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على نمطه االستماع فإنه يستطيع أن يطور نفسه فى االستماع وفى فنون اللغة 
  )49:  45: 13(. بل وفى عملية التعليم والتعلم وفى تحصيله الدراسى أيضاً

على تالميذ الصف الخامس االبتدائى لقياس " هولو"ففى دراسة أجرتها 
مج لتدريس االستماع وجدت إمكانية تنمية مهارات مدى فعالية برنا

االستماع لدى هؤالء التالميذ وأن التالميذ قد استفادوا من البرنامج واتضح 
أن مهارات االستماع عندما تنمى تعمل على الفهم فى القراءة والنشاط 

  )161:  158: 14(. اللغوى ككل

دائية يقضون كما أسفرت دراسة حديثة عن أن تالميذ المدرسة االبت
. ساعات فى اليوم فى تنمية مهارات االستماع 5ساعة من كل  2.5حوالى 

وأوضحت بعض الدراسات أن طالب المدرسة الثانوية فى بعض الدول 
للقراءة،  %16من برنامج تعليم اللغة للحديث،  %30األوربية يخصصون 

  )107: 15( .لالستماع داخل فصول الدراسة %45للكتابة و  9%

ستماع ركن أساسى فى استيعاب وتحصيل التلميذ، فأحياناً يتأخر فاال
التلميذ فى التحصيل الدراسى ليس بسبب نقص فى الذكاء بل ألنه ال يفهم 
وال يستوعب بوضوح ألنه ال يسمع بوضوح، فهناك ارتباط قوى بين عدم 
تطور مهارة االستماع وضعف السمع وبين قلة االستيعاب والتحصيل 

  . التلميذ الدراسى لدى

فمن المالحظ أن لالستماع دوراً مهماً فى عملية االستيعاب والتحصيل 
لدى األطفال جيل المستقبل وهم فى أشد الحاجة إلى تنمية هذه المهارة فى 
بداية مراحل تكوينهم اللغوى والمعرفى لما لها من فائدة ونفع على هؤالء 

  .األطفال فى المراحل الدراسية والحياتية القادمة

وليس أدل على أهمية االستماع من تركيز القرآن الكريم على أهمية طاقة 
وتقديمها على قوى اإلدراك والفهم والحواس األخرى، ويذكرها فى . السمع

أكثر من سبعة وعشرون موضعاً، وهذا التذكير المتعمد يدل على مدى أهمية 
  : نهذه الطاقة السمعية التى وهبها اهللا سبحانه وتعالى لإلنسا

�ن ����� و��� "���  
وا* أ()�"! $' &%�ن أ$#� "! 
: ا���� (" �"! ا���� وا/&��ر وا/.�-ة ���"!  +")ون

78( 

إن ا���� وا�:�) وا�89اد آ� أو��6 آ�ن 234 "
<
� )36: اU%*اء (" $��

��ء ا* �?ه< &���#! وأ&��ره!" �%;رة (" و�
 )20: ا�GS*ة 

" �CD#! وأB�4 أ&��ره!أو��6 ا�?A' ��3#! ا* ."
) �$x :23( 

 )58: ا���dء (" إن ا* آ�ن E�& ����Fا�"

"E�:ا����� ا� ��Bء وه 2�Gآ� H�� ") ا�/;رى :
11( 

$�G ا�IJA(9 آ�/B�4 وا/C! وا����� وا�:�E ه� "
��Aن $KG> أ.K  ?آ)ون��A ") 24: ه;د( 

�ن ا���� و$� آ���ا A:�)ون"��%��A ا�" $� آ��
 )���20 ا�:3 :  ه;د(

"L�Mا '$ BNج ا(P '$6 ا���� وا/&��ر و�Q '$أ "
) w,;: :31( 

��p ا�:�ت ا�3G��d :*ى أن ا�Y*Gن � �
o�وا�

& أ4	3 �  �� �� *�Sا� D�C j$dم ا��G: �* ا�
اUدراك وا�+�H وا��+�� و:��*ف D�C ا���$3 ا�� 

��	�C �� أ,�� ا�. 

 b��� ��;> �أو"و �R 'Sا '$ T(9� ���	أ�2 ا UVإ BW
 �3$X. -��ا إ�� A ��:Z4 ���[(R �3�F#-ى إV ا�)��J.

 )2، 1: ا�& (" &2 و�' �+)ك &)&�3 أW-ا�

 b��� ��;> �و :" �$ �J�� آ�3 ���� أو ��ا ���R
Eب ا����]Cآ�3 ^ أ ") p10: ا��( 

  :�ع ـــــــــــ ا�
	�ــــــــــأه�� -1 

تعلم حسن االستماع : "رب فى فضل االستماع وأهميته يقول قدماء الع
قبل أن تتعلم حسن الكالم فإنك إلى أن تسمع وتعى أحوج منك إلى أن 

  )132: 8(". تتكلم

. فعن طريق االستماع انتقل التراث الثقافى والحضارى عبر األجيال
فلوال عملية الرواية واالستماع والحفظ هذه لضاعت من التراث اإلنسانى 

  .ارات والندثرت أمم بثقافتهاحض

ففى تلك العصور كان المتكلم هو مصدر الثـقة والصدق وكان المستمع 
الصدق والنزاهة فى المتكلم الذى كان يتحلى بهذه الصفات فى يفترض 

  )164:  163: 9( .معظم األحيان

كما أن لالستماع دوراً مهماً ورئيسياً فى تعليم فاقدى البصر، فعن 
ع للعلوم المختلفة أصبحوا قادرين على التعلم مثلهم مثل طريق االستما

األسوياء، وازدهروا فى منابر علمية كثيرة ونذكر على سبيل المثال وليس 
الحصر عميد األدب العربى طه حسين الذى تبوأ أعلى المناصب عن 
طريق االستماع الجيد وإتقان مهاراته المختلفة وتفوق على من لديهم حاسة 

  .عصره اإلبصار فى

ومع التقدم التكنولوجى فى العصر الحاضر واختراع التلفاز والمذياع 
واألنظمة الحديثة لمخاطبة الجماهير ومتلقى العلوم الحديثة بدا االهتمام 
باالستماع ومهاراته لالستفادة من تلقى المعلومات عن طريق حسن 

علوم اإلنصات واإلصغاء إلى المتحدثين من علماء ومتخصصين فى شتى ال
حيث أصبح فى المحافل الدولية والمؤتمرات العلمية المتحدث واحد أمام 

  .قاعدة عريضة من المستمعين
فاإلنسان العادى يستغرق فى االستماع ثالثة أمثال ما يستغرقه فى 

من ساعات يقظته فى نشاطه  %70كما وجد أن الفرد يستغرق . القراءة
من النشاط اللفظى  %11ة التالية اللفظى ويوزع هذا النشاط بالنسبة المئوي

 %70فمن الواضح أن . ستماعاًا% 40حديثاً، و  %30قراءة،  %15كتابة، 
 %40من وقت الكبار يذهب فى عمليات اتصال لغوى تبلغ مهارات االستماع 

من استماعهم كما % 30وأثبت البحث العلمى أن معظم الناس يستوعبون 
  )96:  95: 10(. ا يصل إلى أذنيهمم %25أثبت أن معظمنا يتذكر أقل من 

فعندما يطول الحديث ترى كثيراً من الناس ينصرفون عنه وحين يطلب 
منهم إبداء الرأى فى الموضوع الذين استمعوا إليه تجدهم غير قادرين على 
إبداء الرأى ألنهم لم يستمعوا جيداً ولم يعرفوا كيف يستمعون، مما يدل على 

  )195: 6(. بداء الرأى الموضوعى الصحيحأن االستماع الجيد أساس إل

ومن سمات هذا العصر أن الكالم واالستماع أهم وسائل االتصال، لهذا 
كان من الضرورى تدريب الطفل حتى يصبح مستمعاً جيداً يعرف آداب 
االستماع ويمارس أنماط االستماع المختلفة بمستويات تناسب إدراكه ونموه 

  .اللغوى واللفظى

النا وتالميذنا على تنمية هذه المهارة بكفاءة، وفعالية وأن ندرب أطف
  )165:  164: 11(. سواء فى حياتنا االجتماعية أو المدرسية

على أن قوة التمييز  (Williams, 1962) حيث دلت أبحاث وليمس
السمعى تتطور تطوراً سريعاً من السنة الثالثة بعد الميالد حتى العاشرة ثم 

  .صحيح بعد الثالثة عشرة بقليلتكاد تصل إلى نموها ال

ولهذه الحاسة أهمية بالغة فى االرتقاء بالنمو اللغوى عند األطفال فهى 
  )124: 12(. الركيزة األولى التى تقوم عليها مهارات االستماع واللغة

 ـــــــــ ا��	�ا��ــــــــ� ا�����ــــــــ�ع �	���ـــــــ ا�
	�ـــــأه�� -2:  

ثيرة فى أوربا وأمريكا إمكانية تفوق تلميذ المرحلة وأشارت دراسات ك
  االبتدائية فى الدراسة وفقاً لتفوقه فى مهارات االستماع وعندما يتعرف التلميذ
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فكان صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمعون من . مصحف
الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيحفظوا عن طريق االستماع واإلنصات 

وى الشريف تم حفظه عن كذلك الحديث النب. للنبى صلى اهللا عليه وسلم
  .طريق االستماع قبل كتابته

عن طريق االستماع الناقد يستطيع المستمع أن يدرك ويفسر الكالم 
كذلك يقيم . الذى استمع إليه ويميز بين أفكاره الصحيحة والخاطئة

  .ويحلل ما استمع إليه من موضوعات مختلفة

جودها الزمنى وإذا نظرنا إلى ترتيب الفنون األربعة للغة من حيث و
  .لدى الطفل فى إطار النمو اللغوى

نرى أن االستماع شرط أساسى لتطور نمو اللغة لدى الطفل، فالطفل 
بعد الوالدة يبدأ فى التعرف على األصوات المحيطة به وفى نهاية العام 

وعند دخوله المدرسة يستخدم الحصيلة . األول تقريباً يبدأ فى نطق الكلمات
مع إليها فى التعرف على الكلمات والتمييز بين أصوات اللغوية التى است

  . الكلمات، فيبدأ فى القراءة والكتابة

ومن المحال أن تتم تنمية فنون اللغة ومهاراتها من تحدث وقراءة 
وكتابة دون تنمية مهارة االستماع، فالتنمية فى فن من فنون اللغة يستتبعه 

  .دورة عقلية لغوية ال تتوقف بالضرورة تنمية بقية فنون اللغة حيث أنها

  : وبالتالى فيمكن ترتيب فنون اللغة حسب تطورها وتكوينها الزمنى كالتالى

3- �	
� –�ع ــــا�	���ــــ���"	�� –�اءة ـــــ���� –�ث ـــــ.  

 ــ+ن ا��(ــ�ع �)'ــ ا�
	�ــ&%$ -1.3) :  )ا�	��ث، ا���اءة، ا�"	��

ومترابطة وتقع إما فى جانب االستقبال  اللغة تشتمل على مهارات متداخلة
ويحتوى كال ) الكالم والكتابة(وإما فى جانب اإلرسال ) االستماع والقراءة(

الجانبين على التفكير الذى يطلق عليه أحياناً الفن اللغوى الخامس حيث أن 
. المهمة األساسية للغة هى التواصل اللغوى والتفاهم بين أفراد المجتمع

لرموز اللغوية التى تعبر عن المعانى التى يود كل من وكلما كانت ا
  .المرسل والمستقبل إرسالها لآلخر مفهومة كان االتصال جيداً

يجعل المرسل والمستقبل على موجة واحدة فى مواجهة : "فاالتصال 
      ". رسالة معينة

فاللغة عملية متصلة تكمل بعضها البعض اآلخر وتتأثر وتأثر من 
  ).االستماع فالحديث، فالقراءة، فالكتابة(األربعة  خالل مهاراتها

فالقدرة على االستماع الجيد والفهم يتبعها القدرة على التحدث ويتبعها 
  .القدرة على القراءة والكتابة

ونالحظ أن علماء االتصال قسموا الحضارات فى تتابعها من منظور 
  -:اتصالى على أساس كيفية انتقالها إلى 

عندما كانت االتصاالت بين األفراد تعتمد : سمعية الحضارة ال   -أ
على األصوات وعندما كان اإلنسان يعيش خبرته الكلية المتكاملة الشاملة 

  .قبل ظهور اللغة الحديثة بحروفها الصوتية

  .الحضارة الكتابية  - ب
  .الحضارة الطباعية  -جـ

وأخيراً األقمار (حضارة التلغراف والتليفزيون، واإلذاعة   - د
  )49:  48: 16( ).لصناعيةا

ونجد على مستوى الفرد أن االستماع له دور فى إكساب الفرد لغة 
  الحديث، فالطفل فى سنوات عمره األولى يتعلم نطق الكلمات عن طريق 

  

ر&�3 إ��3�F �3 $�3د�3A ��Aدى �_�Qن أن ]3$�ا "  
�3$X. !"&(& ") ان*$C لY :193( 

"��ا $� أ�aل إV ا�)	�F وإذا c�9  !#3�4ل  )ى أ
�ن ر&�3 ]�3$ ��JA dNا $' ا�.(4 �e �$-ا� '$

'A-83: ا����ة (" .�آ�:�3 $� ا�+�ه( 

�ن"���A 
 !#. !f��R B�4 �:%A ") اف*C5100: ا( 

وإذا R)ئ ا�J)]ن .�	����ا �2 وأ����ا ���"! "
�نh(  ") اف*C5204: ا( 

�ن �J�A ب��R !i ن��f أو أ.�! E�Aوا ^ ا/رض .�"
 B��  '"ا/&��ر و� B��  
 �kl. �f ن����A ذان[

�ب ا�m ^ ا��-ور�Jا� ") �v46: ا( 

وتوضح اآليات الكريمة أهمية االستماع فى التقويم والنقد وعمل األذن 
وتلقيها لألصوات والتعرف والتمييز واالستنتاج والتفسير والربط بين 

تضح من خالل تدبر اآليات الكريمة وي. األفكار والخبرة السابقة للمستمعين
  .أثر االستماع على المستمع

 b��� ��;> �و :" �G$ ب(no ا��3س �#Aأ �A
�ا �2���	�. ") �v73: ا( 

">A(R �3دى $' $"�نM�3دى اA م�A ���	41: ق (" ا( 

 D%;
 �,�	d� b��� ��;> �": و ���	6 .� r)وأ�� ا
BW�A �M ") �[ :13( 

ت الكريمة على أهمية التركيز، واالنتباه واالهتمام أثناء وتركز هنا اآليا
عملية االستماع حيث يتضح هنا أن االستماع عملية عقلية إيجابية 

  .ومقصودة ويتم فيها تدبر وفهم لما يستمع إليه المستمع

 b��� ��;> �": و ���2 $�3$"! &�� �A[ '$و
�م J� ت�As 62 إن ^ ذ��t. '$ !ؤآ�v�&وا�3#�ر وا

�ن���A" ) 23: ا�*وم( 

وتكشف اآلية الكريمة عن أهمية السمع فى إدراك الليل والنهار حيث أن 
  .النهار يسمع فيه اإلنسان حركة المعيشة والضجيج واألصوات الصاخبة

أما الليل فتسكن فيه الحركة ويعم فيه السكينة العامة والصمت ويدرك 
  .اإلنسان أن الليل قد حل به

ة حاسة السمع فى إدراكها الليل والنهار، فاألعمى فاآلية توضح أهمي
  .يدرك االثنان عن طريق حاسة السمع

فحاسة السمع هى الحاسة الوحيدة التى جعلها اهللا عز وجل ال تنام، 
فاإلنسان ينام ويظل سمعه يعمل ويستيقظ على صوت الجرس أو المنبه أو 

  .من يوقظه أو على صوت شديد


 ا�� �6 ا�'��ط ا�	��� و�1"3 إ�01ز أه��   :�8�9 وا�
	��ع &�7

عن طريق االستماع انتقلت إلينا حضارات وثقافات القدماء عبر   -1
األجيال وتعرفنا أيضاً على حضارات أمم وشعوب أخرى فى الماضى 

  .عن طريق الرواة والقصاصين

لالستماع دور هام فى تلقى العلم والتعلم عن طريق الوسائل الحديثة   -2
صر الحاضر من راديو، وتلفاز، وتلقى المحاضرات والمؤتمرات فى الع

والندوات، وقاعات البحث فعن طريق االستماع واإلنصات يحصل المستمع 
  .إلى المعلومات التى تصقله بالخبرة والثقافة والعلوم فى شتى األفرع

التفوق فى الدراسة من دعائمه األساسية االستماع وتنمية مهاراته   -3
  .على التلميذ بنتائج إيجابية فى تحصيله الدراسىمما يعود 

  .فاالستماع أساس فنون اللغة فى التعلم والتعليم معاً  -4

  لالستماع أهمية كبرى لحفظ القرآن قبل أن يكتب ويجمع فى   -5

  

Arabpsynet e.Journal: N°24 –  Autumn  2009  
 


�ـــــــ� ����� ــ� ����ـــــــــ� ــ�        -  ��24ـ�ــــ��   :  �����ـــــــ���ــــــ�  ���ـــ ـــــــــ  ���2009ــــ
     180    

  

  



 Papers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & Articles     @püb����Ôß@@ë@@tb����������¡c@ @
 

وهذا يؤكد أن تقدم االستماع يؤدى إلى تقدم فى القراءة وذلك . يستمعون 
والقدرة على التعرف، والفهم والتفاعل، والنقد، : العتمادهم على مهارات

  )134:  133: 5(. استخدام الخبرات فى الحياة

ويعد إهمال االستماع وعدم تنميته والتدريب عليه عند بعض األطفال 
سبباً من أسباب ضعفهم فى القراءة، ولذا نجد أن الكلمات األكثر سهولة فى 

  . القراءة هى الكلمات التى سمعها الطفل وتكلم بها من قبل

أن التدريب على مهارات  (Armstrong)ترونج وتؤكد دراسة أرمس
اإلصغاء يحسن مهارات القراءة حيث وجد أن المفردات المكتسبة لدى 
أطفال المرحلة االبتدائية عن طريق األذن أكثر من المفردات التى تم 

كذلك وجد أن حجم الكلمات المكتسبة من خالل . حفظها عن طريق البصر
  )37: 21( .قراءةالسمع يساعد بدرجة أكبر على ال

ومن خالل حسن اإلصغاء واالستماع فى المواقف الحياتية المختلفة 
والدراسية يستطيع الفرد أن يتقن مخارج األلفاظ ونطقها الصحيح ويتعرف 
عليها من خالل االستماع الذى ينمى لديه االستعداد للقراءة وعن طريق 

وسط الجملة مما القراءة ونموها يتعرف الفرد على شكل الكلمة ووضعها 
  .يكسبه مهارة الكتابة

 ـــــــ�ع ���"	��ـــــ ا�
	�ــــــــ&%$ -4.3:  
الكتابة وسيلة هامة من وسائل االتصال بين البشر فعن طريقها يستطيع 
اإلنسان أن ينقل مشاعره وأن يبرز ما لديه من مفهومات ويسجل ما يود 

  )8: 22(.تسجيله من حوادث ووقائع

م المتعلم ما يستمع إليه وأن يميز مقاطع األصوات مما يؤدى فعندما يفه
إلى الربط بين المخارج والمسامع، فالمستمع الجيد يزيد من ثروته اللغوية 

  )556: 23( .والفكرية فيزداد تعبيره

فالشخص الذى يتقن االستماع جيداً يستطيع التمييز بين الحروف 
ت فن الكتابة الصحيحة واألصوات ومخارج الكلمات مما يكسبه مهارا

ويزيد من ثروته اللغوية فينعكس ذلك على أداءه التعبيرى سواء كالمى أو 
  .كتابى، وينقل إلينا نتاج أعماله الفكرية من إبداع وشعر ورواية وقصة

ولوال الكتابة والنقش على الحجر وتدوين العلوم لدى قدماء المصريين 
حياتهم والفنون والعلوم لما تعرفنا على حضارتهم العريقة وأسلوب 

  .المختلفة التى تم تدوينها على حوائط المعابد وورق البردى

ونالحظ أيضاً أهمية االستماع فى تطور فن الكتابة من خالل حصة 
اإلمالء، فاالستماع واإلصغاء بدقة ومهارة لمخارج الكلمات من المعلم 

كن التلميذ من تساعد فى كتابة الكلمة كتابة صحيحة خالية من الخطأ ليتم
  .مهارة التمييز السمعى لمخارج الكلمات والحروف والتشابه بينهما

 6�1 ���� ا�
	��ع �)'+ن ا��( �1"3 إ>���;� $%& 6�   - :و1	?< أ7+ر 7;�

  .أن أساس تنمية اللغة فى الحياة بصفة عامة يعتمد على االستماع والتحدث  - 1

على االستماع، فالتحدث، تعلم اللغة فى التعليم يكون بالتركيز   - 2
  .فالقراءة ثم الكتابة

يستخدم غير المتعلمين اللغة عن طريق االستماع والتحدث فقط من   - 3
  .دون القراءة وال الكتابة

  .اللغة الصانتة هى اللغة الحق ممثلة فى التحدث واالستماع  - 4

  .استقبال اللغة أهم عملياته االستماع  - 5

عالقة وثيقة بين القراءة والكتابة مما سبق يمكن مالحظة أن هناك 
وهما ) البصر والسمع(والتحدث واالستماع العتمادهما على أهم حاستين 

  المصدران األساسيان فى تكوين معرفة اإلنسان

استماعه لها من أفراد األسرة المحيطين به ومن حكايات األم له قبل النوم  
ل عن طريق سرد حيث أن لألم دور كبير فى إثراء النمو اللغوى للطف

الحكايات، والقصص الخيالية للطفل، فلالستماع دور كبير فى تطور لغة 
 .الطفل وتنميتها

  :�ث ــــــــ�ع ���	�ـــــــ ا�
	�ــــــــ&%$  -2.3

االستماع الجيد عامل أساسى فى تنمية القدرة على التحدث، فمن 
من ينطق نطق  الصعب أن ينطق الطفل نطقاً صحيحاً إال إذا استمع إلى

فمن خالل االستماع الجيد يتقن الطفل لغة الحديث ويصبح لديه . صحيح
    طالقة فى التحدث

وتشير بعض الدراسات أن هناك مهارة خامسة فى اللغة لها أهميتها فى 
النمو اللغوى وهى مهارة التفكير وذلك للعالقة الوثيقة بين النمو العقلى 

لكلمات المسموعة هى المادة الخام التى واللغوى، فالمعانى التى تمثلها ا
  . يستخدمها العقل فى عملية التفكير بصورها المختلفة

فالطفل يسمع لغته القومية من الصباح إلى المساء، وهو يسمعها 
واضحة المخارج والمقاطع موحدة االستعمال فى ألفاظها وأساليبها وأن ما 

  .خاصاً فى ذاكرته يسمعه الطفل فى مراحل حياته األولى يقع موقعاً

فصار من المؤكد أن المحاكاة أهم عامل فى تعلم اللغة عند الفرد وهى 
  )12:  10: 17(. العامل األكبر فى تعلم اللغة

وأكد بعض التربويين أن االستماع والتحدث مهارتان تنموان وتعمالن 
معاً بالتبادل ويكمل بعضهما البعض، فالنمو فى مهارات االستماع يتبعه 

وبالتدريب يحصل الطفل على كفاءة فيها، . فى مهارات وفنون اللغة نمو
كذلك توجد فرص تعليم االستماع فى كل مواقف الحديث فى الحياة 

  )51: 18( .االجتماعية والدراسية

فالتحدث واالستماع هما وسيلتان أساسيتان لالتصال فى مراحل العمر 
األساسية فى تكوين ويعد االستماع على األخص من العناصر . المبكرة

  )34: 19(. المفاهيم اإلدراكية فى النمو العقلى فى هذه المرحلة

كما أن االستماع والكالم فى المرحلة االبتدائية مهارتان أساسيتان وتسودان 
ولذا ينبغى أن يخطط لهما فى البرامج المدرسية . غالبية األنشطة المدرسية

الستماع والكالم وجهان لعملة كخبرتين هامتين فى حياة الطفل، حيث أن ا
  .واحدة ويمثالن فنين من فنون اللغة األربعة ويكمل كل منهما اآلخر

  :�اءة ـــــــــــ�ع ����ـــــــــ ا�
	�ـــــ&%$ -3.3

فالقدرة على االستماع الجيد والسليم للغة المتحدث ومخارج األلفاظ 
بالمعانى وتراكيب  والتمييز السمعى بين الحروف والكلمات تزود الطفل

الجمل ويتبع ذلك استعداده لتعلم القراءة السليمة والنجاح فيها يتوقف أيضاً 
  .على مدى ما اختزنه الطفل فى ذاكرته من خبرة سمعية سابقة للكلمات

فالقراءة لها أهميتها البالغة فى مجاالت النشاط اللغوى فى حياة الفرد 
الثقافة واالطالع على نتائج العقل والمجتمع وهى أدوات التزود بالمعرفة و

  )25: 20. (البشرى ثم أنها من أهم وسائل الرقى والنمو االجتماعى والعلمى

إن القراءة واالستماع متشابهان أساساً، فكالهما يشمل استقبال األفكار 
من اآلخرين، فالقراءة تتطلب النظر والفهم فإن االستماع يتطلب اإلنصات 

  . والفهم

. القراءة معاً مصدران للخبرات التى تستثمر فى تعليم اللغةفاالستماع و
فنالحظ أن المادة التى صيغت صياغة خاصة يشد إليها المستمع أو القارئ 

  .الذى أعدت له

ففى االستماع نشاهد معلماً أو تلميذاً يقرأ وسائر التالميذ يتابعونه عن 
  معلماً يقرأ والباقون  طريق االستماع، وفى القراءة الجهرية نشاهد تلميذاً أو
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أن الذى ال يمتلك ثروة لغوية كافية يواجه صعوبة كبيرة فى  حيث
  )103:  101: 27(. التفسير بطريقة علمية وموضوعية

  C)��9 ا�"%م ا��'A+ق &�6 ا�'+ا�6 ا�	������& D$+	Cو:-  

مدى تقارب واختالف درجة الثقافة بين كل من المستمع   -أ
  .صال قويةفكلما كانت متقاربة أصبحت درجة االت. والمتحدث

  .جودة حاسة السمع لدى المستمع  - ب
  .مدى اهتمام المستمع بالحديث وتركيزه معه  -جـ

قدرة المتحدث على جذب انتباه المستمع عن طريق التسلسل فى   -د
  .األفكار وخلوها من عيوب النطق واإللقاء

  )66: 28( .خلو بيئة االستماع من عناصر التشتيت والضوضاء  -هـ
عل مع الموضوع المسموع يتطلب من المتحدث والتفسير والتفا

وضوح الصوت، والتنويع فى نغمة الصوت حتى ال يصاب المستمع 
بالملل من النغمة التى على وتيرة واحدة فى الصوت، كذلك عدم 
اإلسراع أو اإلبطاء فى اإللقاء، ومناسبة الموضوع لجمهور المستمعين 

أخرى شد انتباه  وللموقف الذى يقدمه له، محاولة من فترة إلى
المستمعين من خالل إلقاء بعض التوضيحات والتفسيرات الخاصة بنقط 

  .معينة فى الموضوع

3.4- E��F1: ً� ـــــــــ+�Cـــــــ�Hو Iم ــــــــ� ا�"ــــــــــ%:  
بناء على المهارات السابقة يتم نقد وتقويم مجال الحديث وموضوعه 

ولكى يتوافر التقويم والنقد . و يختلف معهفأحياناً يتفق السامع مع الحديث أ
آراء الغير ويتوقع ردود األفعال اإليجابية السليم البد أن ينتظر السامع 

والسلبية حتى يتمكن من اإللمام بجوانب الموضوع الهامة ويتمكن من إصدار 
  . الحكم على الموضوع بناحية علمية وموضوعية

ى الوعى بنزعة المتكلم الشخصية ومن الضرورى أن يكون المستمع قادراً عل
ومدى حياديته أو انحيازه ولتحقيق ذلك عليه أن يستخدم كل ما لديه من قوة فى 

  .التحليل الناقد الموضوعى العقلى لما استمع إليه دون تحيز أو تعصب

فعملية التقويم ونقد الكالم تتطلب من المستمع وعياً وتفحصاً للموضوع 
االنحياز أو التسرع فى إصدار األحكام على المستمع إليه، وكذلك عدم 

الموضوع المستمع إليه، ولكن تتطلب عملية النقد والتقويم للكالم ترتيباً 
موضوعياً للحكم على الموضوع وإظهار مواطن الضعف وأيضاً القوة 
وأسبابها وكيفية عالجها لتكتمل النظرة الموضوعية للحكم على جودة 

  .الموضوع

4.4-  �ًJرا� :Kر�  �LMNات ا��PM��� ل+P�ا��?�+ن ا��:  

وهنا نقطة التالقى بين خبرات المستمع والمتحدث وتحقيق التكامل بينهما 
وعن طريقها يتم التفاعل الذى يؤكد مدى تفهم المعنى اإلجمالى للكالم 
وتفسير الكالم والتفاعل معه ثم تقويمه ونقده والخروج برابطة مشتركة بين 

ت المتحدث وبذلك تكتمل عملية االستماع فى شكل خبرات المستمع وخبرا
هرمونى متناسب يفيد المستمع من محصلة ما استمع إليه من المتحدث فى 

كذلك استفادته فى إثراء فكره وزيادة حصيلته . حياته اليومية أو العملية
المعرفية بحقائق وأحياناً أرقام تكسبه رؤية فكرية عميقة فى تناولها لمواضيع 

  .أو قريبة من الموضوع الذى استمع إليه متشابهة

5- S%Tـــــــــــــــــــ   

  -:ما سبق يمكن القول أن عمليات االستماع هى إعتمادا على 

عمليات االستماع عمليات مترابطة ومتشابكة ومتكاملة يتم عن   -1
  .طريقها فهم عام وشامل للموضوع المستمع إليه

 4- H+"7ــــــــ�ت &���ــــــــ�ا �	
  :�ع ـــــ

االستماع عملية متشابكة ولها مكوناتها وتمثل هذه المكونات فى أن 
  :االستماع له بعدان رئيسيان متداخالن ال يمكن الفصل بينها فصالً تاماً هم 

ويتمثل هذا البعد فى قدرة األذن على : البعد الفسيولوجى   -1
لعصبى إلى االستجابة للموجات الصوتية وترجمتها عن طريق الجهاز ا

  .إشارات يفهمها المخ ويستوعبها

وهذا البعد يتكون من أربع مكونات عقلية مترابطة : البعد العقلى   -2
  :وتشمل 

  .فهم المعنى اإلجمالى للرموز الصوتية المنطوقة: أوالً 

  .تفسير الكالم والتفاعل معه: ثانياً 

  .تقويم ونقد الكالم: ثالثاً 

  )201:  119: 24( .ل بالخبرات الشخصيةربط المضمون المقبو: رابعاً 

  -:وفيما يلى عرض موجز لكل عملية من هذه العمليات 

  ) :ا�);I ����دة ا��9	�8 إ��;�(�;I ا��J'6 اU>���6 : أوً�  -1.4

عندما يقوم الشخص باالستماع لموضوع ما يقوم بتوجيه انتباهه 
مما يتطلب من  .وتركيزه وإدراكه لفهم محتوى الموضوع الذى يستمع إليه

السامع فهم األفكار الرئيسية التى يدور حولها الموضوع وإدراك العالقات 
بين هذه األفكار واألفكار الفرعية ومحاولة الربط بينها وبين فكرة 

  .الموضوع الرئيسية التى يدور حولها الموضوع

الجيد  فعملية فهم الكالم تعد المدخل العقلى الرئيسى لباقى العمليات، فاالستماع
يتطلب من المستمع القدرة على الفهم الحرفى للكلمات واألفكار الرئيسية ويأتى 

  )68: 25(. هذا بعد انتباه المستمع أوالً للمعنى العام ككل

والفهم من الناحية السيكولوجية يتطلب من المستمع معرفة العالقات 
. ومتداخلالقائمة فى موقف يواجه الفرد وإدراكه هذا الموقف ككل مترابط 

  )18: 26(. فالفهم يتطلب التكيف الناجح لموقف االستماع الذى يجابه الفرد

ويشعر التلميذ بالتكيف والنجاح وفهم المعنى اإلجمالى للموضوع الذى 
نقدم له المادة المسموعة فى سهولة ويسر من حيث : استمع إليه عندما

ها، ومناسبتها ترتيب أفكارها، ووضوح الفكرة الرئيسية للموضوع وسهولت
لمستواه العقلى واللغوى ومواكبتها ألهداف االستماع ومهاراته المطلوبة 
لهذه المرحلة العمرية لعمر التلميذ، وقربها من خبراته السابقة وسهولة 
المعانى المقدمة إليه وقربها من ثروته اللغوية الخاصة بالمرحلة العمرية 

ذ من فهم مادة الموضوع المستمع الخاصة بالتلميذ، وهذا بدوره يقرب التلمي
إليه ونمو مهارات االستماع إليه عن طريق السهولة والبساطة فى تقديم 

  .المادة المسموعة وعنصر التشويق فيها

2.4-  �ً�H�F : WJ7 X&�(	��9 ا�"%م وا�(C:  

تخضع عملية التفسير للخبرات الشخصية فى المجال المعرفى ولعوامل 
عوامل األولى يبحث المستمع عن مبررات لصدق مهارات االستماع حيث ال

محتوى الحديث أو مصداقية المتحدث وربما يحدث العكس تماماً ويبحث 
ومن . عن مبررات يفسر بها تناقض المحتوى مع أفكاره ومعتقداته السابقة

هنا يحاول المستمع أن يسأل ويستفسر وهناك من يحاول االستفزاز بتوجيه 
  .أفكار المتحدثاألسئلة إلثبات بطالن 

أما بالنسبة للعوامل األخرى المتعلقة بمهارات االستماع وأثرها فى 
التفسير تتوقف على الجانب اللغوى للمستمع من حيث مدى إلمامه بحصيلة 

  .لغوية تمكنه من تفسير األفكار والعناصر الواردة بشكل أفضل
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تتوقف عملية االستماع على مدى تجاوب المستمع مع المتحدث   -2 
ومدى اهتمامه بالموضوع الذى يستمع إليه، والتقارب بينها من حيث الثقافة، 

  .ى االستماع وليست السلبيةواللغة المشتركة فى الحوار، واإليجابية ف

وتتطلب عملية االستماع من المتحدث وضوح العبارات، وتسلسل   -3
األفكار وترتيبها وسهولة اللغة وانتقاء العبارات والنطق السليم، والبساطة 

  .والسهولة فى اإللقاء

كما تتطلب عملية االستماع من المستمع عدم التحيز أو التسرع   -4
ستخدام الموضوعية والعقالنية فى نقده للموضوع فى إصدار األحكام، وا

  .وإظهار مواطن الضعف والقوة فيه

وفى نهاية عملية االستماع يحصل المستمع على خبرات  -5
بموضوعات جديدة قام فيها بإعمال عقله وإثراء لفكره ونمو لمدركاته 
وزيادة فى حصيلته العلمية والمعرفية، وتدريب على كيفية اإلصغاء 

ير والتحليل والتقويم للموضوعات والخروج منها بنتائج موضوعية والتفس
  .تضاف إلى خبراته الحياتية والعلمية حسب نوعية الموضوع المستمع إليه
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