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 الخالصة 
 

حيث تستخدم المغة في أي تفاعل اجتماعي  تواصمية، تلإليفاء باحتياجاالمغة ظاىرة اجتماعية تستخدم 
 .ميا دور اجتماعي كبير في حياة مستخدميياف باعتبارىا وسيمة لمتواصل

 
المعنى  فيصن أن ، ليذا يمكنفي أي تفاعل اجتماعي معنىً كاألفكار والمواقف والمشاعر  يتبادل المتحاورون

إلى التوصل إلى  ىذه الدراسة وىكذا تسعى، التي يعبر عنياعدة بحسب طبيعة األفكار والمواقف  أنواعمستويات و  إلى
المتعمقة بكيفية  اإلشكاليةالمحاور  الدراسة في التفاعل المغوي، تناقش: التداولي واالجتماعي نالعالقة ما بين المعنيي
 التداولي واالجتماعي والعالقة بينيما في التفاعل المغوي.معنيين: تعبير السموك المغوي لم

 
وتستكشف العالقة بين المعني  التداولي  إن الدراسة تالمس بعض المشاكل التي تبرز في التفاعل المغوي

تتضمن وسائل لحل  إذعممية تفسير المعنى ليست عممية مباشرة  إنوالمعني االجتماعي والتي غالبا ما تكون ضبابية. 
لمشاكل وتشكيل لمفرضيات. فضال عن ذلك ليس من السيل تحديد مكونات المعنى االجتماعي والحافز وراء استخدام ا

. المشكمة األخيرة ىي انو في بعض المقابالت التمفازية بعض المعايير ذات الطابع االجتماعي في التفاعل المغوي
 المباشرة و التنوع األسموبي المستخدم. يتغير سموك المتحاورين المغوي خالل التفاعل من حيث درجة

 
 الفرضيات اآلتية: التحقق من الدراسة تيدف 

 اجتماعية متعددة. نظرا المتالك كل متحاور ىوياتكل تفاعل لغوي ىو بالضرورة تفاعل اجتماعي؛   -1

 .’Force‘ القوة التعبيريةو  ’Utterance Meaning‘ مفظيمعنى الالالمعنى التداولي ينقسم عمى مستويين:  -2

 يمثل الجانب القصدي من المعنى التداولي. حين أن القوة التعبيرية ييمثل المعنى المفظي المعنى المباشر ف -3

العالقات االجتماعية أو إبراز دور اجتماعي  محفاظ عمىالمعاني الذي يستخدم ل أنواعىو أحد المعنى االجتماعي  -4
 جديد.

في  حاوريناالجتماعية البارزة لممت المتحاورين واليوياتعية بين المعنى االجتماعي لو ركنان: العالقة االجتما -5
 التفاعل المغوي.

 .دالليا وتداولياالمعنى االجتماعي يمكن التعبير عن  -6

 
العالقة بين استخدام المغة والقيود ذات الطابع االجتماعي في استخدام المغة  التقصي عنىذه الدراسة  تيدف

ظيار كما تحاول ، التشابو واالختالف بينيا نقاط داولي والمعنى االجتماعي فضاًل عن تحديدالعالقة بين المعنى الت وا 
 في القيمة التواصمية االجمالية لمتفاعل المغوي.توضيح مدى إسيام المعنيين 

 



في لقاءات  –واالجتماعي المغوي ذي الطابع التداولي  حاورينالدراسة الستكشاف إسيام سموك المتتحددت 
 لمتفاعل المغوي.في القيمة التواصمية  –ارة مخت تمفازية

 
التفاعل ذات الصمة بعمميات  األساسية تقصي الجوانبلالفصل األول  كرس تتألف الرسالة من أربعة فصول:

 .ومفيومي التفاعل المغوي والمعنىوىو يستكشف مفيوم المغة ووظائفيا، وعممية التواصل  ،والتواصل والمعنى ،المغوي
لدراسة مفيومي المعنى التداولي والمعنى االجتماعي، كما تناول تعاريف عمم المغة التداولي أما الفصل الثاني فقد ُكرِّس 
عالج الفصل يفضاًل عن جوانب المعنى االجتماعي، فيما  ’Implicature‘ومفيوم التمويح  ومستويات المعنى التداولي

 Politeness‘وعالقتو بظاىرة التأدب  ’Meaning Interactions‘الثالث مفيوم المعنى في التفاعل المغوي 
Phenomenon’  والتغير األسموبي‘Stylistic Variation’  نظريات تأدب لغوي عدة ناول الفصل يتفضاًل عن ذلك

 Levels‘ مستويات رسمية الخطاب، ’Domain‘، الحقل المغوي ’Dialect‘مثل الميجة وبعض المفاىيم ذات الصمة 
of Formality’  اجتماعي ألربعة  –من تحميل  تداولي فيما مثل الفصل األخير الجزء العممي من الدراسة ويتألف

 تمفازية.لقاءات 
التفاعالت المغوية ىي بالضرورة تفاعالت اجتماعية فيما  أنواعتبين النتائج التي توصمت ليا الدراسة أن كل 

 مغزى حديثبين المغة والعالم الخارجي، وتداوليًا بوساطة  تقميديةقة الفإنو ُينقل دالليًا بوساطة العال ،ص المعنىخي
األخرى ىي أن المعنى مرتبط جزئيًا بالمعنى المغوي لممفردة المستخدمة والتركيب النحوي لمجممة وما  ةلنتيجاالمتكمم، 

داولي فإنو مكون من مستويين: . وفيما يخص المعنى التفي التفاعل المغوي حاورينيتبقى تتم المفاوضة عميو بين المت
المشار إليو واآلخر يشير  األول يتعمق بتحديد المعنى المقصود لممفردة المغوية وتحديد ،القوة التعبيريةو  مفظيمعنى الال

المعنى االجتماعي فيشتمل عمى ركنين مستقمين . أما ’Communicative Intention‘لممتكمم  مغزى التواصميإلى ال
المعنى مفيوم  تحدد الدراسةوالروابط االجتماعية فيما بينيم. كما  حاوريناالجتماعية لممت ليوياتوىما ا لكنيما مرتبطان

االجمالية لمسموك المغوي ألنيا تعرف المعنى يو القيمة التواصمية ف ’Meaning in Interaction‘في التفاعل المغوي 
في المقاءات  حاورينالدراسة إلى استنتاج أن المت . فضاًل عن ذلك توصمتحاورينبوصفة عممية تفاوض بين المت

االجتماعية لتحقيق أىداف تواصمية أو سد حاجات اجتماعية أما بوساطة  ىوياتيمالتي تم تحميميا قد وظفوا التمفازية 
    ستراتيجية التأدب المستخدمة أو التغيير األسموبي لسموكيم المغوي. 

 


