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 المستخلص

وانجاز ن لتوضيح ارائيم وافكارىم السياسيو  اسموب الخطاب السياسي ىو نوع خاص من االساليب الذي يستعممو
 السياسيين ان يتوخوا لذا عمى, الفراد وطريقة تفكيرىم ا  تصرفات ن وفي خطابيم يؤثرون فيالسياسيو .دافيم اى

عادة اليجبرون اوييددون الناس لعمل شيء ما  فيم.الحذر في خطابيم وفي استخدام بعض الطرق واالساليب 
ق او االساليب ائىذه الطر  احدى.  لخطاب السياسيالقناع الناس باستخدام ا وطرقيم انما يستخدمون قابميمتيمو 

 اظرية ينجز المتكمم عمال معينضمن نظرية افعال الكالم .وفي ىذه الن التي تصنف و  " اساليب التمميح"ىي 
 .باستخدام االقوال 

 :لية تيدف الى االح الدراسة
ت ك االساليب والتي تستعمل بالمناظراوما يتضمن في اطار تم "اساليب التمميح "مصطمح ( شرح معنى 1)

 . السياسية
الرسالة المتضمنة في لمقصود او عمى االقل توضيح المعنى ا في" اساليب التمميح  "( التعرف عمى عالقة2) 

 .النص الكالمي
 الفرضيات االتية : نملمتحقق دراسة ىذه ال تيدف 
المعنى يكون من االسيل عمى المتخاطبين الوصول الى التفاعل اظيار عندما يكون المتمقي قادرا عمى (1)

 . ( معا )التواصل
ت مناظرامبادى التفاعل في الحديث يمكن ان تؤدي الى تفاعل في ال من(  قاعدة الصمة بوصفيا جزءا 2)

 . التمفزيونية
البيانات قد تم اخذىا من برنامجين عل قناة العراقية الفضائية وقناة ال بي بي سي وكالىما يناقش المواضيع 

مبني عمى ثالثة نماذج لييج  تم انتقاء نموذج تحميمي آنفا الفرضيتين المطروحتين لمتحقق من صحةو السياسية . 
 وعمى  (2111),و تروسبورغ (1881), كارمن (1893)

يمكن تصنيفيا من ضمن نظرية طمب غير مباشر و اساليب التمميح  عمى انياليب التمميح ااسر الى ينظ اساسو
بعض  ماستخدا عن طريقانجاز عمل  يمكن الكالم وباالخص تحت فقرة فعل القول والتي من خاللياافعال 

بطريقة مباشرة وانما غير مباشر الى المستمع لمطمب القيام بعمل ما دون تسميتو الطمب  يوجوااللفاظ المغوية . 
االساليب ولكي تؤدي غرضيا عن طريق استخدام بعض الخواص في اطار محدد لتشكيل ىذه غير مباشرة 
لموصول الى اليدف النيائي او الغرض من خطوة اولية ونيا القول المتوقع ك تعد ىذه االساليب .بوصفيا طمبا

 الكالم .
 وقد توصمت الدراسة الى النتائج االتية :

من  استخالصوولكن وفي العديد من الحاالت يتم  , المتكمم صكل صريح من الشخش.المعنى عادة ال يذكر ب1
   . خالل بعض الخواص المغوية  والتي يستعمميا المتكمم 

المعنى يكون من االسيل عمى المتخاطبين الوصول الى التفاعل  اظيار.عندما يكون المتمقي قادرا عمى 2
 االولى لمبحث .)التواصل ( معا .وىذه النتيجة قد اثبتت الفرضية 



 مناظراتفي ال.  قاعدة الصمة بوصفيا جزءا من مبادى التفاعل في الحديث يمكن ان تؤدي الى تفاعل 3
 الثانية لمدراسة .في ىذه النتيجة قد اثبت الفرضية  وما ذكر التمفزيونية.

   ات مستقبمية .بعض التوصيات والمقترحات لدراس تم تقديمفان ىذا العمل  وفي ضوء ما ذكر
         
 
 
 
 
 
 
 
 


