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 عالقة التعبير الشفهي باالستماع

عقلية تتضمن فهم النشاط الشفهي و غير الشفهي و التي  تُعرف مهارة االستماع بأنها عملية

تتم بتفاعل المستمع و المتحدث كليهما على حد السواء، فكل منهما يجب أن يتعهد الطرف 

اآلخر عقليا بتحسين الرسالة و المشاركة في تشكيلها و التعاون في بناء المعنى؛ و إذا افتُقد 

 تفاعل أو اتصال.هذا التعاون من قِبل المستمع فال يكون 

فعند الكالم، يضع المتحدثون األفكار في كلمات؛ و عند االستماع، يقومون بتحويل الكلمات 

 إلى أفكار، و يحاولون فهمها أو استيعابها.

و يعد االستماع من المهارات اللغوية المهمة في حياة الطالب، ذلك أنه سبيله لزيادة ثقافته و 

ع إلى المحاضرات و الندوات و إلى شرح الدروس في تنمية خبراته من خالل االستما

 األقسام و المعاهد و الجامعات. فما هو االستماع؟ و ما الفرق بينه و بين السماع؟

فالسماع هو مجرد استقبال األذن لذبذبات صوتية من مصدر معين دون إعطائها انتباها 

 مقصودا، كسماع صوت الطائرة أو صوت القطار.

هو فن يشتمل على عمليات معقدة ، فإنه ليس مجرد " سماع" ، إنه عملية أما االستماع، ف

 يعطي فيها المستمع اهتماما خاصا، و انتباها مقصودا لما تتلقاه أذنه من األصوات .

إن عالقة االستماع بالتحدث عالقة متبادلة، و لهما أهمية كبيرة بالنسبة ألي موقف تعليمي     

عالقة تأثير و تأثر حيث إن نمو القدرة على الكالم يرتبط بالقدرة داخل القسم أو خارجه، فهي 

على االستماع ، لذا ينبغي على الطالب أن يمتلك مهارتي االستماع و التحدث، فمهارة 

االستماع تساعده على تمييز األصوات المسموعة و فهم المعنى المقصود من المحتوى 

 المسموع.

 عالقة االستماع بالفهم: 



، سواء كان لنص مكتوب أ و منطوق، ليس مجرد نشاط تلقي غير فاعل تقريبا كما إن الفهم

كان االعتقاد سائدا من قبل، و لكن األمر يتعلق، في جميع الحاالت، بالتعرف على داللة جملة 

ما أو خطاب ما و تحديد وظيفتهما أو وظائفهما التواصلية. ويبدأ الفهم بإدراك اإلشارات 

و يقتضي  معرفة القيمة الوظيفية و الداللية للبنى اللغوية المستعملة، و  الصوتية أو الخطية

كذا معرفة القواعد االجتماعية و الثقافية للجماعة التي يُنَجز فيها التواصل، دون أن ننسى 

العوامل خارج اللغوية التي تتدخل في ذلك، و خاصة في الشفهي مثل الحركات و اإلشارات 

 و اإليماءات.

 ستماع في فهم الكالم المنطوق:دور اال

إحدى المشكالت األساسية الخاصة بالولوج إلى المعنى في الكالم المنطوق ، بالنسبة       

للمتعلم، تكمن في  اكتشاف الداللة من خالل السلسلة الصوتية. فتحديد الشكل السمعي للرسالة 

لى والوحدات المعنوية فيها و إدراك األشكال النطقية و تقطيع الدالئل الشفهية و التعرف ع

 هي من العمليات الصعبة.

و يؤدي االستماع دورا أساسيا في الولوج إلى المعنى. و هناك مقاربات وضعت لبيداغوجية 

االستماع و الهدف منها التّعّود على االستماع لدى المتعلمين؛ فالتعرف على األصوات و 

عناصر ال تهتم في الحقيقة بمحتوى على عدد المتحاورين و مالحظة الوقفات، إلخ، هي 

 المعلومة ولكنها تسمح بتعلم  االستماع و إدراك الكالم المنطوق في حقيقة أمره.

 أنواع الخطابات في الكالم المنطوق:

من أجل فهم الكالم المنطوق، من الضروري التمييز بين وضعيات يكون فيها المستمع وجها 

سياقية قوية حيث يكون فيها المستمع مشاركا فيها لوجه مع المتكلم و هي تحمل إشارات 

مباشرة؛ و بين وضعيات ليس له فيها أي تأثير مثل التسجيالت السمعية أو السمعية البصرية. 

ففي  الفئة األولى ، يساهم، بكل تأكيد، رسوخ الحالة التواصلية و إدراك التغيرات النبرية في 

رى يقدمها البعد غير اللفظي للرسالة مثل الحركات بناء الفهم العام، إضافة إلى مساعدات أخ

و اإلشارات و اإليماءات المصاحبة للكالم و كذا إمكانية المستمع التدخل لدى المتكلم ليطلب 

منه إعادة الكالم أو توضيح بعض األقوال، إلخ. أما الفئة الثانية، فهي تتضمن كل الوثائق 

ابات التي نجدها ، على وجه الخصوص، في السمعية التي تقدم عيّنات متنوعة من الخط

الحصص اإلذاعية و التليفزيونية المتنوعة، منها الخطاب الشفوي العفوي) الحوار المباشر، 

النقاش( و الخطاب الُمعدّ سلفا ) بعض المقابالت( والخطاب المكتوب المقروء) األخبار( و 

 ات(.الخطاب  الذي كتب ليُقرأ أو يُسمع) محاضرات، قصص، مسرحي

 أنواع االستماع و أهدافه:



من المسلّم به أننا ال نستمع، في حياتنا اليومية، لكل ما يُسمع بالطريقة نفسها. و في            

قسم اللغة، ينشط األستاذ أنواعا مختلفة من االستماع مناسبة لوضعية تعلّم ذات أهداف 

أجل االختيار، للتحديد، متنوعة و هي: االستماع من أجل الفهم، من أجل الكشف، من 

للتعّرف، لرفع اللبس، إلعادة الصياغة، للحكم. و بالتالي، من الممكن جدا أن نحدد عدة أنواع 

 لالستماع، و هي:

االستماع اليقظ: و الذي يجري بطريقة غير واعية، و الذي ال يهدف إلى الفهم و لكن قد  -1

 مذياع أثناء القيام بعمل آخر.تثير إشارة مسموعة االنتباه، مثل االستماع إلى ال

االستماع الشامل: حيث ال يبحث المستمع على شيء محدد، فهو يريد أن يكتشف، بفضله،  -2

 الداللة العامة للرسالة فقط.

االستماع االنتقائي: حيث نجد المستمع يعرف ما يبحث عنه، و يعاين األوقات التي فيها  -3 

 ع إال لهذه المقاطع.المعلومات التي يبحث عنها، و ال يستم

 االستماع التفصيلي: الذي يتمثل في إعادة تشكيل الوثيقة حرفيا. -4
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 فهمه:إليك النص التالي، اقرأه جيدا و حاول 

 

 الوقت عدو مجتهد ال يقتله إال مجتهد                     

؟ إذا فاحرصوا على أوقاتكم، و ال تضيعوها سدى، فإن الوقت -أيها الشباب -هل تحبون الحياة 

مادة الحياة. إن تلك األنفاس التي ترددونها محسوبة عليكم. و إن تلك الفترات القصيرة التي 

 في صحف أعماركم.تهونون من شأنها مسجلة 

إنكم لتستطيعون أن تستعيدوا بالعمل و االقتصاد ثروة ضاعت، و بالدرس و المثابرة معارف  

نسيت، و باالعتدال و العالج صحة اعتلت. أما الوقت، فإذا ما ذهب فإنما يذهب إلى غير عودة، 

 ! و أما الفرصة، فإذا ضاعت فإنما تضيع إلى غير رجعة

النظر في نظام حياتكم، و قدروا كم من الوقت يضيع سدى، فكروا في أيها الشباب، أعيدوا 

! إن ثالثة أشهر كاملة في كل عام تضيع من أعماركم في غير جدوى،  العطلة الصيفية وحدها

فلو أنفقناها في عمل أو مطالعة لََوّسعَْت من ثقافتنا، و هذبت من أذواقنا و لغتنا، و ألَعدّتنا 

 ي الجامعات الكبرى.ألرقى نوع من التخصص ف

إننا ال نقدر للوقت قيمة، و ال نقيم له وزنا. إن نظام  -!  و القلب ملؤه األسى -و لكنني أقول

 حياتنا مضطرب مرتبك، فنحن نعمل حيث تجب الراحة، و نؤثر الراحة حيث يجب العمل...

 

 العمل المطلوب:

 حدد موقف الكاتب من القضية التي يعالجها و انقده.

  

 

  

 


