
 توفيق العجال: إعداد  



ما الفرق بين السمع واإلنصات واالستماع ؟ 
 واالستماعأهمية السمع. 
 تواصليةاالستماع أهم مهارة. 
 االستماعمراحل. 
 االستماعأنواع. 
 المستمعينأنواع. 
 االستماعأساليب. 
 االستماعمعوقات  . 
 وخطواتهاتنمية مهارة االستماع. 
 المتحدثتنمية مهارة االستماع بتقويم كالم. 

 







المثيرات الصوتية تلقي األذن فيزيولوجية تتمثل في السمع وظيفة 
 .المخإشارات تنتقل عبر عصب السمع إلى وتحويلها إلى 

دراك المقاصد المتضمنة فيها  .أما االستماع فهو وظيفة عقلية تتمثل في فهم الرسالة وا 

تركيز االنتباه على ما يستمع إليه اإلنسان من أجل هدف محدد اإلنصات هو 
 أو غرض يريد تحقيقه



و تتضمن هذه . فهمهو اآلخرون يقوله ما  تحديد االستماع مهارة تتمثل في 
كما تتضمن فهم . السيرورة  فهم لهجة المتكلم أو كالمه، و نحوه ومفرداته

يقوم بهذه األشياء األربعة أن يكون قادرا على هو الذي البارع والمستمع . المعنى
 .واحدفي وقت 

 



هو القدرة على اإلصغاء والتبصر بهدف التعرف على   Empathyالتعاطف
 .أفكار ومشاعر اآلخر

أن االستماع ال يقتصر على فهم  المستمع لمحتوى رسالة   thomlison (1984)يرى 
نما  من مشاركة هو أكثر الذي  Empathyيتعداه إلى  ما يسمى بالتعاطف المتكلم، وا 

 .  Galloawوجدانية بحسب 

فهم ما هو كامن محاولة التعاطف ليس مجرد المشاركة في المشاعر فحسب إنه 
 .والمالحظة الدقيقةلهذا يشترط التعاطف اإلصغاء الدقيق . خلف هذه المشاعر



 بالكون هو أسبق الحواس إلى وصل اإلنسان السمع. 
ن فقد بصره  .بقاء اإلنسان على اتصال بالعالم حتى وا 
 السمع شرط أساسي للنمو اللغوي . 
االستماع يطور قدرة اإلنسان على الفهم من خالل التعلم من اآلخرين. 
االستماع يقوي العالقات االجتماعية مع أفراد المجتمع. 

 



ن نسبة  نقضي معظم أوقاتنا في االستماع في النشاطات التواصلية بنسبة تزيد ع
مهارة الحديث ومهارة : خمسين في المائة مقارنة مع باقي المهارات التواصلية األخرى 

 .  القراءة ومهارة الكتابة
 االستماعالتفوق الدراسي يرتبط في جزء كبير منه بمهارة. 
استماع ن أساس النجاح في المهن المرتبطة بالتدبير و التسيير واإلدارة  هو حس

 .أعضاء فريق العمل بعظهم إلى البعض اآلخر



الوقت الذي نقضيه في االستماع مقارنة مع 
 باقي المهارات التواصلية األخرى



اإلدراك 
التأويل 
التقييم 
االستجابة 



إلى منطقة ونقلها المثيرات الخارجية، من استقبال المعلومات : اإلدراك1)
الستخراج وذلك ، والبحثمتخصصة في العقل لمعالجتها بالتحليل 

 .الدالالت و المعاني منها
 .إعطاء المستمع للرسالة  معنى معينا :التأويل2)
بأن يوافقها أو يعارضها،  إعطاء المستمع قيمة معينة للرسالة : لتقييما3)

 .يقبلها أو يرفضها
تزويد المتحدث بتغذية راجعة عن خطابه اللفظي أو غير : االستجابة4)

 .اللفظي



وعنصر عنصر عدد المشاركين  وفقيمكن تقسيم االستماع 
 :المواجهة وعنصر الغرض من االستماع إلى األنواع التالية



  الفرد ألفكاره ومشاعره وآرائه، فهو إنصات : الذاتيأ ـ االستماع 
 .تفكير تأملي، الختيار األفكار واآلراء لعرضها وتقديمها لآلخرين

وهو استماع يحدث في أثناء التواصل : بين فردينب ـ االستماع 
 .بين شخصين في العمل واألسرة أو بين األصدقاء ومع األبناء

ويحدث هذا النوع في التواصل الجماهيري، : الجماعيج ـ االستماع 
ويأخذ أشكاال متعددة مثل الدروس والمحاضرات والخطب السياسية 

 .والدينية والمؤتمرات الصحافية والسياسية



وهو الذي يوجد فيه طرفا االستماع وجها : مباشرأ ـ استماع 
 .الجمعيلوجه كما هو األمر في التواصل الشخصي والتواصل 

وهو استماع يتم عبر أجهزة االتصال، : غير مباشرب ـ استماع 
 .والفيديومثل جهاز التلفاز والهاتف 



نقل معلومات جديدة أو تعليم المستمعين أفكارا أو الغرض منه  : أ ـ االستماع التعليمي
:  مباشرةويتم بصورة . ويأخذ أشكاال متعددة أهمها الدرس والمحاضرة. مهارات جديدة

 .وسائل االتصال الجماهيري : مباشرةالمدارس والجامعات أو بصورة غير 

وهو االستماع الذي يتم بموجبه إصدار أحكام مناسبة عن حديث : التقييميب االستماع 
 .والخطب السياسيةفي المدارس  والمفاوضات ويحدث هذا النوع من االستماع المتحدث، 

والهدف من هذا النوع من االستماع الترفيه وتلبية المستمع : الترفيهيج ـ االستماع 
وغير  والشعرإلى الموسيقى من خالل االستماع  ممتعةحاجته إلى قضاء أوقات 

 .حياتناذلك من األحاديث التي تزخر بها 



 .بعقله كل ما يسمعه ويحلله ويصنفه ويقيمهيتدبر : المستمع المصغي

وهو المستمع الذي يسمع بأذنيه، لكنه ال يهتم : المستمع المتظاهر
 .  بموضوع الحديث
يستمع إال إلى ما يتعلق باهتمامه، ويعرض عن ال : المستمع الذاتي

 المتحدث الذي يخالفه الرأي

يستمع حينما يدخل موضوع الحديث في : المستمع المحدود االهتمام
 .  نطاق اهتمامه، ويتظاهر باالستماع حينما يكون األمر غير ذلك



التي تعرض بها الرسالة تؤثر في طريقة االستماع، فهناك من الطريقة 
 .التجربةيفضل الصورة وهناك من يفضل الكالم وهناك من يفضل 

والندواتالقراءة واالستماع إلى المحاضرات يفضل المستمع : االستماع اللفظي. 
الموضوعالتفاعل واالنخراط العاطفي في يرغب المستمع في : االستماع الوجداني. 
 المالحظة ويفضل الصور والفيديو والرسوم يفضل المستمع : البصري االستماع. 
يميل إلى التجربة والممارسة ومشاريع التكوين الذاتي: االستماع النشيط. 



 .الشعور بأهمية الحديث وخلوه من أي إضافة جديدةعدم  
التشويش المادي، ويتمثل في الضوضاء التي تحول دون استمرار عملية •

 .التواصل
التشويش العقلي ويتمثل في السهو وانشغال المستمع ذهنيا بمشكلة اجتماعية أو •

 .عاطفية
الالمباالة وتتمثل في عدم إعطاء المستمع أي أهمية للمتحدث، إما لعدم اقتناعه •

 .به أو عدم احترامه
ميل المستمع إلى السلوك النقدي المتعجرف بحيث يركز المستمع اهتمامه على •

 .النقد أكثر من االستماع







 :من خالل الخطوات التاليةتتم عملية أخد المبادرة في أثناء االستماع 
تدوين المالحظات  . 
إقامة اتصال بصري مع المتحدث. 
 واالنتباهالهدوء. 
  التلفظ بإيماءة رأسية أو تشجيع المتحدث على االستمرار في الحديث

 "نعم أفهمك، من فضلك يمكنك االستمرار: "ببعض العبارات مثل
التعليق على رسالة المتحدث للتأكد من الفهم واالستيعاب للموضوع. 
 بالنقاشتقديم مالحظات وا غناء فكرة المتحدث. 



التالي يقدم لك بعض األجوبة عن هذه الجدول 
 صورة عن االستماع الفعالاألسئلة ويعطيك 

 كيف تقوم نفسك بنفسك ؟ 

 القوة والضعف ؟ما هي نقاط 



 في أثناء وضعية االستماع الوقت معظم أحيانا نادرا أبدا

 .تفاعالت غير لفظية
 .أنظر دائما في عين المتكلم

 .أظهر اهتماما من خالل وضعية جسدي

 .أقدم استجابة غير لفظية مناسبة
 .أقدم استجابة صوتية مناسبة

 .أتفادى التململ
 .أستجيب لفظيا

 .تعليقات مناسبة أقدم
 .ألتقط األفكار و أغني النقاش حولها

 .أطرح أسئلة مناسبة
 .أتقاسم التجارب الشخصية المناسبة

 .غير الدقيقة بطريقة محترمة أصحح األفكار



 .الهدف هو اكتشاف المتحدث وتولي دور االستماع المناسب

 .أن تضع نفسك في حالة ذهنية مناسبة من أجل فهم المتحدث

ذا كان يحاول  إذا كان المتحدث يحاول اإلقناع، تقمص دور الناقد، وا 
اإلخبار بمجموعة من المعلومات تقمص دور المتعلم،  فهذه المقاربة 

 .تسمح لهما بالوصول إلى الهدف

 ؟ اإلقناع؟ التسلية؟ إزالة التوتر؟ اإلخبار: المتحدثهدف أن تصل إلى  



 .  والوقائعالتركيز على األفكار بدل األحداث 

 .لرسالتهفهما عميقا التي تعطيك فكر المتحدث واستراتيجيته يساعدك في كشف 



 .المعنىتمكن المستمع من اإلمساك بتالبيب فاتيح غير اللفظية مالسلوكات 

 .معيناإلشارات واإليماءات واللباس  مؤشرات تدل على معنى 





، ثم عد »سأقوم بتغطية ثالث نقط "اللغة الجسدية تكمل الرسالة اللفظية : التكملة•
 .بأصابعه من واحد إلى ثالثة

، ووجهه ترتسم "أنا مسرور أن أكون بينكم: " اللغة الجسدية تعزز وتعضد الكالم: التعزيز•
 .عليه ابتسامة

اإلشارة أو الحركة تبلغ معلومة بدون استعمال الكلمات واأللفاظ، أي أن لغة : التعويض•
الجسد تنوب عن الرسالة اللفظية، كأن يضع المتحدث أصبعه على شفتيه لإلشارة إلى 

 .ضرورة الصمت
الكلمات تشير إلى معنى معينا، ولغة الجسد تدل على شيء آخر، كأن يعبر : التناقض•

هذه الحالة يميل المستمع إلى تصديق لغة وفي يتثاءب، وهو المتحدث عن حماسه 
 .الجسد

 



 كيف ذلك ؟. االنتباهكل تمنحه ألي إنسان هي أن تقدمها هدية يمكن أن أهم  

  في التركيزويؤثر كل ما يزاحم االنتباه اجتناب. 
 تطوير القدرة على جعل األذن صماء عن كل ما يلهيها أو يشوش عليها عندما

 .تكون تستمع إلى موضوع تحبه أو تكون لديك الرغبة في االستماع
 



 .الذاكرة ويعززهاتدوين المالحظات يقوي عمل 

 :المالحظاتأهم  طرق تدوين 

 .  الخطيةالطريقة 1.

 .الطريقة العرض البصري 2.

 .الذهنيةالخريطة 3.



 :...................................ذكر اسم المتحدث
 :........................................تحديد الهدف
 :.......................................الفكرة المركزية

 :األفكار األساسية
 .............................................الفكرة األولى
 :............................................الفكرة الثانية
 :............................................الفكرة الثالثة

 وهكذا بالنسبة لباقي األفكار
 



يتم عرض األفكار األساسية جنبا إلى جنب ووضع األفكار المتفرعة عنها 
 .تحتها



 األساسية الفكرة
 إلخ.....الرابعة

.IIIاألساسية الفكرة 
 الثالثة

.IIاألساسية الفكرة 

 الثانية
 

.Iاألساسية الفكرة 
 االولى
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 .........:....................المتحدث
 ......:.................. تحديد الهدف
 :........................الفكرة المركزية

األفكار 
 األساسية



 األفكارعنه جميع وتتفرع يوضع الموضوع في وسط الورقة، 
 .كل االتجاهاتاألساسية في 

 .يمكن تمثيل األفكار األساسية بالصور و األمثلة و األلوان

 .جيدبشكل والتذكر هذه الطريقة تؤدي إلى إنعاش الذاكرة 





القيام بها للتأكد من أنك قمت لك  األشياء ينبغيهناك العديد من 
 :صحيح لكالم المتحدثبتأويل 
  الصياغةإعادة 
  التلخيص 
  األسئلةطرح. 
 



 أنت تكرر بأسلوبك الخاص الفكرة التي عبر عنها
 لماذا ؟. المتحدث 

 ألن هدفك هو أن تتحقق من أنك استوعبت فكرة
 .وفهمتها بشكل جيد ، المتحدث

الفكرة التي  تحاول إيصالها لنا هي : يمكنك القول مثال
 ؟ما تقصد هل  هذا . وكذاكذا 



يقوم بتغطية التلخيص بشبه إعادة الصياغة غير أنه أطول منها بحيث 
 .بأكملها أو الخطاب نفسهاألساسية والحجج األفكار 

التي تحاول التعبير عنها هو أن اإلشهار الموجه لألطفال يجب الفكرة : مثال
و يشجعهم على أكل الطعام رغباتهم منعه ألنه يحتكر احتياجات األطفال و 

 .واالقتداء بهاسلوكات غير واقعية وتبني المغذي، غير 



 .مافكرة أو حقيقة أو تصورا معنى األسئلة تساعد على توضيح 

 .المطلوب هو التوضيح و ليس المجادلة

 بذلك ؟فماذا تقصد " كذا وكذا " في عبارتك استعملت : مثال



 .النجاحتزويد المتحدث بتغذية راجعة تساعده على تطوير األداء و 

 .خداعاالتقويم حوار تعليمي إرشادي داعم، فهو ليس جداال أو احتكارا  أو 



 المدح و التنويه بالعمل  والنظر إلى السلوكات اإليجابية  قبل اإلدالء
 .التصحيحيةبالتعليقات 

 التصحيحالتفكير في اقتراح البدائل عند عملية. 
 قليلةحصر التغذية الراجعة في نقاط  . 
الفضفاضةاإلكثار من الوصف واجتناب العبارات : الوضوح و الدقة. 
غير صحيح، ضعيف، سخيف: اجتناب اللغة الوجدانية... 

 





 المتكلم بطرق مختلفة حديثيمكن تقويم 
هل حقق المتحدث . النتائجالتأكد من  ضمنهامن 

 أهدافه ؟

السياسي نقوم كالم السياسي   في الخطابمثال 
 .  بالتأكد من مدى تحقيقه للنتائج التي يسعى إليها



 .فقطحديث المتكلم داخل الفصل الدراسي ال يمكن تقويمه اعتمادا على النتائج 

عبر التحقق من مدى احترام مبادئ ( خطابه)من األفضل تقويم حديثه 
 :  التاليةالحوار و مكوناته األساسية من خالل استعمال الشبكة 



 إثارة االنتباه
 مالءمة الموضوع

 المصداقية
 تحديد الهدف

 عرض الفكرة العامة

 المقدمة: أوال

 1= ـ ضعيف  2= ـ مقبول  3= ـ متوسط   4= ـ جيد  5= ممتاز



 وضوح األفكار األساسية
 الترتيب المنطقي لألفكار

 األهدافبيان 
 التحدث
 العرض
 والتلخيصاالنتقال 

 الموضوع: ثانيا

 1= ـ ضعيف  2= ـ مقبول  3= ـ متوسط   4= ـ جيد  5= ممتاز



   يلبي توقعات المخاطب

   يراعي مستوى الفهم لدى المخاطب

 نصائح لتطوير األداء وجعله أكثر فاعلية
 تعليقات

 تحليل المخاطب: ثالثا

 قوة المتحدث: رابعا

 1= ـ ضعيف  2= ـ مقبول  3= ـ متوسط   4= ـ جيد  5= ممتاز



 أسلوب طبيعي
 ضبط األعصاب

 الحفاظ على االتصال الجيد بالعين
 إعداد جيد

 حركات طبيعية
 مظهر الئق 

 الموضوع: أوال

 1= ـ ضعيف  2= ـ مقبول  3= ـ متوسط   4= ـ جيد  5= ممتاز



 إيقاع مناسب

 حجم الصوت جيد
 وضوح النطق بالكلمات

 الصوت: ثانيا

 1= ـ ضعيف  2= ـ مقبول  3= ـ متوسط   4= ـ جيد  5= ممتاز



 اللغة: ثالثا

 و دقيقةواضحة 
 مالئمة 

 1= ـ ضعيف  2= ـ مقبول  3= ـ متوسط   4= ـ جيد  5= ممتاز



 التلخيص

 نتائج ملموسة
 نداء ألجل األداء

 خطاب موجز

 الخاتمة: رابعا

 1= ـ ضعيف  2= ـ مقبول  3= ـ متوسط   4= ـ جيد  5= ممتاز





 :المراجع والمصادر
والدعاة، الطبعة مهارات االتصال لإلعالميين والتربويين : د محمد منير حجاب. أ

 .، دار الفجر للنشر والتوزيع1999األولى سنة 

- James H. Byrns, Speak For Yourself, Third Edition 

- Joseph A. Devito, Les fondements de La communication Humaine.  

- Mohammad. Nurul Islam: An Analysis on How to Improve Tertiary EFL 

Students’ Listening Skill of English, Journal of Studies in Education, 

2012, Vol. 2, No. 2 

 .األنترنيتمقاالت أخرى من 


