
 

 

 المرسل هً العناصر من عدد تفاعل نتٌجة ٌحدث اتصال كل إن

 المولف أركان أو االتصال عناصر تسمى وهذه ، والرسالة والمستمبل

 وإلٌن  الكالم علٌه ٌبنً الذي األساس :بالركن وٌمصد ،اللغوي

 : والبٌان التفصٌل

 وأركان المولف اللغوي ثالثة  

 (المستمبل –الرسالة  –المرسل )
 



 (:المتكلم)ـ المرسل1
 . الكالم منه ٌصدر والذي الرسالة صاحب هو

   كاتب ـ متحدث: نوعان وهو

 :وشروطه 
 .صحٌحا   وكتابٌا   صوتٌا   أداء   اللغة وأداء السلٌم النطك على ـالمدرة1
 . ممال ممام لكل فٌجعل للمولف وفما   للتصرف مؤهال   ٌكون أن ـ2
   (اإلٌجاز ) اللغوٌة األلفاظ استخدام فً اإلسراف خطورة ٌدرن أن ـ3
 . المستمبل إلى اللغوٌة الرسالة بإٌصال الكفٌلة التربوٌة والوسائل اللفظٌة الثروة ـ4
 . منها والهدف الرسالة وشكل الموضوع بمعارف اإللمام ـ5
 . والتمعر اللغوي التحذلك عن البعد ـ6
 . إنارته على والمدرة (عملٌا   ـ اجتماعٌا   ـ نفسٌا  ) للمتلمً الشامل الفهم ـ7

 ٌكون ولد ـ مبدعا   ٌكون ولد ـ معلما   ٌكون ولد عادٌا   متحدثا  : ٌكون لد هذا والمرسل
  كاتبا   ٌكون ولد - مهرجا   ٌكون ولد ـ محاورا  

 



 :ـ الرسالة 2
 أن إما وهً .المولف طرفً لدى للتأوٌل تخضع رموز وهً اللغوٌة، المادة هً

 .مكتوبة أو شفاهة تكون
 شروطها: 

   . واالستغالق الغموض عن بالبعد الوضوح ـ1
 . مستواه وفً ،وإدراكه الهتمامه ومثٌرة للمتلمً فائدة ذات تكون أن ـ2
   . (اللغوٌة السالمة) اللغوٌة الصحة توفر ـ3
 .العبارات بٌن والترابط المنهجً والترتٌب المنطمً التسلسل توفر ـ4
 . للمتلمً المناسبة األلفاظ اختٌار فً الدلة ـ5

 ًأنواع الرسالة ه: 
 .األخبار نشرة :إخبارٌة -
 .الدٌنٌة والدروس المحاضرات :نفعٌة -
 . البكاء أو الضحن :انفعالٌة -

 



  (المتلمً)ـ المستمبل  3
 أو مستمعا   ٌكون أن إما للرسالة الجٌد والمستمبل . المرسل من المادة ٌتلمى الذي وهو
 . لارئا  

  ؟ والمرسل الرسالة طبٌعة ٌحدد الذي فهو ثَم   من و

شروطه: 
 ثَم   ومن الرسالة طبٌعة ٌحدد هو إذ الرسالة أو المرسل باختالف المستمبل ٌختلف
 : هً شروطا   المتلمً فً العلماء اشترط

 ٌكون بأن . سن ه حدود فً كل الرسالة من لالستفادة ٌؤهله مستوى ذا ٌكون أن ـ1
   . اللغوٌة للرسالة مناسبا   العملً عمره

 النفسٌة الصحة). التلمً ٌستطٌع كً اللغوٌة الرموز وفن الرسالة لفهم مؤهال   ـ2
 . (والعملٌة والجسدٌة

   . لفظٌة وثروة وصرفٌة ونحوٌة لغوٌة لدرات ذا ٌكون أن ـ3

 . الرسالة تلمً فً الرغبة لدٌه ـ4
 



 كٌف ٌحدد المرسل مولفه ؟ 
اللغوي مولفه فً ٌختلف االبتدائٌة المرحلة فمدرس اللغوٌة الموالف بٌن الفروق ٌدرن أن للمرسل بد ال 

 . الجامعً األستاذ أو والثانوٌة المتوسطة المرحلة مدرس عن

معلم المرحلة االبتدائٌة   

 ثم ومن لغوٌة ثروة من والوجدانً العملً نموه ٌتطلبه وما حاجته مدى وٌدرن التلمٌذ طبٌعة ٌفهم أن بد ال
   :المرسل فً اآلتٌة الشروط توفر فٌجب

 . اللغة لتعلم المرحلة هذه فً الطفل استعداد مدى ٌدرن أن ـ

 . لغته نمو فً ذلن تأثٌر ومدى للطفل واألسري االجتماعً الوسط دراسة ـ

 . منها الطفل ٌالئم ما وإدران للغة فهمه إطار فً لغوٌا   الطفل مع التعامل ـ

ن سلٌمة تربوٌة لاعدة من االنطالق ـ  .منطمٌا   تدرجا   المختلفة اللغوٌة المستوٌات فً التدرج له وتضمن تؤم ِّ

  معلم المرحلة المتوسطة والثانوٌة 

 على وٌركز اللغوٌة األساسٌات ٌتجاوز اللغوي فمولفه مرسال   بوصفه والثانوٌة المتوسطة المرحلة معلم أما

 التعامل :والثانً اللغة ٌمثل األول :التعلٌمً المولف فً بعدٌن بٌن تجمع مرحلة إلى ٌرلى حٌث باللغة اإللمام
 . السابمة المرحلة عن مخالفا   استعماال   اللغة ٌستعمل هنا ومن ووسٌلة كأداة معها

 أستاذ المرحلة الجامعٌة 

 ٌتخطى حٌث غورا   وأبعد أعمك هو ما إلى وٌغوص واألساسٌات العمومٌات فٌتجاوز الجامعً األستاذ أما
 . العادي مستواه فً اللغوي االستخدام

 



 االتصالمستوٌات 
 ترتٌبها ٌمكن االتصال من معٌنة لمستوٌات وفما   والمستمبل المرسل بٌن الصلة تتحدد
 : التالً النحو على

 :ـ كمال االتصال 1

 رموز إلى األفكار ترجمة على الطرفٌن لدرة فً ٌتمثل الذي التام التفاهم عن عبارة وهو
 . العكس أو مفهومة

   . تاما   عناصرها على االصطالح ٌكون التً المضاٌا ـ النفعٌة األمور :مواضعه

 . واحدة ولغتهما الثمافة من واحدة درجة على والمستمبل المرسل ٌكون عندما وٌتحمك

 :ـ االتصال النسب2ً

 . الوجدانٌة التأثٌرات وفً العمٌمة الفكرٌة األمور فً وٌغلب

 .إبداعً أدبً طابع ذات والرسالة  والمستمبل المرسل بٌن العلمً التمارب وٌفترض

 :ـ االنمطاع التام 3

 : ٌلً فٌما ذلن وٌتحمك

 والمتلمً ناضجا   المرسل ككون بٌنهما، العملً المستوى فً تاما   التفاوت ٌكون عندما ـ
   .أمً والمتلمً مثمف المرسل أو .رضٌعا   طفال  

 


