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 ألوان التعبير الشفهي

 

حول نمطين: فإما أن يأخذ شكل الحديث إلى يدور االتصال الشفهي في حياتنا اليومية    

مستمعين و هذا يسمى" الحديث"، و إما أن يأخذ شكل األخذ و العطاء أي الحديث المتبادل 

 بين طرفين أو أكثر و هذا يسمى" المحادثة".

و تتعدد مجاالت التعبير الشفهي تعدد مجاالت الحياة والمواقف الحياتية التي يشارك فيها     

، و منها المجال التاريخي) و الذي يشمل الحديث عن بعض الشخصيات البارزة و اإلنسان 

األحداث المهمة(، و المجال االقتصادي) و يشمل الحديث عن دور االقتصاد في بناء الحياة 

المستقرة، و عن معالجة بعض القضايا االقتصادية في ضوء النظم االقتصادية العالمية مثل 

لبورصة، إلخ(، و المجال العلمي) و يشمل الحديث عن دور الخوصصة و الشركات و ا

التقنيات الحديثة في الحياة المعاصرة مثل االتصاالت و اإلنترنيت و الحاسوب، إلخ(، و 

المجال الصحي و البيئي) و يشمل الحديث عن البيئة المحلية للطالب، و عن تلوث البيئة و 

يشمل الحديث المناسبات الدينية المختلفة(، و  عن نظافة المحيط، إلخ(، و المجال الديني) و

 المواقف  الخطابية في المناسبات المختلفة) إلقاء الكلمات في االجتماعات، إعطاء التعليمات(.

و المجال هو ألوان النشاط اللغوي، أو المواقف الحياتية التي يستخدم فيها الطالب اللغة    

و مشاعره و قضاء حاجاته االجتماعية. و تتمثل المنطوقة في التعبير عن آرائه و أفكاره 

ألوان النشاط اللغوي أو التعبير الشفهي في المحادثة، و المناظرة، و الندوة، و المحاضرة، و 

حكاية القصص و النوادر، و الخطابة و إلقاء الكلمات، و إدارة االجتماعات، و إعطاء 

 ، و الرحالت، و الزيارات.التعليمات و اإلرشادات، و عرض التقارير، و التعليق

 و إليك تفصيال لبعض ألوان التعبير الشفهي:

 المحادثة: 



يمكن تعريف المحادثة بأنها عبارة عن تبادل األفكار التي تطرح حول موضوع ما بين 

 شخصين أو أكثر.

و المحادثة هي وسيلة إلشباع حاجات الفرد و تنفيذ متطلباته في المجتمع الذي يعيش فيه، و 

ألداة األكثر تكرارا و ممارسة و استعماال في حياة البشر، و أكثر قيمة من الكتابة في هي ا

 االتصال االجتماعي.

و التعبير الشفهي و المحادثة لغة منطوقة تَْعبُر فيها المعاني من داخل الطالب، بعد اختيار 

شفهي، و األصوات المناسبة، إلى الخارج على شكلين، أولهما شكل متصل في التعبير ال

 الثاني مجزأ في المحادثة التي يتبادلها اثنان كحد أدنى.

و يالحظ أن التعبير الشفهي أيسر من المحادثة من حيث إن الطالب، في التعبير الشفهي هو 

المرسل و المستقبل معا، فهو يستقبل المعاني المرادة من داخله، و يربطها باألصوات التي 

وقة؛ أما المحادثة،  فيصعب أمرها ألن فيها متحدثين يرسلها إلى الخارج في صورة منط

يختلفان في مستوى الذكاء وفي الخلفية البيئية والثقافية، و تحتاج إلى المزيد من التفكير، مع 

السرعة فيه، و في استحضار المعاني، و سرعة الربط بين المعاني و األصوات، و المرونة 

ث اآلخر، و مجاراته فيما يطرحه من جمل و أفكار في االستقبال و اإلرسال معا أمام المتحد

 و معاٍن. 

 المناظرة:

تعرف المناظرة على أنها محاّجة شفهية تدور حول مسألة من المسائل المطروحة على بساط 

البحث من قبل طرفين متكافئين، و يجب على كل منهما تأكيد رأيه باألدلة و البراهين. و 

يقوم على مباراة كالمية في موضوع معين، و تدور  توصف المناظرة بأنها نشاط جماعي

 حول وجهتي نظر متناقضتين.

و يستند هذا اللون من التعبير على عرض وجهات النظر المتباينة، مع التركيز على عناصر 

الحوار و الجدل التي تميز أوجه الخالف، و هذا يتطلب من المناظر أن يكون واعيا بكل ما 

 لكي يستطيع الرد عليه، و تفنيد أقواله، و مبادلة الحجة بالحجة. يطرحه المنظر اآلخر، 

و  المنظرة من الطرق الناجحة إلثارة أفكار الطلبة و تعويدهم على القدرة على الدفاع عن 

وجهة نظرهم في أي مسألة من المسائل، مع الحرص على االحترام المتبادل بين الفريقين، و 

 لمتناظرين.مراعاة الود و صفاء الجو بين ا

 

 الندوة:



الندوة هي مناقشة موضوع ما من قبل ثالثة أو أربعة أشخاص يوكل إلى كل واحد منهم 

التحدث في جانب محدد من الموضوع المطروح للمناقشة كي ال تتضارب أقوال كل منهم أو 

 تتكرر. و تنال كل ناحية حظها من البحث و الدراسة المعمقة، و بذلك يتكامل الموضوع. 

حتى تؤدي الندوة رسالتها الصحيحة، و تفضي إلى نتائج مجدية، ال بد من توفر الشروط و 

 اآلتية:

أن يعي المشاركون فيها بأنهم يقومون بتبادل حر لآلراء، و الهدف منها محدد، و أن  -

 القصد منها ليس فوز متكلم على آخر،

 أن يشعر المشاركون فيها بقدر كبير من الحرية و االطمئنان، -

ير الهدوء في جوها، و تشجيع المشاركين فيها، و إتاحة الفرصة لكل منهم للتعبير توف -

 عن آرائهم، و أن يسود االحترام المتبادل و التعاون بينهم.
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 العمل المطلوب:

 البحث في الفرق بين الحديث و المحادثة . -

 

 

 

 

 


