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 ممخصال
 ،تعرف دور الحقول الداللية في اكتساب طمبة المغة االسبانية لمغة إلىىدفت الدراسة      

( اساتذة لمغة االسبانية تخصص المغة، طبقت عمييم اداة الدراسة ٛتكونت عينة الدراسة من )
( فقرة لمالحظة الدور الذي تمعبو الحقول الداللية في  ٕٓوالتي تمثمت باالستبانة المكونة من )

ية تم التحقق من صدق االستبانة وثباتيا، طبقت االداة عمى عينة البحث في كم ،اكتساب المغة
ان لمحقول الداللية دور كبير وفي بعض الفقرات المغات جامعة بغداد واظيرت نتائج الدراسة 

كبير جدا في اكتساب المغة لدى طمبة االسبانية في كمية المغات جامعة بغداد؛ وسبب ذلك يرجع 
التصنيف المنطقي ألجزاء  إلىالطريقة التنظيمية التي تقوم عمييا ىذه النظرية، باإلضافة  إلى

ومفردات المغة وىذا بدوره يسيم في استدعاء االلفاظ المطموبة عند الموقف المغوي. كما يعود 
ترابطية العالقات المغوية ضمن اطار المغة المستيدفة وىذا بدوره  إلىالسبب في ىذه الداللة 

وصول لمتعميم وىو االداء السميم استقراء النص او الفقرة ومن ثم الربط  بين اجزائيا لم إلىيؤدي 
منطقية العالقة و التصنيف  إلىفي المغة. كما يعود دور الحقول الداللية في اكتساب المغة 

الخاص وتحديد داللة الكممات بواسطة البناء المتدرج سواء كان بشكمو  إلىالمتدرج من العام 
ويات المتعددة اي التي ترد بمستويات انواع المست إلىالراسي والذي يتمثل في االلفاظ التي تنتمي 

 عامة وخاصة.
Abstract 

    The study aimed at exploring the role of semantic domains in helping 

the university students majoring in Spanish learn the language. The 

sample of the study was made up of eight Spanish Language Instructors. 

The data was drawn by way of  a twenty-item questionnaire. Reliability 

and validity of the questionnaire were conducted. Major findings 

indicated that the semantic domains play an important role in learning the 

Spanish Language                                                               

    This could be attributed to the systematic nature  of the theory plus the 

logical categorization of the parts and the vocabulary of the language. 

This, in turn, facilitates the recall of the appropriate vocabulary when 

communicating in the language. Another reason for that can be based on 

the correlations of the linguistic aspects of the target language (Spanish)  

which results in inducting the  parts of texts to arrive at global 

understandings. Further, the role of semantic domains can be also realized 

in the logical relationship and the gradual categorization from general to 

specific and identifying the connotation of the word by way of gradual 

formation. This gradual formation can include either the multi-level 
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meaning words or those with general and specific levels of 

interpretations. 

 الدراسة إلىمدخل األول: الفصل 
 ،مشكمة الدراسة وأسئمتيا وأىدافيا وأىميتيا، ومصطمحاتيا تحديد إلىييدف ىذا الفصل 

 وفيما يأتي عرض لذلك.
  مقدمة:

إن األمم والشعوب تتداخل فيما بينيا بمصالح وعالقات في ضوئيا تدرك كل أمة بضرورتيا    
األمم األخرى، ومن غير الممكن أن تنشأ أمة بمعزل عن الشعوب والدول األخرى رغم  إلى

 تقدميا وتطورىا، ومن ذلك يبدو دور المغة والحاجة إلييا بين شعوب العالم.
والمغة منبع التجاِرب، والقائد لمنشاط اإلنساني وصورة من السموك اليومي الذي يؤديو البشر؛     

مثل في نشاط أعضائو الذين يمتمكون ثقافة ذلك المجتمع، وليست المغة إًذا ألن "نشاط المجتمع م
: 8110)تمام حسان، عنصًرا من عناصر الثقافة، بل أساس كل أنواع النشاط الثقافي كميا" 

03). 
ن اإلنسان من خالل المغة أ، إذ (ٖٔ: ٕٕٔٓمدكور،ىي االرض التي تصنع الفكر ) والمغة    

ْن يعرض تفكيره عمى اآلخرين، فالمغة ىي رمزية الفرد لمتعبير عن رأيو يستطيع أْن يفكر، وأ
اآلخرين ما يدور في َخَمده من أفكار ومعمومات حول  إلىبحرية وصراحة، بيا يوصل 

 الموضوعات المثيرة في مجتمعو. 
وعن طريق المغة يقوم اإلنسان بعمميات فكرية من تفسير العالقات وتحميميا وموازنتيا     

دراكيا واستخراج النتائج، وتجريد وتعميم، فالمغة ليست رموًزا وال مواصفات فنية فحسب؛ بل ىي  وا 
في األساس منيج فكر، وأسموب تصوير، وىي رؤية متكاممة تمدىا فكرة حضارية منفردة يرفدىا 

ن نفسي مميز، فالذي يتكمم لغة ىو في واقع األمر يفكر بيا، فيي تحمل في كيانيا تجارب تكوي
  (.3: 0331)محمود الناقة، أىميا وحكمتيم وخبراتيم وفمسفاتيم. 

دول أمريكا  في، بل حسبإسبانيا ففي والمغة اإلسبانية ىي إحدى المغات العالمية، ليس     
م، ٕٜٗٔمنذ اكتشاف كريستوفر كولمبس لألمريكتين عام  الالتينية ذات الثقافة اإلسبانية

)جمال عبد الكريم، واستعمار إسبانيا ليا خالل القرنين السادس والسابع عشر الميالدي. 
0331 :6-1). 

كما أنيا لغة بعض سكان الفمبين وغينيا أكواتوريال أي غينيا االستوائية وبورتريكو والمكسيك     
لمتحدة األمريكية، وأريزونا وفموريدا، ومناطق أخرى في جنوب غرب الجديد جنوب الواليات ا

الواليات المتحدة األمريكية مثل: نيويورك وكاليفورنيا ونيفادا وكولورادو وتكساس وسان فرانسيسكو 
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وسان ديجو ولوس أنجمس، كما يتحدث بيا الييود اإلسبان الذين يسمون السيفارديس، وىم ييود 
ون الموجودون في المغرب واليونان وبمغاريا ويوغسالفيا وتركيا وفي البحر األبيض الشرقي

أجدادىم الذين طردوا من إسبانيا في منتصف القرن الخامس عشر  إلىإسرائيل، وأصوليم ترجع 
 (. 0311:323. )الروس، الميالدي عمى أيدي مموك الكاثوليك اإلسبان

ا أول من تكممت بيذه المغة وتحدثت بيا " إسبانيا"؛ فألنيإلىأما تسميتيا باإلسبانية نسبة 
، Hispanicus, Hispaniensis, Español  الدول المشار إلييا، وىي مشتقة من الالتينية

قشتالة  إلىوسميت بيذه التسمية نسبة  ، Lengua Castellanaوتسمى ىذه المغة بالقشتالية
، واستخدم ىذين المصطمحين كمرادفين يؤديان نفس المعنى، بل Castilla la Viejaالقديمة 

أي بمعنى المغة اإلسبانية  Lengua Española Castillanaىناك من يطمق االسمين معا 
 (.B.GHillo 1926: 190-191. )القشتالية

 مشكمة البحث
مغة أحس المربون بضعف تعميم المغة، ونتج عنو ضعف في التحصيل لدى الطمبة في ال    

 .واثر ذلك عمى سوق العمل لمطمبة المتخرجين عمى وجو الخصوص عموما ومياراتيا
وقد أثار ذلك انتباه العديد من المختصين ممن أحسوا بصعوبة تعميم المغة بنحو عام وفروعيا     

بنحو خاص مثل النحو والصرف واألصوات، وانخفاض مستوى الطمبة في تحصيميم، وبما أن 
إذا اقتصر عمى تزويده بالمعارف والحقائق عمى نحو نظري، فإنيا ليست كافية أعداد الطالب 

لتييئة الطالب الناجح؛ ألن الطرائق الحديثة جميعيا تركز عمى رفد الطالب بالكفاية المعرفية 
واألدائية، وأي خمل يحصل في الكفايات المعرفية ينتج عنو ضعف الطالب في التحصيل 

أن عممية التعميم في القرن الحادي والعشرين طرأ عمييا كثير من  واألداء. والجدير بالذكر
نما تتطمب معرفة كاممة  التغيرات، فمم تعد تقتصر عمى التعميم والتدريس القديم الكالسيكي، وا 
بطرائق تدريس المغات وحيال كثيرة لتمكين الطالب من اكتساب المغة وأصبحت من ميماتيا تنمية 

بيذا تكون الجامعات ىي األجدر عمى تبني مفيوم التطور، واألقدر وتطوير البحث العممي، و 
عمى استيعابو من الناحيتين العممية والعممية، فضال عن تشجيع عممية اإلبداع التي تتمثل في 
إعداد جيل من الشباب لمعمل بكل عممية وميارة، فنادى البعض بضرورة البحث عن وسائل 

 لتي تتسبب في ضعف التحصيل واإلخراج بشكل جديلعالج مجموعة الظواىر التعميمية ا
بمشكمة بحثو من خالل الدراسة التي أجراىا لصعوبات تعميم مواد المغة الباحث  وأحس    

كالسيكية التدريس والمادة  إلىالضعف الموجود ى اإلسبانية في قسم المغة اإلسبانية، وعز 
تاذ من خالل الدورات التطويرية في المغة، الدراسية وعدم وجود تجديد وتحديث ال لممنيج وال لألس
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وأساليب التدريس وطرائقو، مما أثر عمى سموك الطمبة وضعف تمكنيم من المغة اليدف، كما زاد 
االحساس بالمشكمة لدى الباحث من خالل تماسو مع المغة االسبانية ومالحظتو عن كثب نقاط 

لفنون  المغة االسبانية كونو اغمب الضعف والصعوبات التي يقع بيا الطمبة خالل تحصيميم 
 الدراسات التي عمل عمييا خاصة بطمبة واساتذة المغة االسبانية.. 

في ضوء ما سبق تتمثل مشكمة البحث في أن طريقة التدريس المتبعة في تعميم المغة  
اإلسبانية لمطمبة ال تحقق أىداف اغمب المقررات، وقد ترتب عمى ىذا ضعف ىؤالء الطمبة في 
المغة عموما، ولإلسيام في معالجة ىذه المشكمة فإن ميمة ىذا البحث اإلجابة عن السؤال 

 الرئيس اآلتي:
 ما دور نظرية الحقول الداللية في اكتساب المغة االسبانية لدى طمبة المغة االسبانية ؟    

 رابعا: أىداف الدراسة: 
 :إلىييدف البحث الحالي 

 التعرف عمى نظرية الحقول الداللية  -ٔ
 التعرف عمى دور النظرية في اكتساب المغة عن طريق توظيفيا . -ٕ
 التعرف عمى األسس والعالقات التي من الممكن ان نعمم الطمبة وفق نظرية الحقول الداللية.  -ٖ

 خامسا: أىمية البحث:
 يمكن أن يفيد البحث الحالي كال من:    
 المخططين والمؤلفين عند إعدادىم المواد التعميمية لمغة اإلسبانية لمناطقين بغيرىا من الطمبة. -ٔ
حيث تساعدىم عمى عرض المناىج والمواد العممية بطريقة محبذة معممي المغة اإلسبانية،  -ٕ

 وميسرة.
الباحثين، حيث تمدىم بمجموعة من الدراسات المستقبمية في مجال تعميم المغة اإلسبانية  -ٖ

 ومناىج وطرائق تدريسيا.
االستفادة من نتائج الدراسة في تطوير وتحسين العممية التعميمية في قسم المغة اإلسبانية في  -ٗ

 العراق وبقية أقسام تعميم المغة في البالد العربية ممن يعمم اإلسبانية كمغة أجنبية.
 إلىتطبيقيا، بناء دراسات قائمة عمى الداللية تساعد الدارسين لمغة اإلسبانية عمى الوصول  -٘

 الكفاءة المغوية من ميارات المغة اإلسبانية.
 سادسا: حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة عمى:
 المغة اإلسبانية بكمية المغات/ جامعة بغداد، كحدٍّّ مكاني.قسم  -
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 اساتذة المغة االسبانية في قسم المغة االسبانية كمية المغات جامعة بغداد. -
 سابعا: أدوات الدراسة:

استبانة تحتوي عمى مجموعة رؤى صيغت بفقرات  لمعرفة دور الحقول الداللية في اكتساب  -ٔ
 المغة االسبانية .

 يج الدراسة:ثامنا: من 
استخدم الباحث ىذا المنيج في جمع المعمومات، ووصف الظاىرة وتحديد  المنيج الوصفي: -ٔ

مشكمتيا، وتحديد بياناتيا لمعرفة دور الحقول الداللية في اكتساب المغة االسبانية وفق وجية 
 نظر اساتذة المغة.

 :تاسعا: مصطمحات الدراسة
 الحقول الداللية:  -
الخاص  إلى: ابنية مستقمة من المعاني القائمة عمى التصنيف المتدرج من العام  عرفيا نيدا -

 (.ٕٙٔ: ٜٙٚٔوتحديد داللة الكممات بواسطة البناء المتدرج.)نيدا، 
: تحديد داللة الكممة ببحثيا مع اقرب الكممات الييا في اطار مجموع داللية وعرفيا المسدي -

ى الباحث التعريف النظري  لممسدي لمصطمح الحقول وقد تبن (.٘ٚ: ٜٜٚٔ واحدة. )المسدي،
 الداللية.

 : Languageالمغة:   
 : "أصوات يعبر بيا كل قوم عن أغراضيم". عرفيا ابن جني بأنيا - 

(81: 0338)ابن جني،   
: "نتاج اجتماعي لممكة المسان، ومجموعة من التقاليد الضرورية وعرفيا دي سوسير بأنيا -

: 0323". )فرديناند دي سوسير، مجتمع ما ليساعد أفراده عمى ممارسة ىذه الممكةالتي يتبناىا 
82.) 
نظام صوتي، رمزي، صرفي، داللي، تستخدمو الجماعة في  وعرفيا عمي مدكور بأنيا:  -

 (.08: 8100عمي مدكور، التفكير والتعبير واالتصال. )
 ووصفيا األخطل بقولو:  -

نما                          "..... ُجعل المسان عمى الفؤاد دليال"إن الكالم لفي الفؤاد وا 
أما التعريف النظري لمباحث "مجموعة الرموز واألصوات   (ٓٚٔ: ٜٜٗٔ)عمر الدقاق، 

واإلشارات ذات الداللة المعروفة لدى مجتمع ما والتي تستخدم لمتعبير عن أغراضيم وحاجاتيم 
 وميوليم وتفكيرىم".
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 Acquisitionاالكتساب 
 ّما، بمغة الّتواصل عمى القدرة اإلنسان بفضمو يمتمك الذي اإلجراء ىو : الّمغويّ  االكتساب - 

 (.ٕٙٔٓ،معا)الكيسو االثنين أو متقّبال أو باحّثا باعتباره سواء
 اكتسابيا ومقّومات المتعمم عند تدريجّيا تحصل الّتي الّتواصمّية الكفاية بانو: يعرف كما  -

قاتيا ومّدتيا وظروفيا  . وُمعوِّ
(http://www.alecso.org/bayanat/linguistic_acquisition.htm) 

 إلىاما التعريف النظري لالكتساب فيو : قدرة المتعمم لمغة االسبانية من الوصول 
 كفاية المعرفية والتواصمية وما ينعكس ايجابا عمى تحصيل المغة عموما.ال

 االطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
 نظرية الحقول الداللية :

بدأت إرىاصات ظيور نظرية الحقول الداللية من استعمال العمماء "الحقل" بشكل عام، ثم 
وماير  ٘٘ٛٔوىوردر  ٜٚٙٔبدأت الفكرة تتطور شيئا فشيئا مع عمماء من أمثال: ىيمبولدت 

 ، ىذا األخير الذي عد أول من وضع أفكارا بشكل منظم في ىذا السياق.ٜٓٔٔ
أن ىذه األفكار والمحاوالت لم تكن لغوية  إلىلمغويون المحدثون وفي ظل ىذه اإلرىاصات انتبو ا

بحتة. وبقيت غامضة المعالم، وبالتالي لم تشكل بداية حقيقة لنظرية الحقول الداللية، ما جعميم 
أن الكممات تندرج  إلىالمساني السويسري فرديناند دي سوسير؛ إذ إنو أشار  إلىيرجعون بدايتيا 

 ات:ضمن نوعين من العالق
 عالقات مبنية عمى التشابو والتقارب من حيث المفع؛ تعميم، تعمم. -
عالقات مبنية عمى التشابو في المعنى؛  تعمم، تربية، تكوين. كما أن سوسير عرف المغة عمى  -

أنيا" نظام من العالمات وأنيا نسق، بمعنى أن ىذه الكممات ال يمكن أن تأخذ داللتيا إال داخل 
عنى الكممة يتحدد من خالل عالقتيا بالكممات األخرى. وىذا ما ميد الطريق أمام النظام، ثم إن م

:  ٕ٘ٓٓعمماء الداللة خاصة. ما ناجم عنو ظيور نظرية الحقول الداللية كنظرية عممية)جبل، 
ٕٗ.) 
وبرزت بعد نظرية سوسير عدة نظريات رائدة في مجال استنباط العالقات األساسية بين األدلة ‘‘

 عايير مختمفة، من ذلك:واضعة م
الجنس،  إلىبناء حقول داللية باعتبار العالقات التراتبية من األدلة المغوية؛ كنسبة الفرد  -أ

 الكل، خضوع الخاص لمعام، من أمثمة ذلك: رأس/جسم، يدن زيد/ رجال. إلىخضوع الجزء 
نيار، موت/ وضع حقول داللية بناء عمى عالقة التقابل أو التضاد، مثال ذلك: ليل/  -ب
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 وىناك عالقات داللية أخرى؛ كالتدرج أو التعاقب، ثم الترادف...الخ.، حياة
لقد مثمت نظرية الحقول الداللية دورا ميما في حل جممة من المشكالت التي تعانييا المعاجم 
المغوية، فاقترحت حموال من بينيا" الكشف عن الفجوات المعجمية التي توجد داخل الحقل 

أي عدم وجود الكممات المناسبة لشرح فكرة معينة، كذلك إيجاد التقابالت وأوجو الداللي...
 .مغوية داخل الحقل الداللي الواحدالشبو واالختالف بين األدلة ال

ومنو، فإنو ال يمكن أن نحصر إيجابيات النظرية في ما ذكرناه، ويعزو ذلك لما تقدمو من 
 تناسقة والمنسجمة والموضوع أو الرسالة.مساعدات لمكاتب في حسن اختيار األلفاظ الم

 المتجانسة التي تخدم موضوعو.
 عمل نظرية الحقول الداللية

ىي احدى النظريات التي تركز عمى إدراك المعاني النحوية واستغالل ىذا اإلدراك في حسن     
االختيار والتأليف؛ فتحقيق االدراك ال يكتفي باإلدراك الواعي لممعاني النحوية، بل يجب إدراك 
ومعرفة الكيفية التي تستغل من ىذه المعاني في بناء العبارة ونسجيا، والنسج المغوي  عند 

جرجاني يتطمب أمرين: األول االختيار: وىو اختيار الكممة المناسبة لممعنى النفسي لدى ال
األديب والتي تؤدي الداللة النفسية بتأثيرىا في السامع وىنا يأتي دور الحقل الداللي. والثاني: 
التأليف وىو ما عبر عنو )عمي مدكور ( بمدى وفاء الكممة لممعاني النفسية في نسج الكالم 

تركيبو. والتحميل المغوي قائم عمى أساس "أن العمم بمواقع المعاني في النفس، عمم بمواقع و 
 ٔاأللفاظ الدالة عمييا في النطق". 

ويرى الجرجاني أن الحقل الداللي ىو عالقة تركيب الجممة او النص  او ما اسماه بالنظم،      
ثيرة بحسب المكانة التي تأخذىا في اي نظم الكالم او نسجو والكممة الواحدة تكتسب معاني ك

التراكيب، فإن جاءت فاعال يكون ليا معنى، وان كانت مبتدأ يكن ليا معنى اخر وىمم جرا. 
دراك الوضع المناسب لمكممة  دراك الفوارق الدقيقة التي يحدثيا اختالف الكممة في الجممة، وا  وا 

او الداللة المغوية، وىو سر بحيث تعطي المعنى النفسي المطموب الذي يحقق معنى النظم 
 (. ٖٛ: ٕٔٔٓالبالغة في القول البميغ. )عمي مدكور، 

وىو يشمل  Grammarأما عمم المغة فيدرس الشكل والمقام، فالشكل يختص بو عمم النحو     
. و المقام فيدرس عمم المعنى أو الداللة Vocabularyوالمعجم  Morphologyالصرف 

Semantics(. ومن ىنا برزت فكرة البحث الحالي ٕٛٓ: ٕٔٔٓالعزيز،  . )دمحم حسن عبد
والتي تقوم عمى بيان دور الحقول الداللية في اكساب المغة االسبانية لدى طمبة قسم المغة 

 االسبانية كمية المغات جامعة بغداد .
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لىجمع الكممات و  إلىويرى اصحاب ىذه النظرية ان الذىن يميل دائما  اكتشاف عرى  ا 
(.ولكي نفيم معنى كممة يجب ٕٔ:ٕٙٔٓ،يا، فالكممات دائما تتثبت بعائمة لغوية)خميلجديدة بين

ان نفيم مجموع الكممات المتصمة بيا دالليا الن ىذه النظرية تقوم عمى مبدأ التقابل، فمو كان 
كممات االلوان، لذلك يفرض عمينا بحث داللة كل كممة  إلىالكون كمو بمون واحد لما كنا بحاجة 

)جبل،  حدد العالقات الداللية التي تربطيا بالكممات االخرى داخل نفس المجموعة الدالليةوان ن
ٕٓٓ٘:ٕٙ.) 

 إلىوالحقول الداللية ابنية مستقمة من المعاني القائمة عمى التصنيف المتدرج من العام     
الخالف بين الخاص، وتحديد داللة الكممات بواسطة البناء المتدرج. وعممية البناء ميمة لتحديد 

(. فالبناء المتدرج في المغة يتخذ شكمين ٖٔ: ٕٙٔٓالكممات ومعرفة الفروق الداللية بينيا)خميل، 
انواع او  إلىاساسيين ىما: الشكل الراسي والشكل االفقي فاألول يكون في الكممات التي تنتمي 
ان تعالج عمى مستويات متعددة اي التي ترد في مستويات عامة وخاصة فكممة طي مثال ممكن 

المستوى الكمي العام لممخموقات، وعمى المستوى الجزئي الخاص عندما نتكمم عن أنواع الطيور. 
اما االفقي فترتبط بو الكممات دالليا . ولذلك يفرض التواصل بين االفراد وجود قائمة من الكممات 

 المشتركة بينيم يفيمون معانييا بكيفية متشابية او متقاربة.
 الل ما سبق فالنظرية تتألف من عنصرين :ومن خ    

 مجموعات داللية. إلىاالول :  تقسم االلفاظ 
وتتحدد العالقات  ،الثاني : تحديد داللة المفع داخل كل مجموعة ببحثيا مع اقرب االلفاظ الييا

بين الكممات داخل المجموعة الداللية الواحدة متمثمة بالعالقات والظواىر الداللية المعروفة 
 اىميا:و 
 . المشترك المفظي:ٔ

مختار  أحمدوىو ما اتحدت صورتو واختمف معناه وبين الدكتور عبد الكريم جبل وقبمو      
عمر ) ان يحمل المفع اكثر من معنى( اي يتعدد بمعاني المفع الواحد وىي ظاىرة موجودة في 
اغمب المغات. ويفرق اىل المغة  في تعدد معاني المفاظ  الواحد بين مصطمحين اساسيين ىما: 

 (ٛٗٔ: ٜٜٛٔالتجانس وتعدد المعاني.)حجازي، 
 . الترادف: ٕ

 قي المعاني ومن ذلك: الخمفية  والسجية والطبيعة والغريزة والسميقة.ويعني تعادي االمثمة وتال    
. التضاد: وىو وجود لفظين يختمفان نطقا ويتضادان معنى؛ كالقصير والطويل والجميل مقابل ٖ

 القبيح.
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        . التنافر :ونعني بو الكممة متعارضة مع اخرى في المجموعة وذلك مثل العالقة بين االلوان ٗ
 رق واالصفر(.) االز 

. االشتمال: وىي عالقة تركيب اي عالقة تضمين اي احتواء لفع عمى لفع اخر كعالقة ٘
 االشتمال لنبات والتي تشتمل عمى زىر، شجر وعشب.

. الجزء بالكل: عالقة اليد بالجسم فاليد جزء من الجسم ككل. وفي المغة االسبانية عالقة كل ٙ
 حرف من حروف العمة .

حقوليا التصريفية   إلىفمثال عندما ندرس الصرف في المغة االسبانية عمينا تصنيف المورفيمات  
فنجد ىناك نوعين من المورفيمات: النوع األول يسمى المورفيم الحر، وىو وحدة صرفية يمكن 

( يتألف من Estudianteأن تستخدم وحدىا باعتبارىا كممة ذات معنى محدد. فالشكل )
( حيث يمكن استخدامو وحده باعتباره كممة ذات Estudiarحدىما حر وىو )مورفيمين أ

( وىو ما ال يمكن استخدامو باعتباره كممة غير Anteمعنى، والثاني ىو المورفيم المقيد )
مستقمة، والمورفيم المقيد ال يوجد وحده مستقال في المغة، بل ال بد من اتصالو بسواه من 

رفيمات المقيدة السوابق والمواحق التصريفية والتغيرات الداخمية المورفيمات. ومن أمثمة المو 
ومورفيمات الصيغة ومورفيمات متعددة الوظائف.  وسقت ىذا الشاىد الصرفي الن اغمب 
السوابق الصرفية والمواحق الصرفية في المغة االسبانية تاتي بياتين الصورتين فعند التدريس 

 لبقية االفعال وىذا الموضوع. لمطالب نجعل ذلك اساس ونقطة انطالق
(ٕٛٔ: ٕٔٔٓ)دمحم حسن عبد العزيز،   
نجد ان  8105لو اردنا تصنيف مكونات التركيب الصرفي وفق رؤية دمحم حسن عبد العزيز 

 الحقول الداللية تندرج تحت التالي:
: وىو مجموعة ذات معنى من الكممات أو )المورفيمات(، construction المركب -أ 

ومثاليا أية جممة  األقل من شكمين، ال بد أن يكون بين مكوناتو ارتباط مباشر.ويتألف عمى 
 Cuando entra el profesor, losفي المغة نحو: عندما يدخل االستاذ الطمبة يقفون:

alumnos soporten.. 
: وىو كممة أو مورفيم يشترك في مركب أكبر، بمعنى أن Constituent المكون  -ب 

أساتذة وىمم جرا..  –مكون أصغر ىو: أل  إلىتحميمة  األساتذة مكون، ويمكن
(Glaeason1961: 132). 
: وىو واحد من اثنين من المكونات Immdiate Constituent المكون المباشر  -ج 

التي يتألف منيا مباشرة المركب، أي مركب مدروس. نحو: دخل المعممون ىو مكون مباشر 
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 أساتذة. -ٕأل.  -ٔكون المباشر لألساتذة ىو . يدخمون، وأن المٕ. االساتذة ٔيتكون من: 
التمكن من التحميل الصحيح لمعبارة  إلىوكل ىذه التفصيالت ىي من أجل الوصول بالمتعمم 

 (.Glaeason,1961: 132)في المغة المدروسة 
التصنيف الداللي النحوي ولو اردنا ان نصنف الوحدات بصورة تكاممية نجدىا تندرج تحت     

 المتكامل:
: وتعني عندما نريد معرفة شيء عن طريق تركيبو فمعنى ذلك أننا تركيب الوحدات المغوية -

ال بد أن نعطي قائمة تامة جامعة لألجزاء المكونة لو وىو لب الحقل الداللي. وىو عممية 
تميز ىذا الشيء عن أشياء أخرى ذات أجزاء أكثر أو أقل. ومثال ذلك يمكننا أن نعرف 

بوصف وتصنيف الحركات لمستخدمة في لغة ما عن طريق تركيبيا األصوات المفردة ا
بأن نصف ما تقوم بو أعضاء النطق من حركات لكي تقوم  النطقية المطموبة إلصدارىا

المورفيمات فنعرفيا تبعا لمفونيمات التي تكونيا. بإنتاج الحروف أو الوحدات الصوتية، أما 
، أما الجمل فيمكن تعريفيا عن l+ i+ b+ r+ oمثال يتألف من الفونيمات  Libro فالمورفيم

وتعني الكتاب مفتوح وىي جممة  El Libro abiertoفـ  طريق المورفيمات التي تكونيا
دمحم )اسمية، فتتألف عمى النحو اآلتي: الجممة وتتكون من مسند مفتوح، ومسند إليو الكتاب. 

 (. ٕٕٛ: ٕٔٔٓحسن عبد العزيز، 
يمكن معرفة الوحدات المغوية عن طريق توزيعيا وبيان عالقة كل  توزيع الوحدات المغوية: -

، سواء ومجال توزيع األصوات، البيئة المغويةمنيا باألخرى، ويستوجب ذلك تعيين كل من: 
كان في أول المقطع أو في وسطو أو في آخره وما يمكن أن يحدث ليا من تغيير، بعدىا 

رف عمى ما يمكن أن يتصل بالكممة أو والتع الصنف الذي تنتمي إليو الصيغةنحدد 
، وأخيرا التعرف عمى أشكال المسندالمورفيم من سوابق أو لواحق أو أحشاء. بعدىا معرفة 

 (. Dinneen1971: 11-12)من التضام، والرتبة، والمطابقة.  العالقات األفقية
، ويتم من خالل نقل المعانيومن وظائف الوحدات المغوية  وظيفة الوحدات المغوية -

األصوات والفروق الصوتية مثال ذلك في المغة العربية ) حاَر ِبنا من حارَبنا( فبمجرد تغير 
الحركة الصوتية وىي الكسرة مكان الفتحة تغير معنى العبارة كميا.كذلك عمى مستوى الكممة 

انتقال  إلىى اخر اد إلىَبر( انتقال الصوت من مكان  ،ِبر ،الواحدة مثال في العربية: )ُبر
وبيان  ،(Caro, carro,-ano,año…etcالمعاني. والفروق الصوتية وفي االسبانية)

أي العالقة العرفية بين الوحدة المغوية وشيء ما خارج المغة ومثال ذلك:  الوظيفة اإلشارية
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العالقات الداللية لبعض الكممات وفق بيئة ومجتمع المغة وتندرج تحت ىذه العالقة 
 الرقي المغوي.االنحطاط و 

ودوره ىنا كالوحدة الصوتية. والمعنى يحدده أمران ىما: نوع  ووظيفة التمييز والتفريق
الكممة أي القسم الذي تنتمي إليو من أقسام الكالم اي بتصنيفيا )اسم، فعل، وصف، ظرف، 

 أحمدأداة(، واألمر الثاني تحديد الوظيفة التي تشغميا الكممة المعينة بعد معرفة نوعيا مثال كممة 
)ويحمل عرَش  إلىكم مكانو وموقعو في الجممة ومثال ذلك قولو تعاسم العمم وظيفتو تتحدد بح

 (.    ٚٔربك فوقيم يومئذٍّ ثمانية()سورة الحاقة 
وأنواعو مستدال بذلك بقول السعيد بدوي: "إن  المعنىكما بين دمحم حسن عبد العزيز أقسام     

ذا قصد بو النفسيالمعنى المعنى إذا قصد بو ما تثيره الكممات في النفس والشعور فيو ) (، وا 
(، أما إذا المعنى اإلشاري عالقة الكممات بما تشير إليو من محسوسات العالم المحيط بنا فيو )

قصد بو التحديد الذي تضيفو الكممات المصاحبة في سياق ما عمى كممة معينة من جية 
المعنى فيو )ومجموع ما تضيفو كل السياقات التي تظير فييا تمك الكممة عمييا من جية أخرى 

(، وىذا صميم الدراسات المغوية؛ وذلك ألن معنى الكممات ال ُيطَمب خارج ميدان المغة، التوزيعي
(. ومن خالل ما سبق نجعل ٖٕٗ: ٕٔٔٓ)دمحم حسن عبد العزيز، . بل في جمل المغة نفسيا

توظيف اداًء الطالب لديو صورة تنظيمية عن المغة التي يرغب التعمم منيا ويسيل عميو امكانية ال
 تحقيقو. إلىوىو ما يسمو البحث الحالي 

 الدراسات السابقة: 
اطمع الباحث عمى االدبيات والدراسات السابقة فمم يجد دراسات سابقة اخذت في مجال     

توظيف الحقول الداللية في اكتساب المغة بل اغمب الدراسات لمحقول الداللية ىي في المغة 
استين استطاع ان يستفاد من منيجية واجراءات العمل والكيفية التي من والداللة واالادب ووجد در 

 نتائج مرغوب فييا وىاتين الدراستين ىما: إلىالممكن ان توظف في البحث الحالي لموصول 
 –: عنوان الدراسة )ديوان االرض المباركة لعدنان النحوي  ٕٙٔٓدراسة الجبوري  – ٔ

دراسة داللية( اتبعت الدراسة المنيج التحميمي الوصفي لغرض االحاطة بااللفاظ الدالة عمى ما 
ثالث مجاالت داللية ىي : الطبيعة وظواىرىا، الحيوان  إلىيحتويو الديوان. حيث قسمت الدراسة 

ر، والمجال الثالث الماديات وانواعيا. بعدىا استخدم الباحث التحميل التكويني لأللفاظ الدلة والطي
عمى كل مجال. بعدىا تناولت الدراسة اثر السياق في تغير المعنى من حيث تخصيص الداللة 

 وتعميم الداللة وانتقال الداللة.
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وفقا لمعامل النحوي(. تناولت  : )نظرية الحقل الداللي دراسة تطبيقيةدراسة عبد العبود_ ٕ
الدراسة نظريتين الحقول الداللية والعامل النحوي بينت الدراسة المنصوبات والمرفوعات 

 والمجرورات من حيث العامل والمعمول واالعراب.
واوضحت الدراسة ان الحقل الداللي مرتب بحسب العمل . والرابط بين العوامل ىو العامل    

 حركة اعرابية تظير اخر الكممة. إلىي العمل بجميعيا مما يؤدي النحوي او التشابو ف
وبينت ان قوة العالقة بين النظريتين ىو حال عمم الداللة وامكانية توظيف تمك العالقة في     

ايصال المعمومة لممتعمم بشكل سيل ومنظم . كما بينت الدراسة االىمية الكبيرة لمعالقات الداللية 
 صوص بالمفع والتباين  في تسييل معرفة وفيم المغات عموما. كعالقة العموم والخ

 اجراءات الدراسة: الفصل الثالث
سيتناول الباحث في ىذا الفصل االجراءات التي اتبعت لتحقيق اىداف البحث وتشمل     

االجراءات: منيج البحث، وعينتو واالداة المستعممة لجمع البيانات وخطوات تطبيق ادوات البحث 
 والوسائل االحصائية التي استعممت في معالجة النتائج وفيما يمي تفصيل ذلك:

 أوال : منيج البحث:
اتبع البحث الحالي المنيج الوصفي النو اكثر مالئمة مع ىذا النوع من البحوث وقد اعتمدتو     

 النتائج المرجوة من ىذا البحث. إلىىذه الدراسة كونو المنيج االقرب واالنفع لموصول 
 ثانيا : مجتمع البحث:

تمثل مجتمع البحث  بأساتذة قسم المغة االسبانية كمية المغات جامعة بغداد لمعام الدراسي    
 تدريسيا. ٕٙوالبالغ عددىم  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ

 ثالثا: عينة البحث:
سم المغة االسبانية كمية ( اساتذة تخص عمم المغة االسبانية في قٛبمغ عدد عينة البحث )    

المغات جامعة بغداد كونيم يدرسون ولدييم معرفة بفقرات االستبانة اداة البحث أكثر من بقية 
 االساتذة في تخصص االدب االسباني.

 رابعا : اداة البحث:
استعمل الباحث االستبانة اداة لبحثو، حيث تم بنائيا من قبل الباحث والتي استقى فقراتيا     

اتيا من االدبيات والدراسات التي اىتمت بموضوع الحقول الداللية ونظريتيا وكتب التحميل وعبار 
 المغوي وبعض البحوث المغوية التي تناولت المغة نحوا وصرفا وصوتا وداللة مادة ليا.
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 صدق االداة :
واساتذة المغات ( فقرة وزعت عمى اساتذة العموم التربوية والنفسية ٕٓتكونت االستبانة من )    

عموما واالسبانية عمى وجو الخصوص لمتأكد من صدقيا وثباتيا وتم التأكد من صدقيا وذلك 
عن طريق تعديل واضافة وحذف بعض الكممات والتعديل في الصيغ لمعبارات بعدىا خرجت  

( ٕٓفقد اصبح عدد فقرات االستبانة ) ،%(٘ٛبعد ان حصمت عمى نسبة ثبات) بشكميا النيائي
رة . وضع الباحث إزاء كل فقرة بدائل متدرجة لالجابة يتم اختيار البديل المناسب لممشكمة فق

ال تسيم( واعطى لكل بديل درجو واحدة )تسيم كثيرا  ،الرئيسة وىي ) تسيم كثيرا، تسيم لحد ما
 ، ال تسيم صفر(..ٔ، تسيم لحد ما ٕ

 الوسائل االحصائية:
لحساب العالقة بين متغيري البحث والتي ىي عالقة   spssاعتمد الباحث عمى برنامج     

الحقول الداللية باكتساب المغة حيث  تم حساب قوة كل عبارة او فقرة وتم بيان الوزن النسبي ليا 
 (ٔ( يبين وعمى النحو التالي:جدول)ٔوالجدول )

 الوزن النسبي قوة الفقرة العبارات ت
 %ٖٛ ٘.ٕ المغة؟ىل العالقة بين الكممات تسيم في اكتساب  ٔ
 %ٜٚ ٖٚ.ٕ ىل لممشترك المفظي دور في اكتساب المغة؟ ٕ
 %ٜٚ ٖٚ.ٕ ىل معرفة الطالب لمتضاد المغوي في االسبانية يساعد تعمم المغة؟ ٖ
 %٘ٚ ٕ٘.ٕ الترادف ىو تعادي االلفاظ او تقاربيا ىل لو دور في اكتساب المغة؟ ٗ
 %ٖٛ ٓ٘.ٕ ادراك المغة لدى الطالب؟.ىل لعالقة االشتمال او التضمين دور في  ٘
 %ٜٚ ٖٚ.ٕ عالقة الجزء بالكل تسيم في تعمم المغة؟. ٙ
الخاص بكل مجال بالمغة تسيم في  إلىىل العالقة المتدرجة من العام  ٚ

 اكتساب المغة؟
ٕ.ٕٙ ٛٛ% 

 %ٕٜ ٘ٚ.ٕ ىل فيم الطالب لكممة يسيم في استدعاء قريباتيا؟  ٛ
 %ٜٙ ٚٛ.ٕ في المغة ىل تسيم في اكتساب المغة؟ العالقة التقابمية ٜ

 %ٜٚ ٖٚ.ٕ ىل لمسياق المغوي دور في فيم وادراك المغة؟ ٓٔ
 %ٜٚ ٖٚ.ٕ العمم بمواقع الكممات ايسيم في استدعاء االلفاظ الدالة عمييا في النطق؟ ٔٔ
 %ٛٛ ٕٙ.ٕ ىل تنظيم اجزاء الموضوع المدروس لو دور في تعمم المغة؟ ٕٔ
 %ٜٙ ٚٛ.ٕ التصنيف الصوتي لمغة عامل ميم الكتساب المغة؟ ٖٔ
 %ٖٛ ٓ٘.ٕ ىل لمتصنيف النحوي لمغة دور في اكتسابيا؟ ٗٔ
 %ٜٚ ٖٚ.ٕ ىل لمتصنيف الصرفي عالقة بتعمم المغة؟ ٘ٔ
 %ٛٛ ٕٙ.ٕعند اعطاء قائمة باالجزاء المكونة لمموضوع المدروس ىل تسيم في تسييل  ٙٔ
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 اكتساب او تعمم المغة؟
ىل تصنيف عبارات او كممات نص معين في المغة يسيم بمعرفتو واكتساب  ٚٔ

 المغة بعد ذلك؟
ٕ.ٚ٘ ٜٕ% 

 %ٛٛ ٕٙ.ٕ ىل لمداللة العقمية دور في اكتساب المغة كداللة الدخان والنار؟ ٛٔ
 %ٖٛ ٓ٘.ٕ ىل لمعالقة الطبيعية اسيام في اكتساب المغة كداللة )أح أح( عمى السعال؟ ٜٔ
لمعالقة الموضوعية دور واسيام في ادراك المغة كفيم االول يعطيك داللة ىل  ٕٓ

 لفيم الثاني؟
ٕ.ٖٚ ٜٚ% 

ومن خالل الجدول اعاله يتبين ان ىناك بعض الفقرات التي ليا تاثير كبير جدا وتسيم كثيرا في  
ودور كبير جدا  % اي ليا تاثيرٜٙ( حصمتا عمى قوة مقدارىا ٖٔ،ٜاكتساب المغة، فمثال الفقرة )

 في اكتساب المغة. 
 من خالل الجدول السابق نالحع اختبار االشارة :    

 (ٕجدول )
االحتمالية  العدد نوع العالقة

 المالحظة
 الداللة المعنوية

 ٛٓٓ.ٓ ٓ ٛ موجبة
 

 دالة
 ٔ ٓ سالبة
يتبين ان ىناك فرق دال احصائيا لصالح المتوسط الفرضي وبذلك  من خالل الجدول اعاله    

نحصل عمى النتيجة التي توصل الييا البحث الحالي والتي تتمخص بوجود دور لمحقول الداللية 
 في اكتساب المغة االسبانية لدى طمبة المغة االسبانية كمية المغات جامعة بغداد .

 نتائج الدراسة:
الرئيس  لمدراسة الحالية والذي نصو: ما دور الحقول الداللية في لإلجابة عمى السؤال   

  اكتساب طمبة  المغة االسبانية كمية المغات جامعة بغداد ؟
من خالل تطبيق اداة الدراسة والمتمثمة باالستبانة، ومعالجة النتائج التي توصل الييا الباحث     

انية وتحديدا اختصاص عمم المغة االسبانية؛ كونيم من اجابات األساتذة الذين ُيَدِرْسون المغة االسب
معرفة العبارات التي تضمنتيا االداة تبين ان لمحقول الداللية دور كبير وفي بعض  إلىاالقرب 

الفقرات كبير جدا في اكتساب المغة لدى طمبة االسبانية في كمية المغات جامعة بغداد، وكما 
الطريقة التنظيمية التي تقوم عمييا ىذه النظرية  إلىلك ( ويعزو الباحث ذٔمبين في الجدول رقم )

التصنيف المنطقي ألجزاء ومفردات المغة وىذا بدوره يسيم في استدعاء االلفاظ  إلىباإلضافة 
ترابطية العالقات المغوية  إلىالمطموبة عند الموقف المغوي. كما يعود السبب في ىذه الداللة 



 رعد خمف دمحم الزبيديد.                مجمة آداب الفراىيدي             دور الحقول الداللية في اكتساب
 اإلسبانيةلدى طمبة قسم المغة  اإلسبانيةالمغة 
 م8102( أيمول 53العدد )                                                      جامعة بغداد –المغات  كمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٖٙ 

استقراء النص او الفقرة ومن ثم الربط  بين  إلىدوره يؤدي ضمن اطار المغة المستيدفة وىذا ب
اجزائيا لموصول التعميم وىو االداء السميم في المغة. كما يعود دور الحقول الداللية في اكتساب 

الخاص وتحديد داللة الكممات  إلىمنطقية العالقة و التصنيف المتدرج من العام  إلىالمغة 
انواع  إلىان بشكمو الراسي والذي يتمثل في االلفاظ التي تنتمي بواسطة البناء المتدرج سواء ك

المستويات المتعددة اي التي ترد بمستويات عامة وخاصة .او الشكل االفقي الذي ترتبط بو 
الكممات دالليا والذي يقوم عمى القائمة المشتركة بين الكممات لمعرفة المتشابو منيا والمتقارب 

 كي تسيم في اكتساب المغة.
 التوصيات: يوصي البحث الحالي باالتي:

ضرورة استعمال نظرية الحقول الداللية في تدريس المغات عموما واالسبانية عمى وجو  -
 الخصوص.

  .يمي السيما في مجال تعمم المغاتاالىتمام بتوظيف النظريات المغوية في الحقل التربوي والتعم -
الموروث المغوي من نظريات ودراسات عمميا لتسييل اكتساب المغات عموما كون ىذه  توظيف -

 الموروثات منظمة وفييا استقرائية عالية جدا لمحد الذي يجعميا تسيل الحصول واكتساب المغة.
 تتجسد مقترحات البحث الحالي في: : المقترحات

طمبة المغة االسبانية كمية المغات جامعة  لدى اثر الحقول الداللية في اكتساب المغة االسبانية  -
 . بغداد

فاعمية العامل النحوي في اكتساب المغة االسبانية لدى طمبة االسبانية كمية المغات جامعة  -
 بغداد. 

 المصادر:
. م ٕٜ٘ٔ ،، تحقيق دمحم عمي النجار، دار الكتب المصريةٔ، ج" الخصائص"أبو الفتح عثمان ابن جني:  -
 . مٖٜٚٔ"، الييئة المصرية العامة لمكتاب، المغة العربية معناىا ومبناىاحسان: " تمام -
 م.ٜٜٓٔ"، مكتبة نيضة الشرق، جامعة القاىرة، تاريخ المغة االسبانية نشأتيا وتطورىاجمال عبد الكريم: " -
 م.ٕٔٓٓعبد الكريم دمحم حسن جبل: عمم الداللة المفرداتي، مطبعة التركي، طنطا، -
 .ٓٛ، ص: ٕٓٓٓمنقور عبد الجميل، عمم الداللة أصولو ومباحثو في التراث العربي، منشورات دمشق  -
، ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓصفية بوقنة: معاجم المعاني في المغة العربية، فقو المغة وسر العربية لمثعالبي أنموذجا،  -

 .ٗٔص: 
 .ٛٓٔ، ص: ٜٜٛٔ، ٘مختار عمر: عمم الداللة، ط  أحمد -
 .٘ٔ، ص: ٕٜٜٔط  هللا الباتمي: المعاجم المغوية وطرق تبويبيا،بن عبد  أحمد -
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، ٕٓٓٓعزوز: أصول تراثية في نظرية الحقول الداللية، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  أحمد -
 .ٕٔص: 

 م.    ٕٕٔٓمكتبة لونجمان،  -، القاىرة"النظريات المغوية وتطبيقاتيا التربوية": مدكور أحمدعمي  -
، ٛٓٔ، المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموم، العددىالة الضاد في الشعر العربي"عمر الدقاق: " -

 م.ٜٜٗٔ(، ٖٕ) السنة
 م. ٜ٘ٛٔ"، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، دار فاخر عرشو، بغداد، عمم المغة العامفرديناند دي سوسير: " -
   جامعة  ،ماجستير غير منشورة، كمية االدابالمباركة لعدنان النحوي، رسالة  األرضديوان  فريد عبدهللا خميل: -

 م.ٕٙٔٓطنطا 
 م.ٜٚٚٔ، باريس Romb-Tellالجزء السابع "، الموسوعة الفرنسية الكبرى الروس: " -
 م.ٕٔٔٓ"، مكتبة اآلداب،  القاىرة، "عمم المغة الحديثدمحم حسن عبد العزيز:  -
 م.ٜٜٛٔ،ٕعمم المغة، دار قباء، القاىرة،ط إلىمحمود فيمي حجازي: مدخل  -

 مٜٜٚٔ، القاىرة، :"تعميم المغة العربية والتحديات التي تواجو مناىجنا الدراسية"محمود كامل الناقة  -
 )د.ط(. ،مٜٙٚٔ ،بغداد ،نيدا ترجمة ماجد النجار ،نحو عمم الترجمة -
 م.ٜٜٚٔ، ٖالدار العربية لمكتاب، بيروت، ط ،االسموبية واالسموبعبد السالم المسدي: -

.- B.G .Hillo :The terms" Spanish" and Castillanian, en Hispania Pco  Marco 

Marin :IX,1926. . 

- H.A .Gleason: An Introduction to descriptive Linguistics, holt, Rinehart and 

Winston,1961. 

- F.P Dinneen  ,: An Introduction to general Linguistics, Holt Rinehart and 

Winston, New York, 1971. 

 
 


