
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

محاضرات السداسي الثاني في "مادة تقنيات التواصل وفنياته" 

لسانيات –خاصة بالسنة األولى ماستر تخصص)لسانيات تطبيقية 

 أدب عربي حديث ومعاصر( -الخطاب

 أ.د/ زهرة سعد هللا

 

عند الوسائل والتقنيات يقتصر برنامج السداسي الثاني على الوقوف    

المختلفة التي تهدف إلى تحقيق التواصل الفعال والناجع بمختلف أشكاله، 

 : األولوالتي سبق وأن أشرنا إليها في السداسي 

 التواصل التربوي:-1

يعرفه العلماء بأنه كل أشكال وسيرورات ومظاهر العالقة التواصلية 

للفظي وغير اللفظي بين بين مدرس وتالميذ، إنه يتضمن نمط اإلرسال ا

أنفسهم كما يتضمن  مدرس) أو من يقوم مقامه( والتالميذ؛ أو بين التالميذ

الوسائل التواصلية والمجال والزمان، وهو يهدف إلى تبادل أو تبليغ ونقل 

الخبرات والمعارف والتجارب والمواقف مثلما يهدف إلى التأثير على 

 سلوك المتلقي. 

هذا النوع من التواصل  إنجاحيفضي بنا هذا التعريف إلى القول بأن 

خاصة منها استغالل وتوظيف مجموعة من الوسائل والتقنيات  علىيتوقف 

 بكل معلم .المهارات الخاصة الحديثة التي توفرها العولمة، وكذلك 

وإذا أمعنا النظر في هذه التقنيات المختلفة والمتماشية مع كل طور 

ار التعليم من االبتدائي إلى الجامعي فهمنا عمق كيفية التأثر من أطو

ذا ما تم بطريقة موضوعية والتأثير الحاصلة بفضل هذا التفاعل التواصلي إ

غياب هذا التفاعل الهادف المبني على الحوار الناقد  غير أنومنطقية، 

وتفككا والبناء أصبحت المؤسسات التعليمية في بالدنا تعيش ركودا 



ا نمن مصير التعليم في مؤسساتنا ، وال يمكنالقلق  علىاكل جمة تبعث ومش

هذه المشاكل والعراقيل إال بتشجيع التواصل التعليمي الفعال حينئذ تخطي 

شأنه تصفية األذهان ، وتنمية العقول حتى تصبح قادرة والجاد الذي من 

كما أن  ،على االستيعاب واإلتيان بالجديد، واالستفادة من تجارب اآلخرين

المساهمة في حل المشاكل والقضايا ب للمدرسيسمح أيضا التواصل 

وذلك بالتحاور والمشاركة في تحديد البرامج والمقررات المتعلقة بالتعليم 

   الفعليين. المسؤولينوالتواصل مع 

 التواصل المسرحي: -2

بخصوصية تجعله يختلف اختالفا كبيرا عن يتميز هذا التواصل      

مجاالت التواصل األخرى كونه ثالثي األطراف؛  فالتواصل األول منه 

تواصل لساني يضم ممثلين يشبهون أشخاصا واقعيين كما يقول إريك 

بويسنيس يتواصلون فيما بينهم وال يتواصلون مع الجمهور بالنسق اللغوي 

يكون أحاديا؛ حيث أن باث الرسالة يبقى نفسه؛ لذلك فالتواصل الثاني يكاد 

والمتلقي الجمهور، وتنحصر ردود أفعالهم بعد تحليلهم هوهو الممثلون 

لشفرات الرسالة الضمنية التي يحويها التواصل األول في بعض الهمسات 

، مما يشير إلى والتنهيدات والتشجيعات والضحك والصفيرو التصفيق.....

 تفرج قائمة إيجابا أو سلبا.أن العالقة بين الممثل والم

يجعل التواصل المسرحي أكثر تعقيدا هو أنه يتعدى الجانب  ثم إن ما      

اللساني إلى كل ما هو موجود فوق الركح من مؤثرات مصاحبة للمشاهد 

وما يجري بين الممثلين) مثل اللباس، الديكور، الموسيقى، حركات 

العالقة بين الممثل والمتفرج التي لتوطيد ، األضواء......( الممثلين،

أو تقمصا أو اسقاطا أو غير ذلك، وبإمكان يسميها جورج مونان مشاركة 

الممثل كذلك أن يتلقى ردا خاصا عن إرساله لمثير خاص به ومختلف عن 

 النص الذي يجسده،كما سبق وأن ذكرنا.

ع ويعمل مصمم الديكور وكاتب السينوغرافيا بدورهما للتواصل م      

تساعد المتلقي على كشف المتفرج سيميولوجيا وهي عبارة عن شفرات 

  المسكوت عنه في النص المسرحي.



 التواصل السياسي: -3  

يعد التواصل السياسي شكال خاصا من أشكال التواصل وممارسة       

متميزة للغة على حد قول عبد الجليل األزدي، تستمد تميزها من شخصية 

رئيس، قائد حزبي، أو نقابي، برلماني، مستشار، رئيس المتكلم) ملك، 

 ومن السياق التي تتم فيه. جماعة....إلخ(

شكل الخطاب السياسي محل اهتمام المحللين لهذا الخطاب الخاص وي     

الذي توظف فيه عبارات وألفاظ تهدف إلى التأثير في الجماهير وتعبر عن 

ء وحنكة السياسي مهمة جدا، كما المواقف السياسية المعينة، لذلك فإن دكا

أن تحليل التواصل السياسي يفترض فيه النظر إليه وفيه بصفته تشكيلة 

كاملة التعيين، وهو ما  إنتاجخطابية تشتغل اجتماعيا وتتحدد بشروط 

بامتياز على حد قول محمد البكري، وتأخذ هذه  يحيلها إلى فضاء إشكالي

تغال اللغة في الخطاب السياسي تدفع الدراسة أبعادا تواصلية تفاعلية الش

المحلل إلى االستعانة باللسانيات االجتماعية، وعلم النفس اللغوي، 

واللسانيات التداولية، ومناهج تحليل الخطاب، وغيرها من العلوم ذلك ألن 

الخطاب السياسي يعد حقال خصبا للمالحظة والتحليل يتسم بغناه وخصوبته 

 التواصل االجتماعية.خاصة بالنسبة إلى لسانيات 

 التواصل اإلعالمي:-4 

اإلعالم مصطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة 

تجارية أو أخرى غير ربحية عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية 

ن اإلعالم يتناول مهاما متنوعة شر األخبار ونقل المعلومات؛ إال أمتها نمه

تسلية إلى موضوع الترفيه والأخرى تعدت موضوع نشر األخبار 

خصوصا بعد الثورة الصناعية، فهو بذلك يعمل على نقل وترجمة أفكار 

الجماهير، ألن خاصيته تتصل دائما وأبدا بالجمهور إذ بدونه ال يكون 

 إعالما .

ولقد بدأت وسائل نقل األخبار تتطور عبر الزمن؛ فمن الحمام 

اختراع الراديو م، إلى غاية 1605الزاجل والبريد، فالصحف الورقية عام 

م، وظهور الهاتف ، وانتهى األمر بجهاز التلفاز الذي 1844والبرق عام 



عزز عمل الراديو بالصورة المرافقة للصوت حتى يكون اإلعالم يمتاز 

مصداقية والتأثير، وتطورت بعدها وسائل اإلعالم وتقنياته فأطلقت شبكة بال

  .االجتماعيظهرت وسائل التواصل م؛ ثم 1991األنترنيت العالمية في 

واستقطابا للجماهير هي التلفاز غير أن الوسائل اإلعالمية أكثر تتبعا 

والراديو والصحف ، معنى ذلك أن الخطاب اإلعالمي ينشطر إلى أقسام 

ثالث: الصحف التي تعتمد على اللغة والصورة أحيانا وتبقى اللغة السليمة 

كما يقول عبد العزيز –والدقيقة في نقل الخبر هي المعول عليها، أو هي 

لت االتصال عملية اجتماعية، وهي " هي العروة الوثقى التي جع-شرف

 لالتصال اإلعالمي أو اضطرابه".  االجتماعيالتي تحدد الكيان 

أما الراديو فيعتمد باإلضافة إلى اللغة على نبرة صوت المذيع 

في جلب المستمع إليه والتأثير فيه.وأخيرا التلفاز الذي  وتقنيته الخاصة

ختلف األعمار والثقافات؛ يشغل حيزا كبيرا من اهتمام فئات المجتمع بم

ليصبح عمل الصحفي أو المراسل مثال أكثر صعوبة ألنه عدد ال حصر له 

 من المشاهدين. 

 التواصل الفني واإلبداعي:-5  

الفن مظهر من مظاهر الحياة البشرية وهو أحد وسائل االتصال بين      

ك الناس أو بين المبدع والمتلقي، واإلبداع ضرورة من ضروريات إدرا

 فاصيله وعالقاته، ثم التمرد عليه.الواقع بكل ت

فالفعل التواصلي من هذا المنطلق بين المبدع والمتلقي عبر     

موسيقية، أو لوحة فنية ( النص)رواية، أو قصة، قصيدة، أو عبر مقطوعة 

المبدع في  ال يتحدد من خالل سلطة األول على الثاني، بل إن مقصدية

التأثير في الجمهور المتلقي وإقناعه تكون مشروطة بمدى تكيف 

استعدادات هذا األخير مع النص المعروف والتي تتمثل في إعادة بناء 

النص عبر انتقاداته وآرائه الهادفة إلى تقويم ما يراه غير الئق أو ال 

  يتوافق مع تصوراته الشخصية.



تعة عند المتلقي كلما حاول المساهمة في وقد تزداد قوة اإلحساس بالم    

إكمال ما يراه ناقصا في النص مما قد يجعله مشاركا في إبداعه، فالمتلقي 

 إذ ذاك ليس عاديا، وإنما هو متلق ذواق لهذا الخطاب الفني اإلبداعي.

 التواصل الشعبي:-6   

تبدأ من العائلة  هو أقدم شكل من أشكال التواصل ألن فضاءاته

فهو مجموع أنماط  ،والشارع والفضاءات العمومية والساحات العمومية

التبادل الرمزي داخل المجتمعات وداخل الشرائح االجتماعية، وما يميز 

هذا النوع من التواصل االستمرارية عبر الزمن والتجدد في األفكار 

غوية كالموسيقى ويتجسد التواصل الشعبي في اللغة وفي األنساق غير الل

والرقص، واللباس والصراخ والضحك واللباس والمأكوالت  واإليماءات

وغيرها من مظاهر الحياة اليومية فهو تواصل عام؛ مما يستدعي من 

 واالجتماعيةمن العلوم اإلنسانية  االستفادةالمحلل لنظرية التواصل الشعبي 

واألنثروبولوجيا  األخرى، مثل اللسانيات والسيميولوجيا وعلم االجتماع

وعلم النفس، كما يستطيع االعتماد على المناهج وعلى االكتشافات العلمية 

 الخاصة بالعلوم البيولوجية والفيزيائية.

و يعد اإلنسان محور كل أشكال التواصل، لذلك يعد التواصل الشعبي    

مشروعا حضاريا وثقافيا سوف يساهم في تطور مجاالت مختلفة فنية أو 

قد أشرنا إلى بعضها، وسوف يساهم في مواجهة االستعمار الثقافي علمية 

 واقتحام التواصل الثقافي بين الشعوب من دون أي مركب نقص.


