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 واإلنصات االستماع

 .الناقد والتفكير الناقد اإليجابي االستماع وعوائقه، االستماع مراحل الفعال، االستماع هميةأ

  
المدير و، التفاوضا في عملية المفاوض ناجحيحسن االستماع ال يستطيع التواصل، فلكي يكون من ال : يقال

، التطوير مهاراتهم في االستماع الفع جميعاينبغي عليهم  ،،االمستشار بارزو،  في تسيير موارده البشريةفعاال
ـــــ إضافة إلى  عملية تتضمن وسماع ما يقوله اآلخرون، وإنما ه مجردعني يليس عملية بسيطة، وال  فاالستماع

 والصحيح الكامُل ه، والفهمسماع متفسير ما تَ صوتية وغير الصوتية ــــ التقاط األذن بصورة جيدة لإلشارات ال
على قراءتها جميعا  ةاللفظية، والقدر المقصودة هنا تتضمن الرسائل اللفظية وغير للمعنى الحقيقي للرسالة، والرسالةُ

  .قراءة واعية ومدركة
  .اإلصغاء: واالستماع.. حس األذن: السمع: لغة: مفهوم االستماع

  : هعرف على أنّفي اصطالحاأما 
 "َعملية إنسانية مقصودة تعني تعمتلقّ دمادة صوتية بقصد فهمها، والتمكُّ ي أيمن تحليلها واستيعابها، واكتساب  ن

: ويتضمن هذا التعريف تحقيق األهداف التالية .1"لب من المستمع ذلكالقدرة على نقدها، وإبداء الرأي فيها إذا طُ
  .االكتساب، والفهم، والتحليل، والتفسير، واالشتقاق، ثم البناء الذهني

  أو هو" رِفهم ما يإلى اإلنسان من دالالت تأتيه من مرسل آخر، ويكون عن طريق اللغة المنطوقة التي يصدرها  د
مفهومة إلى دماغ اإلنسان عن  من رموز مفهومة وغيرِ درِما ي كلَّيعني و ..البشر، أو األصوات المختلفة األخرى

مشتقٌّ االستماعو .2"ة السمعطريق حاس مع، على وزن افتعالمن الس.   
  : مصطلحات ثالثة

  ..ي األصوات بال قصد وال إرادة وال فهم وال تحليلهو تلقّ: السماع. 
  .أو تحليل، وقد ينقطع لعامل ما فهمٍ ي األصوات بقصد، وإرادةتلقّ: االستماع. 
. عامل من العوامل، لوجود العزيمة القوية في المنصت االستماع، وال ينقطع بأي منأعلى درجة وهو : اإلنصات. 

: وفي التنزيل.. هو السكوت واالستماع للحديث: واإلنصات: "وقد عرفه اللغويون بأنه يعني السكوت، قال ابن منظور
معناه إذا قرأ اإلمام، فاستمعوا إلى : قال ثعلب، )204األعراف ( ﴾لعلكم ترحمون فاستمعوا له وأنصتوا﴿وإذا قرئ القرآن 
  .3"قراءته، وال تتكلموا

إنصات باللسان، وإنصات بالجوارح، : السكوت والسماع، وهو إنصاتان"فالمقصود من اإلنصات إذن هو 
  :ويحتاج إلى

                                                             
  .238ص.  2015. 1ط. األردن ،عمان . بالل خلف السكارنه ـ مهارات االتصال ـ دار المسيرة: ینظر ـ  1

  .202ــ  201ص. 2016.  1المملكة العربية السعودية ط. العبيكان للنشر .عبد اهللا خلف العساف، ثقافة التواصل الفعالـ   2
  .مادة نصت. ـ ابن منظور، لسان العرب  3



 
2 

  .ـ عدم التحدث
  ..فكرا وجوارح ـ عدم االنشغال عن السماع

  ..ـ تركيز االنتباه في حاستي السمع والبصر
  .1.."ليتحقق الفهم واإلدراك: وال بد لالستماع من اإلنصات

وتبدأ . االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة: االستماع فنا لغويا رئيسا من فنون اللغة األربعة عدي: أهمية االستماع
هو الفن الذي اعتمد عليه في العصور السابقة منطوقا وروايات  يعدكما  .مهارة االستماع لدى الطفل بالنمو قبل غيرها

  ..ذلك عنمتأخرة جاءت فقد الكتابة والطباعة أما شفوية 
لعالقات جيد ل بناءأهمية االستماع ودوره العظيم في موضوع التواصل  التي تبحث فيأثبتت الدراسات  وقد
 يقضونهامن ساعات الناس اليومية في االتصال اللغوي  %45، ومنها دراسة أثبتت أن بين الناس االجتماعية

من تلك الساعات يقضيها الناس متحدثين،   %30نسبة بينما  %5 بنسبة واألطفال يزيدون عن الكبار.. ينمستمع
  .. 2موزعة بين القراءة والكتابة النسب والبقية

  :3أنواع االستماع إلى أربعة أصناف هي :) Hargie, et al( هارجي وزمالؤهويقسم 
وذلك في المستقبل، واستغاللها الحقائق واألفكار والمضامين التي يمكن االستفادة منها  استيعابستماع بغرض ا .1

  ..في موضوع من الموضوعات كسماع محاضرة
إلى كشف درجة ) أي المستمع أو المتلقي(إليه  ُلالمرس َلتي يعرضها المرسل ليتوصبغرض تقييم األفكار الاستماع  .2

التي  اإلعالنات التجاريةظ هذا النوع من االستماع خاصة في ويالح. ليعرضها المرسي مقبولية الصورة الت
  ..ها على جذب اآلخرين ألفكارهم أو سلعهميحرص أصحاب

 .ه بفهمنا للفكرة والمضمون، وإشعارِ)لأي المرس( مع نظر صاحب الرسالة االستماع بغرض التعاطف .3
 ..كاالستماع إلى قصيدة شعرية، أو مقطوعة موسيقية: استماع بغرض االستمتاع .4

شغله بعد ذلك عن االستماع الجيد وتُ ،نظره تُفلْوتَ اهتمام المستمع تجلبهناك جزئيات في شخص المتكلم قد و
تات التي تشغل اإلنسان فلْجب معرفة االنتباه لهذه المولذلك و.. ه، أو نقطة في ثوبتصدر عن المرسل كرائحة للرسالة

االستماع  تعيق الفرد عنقد فال بد من االنتباه إلى بعض العوامل التي  ،وعليه.. عن االستماع الجيد لمضمون الرسالة
  .4البيئةوبالرسالة، وبالمستمع، ب أخرىوالمتكلم، ويتعلق بعض هذه العوامل ب الفعال
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  : المتكلم   . أ

ه، وفي مقابل ذلك، قد ال نهتم برسالة لفيتم االستماع الجيد مرموقة سياسية أو إدارية شخصية يكون المتكلم  قد
 لرسالتهوجيدة في الموضوع الذي يتكلم فيه،  ةخبرالمتكلم له  أنرغم  لهاوال نستمع شخصية متواضعة صادرة عن 

  ـ  كبيرةأهمية 
 ل، حديثسرعة كما أنعائقا يحول دون استيعاب كالم المرس المتكلم هي األخرى تعد  ويرى باحثون أن

د الدارسون ولذلك يؤكّ .1فإنه تصعب متابعته والتركيز معه كلمة 140إذا تجاوزت كلماته في الدقيقة الواحدة المتكلم  
، وينطبق هذا على سرعة 2بين االستماع والتفكير لمعالجة المعلومات التي نسمعها يزمنعلى ضرورة ترك فاصل 

وعلى  ،ت أيضا السماعتِّشَسي ذلك فإنفإذا كان الكالم بطيئا جدا،  ،الحديث الزائدة وعلى السرعة المنخفضة أيضا
أو بساطته، أو علم  درجة تعقيد الموضوع: بعوامل منهافاألمر مرهون  حديث،العموم ليست هناك سرعة مثالية لل

  ..المستمع بتفاصيل الموضوع الذي يخوض فيه المتكلم أو جهله به
المستمع قد ينشغل  كظهور عالمات الغضب عليه وهو يتحدث، فإن االنفعالمن درجة والمتكلم إذا كان على 

نصح ه يوالرسائل إذا كانت محتوية على انفعال، فإنّ. على حساب مضمون الرسالة أكثر باالنفعال الصادر عن المتكلم
االنفعال البسيط قد ن لكن ال يخفى أمنه إعادة حديثه بهدوء، و الطلب مثَ إعطاء المتحدث الفرصة لتفريغ انفعاله، ومنب

  .يكون جيدا لجلب االنتباه
  :3نفعاالت اآلخرينجيدة الإدارة بعض التوجيهات التي تساعد المستمع على  Ostellأوستيل ويقترح 

  .السماح للمتكلم بتفريغ انفعاالته. أ  
  .إعطاء وقت مستقطع للمتكلم المنفعل ليستعيد قدرته على التحكم في انفعاالته. ب  
  ..منزعج منيبدو عليك أنك : كقول المستمع لمحدثه المنفعل استخدام عبارات عكس المشاعر. ج  
  ..االعتذار للمتكلم إذا كان المستمع سببا في انفعال المتكلم. د  
            ..تجنب سلوكيات وأقوال تزيد من حدة االنفعال لدى المتكلم. ھ  

  : المستمع. ب
إن لنبقى على درجة عالية من  ،لسماع لغاية إنهاء المتكلم حديثه، ويستعانال يتطلب منا ديمومة ااالستماع الفع

  :ما يليب ،االنتباه لما يقوله المتحدث
 .المتكلم لديه شيء مفيد بأن أن نعتقد  . أ

         .التركيز مع المتكلمأن نهتم بصحتنا الجسدية والنفسية ألن ذلك عامل مهم في   . ب
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في الصباح  بين سماع محاضرةكبير فرق أن نختار بعض األوقات لالستماع متى كان ذلك ممكنا، فهناك   . ت
 .بعد وجبة دسمة، أو في نهاية يوم عمل شاقوسماعها  الباكر

المستمع على  قدراتوكذلك ، كبيرة في حسن االستماع والتركيز واالنتباهأهمية للقدرات اللغوية لدى المستمع . ث    
        .تنظيم المعلومات المتلقاة

   : الرسالة. ج
  :1تنظيم الرسالة علىطريقة تنظيمها، ومن العوامل المساعدة إن االستقبال الجيد للرسالة مرهون ب

الذي تحتويه الرسالة، فإن الخلفية الفكرية للمستقبل حول موضوع  حول الموضوع معلومات سابقةامتالك المستمع . أ
المستمع بحجم التفاصيل التي تحتويها  ويندرج ضمن هذا العامل درايةُ ،فهم الرسالةالرسالة سيعينه ال محالة على 

  .الرسالة
حشو المعلومات أو ) لالمرس(ث ب المتحدينْصح بترك فواصل بين المعلومات المحتواة في الرسالة، وأن يتجنّ. ب

  . 2تداخلها بعضها في بعض
، فالضجيج الصوتي إذا زادت اضطرابهو ستماع واكتماله، أو التشويش عليهأثرها في نجاح عملية االوللبيئة : البيئة. د
حدإذا كانت جميلة، أو كانت غير مألوفة،  وكذلك المناظر المثيرةوالروائح الكريهة، ث البيئي كالغبار الكثيف ته، والتلو

  .ذلك له أثره السلبي على االستماع فإن كّل
  :مهارات االستماع

تعين على االستماع الجيد سأربع مهارات أساسية في االتصال بضرورة تحقيق  Egan (1998)إيجان ينصح 
  :3هي

  :علىالمستمع نفسه د وعبأن ي :االنتباه مهارة. أ
          .ث جسديا ونفسياإلى المتحده التوج ــ
  ..ث بالضبط إلثبات االنتباه والمتابعةالقيام بتكرار ما قاله المتحدــ 
 ،)Eganحسب (ة المستمع للمتحدث وتلميحات غير لفظية تعكس معيث إرسال المستمع رسائل للمتحدــ 

  .س واالتصال البصري مع المتحدثتتعلق جميعها بطرق وهيئات الوقوف أو الجلو سلوكيات خمسواقترح    
  .استقبال وفهم الرسائل اللفظية وغير اللفظيةوتحصل ب: مهارة االستماع. ب
  .له ث وإخباره بفهمه هذاوجهة نظر المتحدخالل مراعاة من المستقبلة فهم الرسالة وتحصل ب: مهارة التعاطف. ج
في  م عن ذاته، واإلفصاح عن األمور التي يرغبث على التكلّجيع المتحدتشوتحصل هذه المهارة ب: عمهارة التتب. د

  .سماعها واإلفصاح عنها بوضوح
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 : الجيد لآلخرين ينصح بما يلي الستماعولتحقيق ا
  ..ل عن تحقيق االستماع الجيدقل المستقبِثْالتي تُ ب تناول أنواع من الوجباتوتجنّ مسبقا، أنفسنا تهدئة. أ

  .)المتكلم ـــ المرسل(للطرف اآلخر  تفريغ أفكارنا والتركيز على االستماع. ب
  .شتات الذهنا يمكن أن يكون سببا في إزالة مويكون ب: تهيئة المكان. ج
  .للموضوع المساعدة على فهم أفضلمراجعة بعض المعلومات . د

إن االستماع الجيد للمتكلم عامل مهم من عوامل النجاح في عملية التواصل بين الناس، ويعد غياب االستماع 
الوخيمة عواقب ال، ويمكن مالحظة أننا ال نجيد االستماع: من عقبات التواصلعقبة تحول دون تحقيق هذا الهدف، ف

  ..وبين األبناء واآلباء، وغير ذلك، ينوجالزغياب االستماع بين ل
   :1نجاح االستماع لدى المستمع عوامل
 ـ االستعداد النفسي لعملية االستماع.  
 ـ ثقة المستمع بمن سيستمع إليه واحترامه له..  
  التركيز واالهتمامـ.  
 ـ كتابة رؤوس أقالم..  
  في الوقت المناسبأو تعليقه على بعض أفكاره، أو تعقيبه عليه ينبغي أن يكون لمتحدث المستمع لـ سؤال..  

ع إليهشروط المستم:  
  أوسع من المستمعينبغي أن يكون ـ معرفته بالموضوع.  
  احترام عقل المستمعـ.  
 ـ االستعداد لإلصغاء لآلخر.  
 ـ استخدام لغة الجسد بمهارة.  
  يعرف مواضع رفع الصوت أو خفضهـ توظيف إمكانات الصوت المختلفة؛ بأن..  
 ـ تفادي التكرار...              
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