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التواصل والتنشيط

ترتبط فكرة االهتمام بالتواصل والتنشيط بأواسط القرن الحالي على المستويين االجتماعي والتربوي نتيجة شعور الفرد بالعزلة داخل

مجتمعه وفي الجماعات الصغرى، مما فرض على علماء اللغة والنفس واالقتصاد واالجتماع وغيرهم التفكير في تقنيات تواصلية

جديدة قادرة على إعادة التالحم والتماسك و الدينامية إلى عمل الجماعة، فتطور البحث العلمي في هذا المجال لدرجة أصبحت

تقنيات تنشيط التواصل اليوم تحتل مكانة متميزة في مختلف مجالس اإلدارات والمعامل والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية

والتربوية.

ويمكن إرجاع بداية االهتمام بتنشيط التواصل في الواليات المتحدة األمريكية إلى كثرة جمعيات المجتمع المدني الُمشَبعة بمبادئ

الديمقراطية وظروف الحياة االجتماعية الجديدة إلى سنة 1894 التي اقترنت باهتمام الواليات المتحدة األمريكية بالدراسات

النفسية للجماعات سواء على المستوى االقتصادي أو العسكري أو االجتماعي نتيجة تعدد الجمعيات التجارية واالقتصادية والدينية

واألخالقية وغيرها.

أما في فرنسا فقد ارتبط التنشيط بما سمي بالتربية الشعبية التي كانت تحاول جعل الفرد والجماعة مندمجين في البيئة العامة

نتيجة قدرة الجماعة على حل المشاكل المشتركة وفسح المجال أمام األفراد للخلق واإلبداع والمبادرة باعتبارها أهم أهداف تقنيات

التواصل.

وقد تطورت هذه المقاربات التأسيسية للتنشيط التربوي واالجتماعي واالقتصادي للمجموعات الصغيرة إلى دراسات وأبحاث ميدانية

أغنت هذا الموضوع، ومكّنت المهتمين بالفعل التواصلي من الوصول إلى تقديم تقنيات واستراتيجيات تنشيطية دقيقة العناصر

والمكونات واإلجراءات التطبيقية.

د. سعيدة إدريسي تفراوتي، 

اللغة والتواصل: األسس النظرية واإلجراءات التطبيقية، 

نشر أنتركراف 2005، ص. 52-53

درس النصوص

1. اقرأ الجملة األولى في النص، ثم افترض زاوية النظر التي ستنظر منها الكاتبة إلى مفهوم التواصل.

2. تختلف ظروف نشأة تنشيط التواصل بين الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا. حدد أوجه هذا االختالف.

3.  استخلص من النص وظيفة التواصل

4.  استنادا إلى معارفك، اقترح تقنيتين للتنشيط داخل الجماعة.

5. َينَشُط في النص حقالن رئيسيان هما حقل التواصل وحقل مجال التواصل. استخرج من النص األلفاظ الدالة على الحقلين، ثم بين

نوع العالقة بينهما.

6. تهيمن على النص الجمل الخبرية. بماذا ُتفسر هذه الهيمنة؟

7. استخرج من النص حجة عقلية.

ع فيها نتائج التحليل. 8. اكتب خالصة تجم�

الدرس اللغوي

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia#section-3111
https://www.alloschool.com/element/79177


ما سبب منع الَعلَم من الصرف في: "التقت ليلى بحمزَة صدفًة"؟

صغ مصدرا ميميا من وعد ورمى ولعب.

درس التعبير واإلنشاء

الُة لإلقناع". اشرح هذا القول، معتمدا في ذلك على آليات الربط بين األفكار معنويا ولفظيا. "التواصل أداة فع�


