
 (مهارات االستقبال) 

 االنصات ، القراءة



 مهارات االنصات•

 مفهوم السماع واالستماع واإلنصات•

 عوائق اإلنصات•

 مهارات القراءة•

 العوامل التي تؤثر بالقراءة•

 أساليب القراءة•

 توصيات للقراءة اإللكترونية•

 مشتتات االنتباه في القراءة•



 .انه من أهم مقومات التعلم1.

 .يعد أمراً اساسياً في معظم الوظائف2.

 .تقول الدراسات ان االنسان يمضي نصف وقته االتصالي منصتاً 3.

 .يساعد االنصات الجيد على تكوين البيئة االسرية اآلمنة4.

 .يعتمد االنسان عليه في بداية حياته5.

 .االنصات الجيد يساعد في بناء العالقات باآلخرين6.

 





 

 ؟واألنصات واألستماعالفرق بين السماع  ماهو
 

 



  اإلنصات 
 

هو االنتباه المقصود للرسائل 
دراكها، وتفهمها،  االتصالية، وا 

وتقويمها، والتفاعل معها، واالستجابة 
 لها 



 المستويات التي تحدد موقفنا من المتحدث
 

 .التجاهل التام لما يقوله المتحدث

 .التظاهر باإلصغاء مع االيماء بالرأس

 .االستماع للكلمات دون فهم الموضوع

 .االستماع االنتقائي

 .االستماع المتفهم

 .االستماع المتعاطف



 

 الحياةواقع تجربتك في من 
 

 لإلنصات؟ هل تعتقدين بوجود مهارات 
 .ناقشيها مع زميالتك

 



المهارات 
المطلوبة  

 لإلنصات

 استعد لالنصات

 استمع بانتباه

 قوم الرسالة

فسر مضمون 
 الرسالة

تجنب اثارة 
 المتحدث

أد االستجابة 
 المناسبة



شرح نموذج تطبيقي من سيرة 

الرسول صلى هللا عليه وسلم  

 اإلنصاتلمهارة 

 



 من خالل العرض السابق 

هل تستطيعين استنتاج عوائق  عملية 

 االنصات؟



 

 

عوائق 
 .ذهنية

االنطباع 
 .والحكم السابق

الحاالت 
 .النفسية

المشوشات  
 .البيئية

سماع ما نريد 
 .فقط

اختالف اللهجة 
أو اللغة بين 

 الطرفين

 عوائق االنصات



 عناصر القراءة

الرمز 
 المكتوب

اللفظ 
الذي 
 .يؤديه

المعنى 
 .الذهني







القراءة من أجل الحصول على المعلومة أو  وهي: القراءة االستكشافية-1
 .التحقق من شيء معين

ينصح فيها بقراءة المقدمة،الفهرس،فقرة أو اكثر من : القراءة التصفحية-2
 .أهم الفصول،الخالصة ان وجدت

 .القراءة من أجل الدراسة والفهم والتركيز: القراءة الدراسية-3

 وهي قراءة واعية تحلل عمل الكاتب: القراءة النقدية-4



 ...تختلف من شخص آلخر: القراءة السريعة-1

 كيف تحسن سرعتك في القراءة؟ 

 .بإتباع عدة خطوات ناقشيها مع زميالتك

 ...قراءة واعية فاحصة: القراءة المتأنية-3



 (استطلع)تصفح-1

Survey   

 اسأل-2

Question 

 اقرأ-3

Read 

 استذكر-4

Recite 

 راجع-5

Review 



 لغة المادة المقروءة

 الغرض من القراءة

 الحالة التعليمية والثقافية للقاريء

 الحالة النفسية

 القراءة المتاحة( بيئة)أجواء 



 .مشتتات تتعلق بمحيط القراءة -1

 

 .مشتتات شخصية -2



كيف تكتسب 

 التركيز؟





 .استخدام طريقة عرض مناسبة•

 .استخدام خط مناسب•

 .استخدام القراءة التصفحية•

 .في البريد االلكتروني افرز البريد مستخدماً عنوان الرسالة ، والكاتب •

 .تعلم مصطلحات االنترنت واختصاراته•

 .استخدام شاشة مناسبة•

 .دقيقة15ابعاد النظر عن الشاشة كل •






