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هدف البحث

Your name

عبرردالسلبنيةالمفسرالعامالعلميالنسقاستخالصمحاولةإلىالبحثيهدف

نيةللبأوالحاكمالنسقأوالنظامإلىالوصولأياالجتماعي،التواصلشبكات

وعلىدالسروتشكالتومساراتآلياتعلىوقوانيهاقواعدهاتفرضالتيالعميقة

.االتصاليةالرسالةلمنتجاللغويةاالختيارات



أهداف البحث

Your name

ياالجتماعالتواصلنصوصلمحتوىالسرديةوالعناصرالمكوناتتحليل•

(العناصرمنوغيرها..لهالمسرود–السارد–الشخصيات–الحدث)

ها، الكشف عن الوظيفة التي يؤديها كل عنصر من تلك العناصر المشار إلي•

.ماعيوصوالً إلى استخالص الوظائف السردية العامة لنصوص التواصل االجت

فحوى )تحليل الهدف النهائي لتوظيف العنصر أو ما يطلق عليه في إطار البحث•

(الخطاب السردي

مواقع عن المالمح العامة المشتركة القائمة داخل النصوص المتبادلة عيرالكشف •

.  التواصل االجتماعي وتفسير طبيعة هذه النصوص

الية السردية التي تميز الرسائل االتصالخصوصة الكشف عن بعض جوانب •

نتج عن المنشورة عبر مواقع التواصل االجتماعي؛ وهي تلك الجوانب التي ربما ت

.السمات االتصالية والتقنية لبيئة التواصل االجتماعي

ة المنشورة الوصول إلى البنية العميق أو النظام العام الحاكم لسرد الرسائل اللغوي•

.على مواقع التواصل االجتماعي



(منهجية تحليل السرد)منهجية البحث 

Your name

تحليققل "تطبيققق أسققلوب التحليققل السققردي، أو بمعنققى أدل تطبيققق أسققلوب

الققذي يتققيح  Structural narrative analysis" السققرد البنيققوي

بني ويقصقققد الباحقققث هنقققا بقققال. الكشقققف عقققن البنيقققات العميققققة للنصقققوص

د مجموعققة القواعققد أو القققوانين أو الققنظم أو العوابققت العامققة الحاكمققة لسققر

تشققكالت تلققك النوعيققة مققن النصققوص، فيمققا يقصققد بالوحققدات التجليققات وال

.والمؤشرات اللغوية الدالة علي هذه القواعد والقوانين والنظم



نتائج البحث

Your name

التواصلنصوصداخلبقوةحاضرةكانتالتياألساسيةالعناصرمن

مواقفأوأدوارأبرزمنوكانله،والمسرودالساردعنصراهمااالجتماعي

إلىكداعيةالسارددورهواالجتماعيالتواصلنصوصداخلتواترا  السارد

.ماشئ



النسب )*(التكرارات  أساليب البناء السردي

19.8 54 (القائم على سرد حكمة)السرد الدعوي أو القيمي أو التوجيهي أو الحكمي 

18.3 50 السرد التقريري أو الوصفي أو التعليقي

9.9 27 السرد النقدي أو االنتقادي أو االستنكاري 

6.2 17 السرد الساخر

5.5 15 سرد المفارقة 

4.3 12 أسلوب الدعاء أو الرجاء أو الحمد

3.7 10 السرد اإلغرائي

3.3 9 (القائم على سرد قصة أو حكاية)السرد الحكائي 

3.3 9 السرد النضالي

2.9 8 السرد القائم على طرح مطالب

2.6 7 السرد التأملي والمبين لحالة شعورية

2.2 6 السرد الحواري

2.2 6 سرد الخطاب المباشر 

1.8 5 السرد التحذيري أو التهديدي أو اإلنذاري

1.5 4 السرد االستشهادي

1.5 4 سرد الخطاب الضمني



نتائج البحث

Your name

ةالدعوهوالشأنهذافيالسارددعواتعلىالغالبأنالباحثالحظوقد•

والوفاءةوالمساواواالخاءوالسالمكالحبوالنبيلةالساميةالعلياالقيمإلى

.القيممنوغيرها..والتسامح

كمابدويأناللحظةتلكفييحاولالنصمنتجأوالساردأنالباحثويرى•

يحاولمةقينصوصه،فىحضوراً األكعرهىمعينةبقيمةمرتبطاكانلو

الدعوةبومنشغلبهامنشغلأنهيستشعرونيجعلهمأواآلخرينيخبرأن

أوحصريبشكلسواءآلخرنصمنعليهايؤكدأنيحاولنجدهلذاإليها،

.ضمنيبشكل



نتائج البحث

Your name

ابالخطنمطشيوعاالجتماعيالتواصلنصوصعلىعامبوجهيالحظلهذا

منعيركفىالمستخدميستشعرإذالتوجيهي،أوأوالدعوياالصالحىالسردى

أنيستطيعمنبربمعابةهيالصفحةعبرللكتابةلهالمتاحةالمساحةأناألحيان

.اتجاهاتأومواقفأوقيمأوألشياءالدعوةفيهيمارس



نتائج البحث

Your name

علىليسالدورهذاممارسةالداعيةلدورالمتلبسالسارددورشيوعويرتبط

إلىدعوةالإطارفيكذلكتوظيفهبلفقطواألفكارالقيمإلىالدعوةمستوى

بجانمنالداخليباالحساسيرتبطدوروهو.معينةأفعالأومواقفإتخاذ

يةالمعالالصورةعنالواقعنقصأوقصورهواألول:بشيئينالمستخدم

دورىتبنفىجانبهمنالرغبةوبالتاليالنص،منتجمخيلةفىالموجودة

اساإلحسأوالشئأما.المفتقدالمعاليالواقعهذاصورةالستعادةاصالحى

المعاليةلفكرةاهذهتبنينتيجةالذاتياالكتمالمنبحالةالفردشعورفهوالعاني

إصالحيقيميدعوىبدورالقيامإلىيدفعهماوهو–نظرهوجهةمن-

ً نظرهوجهةمن–ومعاليةكماالً األقلاآلخرينإلرشاد هوماإلى-أيضا

.معاليةأكعرأوأصوب



نتائج البحث

Your name

 ً احةومسودورهالساردأوالراوىموقفبشانالسردبحوثاليهانتهتلماوخالفا

راقبيالذيالخارجىالراويأو)العليمالراوينمطشيوعمنالسرد،فىمشاركته

ضميرتوظيفعبراألحداثفيالمشاركأيالداخليالراويونمط،(األحداث

يشيعياالجتماعالتواصلمواقععبرالسردأنالحاليالبحثنتاجأظهرتالمتكلم،

لراوياهوالراويمنعالثنمطحضورالسابقينالنمطينجانبإلىفيهيكعرأو

.المخاطبضميراستخدامعبرمتلقيهإلىمباشرةخطابهيوجهالذى(المخاطب)

مخيلةيفسواءفىلهالمسرودأوالمتلقىعنصرحضورالمالحظةبتلكويرتبط

ً حضوراً ذاتهالنصفيأوالنصمنتج ً واضحا .ومكعفا

بضميرالمخاطبةهوالنصوصداخللهالمسرودحصورأشكالأبرزوكان

وصنصداخللهوالمسرودالساردبينللعالقةاألبرزالشكلكانفيما.المخاطب

لتحليلودعوتهونصيحتهلهالمسرودبتوجيهالساردقيامهواالجتماعيالتواصل

.معينةبقيمة



نتائج البحث

Your name

توىمسوهمامستويين،علىالسرديوالزمنالسردبينالعالقةتوزعتوقد

تحليلالأظهركماالالحق،السردومستوىاالستباقيأواالستشرافيالسرد

فياعلةالفوالقوىوالكياناتالشخصياتألبرزأساسيةفئاتعالثتصدر

نص،اللكاتبالمخالفأوالمناوئالطرفأولهااالجتماعيالتواصلنصوص

تردعم،والمواطنونوالشعبالعامالمخاطبأوالعامالجمهورالترتيبفييليه

.النصكاتبالفردذاتذلكبعد



نتائج البحث

Your name

إلىالدعوةوظيفةهىتكرارهامعدلحيثمناألبرزالسرديةالوظيفةكانت

علقانتتوالوظيفتانروحية،أودينيةأواجتماعيةأوإنسانيةومفاهيمقيم

تغييرلومحاوالتهالفردإطارهفييعيشالذيالموضوعياالجتماعيبالواقع

منلعددجامعنحوعلىصياغتهمافيتأتيانوظيفتانوهماالواقع،هذا

غييرهلتآلياتلطرحوصوالانتقادهمنبدءً الواقع،نحوواالتجاهاتالرؤى

.وتحسينه


