
  

 

زائر    ا وآفاقھ ومرجعياتھ أصولھ ، ا ا طاب ا مخ اللغات ينظم لية ب

داب تيارت ،و الوط،جامعة الدرا ع اليوم لغة العربیة : حول الرا لتعلميیة ا  ،البعد التداويل 

سم14: يوم الوسط . 2015د اللغوي التواصل الية إش ناول الواقعالتعليي يفرزه وما

اختالالت من زائري ا بوي نجدال التعليميةقد العملية مردودية ع سلبية اسات ع ا ا مع .ل

نفسھ بوي ال النظام داخل من ا إلصالح املمكنة ات واملعا املناسبة البدائل تقديم    .محاولة

 :الديباجة
و   اللسانيات مألوفاً موضوعاً ة خ السنوات التداولية الأصبحت . تعليميةالدراسات

الصدد ذا ليج جفري التداولية: يقول منا ف إذا إال ا ذا اللغة طبيعة م ف حقيقة ستطيع كيف: ال

اللغة التواصل؟ستعمل   .عملية

الكالم بموقف عالقتھ ضوء املع تدرس منو .فالتداولية بدالً الوظيفة عن خصوصاً تتحدث

املقصود إذن .املع والداللةفالتداولية النحو من ملموسية أك مستوى ع اللغة مع   .تتعامل

عليم كيب(النحوإن و ) اللغوي ال العالمات؛ ن ب لية الش العالقات دراسة الداللةعليمع

و  ؛ باألشياء العالمات عالقة دراسة اعليمع بمؤول العالمات عالقة دراسة ع تتطلبو .التداولية

اللغة اتالدراسذه مستعم إ وماشارة اللسانياتهتفيد، املسائل ل اً من ا بوصف

تصالية ات الصعو و ات املواج تصالية ات الصعو و لة، و سان تفاعل و التطبيقية

املتصلون  ا ف يتواجھ ال ال اللقاءات ر تظ   .ال

ب التفاعل من نوع ناك والو التداولية اللغوين كتواصل مش تمام ا حقول جتما

ا واستعماال الكالم وأفعال جتماعية ية التأش املفردات دراسة تمتلك. وخصوصاً املقابل، و

ال بھ م سا ل الكث اللغويالتداولية دوارتواصل و طاب وا املحادثات تحليل خصوصاً جتما

املخاطبةج صيغ تحديد ا ودور   .تماعية

ف عر وتوسيع ر تطو إ اجة ا رت اللغةباإلشارةCarnap)( "ارناب"وظ مستعم من أك ؛إ

الكالم حدث زمان و ان م إ إشارة ناك ون ت أن ب ف. ي عر إ السياق وم مف إدخال وجب نا و

امل،للتداولية"ارناب" ات و يتضمن انيةوالسياق وامل الزمانية واملحددات الكالمي دث ا ن شارك

ن املشارك ومقاصد   .واملعتقدات

اليومية ياة با املدرسة ط ر وضرورة اللغوي ستعمال ا يفسر بالتعليمية التداولية عالقة  إن

املطبقة املعرفة ا سب املك ا وم بمف املدرسية املعرفة لنقل الطرق أنجع عن ياة؟والبحث ولعلا

صوره أدق ة بو ال املنظومة إصالح إليھ ش ما   .ذا



 

 

املستوى بإصالح ون املر يبدأ لم ما إيجابية تائج ب ي يأ أن يمكنھ ال ة بو ال املنظومة إصالح إن

عشر  ثالث املتعلم يق حيث ، و التعليمية املراحل اللغوي التواصل وتحقيق للتالميذ ةالقاعدي

والعادات سانية القيم من ة كب مجموعة سيخ ل افية زمنية ة ف و امعة، ا دخولھ قبل سنة

املتعلم ا غرس إ للمجتمع ة بو ال الفلسفة دف ال ات تجا و املنطلق،. الدراسية، ذا ومن

وم رامج و تخطيط من بوي ال للوسط املؤسسة بالعوامل تمام من لغوي فالبد وتواصل   .نا

الكمية واملالحظات والتعليقات الدالئل بمجموعة السياق ذا ستعانة من بد ال أنھ كما

ا عل متفق ملعاي وفقا ن مع حكم إ للوصول ا فحص املراد رة الظا أو الوضع تصف ال  والكيفية

مايتموضع وذلك التداو عده اللغوي التواصل ا مأوليا أ من املتخصصون ه الوسائلعت

التعلمية التعليمية العملية إلنجاح التخطيط مجال   . املستخدمة

املسطرة داف تحقيق ع املساعدة ة الضرور العوامل توف مجال ذلك يدخل أن بد وال

ا املتعلقة جراءات واتخاذ املختارة ة بو ال السياسات التو . ورسم يحتل الوسطحيث اللغوي اصل

املتنوعة التعلمات لبناء ة ضرور قاعدة ل ش ونھ ل التعليمية املنظومة أساسية انة م بوي ال

للطلبة   . املختلفة

سياق   واملتعلم املعلم ن ب التبادلية العالقات البحث ع ك ال ب ي ية التنظ ة الوج ومن

ب وذلك ي الديداكتي الفعل وناتتحليل م ل لدى ا ر وتطو ا دور وتفعيل العالقات ذه شيط ت

من للرفع اديمية الدراسات ة وا ا م ل اتيجيات اس أصبحت بحيث التعليمية، العملية

يم املفا ر لتطو أسا كركن املعرفية باملادة ام ل و بوي ال املردود ن وتحس التعلي املستوى

من ل لدى املالئمةالتعليمية اتيجيات س اختيار عند عتبار ن ع لھ ذلك وأخذ واملتعلم املعلم

شود امل بوي ال صالح لة ي   .ل

بحيث التعليم، موضوع نحو اتنا اتجا املعر النفس علم وخاصة التعلم، ات نظر ت غ لقد

املعرفية ارات امل مستوى ع والتعلم اللغوي التواصل لة مش املعلموضعت من أك بدرجة والوجدانية

الدراسية املتعلم نتائج املتعلم” إ بھ يقوم ما ا املعلم يقولھ مما   .“نتقال

حل و املركب سط ي حيث سر و ولة س املعرفة ل بتحو سمح اللغوي للتواصل التداو البعد إن

التع للمنظومة ة وا موضوعية ر تقار تقديم من مكن و محليةاملعقد بمقارنات القيام ومن ليمية،

التعليم مراحل واملساواة القبول موقف توضيح ومن والتعليمية، املدرسية ياة ل ودولية واقليمية

التعلي النظام السائدة ات والتغ للشروط املعقولة سباب وتقديم بؤ. املختلفة، والت م الف ومن

وا للمدارس املستقبلية تصورباالحتياجات ر تطو ومن املناطق، مختلف واملعدات ة شر ال ملوارد

النظام نواتج ن ب املواءمة ادة ز متطلبات تحديد ومن ، التعلي النظام والضعف القوة وانب

متطلبات ومختلف مستقبال بالقيد بؤ الت ومن قتصادية، و جتماعية التنمية واحتياجات التعلي

و  التعلي التعليميةالنظام امج وال طط ا وواض القرار لصا اتيجيات اس اح اق   .من



 

 

الإن املرحلةش صوصية مالئمة برامج لبناء ا مم ودا مج تطلب و مركبة طبيعة ذو

أخرى  ة ج من التعلم اتيجيات اس والبحث ة، ج من الذي.التعليمية الدرا اليوم ذا ي يأ لذا

   :ةأطروحنقارب

    

  :المحاور
بالتعليمية -1 التداولية التداو :عالقة الوظيفي املن وعدم اعتماد الطبيعية اللغة دراسة

ال يبة ال التواصلية القدرات اإقصاء الدراستمد العل ا شاط التواصليةألن؛من القدرات

ياة ا ن العادي ن لم املت قبل من أي العادي، ا استعمال إال ر تظ ال الطبيعية للغات قيقية ا

العادية قائم. الطبيعية واملجتمع، فراد مع الذاتية العالقات ونةفجميع ي أن أراد إن لغوي أساس ع

مع املع. لھ دام ما م، بالف وأبدا دائما مرتبط اللغوي ع إالفالطا ملموسا يص ال اللغة لنا تنقلھ الذي

النحو ذا اللغة. ع و أوال وما مف ون ي أن يمكن الذي ون. فالوجود ي أن ب ي ساس ذا وع

املعلم ن و ي...  ت واملعلوما التكنولو التطور من ستفادة و باملتعلم تمام   ...و

التعلمات-2 م وتقو اللغوي دافضبط: التواصل تخدم ات محتو وانتقاء املعرفية املادة

ة الضرور التعليمية الوسائل واملوضوعية. التعليمية، العلمية املعاي ضبط ة، اللغو ارات امل علم

ا ونا وم التعليمية العملية إلصالح املناسبة اتيجيات س   .لوضع

م التقو بأنواع ملام ستد التعلمات م القياسوتقو وأساليب ستحقاق عوامل بوي، ال

لالستحقاق(والتنقيط العلمية املعاي عملية) ضبط املتعلم عة ومتا املعرفة بناء املتعلم دور

املختلفة والتعلمات املعرفة ساب   ...اك

البيداغوجية -3 ات واملقار ة اللغو ارات املختلف:امل ة اللغو ارات امل س تدر من بد باإلضافةال ة

بوي ال شيد ال ديث(إ وا القديم ن العالقات -) ب تحليل ا، سي و الدراسية املادة بناء املعلم دور

التعليمية العملية أطراف ن ب   ...التبادلية

  :شروط تقديم البحوث 
 .رضورة التزام املشارك بمحور من املحاور السالفة -1

 .ت الرتبوية احلديثةأن يتامشى موضوع البحث مع املستجدا -2

  البعد التداولي 
   لتعليمية اللغة العربية

  2015رديسمب 14 :يوم



 

 

 .ن حيرتم الرشوط املوضوعية يف الكتابةأ -3

 .أن ال يكون البحث قد سبق نرشه -4

  :تواريخ مهمة
   2015ديسمرب 05 :يوم :آخر أجل لقبول امللخصات 

 .  2015ديسمرب 08: عىل قبول امللخصات يكون يوم األويلالرد 

 .  2014ديسمرب 13: يوم: آخر أجل لقبول واستقبال البحث كامال

  :اآليتفعىل الراغبني يف املشاركة إرسال مشاركاهتم إىل الربيد االلكرتوين 

 labo.etude2015@gmail.com 
 . خمرب اِخلطاب اِحلجاجي أصوله ومرجعياته وآفاقه يف اجلزائرلدى أمانة إيداعها  أو

 طاب اِحلجاجي أصوله ومرجعياته وآفاقه يف اجلزائرخمرب اِخل  أعضاء

 اللجنة املنظمة                                           

 خربمدير امل                                           
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