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ادل للكالم فحسب في الفترة األخیرة أن الحدیث مع اآلخرین لیس مجرد تب لقد كشف البحث اللغوي
ً ولكنھ یتضمن أیض عتذار، الشكوى، مثل اإل  speech actsالقیام بأفعال تسمي أفعال الكالم  ا

وبالتالي فالبد من وجود قواعد تحكم إستخدام اللغة في التفاعل   .الخ.....اإلطراء، الشكر، النصح
 قد یؤدي في النھایة إلي توقف الحوار عدالقوامثل ھذه ن عدم الوعي بأ حیث بین الناس

(communication breakdown)   وفشل األطراف المتحاورة في الوصول إلي الھدف من
في اللغات   speech actsوراء ھذا الحوار ولذا فقد اتجھ البحث اللغوي إلي مقارنة أفعال الكالم 

    .خريافة إلي تحقیق فھم أعمق للغات األاعد إستخدام اللغة باإلضالمختلفة بھدف الوصول إلي قو
ً ونظر ن ھذه الدراسة تھدف إلي مقارنة أسالیب إفالدراسات البراجماتیة المقارنة  مثل ھذه ألھمیة ا

  .النصح واإلرشاد والرد علیھا في كال من اللھجة العامیة المصریة واإلنجلیزیة األمریكیة كلغة أم
  
د  م   و ق تخدإ ت الث  ماس ادةأدوات ث ع الم ذه لجم ي  ھ ة ف ھ العلمی در اس ي ال ة  :ھ ف تمثیلی  ،مواق

ى  ،تیار من متعددإستبیان یتضمن االخ ةباإلضافة إل اة الیومی ن الحی ة م ف طبیعی  المالحظة لمواق
م ت مائھ وأربعینتم تطبیق ھذه األدوات علي  وقد  م ت ن المصریین واألمریكیین ث ً م ل شخصا حلی

ً  تالبیانا ً  و كما   .بین اللغتین موضع البحث واالختالفالتشابھ  أوجھلتحدید  كیفا
  

ین ووالكیفي إلى وج لت الدراسة من خالل التحلیل الكميتوص ض أوجھ التشابھ و االختالف ب د بع
ات متشابھة   ن المصریین واألمریكیین مكون اللغتین موضع البحث فعل سبیل المثال استخدم كال م

د . إسداء النصیحة أو الرد علیھا فى اللغة األم إلى حد كبیر عند ات اعتم ذة المكون ولكن استخدام  ھ
ات  ع البیان ي جم دثین وأیضا األداة المستعملة  ف ین المتح ة ب ى العالق على سیاق الموقف وكذلك عل

ن  ھوقد أوضحت الدراسة أن المصریین بصف ن األمریكیین وخاصة ع ر مباشرة م انوا أكث ھ ك عام
یحة إلي شخص مساو للمتحدث من الناحیة االجتماعیة وكذلك فى المواقف التي تتضمن إسداء النص

ن . درجھ عالیة من النقد أو التطفل ى أداء كال م ة عل ر للثقاف أثیر كبی كما أوضحت الدراسة وجود ت
داء النصیحة  قد فقد وجدت الدراسة أنھ بینما. المصریین واألمریكیین عند إسداء النصیحة ر إس یعتب

ع  في المجتمع المصري نوعا من إبداء االھتمام باآلخرین فإنھ قد  یعتبر نوعا من التطفل فى المجتم
  .األمریكي إن  لم تؤخذ عادات وتقالید ھذا المجتمع فى االعتبار عند إسداء النصیحة

  
ع  عن الدراسة أھمیة توعیھ الدارسین وقد كان من توصیات د بالعادات والتقالید التي تحكم كل مجتم

ھ ألسالیب . فعال الكالم الخاصة بھذا المجتمعتدریس أ وكذلك أوصت الدراسة بإجراء دراسة مقارن
ھ  ة و االنجلیزی ین العربی ي اللغت ن المصریین واألمریكیین ف ي یستخدمھا كال م إسداء النصیحة الت
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