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 مقدمة
 السمع واالستماع

السمع عملية فزيولوجية فطرية تولد مع اإلنسان تتجسد يف  
أنشطة حسية جسدية تقوم فيها الروابط السمعية بنقل 

أما االستماع فمهارة  .1املعلومات إىل املخ عن طريق األذن 
سري والفهم واقتباس تكتسب بالدربة واملراس تروم عملية التف

معىن ما من املسموع . وعلى هذا األساس فاالستماع عملية 
نفسية. وقد أجريت جمموعة من الدراسات حول ميكانيزم 
اشتغال املهارات يف التواصل اليومي بشكل عام. وانتهت إىل 
نتيجة مفادها هيمنة االستماع على باقي األنشطة األخرى. فقد 

يف املائة من زمن  11تماع حيتل أن االس  Rankinاستنتج  
يف املائة  16يف املائة والقراءة  10التواصل  والكالم نسبة 

 Barker ونيف املائة. ويف دراسة أخرى قام هبا الباحث 9والكتابة 

;Edwards    وGaines   وGladney  وHolley  وهي دراسة ،

                                                           
ير المملكة العربية السعودية الطبعة فن إقناع اآلخرين، جيمس بورج مكتبة جراإلقناع :  1

 Persuasion the art of influencing people 2 Edition 2004- 2007// James 2009األولى 
Borg 
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يف املائة  11أقيمت يف ثانوية، أكدت أن نسبة االستماع هي 
  2 يف املائة. 11يف املائة والكتابة  16يف املائة والكالم  11القراءة و 

 90بل ذهب البعض إىل أن الطالب حيصلون على املعرفة بنسبة 

يف املائة من خالل االستماع. إال أن هذه النسب على أمهيتها 
هي أقرب إىل املعاجلة األتوماتيكية لالستماع منها إىل االستماع  

تراعى فيها جمموعة من االسرتاتيجيات. ستهدفة مكمهارة 
فاإلصغاء يف الواقع هو مقدمة لالستماع وليس كل مصغ هو 
مستمع بالضرورة. وهنا حيضرنا املثال الشهري: قد جترب احلصان 
على الذهاب إىل املاء، ولكن لن جتربه على الشرب. إذن 
فاالستماع هو تلك العملية املوجهة اليت يتم عربها حتقيق 

وعلى  ت دقيقة وحمددة ترتجم إىل سلوكات وظيفية معينة.مهارا
هذا األساس فالذي يهمنا هنا هو املعاجلة االنتباهية أي املهارة 

توفر القدرة الالزمة  على أداء سلوك معني بكفاءة  اليت تعين 
وهو بذلك استماع هادف يُتوخى منه  .3امة وقت احلاجة إليهت

                                                           
2 Joseph A. Devito, The Elements of Public Speaking , Seventh Edition 
Addison Wesley Longman 2000 P 71 
  

3 Ana Maria schwartz ( listening in a Foreign language ) in Modules for 
the professional preparation of teaching assistants in foreign languages ( 
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و من بني  ية والرتبوية.حتقيق جمموعة من األهداف التعليم
هل  التساؤالت اليت تطرحها عملية تدريس مهارة االستماع:

تتطور كفاءة االستماع بشكل طبيعي تلقائي دون احلاجة إىل 
توجيه معني ؟ وهل للذكاء دخل يف اكتساب القدرة على 

الرتبويون  عليه  يكاد جيمعالشيء األكيد الذي  4االستماع ؟.
تعليم صعوبة  هوة العربية للناطقني بغريها املهتمون بتدريس اللغ

هارة . صيي  أن املهارات األخرى ال لخلو من صعوبة  امل هذه
كذلك، إال أن تدريس االستماع  حتديدا يعرف جمموعة من 
العقبات واملشاكل اخلاصة والنوعية. ونتيجة لذلك ، قد نلمس 
بعض العزوف  أحيانا عن درس االستماع من طرف الطالب 

بعض األساتذة. فتعوض احلصة مبهارة أخرى أقل  عن  فضال
 كلفة  وعناء كاحلديث مثال أو بأنشطة موازية أخرى. 

                                                                                                                   
Grace Stovall Burkart, ed Washigton DC : Center for Applied 

linguistics, 1998. 
 
 

4 Kathy Thomson, Pamela Leintz, Barbara Nevers, Susan Witkowski : 
The integrative listening Model : an approch to teaching and learning 
listening. In the journal of General Education Vol 53 N ¾ 2004 Penn 
State University PressP 229 

 
http://www..jstor.org/stable/ 
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تتوخى هذه الدراسة النظر يف إشكالية صعوبة تدريس مهارة 
من خالل طرح األسئلة  ،االستماع باللغة العربية للناطقني بغريها

ستماع صعوبة تدريس مهارة اال احلديث عن اآليت ذكرها : هل
وقف على اللغة العربية فقط أم تشمل باقي اللغات األخرى اليت 
تدرس كلغات ثانية ؟ ما الفرق مثال  بني تدريس مهارة 
االستماع وتدريس املهارات األخرى ؟ هل يكمن املشكل يف 
املدرس أو يف طرق التدريس أو يف املواد السمعية البصرية أو يف 

اع  أو يف اسرتاتيجية التدريس التمارين املرافقة لدرس االستم
 بشكل عام ؟ ما نصيب الكتب املدرسية من هذا املشكل ؟ 

 تدريس االستماع أسباب صعوبة.  3
 . سمات الخطاب المسموع 3.  3

يبدو أوال من خالل جمموعة من الدراسات اليت تناولت تدريس 
مهارة االستماع للطالب الذين يدرسون اللغة األجنبية كلغة 

أن مشكلة الصعوبة هتم باقي اللغات األخرى أيضا  ثانية، 
كالصينية واليابانية وغريمها.  وإذا كان البعض قد من  الصدارة 

 Horwitz و Cheng من حيث الصعوبة لتدريس مهارة احلديث ك
أمجعوا على أن العوائق  إال أن العديد من الدارسني، Schallert و

 ماع. نذكر  منهمإمنا تكمن يف تدريس مهارة االست الكربى
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Vogely 1999  1992و  1992و Krashen   1989و Bacon وGardner 

من خالل  ،Lund 1991و Evers 1987و Moorcroftو lalandeو
رصدهم ملا يسمى مبقياس القلق املرافق لتدريس االستماع 

 Foreign Language Listeningللناطقني بلغات أجنبية أخرى 

Anxiety Scale املعروفة اخ( تصارا بFLLAS  .)5 
ال جيب  ،احلديث عن صعوبة تدريس مهارة االستماع إطارويف 

إغفال الوضع االزدواجي للغة العربية. أي املزج بني اللغة 
الفصيى والعاميات يف أغلب الوثائق السمعية البصرية. إضافة 
إىل ضرورة االنتباه إىل مسألة يف غاية األمهية، وهي االختالف 

اللغة الشفوية اليت يرتكز عليها االستماع عادة، بني مواصفات 
خاصة إذا كانت املواد التعليمية أصيلة ) برامج من التلفزيون 
مثال ( ومواصفات اللغة املكتوبة. فاللغة الشفوية عادة ما متيل 
إىل استعمال األسلوب اإلردايف أي وضع مجل إىل جوار بعضها 

ابط يف اخلطاب من دون أي أداة ربط بينها. كما أن الرو 
الشفوي املرجتل نوعية وخاصة. مثال هناك روابط لدعم تتابع 

                                                           
5 Listening Comprehension and Anxiety in the Arabic Language 
Classroom 

Hussein Elkhafaifi in the modern Language Journal,89,ii,2005 P209 
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الرتكيب ) يعين...طبعا....طيب ....( وأخرى لنتقي  القول ) 
إىل الشين عفوا.....آسف.....بل...آه....اخل (. إضافة 

وهذا ما يفسر يف بعض  وضعية التلفظ.بالعاطفي املرتبط عادة 
لى األداء الشفوي على مستوى األحيان ظهور بعض الضعف ع

بعض عيوب النطق الذي يؤثر يف  عنمتاسك اخلطاب. فضال 
 للغة الكتابية األسلوب االتباعي يف حني تتبع ا . هذا التماسك

أي االتباع الواض  بني مجلتني بواسطة أداة ربط. إضافة إىل 
استخدام تراكيب حنوية معقدة مثل ) مجلة الصلة / مجلة 

الشرط(. إضافة إىل روابط شكلية متنوعة العطف / مجلة 
ومرتابطة تضمن للنص درجة عالية من التماسك واالنسجام 

وجتدر اإلشارة إىل أن  6والوحدة نتيجة لصفة البطء يف الكتابة.
هناك فرقا كبريا بني تدريس مهارة القراءة وتدريس مهارة 
االستماع، فاألوىل تستفيد من عامل الوقت الذي يكون جبانب 

لطالب الذي بإمكانه أن يقف يف املكان الذي يريد من النص ا
وكذا استثمار سياق  ،وأن يسخر كل معارفه لتخمني املعىن املراد

                                                           
) الفصل الثاين :  انظر :مجعان بن عبد الكرمي، إشكاالت النص دراسة لسانية نصية  6

وىل إشكاالت التلقي يف املداخلة. النادي األديب بالرياض واملركز الثقايف العريب بريوت الطبعة األ
9002  
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النص لفهم الكلمات واجلمل والفقرات. وهذا ما ال يتاح 
للطالب يف الوثيقة السمعية البصرية. فالرموز الصوتية تعتمد 

على حياة الكلمة  على التتابع الزمين الليظي الذي يقضي
حلظة االنتهاء من نطقها، لتبدأ حياة أخرى يف ذهن املتلقي أي 
تعتمد الرموز الصوتية على التتابع الزمين الليظي، فالكالم 
الشفاهي سريع الزوال. خالفا للرموز الكتابية اليت تعتمد على 
التتابع املكاين الثابت. وتفرض الطبيعة الشفوية على املتيدث 

ة خاصة، مثل مراعاة الثقافة السائدة والعوامل اسرتاتيجي
االجتماعية. ألن اللغة املنطوقة هي ليست أكثر من الصورة 
الليظية أو اآلنية اليت حتدث مرة واحدة، فال تقبل اإلعادة وال 
تقبل التصيي . ويؤخذ عليها تأثرها بعوامل األداء. مثل 

ضعف تركيزه حمدودية قدرة املتكلم الناطق هبا على التفكري، و 
وتأثره بعوامل خارجية . إال أن االتصال املباشر بني املتكلم 

وجتدر .  7واملستمع وعفوية التعبري قد يعوضان هذه النواقص.
اإلشارة كذلك إىل ضرورة االنتباه إىل بعض مسات اللغة العربية 
اليت ال توجد يف اللغات األخرى أثناء عملية التدريس. فقد 

                                                           
 . 301املرجع السابق ص  7



 12 

غياب الرابط يف مجلة النعت  إىلستس ديفيد جأشار مثال 
السبيب أو مجلة الصلة يف العربية وأشار إىل تفرد العربية هبذا النوع 
من اجلمل اخلالية من الرابط وهو ما يسبب إرباكا ملتعلمي 

  8العربية من غري العرب.
وحينما  نشري إىل هذا االختالف بني مسات اللغة املكتوبة 

االستماع، ال يعين   جندها حاضرة يف ومسات اللغة الشفوية اليت
االختالف بني شكلني  إىلتدريس هذه املهارة  أننا نعزو صعوبة

من أشكال التعبري فقط، وإمنا لنلفت النظر إىل ضرورة الوعي 
 فهي هبذه املسألة خلطورهتا على عملية الفهم واإلدراك. وإال

ون الفرضيات اليت خيوض فيها املنشغل ضمن جمموعة منفرضية 
بالشأن الرتبوي. وحتتاج إىل دراسات ميدانية داعمة لصدقيتها 

 وحجيتها.
شكل يف  ةيالربامج الدراسإن إعادة االعتبار ملهارة االستماع يف 

قصوى للباحثني على اختالف مشاربـهم.  اآلونة األخرية أولوية
 يف البيثألن هناك اعتقادا سائدا بأن معظم اجلهود صرفت 

                                                           
ديفيد جستس: حماسن العربية يف املرآة الغربية أو داللة الشكل يف ضوء اللغات األوروبية،  8

نقال عن  3291ترمجة محزة بن قبالن املزيين، مركز امللك فيصل للبيوث والدراسات اإلسالمية 
 إشكاالت النص مرجع سابق الفصل الثاين.
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ملهارات األخرى. أما مهارة االستماع فغالبا كيفية تدريس ا  عن
 ما كانت تليق باحلديث والكالم. عدا أهنا مل ترق من حيث

إىل مستوى املهارات األخرى. والعزم  األنشطة والتمارين تدرج
معقود اليوم على إدخال مهارة االستماع كجزء ال يتجزأ من 
 9برنامج التدريس منذ الصفوف األوىل بشكل ممنهج ودقيق.

مهارة تساهم بشكل كبري يف فهناك اآلن وعي بأن االستماع 
حاضنة  بل هناك من يعترب هذه املهارة تنمية املهارات األخرى.
ديث والقراءة لتطوير احلفاحتة و  لباقي املهارات األخرى

االستماع قراءة باألذن ويتطلب عملية على اعتبار أن  والكتابة.
 يقلوسنكم على املسموع. فهم وإدراك وحتليل ونقد وإبداء ح

على أهم احملاوالت اليت رامت تطوير تدريس مهارة  نظرة اآلن
  .املدرسية من خالل الكتب  االستماع

 تدريس مهارة االستماع من خالل الكتب المدرسية..  0.  3
الكتاب األساسي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ) السعيد محمد  .  3.  0. 3

                             (. خرونوآبدوي 

                                                           
إليه على سبيل املثال حممود البطل يف املؤمتر العاملي لتعليم اللغة هذا ما أشار  9

العربية لغري الناطقني هبا . املنعقد ب معهد اللغة العربية جامعة امللك سعود. أيام 
  .2119نونرب  2/3
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اجلزء األول من هذا  مقدمة إىل مهارة االستماع يف متت اإلشارة 
األجبدية.  –الكتاب من خالل احلديث عن التوطئة الصوتية 

وتقوم على اسرتاتيجية يشرحها مؤلفو الكتاب على النيو اآليت 
لة من خالل : " تقدمي األصوات العربية يف بيئتها الطبيعية الكام

موضوعات مصورة مكتوب حتت كل منها الكلمة اليت تعرب 
عنها حبيث يستطيع الطالب من استماعه لنطق املدرس هلا ومن 
استماعه املتكرر لألشرطة املصاحبة، ومن مالحظاته للرموز 
الكتابية ) أي صور احلروف ( بألواهنا املختلفة واملدونة حتتها، 

ف على اجلو الصويت واجلرس يتعر  يستطيع من كل ذلك أن :
متييز األصوات يكتسب مهارة االستماع و و  العام للغة العربية.

مهارة إنتاج  أن ميتلك  العربية يف اجتماعها وانفرادها. و
األصوات متميزة بعضها عن البعض وبصورة مقبولة من األذن 

يربط ربطا تلقائيا بني الصورة والكلمة الصوتية  وأن  العربية.
   10عليها والرمز الكتايب الدال على هذا الصوت.الدالة 

 .أهال وسهال: العربية الوظيفية للمبتدئين. مهدي العش.  2.  2.  1

                                                           
فتيي علي الكتاب األساسي يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ) السعيد حممد بدوي و  10

 اجلزء األول. 1988املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم طبعة تونس . ( يونس
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ورد يف مقدمة الكتاب أن هذا العمل مرافق بتسجيالت صوتية 
تتضمن حوارات ومجل تواصلية ومفردات جديدة و فقرات من 

ية مسجلة ونصوص لالستماع إضافة إىل متارين شفو  القراءة
بأصوات ناطقني باللغة العربية. وهتدف متارين االستماع إىل 
تطوير مهارات متييز األصوات العربية والتعرف على املفردات 
اجلديدة واالستماع من أجل الفهم. وتتبع فلسفة الوثائق 

االستماع للمفردات  السمعية االسرتاتيجية اآليت ذكرها :
اءة وأنشطة متارين االستماع اجلديدة واحلوارات ولفقرات القر 

                                                                                                     11واالستماع من أجل الفهم العام للفقرات.
 و محمود البطل و بروستاد لكرستنالكتاب في تعلم العربية  .  1 . 2 . 1

 .( 3335) طبعة  .عباس التونسي
يتكون هذا الكتاب من أربعة أجزاء وهي : ) ألف باء ، مدخل 
إىل حروف العربية وأصواهتا ( و الكتاب يف تعلم العربية املشكل 

جند أول إشارة إىل مهارة االستماع يف مقدمة  من ثالثة أجزاء .
اجلزء األول. فباإلضافة إىل املواقف املصورة اليت يتعامل معها 

حرصنا يف كل الستماع، نقرأ ما يلي : " الطالب عن طريق ا

                                                           
11

 Ahlan wa Sahlan. Functional Modern Standart Arabic for Beginners 
.Mahdi Alosh . Yale University Press New Haven and London P: XXIV   
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درس، وبعد أن تكون عملية الفهم قد حتققت، على أن نطلب 
من الطالب االستماع إىل النص من جديد يف نشاط من 
االستماع الدقيق الذي يهدف إىل متييز بعض الكلمات 
والروابط وحروف اجلر اليت وردت يف املوقف. وكذلك قدمنا يف 

قصرية من بعض الربامج التيلفزيونية  بعض الدروس مشاهد
واإلذاعية لتعزيز قدرة الطالب على التعامل مع اللغة بشكلها 
املسموع. ونود هنا أن نركز على ضرورة التمييز بني االستماع 
بغرض الفهم العام وبني االستماع الذي يهدف إىل تنمية قدرة 
الطالب على متييز األصوات وإدراك مفاصل الكالم والذي 

 12.ا مألوف لدى الطالب ينبغي أن يقتصر على مادة معظمه

 مالحظات :
الكتاب إىل االستماع كمهارة مستقلة  يشري اجلزء األول من  -

وخمطط هلا. يف حني خيلو ) ألف باء ( من أية إشارة إىل هذا 
مما يعين أن فلسفة مؤلفي الكتاب يف هذه املرحلة   املوضوع.

واملالحظ   املبتدئني.برنامج  كانت تبعد مهارة االستماع من
التدرج يف تقدمي مادة  يراعي اجلزء األول من الكتابكذلك أن 

                                                           
ب يف تعلم العربية اجلزء األول كرسنت بروستاد، حممود البطل، عباس التونسي: الكتا 12

Georgetown University Press , Washington,D.C 1995 
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االستماع. فلكل مرحلة توقعاهتا. وهو يتبىن التصور الذي يرى 
وهو  تقدمي مادة استماعية مصنوعة متهيدا ملادة استماعية أصيلة.

. فهو  Penny Ur الباحثالتصور نفسه الذي جنده مثال عند 
ضرورة إعداد وثيقة مسعية بصرية ال تكون أصلية كلية. بل رى ي

تكون حماكاة ملوقف ما من احلياة قبل االنتقال السلس إىل وثائق 
هتييء وسائل مسعية بصرية للمستوى األساسي عن مثال أصيلة. 

، قبل االنتقال طريق استدعاء أشخاص لليديث وتسجيل ذلك
  13ة مبدأ التدرج.إىل وضعيات تواصلية طبيعية مع مراعا

 من االستماع  نوعنيبني مؤلفو الكتاب يف تعلم العربية كما مييز 
االستماع من أجل الفهم العام للوثيقة السمعية البصرية أي فهم 
األفكار العامة. واالستماع الدقيق الذي يهدف إىل تنمية قدرة 
الطالب على متييز األصوات وإدراك مفاصل الكالم. ويبدأ 

الطالب إىل مواد  استماع أصيلة ابتداء من  عريضالكتاب بت
عن  بوثائق مسعية  الدرس اخلامس ) ال أحب مدينة نيويورك (

الدرس العاشر )بيت و أحوال الطقس/ أغنية لفريوز /  . )

                                                           
- 13 Penny Ur Teaching Listening Comprehension : Cambridge 

University Press Twentieth printing 2002 P :23 
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من هذه  واهلدف .الدرس احلادي عشر كذلكو العائلة ( . 
 فيبدأ منالفهم الدقيق  . أماهو الفهم العام  االستماعات

التمييز بني  وهدفه الدرس الثاين عشر ) أصعب قرار يف حيايت (
أو لتمييز احلروف الشمسية والقمرية واالسم والصفة واإلضافة. 

كما جند  14الدرس الرابع عشر على سبيل املثال. :اإلضافة 
الدرس الثاين عشر ) :االستماع حاضرا يف درس نشاط الثقافة 

للوثائق السمعية عالقة تكون  وغالبا ماأغنية زروين لفريوز (. 
باحملور الرئيس للدرس. أما األنشطة املصاحبة لالستماع فهي إما 
متارين إمالء مللء الفراغات أو أسئلة هتدف إىل الفهم العام 

كتاب يف تعلم العربية ونقرأ يف مقدمة اجلزء الثاين من ال .للوثيقة
تنمية  اآليت ذكره : " يهدف هذا اجلزء من الكتاب كذلك إىل

مهارة االستماع لدى الطالب. ومن هنا فقد قمنا بتضمني كل 
درس نصا لالستماع والفهم حول موضوع وثيق الصلة مبيور 
الدرس وحرصنا ، ما أمكن على استخدام مواد مأخوذة من 
بعض احملطات التلفزيونية العربية كي يتعرض الطالب إىل اللغة يف 

عدة نشاطات االستماع املسياقاهتا الطبيعية. وباإلضافة إىل 

                                                           
 . 979/  911/  329الكتاب يف تعلم العربية اجلزء األول صفيات  14
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ألغراض الفهم فقد حرصنا على أن يشمل كل درس على 
نشاط لالستماع الدقيق هدفه تعزيز املفردات والعبارات اليت 
يكون الطالب قد تعلموها يف سياقات مسموعة بعد أن يكونوا 

املالحظ أن تدريس  . 15" قد تعرضوا هلا يف السياقات املقروءة.
الخذ منهجية متثلت يف اخلطوات التالية : زء االستماع يف هذا اجل

. وأسئلة أسئلة مرحلة ما قبل مشاهدة الوثيقة السمعية البصرية
اليت تلي املشاهدة الثانية. بل قد جند يف بعض  الفهم العام

الدروس دعوة ملشاهدة الوثيقة السمعية البصرية للمرة الثالثة 
ذه األنشطة إضافة إىل ه 16لإلجابة على األسئلة املطروحة.

تستمر يف هذا اجلزء من الكتاب متارين االستماع الدقيق من 
 خالل وثائق مسعية فقط.

أما اجلزء الثالث من الكتاب يف تعلم العربية فيخلو من أنشطة 
االستماع. والسبب كما ورد يف مقدمة هذا اجلزء هو حتضري 

. يقول مؤلفو  webمواد لالستماع على الشبكة الدولية 
: " ...ويشمل هذا املشروع كثريا  يف مقدمة الكتاب الكتاب

                                                           
ستاد، حممود البطل، عباس التونسي: الكتاب يف تعلم العربية اجلزء الثاين كرسنت برو  15

Georgetown University Press , Washington,D.C 1995 
 . 21املرجع السابق ص  16
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من مواد االستماع املناسبة ملوضوعات هذه اجلزء وملستوى 
 17الطالب اللغوي فيه.."

 و محمود البطل و بروستاد الكتاب في تعلم العربية لكرستن .  1 . 2. 1
 (. 0221. ) طبعة عباس التونسي

ل ) يف الفلسفة مقدمة اجلزء األو  مؤلفو الكتاب يف مل يشر
وباملقابل أكدوا  18واملنهج ( إىل ما جّد يف نشاطات االستماع.

على أن الطبعة الثانية للكتاب لخضع للتصور البيداغوجي نفسه 
واملالحظ أننا إذا تصفينا  الذي سارت يف أفقه الطبعة األوىل.

الطبعة اجلديدة جند فيها إضافات جديدة فيما يتعلق بنشاطات 
منها الطبعة األوىل. فهناك نشاط استماع  االستماع خلت

ولعل  : ) مع العائلة واألصدقاء ( يستهدف الفهم العام.بعنوان
وعي مؤلفي الكتاب بضرورة جتاوز  بداية هذه اإلضافة تربز

النقص احلاصل يف الطبعة األوىل خبصوص تدريس مهارة 
فقد تضمن )  أما اجلزء الثاين من الطبعة اجلديدة االستماع.

فية إىل ما جد يف مهارة االستماع. فهناك " تقدمي ( إشارة ضاال
                                                           

 الثالثاجلزء  كرسنت بروستاد، حممود البطل، عباس التونسي: الكتاب يف تعلم العربية 17
Georgetown University Press , Washington,D.C 1995 

 هيمن على هذه املقدمة احلديث عن قضية الفصيى والعامية. املرجع السابق 18
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تضمني كل درس نصني لالستماع على األقل : واحد خمصص 
ألغراض االستماع الدقيق بقوم فيه الطالب باالستماع إىل نص 
مسجل متهيدا للقيام مبلء فراغات تركز على املفردات..والثاين 

قتطفات من خمصص ألغراض الفهم العام ويشتمل على م
حماضرات وبرامج تليفزيونية خمتلفة مأخوذة من بعض التلفزات 
 19العربية هبدف تعريض الطالب إىل اللغة يف سياقاهتا الطبيعية.

واملربر  ،وخيلو اجلزء الثالث من الكتاب من نشاطات االستماع
الذي قدمه مؤلفو الكتاب هو " أنه من املتوقع من الطالب يف 

نوا قد وصلوا إىل مرحلة متقدمة تسم  هلم هذه املرحلة أن يكو 
السمعية واملرئية املتنوعة واملتوفرة بكثرة باللغة  باإلفادة من املواد

وكذلك من األخبار   ،العربية على الشبكة الدولية " االنرتنيت "
اليت تبث على الفضائيات العربية املختلفة اليت توفر هلم فرصة 

إضافة إىل املوقع  20يف العامل..مواكبة جمريات األحداث الراهنة 
الذي أنشأه مؤلفو الكتاب على األنرتنيت حتت عنوان : 

aswaat arabiyya ميكن الوصول إليه عن طريق أدوات  الذي
 وغريها."  Googleالبيث على االنرتنيت ك " 

                                                           
 مرجع سابق. 9002الكتاب يف تعلم العربية طبعة  19
 مقدمة اجلزء الثالث  9002الكتاب يف تعلم العربية طبعة  20
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املالحظة اليت تستوقفنا فيما عرضناه من كتب مدرسية هي عدم 
وص تدريس مهارة االستماع. الرضى مبا حتقق حىت اآلن خبص

) الكتاب يف تعلم  من 2001و 1991طبعة  ومقارنة بسيطة بني
تربز أن اهلاجس الذي كان يشغل بال املؤلفني هو  ،العربية (

البيث عن مقرتحات إضافية جديدة إلجناح عملية تدريس 
مهارة االستماع. فال جديد يذكر تقريبا يف أنشطة املهارات 

على الفرضية اليت يطرحها أكثر من باحث  األخرى. مما يربهن
إضافة إىل أننا يف  يف هذا اجملال، وهي صعوبة تدريس االستماع.

معظم األحيان كأساتذة ال ننظر إىل درس االستماع إال من 
زاوية واحدة تلك املتعلقة بالتمارين اليت جيب على الطالب 

القرتاب ول إجنازها ال على تطوير مهارة االستماع يف حد ذاهتا.
أكثر من فهم طبيعة هذه الصعوبة البد من اإلنصات أوال إىل 

الختبار الفرضيات اليت من  ،الفئة املستهدفة املعنية هبذه العملية
شأهنا تسليط املزيد من الضوء على مشاكل تدريس اللغة العربية 

 للناطقني بغريها وخاصة تلك املتعلقة مبهارة االستماع.

 .الشعور بالقلق عائق بية وفرضيةتعليم اللغة العر .  0

 . في أمريكا لحسين خفايفي ميدانية دراسة.  3 . 0
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الذي اختلف الباحثون خبصوص املهارة األكثر تأثرا جبو القلق 
. هناك من ذهب إىل أن يعرتي الطالب أثناء عملية التدريس

كما أشار إىل ذلك   ،احلديث نشاطللقلق حضورا بارزا يف 
Cheng و Horwitz و Schallert  وهناك من الحظ أن القلق يالزم .

 Vogelyنذكر منهم  .عادة تدريس مهارة االستماع بشكل خاص

 lalandeو Gardnerو Bacon 1989 و  Krashen 1992و  1992 و 1999

قرتاب أكثر من فهم لالو  Lund.21 1991و Evers 1987و Moorcroftو
ى درس وهم مقبلون عل ،طبيعة ما يعتمل يف نفوس الطالب

االستماع، حاول احلسني خفايفي رصد احلالة االنفعالية 
. ففي للمتعلمني من خالل الوقوف على مثرياهتا ومسبباهتا

 Listening Comprehension and Anxiety دراسة حتت عنوان :

in the Arabic Language Classroom 22 اخلفايفي أثر  تناول
ناء تعلم اللغة العربية القلق أو التوتر الذي يشعر به الطالب أث

فمن خالل دراسة ميدانية  هارة االستماع.مب ما يتعلقوخاصة 
                                                           

21 Listening Comprehension and Anxiety in the Arabic Language 

Classroom 
Hussein Elkhafaifi in the modern Language Journal,89,ii,2005 
P:209 

 
22 Ibid 
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قام هبا على عينات من الطالب يف بعض اجلامعات األمريكية 
 عملية حاول اخلفايفي رصد القلق الذي ينتاب الطالب أثناء

الفهم  ومدى التشويش الذي ميارسه على عملية ،التعليم
يف إطار ما يسمى مبقياس التوتر  العمليةوقد متت  واالستيعاب.

أو القلق الذي ينتاب الطالب أثناء تدريس االستماع بالعربية 
 Foreign Language Listening Anxiety Scaleللناطقني بغريها 

 FLLAS ..23اختصارا ب  املعروف

جمموعة معايري لرصد هذا القلق يف  استند الباحث إىلوقد 
اجلنس وسنوات دراسة اللغة العربية وهل   دراسته امليدانية منها :

كان الدرس االستماع إجباريا أو اختياريا إخل. ومن بني األسئلة 
املطروحة : هل القلق الذي يعرتي الطالب يف درس االستماع 
قلق خاص نوعي أم له ارتباط بدرس اللغة العربية بشكل عام ؟ 

الب ؟ و هل يرتبط هذا القلق بالدرجة اليت حيصل عليها الط
وقد كشفت الدراسة امليدانية إىل أن الطالبات أكثر توترا من 
الطالب أثناء درس االستماع. كما أن القلق يالزم طالب 

                                                           

للمزيد من االطالع على نتائج هذا االستبيان ميكن الرجوع إىل املصدر السابق.  23 
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. إذ يقل هذا القلق بنسب خمتلفةالسنوات األوىل والثانية والثالثة 
  يف السنة الثالثة مقارنة بالسنة األوىل .

 إفران.ب بجامعة األخوين ميدانيةدراسة .  2.  2
ألخذ فكرة عن تصور الطالب لدرس االستماع وعن توقعاهتم 
من هذا الدرس، مت توزيع هذا االستبيان جبامعة األخوين على 
طالب أجانب من الواليات املتيدة األمريكية بالتيديد. وذلك 

مشلها االستبيان فتتكون من  أما العينة اليت،  2012 خريف سنة
وهذا هو االستبيان الذي  24توسطني.صفوف املبتدئني ومن صفوف امل

 وزع على الطالب.
 
 
 
 
 

                                                           
فضله مبراجعة بعض فصول هذا البيث األخ الفاضل الدكتور إبراهيم بوصواب على ت أشكر 24

األخت األستاذة مرمي الساهلي واألخ األستاذ مسري    قام هبا رفقةوعلى املساعدة القيمة اليت
إجراء االستبيان. كما أشكر األخ الدكتور أمحد كابل على مراجعته لالستبيان خبصوص جعفر 

 يف نسخته اإلجنليزية.

العامري على املساعدة التقنية اليت تفضلها هبا لتيسري استخالص أشكر األخ العزيز حممد  كما
  ج االستبيان.نتائ
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Listening skill Survey 

Statement (1) through ( 20 ) describe how you feel about 

listening to Arabic. Please indicate whether you (1 ) 

Strongly Disagree , ( 2 ) Disagree, (3) Neither Agree nor 

Disagree, (4) Agree, or (5) Strongly Agree. Please read 

each statement carefully, give your first reaction to each 

statement, and mark an answer for every statement. 
 
1. Listening is the most 

difficult skill in all languages. 

1  2  3  4  5 

2. Acquiring listening skills is 

difficult especially when leaning 

Arabic. 

1  2  3  4  5 

3 . When I do not understand 

some words, I find it difficult to 

follow the listening class. 

1  2  3  4  5 

4. The sound quality of the 

listening material is usually low. 

1  2  3  4  5 

5 . The pace of speech in the 

listening material is usually fast.  
1  2  3  4  5 

6 . I feel that my listening skills 

are below average.  
1  2  3  4  5 

7 . I find the listening material 

difficult to understand when the 

topics do not reflect my cultural 

background. 

1  2  3  4  5 

8 .  I do not enjoy my listening 

class.          
1  2  3  4  5 

9 .  I do not answer questions in 

my listening class because I am 

afraid of making mistakes.  

1  2  3  4  5              
 

10 . I have my own effective 1  2  3  4  5 
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strategies to understand the 

listening material and I do not 

need other strategies.   

 

11 . I prefer that the topics of the 

listening material are related to 

those in the textbook.  

1  2  3  4  5 
 

12. I prefer to discuss the topics 

of the listening material before 

the listening activity.  

1  2  3  4  5 
 

13. I prefer to listen to the 

material at home. 

1  2  3  4  5 
 

14 . I prefer to learn listening 

through interactive technology.  
1  2  3  4  5 
 

15 . I do not think that listening is 

as important as reading, writing 

and speaking.  

  1  2  3  4  5 
 

16 . I feel stressed in  my 

listening class.    
1  2  3  4  5 

 

17 . I need to listen several times 

to the material to understand the 

content .    

1  2  3  4  5 
 

18 . It is important for me to 

improve my listening skills.  
1  2  3  4  5 
 

19. I am interested in my listening 

class because I want to follow 

Arabic TV shows.                                                         

1  2  3  4  5 
 

20 . I prefer discussing the main 

ideas of the listening material 

rather than minor ones.  

1  2  3  4  5 
 

 

 
 االستبيان باللغة العربية.

 . تعلم االستماع من أصعب املهارات يف مجيع اللغات. 1

 . تعلم االستماع من أصعب املهارات يف اللغة العربية خاصة. 2
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. عندما ال أفهم كلمة ما يف درس االستماع، يصعب علّي تتبع درس  3
 االستماع.

 الوثيقة السمعية البصرية غرب واضية الصوت. . عادة ما تكون 4
 . عادة ما يكون الكالم يف الوثيقة السمعية البصرية سريعا. 5
 . أنا غري راض عن مستوى مهارايت يف االستماع. 6
. إذا كان موضوع الوثيقة السمعية البصرية غريبا عن ثقافيت، فإنين  7

 أجد صعوبة يف الفهم.
 االستماع.. ال أشعر مبتعة يف درس  8
. ال أريد اإلجابة على أسئلة األستاذ يف درس االستماع خوفا من  9

 اخلطأ.
. عندي اسرتاتيجية خاصة يف فهم الوثيقة السمعية البصرية. وال  11

 أحتاج إىل تعلم طريقة أخرى.
. أفضل أن تكون موضوعات درس االستماع هلا عالقة بالكتاب  11

 املقرر.
عات درس االستماع قبل مرحلة . أفضل أن نناقش موضو  12

 االستماع.
 . أفضل أن أستمع إىل الوثيقة السمعية البصرية يف البيت. 13
. أفضل أن أدرس االستماع من خالل التكنولوجيا وبشكل  14

 تفاعلي.
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. ال أعتقد أن لالستماع نفس األمهية كما ملهارات القراءة والكتابة  15
 واحلديث.

 اء درس االستماع.. ينتابين توتر خاص أثن 16

 . أحتاج إىل مساع الوثيقة السمعية عدة مرات لفهم مضموهنا. 17

 . تطور مهارايت يف االستماع شيء مهم بالنسبة يل. 18

. أهتم بدرس االستماع ألمتكن من فهم برامج التلفزيون باللغة  19
 العربية.

ليس . أفضل مناقشة األفكار العامة يف الوثيقة السمعية البصرية و  21
 األفكار اجلزئية.

 تفريغ االستبيان.

 نيالـــرمسوميكـــن تلخـــيص النتـــائج احملصـــل عليهـــا مـــن خـــالل االســـتبيان يف 
 :ذكرمها اآليت البيانني
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 :المتوسطالمستوى ترسيمة نتائج استبيان طلبة صفوف 

1
17%

2
19%

3
27%

4
21%

5
16%

               

 

 : قدمالمستوى المتترسيمة نتائج استبيان طلبة صفوف 
 

1
14%

2
21%

3
23%

4
26%

5
16%
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  مالحظات واستنتاجات

لتيسري قراءة نتائج الرتسيمتني اللتني تلخصان حصيلة االستبيان 
الذي وزع على الطالب، ميكن تقسيمه إىل موضوعات هي 

درس االستماع ومسألة الشعور بالقلق ومنهجية  صعوبة:
م بدرس واالهتما التدريس ومواصفات الوثيقة السمعية البصرية
إضافة إىل مسألة  االستماع و اهلدف من درس االستماع

إىل أن  وجتدر اإلشارة التدريس باستخدام التكنولوجيا.
بأصنافهم الثالثة وفق  واملتوسطني االستبيان مشل الطلبة املبتدئني

 .، أي املستوى املبتدئ واملتوسط واملتقدمتصور ) أكتفل (
ئج االستبيان انطالقا من وسنناقش اآلن بشيء من التفصيل نتا

 .املالحظاتهذه 
 المالحظة األولى

عن  (  2 و 1 الفرضية رقم )  من خالل االستبيان كشف
اليت ناقشناها سابقا، وهي الفكرة اليت تقول  التخميناتصية 

بصعوبة درس االستماع. فنسبة املؤيدين هلذه الفكرة تبدو 
للنظر أننا راجية على باقي النسب األخرى. والشيء الالفت 

نسبيت تأييد الفكرة بني املستوى املبتدئ واملستوى  إذا قارنا بني
أكثر من نسبة املستوى  نسبة املستوى األخرياملتوسط، جند أن 
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فهل هذا يعين أن درجة الوعي هبذه الصعوبة أصبيت  املبتدئ.
)وهذا ما يدل عليه أيضا مؤشر  أكثر يف صف املتوسطني ؟

أم أن  حيث تقل نسبته لدى املتوسطني (، نسبة اجلواب احملايد 
األمر يتعلق بطبيعة الربنامج املتبع يف املستوى املبتدئ ؟ وهنا 
أقصد كتاب ) ألف باء ( على سبيل املثال الذي يقدم مادة 
تعليمية تركز على االستماع بطريقة ممنهجة واضية. يف حني 

 تاب املدرسي املوجهيف الكيغيب هذا التصور إىل حد ما 
للصف املتوسط، رغم حماوالت إعادة النظر اجلادة اليت قام هبا 

وهذا ما قد يفسر ارتفاع  املؤلفون يف الطبعات املتتالية للكتاب.
نسبة التوتر لدى طالب الصف املتوسط مقارنة بالصف املبتدئ 

أن  إىل اليت تشري  ( 11 )الفرضية رقم . وهو ما يزكي نتيجة نسبة 
أن لالستماع نفس األمهية كما  تعتقد ال ب نسبة كبرية من الطال

النسبة العالية  قد يفسر كما .ملهارات القراءة والكتابة واحلديث
لعدم استمتاع الطالب بدرس االستماع, وهي النسبة اليت تزيد 

 يف صفوف املتوسطني مقارنة باملبتدئني. 
 المالحظة الثانية

م تبدو نسب تعبري الطالب عن عدم الرضى عن مستواه
مهارة االستماع مناقضة للمالحظة األوىل. خاصة إذا  خبصوص
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أضفنا إليها نسبة التعبري عن رغبة الطالب يف تطوير مهاراهتم 
يف هذا اجملال. وهي مرتفعة يف الصف املتوسط مقارنة باملبتدئني. 

 األسباب احلقيقية اليت جتعل الطالب جيعلنا نبيث عنهذا 
مهيته وال يستشعرون متعة يستصعبون الدرس وينتقصون من أ

 أثناء االخنراط فيه.
 المالحظة الثالثة

يبدو أن نتائج االستبيان بدأت تكشف عن بعض املشاكل اليت 
يعاين منها الطالب أثناء درس االستماع. وأوىل هذه العراقل 
يتمثل يف مواصفات الوثيقة السمعية اليت يرتكز عليها 

املستوى املتوسط  الدرس.فنسبة عالية من الطالب خاصة يف
عربوا عن عدم رضاهم عن جودة الصوت يف الوثيقة السمعية 
 فضال عن السرعة اليت عادة ما تالزم املتيدثني يف هذه الوثيقة.

الثاين الذي تطرحه نتائج االستبيان هو منهجي باألساس.  ألمرا
اليت يتبعوهنا  لالسرتاتيجية واملقصود هنا هو تصور الطالب 

فنسبة األجوبة اليت عربت عن  س االستماع.لفهم أفضل لدر 
امتالكها السرتاتيجيتها اخلاصة أكرب من نسبة تلك اليت أشارت 

 أن إىل العكس يف مستوى املبتدئني واملتوسطني. مع اإلشارة إىل
نسبة اإلجابات باإلجياب يف املستوى املتوسط أكرب من مثيالهتا 
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هناك وعيا  نأ على ،من جهة يف املستوى املبتدئ. مما يدل
لفهم درس االستماع،  بالفعل بامتالك الطالب اسرتاتيجة ما

وأننا هنا أمام اسرتاتيجيات قد تكون خمتلفة ومتعددة وليس 
اسرتاتيجية واحدة. واألمر الثاين الذي تثريه هذه النقطة أن هذه 
االسرتاتيجيات غري معرب عنها بشكل جلي. فهي مضمرة يف 

لذي يطرح أمام األستاذ هو كيفية والتيدي ا الغالب األعم.
استجالء هذه املقاربات اليت ميتلكها الطالب وإخراجها إىل 
العلن يف أفق استثمارها باستدماجها يف مقاربته البيداغوجية 

 لدرس االستماع.
  المالحظة الرابعة

مؤشرات قد تساعد األستاذ  أسفرت نتائج االستبيان كذلك عن
يس مهارة االستماع. فنسبة عالية من على بلورة اسرتاتيجيته لتدر 

الطالب يف املستويني معا عربت عن بعض أسباب عسر تتبع 
مضامني الوثيقة السمعية البصرية. فقد يشكل عدم فهم كلمة 

مما يؤشر عن أزمة منهج . ما عائقا أمام مواصلة االستماع
كما أن الوثيقة ذات اخللفية حقيقية يف تدريس هذه املهارة.  

البعيدة عن ثقافة الطالب قد تساهم يف صعوبة فهم  الثقافية
 املستويني كذلك يفكما عربت نسبة عالية من األجوبة   املراد.
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عن رغبتها يف مناقشة موضوعات االستماع قبل الدرس. وهو ما 
كما   يشري إىل ضرورة هتييئ الطالب قبل القيام بأي نشاط.

يف الوثيقة العامة يفضل معظم الطالب الرتكيز على األفكار 
إضافة إىل رغبتهم يف أن تكون  املسائل اجلزئية. السمعية بدل

 للوثيقة السمعية عالقة بالكتاب املقرر.
 المالحظة الخامسة

ظهرت فرضيت الشعور بالتوتر أثناء درس االستماع من خالل 
إفصاح نسبة كبرية من الطالب عن سبب إحجامهم عن 

أثناء اإلجابة  اخلطأاملشاركة يف الدرس. و يبقى اخلوف من 
لذلك تفضل نسبة كبرية من العينة املستجوبة  .السبب الرئيس

وخاصة يف املستوى املتوسط إجناز متارين االستماع يف البيت ال 
ألن نسبة كبرية من الطالب عربت كذلك عن  يف الصف.

رغبتها يف مساع الوثيقة السمعية عدة مرات شرطا لفهم جيد 
ر يتماشى مع النسبة الغالبة من األجوبة ملضامينها. وهذا التصو 

اليت تفضل درس االستماع بشكل تفاعلي من خالل استثمار 
ألن من شأن التعامل مع هذه الوسائل  .الوسائل التكنولوجية

يف الفصل.  الشعور بالتوتر أو القلق الذي يعرتي الطالب تبديد
كما عربت نسبة كبرية أيضا من الطالب عن اهلدف من تطوير 
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هاراهتم يف االستماع، وهو فهم برامج وسائل اإلعالم باللغة م
 العربية.
 خالصة

نشري أوال إىل صية الفرضية اليت انتهى إليها أيضا حسني 
من خالل االستبيان الذي أجراه يف  بشكل عام خفايفي

يالزم طالب السنوات الواليات املتيدة األمريكية. فالتوتر 
يقل هذا القلق يف السنة و  .خمتلفة بنسباألوىل والثانية والثالثة 

غري أن النتيجة اليت انتهينا إليها أن  الثالثة مقارنة بالسنة األوىل .
نسبة التوتر ارتفعت يف صفوف املتوسطني مقارنة باملبتدئني. وقد 
أرجعنا هذا االرتفاع إىل فرضية أخرى هي وضوح درس 

وغياب االستماع يف الصف املبتدئ من خالل الكتاب املقرر. 
هذا الوضوح يف االسرتاتيجية إىل حد ما يف الصف املتوسط. 

ال بد من أن نأخذها بعني  على أن هناك متغريات أخرى
إضافة إىل تلك اليت أشار إليها خفايفي كاجلنس مثال  االعتبار

. ذلك أننا قمنا بتوزيع أو الطابع اإلجباري أو االختياري للدرس
 الصيفية املكثفة اتدور ال إحدى استبيان على الطالب يف

جبامعة األخوين خبصوص مسألة الشعور بالقلق والتوتر أثناء 
درس االستماع. وجاءت النتائج مطابقة متاما ملا انتهى إليه 



 37 

أي أن نسبة القلق تقل بني الطالب كلما  حسني خفايفي.
إال أن االستبيان الذي قمنا به يف  ارتفع مستوى الطالب.

ة كان يف األسبوعني األخريين من الربنامج الدورة املكثفة الصيف
ألفوا طرق تدريس أساتذهتم  قد أن الطالب ، مما يعين

نسبة القلق أثناء  اخنفاض وهذا رمبا يفسر .واستأنسوا مبنهجياهتم
أما االستبيان الذي ناقشناه سالفا فقد وزع  حصة االستماع.

ات على أن أهم اخلالصقبيل انتهاء منتصف الدورة العادية. 
 املتعلقة   األمور اليت توصلنا إليها من خالل االستبيانني هي 

 والثقة يف النفس والصعوبة. مبسألة االستمتاع بدرس االستماع
 .وهي إشارة واضية من الطالب إىل مسألة يف غاية األمهية

وهي انعدام احلافز لدى الطالب أثناء درس االستماع الذي 
عزوف عن درس جم عنه مما ين ،املللب الشعور يؤدي إىل
وتفضيل الرتكيز على املهارات األخرى كالكتابة  االستماع
لكن هذا العزوف ليس غاية يف ذاته بدليل نسبة  .والقراءة

الطالب بالفعل يف  رغبة عنالفرضيات اليت تفص  اإلجابة على 
 غري راضني عنيف احلقيقة  هم ف .االستماع تطوير مهاراهتم يف
 يف األخري، انتهينا إليها واخلالصة اليتهارة. مستواهم يف هذه امل

أن هناك أسبابا جيب معاجتها بسرعة لتجاوز مشكلة هي 
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. ولعل يف مقدمة هذه عزوف الطالب عن درس االستماع
أنه غالبا ما ينصب اهتمام األستاذ يف درس  ،األسباب

االستماع على احملتوى أو املضمون الذي جيب متريره للطالب ال 
متاما  ونب واعفالطال ر مهارة االستماع يف حد ذاهتا.على تطوي

مناقشة بعض أفكار ما يرد يف الوثيقة السمعية  مبإمكاهن أنه
وا بالضرورة مهارة االستماع. طّور  مالبصرية، لكن هذا ال يعين أهن

يف أمس احلاجة إىل تعلم منوذج استماع  مأهن ونيشعر  وإذن فهم
هم خمتلف الوثائق السمعية تكاملي متدرج املراحل متكنه من ف

على تقييم أداء  مإضافة إىل قدرهت .البصرية يف سياقاهتا املتنوعة
وقبل احلديث عن هذا  باستمرار وبشكل متطور. ماستماعه
نعرض فيما يلي ألهم االقرتاحات اليت من شأهنا النموذج 

 معاجلة قلق الطالب أثناء درس االستماع.
 . ب أثناء درس االستماعقلق الطال المتصاص مقترحات.  1
ميكن هلذه املقرتحات  ،الدراسات امليدانية عتمادا على نتائجا

تقليل أثر القلق أثناء تدريس مهارة االستماع لليصول على 
. وجدير بالذكر أنه ميكن تقسيم هذه املقرتحات 25نتائج أفضل

                                                           
هذه املقرتحات هي مزيج خالصات الباحث حسني اخلفايفي وخالصات جتربتنا جبامعة  25

 األخوين.
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يف عالقته باألستاذ  يرتبط. منها ما صنفني على األقلإىل 
ا ما يرتبط باالسرتاتيجية املتبعة يف تدريس مهارة الطالب ومنهب

 االستماع.
 .في عالقته بالطالب مقترحات تتعلق باألستاذ.  3.  1

 وعي األستاذ مبسألة توتر الطالب أثناء حصة  ضرورة
 االستماع.

  حول ما يعرتي الطالب من قلق داخل حرا فت  النقاش
الصف. وكذا حول طرق تدريس اللغة العربية خاصة 

 بالنسبة للذين ال ميلكون جتربة يف هذا اجملال.
  توعية الطالب بأن ارتكاب األخطاء ال يعين الفشل

لتشجيعهم على املخاطرة أكثر يف االنغماس يف النشاط 
 االستماعي.

 خلق  خلق جو محيمي داخل الصف مساعد على
 .أثناء درس االستماع وضعيات تواصلية أقل توترا

 سهم بأنفسهم حث الطالب على تأطري أنفSelf – 

coaching  لتجاوز الوضعيات الصعبة عن طريق رؤية
 .Young 1990اآلخرين  تفاعلية مع
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 جيابية اإلالحظات تشجيع األستاذ الطالب من خالل امل
، و إحباط حىت يتمكنوا من جتاوز ما قد يعرتيهم من

  .يف أنفسهم ثقة أكثر ليكتسبوا
 ألستاذ وبني الطلبة االنتباه إىل االختالف الثقايف بني ا

وهو اختالف عادة ما يلقي بظالله على العملية 
التعليمية برمتها. فاختالف توقعات الطرف األول  عن 
توقعات الطرف الثاين تساهم يف رفع درجة القلق 
والتوتر. إذ جيب االنتباه إىل ثقافة الطالب ورؤيته للعامل 

غالبا ما ف 26وخمزونه املعريف وخلفيته الثقافية وحمفزاته.
تكون الفجوة الثقافية مسامهة يف سوء فهم نشاط 

فمراعاة احلال الثقايف للمخاطب تعين  االستماع ومتارينه.
أن يوظف املتكلم داخل خطابه املرجعيات الثقافية اليت 

                                                           
ألمهية املسألة الثقافية تويل الكتب الرتبوية املهتمة بتدريس اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية أمهية  26

  ,Basic Tactics for Listeningقصوى هلذا اجلانب. انظر على سبيل املثال كتاب :
Teacher’s Book: Sue Brioux Aldçorn, Deborah Gordon, 
AndrewHarper, Jack C.Richards. Second Edition Oxford University 

Press 2003 
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حتظى بالنفوذ واملصداقية يف احلقل الثقايف الذي ينتمي 
  27إليه املخاطب. 

 اقة النفسية االنفعالية ضرورة األخذ بعني االعتبار الط
للمخاطب وخاصة يف حالة اخلطاب الشفوي، وجتنب 
كل ما يؤدي إىل االستثقال وامللل. لدى جيب تنشيط 

 بتعبري نفسية املخاطب واملزاوجة بني اجلد واهلزل
 . 28اجلاحظ

 مقترحات تتعلق باستراتيجية تدريس االستماع..  0.  1
األمهية. وقد تكون االسرتاتيجية بإعداد اخلطط ذات  تتعلق

ويعرفها مشيل فوكو بقوله : هي  جوابا على السؤال: ماذا نريد ؟
التدليل على اختيار الوسائل املستخدمة للوصول إىل غاية 
 معينة، واملقصود بذلك هو العقالنية املستخدمة لبلوغ اهلدف.

: املخطط الذهين الرئيس وما وبذلك تكون االسرتاتيجية هي 
 أماالنصي الرئيس الذي حيقق اهلدف الرئيس.  يتبعه من املنجز

                                                           
احلجاج مفهومه وجماالته دراسة  حسن املودن : دور املخاطب  يف إنتاج اخلطاب احلجاجي.27

األردن  –موعة من املؤلفني عامل الكتب احلديث إربد نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة جم
  212 اجلزء األول احلجاج : حدود وتعريفات ص 2010الطبعة األوىل 

 
 . 911 – 912املرجع السابق ص  28
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تعىن بتفاصيل تلك اخلطط اجلزئية. وقد تكون فالتكتيكات 
وتكتسي  .29جوابا على السؤال: كيف حنقق ما نريد ؟

اسرتاتيجية تدريس مهارة االستماع خطورة بالغة، على عكس 
يف  نه بإمكان الطالبتلك املتعلقة مبهاريت القراءة والكتابة. أل

ا مرؤية اخلطوات اإلجرائية لسريورهت ريس املهارتني األخريتنيتد
فرص أكرب للتأمل والرتكيز  لها عرب أنشطة خاصة تتي  مومتثالهت

لذلك من  مع أخذ قسط من الراحة إذا اقتضى األمر ذلك.
الوارد جدا أن يكون غموض اسرتاتيجية تدريس االستماع يف 

وقلقهم ومن مث  توتر الطالب ذهن الطالب سببا من أسباب
إبداع اسرتاتيجية خاصة  نفورهم من الدرس. لذلك على األستاذ

مساعدة للطالب على حتسني مهارة االستماع بشكل تفاعلي 
إجناح هذه العملية وحتقيق األهداف وبطريقة قادرة على 

أنشطة االستماع مساعدة للطالب  أن تكونأي جيب  املسطرة.
أي الرتكيز على كيفية  ،على تطوير أحسن طريقة لالستماع

وخاصة حتديد اهلدف من  .Mendelsohn 1990االستماع 

                                                           
مجعان بن عبد الكرمي، إشكاالت النص دراسة لسانية نصية النادي األديب بالرياض الطبعة  29

 وما بعدها. 111 صفية 2009األوىل 
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 يعرضون عناالستماع. ألن هذا من شأنه  أن جيعل الطالب 
األشياء املسموعة اليت ال لخدم اهلدف املسطر قبليا. وميكن 

. ومن خالل يناقشوا ما  استمعوا إليه يف جمموعاتأن للطالب 
ن الطالب حيتاج إىل االستماع من هذه العملية يتض  َمن م  

 جديد.
 كيفة تخزين المعلومة حسب علماء السلوك.  1
احلديث عن تكتيكات تدريس مهارة االستماع جيب أوال  قبل

السلوك علماء  بعض االستنتاجات اليت أمدنا هباالوقوف على 
خبصوص عملية اإلنصات وكيفية لخزين املعلومات يف الذاكرة. 

أهنا مساعدة األستاذ على إجناز درس وهي معلومات من ش
 حتقيق األهداف املرسومة من شأهنااالستماع يف ظروف أفضل 

معدل ف .احلفاظ على حالة  االنتعاش الذهين لدى املستمعو 
االنتباه عند الشخص البالغ هو ما بني مخس إىل سبع  زمن

على ذاكرة خاصة بالصوت ذات كما يتوفر اإلنسان   دقائق.
جزء من األلف من الثانية. وهذه  100و  10ني مدة ترتاوح ب

الذاكرة تظهر وجود مكون ميدد التأثري السمعي هبدف التمكن 
هو فكالم أي حماضر أما معدل   30.من حتليل املثري السمعي

                                                           
 . 127إشكاالت النص ص  30
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ميكن للمستمع كما كلمة يف الدقيقة.    200و 120ما بني تقريبا 
 800و 600أن يستوعب ويفهم ما بني  الناطق باللغة األم العادي

كلمة يف الدقيقة. وهي الفرتة نفسها املخصصة للدعاية التجارية 
على سبيل املثال، مراعاة لضمان تركيز  يف الربامج التلفزيونية
كما يقسم علماء السلوك الذاكرة   31.انتباه أعلى للمشاهد

كجهاز لتخزين املعلومات إىل ثالثة أنواع، مربزين الكيفية اليت 
 لليفاظ على خمزوهنا. وهي : كل ذاكرةهبا  تشتغل 

 Sensory Memory أ. الذاكرة الحسية 
تشري  و الذاكرة اإليقونية أو الذاكرة الصوتيةب وتسمى كذلك 
من  بني جزءترتاوح  الزمن،رتة قصرية من فاألشياء املخزنة ل إىل

. ومن الصعب تفريق هذا النوع من ثالث ثوانوبني الثانية 
على سبيل املثال قد تشتمل تلك الذاكرة عن فعل اإلدراك. ف

الذاكرة على صوت سريع الزوال أو صورة خاطفة لشيء ما . 
املؤثرات احلسية اليت ال جتذب االنتباه تتالشى ببساطة لعدم ف

الصورة اليت تظل يف ب أشبه لذلك فهي .حتليل للمعلومةوجود 

                                                           
للمزيد من التوسع يف هذه الفكرة : انظر على سبيل املثال :حسن عماد مكاوي وليلى  31

  9009حسني السيد، االتصال ونظرياته املعاصرة الدار املصرية اللبنانية القاهرة الطبعة الثالثة 
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لكن املؤثرات احلسية اليت ) نالحظها (  ا.خميلتك بعد النظر إليه
 تم نقلها للشكل التايل من الذاكرة أي ذاكرة املدى القصري.ي

  Short Term Memoryب. الذاكرة قصيرة األمد 
  حمدودة قوة لخزينيةذه الذاكرة هلمفتاح هذه الذاكرة هو االنتباه. و 

فيما يتعلق بعدد الوحدات اليت يتم لخزينها ومدهتا. وقد كميا 
ما كن لخزينها ترتاوح أشارت بعض األحباث إىل أن الكمية املم

 وحدات ذاكرية.  أو تسع .بني  مخس إىل سبع وحدات 
أو  واملقصود بالوحدات أرقام أو أمساء أو حروف أو كلمات

هذا املنطلق من .ولذاكرة املدى القصري حدودها.  حقائق  سبع
أثناء  سبب اإلحباط الذي يشعر به الطالب ميكن تفهم
استيعاب  كل معاين ألفاظ  ونغالبا ما حياولألهنم  االمتيان

مما يفوت عليهم تتبع ما يلي  ،الوثيقة السمعية البصرية يف البداية
، لذلك جند معظمهم  فييدث اإلحباط والقلق ،يف الوثيقة

  .يطالبون بإعادة االستماع للوثيقة السمعية البصرية مرات عدة
وأهم عامل حيدد طاقة الذاكرة قصرية املدى هي عمليات تركيب 

علومات حبيث أن املعلومات املربوطة ببعضها البعض حيتفظ امل
لكي تنقل و 32هبا أكثر من املعلومات اليت ال ترابط فيما بينها.

                                                           
 . 193إشكاالت النص دراسة لسانية نصية ص  32
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على الشخص أن ينتبه إىل  ،املعلومة إىل الذاكرة قصرية األمد
ثانية. وميكن االحتفاظ  11املعلومات لوقت ال يتجاوز 

املدى القصري من خالل باملعلومات ملدة أطول يف الذاكرة ذات 
لتثبيت املعلومات يف الذاكرة قصرية املدى ف احلفظ والتكرير.

وإال فإن  املعلومات  ،استعمال التكرار وإعادة السردجيب 
وهلذا  ستختفي سريعا كما دخلت يف جمال الوعي سريعا.

تستعمل اإلطناب بوصفه آلية  مثال املنطوقة السبب جند اللغة
فاإلطناب أي تكرار ما قد  لة اللغوية .مهمة يف توصيل الرسا

 قيل توا جيعل املتكلم والسامع على اخلط نفسه بشكل مؤكد.
ذات إيقاع  وعلى هذا األساس ميكن اختيار وثائق مسعية بصرية

شرط التكرار  مع مراعاة ،خاص مساعد على عملية التذكر
وبإمكان  .خاصة بالنسبة للطلبة املبتدئني واملتوسطني التوكيدي

هذه الذاكرة أن تدخل املعلومات إىل جهاز آخر يسمى الذاكرة 
 Long Term Memoryطويلة األمد 

 Long Term Memoryج. الذاكرة طويلة األمد 

والربط بني  ،تقوم على الفهم والتفكري يف ما هو مسموع
املعلومات اجلديدة وبني أفكار موجودة بالفعل يف الذاكرة طويلة 

ر البسيط للمعلومات االنتقال إىل الذاكرة األمد. وميكن بالتكري
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الذاكرة بوينعت فان دايك الذاكرة طويلة األمد  .33طويلة األمد 
إذ حتتوي  . للمعلوماتهي أشبه بقاعدة ف ،الداللية أو التصورية
باملعلومات  ذات ارتباط أكثر معىن وأكثر عمقاعلى معلومات 

على شكل  وتوجد األخرى املخزنة يف ذاكرة املدى الطويل.
جتمعات أو تكتالت تتفرع بشكل تدرجيي، وتوجد قواعد معينة 
لربط تلك املعلومات يف إطار الذاكرة، وهذه التكتالت تدعى 
باألطر اليت هي عبارة عن بنية مفهومية يف الذاكرة الداللية 
 34مكونة من سلسلة من القضايا اليت ترتبط بأحداث مقولبة.

عىن بالسرد املفصل الالحمدود ومن خصائص هذه الذاكرة أهنا ت
إضافة إىل ربط املعلومات اجلديدة باملعلومات املخزنة يف ذاكرة 

مما يطور القدرة  املدى الطويل ذات الصلة باخلربات اخلاصة.
على اسرتجاع املعلومات اجلديدة. ويرتبط هبذه الذاكرة ما 

بتسجيل سلسلة من  هتتمو  .يسميه فان دايك بالذاكرة املشهدية
: مىت وكيف يدرك ويفهم شيء ما. من قبيل  ات املعلومةمس

                                                           
33
 وما بعدها. 122عاصرة ص االتصال ونظرياته امل 

 . 121 إشكاالت النص دراسة لسانية نصية ص 34
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وتتفاعل أنواع الذاكرات املختلفة على توفري املعلومة املناسبة 
  35.إليها احلاجةحني 

 . مقترحات لتطوير المهارات الخاصة بالذاكرة. 3.  1
علماء النفس اإلدراكي جمموعة من اإلجراءات اليت من  اقرتح

خلاصة بالذاكرة وتقويتها وجعلها أكثر ملهارات اشأهنا تطوير ا
 قدرة على لخزين املعلومات واسرتجاعها، نذكر منها :

 : هناك مثري يوجد يف جهازنا  استثمار املدخالت املرئية
احلسي سيتم تذكره فقط إذا كان ) أ ( جيذب االنتباه 
الذي يضعه يف اإلدراك ) ب ( يتم حتويله إىل رموز مث 

جاعه بعد ذلك عند احلاجة لخزينه ) ج ( يتم اسرت 
 الستعماله. 

  ) إشراك كال شقي املخ : اجلانب املنطقي ) األيسر
 واجلانب اإلبداعي ) األمين (.

 اخلاصة. ربط املعلومات اجلديدة خبربات الطالب 
  استعمال اخليال لتذكر األشياء. 
 بعض املعلومات املتضمنة يف  إصباغ معاين خاصة على

 ية.الوثيقة السمعية البصر 
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 استثمار االرتباطات اخلاصة بالذاكرة: الربط الذهين 
 الرتكيز على األشياء املشرتكة. ب
 .36االستمتاع بذكر بعض األمساء املشهورة 
جمموعة من االفرتاضات توصل إليها  "  بوجراند" يذكر كما 

تبني كيف تتفاعل املعلومات يف النص  ،عن طريق التجربة
ن اجليد يف الذاكرة والقدرة على بالشكل الذي يؤدي إىل االختزا

 التذكر. وهي :
  تتسم عناصر النص املعروضة باألفضلية يف االختزان

والتذكر إذا تناسبت مع أمناط املعلومات العامة 
 املختزنة.

  تتسم عناصر النص املعروضة باألفضلية إذا أمكن
وصلها بعقد ووصالت كربى لنمط معلومات خمتزن 

 .Schemaمشروع  أو Framشامل مثل : إطار 
  جيري تغري عناصر النص املعروضة بغية إحداث توافق

 أفضل بينها وبني املعلومات العامة.

                                                           
وما  331ص  9002فن إقناع اآلخرين، جيمس بورج مكتبة جرير الطبعة األوىل اإلقناع :   36

 .بعدها
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  تصب  عناصر النص املعروضة مدجمةConflated  أو خمتلطا
بعضها ببعض إذا استيكمت عالقاهتا باملعلومات 

 العامة. 
   تضميل عناصر النص املعروض من الذاكرة أو تصب

ستدعاء إذا كانت حمايدة أو عرضية غري قابلة لال
 37بالنسبة للمعلومات العامة.

 تكتيكات تدريس مهارة االستماع..  5
هتدف تكتيكات تدريس االستماع إىل تعليم الطالب أن يكونوا 
اذ مشاركني فّعالني يف تطوير مهارات استماعهم. وهذا معناه الخ

حتويل العملية التعليمية مقاربة تواصلية واضية املعامل هتدف إىل 
ولكي يتيقق هذا املسعى  إىل سلوكات وظيفية خارج الصف.

من الضروري أن تتوفر يف كل تصميم ملشروع تدريس االستماع 
 العناصر احملورية اآليت ذكرها :

 .حتفيز الطالب 
 .تركيز الطالب 
 .مشاركة الطالب 

                                                           
واخلطاب واإلجراء روبرت دي بوجراند: النص وما بعدها نقال عن  100إشكالية النص ص  37

 ترمجة متام حسان.
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 .38التقومي، من خالل وضع متارين دقيقة ومناسبة  
هذه األهداف من الالزم أن تتوفر للمدرس رؤية ولتيقيق 

واضية خلارطة الطريق اليت ستقود يف هناية املطاف إىل حتقيق 
  املطلوب من العملية التعليمية.

 مرحلة ما قبل االستماع.  3.  5
بالنسبة يف احلقل الرتبوي على أمهية هذه املرحلة  جيمع الباحثون
ق تلزم اجلميع على تدبري باعتبارها خارطة طري ،لدرس االستماع

مسالكها على حنو أفضل إن اتضيت معاملها لدى الطالب 
الستماع هو مفتاح النجاح. واألستاذ. فالتهييء اجليد لدرس ا

ولكن  ،هنا ال يقتصر على الدرس كلغة ومضامني والتهييء
يشمل أيضا كيفية االستماع واألهداف املراد حتقيقها. وقد 

األنشطة ما قبل االستماع  جناعة يدانيةأثبتت بعض الدراسات امل
للطالب، فاتض  أن الطالب الذين تعرضوا  على املردودية العامة

استماع قبلية حصلوا على درجات أعلى من أوالئك  ألنشطة

                                                           
38 Teaching Listening Comprehension : Penny Ur Cambridge 
University Press Twentieth printing 2002 P : 22 
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ويشمل هذا  39.الذين باشروا نشاط االستماع بدون هتييء قبلي
التهييء بالدرجة األوىل إطالع الطالب على أهداف درس 

حتديد حاجيات  ،من خالل أوال 40ماع واسرتاتيجيته.االست
الطالب أو ما يسمى بوضعية االنطالق وثانيا حتديد األهداف 

 و 41بدقة، وثالثا اختيار التمارين املناسبة لبلوغ هذه األهداف.
ميكن أن نضيف إىل هذا ضرورة انتقاء الوثيقة السمعية أو 

 ح درس االستماع.السمعية البصرية املناسبة املساعدة على إجنا 
 كيف نحصل على استماع فعال ؟.  0.  5
التيدي الكبري الذي يطرح اآلن هو كيف نعلم الطالب  إن

طرح تاسرتاتيجية االستماع بشكل ممنهج ودقيق. وهنا 
: هل تتطور مهارة االستماع لدى  ااآليت ذكره تالتساؤال

                                                           
39 Hussein Elkhafaifi  : The Effect of Prelistening Activities on Listening 
Comprehension in Arabic Learners 
In Foreign Language Volume 38 Issue 505 – 513 Decen 

 
40 Ana Maria schwartz ( listening in a Foreign language ) in Modules for 
the professional preparation of teaching assistants in foreign languages ( 
Grace Stovall Burkart, ed Washigton DC : Center for Applied 
linguistics, 1998 

 للمزيد من التوسع يف هذه الفكرة ميكن الرجوع إىل : 41

Jack C. Richards : Listening Comprehension : Approch, 
Design,Procedure In Tesol Quarterly ; Vol.17, No.2,June 1983 
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تلقائي دومنا حاجة إىل توجيه معني ؟  الطالب بشكل طبيعي
هل للذكاء صلة باكتساب القدرة على االستماع الفعال ؟ وقد و 

أجريت جمموعة من الدراسات يف هذا الشأن. من أمهها تلك 
اليت ناقشت الفرضية التالية : يف غياب اسرتاتيجية إلرشادات 

وقد . 42االستماع هل يطور الطالب كفاءاهتم بشكل تلقائي ؟ 
ون جمموعة من خلصت الدراسة أوال إىل أن الطالب يستخدم

االسرتاتيجيات يف درس االستماع وليس اسرتاتيجية واحدة. 
وهناك من يعتمد على  ،فهناك من يعتمد على خلفيته املعرفية

التنبؤ أو االستدالل أو االنتباه االنتقائي حيث يركز على  
وهذا يدل على الطبيعة الفردية  43كلمات بعينها إىل غري ذلك.

االستماع. إضافة إىل أن الطالب حينما لالسرتاتيجية املتبعة يف 
يشارك يف مناقشة موضوع االستماع فهذا ليس معناه بالضرورة 
أنه طور مهاراته يف هذا اجملال. مما يتطلب تدخل األستاذ 
بإرشادات دقيقة و واضية من شأهنا صقل هذه املهارة. مع 

                                                           
42 Suzanne Graham ,Denise Santos and Robert Vanderplank : Language 
Teaching Research. Exploring the relationship between listening 
development and strategy use.PP439-440 
2011. 15 : 435 originally published online 26 August 2011-11-29 

htt://tr.sagepub.com/content/15/4/435 
 . 224املرجع السابق ص  43
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يف تطوير  اإلشارة إىل ضرورة حتمل الطالب قدرا من املسؤولية
ارهم التعليمي وضرورة الوعي بنوعية االسرتاتيجية اليت جيب مس

وقد طور بعض الباحثني جمموعة من  اتباعها وسياق استعماهلا.
النماذج اليت من شأهنا جعل الطالب أكثر حدقا يف فهم الوثيقة 
السمعية البصرية يف سياقاهتا املتنوعة مع القدرة على تقييم أداء 

 ل.االستماع بشكل متطور وفعا
  The integrative listening Modelنموذج االستماع التكاملي .  3.  4
وهو عبارة عن عملية ديناميكية تفاعلية تتوخى دمج املواقف  

ويتضمن هذا  املعرفية والسلوكية لتيقيق االستماع الفعال.
 النموذج أربع مراحل :

 . التيضري لالستماع. 1
 . تطبيق منوذج االستماع التكاملي. 2
 . تقييم فعالية االستماع. 1
 44.جديدة. حتديد أهداف  1

                                                           
44 Kathy Thompson,Pamela Leintz,Barbara Nevers,Susan 
Witkowski :The integrative listening Model : an approch to teaching 
and learning listening. P: 230 
The Journal of Ceneral Education Vol 53,No ¾ ( 2004) Penn State 

University Press 
Htt://www.jstor.org/stable/27797993 
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وتتطلب كل مرحلة الخاذ مواقف معينة واتباع سلوكات مناسبة 
حىت يتمكن الطالب من تطوير مهارته يف االستماع. وسنبسط 

 القول يف مسات كل مرحلة على حدة.
 . مرحلة التحضير لالستماع. 3

ونفسيا ووعيا مسبقا ملا تتطلب عملية االستماع استعدادا ماديا 
سيتم اإلنصات إليه. وهناك من يذهب إىل أن هذه املرحلة هي 

ألهنا متكن الطالب من حتليل  مفتاح حتقيق األهداف املرجوة.
ويتم ذلك عن طريق حتديد األهداف واملهام  سياق االستماع،

وحتليل شروط التلقي ووضع الوثيقة السمعية يف سياقها 
ألنه بدون حتليل للعناصر احمليطة حبدث  االجتماعي العام .

لذلك يـبدأ  االستماع يصعب التجاوب واملشاركة بفاعلية معه.
 حتليل سياق االستماع بطرح التساؤالت اآليت ذكرها :

 ن يقدم اخلطاب ؟ ) صديق، صيايف ، سياسي ، مؤرخ إخلمَ  -
 ماذا ؟ ) مناسبة اخلطاب ، ظروف االستماع إخل (. -
 أواذا حصل هذا احلدث ؟ ظرف اجتماعي ملاذا ؟ ) مل -

هدف  أورؤية جديدة حلل مشكل معني  أوأجندة سياسية 
 جتاري..إخل
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  أوملن ؟ من الفئة املستهدفة هبذا اخلطاب ) جمموعة معينة  -
 أصدقاء ..إخل (. أوأطفال  أومواطنون قلقون 

 Address عمليةما يسميه الرتبويون ب ميكن اللجوء إىل بعد ذلك

the influence of Listening filters تأثري مصفاة  أي معاجلة
 هذا املتعلمني من املشاركة بفعالية يف ميكناالستماع الذي 

. وتتطلب هذه العملية من دث مع انتباه كبري وثقة يف النفساحل
الطالب قبل الشروع يف االستماع، مراعاة جمموعة من العوامل 

وطريقة  ة منها: اخللفية الثقافيةذات التأثري البالغ يف هذه العملي
االستماع فهناك مثال من يركز على أسلوب ) من أسفل إىل 

وهناك من يتبع أسلوب من أعلى إىل أسفل  Bottomp- upأعلى 
Top - down   وهناك من يركز على العالقة بني املخاطب

واملستمع(. إضافة إىل عامل السن والذكاء وطريقة تلقي 
إلبداعي " اجلانب األمين " أو الذكاء اخلطاب ) الذكاء ا

التيليلي " اجلانب األيسر "(. وكذا مراعاة الشروط الفزيائية ) 
ارتفاع نسبة األندرينالني الذي يتسبب يف  واملرض  و الصية

عدم القدرة على الرتكيز ..إخل. واحلالة النفسية ) مثال الطالب 
ع مبا فيه املندفع حيتاج إىل تركيز أكثر (. وفضاء االستما 
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على عملية التلقي. فضال عن املواقف واالفرتاضات  التشويش
 45فهي تؤثر بقدر وافر يف هذه العملية. ،املسبقة عن املتكلم

 التكاملي . تطبيق نموذج االستماع 0
وعي الطالب مبكونات عملية  من أهداف تطبيق هذا النموذج

. ويتضمن االستماع وتأملها بغية تطوير مهاراهتم يف هذا اجملال
: االستقبال والفهم والتأويل والتقييم  عناصرهذا النموذج مخسة 

وغالبا ما تتعاضد هذه املكونات فيما بينها يف كل  واالستجابة.
عملية استماع لتيقيق اهلدف املنشود، على الرغم من أنه يف 
بعض األحيان يكتفي الطالب بتيليل مكون واحد أو مكونني 

وسياق االستماع. مثال قد يركز املتعلم حبسب األهداف املسطرة 
على الفهم ملقارنة املعلومة اجلديدة مبعلوماته الشخصية. أو 
يلتجئ إىل التقييم يف اخلطاب السياسي لتيديد مصداقية 

 املتكلم وحجية منطقه.
 . االستقبال. 3.  0
جلى يف وعي الطالب بأنه أمام حدث استماع يتطلب ويت

 اللتقاط مجيع إشاراتيع احلواس مج حتضريحضور البديهة  و 
. وعلى هذا األساس جيب عليه الخاذ مكونات الرسالة

                                                           
45 :The integrative listening Model : an approch to teaching and 

learning listening PP: 230 - 233  
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السلوكات اآليت ذكرها : الخاذ قرار ضرورة الرتكيز وحتسني 
والتقليل من العوائق النفسية والفكرية  الشروط املادية لالستماع

واختيار الوسيلة التكنولوجية املناسبة ذات التأثري اإلجيايب على 
 ملية االستماع.ع
 . الفهم. 0.  0

إىل فك شفرة الوثيقة السمعية وفهم املكونات اللفظية  ويهدف
وغري اللفظية للخطاب. ولتيقيق هذا اهلدف على الطالب : 

وأن يتعرف على منط  أن يستمع من أجل الفهم ال للتقييم.
الرسالة وأن ينظم معلوماته ضمن خمطط معني. وأن يفهم 

معاين الكلمات الصعبة غري املألوفة بالنسبة  املفردات ويستنتج
إليه باستخدام قرائن السياق. كما عليه مقارنة املعلومات 
اجلديدة مبعلوماته القدمية ويقابل بعضها ببعض. إضافة إىل أخذ 

 استطاع التوصل إليه.نقط وإعادة صياغة وتلخيص ما 
 . التأويل 1.  0

ىل متريره الوثيقة إىل استخالص املعىن الذي تـهدف إ ويهدف
السمعية وفق السياق احملدد. وحىت يتوصل الطالب إىل هذا 
املبتغى عليه أن : يكون مستعدا إليقاف التييز الشخصي 
الذي يكمن يف ذاته مؤقتا. أي عليه أن يكون موضوعيا قدر 
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. وأن يأخذ بعني يف مرحلة أوىل اإلمكان يف تأويله للوثيقة
اصلي اليت متت اإلشارة إليها سابقا. االعتبار أسئلة السياق التو 

حيرص على حتقيق األهداف اليت سطرها قبل الشروع يف  وأن
 حدث االستماع. 

 . التقييم 1.  0

بإصدار أحكام نسبية بشأن حجية الرسالة.  ويتعلق األمر
مسبقة  ولتيقيق هذا املسعى على الطالب أن تتوفر لديه فكرة

حلكم على مصداقية املرسل عن املرسل والرسالة، تساعده على ا
إضافة إىل تقييم جودة احملتوى وإعادة قراءة املعرفة السابقة على 

 ضوء املعرفة اجلديدة.

 . االستجابة أو رد الفعل 5.  0

الفاحصة للرسالة ومرسلها من خالل املراحل  على ضوء القراءة
املشار إليها، ميكن النظر اآلن يف اخليارات املتاحة لردود الفعل 

منفتية على عدة ملمكنة على هذا اخلطاب أو ذاك. وهي ا
احتماالت قد تكون تعاطفا مع املرسل وقد تكون غري ذلك. 
وعلى ضوئها أيضا يتم اختيار األجوبة اللفظية وغري اللفظية 
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إىل الرغبة يف لخزين معلومات الرسالة أو االنصراف عنها  إضافة
 46وعدم االحتفال هبا.

 ستماع.. تقييم فعالية اال 1
تعترب هذه العملية مفتاح تطوير االستماع الفعال. ألهنا تتي  

ومن خالل هذا التقييم  . قدراته ومهاراتهل ا ذاتياللطالب تقييم
ميكنه انتقاء السلوكات واإلجراءات اإلجيابية و الفعالة واستبعاد 
أخرى سلبية أثبتت التجربة عدم جناعتها. وهذا جيعله واعيا 

يقدم عليها إلجناز أهدافه. وخاصة تلك املتعلقة باخلطوات اليت 
يكون قادرا على تعديل فبالظروف احمليطة بسياق االستماع. 
ويقدم حلوال فورية ملشاكل  مواقفه الشخصية لتناسب املقام.

تطرأ خالل فرتة االستماع كمشكلة فقدان الرتكيز على سبيل 
لتقييم املثال. وقد يساهم األستاذ وزمالء الصف يف تعميق ا

الذايت للطالب من خالل التغذية الراجعة مما يساهم يف صقل 
  47مهارة االستماع بشكل كبري.

 .جديدة. تحديد أهداف  1

                                                           
46 The integrative listening Model : an approch to teaching and 

learning listening P: 243  
47 Ibid P : 234 
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على مرحلة التقييم الذايت لفعالية االستماع، يسطر الطالب  بناء
أهدافا جديدة للرقي مبهاراته وقدراته إىل مستوى أنضج وأعلى. 

ستماع هو يف الواقع حصيلة تراكم مما يعين أن تعلم كيفية اال
وهو   خربات تتبلور من البسيط السهل إىل املركب واملعقد.
وتكون  كذلك إعادة النظر باستمرار يف طريقة االستماع.

 يف السابق أجنزتالبداية يف هذه املرحلة بتأمل األهداف اليت 
والوعي بكيفية حتققها. أي تأمل االسرتاتيجية املتبعة والسعي 

استثمار نقط القوة فيها والتوق إىل تفعيل املواقف إىل 
وكخالصة ملا تقدم، والسلوكات اليت تزيد من فعالية االستماع. 

ميكن القول إن منوذج االستماع التكاملي هو استثمار حكيم 
هامة ودقيقة متكن من تطوير مهارة االستماع لدى يوفر قواعد 

 النفس ومزيدا الطالب. فضال عن إكساهبم مزيدا من الثقة يف
من اإلنتاجية يف حياهتم األكادميية واملهنية والشخصية، إضافة 

 48إىل القدرة على التفاهم مع اآلخرين ومع العامل من حوهلم.
 مواصفات الوثيقة السمعية البصرية..  5

سبقت اإلشارة إىل عنصر امللل الذي يعرتي الطالب أثناء حصة 
عن دور امللل يف  تدريس االستماع. وقد كشف االستبيان

                                                           
48 Ibid P 239 
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عزوف الطالب عن الدرس أو استصعابه. ومن بني األسباب 
الرئيسة املسببة هلذا املشكل يربز دور الوثيقة السمعية البصرية 
اليت غالبا ال تتوفر فيها الشروط و املعايري اليت نبه إليها 
املتخصصون يف هذا اجملال. إضافة بطبيعة احلال إىل سوء اختيار 

وهذه مقرتحات من   تساهم يف إحباط الطالب.األسئلة اليت
 الوثيقة السمعية املناسبة. شأهنا مساعدة األستاذ على اختيار

  جيب أن تكون الوثيقة السمعية البصرية قصرية لتناسب
معدل انتباه الطالب. ففرتة االنتباه كما أشرنا إليها 

 سابقا تتيدد بني مخس وسبع دقائق.
 مبدأ درجة تواتر  البصرية يف الوثيقة السمعية راعاةم

املواقف اليت يتوقع أن يتعرض هلا الطالب بنسبة عالية 
، خاصة بالنسبة للطالب املبتدئني 49يف جمتمع معني

 واملتوسطني. أما بالنسبة للطلبة املتميزين واملتفوقني
الوثائق السمعية تواتر مراعاة النسبة العالية ل فريجى

ري املباشرة باهتمامات ذات الصلة املباشرة أو غالبصرية 

                                                           
49 Teaching Listening Comprehension : Penny Ur Cambridge University Press 

Twentieth printing 2002 
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ويكون من األفضل استثمار وسائل اإلعالم  .الطالب
إضافة إىل اختيار موضوعات  ألنه جمال خصب وثري.

يتوقع أن تستمر يف طرح أسئلتها يف املستقبل ال أن 
  تكون ظرفية.

  اختيار الوثيقة السمعية ذات اللغة املنتقاة بعناية مع
قة بالغية. فاإلشهار نسبة كبرية من ترديد اجلمل بطري

  50.للتعلممنوذجية وثيقة مسعية بصرية 
 لبصرية ميكن أن خيضع األستاذ الوثيقة السمعية ا

خدمة   فيجزئها ويعيد ترتيبها وتنظيمهالعمليات املعاجلة 
 خاصة بالنسبة للمستوى املبتدئ و لألهداف املسطرة.

هي معاجلة إجرائية ليس إال يقوم هبا األستاذ و  املتوسط.
من باب خلق نوع من األلفة واالستئناس بني الطالب 

وميكن اعتبار هذه املرحلة  والوثائق السمعية البصرية.
 ملواقف طبيعية وأصيلة.هم خطوة متهيدية لتعريض

 جالبة النتباه  ،مثرية و موجهة أسئلة قبلية حتضري
 وحمفزة لفضوهلم. الطالب

                                                           
تعليم اللغة العربية عن بعد للناطقني باللغة اإلجنليزية. أطروحة مرقونة إعداد الطالب : مرتضى  50

 جامعة املوىل إمساعيل مبكناس. 9033حممود معاذ سنة 
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  اختيار نصوص ومواقف لغوية مسلية وممتعة يطلب
  لتالميذ تكرارها.ا
  البد أن تتضمن الوثيقة السمعية البصرية إطارا ناظما

لكل األحداث تيسريا لتذكرها. أي االعتماد على الربط 
 الذهين بني األشياء .

  مراعاة احلال الثقايف للمخاطب تعين أن يوظف املتكلم
داخل خطابه املرجعيات الثقافية اليت حتظى بالنفوذ 

 .ينتمي إليه الطالب الثقايف الذي واملصداقية يف احلقل
 لدى الطالب  باستمرار  نيى االنتباه املثايلم دعم جيب

وال ميكن أن  البداية. ذيبدأ ويستمر منأي ذاك الذي 
يتيقق هذا الطموح إال بتوفر الوثيقة السمعية القادرة 

وذلك  على استدعاء أكرب قدر من الرتكيز واالنتباه
وهنا  لتفكري يف األشياء.باستغالل األساس العاطفي ل

البد من التذكري أنه من احملبذ أن يستغل األستاذ 
االهتمام املشرتك للطالب يف درس االستماع. ألن 
التجربة أثبتت أن ما تتوفر عليه الكتب املدرسية من 

جتاوبا لدى  أنشطة االستماع ال جتد يف حاالت كثرية
الطالب. والسبب يف أغلب األحيان هو عدم وجود 
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صلة مباشرة بني الوثيقة السمعية البصرية واهتمامات 
ن رب معرتض على هذه الفكرة يقول إ الطالب.

اهلدف من االستماع هو تعويد الطالب على صقل 
ريا. هذا صيي  لكن أن هذه املهارة لديهم أوال وأخ

يف الوقت  مويفيده ممنتوج يستهويه يقدم للطالب
 مثال ائيةكنصوص حك  نفسه قد حيقق نتائج باهرة.

شكلة ملخياهلم اجلمعي من جهة، مث الفردي العام من م
وهذا ما أشار إليه رتشارد حينما حتدث  51جهة أخرى.

أو املعهود الذهين للطالب   عن السيناريوهات املسبقة 
 52.ألي نشاط تعليمي كنقطة انطالق

  كما يرجى أن يتبع يف تدريس الوثيقة السمعية ما يلي:
 تدعم خربة أخرى. االستمرارية : خربة 
 .التتابع : بناء اخلربات بنيويا أو عضويا بشكل تراكمي 

التكامل : مراعاة العالقة األفقية بني اخلربات ) املهارات يكمل 
 بعضها بعضا (.

                                                           
 322ج مفهومه وجماالته ص مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة سامل حممد األمني الطلبة، احلجا  51
 

52 Jack C. Richards : Listening Comprehension : Approch, 
Design,Procedure In Tesol Quarterly ; Vol.17, No.2,June 1983 
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  أجرأة احملتوى : ترمجة احملتوى إىل أنشطة بطريقة
هيئ الطالب لالنغماس يف مما ي 53تستهوي املتعلمني.

 .ة خارج الصفمواقف ووظائف حقيقي

 االستماع . أهداف  .  1
جيب أن تكون أهداف االستماع واضية يف ذهن الطالب. 

على انتقاء أو اختيار اسرتاتيجية االستماع  همألن هذا يساعد
استخالص مثل االستماع ملعرفة الكلمات املفاتي  أو  .املناسبة

على سبيل  للوثيقة الفهم العام التمكن من أو معلومة معينة
أي على األستاذ شرح التكتيكات املتبعة للطالب قبل  ثال.امل

يف درس  اليت تطرح بني املشاكل عملية االستماع. ألن من 
حماولة فهم كل   تكمن يف مهمتهماعتقاد الطالب أن  االستماع،
وهذا صعب جدا  ا من الوثيقة السمعية البصرية.وهنكلمة يسمع

قني باللغة العربية. وهو للناط بالنسبةإذا مل نقل أنه متعذر حىت 
أنشطة  أن تكون ما خيلق العزوف واإلحباط. لذلك جيب

االستماع مساعدة للطالب على تطوير أحسن طريقة 
لالستماع. وخاصة حتديد اهلدف من االستماع. ألن هذا من 

                                                           
اإلقناع : فن إقناع اآلخرين، جيمس بورج مكتبة جرير اململكة العربية السعودية الطبعة ينظر:  53

 9002 األوىل
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يتجاهلون األشياء املسموعة اليت ال لخدم  همشأنه  أن جيعل
 :اهلدف من االستماع دفالبد من حتدي اهلدف املسطر قبليا.

بداء  رأي أو الخاذ موقف أو  أو التفاصيل أو إ هو  الفهم العامأ
وميكن تقسيم أهداف  ؟ 54احلدس أو التنبؤ إىل غري ذلك.

 يلي : االستماع بشكل عام إىل ما
 استخالص  وهدفه .االستماع من أجل الفهم العام

األفكار األساسية من الوثيقة السمعية البصرية. وليس 
 معينة.مجل أو كلمات 

  االستماع املكثف ويهدف إىل تنمية القدرة على
 استيعاب املسموع بصورة مباشرة.

  إعادة االستماع إىل مواد  ويهدف إىلاالستماع املوسَّع
أن عرضت من قبل، تتناول مفردات أو تراكيب  سبق

ال يزال الطالب غري قادر على استيعاهبا أو مل يألفها 
 بعد.

                                                           
54 Basic Tactics for Listening, Test Booklet: Sue Brioux Aldçorn, Jack 
C.Richards. Second Edition Oxford University Press 2004 PP vii 
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 أنشطة إذ هتدف  وضعيات حقيقية. االستماع يف
االستماع إىل خلق وضعيات مماثلة تدعم االنتقال بني 

ويعترب هذا األخري هو اهلدف النهائي  الصف والعامل.
الذي ميكن الطالب من االنغماس اللغوي يف احمليط 

 االجتماعي احلقيقي.
 درس االستماع. إنجاز . مراحل 8

ميكن اعتبارها  ة تربويةمدرس املادة أن يتوفر على جذاذ على
 خارطة طريق لدرس االستماع، تتضمن مراحل واضية املعامل.
وعلى األستاذ شرح تكتيكات اإلجناز للطالب قبل الشروع يف 

 :نذكر  أهم هذه املراحلمن بني  عملية االستماع.
 .موضوعات درس االستماع 
 .املهارات املراد حتقيقها 
  .الثقافة املساعدة على االستماع 
 الستعداد ) التيمية (ا. 
 متارين كتابية وشفوية مماثلة ملا  من خالل حتضري الطالب

 سوف يستمعون إليه. ) أسئلة قبلية (.
 .55االستماع مع أنشطة بعدية 

                                                           
 املثال املدخل الرتبوي لكتاب : انظر على سبيل 55
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  :ثة أشكال ميكن من الأن هناك ث واجلدير بالذكرالتقييم
تقييم هدفه تعليم خالهلا تقييم أداء الطالب، وهي : 

وتقييم هدفه  ية راجعةعبارة عن تغذ ينة، وتقييممهارة مع
. وهذا النوع األخري ال جيب أن  من  درجة للطالب
 يتجاوز مخس دقائق.

 يقوم تدريس مهارة االستماع على مسارين:غالبا ما  و  
 Topاستثمار معلومات الطالب وخلفياهتم والسياق.)  مسار -

– down أعلى / أسفل ). 

عجمهم الشخصي بكل ما سريورة استعمال الطالب مل مسار -
أي التفاعل ،  Bottom – upيف الكلمة من معىن بطريقة موسعة 

. وقد أثبتت بني الذاكرة قصرية األمد والذاكرة بعيدة األمد
التجارب اليت قام هبا بعض مدرسي اللغة الفرنسية للناطقني 

أن الطالب املبتدئني يفضلون املسار األول، يف حني مييل بغريها 
 56توسطون إىل املسارين معا.الطالب امل

                                                                                                                   
Basic Tactics for Listening, Test Booklet: Sue Brioux Aldçorn, Jack 
C.Richards. Second Edition Oxford University Press 2004 

 
56 Language Teaching Research. Exploring the relationship between 
listening development and strategy use P:438 
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على ضوء  توصيف المواد التعليمية المخصصة لتدريس مهارة االستماع.  3
0230( ACTFLإرشادات أكتفل) 

57  
اللغة العربية  لتعليم األمريكيتقوم إرشادات أكتفل ) اجمللس 

للناطقني بغريها ( على وصف دقيق وعلمي للمهام والوظائف 
مو اللغة العربية قراءة وكتابة وحديثا اللغوية اليت ينجزها متعل

واستماعا. ويتم رصد هذه املهام بشكل تلقائي وعفوي يف 
بغية احلصول على  ،وضعيات تواصلية غري متمرن عليها من قبل

عينات صاحلة للتقييم واستخالص املستوى املناسب.  وحتدد 
اإلرشادات مخسة مستويات كربى لكل مهارة، وهي : املتميز 

ق واملتقدم واملتوسط واملبتدئ. وتنضوي حتت املستوى واملتفو 
املتقدم واملستوى املتوسط واملستوى املبتدئ ثالثة مستويات 

 فرعية هي : العايل واألوسط والواطئ.
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه التقسيم الرتاتبــي، كما نقرأ يف 
اإلرشادات ، ال يقوم على نظرية خاصة أو منهج بيداغوجي 

برنامج تربوي، كما ال يضع ضمن أهدافه كيفية تعلم  معني أو
الطالب هلذه املهارة أو تلك، وإمنا هو عبارة عن أداة لتقييم 

                                                           

 لالطالع على إرشادات أكتفل يرجى الرجوع إىل :
57 ACTFL PROFICIENCY GUIDELINES 2012 – LISTENING 
www.actfl.org. 
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القدرة الوظيفية للغة لدى الطالب. فكل مستوى ميثل جمموعة 
حمددة من القدرات القابلة للقياس. ومادام االستماع هو مهارة 

لومات اليت ميكن للسامع للتفسري، فالتقييم ينبين على كمية املع
استخالصها من الوثيقة السمعية وكذا االستنتاجات اليت قد 

 خيلص إليها. 
رغم أن إرشادات أكتفل تصرح أن معايريها هي جمرد أداة و 

لتقييم الكفاءة اللغوية لدى الطالب قراءة وكتابة وحديثا 
وأن ال شأن هلا بطريقة اكتساب اللغة الثانية  ،واستماعا
هذه اإلرشادات توصيف على ضوء ا، فإنه من املمكن ومناهجه

املواد التعليمية املخصصة لتدريس مهارة االستماع بطريقة 
منهجية واضية تراعي التدرج والرتاتبية. كما ميكن تصور معايري 
إضافية قابلة للقياس وتروم الدقة يف حتديد املستوى قدر 

ة تسم  له بانتقاء اإلمكان. مبعىن أهنا توفر لألستاذ معايري دقيق
للمستوى املناسب. أو ميكنه أن يوظف  املناسبة الوثيقة السمعية

الوثيقة السمعية نفسها لتدريس مستويني مثال لكن ألهداف 
وهبذه احملاولة نتطلع إىل حل بعض مشاكل  خمتلفة بطبيعة احلال.

اختيار الوثائق السمعية البصرية املناسبة للمستويات املناسبة. 
االستبيان اليت قمنا هبا المست بشكل كبري هذه فنتائج 
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اإلشكالية. إذ تكمن نسبة كبرية من أسباب عزوف الطالب 
عن درس االستماع يف عدم مالءمة الوثيقة لتوقعات الطالب 

خاصة وأنه يصعب على املدرس يف حالة اختياره  بشكل عام.
ملواد من وسائل اإلعالم موضوعا لدرس االستماع التيكم يف 

يعة هذه املادة من الناحية اللغوية. إذ كثريا ما جتمع الوثيقة طب
بني مستويات متعددة لألداء اللغوي ناهيك عن استعمال 
عاميات خمتلفة فضال عن طريقة احلديث اليت قد ال تكون 

وبذلك  مفهومة واضية حىت بالنسبة للناطقني باللغة العربية.
انية تقييم العملية تغيم معايري تقييم الطالب ونفقد معها إمك

 ا التصورونقرتح على ضوء إرشادات أكتفل هذ التعليمية برمتها.
الذي يساعد األستاذ على اختيار الوثيقة املناسبة الضامنة ملعايري 

 ثابتة  واضية قابلة للقياس وتراعي مبدأ التدرج.
 المستوى المتفوق والمستوى المتميز.  1.  10

ستويني جيدها تتميور حول هذين امل 58عايريإن املتأمل مل
واملقصود باخلطاب هنا ذلك  .وبنياته اللسانية اخلطاب وأشكاله

وال حدود  ت،تأويالال على خمتلفاملغلق الذي يكون مفتوحا 
معينة يقف عندها التأويل أو االمتداد حسب تعبري إمربتو 

                                                           
 ملقصود هنا معايري أكتفلا 58
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ومبا أن األستاذ حيتاج إىل معايري قابلة للقياس لضبط   إيكو.
يمكنه استثمار مؤشرات أنواع فقييم باستمرار، عملية الت

عليه كذلك أن  ،اخلطاب. فباإلضافة إىل فهم الطالب للخطاب
يدرك نوعه ويستكشف مساته ومؤشراته مع بعض التفاوت يف 
متطلبات الطالب املتميز والطالب املتفوق. وعلى هذا األساس 

براز خمتلفة للخطاب مع إ اعلى األستاذ أن يقدم للطالب أمناط
 : اآليت ذكرهاميكن تقدمي النماذج دالئلها املضمونية واللسانية. و 

 .أنواع الخطب ومواصفاتها.  1.  1.  10
 .. الخطاب االنفعالي 1

 يتميز اخلطاب االنفعايل مبجموعة من السمات نذكر منها :
 .اليتفاعل املتكلم إال مع قناعاته اخلاصة 
 .إثبات الذات على حساب اآلخر 
 التميز فقط.الرغبة يف  
  .تغييب العقل وإحضار العاطفة 
 .التيذير والتعبئة 
 االجتزاء. و االنتقائية 
 .نسبية الفهم واإلدراك 
 .سيطرة أطر فكرية أو اجتماعية معينة على حياهتم 
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 التيليل الشمويل. 
 اإلطالق والتعميم.  
 استعمال عبارات حامسة. 
 ات أو اإلكثار من التكرار والتأكيد واالستشهاد باقتباس

 .عبارات مسكوكة
  جغياب الروابط املنطقية القائمة على االستنتا. 
  اإلحاالت اليت توجه إىل الرتكيز على الضمائر و

واإلحاالت اليت تدل على  وعلى الضمائر  املخاطب 
 .املتكلم

 النداء  و ى اإلحاالت التوجيهية كفعل األمرالرتكيز عل 
في: غية ترسخ األثر العاطاستخدام أساليب بالو 

 . الغلو و املبالغةو  الندبة و التعجب
 .رفع الصوت وإبراز النرب يف بعض الكلمات 

وأكثر ما جند هذا النموذج يف بعض النقاشات 
السياسية الغاضبة بني األحزاب أيام االنتخابات على 

 سبيل املثال. إذ غالبا
 . الخطاب الديماغوجي 2
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 إرباك الطرف اآلخر من دون حتقيق أي اهلدف هو 
  .نتائج إجيابية

 .قطع الصلة بواقع احلياة اليومي وواقع اجملتمعات 

 .كثرة األلفاظ املبهمة 

 ازدواجية املفاهيم واملصطليات 

 .تعومي املشكل 

  الرأي العام بتوظيف أخبار مغلوطة  و تضليلمتويه اخلرب
 أو تضخيمها ألهداف حمددة سلفا.

 مة خ مبادئ معينة يف ذهن العايترس عن طريق الدعاية
حبثهم على ترداد حماسنها ونشرها على نطاق واسع 
هبدف حصول إمجاع حوهلا. وباملقابل، تدحض مزاعم 

 اخلصوم وتبني مساوئها وسلبياهتا. 

 مواطن  استغالل عن طريق الضرب على الوتر احلساس
ضعف املتلقي أو قابليته للتصديق أو سذاجته للتأثري 

 عليه وتدجينه والتالعب به.
 السلطوي . الخطاب 3
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وهدفه إلغاء اآلخر واعتباره أدىن من أن حياور. وهو فعل عنيف 
يسلب حرية اآلخر إلخضاعه. وهو مبثابة كذب يتوخى منه 

 تغليط اآلخر.
 .إصدار أوامر فوقية 
 .غياب املناقشة 
 .غياب التيليل 
 .غياب النقد 
 إفراز لغة العدوانية واملعاكسة. 
 تعجيزي.عدمي حوار  اتباع 
 ري واحنسار جمال الرؤية.التعصب الفك 
 فقط على السلبيات واألخطاء واهلفوات الرتكيز. 

 . الخطاب العقالني 4
 .التنوع واالختالف يف تعدد الرؤى 
 .توسع اآلفاق 
 .حرية االختيار واالجتهاد 
 تقريب وجهات النظر. 
 .اإلحاطة باملشكلة 
 .حتليل املشكلة 
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 .دراسة املشكلة 
 .تقدمي احللول العلمية والعملية 
 يقوم على  كما نقد الرؤى والتصورات واألطروحات

 التدليل والتيليل.
 الخطاب السطحي – 4
يهدف إىل ضمان سالمة املخاطب دون املغامرة يف اخلوض   

 يف األمور اجلوهرية. ومن مساته :
 . تسطي  وتبسيط مواضيع احلوار 
 تعصب خطاب سليب عدمي وتعجيزي. يقوم على ال

 .ؤيةالفكري واحنسار جمال الر 
 .الرتكيز فقط على السلبيات واألخطاء واهلفوات 
  االنشغال بالتفوق اللفظي يف املناقشة بصرف النظر عن

 59الثمرة احلقيقية لتلك املناقشة.
 . الخطاب الحجاجي 4

ينضاف إىل هذه األنواع اخلطاب احلجاجي الذي ميكن أن 
ألن  يقدم كمادة تعليمية مهمة يف هذه املستويات العليا.

                                                           
 اعتمدنا يف هذا التصنيف على كتاب: 59

 . 9033مرمي آيت أمحد، جدلية احلوار قراءة يف اخلطاب اإلسالمي املعاصر تقدمي عبد اجمليد النجار الطبعة األوىل 
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بل هو ركن  فقط، ليس منطا من أمناط اخلطاب املتعددة جاجاحل
وهذا ما حترص إرشادات أكتفل على  متضمن يف اخلطاب ذاته.

للنظرية متن  خمتلف العلوم  تقييمه لدى الطالب. ومعلوم أن
احلجاجية قاعدة تأويلية موسعة جتعلها تتجاوز الروابط املنطقية. 

لعالمات الكون لتصل إىل مشارف التأويل واالستكشاف 
مجلة من  حيتاج التيليل احلجاجيلذلك  وسياقات اخلطاب.

خصوصية اخلطاب  وسياق اخلطاب   :املبادئ النظرية أمهها 
زل داخله ـسسايت الذي يتناملوضع االجتماعي واملؤ  ووجنسه 
وعلى هذا  60الظروف االجتماعية واملؤسساتية.   واخلطاب. 

تدريب لإمكانات متعددة  األساس ميلك هذا النوع من النصوص
الطالب على  جمموعة من املهارات القابلة للقياس والقادرة على 

 إكساهبم قدرات خاصة بالتفكري النقدي من خالل : 
 اكتساب املهارات العامة اآلتية : 
 وتنقسم إىل مهارات جزئية هي : : القدرة على التحليل. 1

 .مهارة دراسة ومعاجلة األفكار 
 حلجج واألدلة.مهارة تعريف ا 

                                                           
علي الشبعان  : مفهومه وجماالته ، دراسة نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة. احلجاج يف اخلطاب .د.  احلجاج 60

 وما بعدها. 251اجلزء الثاين : مدارس وأعالم ص 
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 .مهارة حتليل األدلة 
 وتنقسم إىل مهارات جزئية هي : : القدرة على التقويم  . 2

 .مهارة تقومي االدعاءات واملطالب 
 .مهارة تقومي األدلة 

 وتنقسم إىل مهارات جزئية هي : : القدرة على االستدالل  . 3
 . مهارة التساؤل عن األدلة واحلجج 
  ات والبدائل.مهارة حدس يف حتديد اخليار 
 .مهارة استخالص النتائج وحتديدها 

 وتنقسم إىل مهارات جزئية هي : : القدرة على التأويل  . 4
 .مهارة حتديد احلقل الداليل 
 .مهارة التأويل الداليل 
 .مهارة توضي  املعاين 
 .61مهارة املعاجلة الذاتية 

                                                           
عليوي أباسيدي ) التواصل واحلجاج: يف التداوليات احلجاجية لليوار ) املرجع السابق،  61

/  924إميرين وغروتندورست ( . اجلزء الثاين ص   -التفكري ( النقدي منوذج املدرسة اهلولندية
922  
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بني  الدقيقة وللتذكري فقط، جيب األخذ بعني االعتبار الفوارق 
 اليت أشارت إليها إرشادات )أكتفل( ملستويني املتميز واملتفوقا

وتقدمي ما يناسب لكل مستوى.أثناء الدرس   
 المستوى المتقدم.  . 0.  32

هذا املستوى أيضا على اخلطاب لكن يف معايري  تتميور
مستوياته البسيطة غري املعقدة. وهو ما يصطل  عليه إمربتو 

( الذي ال حيتاج إىل قدر كبري من إيكو ب)اخلطاب املفتوح
فهم األفكار  التأويل. ألن اهلدف الذي يرجى حتقيقه هنا هو

. وغالبا ما يكون  بهومعظم التفاصيل املتصلة  للخطاب الرئيسة
 هذا اخلطاب قصصا أو حكايات أو تعليمات أو إرشادات

وميكن ضبط بعض  إخل. أو موضوعات عامة  رحالت ووصف
 يف هذا املستوى من خالل رصد مسات منها : املهارات املنجزة

مي واللغوي باستخدام القرائن السياقية _ تعويض النقص املعج
 واخللفية املعرفية لفهم اخلطاب.

_ إجناز وظيفة من وظائف املستوى املتفوق إذا كان الطالب 
 متعودا على موضوع اخلطاب ومدركا لسياقه الثقايف.

يا وبنيويا ومنظم بطريقة _ فهم خطاب أصيل غري معقد لغو 
 واضية و مرتبط بسياق مألوف ميكن التنبؤ به.
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 _ فهم لغة خطابات تتناول قضايا عامة .
وغالبا ما يقتصر فهم الطالب يف هذا املستوى على ما هو 

 حمدود وملموس ومتعارف عليه بشكل عام.
 المستوى المتوسط. .  1.  32

رات البسيطة غري املركبة الوثائق املناسبة هلذا املستوى هي احلوا
ال تتجاوز املدة الزمنية هلذه  اليت تدور حول قضايا يومية مألوفة.

الوثيقة السمعية البصرية دقيقتني يف أقصى احلاالت. أما 
املوضوعات فيجب أن تتطرق لكل اجلوانب اليت متس حياة 

والعائلة  والتعريف بالذاتكالتعارف والصداقة   ،الطالب اليومية
ة وعيادة الطبيب والربيد واملواصالت وحالة الطقس واجلامع

وميكن  واستخدام اهلاتف ....إخل. والرياضة واملطاعم والتسوق
 رصد بعض معايري هذا املستوى من خالل :

  وظيفة من وظائف املستوى املتقدم.الطالب ل إجناز 
  متثل الطالب للمهام اليت أجنزت من خالل الوثيقة

 السمعية البصرية.
  الطالب على إجناز بعض املهام من خالل قدرة

مناسب، كتقدمي نفسه لآلخرين  استعماله للغة بشكل
 أو إجراء مكاملة هاتفية على سبيل املثال.
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 المستوى المبتدئ. .  1.  32

يرى بعض املتخصصني يف هذا اجملال أن الوثائق السمعية 
ا الوصالت اإلشهارية. ألهن هيالبصرية املناسبة هلذا املستوى 

تتميز مبجموعة من اخلصائص نذكر منها :  قصر املدة الزمنية 
ودرجة عالية من تكرار األلفاظ واستثمار الصور املعربة واأللوان 
الزاهية مع استخدام اإليقاع اللغوي وخاصة التوازي الذي 

وميكن رصد بعض يساعد على تثبيت املفردات يف الذاكرة. 
 معايري هذا املستوى من خالل :

 ز  الطالب لوظيفة من وظائف املستوى املتوسط.إجنا 
  الوثيقة  ببعض مفرداتقدرة الطالب على التلفظ

 .السمعية
  قدرة الطالب على التلفظ ببعض العبارات اليت تتميز

 بدرجة عالية من الرتدد.
 .وأدواته تقنيات التقييم.  33

 استعراضنا للمعايري اليت حتدد كل مستوى من خالل بعد
ثائق السمعية املناسبة، نتطرق اآلن لألدوات اليت الو  استثمار

األستاذ للتيقق من إجناز الطالب  خدمهاميكن أن يست
وهي عبارة  للمهارات املستهدفة املتوخاة من األنشطة التعليمية.
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عن تغذية راجعة يتمكن من خالهلا املدرس من الوقوف على 
اذ احلرية ولألست جناعة اسرتاتيجياته هبدف تطويرها باستمرار. 

 62يف اختيار التقنية املناسبة اليت يرتضيها وفق مستوى طالبه.
 .األسئلة املفتوحة 
النوع من األسئلة يتطلب إجابة بسيطة واحدة، مبكن من هذا 

خالهلا قياس مدى استثمار الطالب ملعرفتهم السابقة أو جتارهبم 
 الشخصية خبصوص السؤال املطروح.

 .اجلملة امللخصة للوثيقة 
من  لب هذه التقنية من الطالب وضع النص يف سياقهتتط

خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية : من ؟ ملن ؟ مىت ؟ أين ؟  
كيف ؟ ملاذا ؟ . وتكون اإلجابة عبارة عن مجلة واحدة 

 ملخصة.
 .تبادل األجوبة بني الطالب 

تركز هذه التقنية على العمل يف جمموعات للبيث عن اجلواب. 
 جوبة وشرح سبل التوصل إىل اجلواب املراد.مث يتم تبادل األ

 .أداء مهمة 
                                                           

62
 AUI faculty professional Development workshop series on teaching and learning in 

higher education ( August 24/ June 26 2011/ 2012 ) LoTi : Bringing the Heat to 

Education. 2008 LoTi connection.Inc  
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يطلب من الطالب القيام مبهمة من خالل استعماله للغة بشكل 
 مناسب.
 .الكتابة السريعة 

هي كتابة تركز على اجلانب املضموين ال النيوي الختبار ذاكرة 
 األمد القصري.

 .املراسل املتنقل 
ى باقي اجملموعات يطوف عضو يف فريق جمموعة من الطالب عل

 يف حل املشكل. ملساعدة الطالب على التفكري
 .املناقشة 

إدارة النقاش لضبط املفاهيم األساسية يف الوثيقة السمعية 
 البصرية.
 .إعادة الصياغة 

ترمجة مفاهيم أو كلمات مفاتي  هبدف نقلها إىل ذاكرة األمد 
 املتوسط.
 .بطاقة اخلروج 

تيصيلها الطالب يف هناية الدرس كتابة أهم املفاهيم اليت يقوم ب
 أو احلصة أو عند إهناء حمور معني.

 .أسئلة دقيقة 



 85 

يتم طرح سؤال دقيق مباشرة بعد مشاهدة الوثيقة السمعية 
البصرية يهدف الختبار دقة املالحظة لدى الطالب. وعادة ما 
يبدأ السؤال مثال  ب : مىت ؟ و أين ؟. وميكن يف هذا الصدد 

 بلوم لتدقيق األسئلة.االستئناس بصنافة 
 .اجملموعة املتيركة 

جمموعة صغرية من الطالب تتيرك يف الصف ملناقشة السؤال 
 مع باقي اجملموعة األخرى مع توثيق املالحظات.

 .تطبيق املعلومة 
يطلب املدرس من طلبته مباشرة بعد حصة االستماع كتابة 

 معلومة حصلها من الدرس واستخدامها يف جتربة شخصية.
 لة الرقمية.اجمل 

ميكن للطالب تأسيس مواقع عرب االنرتنيت يتم حتديث 
 معلوماهتا باستمرار انطالقا من حمصلة الدروس اليت يتلقوهنا.

 سلسلة املالحظات. 
يتداول الطالب غالفا كتب داخله  األستاذ سؤاال يتعلق 
مبشكلة ما أو أداء مهمة معينة. وترتك مهلة للطالب قبل حترير 

 ها داخل الغالف.اإلجابة ووضع
 .التوجيهات املكتوبة 
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يتم توزيع إرشادات مكتوبة على الطالب تشرح فيها كيفية تقييم 
أعماهلم من خالل ما عليهم القيام به إلجناز املهام املطلوبة 

 منهم.
  الرائز. 

وهو غالبا ما يتكون من سؤال واحد إىل ثالثة أسئلة على أقصى 
ختيار املتعدد أو ملء تقدير. وتكون األجوبة على شكل اال

اختبار ماذا تعلم الرائز الوجيز توخى الفراغ أو خطأ صيي . وي
 الطالب من درس معني.

 .إجناز الطالب ألسئلة االختبار وأجوبته 
يطلب من الطالب بعد مشاهدة الوثيقة السمعية البصرية كتابة 

مما يسم  هلم بتقييم موضوعات الدرس بالرتكيز  ،منوذج اختبار
وانب اليت مت فهمها. كما تسم  لألستاذ بإعادة النظر على اجل

يف اجلوانب األخرى من الدرس اليت أشكلت على الطالب 
الستيضاح العراقل وجتاوزها. وبذلك تكون هذه العملية تقييما 

 للطالب و الدرس يف اآلن ذاته.
 .تقييم الطالب من خالل االستبيان 

رس من خالل ميكن أن تتم عملية تقييم الطالب بعد الد
استبيان عرب االنرتنيت. هذه العملية تكون ذات مصداقية أكثر 
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ألهنا تفص  عن آراء الطالب ووجهات نظرهم بعيدا عن ضغط 
 واحلرج الذي قد يعرتي بعضهم. الصف
 ضوء املرور. بطاقة 

تسلم لكل طالب ثالث بطاقات : صفراء ومحراء وخضراء. إذا 
يعين أن األستاذ يسرع يف أظهر أحدهم البطاقة الصفراء فذلك 

تقدمي الدرس، مما جيعله يعدل من سلوكه. وإذا أشهر أحد 
الطالب البطاقة احلمراء فمعىن ذلك رغبته يف طرح سؤال. أما 
البطاقة اخلضراء فتعين أن الطالب على استعداد لإلجابة على 

 السؤال املطروح.
 .الكتابة قبل املناقشة 

سؤال يطرحه األستاذ قبل  حياول الطالب كتابة  اجلواب على
فما كتبه الطالب يف الدفاتر ال بدء مناقشة موضوع معني. 

هي تقنية لتعزيز املناقشة فقط. إضافة إىل أن  يقيمه األستاذ. بل
هذه العملية جتعل الطالب يأخذون التمرين جبدية أكرب كما 

 حتسن مهاراهتم بطريقة تلقائية فيما خيص الكتابة.
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