هذا الق تفاصالا أصايالا باللغاة اهلادفو ويسامح للماتعلمني      وصلى أهداف التفاصل؛ 
مهمة يف استعمال تلك اللغة. ثمَّ إّن التفاصالِت األصايلَة ساتثري   ودالَّة مبراكمة خربة 

 اخلربَة يف اللغة اهلدف وتقود إىل اكتساب أكثر فعالية. 

ومن ناحية ثانية فإن حقيقة أن صف اللغة جزء من نظام املدرساة وأن أولئاك   
صاادة ماا حيفاز الطلباة     الطلبة ينبغي أن ُيْظِهروا نتائج أو ُمْخَرجاٍت خلربتهم التعلميةو 

لالنهماك يف التفكري واملعرفة املاورائية اليت ستسهِّلو ِمْن َثمَّو صملياة الاتعلم الاواصيو    
 وستطّوُر أمناطاا خطابية ألنواع التفاصل الثالثة التالية: 
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التفاصل اةقيقي بني املتعلمني واملعلم من ناحية وبني املتعلمني أنفسهم من ناحياة   .1
 مجون قضايا حقيقية تتعلق ببيئتهم اةالية. أخرى صندما يعا

 مطالب املمارسة اليت هي جزء من منهاط التعلمو  .2

التفكر( املتعلقة مبا تعلموهو وحماولة بناء متثيل ذهاين للخاربة   ومطالب اجستبطان ) .3
 التعلمية ملا يقابلهم يف املستقبل. 

 . َفْرصّي منهاقواصَد خطاٍب خمتلفةا َسُتطوَّر لكل خطاب  وصلى حنو ما فإن

  :حتليل اخلطاب وتعليم مستويات اللغة

مثة تطبيقات مهمة لتحليل اخلطاب يف تعليم صناصر اللغة: وظائف األصواتو 
 . (16)والقواصدو واملفردات

 تعليم وظائف األصوات: وحتليل اخلطاب  . أ
إن تعليم األصوات الوظيفية يتقاطع مع تعليم اخلطاب املنطوق؛ فعلم وظائف 

و تقادم  (17)و وصلى حنو خا  املالمح التطريزية أو العناصر " فاوق القطعياة"  األصوات
جمال توافقات التنغيم. وما يزال السياق هو الذي حيدد اجختياار األمثال للفونيماات    
فوق القطعية ألي موقف كالمي؛ ومثال ذلك أن اجسرتاتي ية التداولياة العاماة الايت    

م ت كيد املعلومات القدمياةو وت كياد املعلوماات    يستعملها الناطقون باليليزية هي صد
امجديدة؛ وبذلك فإنهم يوظفون الفونيمات فاوق القطعياة لدارة املعلوماات وتنظايم     
التفاصل. وبلفظ آخر ففي صف اللغة حيث ُتَدرَّس املهارات الشفوية فإنت جيب ت كياد  

التحكم املناسب يف التفاصل بني اخلطاب والفونيمات فوق القطعية وتعليمت؛ نظًرا ألن 
التنغيم والفونيمات فوق القطعية يف السياق يعد جزًءا جوهرًيا من الكفاية التواصالية  

 الشفوية. 
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ويف سياق التقاطع بني صلم وظائف األصوات وحتليل اخلطاب يبادو ضارورًيا   
 ت كيد كيفية إدارة املعلومات؛ ففي التفاصل الّشفوّي يف اليليزياة ُتْظَهاُر الفاروق باني    

املعلومات القدمية واملعلوماات امجديادة بالفونيماات فاوق الِقْطعياةو أماا التقاابالت        
 والتناقضات فُيَدلُّ صليها بنقلة يف موضع الرتكيز يف اخلطاب امجاري. 

وحيتاط املتعلمون إىل التنبيت هلذه املالمح الصوتية يف اللغة اهلدفو كما حيتاجون 
وجوه اجخاتالف باني النظاام الصاوتي الاوظيفي يف      وإىل أن ينبّاهوا إىل وجوه الشبت 

لغااتهم األم واللغااة اهلاادف؛ فماان الصااعب وصااف الوظااائف اججتماصيااة للتنغاايم 
تدريسها؛ إذ قد يكشف التنغيم أشياَء كدرجاة اهتماام املاتكلم أو مادى اهراطات يف      و

 إخل.  ...تعبري املتكلم صن تهكُّمتوالتفاصلو 
اصال الشافوي يتصال اتصااجا كابرًيا بتعلايم       وج شك يف أن حتليل خطاب التف

 الته ئة يف التواصل الصفّي. 

 تعليم القواصد )النحو(وحتليل اخلطاب  . ب
املدخل املوجَّت خطابًيا لتدريس القواصد ياولي أهمياة للانا انطالقااا مان      إن  

كذلك يولي أهمية لقواصد الاربط النااجزة مان خاالل     والقواصد النحوية املقدَّمة فيتو 
فإنت ُيْنظُر إىل  (McCarthy1991: 62 القواصد املتنوصة. وكما أصلن مّكارثيأشكال 

املعطوفاات يف اخلطااب؛ فمعرفاة    والقواصد صلى أن هلا دوًرا مباشًرا يف ربط العبارات 
القواصد مل تعد تعين معرفة كيف تعمل البنية الشكلية يف امجمل ولكن جيب أن تتضمن 

لبنى النحوية؛ ولذلك فإن الطلبة الذين يتعلمون لغة أيًضا معرفة اخلصائا اخلطابية ل
جديدة حباجة إىل يصبحوا مدركني لذخرية من اخليارات النحوية يف تلك اللغةو ولكن 
األهم من ذلك أنهم حيتاجون إىل أن يدركوا الدور املشروط للخطاب والسياق؛ ذلك 

 الدور الذي ُيْرِشُد املستعِمَل إىل اجختيارات املالئمة. 
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إنت اجصتماد السياقيو والقواصد التداولية للنحو الايت تاؤدي الادور األهام يف     
املقاربة اخلطابية للنحو؛ ففي اللغة اليليزية هذه اجختيارات النحوية كالبناء للمعلوم 

إخل كلاها معتِمادة    ...واساتخدام األدوات  ....واجملهولو وموضع الظرف يف امجملاة 
مماثلة من القواصد اةساسة للسياق يف أي لغة أخارى. ويف   ميكن توليد قائمةوسياقًيا. 

هذه اةاجت وأمثاهلا مجيًعا فإّن مقدرة املتحدا/ الكاتب صلى إنتاط الشكل أو البنااء  
 إنتاًجا صحيًحا ما هي إج جزٌء من صملية ُكْبرى ُيْحُكُم فيها صلاى الدجلاة والتداولياة   

ت باالنظر يف الساياق الاذي ُتْساَتْعَمُل فيات.      )املقاصد( واملالءمة اخلطابية للشاكل نفسا  
ميكان تساهيلها أو إصاقتهاا باجصتمااد صلاى فهام املاتعلم         وكذلك فإن صملية الت ويل

 للوظائف اليت تقدمها األشكال النحوية يف السياق. 

إن بعض أكثر املالمح البنيوية للخطاب املرتابط هو نوع الروابط اجتساقية اليت 
 : Halliday and Hasan1976,1989)اقشاها )هالياداي وحسان   َتَوصَّل إليها ون

)العطف(؛ فاجتساق النصي ميكن إيا ه بانتقاء  الحالةو واجستبدال واةذف والربط
ويوظفها املتحادا والكاتاب كلماا أنت اا     و صلى حنو مالئم هذه األدوات واستعماهلا

 . يستحضرها املستمع والقارئ لت ويل النصو وو النصو 

 اخلطاب وتعليم املفردات:  حتليل . ت

؛ باار  منظااور حتلياال اخلطاااب يف تعلاايم املفااردات وتعلمهااا صلااى حنااو َجِلااّي
 (18)وحدة خطابياة  إنها جزء من؛ فاملفردات ج ميكن تعليمها أو تعلمها خارط السياق

اجدصااء با ن معظام كلماات     وإذا كان بإمكانناا  . ُتْظِهر املعنى املقصود وتوضِّحت أكرب
خاارط   أو تعريف ُمْع مي ميكن تعلُّمات  كلمات املع مية( هلا معنى أساسيالاحملتوى)

السياق فإن املعنى املقصود والتام للكلمة ميكن استخالصت من تكييف املعنى املع مي 
 . السياق الذي َتْظاَهر فيت الكلمة مع ُمَحدِّدات
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ى " الكلماات  ماا ُيَسامّ   أْن نتذكر أنَّ ُثمَّ إننا صندما نتحدا صن لغة أخرى صلينا
يف لغتني خمتلفتني ميكن أن َتْعمال بطرق خمتلفة متاما من حياث املتال ماات    (19)املكاِفئة"

لكال واحادة    (20)والوظائف اخلطابية النمطية املتعارفة يف اللغاة و ومدى حتديد املعاني
ذلاك   ومثاالُ و قد يكون للكلمة معنى حقيقي َحاْريّف ومعاان  جما ياة أخارى    و. منهما
 .He got the ax:مجلة

. رجاال صاانع ِمْفرمااةا ماان اخلشااب: إذ ميكاان أن تعااين حرفًيااا وصلااى اةقيقااة
 . ُسرِّح من صملت؛ ُأِقيَل: (21)وجما ًيا

وهكذا فإن الفهم الذي نتوصل إليت قد يعتمد صلى السياق. فإذا مضى اخلطاب 
)وقطع الشا رة( فاإن املعناى اةاريف     " and he chopped the treeإىل التكملة: 

 so now he,s lookingقيقي هو الذي َيْثُبتو وإذا كان امجزء املكمِّل مان اخلطااب هاو "   اة

for another job"      إنت يبحث صن صمل آخر اآلن؛ فإن التفساري اجملاا ي هاو األكثار
 انس اًما واتساقاا. 

حيتاط متعلم اللغة إىل اكتساب َقْدر  من املعاني احملتملة للكلمةو وأن يكون قادًرا 
صلى تعرف معناها احملدد )اخلا ( الذي يتوافق مع السياق واخلطاب الذي َتِرُد فيات.  
وإذا كان القول باملعنى املع مي واملعنى السياقي ينطبق صلى أي مفردة صلى التعمايم  

 صدد كبري من املفردات اليت تكتسب معاانَي متخصصاة صنادما    فإنت أخّا بالنسبة إىل
 . ُتْسَتْعَمُل يف سياق ُمَحدَّد

 إن حقالا متخصًصا كالبيولوجيا والفيزياء قد يتضمن ثالثة أنواع من املفردات: 

 املفردات األساسية املشرتكة بني مجيع العلوم والتقنيات.  .1

 مفردات حمددة متخصصة يف أحد فروع املعرفة.  .2

مفردات أكثر ختصيًصا وحتديًدا يعرفها املتخصصون بدقة يف أحد اجملاجت الدقيقة  .3
 )امليكروبيولوجي...(. 



 أ. د. وليد العناتّي 

 375                                  م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - الثامن عشرالعدد 

ميكنانناا  و املستخلا من مدونة مفرداتو (22)إن حتليل اخلطاب وحتليل التوافق
وهماا  . من األنواع الثالثاة الساابقة   تواتًرا لكل نوع من التعرف صلى املفردات األكثر

يدرساون هاذه    متعلماي لغاة ثانياة    لوماٍت مفيدةا ملعلم اللغة الذي ُياَدرِّس يقدمان مع
 . (23)اةقول املعرفية

واملفردات اليت تؤدي وظائف خطابية أكثر من تعبريها صن حمتوى دجلي تعتمد 
 صلى السياق لبيان معناها واساتعماهلا. ومثاال ذلاك الكلماة الوظيفياة )آخر/أخارى      

elseيدة وكثرية الدوران نسبًياو وماع ذلاك فإنهاا مل ُتعااَلْج     (؛ فهي وحدة مع مية مف
حياث   (ESL/ EFL)جيًدا يف مناهج تعليم اليليزية ألغراض خاصة ولغةا أجنبياة  

آخار( كغريهاا مان     elseتدريبات حنو امجملة واملفردات هي املتعارفة؛ فهذه الكلمة )
إخل( تقتضايو   ...لشارةاملفردات الحالية )املرجعية( )الضمائر الشخصيةو وأمساء ا

. إنات ج ميكان لتمريناات    (24)بشكل صامو جزًءا من خطاب ساابق لفهمهاا وتفساريها   
والطرق اليت  )آخر elseمستوى امجملةو بالنسبة لناطق غري أصيلو نقل أهمية كلمة )

كاملة السياق )ُأِخَذْت أو وتستعمل صليها يف اليليزية؛ فنحن حباجة إىل أمثلة متعددة 
 (else)لت من مادة أصيلة( لتعاريض املاتعلمني تعريًضاا كافًياا ومالئًماا لكلماة       ُصدِّ

 واستعماهلا بوصفها كلمةا وظيفيةا معقدةا دجلًيا وحنوًيا ونصيًّا. 

 :حتليل اخلطاب وتعليم مهارات اللغة

نقال  : صندما نستعمل اللغة للتواصل يواجهنا نوصاان رئيسايان مان العملياات    
؛ احملااَور  النا أو الرساالة الايت يقادمها    (25)أن نؤول أوو خاَطبأفكارنا ومقاصدنا مل

فالعملية األوىل تضع ُمْفَتِتَح اخلطاب يف نهاية إنتاط السلسلة )صملية التواصال( بينماا   
وصنادما نناتج اخلطااب فإنناا يماع معرفاة       . الثانية تضع املؤوِّل يف النهاية اجستقبالية
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. لكتاباة بينماا نقادم للمخاَطاب دصًماا ساياقًيا      اخلطاب مع اسرتاتي يات الكاالم أو ا 
بني معرفاة اخلطااب ماع اسارتاتي يات اجساتماع       وصندما ُنؤوِّل اخلطاب فإننا نؤلف

 . والقراءة بينما نتكئ صلى املعرفة القبلية إضافة إىل ختمني السياق املعطى

هارات نستطيع التحدا صن امل: إنت ميكن َجْمُع مهارات اللغة بطريقتني خمتلفتني
من ناحية أو نستطيع التحدا صان املهاارات    (26)النتاجية مقابل املهارات اجستقبالية

 . باللغة املنطوقة أو اللغة املكتوبة ارتباطها وفق

أن ُيَطاوِّر اسارتاتي ياِت تواصال  فعالاةا      صلاى املاتعلم  : املهارات النتاجية ففي
رات اجستقبالية فعلى املتعلم أن وأما يف املها. واملكتوب تت سس صلى النتاط الشفوي

ويف كل مهارة يقتضي مساتعمل  . النا املقروءوت ويل النا املسموع  يطور مهاراِت
 . اللغة استخدام اسرتاتي يات فريدة

 تعليم اجستماع: وحتليل اخلطاب  . أ

أن يطور اسرتاتي ياٍت ُتْظِهُر  حيتاط متعلم اللغة إىلو مثالاو يف اجستماع التفاصلي
اٍت وتكرارات وإساهابات مان املاتكلم لتيساري صملياة الفهام صنادما يواجات         توضيح

ولذلك يبدو أنت من الضاروري صناد اساتعمال    . املستمُع صعوباٍت يف الت ويل والفهم
الل اوء إىل صادد مان اجسارتاتي يات      اللغة املنطوقاة يف التبااُدل اةاواري مواجهاةا    

 مباا أن طبيعاة التباادل الشافوي    ؛ علمالتعويضية جستدراك فقر املصادر اللغوياة للمات  
وميكان أن يكاون هاذا    . معامجات مباشرة من أجل البقاء صلى تدفق الكاالم  تقتضي

فنقا قادرة املاتكلم اللغوياة قاد ُتْلِ ُئات إىل اخلصاائا       ؛ صحيًحا للمتكلم والسامع
 . بينما يستعمل املستمُع املالمَح نفسها لَيْفَهَمو املوقفية والسياقية ِلُيْفَهَم
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إن املعرفة القبلية واملشرتكة للمهارات اجساتقباليةو يف مرحلاة املعامجاة الُعليااو     
املعلوماات املرجعياة املختزناة يف الاذاكرة طويلاة       (تتضمن تفعيالا للمعرفة الت طريياة 

 واملعرفة السياقية. وُيْنَظُر إىل املعرفة( (schematic knowledgeاألمد( 
 Carrell andكارل وإسرتهولد (ملعرفة القبلية الت طريية بوصفها نوصني من ا

Eisterhold1983 )   هما: إطارات احملتوى وهي املعلومات اخللفية حاول املوضاوع
واملعرفة الثقافية اججتماصيةو واملخططات الشكلية وهي معرفة كياف يانظم اخلطااب    

 .مراصًيا األنواع النصية املختلفةو واملوضوصاتو أو األغراض

. السياقية فهي الدراك الشامل لسياق ُمحادَّد لالساتماع أو القاراءة   أما املعرفة 
من املشاركون؟ ما املوقف؟ وما املوضوع؟ وما األغراض؟ : بونَيْرُق املستمعون: مثالا)

وَمْن َكَتَبت؟ وألي غرض و أما الُقرَّاء فإنهم ي خذون بعني اجصتبار موضع ظهور النا
فهمهم للخطاب املتصل أو الساياق   قراء يستثمرونوهكذا فإن املستمعني وال ُكِتَب؟(

بينماا الُقاّراء   و يتنبؤون مبا ينبغي قولت جحقااواملستمعون يتذكرون ما الذي قيل : مثالا)
 . إخل ...الطار األصم( الذي ظهر فيت الناوو أجزاَءهوي خذون بعني اجصتبار صنوان النا 

َة ملعامجااة مهااارة اجسااتماع وصلااى معلاام اللغااة أن يسااتثمر السِّااماِت املشاارتك
 اللغة تزويد املتعلمني بنشاطات اساتماع متنوصاة تشاغلهم يف    وميكن ملعلمي. والقراءة

ويف أثناء هذا النشاطات من املهام للمعلام   . تطبيقات اجستماع صلى مستوى اخلطاب
 : أن يؤلِّف بني املهاّم التالية

 التنغيم. والوقف والَتَعرُّف صلى املالمح الصوتية الوظيفية: النرب  -

املع مياة النحوياة مثال: مؤشِّارات اخلطاابو والرتاكياب       الَتَعرُّف صلى العالمات  -
 املع ميةو وترتيب الكلمات. 
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 الَتَعرُّف صلى تنظيم احملتوى.  -

 وذلك كلُّت بالتعاون مع اخلصائا السياقية. 

تفهُّام   إن املستمع الناجح الفاصل سيؤلِّف باني مجياع العناصار الساابقة حماولااا     
 . الرسالة املنطوقة

اساتخدام   (Geddes and Sturtidge 1979)لقد اقرتح غياد  وْساتورِتج   
( لدمج  فاصل  مجميع العالمات واملالمح Jigsawنشاطات استماع اأُلْح ية الناقصة )

السابقة. ويف هذا النشاط تستمع كل جمموصة من جمموصات املتعلمني إىل جزء خمتلاف  
اخلطاب )مثالا: قصةو َوْصفة طعامو حماضرة مصغرةو نشرة أخباار(  من قطعة أكرب من 

وتاادوِّن أساافلها النقاااط املهمااة. وبعااد ذلااك ُتشااارك كاالُّ جمموصااٍة جمموصااةا أخاارى 
و وبالتادريج تاتمكن كال جمموصاة مان بنااء       (27)معلوماِتهاو ثم تشاركها جمموصةا ثالثةا

هذا النشاط بينما حيصال الطاالب    خطابها. إن مهارات اجستماع الفرصية ُتْسَتْعَمل يف
صلى فرصة ملشاركة جتربتهم )مع اآلخرين( وأفكارهم ما يؤدي إىل أن يصبحوا واصني 

بعملية اجستماع. ومثة اسارتاتي يات   ((Metacognitivelyوصًيا إدراكيًّا ما ورائًيا 
وتكتيكااات تعتمااد صلااى اخلطاااب ميكاان مناقشااتها وماان َثااّم إثباتهااا يف اجسااتعمال 

 ستقبلي. امل

ومثة تنوع آخر من النشاطات ميكن تطويره ملواكبة البيئاة املاتغرية الايت يكاون     
اجستماع فيها جوهرًيا؛ ف نظمة الربيد الصوتي والرد اآللي )صلى اهلاتف( أمثلة مهمة 
وضرورية لالستماع األصيل الذي ينبغي أن يتعرض لت املتعلمون. وتس يل املكاملات 

اليت ُيْطَلُب فيها إىل املتعلم أن يستمع ثم يفسر ويلخِّا ماا مسعاتو    اهلاتفية التفاصليةو
ميكن أن تكون نشاطاِت استماع  تطبيقيةا مفيدةا. وسيكون مفيًدا ملتعلمي اللغاة الثانياة   
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اجستماُع إىل مقتطفات من مواّد تلفزيونية أو نشرات أخبار وكذلك حماضرات قصرية 
وِّري املواد التعليمية وخمططي املنهاط حباجاة إىل  يف موضوصات متنوصة. ويظهر أن ُمَط

  (. Celce-Murcia 1995aدمج مثل هذه اخلربات يف صف تعليم اللغة )سالس مورسيا

وجيب أج ننسىو إضافة إىل ذلكو أنت حتى متعلم اللغة األجنبية متقدم املستوى 
بيعاي للكاالم   قد يواجت مشكالت يف املستويات الدنيا الصغرى يف تفكيك التدفق الط

صندما يستمع. ويف بعض اةاجت فإن السياق الكلي يعاوِّض مثال هاذه املشاكالت.     
ويف حاجت أخرى ج ميكن للسياق تعويض ذلاك؛ ومثاال ذلاك أن طالاب امجامعاة      

(commonest)بدجا من  (communist)املستمع حملاضرة ويسمع 
قاد يسايء    (28)

بغي صلينا صندما نعلم مهاارات اجساتماع   فهم مقطع  كامل من احملاضرة؛ لذلك فإنت ين
تفكيك الفونيمات حاهلا حال املالماح الكلياة   وأن نولي اهتماًما كبرًيا لقضايا التقطيع 

 العامة اليت وصفناها أصاله. 

 :حتليل اخلطاب وتعليم القراءة . ب

تفكيك : ملعامجة النا املكتوب صلى القارئ أن ين ز صدًدا من املهمات املتزامنة
وت ويال الرساالة ِبَعاْزو املعناى إىل سلسالة      و بالتعرف صلى العالمات الكتابية الرسالة

 . مقصد املؤلف وأخرًيا استنتاطو الكلمات املكتوبة

يف هذه العملية يوجد صلى األقل ثالثة مشاركني: الكاتبو والناو والقاارئ.  
أواخاار  لقااد درس الباااحثون يف هااذا اجملااال الطبيعااة التفاصليااة لعمليااة القااراءة منااذ

روملاااااهارات  ,Rumelhart1977,1980,1984السااااابعينيات ووصااااافوها )
Rumelhart and McClelland 1982   روملااااهارات ومكليالناااادو

(. وتقتضااي مهمااة القااراءة ُقااّراء   Stanovich,1980,1981,1986,سااتانوفتش
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يبادو أن القاارئ   وليختاروا وينتقوا ويطبقوا بعض ما يعرفونت صلى أي ناا جدياد.   
 فعل ذلك صلى حنو أكف  بينما القارئ الضعيف يواجت صعوباٍت مجة. امجيد ي

إن النظر يف النا املكتوب جيًدا ُيْظِهُر خصيصتني مهمتني تيسِّران ت ويل النا 
(Cohesion)و واجتساااق (Coherence)يف أثناااء معامجتاات: اجنساا ام 

. أمااا (29)
 ًما ماع رؤياة كونياة    فهو الكيفية اليت جتعل النا منسا  Coherence))  اجنس ام

تعتمد صلى جتربة الفرد وثقافتت وأصرافت. وميكن النظر إليت بوصفت ِسَمةا للنا تتاللف  
مع الطرائق واملعاني اليت ُتَقدَُّم بها األفكار واملفاهيم والقضايا. إن اجنس ام هو نتي ة 

وبو واملالمح جست ابة القارئ املناسبة ِلُخطَّة الكاتبو وهو يتصل بعامل اخلطاب املكت
التداولية وجمال احملتوى؛ إنت صادة مع يوائم األصراف البالغية املتعارفة ثقافًيا من حيث 

 البنية والتسلسل. 

يف صملية ت ويل النصو  املكتوبة حيدد القارئ غرضت من القراءة ثم يساتدصي  
دهاو واألناواع  تقاليا ومعرفتت بالعاملو وخربتت السابقة يف القراءةو وإْلفت ب صراف الكتابة 

 النصية لبلوغ درجة التفُّهم الضرورية. 

فإنت يشري إىل ِسمات النا الصرحية اليت ُتَقدِّم أدلةا  Cohesion))أما اجّتساق 
ظاهرية صلى وحدتت وترابطت. ويتحقق اجتساق لغوًيا ب دواٍت وروابَط هي صناصار أو  

اق يعتمد اصتماًدا كبرًيا صلى وحدات من اللغة تستعمل لبناء نا أكرب. وملا كان اجتس
األدوات النحوية واملع مية فإن نقا كفاية املتعلم اللغوية قاد جيعال القاارئ يفقاد     
تعالقاٍت اتساقيةو فيعاني نتي ة لذلك صعوباٍت يف صملية الت ويل؛ وصلاى ذلاك فاإن    

ع املعرفة متعلم اللغة حباجة لتطوير اسرتاتي يات جيدة تَؤلُِّف بني املعرفة اللغوية وأنوا
 األخرى سابقة الذكر لتطبيقها بالتزامن يف صملية ت ويل النّا. 
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ثّم إنات ينبغاي لادروس القاراءة أن تازود القاارئ ب نشاطة تسااصده يف تطاوير          
اسرتاتي ياٍت ُتَوظِّف مجيع أنواع املعرفة املتصلة بعملية الت ويل. إن اجنشغال الفاردي  

ألرجاحو يف تطاور اسارتاتي يات القاراءة     ب نشطة القراءة هاذه ساوف َيْظهارو صلاى ا    
 الفاصلةو واسرتاتي يات القراءة الفردية الذاتية. 

ثم إنَّ مقرَر القراءة ِخطابّي التَّوجيت سيسمح للمتعلمني بالتفاوض ماع الانا؛   
اختاذ قراراتهم بالنظر إىل الناو وهناا  ووذلك بإقحامهم إقحاًما مّطرًدا يف اختياراتهم 

ىل اجهراط يف صملية معامجة خمازون ضاخم متعادد األغاراض مان      حيتاط املتعلمون إ
 قضايا القراءة )النصو ( ليصبحوا ُقّراء مستقلني وُقّراء اسرتاتي يني. 

إن امجمع بني العمل املكثف صلى املكون املعاريف والتعارض الاوافر لنشااطات     
ئ اجسارتاتي ي  املعامجة يؤدي إىل مقر ر قراءة ناجح. ومن أجل التوثُّق من منو القاار 

 (meta cognition)صلى املعلم أن يكرس اجنتباه لوصي القارئ والدراك املاورائي
وهذه العمليات تش ع املتعلم ليصابح متعلًماا مساتقال َيْصاُدُر صادوًرا تلقائًياا صان        

 اسرتاتي يات الت ويل يف أثناء صملية القراءة. 

صناية خاصة ملقدرة القارئ صلى امجمع  لقد َأْوَلت مناذُط القراءِة اللسانيُة النفسيُة
بني املعرفة الذاتياة )اخلاصاة( واملعلوماات النصاية لتحصايل املعناى مان النصاو          
املكتوبة؛ وبناء صلى ذلك فإن واضعي الكتب التعليمية واملتخصصني يف القراءة غالًباا  

مفاتيح  (clues)ما يوصون ب ن ُيَخمَِّن القارئ معنى الكلمات غري امل لوفة باستعمال 
من سياق الناو ومن َثمَّ تقليا استعمال املعاجم. إن هذا التمارين مفياد وبشاكل    
صام فعالو ويزود القارئ بطرق خمتصرة مهمة لزيادة تفكيك شايفرات الكاالمو صلاى    

 الرغم من وجود صدد من املزالق اليت ينبغي للقارئ أن حيرتس منها. 
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 (Perils of Guessing)ال يف دراستها (Haynes1993)لقد وجدت هاينز 
أن املتعلمني ُقّراَء اللغة اليليزية لغةا ثانيةا ميكن أن يكونوا خممنني جيدين فقط صندما 

السياق غري الفاصل أو َضْعف مستوى كفاية ويزودهم السياق ب دلة مباشرة للتخمني. 
ما قد يسبب املتعلم قد يؤدي إىل صدم الربط بني حتليل الكلمة والتعرُّف صليهاو وهو 

تشويًشا وسوء فهم للنا اهلدف. وقد أوصت هاينز ب ْن يعمل املعلم صلى جعل 
الطالب واصني بهذه الصعوباتو وأن يش عهم بني الفينة واألخرى لتدقيق  ثان  

 .(30)لتخميناتهم باستعمال املع م
فقد أكَّدا كثرًيا حاجاة   (Dubin and Olshtain1993) أما دوبني وأولشتني

 جصتبار مادى قادرة الانا املعطاى صلاى تقاديم أدلاٍة ساياقية. إن املاؤلفني          املعلمني
يتوصلون إىل جمموصة من مقاييس وحمددات الدصم السياقي املهماة يف الانا لت ويلات    
ت ويالا مالئًما للوحدات املع مية غري امل لوفة اليت تتضمن أدلة َمقصادية مشاتقة مان    

جلياة صلاى مساتوى الفقارة وامجملاة. ومثاة       الفكرة الرئيسيةو وكذلك املعلومات الد
فرصة جيدة لتخمني ناجح ملعنى الكلمة من السياق فقط؛ وذلك صندما يتمكن القارئ 

 من امجمع بني معرفتت العامة واملعلومات املستخلصة من النا. 

 :حتليل اخلطاب وتعليم الكتابة . ت

 عها بالقراءة والتحداجتم إىل الكتابة صادةا صلى أنها مهارة لغوية تواصلية ُيْنَظر
وتشارك التحادَُّا يف  و إنها تشارك القراءَة خصائَا النا املكتوب؛ وجوُه َشَبٍت كثريٌة

يساتخلا منات    فالكاتب يتواصل ب فكااره مان خاالل شاكل كتاابي     ؛ صملية النتاط
وصلى هذا فإن الكاتب . أفكاَر الكاتب ومعانيتو آخر األمرو معروفاا أو جمهولااو القارُئ

ناا  ي خاذ خلفياة القاارئ     ؛ ول صن ابتداع نا  صحيح كتابًيا منس م  ومّتساق  مسؤ
 . الكامنة بعني اجصتبار املعرفية
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املتعلم حباجة إىل إيا  تطبيقاٍت يف الكتابة يف أثناء درس اللغة لتطوير خربات و
 واسرتاجتيات فاصلة ملقاربٍة أساُسها القارئ؛ تلاك املقارباة الايت دائماا ماا تنظار بعاني       

 Chafe1982, Flower1979, Olsonاجصتباار إىل القاارئ املْنَتَظاِر وُتالِئُماُت )    

1977 ،,1994,Ong1982   فلور(. فالكاتب ج ميكنت اجصتماد صلى السياق لتعزياز
فهمت؛ فالكفاية الكتابية/ النشائية تتطور بوصافها حتارًرا تادرجيًيا مان َأْسار الساياق       

حارر" ُيْنَ اُز باالتمكن اجحارتايّف مان املخازون اللغاوّي        هذا " التووصوجا إىل املعنىو 
باستعمال  فاصل  لألصراف البالغية املالئمة؛ من خاالل مراجعاة تفضاي إىل    والكامنو 

النا املكتوب. وصالوة صلى ذلك فإن كتابة الراشدين األكادميياة الناجحاة إمناا هاي     
ها َتْناُتُج يف ناا مكتمال وممكان     نتي ة لعملية النتاط الذاتية وغري املسيَّقة اليت بدور

 تواصلًيا. 

مثة مدرسة فكرية أخرى اختذت وجهة نظر أكثر اجتماصية للكتابة وبنااء صلاى   
ذلك َتْنُظُر إىل الكتابة بوصفها شبيهةا بالكالم. إن مقاربة كهذه غالًبا ما ُتقااِرن الكتاباة   

صراٍف كتابيٍة حمددة. ( اليت تقتضي اجلتزاَم ب Myers1987باألحداا الكالمية )ماير 
( إىل اةاوار  Nystrand1982 نسارتاند وتنظر وجهة النظار اججتماصياة التفاصلياة )   

التفاصلي صلى أنت سيكون مهًما وضرورًيا لتطوير الكفاية الكتابيةو كماا أنات ضاروري    
يكاون خارَي    (Vygotsky1962,1978)لعل فيغوتسكي ولرتقية اخلطاب املنطوق. 

قة بني الكالم والكتاباة؛ فقاد نظار إىل الكتاباة بوصافها حاواًرا       من صرب صن قوة العال
 داخلًيا ُبِنَي ليكوَن تفاُصالا اجتماصًيا. 

إن النشاطات الصفية اليت تفضي إىل الكفاية الكتابياةو كااليت وصافت أصاالهو     
وفَّقاات بااني اخللفيااات الكامنااة للكاتااب صناادما يكتااب واصتناات بالكتابااة للقااارئو 

 . ة للقارئ صندما يقرأاخللفيات الكامنو
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غالًبا ما يدخل الطفُل املدرسَة مبعرفٍة أساسايٍة للحاروف وكتابتهااو ورمباا ماع      
خرباٍت أقل يف الكتابة التفاصلياة. وصاادة ماا تكاون     وخربات قليلة حمدودة يف القراءة 

يف  البيئة املدرسية هي املوقُف األوُل واملسؤوُل الذي ُيَتَوقَُّع أن ي خذ فيت الشااب دوره 
املهااام الكتابيااةو وغالًبااا مااا ينظاار الطااالب إىل املعلاام بوصاافت وحااده فقااط القااارئ 

املساتمع( لادى الطالاب هاي     ) تطوير فكرة أوسَع للمعلم القارئ. إن (31))املخاَطب(
 جزء من كون الطالب" متواصالا جيًدا" يف اخلطاب املكتوب. 

لاى املعرفاة النحوياةو    اصتماًدا كبرًيا ص Coherence)) بينما يعتمد اجنس امو
مثاة  ومتمركاز صلاى صملياة الاتفكري.      (Cohesion) كما ذكرنا أصالهو فإن اجتساق

والتشكيل  (Genre)اصتبار مهم يف خلق اجنس ام يف النا هو اختيار النوع النصي 
وهما اصتباران شديدا اجلتصاق بالغرض من الكتابة. )أصراف النوع النصي(و البالغي 

ر صمومية فإننا منيز بني النا السردّي والنا املعريف )مثل التقارير وصلى مستوى أكث
 املسوحات أو النا العْرضي )املعلوماتي(. و

إىل هاذين   (McCarthy and Carter 1994)لقد أحال َمكَّاارثي وكاارتر   
النوصني النصيني بوصفهما نوصني منطيني ممثَِّلْين؛ فالنا السردي ُيْبناى صلاى تسلسال    

دااو ويتمحور حول بطل. وبناء صلى ذلاك فاإن السارد صاادة ماا يكاون        مين لألح
شخصًيا أو فردًياو وحيكي صن وقائَع تتصل باذلك الشاخا املعاين بات. ومان ناحياة       
أخرى فإن النا الَعْرضي ليس فيت تنظيم  مين بل تنظيم منطقايو وصاادة ماا يكاون     

ا يف غرفاة تعلايم اللغاةو    موضوصًيا وحقيقًيا. وقد يكون كال النوصني من الكتابة مهًما 
ولكن النا الَعْرضي يتطلب نوًصا من التدريب واخلربةو والصف وحاده قاادر صلاى    

 تقدميهما. 
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الوحدة والتماسك  ومثة خصيصة مهمة من خصائا النا جيد الت ليف هي
إن . وتصلها بهاا  صاحبتهااللذين جيعالن امجمل املنفردة يف النا ت خذ الواحدة منها 

ولكنهاا أيًضاا   و جزئًيا نتي ة التنظيم املنس م للقضايا واألفكار يف الفقرةهذه الوحدة 
صلى صملية الكاّد الاذهيّن الايت ينفاذها الكاتاب ِلَخْلاِق اتسااق        و بشكل معتربو تعتمد

وصلاى هاذا فاإن توظياف أدواٍت     . شكلي وحنوّي بني الفقرات وامجمل يف كال فقارة  
يقادِّم القطعاَة صلاى    وو والق وحدة كليةو النالغويٍة متنوصٍة ميكنت أن ُيَقوَِّي اتساق 

 . آمال القارئ اخلبري هيئة ُتَلبِّي

 واٍف وداّل مان النشااطات الكتابياة يف الصاف لتطاوير      إنت ينبغي تنفياذ قادر   
 . مهارات املتعلمني واسرتاتي ياتهم اليت تنتهي إىل ترقية كتاباتهم اخلاصة

 حتليل اخلطاب وتعليم التََّحدُّا . ا

هارة التحدا تشرتك مع الكتابة يف أنها صملياة إنتااط إج أنهاا ختتلاف     مع أن م
جدا صن ِفْعل الكتابة؛ فاللغة املنطوقة ُتْنَ ُز مباشرةو وجيب أن ُتْنَتَج وُتعاَلَج صلى الفور 

(Cook1989)   يف مثل هذا التواصل الشفوي مثة دائما جمال لعدم التوافاق وساوء .
 اجت التالية: الفهم الذي قد ينش  من إحدى اة

 هو ُيْنِتج أشكاجا لغوية غري مقبولة. وأنَّ املتحدا ليس متمكًِّنا من اللغة اهلدفو   -

أّن اخللفية املعرفية الضرورية غري مشرتكة بني املتحدا والسامعو وكل واحد منهما  -
 ي تي إىل التفاصل الشفوي بتوقعاٍت خمتلفٍة. 

صَد الثقافيَة اججتماصية للمالَءماة؛ ومان َثامَّ    أّن املتكلم والسامع ج يتشاركان القوا -
فإن املتحدا قد ينتهك مثل هذه القواصد من وجهة نظار املساتمع؛ بسابب النقال     

 التداولي من اللغة األم. 
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إن اجفرتاض األساسي ألي تفاصل شفوي هو أن املتكلم يريد تباادل األفكاار   
د أن يوظاف الكاالم املتصال    املشاصر واججتاهات واملعلومات ماع الساامعو أو يريا   و

بالسياق؛ فغرض املتحدا أن يكون ُمْفِهًماو وغرض الرسالة أن يؤوهلا السامع تا ويالا  
صحيًحا؛ وبذا فإن املتحدا يهدف إىل مشاركة السامع َقْصَدُه. ومع ذلك فإن " النتاط 

وق ُيسااُء  اخلاطئ" يف إحدى اةاجت الثالا املذكورة قد ُيْنِتُج قطعةا من اخلطاب املنط
 فهمها. 

ويف حماولة لضمان ت ويل السامع للكالم ت ويالا صحيًحا فإن صلاى املاتكلم أن   
يكون مهتما بعوامل الوسيط احملكومة لغوًياو وكذلك صوامل املالءمة احملكومة تاداولًيا  
مبوقف الكالم وباألصراف الثقافياة واججتماصياة الساائدة. وتارتبط صوامال الوسايط       

احتمالية تقديم أداءات خاطئة. وحيتاط متعلم اللغة احتياًجا وا اللسانية بكفاية املتحد
مطَّرًدا إىل تطوير َتَمكُِّنِت اللساني ومعرفتت اللسانية الثقافية بينما يبين خربتت الواساعة يف  
التواصل الشفوي تطويًرا جسرتاتي يات إنتاط كالم مفياد؛ فاجسارتاتي يات أهامُّ يف    

ات اللغوية وغريها من الصعوبات اليت غالًبا ما تكون منطية لدى التغلب صلى الصعوب
 غري الناطقني باللغة. 
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 اخلامتة

إن أصظم صقبة تواجت التحول إىل ما بعد تعليم اللغة تواصالًيا ومان َثامَّ بلاوغ     
مقاربة تواصليَّة مطَّلعة صلى حتليل اخلطاب هاي تزوياد املعلماني واملشاتغلني بتعلايم      

ناهجو ومؤلفي الكتاب التعليمياةو وواضاعي اجختباارات( ب رضاية      اللغة)مطوري امل
حمددة نظرية وتطبيقية يف جمال حتليل اخلطاب؛ فكثري من املشتغلني بتعليم اللغة يتلقون 
تدريًبا يف النحو واألصوات وتعليم مهارات اللغة كالقراءة والكتابة والتحدا. وقليل 

يف حتليل اخلطابو ومع ذلك فإنها يغلب أج  من برامج التدريب تتضمن برناجماا نظرًيا
 تربطت بصف اللغة؛ فهي ج تنقل املعرفة النظرية إىل الصف. 

اجستثناَء يف بارامج إصاداد معلام     (32)وما تزال دروس " تعليمية حتليل اخلطاب"
اللغة؛ صلى الرغم من توافر املادة املنه ية املالئمة )انظر مراجعة النصو  يف فقارة/  

(. إن اةاجة إىل تعليمية حتليل اخلطاب ظاهرٌة؛ ليس ملعلمي اللغة الثانية واللغة املقدمة
األجنبية فحسب ولكن ملعلمي اللغة األم واملتخصصني يف تعليم القراءة والكتابة )حمو 

 األمية(. 

وإىل أن يواكب التادريُب اةاجااِت فاإّن مثاة طرقااا لاردم هاذه الف اوة باني          
 التدريب واةاجات: 

 ءة املواد املالئمةو قرا -1

 والتدريب يف أثناء اخلدمةو  -2

 واملؤمترات املتخصصة.  -3

وملا كان كثري من الصفوف اةديثة بطبيعتها متعددَة الثقافات فإن هاذا يقتضاي   
تدريب املعلم تدريًبا يف )التواصل التثاقفي(؛ فقد يتا لف الصاف املتعادد ثقافًياا مان      
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ت كل جمموصاة صرقياة مان خلفياة ثقافياة      قد جاءومهاجرين جدد من أصراق خمتلفةو 
معينة قد تنطوي صلى خطاب وخصائَا تفاصليٍة ختتلف صن اللغة اهلدف اليت يقدمها 

 نظام املدرسةو وهي ليست م لوفة للمعلم وهيئة املدرسة. 

ويف سياق متعدد الثقافاات كهاذا فإنات مان املهام مجمياع املساؤولني أن يعاوا         
تعلموا كيفية احرتامها فال يعااقبوا املاتعلمنيو دون قصادو    اجختالفاِت الثقافيَةو وأن ي

ألنهم خمتلفون صن الثقافاة اهلادف صنادما يلتزماون التزاًماا كاامالا با صراف ثقاافتهم         
من هنا فإن مفهوم املعرفة املشرتكة يتصل خبلفيات الطالب؛ إنها شيء جيب واخلاصة. 

ِشَد هذا الوصُي املعلمني يف اختيار صلى املعلمني أن يكونوا صلى وصي بتو وينبغي أن ُيْر
 املادة التعليمية وإجراءاِت التعليم يف صفوفهم. 

وإضافة إىل امتالك اخللفية امجيدة يف حتليل اخلطاب والوصي باجختالفات صارب  
الثقافات فإنت جيب أن ُيَدرَّب معلم اللغة صلى كيفية نقال وصيات باخلطااب والسامات     

صلاى املساتويات البنيوياة    وستوى املؤسسي التنظيمي األكارب  الثقافية إىل طلبتت صلى امل
الدنيا. أما املستوى املؤسسي فإننا نقصد بت ختطيط املقررو وتنظيم احملتوى الاذي جياب   

تطور ناجَحْين. وأما املستوى البنيوّي األصغر فإننا نقصد بت صلى وأن ُيفضَي إىل َتعلُّم 
التداوليَة املتعلقاة بالتواصال املتبااَدل يف الصاف؛     حنو أكثر حتديًدا املعلوماِت اللغويَة و

فاملعلم والطالب كالهما حباجة إىل حتمل املسؤولية صن انعكاسات العملياة التعليمياة   
 التعلميةو ولكّن إيا  مثل هذه املسؤولية املشرتكة يقع صلى صاتق املعلمني. 

لدروس اللغة ِخطابيِة إن "املنهاط ِخطابّي التوجيت"و الذي ينبغي أن يكون أساًسا  
التوجُّتو يولي صناية خاصة لثالثة جمااجت: الساياقو وأمنااط النصاو و واألهاداف      
التواصلية. وهكذا فإن رسم أهداف تعلم اللغة ومهماتت وإجراءاتت صاادة ماا ساي خذ    
بعني اجصتبار املالمح السياقية: توقعات تتصل بإيا  الطلبة تتمحاور حاول خلفياات    
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الثقافيةو والنصاو  واملاواد التعليمياة األخارى ساُتْختاُر أو ُتصامَُّم       وية الطلبة اللغو
لتالئم مجهور الطلباةو والنشااطات الصافية ساتحاكي اجحتياجاات اةقيقياة خاارط        
الصف. ومن هذه الناحية فإن منهاًجا كهذا يفرتق صن منهاط لغوّي التوجيت حيث قد 

 (. Celce-Mursia1995 b) صن املنهاط ُيْنَظُر إىل اخلصائا السياقية بوصفها خارجةا

إن منهاًجا خطابي التوجيت يساتوصب العالقاات املتنوصاة باني حتليال اخلطااب       
وصناصر اللغة ومهاراتها صلى حنو ُيْرِشُد املشتغلني باالتعليم يف مجياع جماجتات لدمااط     

ريهام  "مقاربة حتليل اخلطاب" يف صملهم؛ فمحللو اخلطاب واللسانيون اججتماصيون وغ
من الباحثني ميكنهم اصتبار البيئة الصفية سياقاا واحًدا غنًيا )من بني ساياقات أخارى(   

ما حيتاط فحًصا صلى حنو  أقرَب هو اخلطاب الناِجُز يف الصاف  و. (33)لدراسة اخلطاب
)مثل: التواصل الشفوي واملكتوب بني املعلم والطاالب مان ناحياة والطاالب فيماا      

طاب تدريس املادة وأدوات التقييم )بنية اخلطاب يف تلاك  بينهم من ناحية أخرى( وخ
 املوادو وكذلك اخلطاب الذي َتْصُدُر صنت النصو  صندما ُتْسَتْعَمُل يف الصف(. 

ويقود البحث املتمحاور حاول الصاف إىل تعزياز فهمناا للمقارباات خطابياِة        
 امُلْنَطَلِق للتعليم بشكل صام وتعليم اللغة بشكل خا . 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 هذا النا العربي ترمجة لبحث:  (1)

- ELITE OLSHTAIN AND MARIANE CELCE-MURCIA, Discourse 

Analysis and Language Teaching, in The Handbook Of Discourse 

Analysis, edited by: Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, and Heidi E. 

Hamilton. Blackwell, 2001, pp: 707-724.  

 انظر: مراجع الرتمجة.  (2)

هكااذا اسااتعملها املؤلاافو وأنااا أميِّااز الكفايااة الكتابيااة بوصاافها مهااارات رساام اةااروف       (3)
والكلمااات ومااا يتصاال بااذلك ماان القضااايا الشااكليةو وأمااا الكفايااة النشااائية فهااي قاادرة  

 املتعلم صلى إنتاط النصو  وإنشائها. 

وأنااا أضاايف إىل هااذه الكتااب الثالثااة كتابااا مهًمااا هااو " اجشااتغال بالنصااو " لااااِا" كااارتر     (4)
 .  Carter, R, and others. (2001), Working With Textsوآخرين". انظر: 

مقتضااى العبااارة يعااين: أن سااوء التفاااهم والتواصاال قااد حياادا بااني أبناااء اللغااة والثقافااة     (5)
 لغتان والثقافتان خمتلفتني!الواحدة فكيف إذا كانت ال

ماان الغريااب جااادا أن تاارد الشااارة إىل العمااال يف ماانت البحااث وُيساااقط نهائًيااا مااان         (6)
 املراجع!!! البحث املقصود هو. . 

- Coming to terms: How Researchers in Learning and Literacy Talk 

about Knowledge, REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH · 

SEPTEMBER 1991 . 

املقصااود باات املعرفااة املاديااة بااالكون واةياااة: معرفااة الشااخا لطبيعااة جساامتو ومعرفااة     
   - (7)الطقس... إخل. 
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املقصااود هناااا أن يكااون الااانا مناسااًبا للمساااتوى النمااائي والنماااو املعااريف للماااتعلم؛       (8)
فالنصااو  امجدياادة متاًمااا صلااى الطلبااة سااتمثل صقبااة كاابرية ألنهاام ج ميتلكااون معرفااة       

ساابقة صاان موضااوع الاانا أو بعااض تفاصاايلتو وبااذلك ساايكون تفاصلااهم مااع الاانا      م
واسااتيعابهم لاات قلاايال وصااعًبا. إن بعااض ماادارس معامجااة اخلطاااب تاارى أن النسااان        
صناادما يعااان الاانا فإناات ج ياا تي خااالي الوفاااض وإمنااا لدياات " أطاار معرفيااة صامااة" صاان     

 الااناو وينتهااي هااذا التفاصاال  املوضااوع وهااي تتفاصاال مااع املعرفااة امجدياادة املوجااودة يف  
 بني املعرفة القدمية وامجديدة إىل الفهم. 

مجلااة املوضااوع مكتوبااة باااللون الغااامق للدجلااة صلااى أنهااا مقتبسااةو وبقيااة الكااالم بيااان       (9)
 . 6-1بكيفية تطبيق املبدأ صلى صف تعليم اللغةو وهذا ينطبق صلى النقاط 

 إىل اخلطاااب الصاافّي الااذي ميارساات املعلاام  حتتماال هااذه العبااارة فهمااني: أحاادهما يشااري  (10)
واملتعلمااون؛ أي طريقااة إدارة الصااف والتفاصاال الصاافي. وقااد يشااري إىل األنااواع النصااية    

 السياق.  املقررات الدراسية. ولعل الفهم األول يكون أقرَب إىلاليت يتعلمها الطلبة يف 

منااا يسااتعمل حقااوجا  ج نقصااد بااذلك أن الصااف يسااتعمل مع ًمااا كتاًبااا حبااد ذاتاات؛ وإ     (11)
دجلياااة معيناااة تتصااال بالتفاصااال الصااافي واملوضاااوصات املطروحاااة يف الصاااف؛ وحنااان 
نستعملها هنا جرًياا صلاى ماا شااع يف الدراساات األسالوبية والنقدياة مان اساتعمال كلماة           
)مع اام( يف قااوهلم )مع اام الشاااصر فااالن( إشااارة إىل تفضاايالتت املع ميااة واةقااول        

 شعره. ويؤِّيد مذهيب هذا السطور الالحقة من النا. الدجلية اليت تغلب صلى 

موضااوع لغااة املعلاام وأثرهااا يف تعلاام الطلبااة أحااد املوضااوصات الاايت درساات يف نطاااق      (12)
اللسانيات التطبيقية؛ ومفااده كياف يساتفيد الطلباة مان لغاة املعلام الايت ينت هاا يف الصاف           

 مناطها ومفرداتها. أ يف استدخال اللغة و
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ذلك ان أصضاااء جمتمااع اخلطاااب دائًمااا مااا تكااون لااديهم أساساايات اجنتساااب  املقصااود باا (13)
لااذلك اجملتمااع ماان حيااث متثلااهم ألمناااط اخلطاااب والنصااو  األساسااية الاايت يعرفونهااا   

 .  ولو سليقةا

املقصود أن الطالب سريكز صلى وظيفة امجمل والعبارات اليت سيسمعها وكيفية استثمارها يف  (14)
 تت بشكلها وتركيبها اللغوي. التواصل أكثر من صناي

 ويؤيد ذلك التوضيح الالحق للمؤلف. 

 املستعمل.   لغوي وإمنا املقصود بت امجملة أو األسلوبالنظام الليس املقصود باللغة هنا  (15)

أحاارتس بااالقول إن تقساايم هااذا العنااوان الكلااي إىل صنوانااات فرصيااة مسااتقلة هااو ماان      (16)
ًحا وتيسارًيا صلاى مان يبحاث صان جزئياة حماددة.        صنعي وليس مان األصال؛ بياًناا وتوضاي    

 وكذا فعلت يف تقسيم املهارات. 

 املقصود بها الفونيمات فوق القطعية: النرب والتنغيم والوقف.  (17)

الوحدة اخلطابية قد تكون مجلة طويلة يف فقرةو وقد تكون فقرة؛ ومن ّثمَّ فإن املفردة قد تكاون   (18)
 يف النا. جزًءا من مجلة هي جزء من فقرة 

أحيانااا يسااميها املرتمجااون " املعاااِدل الرتمجااي". واملقصااود هنااا أن مكااافئ الكلمااة يف لغااة مااا   (19)
 قد ج يتمتع بالوظائف والعالقات نفسها اليت تتمتع بها يف اللغة األم.  

رغاام أن كااثرًيا ماان املفااردات تااؤدي وظااائف خطابيااة متشااابهة يف اللغااات املختلفااة)فمن    (20)
ألفااااظ العااادد تااادل صلاااى وظيفاااة ترتيبياااة يف اخلطااااب وتعالقهاااا بالساااابق التشاااابت أن 

والالحااق( فالبااد أن يكااون هناااك اختالفااات يف التو يااع وطريقااة التوظيااف داخاال         
 اخلطاب.  
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املعنااى اجملااا ي مفهااوم واسااع؛ فقااد حيماال صلااى التشاابيت واجسااتعارة والكنايااة؛ وغالًبااا مااا  (21)
 َمُل صلى املعنى التداولي أو اجصطالحي. يتعلق هذا باألسلوب األدبيو وقد ُيْح

دراسااة املفااردات الاايت تااال م كلمااة مااا يف اسااتعماجت متااواترة؛ ويعااد هااذا اجملااال ماان      (22)
موضااوصات لسااانيات املاادونات الاايت تعتمااد صلااى صينااات كاابرية جاادا ماان اجسااتعماجت  

 الواقعية للغة. 

دراساة اللغاة ألغاراض صلمياة     : يعين: الذين يدرساون اللغاة ألغاراض خاصاةو وهاي هناا       (23)
 أحياء دقيقة وفيزياء(.  )

مقيَّاادة ي العربيااة فااآخاارو أخاارى( تكااون ماان النحااو العاااملي املشاارتك؛ ف   ل كلمااة )ولعاا (24)
سااياقًيا ونصااًيا؛ فااال ميكاان اسااتعماهلا قباال أن يكااون قبلااها شاايء سااابق قااد يكااون امًسااا   

ورقاةا ومل أجاد األخارى.    نناا نقاول: وجادت    أواًحدا وقد يكاون فقارة كاملاة. ومان ذلاك      
ميكان أن تظهار يف الانا دون وجاود كلماة ساابقة مثال )ورقاةو          إن كلمة األخارى هناا ج  

 (. وقااد يتحاادا كاتااب يف فقاارة طويلااة صاان فكاارة مااا ثاام يقااول: أمااا...األوىلو إحااداهما
قيمااة الوظيفيااة أج تاارى معااي اللة/ القضااية األخاارى فهااي....   الفكاارة/ النقطااة/ املساا 

 أخرى(؟كلمة )واخلطابية ل

( إشارة إىل صملية صقلياة مفادهاا أن املساتمع/ القاارئ يعاان الرساالة        ويلتأستعمل كلمة ) (25)
 اللغوية يف حماولة لتفهُّمها واستيعابها. 

 تصنيف صام ولكن صليت ملحوظات كثرية.  (26)

 الضبط صلى أن اهلاء مفعول بت أولو وجمموصةا مفعول بت ثان و والفاصل مسترت.  (27)

 مثة فرق صوتي يرتتب صليت فرق دجلي.   (28)

 .  مبصطلحات حممد خطابي (29)
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املقصود بذلك أن امِّن املتعلم املعنى من السياق أوجاو ثام ميكنات التوثُّاق مان صاحة ختمينات        (30)
 بالعودة إىل املع م. 

مني هاي املساؤول   لعلَّ هذه الفكرة التقليدية يف تعليم الكتابة وما ترتب صليها مان آراء املاتعل   (31)
املباشر صن التحول إىل فكرة " جمتمع اخلطااب"؛ أن يكتاب الطالاب إىل جمتماع اخلطااب الاذي       

أو جمتماع اخلطااب اجقتصاادي    األطبااء(و  مساتقبلياا: جمتماع اخلطااب الطايب )    سينتسب إليات  
 إخل. ... اجقتصاديون()

لخطااب يف بنااء دروس اللغاة    امجواناب املنه ياة والرتبوياة يف اساتثمار التحليال النظاري ل       (32)
 وتنفيذها واختبارها وتقوميها. 

 .(Classroom Discourse) خلطاب والتفاصل الصفي املعروف بااملقصود بذلك دراسة ا (33)
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