
عنوان المحاضرة 
.أنواع التواصل ومجالت استعماالته-
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أدب حديث ومعاصر



:عناصر المحاضرة
:تمهيد•
:شروط التواصل-•
أنواعه•

التواصل من المنظور اللساني
.التواصل من المنظور الفلسفي

.السميائيالتواصل من المنظور 
.أنماط التواصل

-.نماذج من التواصل                        



:تمهــــــيد

عّد التواصل جوهر العالقات االنسانية بحكم وظيفتيه •
المهمتين ، الوظيفة المعرفية التي تتمظهر في نقل الرموز 

بوسائل لغوية وغير لغوية ، ثم  زمكنياالذهنية وتبليغها 
الوظيفة التأثيرية والوجدانية التي تقوم في جوهرها على 
تمتين العالقات االنسانية وتفعيلها على المستوى اللفظي 

 .وغير اللفظي



نستشف مّما سبق بأّن المعنى الجوهري •
والضمني للتواصل يتلخص في طبيعة التفاعل 

بين الباث والمتلقي في سياقات اجتماعية مختلفة 
ومتعددة  من تبادل معلومات أفكار وحتى 

أحاسيس ، تبيلغ معارف ، تحقيق عمليتي التأثير 
.واالمتاع



نود أن نوضح ههنا فكرة مهمة مفاُدها بأّن التواصل ينبني على 

:                                                       ثالثية  

                                                                     

     

 

الموضوع وهو 
االعالم واالخبار

اآللية التي تتمظهر 
في التفاعالت 
اللفظية وغير 

.اللفظية

الغائية أي الهدف 
من التواصل 

 ومقصديته

المعرفية، الوجدانية 



مالحظة مهمة             

يبقى مصطلح االتصال والتواصل عبارة 
عن عملية نقل واستقبال للمعلومات بين 

طرفين فأكثر مستندا على التغذية الراجحة 
، عندما يحدث سوء االستقبال أو 

.االستعاب والتشويش وغيرها
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التواصل بحقول معرفية علمية شتى سنختار منها في هذا  تعالقلقد 
:مايليالمقام 

:التواصل من المنظور اللساني-1

اتضحت معالم التواصل من رحم المنحى البنيوي الذي ارسى دعائمه 
محاضرات في اللسانيات : من خالل كتابه  سوسيردي  فارديناند

إذ اعتبر اللغة نسق من العالمات واإلشارات هدفها التواصل » عامة
.خاصة أثناء اتحاد كل من الصورة السمعية مع المفهوم الذهني

الذي اعتبر اللغة عبارة عن  مارتينيثم تواصلت المسيرة مع أندري 
الذي  جاكبسونوصوال إلى رومان . تمفصل مزدوج وظيفته التواصل

قّدم لنا نظرية لسانية تواصلية محضة من خالل تحديد شروط التواصل 
:ويمكن تبيان ذلك أكثر 



«رومان جاكبسون"نظرية االتصال عند "•

لقد قامت في الخمسينات من هذا القرن عالقة وثيقة بين أعمال •
المهندسين واأللسنيين، فكان ال بّد لنظرية التواصل من أن تساهم 

مساهمة فعالة في النظرية اللسانية وذلك انطالقا من أعمال 
فرديناند دي سوسير ومخططه البسط وصوال إلى رومان :

جاكبسون الذي استطاع أن يحدث تطورا ملحوظا في النظرية 
، "كلود شانون" التواصلية بعدما أفاد خاصة من أعمال المهندس

فقام رومان جاكبسون بتكييف نظرية كلود الرياضية وتبسيطها مع 
كل المواقف : أنّ : األفكار اللسانية منطلقا من فكرة أساسية مفاذها

:المعاشة تعود لموقف واحد وبرهن عليه بالمخطط التالي



الرسالةالر

السياق

المرسل

السنن

 المرسل
إليه



فالمرسل هو المسؤول عن إرسال المرسلة اللغوية فهو المصدر •
والمرسل إليه هو الذي يقوم بفك هذه المرسلة التي ترتكز على 
مجمل المخزون اللغوي الذي يختار منه المرسل ما يحتاج إليه 

. للتعبير، ثم ينظمه في مقولة يبثّها إلى المرسل إليه

إّن المهم والجديد في عرض جاكبسون لهذه المسألة هو في ربطه •
بين كّل عامل من هذه العوامل والوظيفة الموازية لها، وفي رؤيته 

الشمولية للعملية التواصلية تتأتى من اجتماع واشتراك كل تلك 
:ويمكن أن نوضح ذلك بالمخطط التالي.العوامل



:وظائف التواصل•

نستشف من خالل هذا المخطط أن كل عنصر من عناصر االتصال •
يوجد لكل :" يرتبط بوظيفة معينة وهذا ما عّززه أكثر رومان بقوله

عنصر من عناصر التواصل الستة وظيفة لغوية مختلفة، وإن كنّا 
نميز المظاهر اللغوية الستة هذه، فمن الصعب أن نجد رسائل 

ويكون تنوع الرسائل في التمايز التدريجي . تؤدي وظيفة واحدة
بين الوظائف وليس في سيطرة وظيفة ما أو أخرى، فالبنية 

بالوظيفة السائدة، ولئن يكن  -قبل كل شيء-الكالمية للرسالة ترتبط
أو إدراكية أو  تعيينيةأو الوظيفة المسماة (التركيز على المحتوى

هو المهمة السائدة بالنسبة لرسائل عديدة، فينبغي على ) مرجعية
اللساني اليقظ أن يأخذ بعين االعتبار المساهمة الثانوية للوظائف 

".الرسائلاألخرى بهذه 




