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م ف ات ا م تنمية التداولية ة النظر ع قائمة حة مق وحدة رفاعلية

لدى ي د رالنص جامعة بية ال لية ب ية العر اللغة شعبة   زطالب

القن مسعود داود عرفـان،*سليمان محمـد محمـود محمـد،خالـد ـاب الو عبـد محمـد

هللا   .عبد

ر جامعة بية، ال لية س، التد وطر املنا زقسم ر   .ق

يد* يال و   Soliman. El-con@azhar.edu.eg: لك
 

  

:املستخلص  
التداوليــة ــة النظر ــ ع قائمــة حــة مق وحــدة فاعليــة عــرف البحــث ــمــدف ف ات ــا م تنميــة رــ

املـن الباحـث واتبـع ـر، جامعـة بيـة ال ليـة ب يـة العر اللغـة شعبة طالب لدى ي، د زالنص

مــن البحــث مجموعــة ونــت وت الواحــدة، يــة التجر املجموعــة تــصميم ــ معلمــا) 30(التجر ًطالبــا ً

الفرقـ ليــة بالدق بيـة ال ليــة ب ن املعلمـ الطــالب مـن م اختيــا رتـم يــة،َّ العر اللغــة شـعبة عــة الرا ة

ـــــ ع البحـــــث التداوليـــــة،: واشــــتمل ـــــة النظر أســـــس ضــــوء ـــــ ـــــي د الــــنص ـــــم ف ات ـــــا بم رقائمــــة

ـــــا، ل ـــــ املعر انـــــب ا لقيـــــاس واختبـــــار ات، ـــــا امل ـــــذه ل ـــــي دا انـــــب ا لقيـــــاس تقـــــدير رومقيـــــاس

طــــ جـــات د متوســــطي ن بــــ إحـــصائيا دالــــة ق فـــر وجــــود ــــ إ البحـــث نتــــائج ت روأشـــا ًر املجموعــــةو الب

ـة النظر فاعليـة ـ ع يـدل ممـا البعـدي التطبيـق لصا والبعدي القب ن التطبيق ية التجر

ـــر جامعــة بيــة ال ليــة ـــ ب ب البحــث ــ وأو ــي، د الــنص ـــم ف ات ــا م تنميــة ــ زالتداوليــة ر

دبيــة النــصوص اســة لد ن املعلمـ الطــالب إعــداد برنــامج ــ حــة املق اترللوحـدة ــا بامل خــذ و ر،

النــصوص ــ ن املعلمــ الطــالب تقيــيم عنــد البحــث بــأدوات خــذ وكــذلك ــا، إل التوصــل تــم ــ َّال

    .دبية

املفتاحيـــة لمـــات ليـــة:ال يـــة العر اللغـــة شـــعبة ـــي، د الـــنص ـــم ف ات ـــا م التداوليـــة، ـــة رالنظر

ر جامعة بية   .زال

  

  

  

  
  
  

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد

 

 

297 

The Effectiveness of a Suggested Unit Based on 
Pragmatics Theory in Developing the Skills of 
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ABSTRACT: 
This study aimed at identify the Effectiveness of a suggested unit 
based on pragmatics theory in developing the Skills of Comprehending 
Literary Texts among the Student Teachers in the Arabic Language 
Department at the Faculty of Education, Al-Azhar University. The 
experimental design (pretest-posttest, one group design) was utilized. 
The sample of the study comprised (30) male 4th year student teachers 
(Arabic Language department) at the Faculty of Education in 
Dakahlia, Al Azhar University. The Instruments of the study included: 
a list of skills to comprehend the literary text in the light of pragmatics 
theory foundations, a scale to measure the performance aspect of these 
skills, a test to measure the cognitive aspect of these skills. The results 
of the study revealed that there are statistically significant differences 
between the mean scores of the experimental group students on the pre 
and posttest in favor of the post-test which shows the effectiveness of 
Pragmatics Theory in developing the skills of comprehending literary 
texts. The study recommended to use the program at the Faculty of 
Education in Al-Azhar University in student teachers training 
programs to study literary texts, taking into consideration the skills 
identified, along with the study instruments when evaluating student 
teachers in literary texts. 
Keywords: pragmatics theory, skills of comprehending literary texts, 
Arabic Language Department, Faculty of Education, Al-Azhar 
University. 
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  :مقدمة

ـــ    ف مجتمعـــھ، مــع تفاعلـــھ ـــ الفــرد ـــا عل عتمـــد ــ ال املقومـــات ـــم أ مــن اللغـــة عــد

ملشكالتھ حلو عن حثھ و ه، تفك و بخاطره، يجو عما ه عب و ه، ا أف يل ل لأداتھ ل َّ   .ر

العـــالم، جـــاء أ ـــ ـــشرت ان حيـــث ، العـــصو مـــر ـــ ع اللغـــات أســـ مـــن يـــة العر رواللغـــة ر

د لغـة ـ ــاف أ كمـا م، كـر ـ ن ـزة وم عبـادة، لغــة والـدين، ة ـضا وا والـسياسة، والعلـم َّب، ر

عاقــــــب و الـــــزمن مـــــر ــــــ ع عـــــا هللا ا عـــــصم وقــــــد القوميـــــة، ومنـــــاط يــــــة، العر ـــــصية ال قـــــوام

جيال ع ا يتخاطبو ا ألبنا جامعة وظلت ي،. (نحداث، را الز   *)2007،2محمد

دب    النصوص يوتمثل املعا اك وإد ة، والفكر ة اللغو وة ال لتنمية خصبة ية ب رية

واملــشاركة ــا، لالســتمتاع القــار تــدفع جميلــة يــة عب ة صــو ــ ومــشاعر ــار أف مــن عرضــھ ئبمــا ر

ا قائل مع   .الوجدانية

وأساسـية    خاصـة انـة وم والثقافة، املعرفة ع فر ن ب مة م انة م دبية ووللنصوص

علي مبرامج ـس و ـة، اللغو تـھ ثر ـد وتز ة، ـشر ال ب التجـا للمـتعلم تقدم إذ ية؛ العر اللغة وم ر

تنميــة ـ إ باإلضـافة تھ، ـص جوانــب ميـع شـامال نمـوا والنفــ جتمـا و العقـــ نمـوه ـ
ً ً

والتحليـــــــل والنقـــــــد حاطـــــــة و العمـــــــق ـــــــ ع يـــــــة مب تنميـــــــة يـــــــة والتعب ـــــــة والفكر ـــــــة اللغو اتــــــھ ا رم

ب ســـت ســـلوبو و والعاطفـــة يـــال وا الفكـــرة ـــ مـــال ا مـــواطن ملعرفـــة والتأمـــل يم. (اط إبـــرا

  )2005،337عطا،

وإعمـــــال     ــــد ا لبـــــذل الفرصــــة للمــــتعلم يتـــــاح أن يتطلــــب دبيـــــة النــــصوص ــــم وف

لفـــاظ ن بــ مــا اك وإد ات، ــ خ مـــن لديــھ ونــھ وماي نفــسھ، ـــ دب ه ــ يث عمــا ــ والتعب رالفكــر،

موامل ومــشارك ام، ح وإصــدار النقــد ــ ع الطــالب ب لتــد أساســا ذلــك ــو لي صــلة؛ مــن ي رعــا ً ن

لھ التقدير د وتز دب اسة د ت إيجابية رمشاركة طعيمة. (ى   )2006،469رشدي

ـا م ف ات ـا م ـ وظـا م ضـعفا نـاك فـإن دبيـة، النـصوص مية أ من الرغم روع
ً ً َّ

التعليمية املراحل مختلف املجالع ذا أنجزت ال اسات والد البحوث تھ أثب ما ذا و     .ر،

ـــا م نـــوا عـــدة ـــ قـــصو ـــ إ دبيـــة النـــصوص س تـــد واقـــع ـــش ركمــا الوقـــت: ر قلـــة

أيـــضا تعــد ت ـــ وال ن، والتلقــ فـــظ ا ــ ع تقـــوم ــ ال املعتـــادة الطــر واســـتخدام ــا، ل ًاملخــصص ق

ساعد وال ة، اللغو ات النظر توظيف معن ـس ال ثم ومن ا، م شودة امل داف تحقيق َّع

ــي، د و ــ البال التــذو ات ــا م ــ تن ــ ال ــشطة و التطبيقــات وقلــة ــي، د الــذو ن ــو ت قــ رق

م التقــــو أســــاليب قــــصو ــــ إ باإلضــــافة ــــا، ومتعلم ــــا معلم لــــدى ــــا عليم ــــدف أ وضــــوح روعــــدم

ار، ستظ و فظ ا ع تركز ال يعابوأدواتھ س قة طر ع يؤثر ختبار   .فنمط

ــــة  اللغو ة القــــد بنــــاء ــــ إ ــــدف يــــة العر اللغــــة علــــيم ــــ ــــة لغو ــــات نظر ــــرت ظ روقــــد

ـا وم اللغـة، علـم ـ والـشمو امـل الت مبـدأ مـن انطالقـا الطـالب، لدى لالسليمة ً
الـنظم،:  ـة نظر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد

 

 

299 

أ مــــا ــــذا و والتداوليــــة، ليــــة، والتحو ــــة، يو الب ــــة بتوظيــــفوالنظر تمــــت ا ــــ ال اســــات الد تــــھ رثب

ية العر اللغة عليم مجال ة اللغو ات    .النظر

عليم مجال ا كب تماما ا القت ال ة اللغو ات النظر من التداولية ة النظر عد ًو ً

املـتعلم ـساعد و املختلفـة، ـة اللغو املواقـف ـ اللغـة السـتعمال عمليـا ا إطـا تقـدم حيث ًاللغات؛ ًر

ــــ اتــــبع ال مــــن ــــل وطبيعــــة منــــھ، والغــــرض وعناصــــره، ، اللغــــو املوقــــف ــــ ع يــــد ا يالتعــــرف

ومـا الـسياق، ال وأشـ ومقاصده، التفاعل وأنواع طاب، ا وسياق ئوالقار

اكيـــب وال لفـــاظ ـــذه ومـــستخدمي ـــة اللغو اكيـــب وال لفـــاظ ن بـــ بالعالقـــة محمـــود. (يتعلـــق

اشة،   )2013،4ع

ـــــ      إ اتبــــھ بـــــھ يتوجــــھ مكتـــــوب خطــــاب أنـــــھ ــــ ع ـــــي د الــــنص ـــــ إ التداوليــــة َّوتنظــــر

اسـة د ـ مـة م ـ املع ـذا ـ ف ، اللغـو التواصـل عمليـة تتحقـق مـا و املتلقـي، ـو آخر رص ي

ـــ ال قـــو ا مـــن ـــا وغ والوظيفيـــة والـــسياقية، الوصـــفية، البنائيـــة ن بـــ ـــا مع ـــي د لالـــنص

ـتل أك دبيـة ر الظـوا تفـس ـ إ اجـة ا فيـھ أصـبحت الذي الوقت ، التداو س الد مع رتقي

فالعمليــــــة خ، والتــــــا املجتمــــــع عــــــن ــــــي د ثــــــر عــــــز وحــــــده الوصــــــف ألن ا؛ وصــــــف مجــــــرد رمــــــن ل َّ

فاألدلــــة ، التــــداو ط شـــر ــــل ـــستو ــــ فع تواصــــل ظـــل ــــ إال تتحقـــق ال ــــة اللغو أو لبداعيـــة و
َّ

ـــــ عـــــددتاللغو وقـــــد التواصـــــلية، العمليـــــة بمقتـــــضيات ـــــا تباط ا ـــــ إال ـــــا حرك صـــــد يمكـــــن ال رة ر

إليــــھ توصــــلت مــــا آخــــر ــــ إ وصــــوال اللــــسانية س واملــــدا ــــات تجا بحــــسب ــــي د لألثــــر القــــراءات
ً

ر

كقـراءة دب ـ إ اللغـة مـن ـا ق طر شـقت ـ ال التداوليـة ـة النظر ـ املتمثـل ديثـة ا اللـسانيات

للـــــ يـــــةجديــــدة الب املتداخلـــــة ات املـــــستو ذات اللغـــــو تـــــصال عناصـــــر ـــــل ـــــ ترا ـــــي، د ينص

ستعمال ف بظر ية الب وعالقة التخاطب، وقواعد ة، خاليفة،. (واللغو   )2015،2قطار

مجـال    ـ عـد توظف لم ا فإ ديثة ا ة اللغو ات النظر ذه و ظ من الرغم َّوع ر

س وال ية العر اللغة دبيةعليم النصوص   .يما

للتعامـل  ـة و تر إجـراءات مـن عليـھ ـشتمل بما التداولية ة النظر مية أ ي تأ نا ومن

ـضو ا مراعـاة مـع الـسياقية، املقاميـة عـاد ذات ـة اللغو ية الب من انطالقا ي د النص رمع
ً

املوضــوع مناقـشة خــالل ي إيجــا دو لــھ ـو ي حيــث للمتلقــي؛ ــشط ال ي ريجـا وتبــادلن ح، واملطــر

لديـــــھ الدافعيـــــة وجـــــود ـــــ إ تـــــؤدي مناســـــبة عليميـــــة ئـــــة ب داخـــــل فعـــــال علـــــم ـــــ إ للوصـــــو لاء ر

التداولية شطة الفعلية املشاركة خالل من املعرفة ع صو   .لل

ــــي د الـــنص داخــــل ــــة اللغو ـــ الب بوظــــائف التداوليــــة ـــة النظر ــــتم الــــصوتية،(كمـــا

ـــــة والنحو بالـــــسياق)والـــــصرفية املرتبطـــــة ـــــا ظيف و النـــــصية ات باإلشـــــا املتعلقـــــة ـــــشطة وثـــــم ر َّ

والـضمنية، حة الـصر ي واملعـا ، ـوار ا باالستلزام املتعلقة شطة ثم الشاعر، غاية يلتوضيح

الــشاعر ــا يــصرح لــم ــ ال اء القــو(رو الكالميــة،)لمتــضمنات باألفعــال املتعلقــة ــشطة ثــم ،ِ
ّ
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ن أننــا ــ ع مــنو عكــس ممــا ــ أك اجتماعيــا ــشاطا عكــس ــ ف لمــات، ال خــالل مــن فعــال ًنجــز ً

العتمـاده ـم م ه ودو ـي، د الـنص ـ قنـا أو ـا ا بالبعـد املتعلقـة ـشطة ثم رأقوال،
َّ

أو ا تأكيـد ـ ع تـھ وقد املتلقي، ع ا وأثر ا، وأنواع ا اسة د فيتم والعاطفة، العقل رع ر

اتفني   .د

البحث لة   :مش
ن؛ املعلمــــ الطــــالب لــــدى ــــي د الــــنص ــــم ف ات ــــا م ضــــعف ــــ البحــــث لة مــــش رتتمثــــل

وانـــب ا تنــاو ـــ ع م تــد وقلـــة خيــة، التا اســـة والد ــة النظر النـــوا ــ ع ـــ ك ال يــتم لحيــث ر ر ر

خــــالل مــــن الــــضعف ــــذا ــــ ع التعــــرف ــــ الباحــــث ند واســــ النــــصوص، ــــذه ل والبالغيــــة الفنيــــة

ة ـــــ ـــــا وظـــــا م ا قـــــصو نـــــاك أن الحـــــظ حيـــــث ن؛ املعلمـــــ للطـــــالب عتـــــھ متا أثنـــــاء امليدانيـــــة
ً

ًر َّ

ـــــة اللغو ـــــات النظر توظيـــــف عـــــن البعـــــد ـــــ إ اجعـــــا ـــــو ي وقـــــد دبيـــــة، النـــــصوص مـــــع ًالتعامـــــل ر ن

ــــ تتمثــــل املتبعــــة فــــالطر للطــــالب، يجابيـــة واملــــشاركة الفاعــــل ــــضو ا ــــ ترا ــــ ال ديثـــة قا ر

ثـ الـنص، والطــالبقـراءة املعلـم، قبـل مـن الـنص أبيـات شـرح ثـم الغامـضة، لماتـھ عـض شـرح م

للفاعليـة الطـر ـذه تفتقـد حيـث الطـالب؛ ملـل ـ إ يـؤ ممـا ـم، للف م مـ محاولـة ـ قستمعو ي ن

الـنص ـم ف ات ـا م تناولـت ـ ال الـسابقة اسـات والد البحـوث أكدتـھ ما ذا و ة، ثا و ق شو روال ر ر

أد ضــــعف ــــت ي و ـــي، ــــد م لــــد ات ــــا امل ــــذه لتنميـــة بــــرامج نــــاء ب وأوصــــت ـــا، ل ن املتعلمــــ راء

اسة د ا وم ديثة ا ة اللغو ات النظر حميد: رضوء ن)2017(أبرار أبـول وجيھ محمـد)2016(، ،

ــادي ال الــسر)2016(عبــد وائــل ــواد)2015(، ا عبــد ي ـــسيو ســـليمان)2013(، محمــود ، 

(2012).  

ســــب مــــا ــــ ع ــــسا فاعليــــةًوتأس ــــ ع عتمــــد حديثــــة ــــات اتجا ــــ إ اجــــة ا ظــــل ــــ و ق،

بتوظيــــف أوصــــت ـــ ال الدوليــــة املـــؤتمرات لتوصــــيات ســــتجابة و يجابيـــة، م ومــــشارك الطـــالب

ا وم ية العر اللغة عليم مجال ة اللغو ات   :النظر

العر - اللغة عليمية و التداولية زائر با الوادي بجامعة الدو   (2019)،(12(16 -15يةاملؤتمر

التطبيقيـــــة- ـــــات اللغو ـــــ حديثـــــة ـــــات اتجا ســـــعود امللـــــك بجامعـــــة الثالـــــث الـــــدو ،7-6املـــــؤتمر

ية2019)3( العر ات اللغو د بمع ية( م، العر اللغة عليم و   .)التداولية

اجة  ا الباحث-بدت التداوليـة-نظر ـة النظر ـ ع قائمـة حة مق وحدة إعداد إ

ــر،لتنميــة جامعــة بيــة ال ليــة ب يــة العر اللغــة شــعبة طــالب لــدى ــي د الــنص ــم ف ات ــا زم ر

لم املــــــت ــــــا ا أر تداوليــــــة، عمليــــــة س واملوضــــــوع)املعلــــــم(رفالتــــــد واملتلقــــــي)الــــــنص(، ،)الطالــــــب( ،

يـــاة با ف املعــا ــط ــ ع عمــل الــذي اللغـــو ســتعمال ا يفــسر س بالتــد التداوليــة رفعالقــة ر ير

املعرفـــــةاليوميــــة ـــــ إ ــــسب املك ـــــا وم بمف العلميـــــة املعرفــــة ـــــل لتحو الطـــــر ــــ أن عـــــن بحـــــث و ق،



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد
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الكــالم وأفعــال ، جتمــا والتواصــل التداوليــة ن بــ التفاعــل مــن نــوع نــاك ف يــاة، ا ــ املطبقــة

ا    .واستعماال

التالية سئلة عن جابة محاولة إ البحث س   :وقد

ح-1 املق الوحدة فاعلية تنميةما التداولية ة النظر ع القائمة   :ة

بيـــة-)أ(   ال ليـــة ب يـــة العر اللغـــة شـــعبة طـــالب لـــدى ـــي د الـــنص ـــم ف ات ـــا مل ـــ املعر انـــب را

ر      .زجامعة

بيـــة-)ب(  ال ليـــة ب يــة العر اللغـــة شـــعبة طــالب لـــدى ــي د الـــنص ـــم ف ات ــا مل ـــي دا انــب را

ر     .زجامعة

ا ض   :لبحثوفر
ن التالي ن الفرض من التحقق تم البحث أسئلة عن   :َّلإلجابة

ن-1 التطبيقـــــ ـــــ يـــــة التجر املجموعـــــة طـــــالب جـــــات د متوســـــطي ن بـــــ إحـــــصائيا دال فـــــر ريوجــــد ً ق

البعدي التطبيق لصا ي د النص م ف ات ا مل املعر انب ا اختبار والبعدي     .رالقب

ن-2 بـــــ إحـــــصائيا دال فـــــر ًيوجــــد نق التطبيقـــــ ـــــ يـــــة التجر املجموعـــــة طـــــالب جـــــات د رمتوســـــطي

البعدي التطبيق لصا ي د النص م ف ات ا مل ي دا انب ا مقياس والبعدي    .رالقب

البحث داف   :أ
ر جامعة بية ال لية ب ن املعلم الطالب لدى التالية وانب ا تنمية إ البحث   .زدف

ا- ا مل املعر انب يرا د النص م ف     .ت

ي - د النص م ف ات ا مل ي دا انب     .را

البحث مية   :أ
من كال يفيد أن البحث ذا ل يمكن

ً
:   

بيـة،- ال ليـة ب ن املعلمـ يــؤديالطـالب ممـا ـي، د الـنص ـم ف ـ م ا ـا م تنميــة ـ يفيـد رحيـث

ادي و العل م مستوا فع و م، دوافع ادة رإ   .ز

يــــة،معلمــــ- العر اللغــــة لكيفيــــةي شــــادي إ بــــدليل م د يــــز حيــــث ؛ ــــ امل م نمــــو ــــ ع م رــــساعد و

التداولية ة النظر ع قائمة حة مق وحدة باستخدام دبية النصوص موضوعات س   .رتد

-، املنـــا اضـــ و اء ـــ للطـــالبوا ي،املناســـبة د الـــنص ـــم ف ات ـــا بم بقائمـــة م يمـــد رحيـــث

بي ال لية ب ن ات،املعلم ا امل ذه لتنمية التداولية ة النظر ع قائمة قائمة حة مق حدة و رة، و

الطالب مستو ع كم ل ومقياس   .ىواختبار

ن،- تنميــــةالبـــاحث ـــ ع عمـــل أخـــر حـــوث و اســـات لد م أمـــام املجـــال البحـــث ـــذا يفـــتح ىحيـــث ر

التعليم مراحل مختلف أخر برامج باستخدام ي، د النص م ف ات ا ىم     .ر
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البحث ات   :متغ
املستقل- التداولية:املتغ ة النظر ع القائمة حة مق   .الوحدة

ع- التا ي:املتغ د النص م ف ات ا   .رم

البحث   :من
ــ- التجر ـــ:املــن التداوليــة ــة النظر ــ ع قائمــة حــة مق وحـــدة فاعليــة يبحــث البحــث ــو نل

الطال لدى ي، د النص م ف ات ا م ررتنمية جامعة بية ال لية ب ن املعلم   .زب

البحث     :أدوات
ي- د النص م ف ات ا مل املعر انب ا لقياس تحصيل   .راختبار

ي- د النص م ف ات ا مل ي دا انب ا لقياس متدرج تقدير   .رمقياس

التجر   :التصميم
ـــــ بـــ ف املعــــر ــــ التجر شــــبھ التــــصميم البحــــث بــــع ي للمجموعــــةالقيــــاس(وســـوف البعــــدي ــــ القب

الواحدة ية بــــــــ)التجر ف املعر التصميم و و         (Pretest-Posttest One Group Design) و،

البحث   :خطوات
التالية طوات ا اتباع تم البحث أسئلة عن   :َّلإلجابة

املختـــــــصة-1 العلميـــــــة والبحـــــــوث دبيـــــــات مراجعـــــــة خـــــــالل مـــــــن للبحـــــــث النظـــــــر طـــــــار يإعـــــــداد

اتھ   .بمتغ

ـر-2 جامعـة بيـة ال ليـة ب ن املعلمـ للطـالب املناسـبة ـي د الـنص ـم ف ات ـا بم قائمـة زإعداد ر

ــــ لتــــصبح ـــم ا آ ضــــوء ـــ ا عــــديل ثـــم ن، املحكمــــ ـــ ع ا عرضــــ ثـــم ، التــــداو التـــصو ضــــوء رـــ َّ ََّّ ر

ائية ال ا    .رصو

التداو-3 ة النظر ع القائمة حة املق الوحدة اتإعداد ا امل قائمة ضوء   .رلية

ـــ-4 ع ا عرضـــ عـــد ائيـــة ال ا صـــو ـــ ا ضـــع و املختلفـــة، ـــا مراحل ـــ حـــة املق الوحـــدة رضـــبط و

م ا أ ضوء ا عديل و اء وا ن املحكم من رمجموعة
َ

.  

حة-5 املق الوحدة موضوعات س تد كيفية ن يب للمعلم دليل   .رإعداد

ا-6 عرض ثم البحث أدوات اَّإعداد صالحي من للتأكد ا وثبا ا صدق وحساب ن، املحكم   .ع

البحث-7 مجموعة ع قبليا تطبيقا البحث أدوات ًتطبيق ً.  

البحث -8 مجموعة ع التداولية ة النظر ع القائمة حة املق الوحدة   .تطبيق

البحث-9 مجموعة ع عديا تطبيقيا البحث أدوات   .ًتط

والنتائج-10 البيانات إحصائيارصد ا   .ًومعا

حات-11 واملق التوصيات، وتقديم النتائج   .تفس
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البحث ات   :مصط
التداولية ة   :النظر

لغـــة وأدالالتداوليـــة حــــال، ـــ إ حـــال مــــن انتقـــل دوال يـــدو دال يقـــال ، تــــداو مـــصدر
ً

ل ل

النــ تــداو قــال و مــرة، وتلــك مــرة ــذه أخذتــھ ء الــ يــدي وتــداولت متــداوال، جعلــھ ء لالــ
ً

اس

منــــھ الفائــــدة ــــ إ وصــــوال ن معــــ ســــياق ــــ عــــض مــــع م عــــض فيــــھ تحــــادثوا أي م بيــــ ــــ ا
ً

ابــــن.(

،   )1990،227رمنظو

اصطالحا عرف اًو وطر: َّبأ بمستعمليھ، اللغو شاط ال عالقة س تد ة لغو ة قنظر ي ر

املختلفـة املقاميـة والطبقـات والـسياقات بنجـاح، ـة اللغو العالمـات استخدام ينجـزوكيفيات ـ ال

ة ـــــ وا تواصــــلية ســــالة الــــنص مـــــن تجعــــل ــــ ال العوامــــل عـــــن والبحــــث ــــي، د العمــــل ا رضــــم

ة ،.(ونا راو   )2005،5يمسعود

إجرائيــا عـرف ــًو ع بيــة ال ليـة ب ن املعلمــ الطـالب ــساعد ــ ال اضـات ف تلــك ـا َّبأ

ــة اللغو ـ الب اسـة د ــ ع تقتـصر ال بحيـث ــي، د الـنص اسـة رد بــلر رة، الظـا ا ال أشــ ـ للـنص

ي معـــا مـــن تحملـــھ ومـــا ـــة، اللغو لفـــاظ و ايات، شـــا اســـتخدام وكيفيـــة الـــنص، ســـياق رـــشمل

النص من دف ال لتحقيق اجية سائل و كالمية، وأفعال وضمنية، حة   .وصر

دبية   :النصوص

د أو الـــــشعراء ا أبــــدع ــــ ال يــــة الن أو ة الـــــشعر ات املختــــا مــــن مـــــررمجموعــــة ــــ ع بــــاء

ـ ال القيم أو ار، ف حيث من سواء ، الف مال ا صفات من مجموعة ا ف وتتوافر ، رالعصو

ا ت كت ال اللغة أو ا، تو ال ي املعا أو ا، س،.( تنادي عو   )2007،17محمد

إجرائيا عرف لًو ب املعلمـو الطـالب ا سـ يد ـ ال ة الـشعر ات املختا مجموعة ا نبأ ر يـةر

جوانبـھ ـل ناو ي سليم، ل ش ي د النص مع تصو حسن م ا قد تنمية دف بية لال ر ر

ه ــــا أف بجمــــال حــــساس و فيــــھ، الدقيقــــة ي املعــــا ــــ إ والتوصــــل وتراكيــــب، وجمــــل مفــــردات رمــــن

موضوعية معاي ضوء ا عل كم وا ا، تطبيق ع ة والقد ا والتأثر ھ،   .روأسلو

ا م ف ات ا يرم د   :لنص

ـــــي، د للـــــنص املتأنيـــــة القـــــراءة مـــــن الطالـــــب تمكـــــن ـــــ ال العقليـــــة ات القـــــد رمجموعـــــة

ة إشــا ألفــاظ مــن بــھ ومــا ومعانيــھ أللفاظــھ الدقيقــة ي املعــا ــ إ وصــوال ه، أغــوا وســ ــشتھ رومعا ر
ً

وكـذلك الـشاعر، ـا يـصرح لـم ضـمنية ي معـا مـن عليـھ ـشتمل ومـا ، التـداو الـسياق خـالل ُمن

ـــمـــ ال جـــة الد خـــالل مـــن وتقـــاس يح، ـــ حكـــم ن ـــو لت عقليـــة وأدلـــة كالميـــة، أفعـــال مـــن بـــھ را

لذلك املعد املقياس الطالب ا عل   .يحصل
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للبحث النظر   .يطار

دبية النصوص أوال
ً

:  
ـــــة، النحو القواعــــد س تـــــد ــــا ف ــــة، اللغو اســـــات للد أساســــا دبيـــــة النــــصوص ــــ رعت ر ً

و والصرفية، ةوالبالغية القـد تنميـة ـ ع عمل كما والتذوقية، النقدية ات ا امل تن ا خالل رمن ر

وقافية، ن و من ھ يحتو بما سلوب، و يال ا و الفكرة، جمال ففيھ بنوعيھ، التعب زع

ــسمو املـضمو ـ وجمـال ، ــ التفك ـ وعمـق ، ـ التعب ــ ودقـة عيـة، بد ومحـسنات س، نوأحاسـ

ح الر     .وبجمال

عليــھكمــا تقــوم الــذي فاألســاس دب؛ اســة لد أساســا ا محــو دبيــة النــصوص رعــد ً ًر

والنقـد باط سـت و والتحليـل والشمولية العمق إ ند س تذوقا ا تذوق من ن املتعلم ن تمك و
ً

ن املتعلمـــ ب تــد ــ ــا مي أ عــن فــضال ــي، د الــنص ــ ماليــة ا العناصــر ــشاف واك روالتأمــل،
ً

حسن ـوع النـصوص س وتـد خالقيـة، و والثقافيـة والفنيـة ـة اللغو م ا ـ خ ـادة و رداء، ز

والقواعـــــد عيـــــة البد املحـــــسنات مــــن فـــــالكث اللغـــــة؛ ات ـــــا م لتنميــــة مـــــة الال العناصـــــر ـــــم أ رأحــــد ز

ا خالل من ا عليم يمكن ا وغ واملجاز عراب سلمان،.( و   )2014،29فؤاد

للنص ي د م الف عد وتحديـدكما الـنص، شة معا ع تقوم تفاعلية عقلية عملية

جـة د مـن والتحقـق لألديـب، ية سـلو املقومـات ـم وأ فيـھ، الـسائدة والعاطفـة الفنية، رمقوماتھ

وصــــو معــــان مــــن فيــــھ مــــا وتأمــــل ماليــــة، وا يــــة التعب والقــــيم ة الــــشعو ــــة التجر ن بــــ رالتنـــاغم ر

،. (بيانية البار عبد ر    )2015،521يما

عـــن ــا تم ــ ال اصــة ا ا ـــداف أ ــ تتــ ة ــ كب ميـــة أ دبيــة النــصوص س رفلتــد

ســـــالمي ــــي د اث بــــال ـــــم ط ــــق طر عــــن إســـــالمية يــــة تر ن املتعلمــــ يـــــة تر ــــ ا لــــدو ــــا؛ رغ ر

اللغـــة، بتعلــيم يرتقــي ا ــداف أ وتحقيــق ــسان، و يـــاة وا ــو لل ســالمي التــصو عــن ثــق ناملن ر

للطــــالب كــــشف ــــدافو ــــذه ل عــــرض ــــ ي وفيمــــا ا، اســــ د ــــ ع فيقبلــــو ــــا؛ مي أ رعــــن ــــ.( ن ع

، و ،(،)2008،197رمد عاشـو اتـب وامدة؛ ا رمحمد س،(،)2014،165ر يـو ائـد ايـر؛ رسـعد ز

2016،172(  

فيھ- املتضمنة ي املعا عن ة مع قراءة دب قراءة حسن ع ة القد
ً ً

  .ر

ــ- ــ ال خيلــة و ي املعــا اك ررإد والظــوا ة، ــشر ال العواطــف مــن مــن ه تــصو فيمــا ــا، عل رشتمل

والطبيعية والسياسية   .جتماعية

بخيالھ- سمو و وجدانھ، ذب و خيالھ، ت اقية أدبية نماذج ع املتعلم يإطالع ر
َّ

.  

املسموع- أو ء، املقر النص ركة وا ياة ا شعار واس ، اللغو مال ا وتذو ي   .ق

ـــ- بمـــا حـــسنالتمتـــع مـــن عليـــھ اشـــتملت ومـــا والغـــرض، ســـلوب و الفكـــرة ـــ جمـــال مـــن دب

اللفظية واملوسيقى داء و   .التعب



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد

 

 

305 

يـــة- العر بالفـــضائل ـــ والتح خـــالق، و الـــسلوك ـــ ـــا وتـــأثره العليـــا، املثـــل ـــ ع املـــتعلم وقـــوف

يمتاز ال دبية لوان ق طر عن ءة، واملر اعة وال الكرم وثة واملو ير د اث ال   .ا

لــــدى- ـــ التعب بفنيـــة تقــــاء ـــ إ فيـــؤدي ســــاليب، و ي واملعـــا لفـــاظ ــــ ـــة اللغو وة ـــ ال رتنميـــة

ومشاعره ه ا أف عن يد ا التعب فيمكنھ   .راملتعلم

ــ- الكث خـالل مــن م حـول مـن والطبيعــة واملجتمـع يــاة ل ـم م ف عميـق و الطــالب ات ـ خ توسـيع

ا املعلومـــات ـــمـــن يـــؤثر ممـــا املتنوعـــة، يـــاة ا جوانـــب مـــن ه ـــ غ وتتـــصل دب ـــا ل يتعـــرض ـــ ل

ـــــــة وج الـــــــسلوك وتوجيــــــھ املختلفـــــــة، ئـــــــات الب وأســــــرار ة، ـــــــشر ال ع الطبـــــــا ــــــم وف ك، املـــــــدا رســــــعة

  .يحة

ا- ــــ و ـــة، اللغو ــــا دالل عـــن لمـــات ال ج خــــر ـــ إ يحتــــاج فـــاألدب املـــتعلم؛ لــــدى يـــال ا وتنميـــة

خ و الصو   .يلةرببعض

دبية- الكتابة أو الشعر، لنظم دبية ب املوا اب أ أمام املجال   .فتح

وفقـــا ـــي د الـــنص اختيـــار يـــتم أن ـــ ب ي الـــسابقة ـــداف و الوظـــائف تتحقـــق ـــ ًوح

ــــا م عــــاد أ ذات املــــة املت نــــة املتوا ــــصية ال تحقيــــق ــــ ع عمــــل ســــة مدر علميــــة زملعــــاي قــــوة: و

وقو العقل، وقوة سد، العقيدة،ا محمد(ة الناقة،(،)2015فاطمة   )2017محمود

ة-1 واللغو دبية   :املعاي

تكو أن ة املختا النصوص ب ي نحيث   :ر

يـــال،- ا خــصبة ـــصائص، ا فنيــة ، ـــ املع ــرة غز ة، العبــا نة صـــ البنــاء، ـــة قو اللفــظ، رجميلــة ر

املتع لغــــة إثــــراء ـــــ ع عمــــل العاطفــــة صــــادقة ــــار، ف ابطــــة البالغيـــــةم م ا قــــد وتنميــــة ن، رلمــــ

والنقدية    .والفنية

نــــاك- ــــو ي أن مــــن البــــد بــــل ة، شــــعر نــــصوصا ــــا معظم أو ــــا ل النــــصوص ــــو ت فــــال نمتنوعــــة ًن

واملعرفية دبية ن املتعلم ثقافة ن و ت ساعد ف املختلفة، بأنواعھ للن ب   .نص

تقــدم- والطبيعيــة، ــسانية و دبيــة لألغــراض ـــشــاملة ال ــسانية داب مــن اقيــة رنمــاذج

م آفــاق وتفــتح م، ــا بأف ــسمو و والقــدوة، املثــال ــم ل وتقــدم م، ا وقــد ن املتعلمــ ك مــدا رتوســع ر ر

واملعرفية ة   .الفكر

النفسية-2   :املعاي

أن النصوص يرا   :حيث

ناء- و م، بأنفس م ثق ز عز ساعد و ن، املتعلم لدى الذات وم مف متن   .صيا

واجتماعية- إسالمية أسس ع ياة ا م وف يجابية، ات تجا و يم املفا ر تطو ع   .عمل

النفـ- التوافق م ل وتحقق والطبيعة، دب و الفن مال ا لتقدير ن؛ املتعلم ات قد رتطو ر

النفسية الراحة عملية وتقوم ، السو نفعا   .يو
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الواعيـــة،- القــراءة ـــ ع ع وأســـرارــ ـــي، د والنقــد ، الـــذو ــ وتن العقـــل، إعمــال ـــ ع عمــل قو

  .البالغة

جتماعية-3   :املعاي

وتطلعاتھ- دافھ أل ملبية املجتمع، ثقافة من عة ونا فيع، قي مستو رذات   .ى

جتماعية- ات نجا ع د ش تراثية د شوا   .زتتضمن

ة-4 بو ال   :املعاي

النـصوص- داف أل جمة سـواءم الطـالب ا سـ يد ـ ال خـر املوضـوعات مـع املـة مت ردبيـة، ى

خر املواد أو اللغة، ع فر ىبقية   .و

وتطـــــو- دب ملعـــــالم ر والتـــــصو دبيـــــة، غـــــراض ـــــ املـــــن دفھ ـــــس بمـــــا حاطـــــة ـــــ يرا رأن

ا وحدود التجديد ر ومظا   .أساليبھ،

ي د النص م ف ات ا   :رم
الك    تمت سـاسا ـ م فـالف ا، م ف ات ا م و دبية، بالنصوص اسات الد من رث ر

عليـھ، والتعـرف ء، املقـر اك بـإد تبـدأ املتلقـي، ن ذ تحدث معرفية عقلية عمليات ع وعتمد ر

الــنص، مــن ــ املع بنــاء مــن يــتمكن العمليــات ــذه ل يجــة ون الــسابقة، لفيــة ا ضــوء ــ ه وتفــس

جــة متد العمليــات ــذه ــة،رو املطلو ــم الف مــة م عقــد ملــستو وفقــا ا عقيــد مــستو حيــث ىمــن ًى

ولــذا عقيـدا، ـ أك عمليـات يتطلـب ا عـض و ــسيطة، عقليـة عمليـات تتطلـب ـم الف ـام م ًفـبعض

مــــن تبـــدأ ات مــــستو ـــ إ لــــھ مـــة الال العمليــــات عقـــد ملــــستو وفقـــا ــــم الف ن البـــاحث عــــض زقـــسم ى ً َّ

التفـــس ثـــم املباشـــر، ـــم الف يمـــستو ،ى التـــذو ثـــم الناقـــد، ثـــم التطبيقـــي، ثـــم ، تا ســـت ثـــم ،َّ َّ َّ َّ

ــــتم و ات، ــــا امل مــــن مجموعــــة ــــ ع ــــشتمل ات املــــستو ــــذه مــــن مــــستو ــــل و ، بــــدا ا ــــ روأخ ى ً

نفـسھ، ـ ع املـتعلم ـا طرح سواء سئلة من مجموعة خالل من ا م الطالب تمكن مدى قياس

ا تحقــق ــت ث و املعلــم، عليــھ ــا طرح ضـــوءأو ــ و ســئلة، ــذه عــن جابــة مــن تمكــن إذا ــم لف

معھ املتلقي تفاعل خالل من النص من املع بناء يتم السمان،.( ذلك ان   )2010،24ومر

التداولية: ًثانيا ة   :النظر
علـيم مجـال ا كب تماما ا القت ال ة اللغو ات النظر من التداولية ة النظر ًعد ً

تقـدم حيث املـتعلماللغات؛ ـساعد و املختلفـة، ـة اللغو املواقـف ـ اللغـة السـتعمال عمليـا ا ًإطـا ًر

منــــھ والغــــرض وعناصــــره، ، اللغــــو املوقــــف ــــ ع يــــد ا التعــــرف ــــ اتــــبيع ال مــــن ــــل وطبيعــــة ،

بالعالقة.ئوالقار يتعلق وما السياق، ال وأش ومقاصده، التفاعل وأنواع طاب، ا نوسياق بـ

اكيب وال لفاظ ذه ومستخدمي ة اللغو اكيب وال سعيد،. (لفاظ   )2012،5محمود

بتحديـــد عنايتـــھ مـــن انطالقـــا س مـــو لز ـــشا الفيلـــسوف ـــ إ التداوليـــة ـــة النظر عــود و
ً

ر ر

ع فر ثالثة ن ب ه تمي خالل من العالمات لعلم العام   :وطار



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد

 

 

307 

العالق- اسة د و و كيب، ال أو ببعضرالنحو ا عض لمات ال ن ب لية الش ة.(ات العبا ة رصو   )ر

ا- إل ترجع ال باألشياء لمات ال عالقات اسة د و ة.(رالداللة، العبا    )رمع

ا- بمستعمل لمات ال عالقات اسة د و ة.( رالتداولية، العبا   )روظيفة

Soler, E. A., & Pitarch, J. G. , 2010, 70)( 

تنظ التداولية ة اتـبفالنظر ال أو لم املـت قبـل مـن س يمـا ـشاطا ـا باعتبا اللغـة ـ إ رر ر
ً

ا ال أشــ ــ اكيـب وال ــ الب بوصـف تكتفــي وال ، سـيا إطــار ــ مـا ــ مع القـار أو الــسامع ئإلفـادة

لــــــة املعز اللغــــــة س تــــــد وال جيــــــة، ا ا طھ شــــــر عــــــن اللغــــــو نتــــــاج تفــــــصل ال ــــــ ف رة، والظــــــا رو ر ي

امل القواعــد مــن نظامــا ا ــًبوصــف ن، معــ ص ــ قبــل مــن مــستعمال كيانــا ا بوصــف وإنمــا جــردة،
ً ً َّ

ن مع غرض ألداء ن مع مخاطب إ ا موج ن، مع اشة،.(ًمقام ع   )2013،4محمود

ــذه ا، مــستعمل بثقافــة مرتبطــة اجتماعيــة، رة ظــا ــا أ ــ ع اللغــة ــ إ تنظــر ــا أ َّكمــا َّ

جت املواقـــف اســــة بد ـــا تحليل يمكــــن ـــ ال مقاميــــة،رالثقافـــة ســـياقات واملــــسماة املختلفـــة ماعيــــة

تتمثـل الـذي الوجـھ ـو و للغـة، جتمـا الوجـھ عليـھ ـ ب ي الـذي ساس ذه املقام ففكرة

ــــ اللغــــو تــــصال س تــــد ــــ ف ــــي، د العمــــل أداء أثنــــاء والعالقــــات ف والظــــر حــــداث يفيــــھ ر و

ـ ــ ال واملعطيـات ط الـشر عـن بالكـشف جتمـا ه وإطـا ــةر ج مـن اللغـو العمـل إنتـاج ـ م يس

أخر ة ج من العملية وفاعليتھ ه آثا تبحث ىكما    .ر

العظيم عبد م ش تتمثل) 2015،91(رو التداولية ة النظر ام م أن   :َّإ

الكــالم- ســياق ضــوء ــ ــ املع وتفــس مجــردا، نــصا ا بوصــف س ولــ خطابــا ا بوصــف اللغــة اســة ًد ً ً ر

ا ـــ إ ـــش ـــالـــذي م ـــس و ، اللغـــو املوقـــف طرفـــا ـــا ف ك ـــش أن ض ـــ يف ـــ اال القبليـــة يملعرفـــة

املرسل يقصده ملا املستقبل   .تفس

ـــــ- ــــا ودو لفـــــاظ، و اكيــــب ال وظــــائف صـــــف و ــــة، اللغو دلــــة و فعـــــال بتحليــــل رتمــــام و

اللغو املوقف طرفا ن ب والتواصل تصال قنوات وفتح تصال،   .يعملية

ــــط- مثــــلر داخليــــة عناصــــر تتــــضمن ــــ وال املختلفــــة، الــــسياق عناصــــر اللغــــو أغــــراض: ينتــــاج

مثــــل جيــــة خا ع قــــا و موضــــوعية عناصـــــر تتــــضمن كمــــا تماماتــــھ، وا ومعتقداتــــھ اتــــب، رال زمـــــان: و

اللغو املوقف طر ن ب والعالقة انھ، وم اللغو ينتاج    .ي

يحقق- أن شأنھ من وما اللغة، بوظيفية اللغوتمام املوقف طر ن ب التواصلية    .يالكفاءة

عـــن- والبحــث املباشـــرة، ــ وغ واملباشـــرة والــضمنية، حة الــصر ـــا ودالال اللغــة أنمـــاط ــل اســة رد

ة اللغو تصال ابط ر ل و والعالمات، ات شا ومع   .ر

لنـــــــــدة قيـــــــــاس ـــــــــ و خاليفـــــــــة)2017،137(و طـــــــــار ــــــــــة)2015،2(ق، النظر ميـــــــــة أ ،

يالتداولية   :فيما

تواص- سياق إطار للغة الفع ستعمال اسة بد     .رع
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نھ - وتحس اللغو املوقف طر ن ب والتواصل تصال ر تطو إ     .يدف

ـــــ- املع تحديـــــد ـــــ مـــــؤثرا وثيقـــــا تباطـــــا ا ـــــا ا بالـــــسياق ديـــــب تبـــــاط ا ـــــ إ تمـــــام ًتوجيـــــھ ً ً
ر ر ر

  .املقصود

العناصر- ع يالتأكيد د املنتج لتفس طابية وا حالية و ة   .رشا

لية- التحو والتوليدية ة يو الب السابقة ة اللغو ات النظر قصو أوجھ   .رعا

ـسات- مال مـن بـھ يحـيط ومـا السياق مراعاة خالل من ة اللغو ات العبا إنجاز نجاح ع رساعد

ة   .لغو

علـم- ن ــ و ــا بي تواصــل جــسر إقامــة ــ إ املعرفيــةـدف ليــات اســة د أجــل مــن ــ املعر رالــنفس

ا م وف امللفوظات ة معا أصل   .ال

ن- بـــ تجمــع ـــا وأ خاصــة ـــي، د الــنص ـــوامن كــشف ـــ ع عمــل ـــامال مت ــا من التداوليـــة َّعــد ً ً ُّ

بـ تجمـع ـا أ كمـا الفقـھ، وأصـو والنحـو البالغـة ـ العرب العلماء وأعمال ديثة ا َّاللسانيات نل

الــــنص مــــع التعامــــل ــــ لــــھ يال ســــ الذوقيــــة ــــام ح مــــن يتخــــذ الــــذي دب وسالســــة اللغــــة دقــــة
ً

مالية ا بقيمھ الغ   .يالشعر

ــا م ــي د بــالنص يتعلــق فيمــا وانــب ا مــن مجموعــة ــ ع التداوليــة ــة النظر : وتقــوم

)، راو ،(،)2005،40يمسعود او أد يالعيا   )2011،18ر

و- ات، املعينـات،رشا ـس و املقام، عن بمعز ا تفس يمكن وال اللغة مة امل لالعناصر

ـــا ول مــات، امل اســـم العــرب ــا عل أطلـــق وقــد ، تــصا الـــسياق ونــات م ــ إ تحيـــل ات ــ عب ــ و

و بالسياق، ترتبط إحالية ال أش ف املعلومات، إ حالة و النص، ية ب ن و ت م م ردو

ع اعمل املرتبط بالسياق تتصل ا ظيف و ، اللغو املوقف طر ن ب إليھ املشار واستحضار ي

تفيــد ــا أ كمــا ، ــا ا والـسياق اللفظــي، الــسياق ــ ع ا تفـس عتمــد و لم، املــت غايــة َّلتوضـيح ر

انيـ وامل الزمانيـة، ات شـا ـشمل و إليـھ، املـشار ذكـر عـن ـا لغنا اللفـظ ـ ختـصار و ة،رالتأكيـد

جتماعية و صية،   .وال

يقتـضيھ- مـا ـو و ، و املـذ القـو ـ املتـضمن الـسابق املعطـى املع تضمن و املسبق، اض رف ل

لتحقيـــق ة؛ الــضر التواصــلية لفيــة ا اضــات ف ـــذه ل ــش و كيــب، ال ــ ضــھ ف و وراللفــظ

ـــــال، ا وســـــياق العامـــــة، املعلومـــــات ـــــشمل و التواصـــــل، عمليـــــة ـــــ ،النجــــاح جتمـــــا والعـــــرف

منطلــــــق مـــــن ــــــ املع ي يـــــأ مــــــسلمات مـــــن ــــــي د طـــــاب ا ضــــــھ يف ومـــــا ن، املخــــــاطب ن بـــــ ـــــد والع

التواصــــل عمليــــة ــــ ــــم م ه ودو ، اللغــــو املوقــــف ألطــــراف املعرفيــــة لفيــــات ا وتمثــــل ــــا، روجود ي

بنــــاء ــــ املرســــل عليــــھ عتمــــد ســــابق أســــاس وجــــود اض ــــ اف يــــتم بحيــــث ، اللغــــو العمــــل يوإنجــــاز

املرسلخ سالة م ف املتلقي عليھ عتمد و     .رطابھ،

ـو - أو ة، للعبـا صـلية للداللـة ع التا املع بأنھ وار ا ستلزام عرف و ، وار ا رستلزام
َّ ي ي

آخـــر، ـــ مع ـــ إ ر الظـــا ـــ املع يتجـــاو متلقيـــھ جـــاعال مباشـــر ـــ غ ل ـــش اتـــب ال إليـــھ يرمـــي يمـــا ز
ً
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ـوار ا ستلزام شمل تداوليـةيو دالالت مـن اكيـب ال تحملـھ فمـا واملـضمرة، رة الظـا قـوال

بطة املـست ي املعـا ـشمل و الـتلفظ، ـسياق اصـة ا ف الظر إ ة اللغو اكيب ال حدود وتتعدى

الضمنية ي واملعا النص،   .من

ـــسا- ينجـــزه الـــذي جتمـــا الفعـــل أو التـــصرف، الكالمـــي الفعـــل ـــ ع و الكالميـــة، نفعـــال

مـر، أمثلتـھ ومـن معينـة، ملفوظـات بإعطائـھ اتب ال أو لم املت يؤديھ الذي نجاز و ف بالكالم،

والوعيــد والوعــد، ، ـ ــة،...والن لغو ن ومــضام دالالت مجــرد ـا أ ــ ع ــا إل ننظــر ال ي املعـا ــذه ف ،َّ

ا أو فرديــــــة ومواقـــــــف أفعــــــال، صـــــــناعة ــــــ إ ـــــــدف تواصــــــلية وأغـــــــراض ات إنجــــــا زوإنمــــــا
جتماعيـــــــةَّ

تأكيـده، أو ـام، ح مـن حكـم ـر تقر أو تركـھ، أو فعـل ـ ع بحملـھ املخاطـب ـ والتـأث لمـات، بال

ـ كث نـواة الكالمـي فالفعـل معينة، نفسية حالة عن التعب أو وعيد، أو وعد أو فيھ، شكيك ال أو

إ ــ دال شــك نظــام ــ ع ض يــ ملفــوظ ــل أن ومــضمونھ التداوليــة، عمــال ،َّمــن تــأث ينجــاز ي

ومــن املتلقــي، فعــل دود تخــص يــة تأث وغايــات ــة، إنجا أغــراض لتحقيــق قوليــا ــشاطا عــد ركمــا ز ً ً

املخاطب تأث أثر لھ و ي أن س قو فعل و ف يثم ن َّ.   

، ـــا ا العــالم ع وقــا تــصف أفعـــال ــ و ــة، إخبا أفعــال ـــ إ الكــالم أفعــال روتنقــسم ر

بالصدق ا عل كم ا مكن وو أدائية، ة إنجا وأفعال بالواقع، ا مطابق خالل من الكذب زأو

مثـل كـذب أو بـصدق توصـف ال ـ ال فعال ي معا ع للداللة معينة سياقات ا تنجز : ال

والوعيد والوعد والن   ...مر

راو ــــ مــــسعود ــــش العظــــيم)2005،43(يو عبــــد ــــم الفعــــل) 2015،97( ر، أن ــــ َّإ

إالالك م أحـد يفـصل وال واحـد، كالمـي لفعـل مختلفـة جوانـب عـد أفعـال، ثالثـة مـن مركب المي

و س الد   :رلغرض

اللفظــي• ــ: الفعــل مع عنــھ ــتج ي يح ــ نحــو تركيــب ــ ــتظم ت ــة لغو أصــوات مــن يتــألف ــو يو

ي، الــــــصو املــــــستو ــــــا م فرعيــــــة ــــــة لغو ات مــــــستو ــــــ ع ــــــشتمل و ، صــــــ ــــــ املع ــــــو و ىمحــــــدد،

والدالوالصر ، كي وال ،.  

نجاز• ي: يالفعل معا من إليھ ش وما ستعمال، وظيفة من اللفظي الفعل مايؤديھ و و

مثـــل مـــا بقـــو ينجـــز عمـــل ـــو ف ، صـــ ـــ املع خلـــف تكمـــن مـــر،: لوظيفيـــة و والتحـــذير، الوعـــد،

ـــ انــــب...والن ا يجــــسد ألنـــھ التداوليــــة؛ ــــة النظر أســــاس ل ــــش ــــو و ــــرتبط، و ــــا، م التواصــــ

القصد أو   .بالغرض

التـأث• أو: يالفعـل التبعــات أو النتـائج مثـل و املتلقـي، ـ نجـاز الفعـل يحدثـھ الـذي ثـر ـو يو

ـــو ت النتــائج ـــذه و املتلقــي، مـــشاعر أو أفعــال ـــ ع وتــؤثر الكالمـــي، الفعــل ا يولـــد ــ ال نالعواقــب

يو مــا ء ــ النطــق ــو ف اللغــة، نطــاق وأفعــالخــارج ــار وأف مــشاعر ــا عل تــب ت ات تــأث عــادة لــد

  .املتلقي
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قنـــــــاع- و ــــــاج قنـــــــاع: ا تحقيـــــــق شـــــــأنھ مـــــــن ا تــــــأث املـــــــؤثر ـــــــم املف بـــــــالغ ــــــ ع عتمـــــــد ـــــــ ًف

بمــــشاركتھ ه ــــ غ فيطالــــب بكالمــــھ، وإقناعــــھ املتلقــــي، ــــ التــــأث ــــ إ ــــس فاألديــــب ســــتمالھ، و

ـ ع عتمــد ال قـة بطر تــدفعاعتقاداتـھ متنوعـة اسـتداللية طرقــا ـستخدم وإنمـا والقمــع، كـراه
ً

ــــ ا تـــأث ـــ أك ـــو فت متــــاع بأســـاليب قنـــاع أســـاليب تـــزدوج وقــــد برأيـــھ، قتنـــاع ـــ إ ًاملتلقـــي ن

سلوكھ وتوجيھ   .املتلقي،

ص ـ ـ إ اتبـھ بـھ يتوجـھ مكتـوب خطـاب أنـھ ـ ع ـي د الـنص ـ إ التداوليـة َّوتنظـر

ــو الــنصآخــر اســة د ــ مــة م ــ املع ــذا ــ ف ، اللغــو التواصــل عمليــة تتحقــق مــا و راملتلقــي، ي

مـع تلتقـي ـ ال قـو ا مـن ـا وغ والوظيفيـة والـسياقية، الوصـفية، البنائيـة ن بـ ا مع ي لد

مجـــــرد مـــــن ــــ أك ر الظـــــوا تفــــس ـــــ إ اجــــة ا فيـــــھ أصـــــبحت الــــذي الوقـــــت ــــ ، التـــــداو س رالــــد

ألن ا؛ أوَّوصـــــف بداعيـــــة فالعمليـــــة خ، والتـــــا املجتمـــــع عـــــن ـــــي د ثـــــر عـــــز وحـــــده رالوصـــــف ل

ف تواصل ظل إال تتحقق ال ة اللغو
َّ

يمكـن ال ـة اللغو فاألدلـة ، التـداو ط شـر ـل ـستو لع و

ــي د لألثــر القــراءات عــددت وقــد التواصــلية، العمليــة بمقتــضيات ــا تباط ا ــ إال ــا حرك رصــد ر

ديثـــــة ا اللـــــسانيات إليـــــھ توصـــــلت مـــــا آخـــــر ـــــ إ وصـــــوال اللـــــسانية س واملـــــدا ـــــات تجا بحـــــسب
ً

ر

شــــقت ــــ ال التداوليــــة ــــة النظر ــــ للــــنصاملتمثــــل جديــــدة كقــــراءة دب ــــ إ اللغــــة مــــن ــــا ق طر

وقواعـــد ـــة، اللغو يـــة الب املتداخلـــة ات املـــستو ذات اللغـــو تـــصال عناصـــر ـــل ـــ ترا ـــي، يد

ستعمال ف بظر ية الب وعالقة خاليفة،.( والتخاطب،   )2015،1قطار

ي د والنص التداولية ن ب للعالقة بيان ي   .وفيما

ـــ- د أفعـــالالـــنص ســـياق، ـــ تلفـــظ وتبـــادل، تخاطـــب ، تواصـــ إبـــالغ وظيفـــي، لغـــو خطـــاب يي

النـصية، سـات املما مـن مجموعـة ، حوار استلزام سابقة، ة خ يتطلب وإقناع، اج ركالمية، ي

والتواصل التفاعل نظام داخل واستعمال تلق وعمليات ألفعال وأساس بداع، لعملية   .نتاج

اا أسس عرض يمكن سبق التاومما النحو ع التداولية ة   :لنظر

أوال
ً

الفلسفية:  شمل سس ،: (و ر ة زحو نحلة،( ،)2006،3ر   )2011،9محمود

التحليلية ) أ(   .الفلسفة

اللغـــة فالســـفة أعمـــال ـــ إ ا جـــذو عـــود و وفلـــسفية، لـــسانية ات تيـــا نتـــاج رفالتداوليـــة ر

أو جو ي يطا ال والفيلسوف عامة بصفة ن بدايـةنالتحليلي ـ دفـھ ـان و خاصـة، بـصفة ن سـ

أن ـ تنحـصر ال اللغـة وظيفـة أن فـرأى اللغـة، فلـسفة جديد فلسفي اختصاص س تأس َّمر

تحقــق أو تنجــز، أفعــال اللغــة ـ وإنمــا املتلقــي، ــ إ معلومــة توصـل أو واقعــة تــصف أو ا ــ خ َّتنقـل ً

أن أى كمـا ـا، النطــق بمجـرد ي املعـا مــن تحملـھ َّمـا وتحقيــقر ن خـر ـ التــأث ـ إ ـدف اللغــة

فعل فالكالم أيضا، يفعل وإنما فقط ء عن ع ال فالكالم معينة، ًغايات َّ.  
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جماتية) ب( ال   :الفلسفة

إليـــــــة  ـــــــب ذ مـــــــا وخاصـــــــة ي، جمـــــــا ال الفكـــــــر خ تـــــــا مـــــــن الفلـــــــسفية املرحلـــــــة مت رســـــــا

واملــــ الــــدال ن بــــ ــــط مــــن س ــــ ب لز ــــشا ــــي مر رالفيلــــسوف الـــــدوالر ــــذه مــــستخدم ن ــــ و لدلو

س تأســـ ــ ــسية ا ــا وآثا الـــدوال ــذه ن بــ التفاعــل خــالل مـــن النفعيــة قيقــة ا ــ إ رللوصــو ل

س مـو لز ـشا يـد ـ ع ـة اللغو جماتية رال فـرع1938ر ـ ع للداللـة اجماتيـة ال اسـتخدم فقـد م،

علــم ـ ع الفــر ــذه و العالمــات، علــم ـا عل ــشتمل الداللــة ع فــر ومـن الداللــة،و وعلــم اكيــب، ال

اللغة مستعمل ن و ، وامللو الدال ن ب الرابطة العالقة ع و   لوالتداولية،

املحادثة) ج( ة   :نظر

فلـسفة  مــن مـن التداوليــة س" أفـادت جـرا عــام" لبــو لـھ مقالــة خـالل مــن تتـ ــ وال

الت) 1975( ــــــا ــــــتم ــــــ ال يم املفــــــا ــــــم أ مــــــن ن مــــــ م ن ــــــوم مف فيــــــھ أدخــــــل مــــــافقـــــد و : داوليــــــة

والداللـة الطبيعية، للداللة توضيحا املقال ذا ضمن وقدم ، التعاو ومبدأ ، وار ا ًستلزام ن ي

ة اللغو اكيب لل الطبيعية   .غ

ا: ًثانيا وم ة اللغو   :سس

والبالغة- والصرف النحو لغو مجال من ألك التداولية   ...يتوظيف

منفصلة، - جمال س ل ي د النص
ً

مل ا من متماسك ع تتا    .وإنما

ــ- املع ــ إ ــ ر ا ــ املع داللــة لتتعــدى ميــة، امل ــدود ا خــارج ســتخدام، قيــد اللغــة اســة رد

السياق حسب تختلف الضمنية ي املعا وأن ،   .َّالضم

إنتاجھ- سات مال ومراعاة للنص، قيقية ا غراض و املقاصد ع   .الوقوف

ــــ- يتمثــــل ـــ املع اك العالقــــةرإد وأن محــــدد، ســــياق ـــ ومتلقيــــھ الــــنص منـــتج ن بــــ اللغــــة َّتـــداو ل

املوقـــف ـــ طر ن بـــ ـــشاركية عمليــة ـــ املع بنـــاء عمليـــة وأن الـــنص، قــراءة ضـــوء ـــ تتـــ مــا بي

  .ياللغو

الــنص- مــان وتحديــد إليــھ، ــش مــا بيــان خــالل مــن الــنص، ــم ف ــ ــم م دو ة شــا زللعناصــر رر

خطأ وأي انھ، النصوم م ف ع يؤثر ا   .تفس

ا- يتـــــضم أو الـــــنص، ســـــياق مــــن ـــــم تف ـــــ ال الـــــسابقة اضــــات ف و املعطيـــــات دو ـــــ ع رالتأكيــــد

النص لطر املعرفية لفية ا وتمثل كيب،   .ال

ومايؤديـھ- ، القـو ـ املتـضمن الفعـل ومراعـاة دائيـة، و ـة خبا الكالميـة فعال ن ب ق لالتفر ر

معا من إضافيةالفعل   .ي

ثالثا
ً

النفسية:    :سس

ـــ  ال اضـــات ف و ســـس ــ جتماعيـــة البنائيـــة مـــع التداوليــة ـــة النظر تلتقـــي حيــث

التفاعـــل خـــالل مـــن ـــ تب املعرفــة وأن للمـــتعلم، جتماعيـــة ئـــة الب ــ ع تؤكـــد حيـــث ـــا، عل َّتقــوم
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ير الذي التعلم نمط وأن شطة، سة مما أثناء َّجتما علمر عنھ تج ي جتما البعد ا

  .أفضل

ومـا العقليـة الوظـائف أن يـر والـذي ي ـس فيجو ـ إ جتماعيـة البنائية جذو عود َّو ى ر

وسيلة وال واللغة جتما باملحيط ا و ت أصل متأثرة إنما تفك آليات من ا بع َّي

الـــــتعل وأن املحــــيط، ــــذا ـــــ والتفاعــــل والتفاعـــــلَّالتواصــــل ن بــــاآلخر تــــصال خـــــالل مــــن يــــتم م

اجتماعية منتجات ا بتعلم املتعلم قوم و ونت ت ال والعلوم ف املعا وأن م، رمع َّ.  

مــاي جتماعيــة البنائيــة ــا عل تقــوم ــ ال ســس الــسميع،(: ومــن عبــد ،2007صــالح

138(،)، تو كمال ؛ تو نحسن زن   )2003،96ز

بن - عملية التوجھالتعلم وغرضية ومستمرة، شطة،   .ائية

املع- ذي ي البنا التعلم دوث شرط للطالب القبلية    .املعرفة

ة- ـ خ ـ ع سـة املما الضغوط مع تتواءم تكيفات إحداث و التعلم عملية من ر و ا دف رال ي

  .الطالب

أفضل- علم ف ظر لھ ت مة م أو حقيقية لة بمش الطالب ة   .ومواج

عم- نتتضمن خر مع اجتما تفاوض عملية خالل من ملعرفتھ الفرد بناء إعادة التعلم   .لية

ادفا- و مثمرا اجتماعيا شاطا يتطلب للمعرفة املفيد البناء
ً ً ً ً

.  

سابقة- ات خ من لديھ ما حسب ل املعرفة بناء م بي فيما املتعلمو   .نيختلف

إليھ- تقل ت وال الفرد قبل من تب سلاملعرفة ل   .ش

الطالب- لدى ستقصاء و البحث   .يع

ميـــــد ا عبـــــد ي أمـــــا كمـــــدخل) 2011،22(وتـــــضيف التداوليـــــة ـــــة بو ال املالمـــــح عـــــض

ي فيما س   :رللتد

م- بأنفس املعلومات شاف اك ع الطالب   .مساعدة

ال- مالحظـة ـ ع م يع ـ خـالل مـن وذلـك اللغـة، ـساب اك ميـة أ ـ إ الطـالب باه ان فجـوةلفت

ن املستخدم وكفاءة اللغة استخدام ن   .ب

ستقاللية- من د املز ساب واك املعرفية، ات ا امل ر تطو ع ن املتعلم    .رمساعدة

املستخدمة- للغة العام السياق ع ك     .ال

ب- للتد حة املطر املوضوعات عن ستفسار و سئلة وطرح التحدث ع الطالب ريع   .و

الطال- حياتيةيع ام م خالل من اللغة استخدام ع   .ب

م- ف معــــا ــــ و ــــشار ي كمــــا ــــة، املطلو ــــام امل إنجــــاز ــــ م بيــــ فيمــــا التعــــاو ــــ ع الطــــالب رحــــث ن ن

املعرفة ساب واك املشاركة ع الطالب ع ذلك ل و ، املبذو د وا السابقة، م   .لومعلوما

بال- س ول باملع تمام إ الطالب اللفظيةتوجيھ   .اعة

املضمرة- قوال م لف والسياق املتلقي دو ع   .رالتأكيد
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ي كما التداولية ة النظر إلجراءات وفقا والتحليل اسة بالد ي د النص تناو تم ًو
ر     :ل

سة- متجا غ عمل مجموعات إ الطالب بتقسيم املعلم    .يقوم

ان- أك الطالب تجعل حيث النص ملوضوع يئة للنصال واستعدادا ا، وترك ا، ًبا ًً.   

لــــدى- الـــسابقة املعلومـــات باســـتدعاء مختـــصة ـــشطة أ تتـــضمن الطـــالب ـــ ع عمـــل اق أو ـــع رتو ز

    .الطالب

دبية- أعمالھ م وأ ا، ف عاش ال ئة والب حياتھ، تتضمن النص، صاحب عن نبذة    .تقديم

ن- ب التواصل من نوع إلحداث النص؛ مناسبة عرض وصاحبھتقديم النص ن و    .الطالب

م- يث أن يمكن ما م لد فيصبح للنص العامة ار ف طالبھ املعلم    .مناقشة

الصوتية - ية بالب املتعلقة شطة    .تقديم

الداللة- ا وأثر ة، اللغو الصيغ ناو وت الصرفية، بالب املتعلقة شطة     .لتقديم

بـــــال- املتعلقـــــة ـــــشطة اللغـــــوتقــــديم النظـــــام وحـــــدات ــــط ـــــ ـــــا وأثر ـــــة، النحو يــــة كي ال يب ر

ا    .ببعض

ــــصية،- ال ات شـــا ـــشمل و والتحليـــل، اســـة بالد الفكـــرة ـــ ات باإلشـــا املتعلقـــة رـــشطة ر ر

جتماعية و انية، وامل   .والزمنية،

واملعــــ- لفــــاظ، دالالت اســــة د وتتــــضمن ، ــــوار ا باالســــتلزام املتعلقــــة رــــشطة حةي الــــصر ي ا

       .والضمنية

ـــشمل- و الكالميـــة، باألفعـــال املتعلقـــة غـــراض: ـــشطة يـــة، التأث وانـــب ا اللفظيـــة، فعـــال

ة   .زنجا

ي- د النص قنا أو ا ا بالبعد املتعلقة     .شطة

النص- ا تناول ال ار لألف ص م   .تقديم

للنص- جما املع   .تقديم

النص- ا عل اشتمل ال ار ف م وتقو   .نقد

س- الد ص م وتقديم إليھ، التوصل ماتم مجموعة ل رتقديم َّ.  

املعلم   :ردو
ولنجــاح الـتعلم، مجـال ـ ـسر وامل ل املـس دو لعـب و س، الـد بإعـداد يقـوم الـذي ـو رو ر

ــا م ط الــشر مــن جملــة فيــھ تتــوافر أن ــ ب ي الفعــال س التــد وعمليــة ن،لبــوخ:( ر ،2011بــوجلم

69(  

التواصــلية-1 الكفايــة ــ: امـتالك ف ا، ــستعمل وكيــف اللغــة، معرفــة ــ ع املعلــم ة قــد ــ روتتمثــل

ا ط شر ومن ة اللغو ف املعا ع تزداد ال ف واملعا ر   :ر
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ن- الذ ا ع ديث ا املراد ي املعا   .استحضار

ي- للمعا املناسبة لفاظ   .اختيار

املعا- أقدار نمراعاة املتلق ألقدار   .ي

االت- ا ألقدار ي املعا أقدار   .مراعاة

فيھ- والتأث للمتلقي سالتھ إبالغ ع للمساعدة ل والتم دوء   .رال

العلمية -2 الكفاءة   .امتالك

ة -3 اللغو الكفاءة   .امتالك

العل-4 التجدد كفاءة   .امتالك

الرسالة-5 م   .تقو

ا-6 والقدوة املعاملة بآداب   .سنةالتح

وموجـــھ، مـــدير ـــ إ امللقـــن مـــن التداوليـــة ـــة النظر ظـــل ـــ املعلـــم دو تحـــو ـــ ع ـــذا رو ل

مــع ناسـب ت ـ ال الـتعلم مـصادر واختيـار ، ــ التعلي للموقـف تخطيطـھ خـالل مـن للتعلـيم ومرشـد

ـان إذا إال ى اليتـأ ذا و طالب، ل تقدم مدى عن مالحظاتھ يل و ا، ل خطط ال داف

ف املعرفيــــــــة،للمعلـــــــم الطـــــــالب خلفيـــــــة ـــــــشيط ت ـــــــ ع ة وقـــــــد التحليــــــــل، ـــــــ ع ة وقـــــــد ، ـــــــ نا ركـــــــر ر

تلفة ا املعرفة مصادر والبحث القراءة ع م يع     .و

املتعلم   :ردو
ـشأ ي مـن ـو ف ا، مع تفاعل و ا، دالال و ا، مو فك و املعلم، لرسالة املتلقي و ُو ز ر

ومباشــرة فعالــة مــشاركة ك ومــشا س، الــد رلــھ سر الــد أثنــاء التواصــل عمليــة ولنجــاح إنتاجــھ، رــ

ي ما توافر ب ن،: ( ي بوجلم   )2011،69لبوخ

ة-1 اللغو ة ا امل   .رامتالك

شياء-2 ن ب العالقة اك وإد كيب وال التحليل ع ة رالقد   .ر

وار-3 ا بآداب   .التح

معھ،-4 والتفاعل املعلم ة وأفعالھؤر أقوالھ بھ   .لالقتداء

منھ-5 ستفادة و التعلم، ع قبال    .الرغبة

بـــدو يقــوم حيــث التداوليــة، ــة للنظر وفقـــا التعليميــة العمليــة محــو يمثــل املــتعلم رإن ًر َّ

ــــــم وف ـــــي، د الـــــنص ـــــا عل ـــــشتمل ـــــ ال ــــــة اللغو الرمـــــو اســـــتقبال خـــــالل مـــــن ي، إيجـــــا زـــــشط

ـــــا ط و ــــا، يقـــــومردالال كمـــــا ـــــا، إل ضـــــافة و ـــــا م وتقو ا نقــــد ـــــ ع والعمـــــل الـــــسابقة، اتـــــھ بخ

صــــفة مــــا ل ــــم والف املعرفــــة أن تؤكــــد فالتداوليــــة اجتماعيــــة؛ ة بــــصو ــــا م وف املعرفــــة ــــساب َّباك ر

ة بــــــصو ولكــــــن فرديـــــة؛ ة بــــــصو ف املعــــــا ـــــذه ل ــــــم الف ونــــــو ي ال الطـــــالب إن حيــــــث راجتماعيـــــة؛ ر ر ن َّ

التفـاوض ق طر عن الـتعلماجتماعية أسـاس ـو ي التـا و الـتعلم، عمليـة أثنـاء م بيـ نواملحادثـة
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املختلفـة، ات ـا امل مـن ـ للكث الطالب ساب اك من يصاحبھ وما والطالب، املعلم ن ب التفاعل رو

للمعلومــــات، اســــتقبالھ ـــ ــــشطا الطالــــب يجعـــل واملعلــــم الطــــالب ن بـــ املــــستمر التفاعــــل أن كمـــا
ً َّ

ــــ ثــــم ومــــن ــــا، املوقــــفَّومالحظ مــــع يتفاعــــل بحيــــث فعــــاال؛ علمــــا يــــتعلم أن ــــ ع الطالــــب ساعد
ً ً

يجابية ومشاركتھ دوافعھ ث و ه، تفك حرك و ،   .التعلي

البحث    :إجراءات

التداولية ة النظر أسس ضوء البحث إلجراءات توضيح ي   .وفيما

ات-1 ا امل   رقائمة

قائ ـ إ التوصــل تـم الـسابقة املــصادر خـالل الــنصَّمـن ـم ف ات ــا م تتـضمن مبدئيـة رمــة

مـــن ـــدف ال ن تبـــ مقدمـــة ـــ ع القائمـــة اشـــتملت وقـــد التداوليـــة، ـــة النظر أســـس ضـــوء ـــ ـــي د

ــــــــة بالنظر املرتبطـــــــة يم املفــــــــا لـــــــبعض وتوضـــــــيح القائمــــــــة، ـــــــذه تطبيـــــــق مــــــــن ـــــــدف وال البحـــــــث،

وصـــوال حـــة املق التعـــديالت وإجـــراء ن، املحكمـــ ـــ ع ا عرضـــ وتـــم التداوليـــة،
ً

ائيـــة ال ة للـــصو رـــا

  :التا

القائمة) 1(لجدو مجاالت ع ا ع وتو ات ا امل عدد زيو   .ر

ا-2 اختبار يإعداد د النص م ف ات ا مل املعر   :رانب

خالل من ي د النص م ف ات ا مل املعر انب ا اختبار بناء رتم َّ:  

الـنص- ـم ف ات ا م م وتقو عامة، بصفة م التقو مجال املتخصصة واملصادر الكتب رمراجعة

خاصة بصفة ي   .د

دبية- النصوص ات ا م تناولت ال ات ختبا رمراجعة ار م   .لالستفادة

ات املجال م ا امل رعدد  

ي 1 د بالنص املرتبطة السابقة اضات .ف  2 

ومنتجھ 2 ي د النص ن و القار ن ب التداولية .ئالعالقة  2 

ي 3 د النص الصوتية .الب  2 

يالب 4 د النص .الصرفية  2 

ية 5 كي ال ة(الب ي) النحو د .النص  3 

ي 6 د بالنص املرتبطة ات .رشا  2 

ي 7 د النص وار ا .يستلزام  2 

ي 8 د النص الكالمية .فعال  3 

ي 9 د النص ا ا .البعد  2 

 20 املجموع 
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ا- ا البحث ا إل توصل ال ي د النص م ف ات ا م عاد أ اسة رد   .ر

ا- وسما املرحلة، ذه وخصائص امعية، ا املرحلة الطالب نمو طبيعة اسة   .رد

ســـــئلة عـــــدد بلـــــغ بـــــھ) 60(وقـــــد وصـــــوال ن املحكمـــــ ـــــ ع ختبـــــار عـــــرض وتـــــم ، ســـــؤ
ً ً

تـــھ تجر ثـــم ائيـــة، ال ة معامـــلرللـــصو بلـــغ حيـــث وثباتـــھ؛ صـــدقھ ـــساب اســـتطالعية عينـــة ـــ ع

لالختبار النتائج) 0.833(الثبات ة للثقة يدعو إحصائيا دال ومعامل   .ًو

ي-3 د النص م ف ات ا مل ي دا انب ا مقياس   :رإعداد

بيــــة ال ليـــــة ب ن املعلمــــ الطـــــالب تمكــــن مـــــستو قيــــاس ـــــ إ املقيــــاس مجموعـــــة(ىــــدف

وذلــــك) البحــــث التداوليــــة، ــــة النظر أســــس ضــــوء ــــ ــــي د الــــنص ــــم ف ات ــــا مل ــــي دا انــــب رل

بـھ وصـوال ن املحكم ع املقياس عرض وتم حة، املق الوحدة داف أل م تحقيق مستو ملعرفة
ً

ى

معامـــل بلـــغ حيـــث وثباتـــھ؛ صـــدقھ ـــساب اســـتطالعية عينـــة ـــ ع تـــھ تجر ثـــم ائيـــة، ال ة رللـــصو

للمقيا الك النتائج)0.860(سالثبات ة للثقة يدعو مما إحصائيا؛ دال معامل و و ،ً.   

التالية -4 طوات با حة املق الوحدة إعداد مر حة، املق الوحدة   :َّإعداد

حـــة،• املق الوحــدة بنـــاء لـــدىأســس ـــي د الــنص ـــم ف ات ــا م لتنميـــة الوحــدة ـــذه إعـــداد رتــم َّ

وقــد ــر، جامعــة بيــة ال ليــة ســسزطــالب مــن عــدد ــ إ ند ــس أن الوحــدة بنــاء عنــد ــ ور

النفسية سس و ة، اللغو سس و العامة، األسس التداولية ة النظر من   .املستمدة

حة،• املق الوحدة داف أ ـتحديد ـي د النص م ف ات ا م تنمية الوحدة داف أ رتمثلت

تت ــداف أ وجــود حيــث مــن التداوليــة؛ ــة النظر أســس املرتبطـــةضــوء الــسابقة اضــات باالف علــق

ومنتجـــــھ، ـــــي د الـــــنص ن ـــــ و القـــــار ن بـــــ التداوليـــــة بالعالقـــــة تتعلـــــق ـــــداف وأ ـــــي، د ئبـــــالنص

تتعلـــــق ــــداف وأ تداوليــــة، ــــ ب مـــــن بــــھ ومــــا ــــي د بـــــالنص املرتبطــــة ات باإلشــــا تتعلــــق ــــداف روأ

ا اجية ا وانب وا الكالمية فعال و وار ا ييباالستلزام د   .لنص

املناســـــب،• املحتـــــو ـــــ. وتنظيمـــــھىاختيــــار ع ،: واشــــتمل ـــــ بـــــن لكعـــــب املــــديح ـــــ و زالـــــنص ل

نــص ــل وقـسم ، ــ للمتن العتـاب ــ والثالــث واملـواعظ، كــم ا ـ دي الــو ابــن الميـة مــن ي والثـا
ُ

ر

منفــصلة متــصلة علــم وحــدة ــ عت س د ــل ف ا اســ د الطالــب ــ ع ل ــس ل س؛ در ثالثــة ــ رإ ر ــو

ومنفـصلة ـل، ك الوحـدة ـداف أ تحقيـق إ س الدر بقية مع دف حيث متصلة الوقت؛ ونفس

منفصلة اسة د سھ د ما إذا بھ خاصة داف أ تحقيق إ دف رحيث   .ر

املناســـبة؛• س التــد اتيجيات اســـ ـــرتحديــد الطـــالب ات ــا م وتنميـــة الوحــدة ـــداف أ رلتحقيــق

ا اســـــ اســـــتخدام تـــــم ـــــي، د الـــــنص ـــــم ـــــةَّف النظر وأســـــس مبـــــادئ مـــــع ناســـــب ت س تـــــد رتيجيات

ــ ال جتماعيـة البنائيـة ــة النظر مـع النفـسية الناحيــة مـن تلتقـي التداوليــة ـة فالنظر التداوليـة،

إيجــــاد يحــــاولو ل مــــش بموقـــف ن املتعلمــــ ــــة مواج ــــ ع عتمـــد قيقــــي ا الــــتعلم أن ــــ ع نتؤكـــد َّ

ا خــــالل ومــــن والتنقيـــب، البحــــث خــــالل مـــن لــــھ ــــلحلـــو املــــشاركة ـــ ع م بيــــ جتمــــا لتفاعـــل
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ـــا وم كة املـــش ـــشطة مـــن واســـعة والـــدوائر: مجموعـــة ، التبـــاد س والتـــد ـــوار، وا راملناقـــشة

  .دبية

املناســبة؛• التعليميــة الوســائل كمــاتحديــد أثــرا، وأبقــى عمقــا، ــ أك علمــھ يــتم مــا تجعــل ًحيــث ً

ـــ يو وا ـــشاط بال ن املعلمــــ الطـــالب د نحــــووتـــز قـــدما واملــــ والدافعيـــة، ة، ثـــا و والتجديــــد ًة، ر

س؛ التــــد ــــ املعينــــة التعليميــــة واملــــواد الوســــائل مــــن مجموعــــة تحديــــد فــــتم املرجــــوة، رــــداف َّ

ـ ع عمـل اقعيـة، و متنوعـة ـو ت أن ا ف ر وقد الوحدة، داف أ تحقيق ا م ولالستفادة نو

املتعلم ن ب يجابية املشاركة   .نتوف

املناســـبة،• التعليميــة ـــشطة ؛تحديــد جتمـــا والتفاعـــل التعــاو ـــ ع ع ـــ ــشطة أ ـــ نو ُ

مـــن املقــصودة ــة اللغو ات ــا امل تنميـــة ــ ع م ــساعد وظيفيــة ـــة لغو مواقــف ــ الطــالب رلوضــع

الـــــتعلم، ة اســـــتمرا ـــــ ع ممـــــا حـــــة، املطر ـــــار ف و املعلومـــــات لتبـــــادل ـــــي؛ د التواصـــــل رخـــــالل و

ــتموتحق كمــا ــشاط، وال الفعاليــة مــن ـدا مز الــتعلم وإعطــاء للمعلومــات، الــوظيفي التطبيــق ًيـق

ــ إ يــؤدي بمــا امــل، مت ل ــش ــا ا ا بم تمــام و اللغــة، بوظيفــة التداوليــة التعليميــة رــشطة

ا أمثل ومن ة، اللغو التداولية ة القد ثرائية:رتنمية و ستكشافية، و ية، التحف    .شطة

املناسبة• م التقو أدوات التا.تحديد النحو ع الوحدة م تقو   :سار

ــ• القب م ــ:التقــو ال ات ــا امل مــن الــتمكن مــستو لتحديــد الوحــدة؛ اســة د ــ البــدء قبــل روتــم ىر َّ

ا عل     .شتمل

التكو• م إ:التقو م التقو من النوع ذا دف و س، د ل اسة د أثناء روتم   :ر

ما- ةتحديد املطلو ات ا امل سب اك قد املعلم الطالب ان     .رإذا

ا- لعالج الضعف؛ ونقاط ا، لتدعيم القوة؛ نقاط   .بيان

البعـدي • م ــة،:التقـو املطلو ـداف تحقيـق مـن للتأكـد س د ـل اسـة د مـن ــاء ن عـد روتـم ر َّ

الوحدة من اء ن عد   .و

البحــث-5 ألدوات البعـدي ـا:التطبيـق ن أدواتعـد تطبيــق تـم حــة املق الوحـدة س تـد مــن َّء ر

التا النحو ع إحصائيا ا ومعا البيانات صد و عديا ًالبحث ر ً:  

نــــصھ- أ والــــذي و بــــالفرض تتعلــــق جــــات: لنتــــائج د متوســــطي ن بــــ إحــــصائيا دال فــــر ريوجــــد ً ق

ا انــب ا اختبــار ــ والبعــدي ــ القب ن التطبيقــ ــ يــة التجر املجموعــة اتطــالب ـــا مل ــ رملعر

البعدي التطبيق لصا ي د النص م   .ف

ثــم ، نــامج ال اسـة د ثــم البحـث، مجموعــة ـ ع قبليــا تطبيقـا ختبــار تطبيـق تــم َّحيـث َّ رَّ ً ً

ق الفــر حــساب ثــم املجموعــة، ــ ع عــديا تطبيقــا ختبــار وتطبيـق َّ ً اختبــار-ً  (T.Test) باسـتخدام

املرتبطـــة د-للمتوســـطات متوســـطي ن ــــبـــ القب ن التطبيقـــ ـــ يـــة التجر املجموعـــة طــــالب رجـــات

التا دو ا من يت كما     :لوالبعدي،
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ية) 2(لجـدو التجر املجموعة طالب جات د متوسطي ن ب التائية سبة ال اختبار  رنتائج

الداللةالقيمة مستو عند دولية ة) 0.01(ىا حر جة د وعند2.44= 29رو ،)0.05 = (1.68  

الــــسابق ــــدو ا مــــن قيمــــة: ليتــــ مــــستو) ت(َّأن عنــــد إحــــصائيا ىدالــــة وأن)0.01(ً ،َّ

بلـغ البعـدي القيـاس ـ ية التجر املجموعة جات د وتـراوح) 55.30(رمتوسط ، ليـة ال جـة الد رـ

ن ـ )5.33،8.40( ب القب القيـاس جات الد متوسط بلغ نما ،ب الفرعية ـ) 28.03(رعاد

الفرعيــة عـــاد ـــ وتــراوح ليـــة، ال جــة ة)2.66،4.30(رالد املحـــسو التائيـــة ــسبة ال قيمـــة وأن ،َّ

ن)  21.83( بــــــ وتراوحــــــت ، ليــــــة ال جــــــة مـــــــن) 8.46،26.07(رللد ــــــ أك ــــــ و الفرعيــــــة، عــــــاد ــــــ

ع دوليـة مــستوا تبلـغ ) 0.01( ىنـد ــ )2.44(حيـث إحـصائيا دالــة ق فـر وجـود ــ إ ـش ممــا ،ً و

الختبــــار البعــــدي القيــــاس ــــ يــــة التجر املجموعــــة تفــــو ــــ ع مؤشــــرا عــــد ــــذا و عــــاد، قجميــــع ً

ي د النص م ف ات ا مل املعر انب    .را

  

  

نحراف املتوسط العدد القياس البعد  

ياملعيار  

ن ب الفر قمتوسط

ن  القياس

املعيار طأ يا

قللفر  

قيمة

"ت"  

ىمستو

 الداللة

السابقة 1.39 2.70 30 القب اضات ف

بالنص  0.628 5.53 30 البعدي املرتبطة

2.83 0.272 10.43 0.01 

ن 1.20 2.70 30 القب ب التداولية العالقة

النص ن و ئالقار

 ومنتجھ

 0.727 5.56 30 البعدي

2.86 0.298 9.61 0.01 

الصوتي 1.12 3.10 30 القب ةالب

 0.730 5.46 30 البعدي النص

2.36 0.251 9.42 0.01 

الصرفية 1.42 3.16 30 القب الب

 0.571 5.46 30 البعدي النص

2.30 0.272 8.46 0.01 

املرتبطة 0.995 3.10 30 القب ات رشا

 0.556 5.63 30 البعدي بالنص

2.53 0.208 12.21 0.01 

وار 0.973 3.13 30 القب ا يستلزام

 0.660 5.33 30 البعدي النص

2.20 0.194 11.33 0.01 

ية 1.11 3.16 30 القب كي ال الب

ة( النص) النحو  0.660 8.33 30 البعدي 

5.16 0.198 26.07 0.01 

الكالمية 1.66 4.30 30 القب فعال

 0.723 8.40 30 البعدي النص

4.10 0.340 12.05 0.01 

ا 1.39 2.66 30 القب ا البعد

 0.568 5.56 30 البعدي النص

2.90 0.276 10.47 0.01 

الختبار 6.59 28.03 30 القب لية ال جة رالد

املعر انب  2.12 55.30 30 البعدي ا

27.27 1.25 21.83 0.01 
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نـــــــصھ- ب ــــذي والـــ ي ــــا الثـــ ــــالفرض بـــ ــــق تتعلـــ ــــائج ــــص: نتــ إحـــ دال ــــر فـــ ــــد نقيوجـــ ــــ بـــ ًائيا

ـــ والبعـــدي ـــ القب ن التطبيقـــ ـــ يـــة التجر املجموعـــة طـــالب جـــات د رمتوســطي

البعدي التطبيق لصا ي د النص م ف ات ا مل ي دا انب ا   .رمقياس
ثـم ، نـامج ال اسـة د ثـم البحـث، مجموعـة ـ ع قبليـا تطبيقـا املقيـاس تطبيـق تـم َّحيث َّ رَّ ً ً

عـديا تطبيقــا املقيـاس ًتطبيـق قً الفــر حـساب ثــم املجموعـة، ــ وع اختبــار-َّ  (T.Test) باسـتخدام

املرتبطـــة ــــ-للمتوســـطات القب ن التطبيقـــ ـــ يـــة التجر املجموعـــة طــــالب جـــات د متوســـطي ن ربـــ

التا دو ا من يت كما     :لوالبعدي،

ية) 3(لجـدو التجر املجموعة طالب جات د متوسطي ن ب التائية سبة ال اختبار   رنتائج

ي د النص م ف ات ا مل ي دا انب ل والبعدي القب ن   .رالتطبيق

 

 البعد

نحراف املتوسط العدد القياس  

ياملعيار  

الفر قمتوسط

ن القياس ن  ب

املعيار طأ يا

قللفر  

 قيمة

"ت "  

ىمستو  

الداللة  

اضات  0.764 1.83 30 القب ف

املرتبطة السابقة

 بالنص

 0.546 5.66 30 البعدي

3.83 0.084 45.53 0.01 

التداولية  0.661 1.90 30 القب العالقة

ن و القار ن ئب

ومنتجھ  النص
 0.546 5.66 30 البعدي

3.76 0.123 30.38 0.01 

الصوتية  0.583 1.73 30 القب الب

 0.498 5.60 30 البعدي النص

3.86 0.063 61.25 0.01 

الصرفيةالب  0.587 2.00 30 القب

 0.430 5.76 30 البعدي النص

3.76 0.092 40.93 0.01 

املرتبطة  0.899 2.13 30 القب ات رشا

 0.498 8.60 30 البعدي بالنص

6.46 0.164 39.37 0.01 

وار  0.449 1.26 30 القب ا يستلزام

النص  0.490 5.36 30 البعدي 

4.10 0.074 55.78 0.01 

ية  0.674 1.40 30 القب كي ال الب

ة( النص) النحو
 0.556 5.36 30 البعدي

3.96 0.122 32.49 0.01 

الكالمية  0.761 1.80 30 القب فعال

 0.718 8.03 30 البعدي النص

6.23 0.141 44.11 0.01 

ا  0.520 1.73 30 القب ا البعد

 0.572 5.50 30 البعدي النص

3.76 0.141 32.95 0.01 
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 البعد

نحراف املتوسط العدد القياس  

ياملعيار  

الفر قمتوسط

ن القياس ن  ب

املعيار طأ يا

قللفر  

 قيمة

"ت "  

ىمستو  

الداللة  

لية  3.04 15.80 30 القب ال جة رالد

ي دا انب  1.75 55.56 30 البعدي ا

39.76 0.406 97.93 0.01 

الداللة مستو عند دولية ا ة) 0.01(ىالقيمة حر جة د وعند2.44= 29رو ،)0.05 = (1.68  

الـــسابق ــــدو ا مـــن قيمــــة( ):ليتـــ مــــستو) ت(َّأن عنـــد إحــــصائيا ىدالـــة َّوأن) 0.01(ً

بلــــــغ البعــــــدي القيـــــاس ــــــ يــــــة التجر املجموعـــــة جــــــات د متوســــــط)55.56(رمتوســـــط بلــــــغ نمـــــا ب ،

ــــ القب القيــــاس ــــ جات ــــسبة) 15.80(رالــــد ال قيمــــة وأن ــــي، دا انــــب ا ــــ ليــــة ال جــــة الد َّــــ ر

املحـــ ةالتائيـــة مـــستو) 97.93( سو عنـــد دوليـــة ا مـــن ـــ تبلـــغ ) 0.01( ىأك ممـــا )2.44(حيـــث ،

القياس ية التجر املجموعة تفو ع مؤشرا عد ذا و إحصائيا، دالة ق فر وجود إ قش ً ً و

ي د النص م ف ات ا مل ي دا انب ل   .رالبعدي

البحث نتائج    :تفس
بيا مـــــن عرضـــــھ تـــــم مـــــا خـــــالل يمكـــــنَّمـــــن ض الفـــــر وتحقـــــق إحـــــصائيا، ـــــا وتحليل ونـــــات، ً

الوحـــــدة فاعليـــــة ـــــت يث ممـــــا ـــــ القب عـــــن البعــــدي التطبيـــــق ـــــ الطـــــالب مـــــستو تفـــــاع ا ىمالحظــــة ر

مجموعـــــة لــــدى ــــي د الــــنص ــــم ف ات ــــا م تنميــــة ــــ التداوليــــة ــــة النظر ــــ ع القائمــــة حــــة راملق

ي ما خالل من ذلك تفس مكن و   :البحث،

ب- الطالب التداوليةمعرفة ة النظر أسس ضوء ي د النص م ف ات ا م م سا اك مية    .رأ

ــا- الطــالب ــف عر و ا قياســ يمكــن إجرائيــة ســلوكية ات عبــا ــ نــص ــل ل الــتعلم نــواتج رصــياغة

النص من اء ن عد م م املطلوب ومعرفة التعلم عملية ع م ساعد النص، اسة د     .رقبل

دبيـــة- النـــصوص ـــةحاجــة النظر ديثـــة ا ـــة اللغو ــات النظر مـــع تتفـــق ـــسية تد أســاليب ـــ رإ

  .التداولية

التفاعــــل- ــــ ع عتمــــد جذابــــة أســــاليب ــــ إ تحتــــاج امعيــــة ا املرحلــــة ــــ الطــــالب نمــــو خــــصائص

دبية النصوص اسة د أثناء التداو ضو وا يجابية رواملشاركة   .ر

ال- والفوائــد الوحــدة، ميــة أل الطــالب اك تنميــةرإد ــ ع عمــل حيــث ا؛ اســ د مــن م علــ عــود رــ

ا علم ا و يواج ال املشكالت ع والتغلب دبية، النصوص مع التعامل م ا ا   .رم

للمتلقـي- الـشاعر قبـل مـن موجـھ خطـاب أنـھ ـ ع ـي د للـنص بالنظر التداولية ة النظر تمام َّا

ت و معــھ يتفاعــل يجعلـــھ ممــا ، التــأث ـــبقــصد ع ه دو يقتــصر وال للــنص، ومبـــدع منــتج ــ إ رحـــو ل

التلقي   .مجرد
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توجـد- حيـث بـھ؛ معرفتـھ ـ وتن ، املحتـو ـم ف ـ ع الطالب ن ع ال بات والتد شطة ىتنوع ر

تــــم بمــــا ــــا ط و الــــسابقة، ف واملعــــا املعلومــــات اســــتدعاء ــــ ع الطــــالب ــــساعد متنوعــــة ــــشطة َّأ ر ر

ع ساعد ف النص؛ حو إليھ حولھلالتوصل ام ح وإصدار وتذوقھ مھ   .ف

  :التوصيات
نتــــائج مـــن إليــــھ توصـــل ومــــا خطـــوات، مــــن اتبعـــھ ومـــا ــــار، أف مـــن البحــــث عرضـــھ مــــا ضـــوء ـــ

بـــــ   :يو

النــصوص- اســة لد ن املعلمــ الطــالب إعــداد ــ حــة املق للوحــدة ــر جامعــة بيــة ال ليــة ــ رتب ز

  .دبية

ال- تــم ــ ال ات ــا بامل َّخــذ النـــصوصر ــم ف ات ــا م نميــة ب ــ ع بــرامج تخطــيط عنــد ــا إل رتوصــل

ر جامعة بية ال لية ب ن املعلم الطالب لدى   .زدبية

دبية- النصوص ن املعلم الطالب أداء م تقو عند البحث أدوات من   .ستفادة

ستفاد- و ية، العر اللغة عليم ة اللغو ات النظر بتطبيق ـةتمام بو ال التطبيقـات مـن ة

ا    .ل

والـــصر- ي الـــصو باملـــستو يبـــدأ متنوعـــة ات مـــستو يتـــضمن أنـــھ ـــ ع ـــي د الـــنص ـــ إ ىالنظـــر َّ

والتداو والدال كي   .وال

ـــــشطة- باســـــتخدام تـــــداوليا تحلـــــيال دبيـــــة النـــــصوص تحليـــــل ـــــ ع ن املعلمـــــ الطـــــالب ب ًتـــــد ً
ر

م الف ع ساعد ال للنصاملتنوعة ي   .د

حات   :املق
التالية              حات املق البحث يقدم العل البحث ة ملس استكماال

ً
:  

أخر-1 عليمية مراحل دبية النصوص س تد حة املق الوحدة ىتطبيق   .ر

طــالب-2 لــدى ي الكتــا اللغــو داء ات ــا م لتنميــة التداوليــة ــة النظر ــ ع قــائم برنــامج يفاعليــة ر

التعلي املختلفةاملراحل   .مية

البال-3 التذو ات ا م تنمية التداولية ة النظر ع قائم برنامج قفاعلية   .ر
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  :املراجع
أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

حميــد ــدي م ــ): 2017(أبــرار والتعب ــي د التــذو ات ــا م تنميــة ــ ح ــ مق ي بنــا برنــامج قفاعليــة ر

ا ـة و بجم ـة الثانو املرحلة طالب لدى ي واملعرفـة،رالكتا القـراءة مجلـة ) 185(لعـراق،

85- 115.  

عطـــــا محمـــــد يم ط): 2005(إبـــــرا يـــــة، العر اللغـــــة س تـــــد ـــــ الكتـــــاب2راملرجـــــع مركـــــز رة، القـــــا ،

شر   .لل

منظو ابن الدين جمال الفضل ج): 1990(رأبو العرب، ف9لسان املعا دار   .ر،

ميد ا عبد حل ي املـ): 2011(أما ـ ع قـائم برنـامج الكفـاءةفاعلية تحـسن ـ ي جمـا ال دخل

ة بو ال املجلة عدادي، و الصف لتالميذ تصالية ة   .39 -3) 30(لاللغو

ـــواد ا عبــد إســـماعيل ي ـــم): 2013(ــسيو ف ات ــا م تنميـــة ــ التوليـــدي الــتعلم نمـــوذج رفاعليــة

الـــسعودية يــة العر باململكـــة ــة الثانو املرحلـــة طـــالب لــدى دبيـــة اســـاتالنــصوص د ر،

النفس، وعلم بية   .236 -191،)44(2ال

تــو ميــد ا عبــد كمــال ؛ تــو ن حــس نحــسن زن البنائيــة،): 2003(ز منظــو مــن س والتــد رالــتعلم ر

الكتب عالم رة،   .القا

ــ ر ــة زحو ــ): 2006(ر غ ماجــست ســالة التداوليــة، اللــسانيات منظــو مــن القدســية رحاديــث ر

داب، لية ة، شو ةرم زائر ا ة و م با خيضر محمد   .رجامعة

الـــــــشعي الـــــــدين عـــــــالء طعيمـــــــة، أحمـــــــد اتيجيات): 2006(رشـــــــدي إســـــــ دب، و القـــــــراءة علـــــــيم

ى العر الفكر دار رة، القا متنوع، و م   .رمختلفة

العظــــيم عبـــــد أحمــــد ــــم اللغـــــة) : 2015(ر ــــ متعل لــــدى اللغـــــو طــــاب ا تحليــــل ات ـــــا م يتنميــــة ر

النــــــاط يــــــة التداوليــــــة،العر ــــــة النظر ــــــ ع قــــــائم برنــــــامج باســــــتخدام أخــــــر بلغــــــات ن ىق

س، التد وطر املنا اسات رد   .118 -71) 210(قر

س يـو سـم ائـد اير؛ ع رسعد ر الـدار): 2016(ز عمـان، ا، ـس تد وطرائـق ـا منا يـة العر راللغـة

ية    املن

الـــسميع عبـــد البنـــا): 2007(صـــالح بـــاي نمـــوذج اســـتخدام عـــديلأثـــر ـــ ع البالغـــة س تـــد ـــ ري

طالبـات لـدى البالغـة نحـو ـات تجا وتنميـة البالغيـة يم املفا عن البديلة ات رالتصو

ر، جامعة بية ال لية مجلة ، الثانو و زالصف ي   .175-127) 133(3ل

خاليفـة فدائيــة): 2015(قطـار ات ـشو م قـصيدة ـ ، تـداو منظـو مــن الـشعر طـاب ا رتلقـي ر ي

خيـضرع محمـد جامعـة داب، ليـة ، ماجـست سالة ي، قبا ار ل اسرائيل ان رجد ر

زائر   .با
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و مد أحمد ي): 2008(رع العر الفكر دار رة، القا ية، العر اللغة فنو س نتد   .ر

اي أدر ــ للعلــوم،): 2011(والعيا يــة العر الــدار ع مطــا ي، اللــسا التــداو ــ ــوار ا لســتلزام ي

وت   .ب

ســلمانفــ حتفــاظ): 2014(ؤاد و ة الــشعر النــصوص حفــظ ــ التعليميــة الرســوم اســتعمال أثــر

جامعــة بيــة، ال ليــة ة، ــشو م ــ غ ماجــست ســالة ــامس، ا الــصف تالميــذ لــدى رــا ر

بالعراق   .ديا

محمـــد شــعبان التبادليـــة): 2015(فاطمــة والقــراءة دب دوائـــر اتيجي اســ ن بــ امـــل الت فاعليــة

جتماعيـــةلل ات ــا وامل القـــرار اتخــاذ ة ـــا وم دبيــة ات ـــا امل تنميــة ـــ دبيــة رنــصوص ر ر

بيـــــة، ال ليـــــة ة، ـــــشو م ـــــ غ اه دكتـــــو ســــالة ، الثـــــانو الثالـــــث الـــــصف طالبـــــات رلــــدى ر ر ي

القر أم   .ىجامعة

لندة دبيـ): 2017(قياس اسـات الد جيـل مجلـة ـا، اقع و التداولية اسة الد مية رأ ـة،ور والفكر ة

زائر، ا ، العل البحث جيل   .139 -127،)28(مركز

ن بـــــوجلم ي): 2011(لبــــوخ با شـــــ ترجمــــة التعليميـــــة، العمليــــة ـــــ التواصــــلية التداوليـــــة العناصــــر

زائر با اح مر قاصدي بجامعة دبية ثر مجلة   .75 -65) 10(الطيب،

البــــار عبــــد شــــعبان ر مــــ): 2015(يمــــا ــــة اللغو ات ــــا مكتبــــةرامل الــــدمام، الــــتعلم، ــــ إ ــــساب ك ن

  .املتن

ــي را الز ســعيد ليــة): 2007(محمــد ب الطــائف محافظــة ــ يــة العر اللغــة طــالب تمكــن ىمــستو

بيـــــة، ال ليـــــة ة، ــــشو م ـــــ غ ماجــــست ســـــالة الــــوظيفي، النخـــــو ات ــــا م مـــــن ن راملعلمــــ ر ر

القر أم   .ىجامعة

ــــادي ال عبـــــد عـــــزاز اســـــتخ): 2016(يمحمــــد تنميـــــةفاعليـــــة ـــــ ـــــشعب امل ــــ التفك اتيجية اســـــ دام

ـة، ر ـة الثانو املرحلـة طـالب لـدي العقل وعادات دبية النصوص تحليل ات ا زم ر

بية ال لية ، ماجست ق-رسالة الزقا   .زجامعة

يم إبـــــرا س عـــــو ليـــــة): 2007(محمــــد ب ن املعلمـــــ للطــــالب البالغـــــة ـــــ ح ــــ مق برنـــــامج س تـــــد رأثــــر

ــش بيــة باملرحلــةال ــي د الــنص لتحليــل مــة الال ات ــا امل تنميــة ــ يــة العر اللغــة زعبة ر

واملعرفة القراءة مجلة ة،    .37 -13،)63(الثانو

عاشو قاسم اتب و وامدة، ا فؤاد رمحمد ـة): 2014(ر النظر ن ب ية العر اللغة س تد رأساليب

ع والتو شر لل ة املس دار عمان،   .زوالتطبيق،

أحمــــــــــ نحلــــــــــةمحمــــــــــود ة،): 2011(د ســـــــــــكند املعاصــــــــــر، اللغــــــــــو البحـــــــــــث ــــــــــ جديــــــــــدة رآفـــــــــــاق ي

امعية ا املعرفة   .دار
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ســـــليمان الـــــدين جـــــالل بحـــــث): 2016(محمــــود ـــــي، القرا يعاب ســـــ ات ـــــا م يف وتــــص رالتداوليـــــة

جا بية، ال لية واملعرفة، للقراءة ة املصر معية ل عشر السادس للمؤتمر معةمقدم

  .دمياط

ســـعيد شـــاكر املـــستقبل،): 2013(محمـــود وآفـــاق اضـــر ا تحـــديات ـــا غ ن للنـــاطق اللغـــة علـــيم

واملجتمــــــع الفــــــرد مـــــسئولية عامليــــــة، لغـــــة يــــــة العر يــــــة، العر للغـــــة و الــــــدو لاملـــــؤتمر

وت، ب و، س اليو مع بالتعاو ية العر للغة الدو املجلس س23 -19نوالدولة،   .رما

ع اللــــــسانية): 2013(اشــــــةمحمــــــود اجماتيــــــة ال ــــــة ــــــشأة) التداوليــــــة( النظر وال يم املفــــــا اســــــة رد

داب مكتبة رة، القا   .واملبادىء،

الناقـــــــــة امـــــــــل والفنيـــــــــات): 2017(محمـــــــــود والطرائـــــــــق املـــــــــداخل ـــــــــا ألبنا يـــــــــة العر اللغـــــــــة علـــــــــيم

ي العر الفكر دار رة، القا املعاصرة، اتيجيات س   .و

ال أحمد ان ات): 2010(سمانومر مـستو تنميـة ـ اللغو النص ية ب تحليل اتيجية اس يفاعلية

ة، ـشو م ـ غ اه دكتـو سـالة ـة، الثانو املرحلـة طـالب لـدى والـشعر ـ للن ـي القرا م رالف ر ر

شمس ن ع جامعة بية، ال   .لية

راو ـــــــ فعـــــــا): 2005(يمــــــسعود رة لظـــــــا تداوليـــــــة اســــــة د العـــــــرب العلمـــــــاء عنــــــد لرالتداوليـــــــة

لبنان وت، ب شر، وال للطباعة الطليعة دار ي، العر ي اللسا اث ال   .الكالمية

الــسر صــالح ذات): 2015(وائـل القــراءة س تــد ــ دب دوائــر اتيجية اسـ اســتخدام رفاعليــة

و الــصف طــالب لــدى ــي ا الر والــو بداعيــة الكتابــة تنميــة ــ الواحــد لاملوضــوع و

املجلة ، ة،يالثانو بو املنيا،)114(29ال جامعة بية، ال لية ،479-528.   

ن لـ أبـو ـ املر ــي): 2016(وجيـھ د التـذو ات ـا م عـض تنميـة ـ ام سـ اتيجية اسـ قفاعليـة ر

بيــة ال ــ يــة عر اســات د ، الثــانو و الــصف طــالب لــدى بــدا ي الكتــا ـ روالتعب ي ل

النفس،   .295 -251،)71(وعلم

ية: اثاني جن   :املراجع
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