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 المحاضرة السادسة

 المنهج البنيوي والمنهج التواصمي

تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى المنيج أو الطريقة التقميدية والطريقة المباشرة والطريقة السمعية النطقية 
في تعميم المغات، سنواصل في ىذه المحاضرة مناىج تعميم المغة وذلك بالتطرق إلى مناىج أخرى أكثر 

 :تطورا من المناىج التي تطرقنا إلييا وىي

 Méthode Structurale Globale Audio-Visuelle:و السمعية البصريةأالطريقة البنيوية الكمية / 1

نشأت ىذه الطريقةفي انجمترا في منتصف الخمسينات، ثم تطورت بظيور البحوث التطبيقية المتعددة، 
نماتعتمد أساسا عمى الفرضية السيكولسانية، القائمة بأن اإلنسان ال يدرك البنيات المغوية مجزأة   يدركيا وا 

، كذلك الطفل يتمفظ منذ نشأتو األولى مقاطع لغوية و يقمدىا، وال يقمد الفونيمات أو األجزاء  كميةبصفة
، دمجت هذه الطريقة الصورة و الصوت و الحركة في الموقف التعميمي لمغةالصوتية األحادية، و بذلك 

إذ يتم تعميم كل الجوانب المغوية بشكل تصاعدي منسجم، وبطريقة كميـة متضافرة إدراكا وصوتيا ومعجميا 
 .  وصرفيا ونحويا عمى اعتبار أن النسق كلٌّ  ال يتجزأ

 في من أشرطة حوارية ّمّسجمة مصحوبة بعدد من الصّورالتوضيحية  ويتكون منياج ىذه الطريقة مثال 
، (التمرينات) تنتيي باالستثمار أو التدريباتوتسمسل تصاعدي ينطمق من مواقف حّيـة لمحياة العاديـة 

 :  وليذه الطريقة مبادئ أساسية منيا

 .إعطاء أىمية لميارة التعبير الشفوي -

 بغرض تكوين (المواقف التي تمبي حاجيات المتعمم مباشرة)االعتماد عمى المواقف الكالمية الحقة  -
 .  ميارات لغوية

 . وتصحيح األخطاء فييايؤديها الّنبر والتغنيم واإليقاعاالىتمام بالقّيم الخالفية التي  -

 .االىتمام بالنصوص الحوارية -

بإدخال بعض المفاىيم النظرية النحوية التوليدية كمفيوم اإلبداعية،  أو التمرينات تنويع التدريبات -
 .  ومفيوم اإلنتاجية، ومفيوم التحويالت

 :   الطريقة عمى المراحل التاليةىذه  تقوم : و السمعية البصريةألطريقة البنيوية الكمية مراحال- 2

 ويتم فييا عرض الحوار وتسميعو ّعّدة مرات تعرض فيو الصّور بعد االستماع :مرحمة العرض 2-1
 .  إلى التعبير المسجل في ثوان، قصد تحقيق فيم عام لمموقف

 .       والتراكيب الجديدة حيث تمّيز بخطوط أو ألوانمرحمة استيعاب الوحدات المعجمية 2-2
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ضمار الوحدات المعجمية والتراكيب، بإعادة عرض الصّور دون صوت، بحيث مرحمة التذكر  2-3 وا 
 .  يتذكر المتعمم المفردة والتركيب المغوي المصاحب ليا

نجاز : مرحمة االستثمار 2-4 وتتجسد في تشخيص المواقف الحوارية وطرح أسئمة حول الصّور وا 
 .     خارج مواقف الصور المستعممة، أو حوار حردريباتبعض الت

 ىناك مراحل أخرى متدرجة تصاعديا، إذ بعد  البنيوية     و إلى جانب ىذه المراحل القارة لمطريقة
تحصيل الميارة الشفوية لممتعمم، يشرع كمرحمة أولى، في التعامل مع النصوص الكتابية، قراءة وكتابة، 

يتم فييا التركيز عمى التمقائية واإلبداعية تصاعديا، إذ بعد تحصيل الميارة الشفوية يمجأ إلى خمق مواقف 
حقيقية أو شبو حقيقية، كإلقاء خطبة أو إرسال برقية أو رسالة، و في مرحمة ثانية من التعبير الكتابي، 

يدرب المتعممون عمى تنظيـم المعمومات التي يراد بثيا أو كتابتيا، ابتداء من الجممـة إلى الفقرة إلى 
 .  تنوع التدريبات حسب مراحل التعميم ومستوياتوتالنص،  و

 األجنبية المراد     وفي مرحمة ثانية متقدمة، يمكن االنتقال إلى دراسة المعطيات الثقافية العميقة لمغة
، وذلك بإدماج نصوص أدبية نثرية وشعريـة منتقاة، اليدف منا تطوير لغـة المتعممين وتحسينيا تعمميا

. بتدريبيم عمى محاكاة أساليب كبار الكتاب والمؤلفين واستثمار القواعد البالغية واألساليب الفنية والجماليـة
نجاز المحاوالت اإلبداعيةاوبذلك ينتقل المتعممون إلى المرحمـة األخيرة، وىي مرحمة تحرير المق .   الت وا 

 : أو المنهج التواصميالطريقة الوظيفية/ 2

  Etno-Linguistique)الطريقة في الثمانينات من القرن الماضي متأثرة بأبحاث إثنولسانية ىذه ظيرت 
 ويكمن القاسم المشترك بين ىذه الحقول المعرفية في العناية (Pragmatique)سوسيولسانية وتداولية 

كسموك إنساني شامل ّ بالمظيرين الوظيفي والتفاعمي لمغة، واعتبارىا فعال تواصميا ال يمكن إدراكو إال
لغة يعني استعماليا والتفاعل بيا مع أي داخل وضعيات تفاعمية وضمن مقامات تبميغية، ألن معرفة 

قناعيم واالقتناع بوجيات نظرىم وذلكالناطقين بيا  ، بتبادل المعمومات معيم والتأثيـر فييم والتأثّـر بيم وا 
ويتم كل ذلك عن  طريق أفعال لغويـة مختمفة، كالوعد و الوعيد و اإلثبات و اإلنكار و األمر و النيي و 

 ...  ع استراتيجيات كالميةإتّباالتعجب، و والتساؤل 

خاصة في مجال تعميم )  و قد قادت نتائج ىذه التصّورات إلى تصميم عدة تطبيقات، أو مقاربات تبميغية 
تقوم و (M.N.VERD ELHAN) أو مقاربة فيرد ليين  ( R.RICHTERICH)  كمقاربة ريتشريش(المغات األجنبية

 :  ىذه المقاربات عمى األسس التالية

إن نقطة االنطالق في تدريس المغة ىو النشاط المغوي ذاتو، باعتباره فعال لغويا اجتماعيا  -1
تفاعميا، لذلك ينبغي العناية بالتفاعل بين المغة والسياق االجتماعي من خالل وضعيات تربوية، 
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متجر، مقيى، محطة، مكتب، بريد، )تحاكي فييا أفعال لغوية وأدوار داخل سياقات مؤسسية 
 .  (...مكتبة

لتصإللى  (القواعد النحوية) الشكل النحوي  التي تنطمق منينبغي قمب المعادلة المألوفة -2
من الداللة أو باألحرى من المقام تنطمق بمعادلة بديمة ،واستبداليا (فيم معاني األلفاظ) الداللة
 .  إلى الشكل النحوي بحيث يكون إدراك األشكال النحوية مرحمة تالية إلدراك داللة األلفاظلتصل 

 :إن تعّمم المغة يعني اكتساب جممة من الممكات أىميا -3

 :   الممكية النصية/ 1

نتاجو مما يعني أن تعّمم المغة ال ينحصر في ،     وىي قدرة تتجمى في التمكن من تمقي الخطاب  وا 
والتحكم في آليات انسجام (حوار، نص)حدود الجممة، بل ينبغي أن يتجاوزىا إلى إنتاج خطاب نصي 

 .  النص وتالحم أجزائو

 :    الممكة االجتماعيةالثقافية/2

     وتتجسد في معرفة قواعد استعمال الكالم في إطار اجتماعي أي القدرة عمى تكييف الخطاب وفقا 
 .(...المكان، الزمان،نوعالعالقةاالجتماعيةبينالمتخاطبين)لمكونات الموقف التواصمي 

 :االستراتيجيةالممكة/3

كالمياستراتيجياتوىيالقدرةعمىالمحاورةوالمناورةفيالكالموفـقالمواقفوالوضعياتالكالميةالتييكونفيياالمتكمم،حيثيضع
، آرائوحض،كإقناعيأودمحّدثوةلمتأثيرعمى

كأنيعّوضمايفتقدىمنعناصرلغويةبوسائممغويةوغيرل،كماتمكنييذىالقدرةمنالتغمبعمىبعضالمشاكاللتيتعترضكالمو
، غوية

حاالتغيرلغوية،الميميوأال فيالكلعثميتّوكأنيعّبرعنمفردةأومصطمحبمفردةمرادفةأوبإعادةصياغةالعبارة،أوبإشاراتوا 
 .  يضّيعترتيبأفكاره،أويقطعاسترسالكالمووالم

 :المكمةالسيميائية/4

كالنبروال)وىيالقدرةعمىالفيمواستعمااللعالماتغيرالمغويةالتيتأتيمصاحبةلمكالم،أومعّوضةليا،مثاللعناصرالصوتية
واإلشاراتوتعبيرالوجيوحركاتالجسمومظيره،وىيئةالجموس،وتنظيمالمكان،كالفسحةالفاصمةبين (...تفخيموالتنغيم

 ...  المخاطبين،والتحيةواستعماالأللوانواألزىار

 :الممكةالشعرية/5

قصص،ومسرحيات،روايا)وىيممكةترتبطباإلبداعالفنيبصفةخاصة،حيثتمّكنفئةالمبدعينمنإنتاجأثارشعريةونثرية
 (....ت

التنويعفيالن:وبصفةعامة،فإنالمقاربةالتبميغيةليذىالممكةقدترتبطبتحقيقأىدافوأغراضخاصة،كأنيكونالغرضمنيا
عمىجانبفكـريأوثقافيأوجماليمعين،وقديرتكزعمييافيمرحمةتعميميةمتقدمة،معنوعخاصمنالمتعممياالطالعصوص،أو
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نكماىوالحالمعاألقساماألدبيـةبحيثيرتكزعمىتمقينجمالياتالنصوصاإلبداعية،وفيمياوتحميآللياتياالمغويةوصورىاال
 .  جمالية

 
 
 

اجتماأنيذىاألخيرةمنتوجتراكمنظرياتتربويةونفسيةو،والخالصةالتينصإللييابعدىذاالعرضالموجزلمطرائقالتعميمية
ويمكنأنيستفيدمنياالمعممونواألساتذةفيتعميمالمغةالعربيةأوفيتعميمالمغاتاألجنبية،إذأنيذىال.ولغويةبصفةعامةعية

 :طرائقتشتركفيجممةمنالمزاياأىميا

 .التقميصمنالشروحالنظرية،واإلكثارمنالتدريباتالمراسية -

 .أولويةالتعبيرالشفويعمىالكتابي -

 .اعتبارالمغةجممةمنالممكاتأوالميارات -

 .إدخااللوسائموالمعيناتالسمعيةالبصرية -

لىمحاولةإدخااللمقارباتالوظيفيةفيتعميمالمغةالعربية،ألنيذىاألخيرةالتساعدعمىإتقانالمغةالعربيةف كماندعوفياألخيرا 
 .حسب،بمتعيدلمعربيةحيويتياوديناميتيا،بنقميامنمغةنصوصكتابيةإلىمغةحيةمتفاعمةمعالحياةاالجتماعية

 :مراجع المحاضرة

 (pdf )1988المغات األجنبية تعميميا وتعمميا، نايف خرما وعمي حجاج، طبعة سنة -

 .محاضرات في المسانيات التطبيقية لمسنة الثانية جامعي، أعدىا الدكتور بكار امحمد- 
 (pdf)  محاضرات في المسانيات التطبيقية، لطفي بوقربة- 

 


