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مقدمة
نتحاور فيام بيننا مع اآلخرين كاحتياج وكعادة طبيعية يومية ،فنحن نتكلم وال 
نفكر فيام سنتكلم به ،بل ندع الكالم خيرج من أفواهنا بام جتول به صدورنا
خصوصا إذا كان من نتكلم معه قري ًبا من قلوبنا ،بينام خيتلف األمر إذا كان هذا
ً

الكالم أمام جمموعة من األشخاص ربام ال تعرف عنهم شي ًئا ،واملطلوب منك أن
حُتدثهم وتعطيهم نصائح حول املجال الذي تعمل فيه ،وترشدهم إىل طريق العلم
حتى يصبحوا مصابيح مشتعلة تنري لآلخرين طريقهم.
وحينام تبدأ بنطق أول كلمة عند حتدثك عن موضوع ما يف مواجهة اجلمهور أو
عدد من األشخاص حولك بغرض إقناعهم بام تعتقده سواء كان لذلك عالقة
بجودة منتج جديد أو تقوية سمعة رشكة يف جمال األعامل أو غري ذلك.
وهلذا فإن رواد األعامل حيرصون عىل تعلم مهارات اإللقاء اجليد واخلطاب
والتحدث مع اآلخرين ،فذلك من أهم مقومات نجاح الشخص يف جمال األعامل،
وهذا ما دفعنا عزيزي القارئ كي نضع بني يديك خطوات عملية لطرق اإللقاء
الناجح ،وكيف تؤثر حينام ختاطب اآلخرين ،بل وكيف يكون لك حضور قوي يف
إلقائك ،وهذا ما سنتعرف عليه خالل األسطر القادمة.
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ملن هذا الكتاب؟
هل طلب منك أستاذ مادة التاريخ يو ًما أن
تتحدث أمام زمالئك يف املدرسة عن موضوع
معني؟ ،هل أبلغك أن مدير املدرسة ومبعوث
من وزارة الرتبية والتعليم وآخر من اإلدارة
التعليمية سيستمعون حلديثك هذا وأنت حتدثهم
عن احلقبة التارخيية للعرص الفرعوين يف مرص؟.
أمل يطلب منك مدير القسم الذي تعمل به أن تعرض خطة تفصيلية أمام أعضاء

جملس اإلدارة وبحضور مسئول حكومي ليرشف عىل اخلطة ا ُمل َعدة إلنشاء أحد

املشاريع التي ستقوم هبا رشكتك حلساب احلكومة؟.

أم أنك حصلت عىل درجة الدكتوراه يف مادة ما ،و ُط ِلب منك تدريس تلك املادة
لطالب املاجستري وغريهم من الطالب يف حضور أكثر من  40طال ًبا وطالبة كي

يستمعوا إليك ويناقشوك فيام تلقيه عليهم.

وغريها وغريها من املواقف التي تتعرض هلا كل فرتة من حياتك ،ومن أجل ذلك،
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رضب للمثال وليس
فإن هذا الكتاب لن ينحرص عىل أولئك األشخاص فقط ،هو
ٌ

عىل سبيل احلرص.

إذا فأنت عزيزي القارئ ،ما دمت يف جمال األعامل أو يف جمال التدريس أو يف أي
جمال ستحتاج إىل مهارة اإللقاء اجليد ،كيف تتحدث وتواجه اجلمهور وتتكلم
معه؟ ،ليس جمرد الكالم فقط ،بل وإقناعهم بام خططت له ،وما يتوافق مع أهدافك
سواء عىل املستوى الشخيص أو العميل.
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اً
أول :تعريف اإللقاء:
اإللقاء من أهم الفنون وأقدمها يف التاريخ ،فهو علم ذو قواعد وأصول وأساليب

وضوابط البد من تع ُلمها والتمرس عليها ،ويعتمد عىل توجيه عواطف ا ُملخاطبني
وعقوهلم ومشاعرهم إىل ما تريد.
وحينام ننظر إىل دين اإلسالم ،وما أنزله اهلل تعاىل عىل نبيه ومصطفاه حممد صىل اهلل

{و ِع ْظ ُه ْم َو ُق ْل لهَُ ْم فيِ  َأ ْن ُف ِس ِه ْم َق ْو اًل َب ِلي ًغا} ،جتد أن
عليه وسلم بقوله تبارك وتعاىلَ :

اهلل عز وجل أوضح أمهية التحدث للناس ،وربط صفة التحدث للناس بالقول
البليغ وهو القول املؤثر فيمن ختاطبه.
وحينام ننظر إىل سنة النبي صىل اهلل عليه وسلم وكيف أوضح أمهية اإللقاء ،وأنه
فن ال يتقنه البعض حني قال عليه أفضل الصالة والسالم (إنكم ختتصمون إ ّيل،

ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض ،فأقيض له عىل نحو مما أسمع منه،
فمن قطعت له من حق أخيه شي ًئا فال يأخذه ،فإنام أقطع له به قطعة من النار) ويف
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الرواية األخرى( :إنام أنا برش وإنه يأتيني اخلصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من
بعض فأحسب أنه صادق فأقيض له ،فمن قضيت له بحق مسلم فإنام هي قطعة من
النار فليحملها أو يذرها ) .
والشاهد من هذا احلديث أنه من الناس من يتقن التحدث واإللقاء وخماطبة
اجلمهور ،وصاغها النبي صىل اهلل عليه وسلم بقوله (أحلن بحجته) ويف رواية
آخرى( :أبلغ من بعض) أي يستطيع التأثري يف الغري ويقنع اآلخرين بام يريد.
ِ
جوامع الك َِلم،
وحينام نرى قوة تأثري وإلقاء النبي صىل اهلل عليه وسلم الذي أويت
فقد قال (العرباض بن سارية) يف احلديث الصحيح( :وعظنا رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ،وذرفت منها العيون) [رواه الرتمذي].
كام أريد أن ألفت النظر إىل قول ابن سينا يف كتاب الشفاء حينام قال( :وحسبها
رش ًفا -اإللقاء وخماطبة اجلمهور -أهنا وظيفة قادة األمم من األنبياء واملرسلني،

ومن شاكلهم من العلامء العاملني ،وعظامء امللوك ،وكبار الساسة)
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ثان ًيا :مهارات امللقي؟
يعتمد امللقي واملحارض واخلطيب عىل صفاته سواء كان مولو ًدا هبا وكانت موهبة
عنده ،أو استطاع اكتساهبا بإتقان ،ومن تلك الصفات اهلامة للملقي هي:

 -1الثقة بالنفس والشجاعة:
املتحدث الذي يفتقر إىل الثقة بالنفس والشجاعة من املؤكد لن يستطيع نقل آرائه  
بصورة جيدة أو يتفاعل مع اجلمهور من حوله ،بل سيرتدد يف كل كلمة ،وإذا تكلم
سيتلعثم يف كالمه ألنه مل ُيرتِب أفكاره جيدً ا يف ذهنه ،وسينتقل من فكرة إىل أخرى

كانه يموج يف بحر كبري ال جيد له ش ًطا ،فبداية الصفات التي جيب أن يتحىل هبا
املتحدث وامللقي الثقة بالنفس والشجاعة ،واالقتناع بقدراته وصفاته.

الشجاعة والتغلب على الخوف.
أكثر األشياء التي يخاف منها البشر:

ال يوجد أحد من البرش ال خياف من يشء يف هذه الدنيا ،وختتلف خماوف الناس
عىل اختالف بيئاهتم وتربيتهم ،ولكن كمبدأ عام فكلنا خياف ،ولكن ما هي أكثر
عرشة أشياء خياف منها البرش؟
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 .1احلديث أمام جمموعة      .
 .2االرتفاعات.
 .3احلرشات.

 .4املشكالت املالية.
 .5املياه العميقة.
 .6املرض.
 .7املوت .

 .8الطريان.
 .9الوحدة.

 .10الكالب .

أكثر ما خياف منه أغلب البرش هو التحدث أمام اجلمهور ،فحينام تقف أمام الناس

وتتكلم وتقوم باإللقاء فأنت تقوم بأكثر يشء خياف منه البرش.

الخوف من التحدث أمام الجمهور:

اخلوف من التحدث أمام اجلمهور هو أول ما خياف منه البرش ،فيدور يف ذهن كل

واحد منهم بعض اهلواجس واألفكار السلبية وهو ما جيعلنا نخاف من التحدث
أمام الناس.
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فعليك عزيزي املتحدث أن تزيلها من طريقك وال جتعل هلا مكانًا يف حياتك،

فوها ،هذه اهلواجس
فام هي إال  عوائق يف طريق كونك ملق ًيا حمرت ًفا وخطي ًبا ُم ً

ربام تكون مربرات أو اعتقا ًدا سلب ًيا عن التحدث أمام اجلمهور ،ومن املمكن أن
نجملها يف اآليت:

• ال يوجد لدي ما أقوله.
• سوف أكون أضحوكة .
• اخلجل.
• هلجة غري مفهومة.
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• اخلوف.
• اجلمهور غري مثقف .
• تشنج الفم .
• الرجفة .
• النسيان.
• ضياع األوراق أو تبعثر املادة .
• أخشى تقييم الناس يل.
• اخلوف من الفشل.
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كيفية التغلب على الخوف؟
المشكلة
العرق
دقات القلب الرسيعة
جفاف الفم
رجفة يف الصوت

الحل
أمهله إىل وقت االسرتاحة ثم نظفه
االبتسامة ألن االبتسامة تكرس اجلليد وتعطيك ثقة يف
النفس    -تنفس بعمق من البطن وال  تنظر للجمهور
فالتنفس من الصدر خطأ ولكن التنفس يكون من البطن
ارتياحا أكرب للجسد.
ألنه يعطي
ً
بطئ يف حديثك – وقفات بني اجلمل – ارشب املاء
ِ
عل صوتك – اضغط عىل بعض اجلمل

رجفة يف اليد

قلم أو بطاقة – جتنب مسك يدك األخرى ألهنا
أمسك اً
سرتجتف هي األخرى

رسعة التنفس

تنفس بعمق ،وحاول أن هتدئ نفسك.

اخلوف العام

انظر فوق رأس اجلمهور وليس يف عيوهنم – ابحث عن
شخص يرحيك وأنظر إليه

برودة اليدين

دفئ يداك وحركهام
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كيفية التعامل مع أعراض الخوف؟
حسن ًا ،هناك ثالثة أعراض للخوف تظهر قبل بدء اإللقاء ،وثالثة أخرى حتدث
أثناء األلقاء ،ماذا يمكنك أن تفعل حيال هذه األعراض؟
• االستعداد الجسدي:
جاهزا:
أ -اسرتخِ وكُن
ً

يمكنك أن تفعل أشياء كثرية إلعداد نفسك وحميطك قبل اإللقاء ،ومعظمها يتصل

باالسرتخاء وحماولة طمأنة نفسك.

 -تقنيات االسرتخاء :لف الرأس والكتف ،أو أرخِ ذراعيك عىل جانبيك ،فكلها

أساليب جيدة وممارستها تساعدك عىل االسرتخاء.
اكتشف أهيام أفضل لك واستخدمه قبل أن تبدأ جلسة العمل اخلاصة بك مبارشة،
كام أن التثاؤب العميق يساعدك عىل االسرتخاء ،إذ أنه يرسل رسالة إىل الدماغ
ليخربه أنك مستعدٌ لالسرتخاء.

 -استخدام متارين جسدية قبل اإللقاء :مثل شد عضالت جسمك املختلفة ،ثني
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أصابع قدميك ،أو الضغط عىل كرة مطاطية قبل بدء اإللقاء ،كل ذلك مفيد جدً ا
يف إزالة اخلوف والتوتر منك.

 ممارسة التنفس العميقُ :خذ عدة أنفاس عميقة ،بحيث يدخل اهلواء من أنفكوخيرج من فمك ببطء ،يتسبب ذلك يف وصول األكسجني بوفرة للدماغ ،مارس
هذا التمرين قبل بداية اإللقاء مبارشة.
قم بأخذ بضعة أنفاس عميقة بينام يقدمك

ا ُملضيف للحضور ،رشيطة أال يراك أحد وأنت
تفعل ذلك ،هذا التمرين سيجعل األكسجني
يتدفق لدماغك لتتمكن من الرتكيز بشكل
أفضل.
مبكرا :قدم
 اذهب إىل الغرفة املخصصة لكً
التحية للجمهور عند وصوله ،واختلط مع أكرب

بعضا مما
عدد منهم ،فالتعرف عىل األفراد يقلل ً

قد يصادفك من عقبات ،و ُيمكِّنك من التغلب

عىل اخلوف الذي قد تشعر به.
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خالل اإللقاء ستجد واحدً ا أو أثنني من الوجوه الصديقة التي تعرفت عليها قبل

بدء إلقائكُ ،قم بالنظر هلذه الوجوه املألوفة ،لكن تأكد من أنك ال تتحدث إليهم
فقط.
 ال جترب أي يشء جديد :ال جترب بذلة أو حذاء أو ترسحية شعر جديدة ،بلقم بارتداء ما أرتد يته  من قبل وشعرت فيه بالراحة ،فهذه أحد األمور التي تدعو
للقلق.

 ُقم بتنظيم كل يش مسب ًقا :جهز نفسك وكل يشء ستستخدمه ،فمجرد معرفة أنكل يشء جاهز يؤدي للهدوء والراحة النفسية.

ِ
امش اً
قليل قبل بدء اإللقاء أو ُقم ببعض متارين
 ُقم بعمل أي نشاط جسدي،التمدد.
 وخالل اإللقاء استخدم طاقتك الزائدة يف لغة اجلسد ويف تغيري نربة صوتكبشكل مناسب ملا تقوله ،حترك خالل الرشح طاملا أهنا حركة غري ُمشتِّتة أو متكررة.
عىل سبيل املثال ،خطوتان إىل اليسار ثم خطوتان إىل اليمني ،ستساعدانك عىل
التخلص من طاقتك الزائدة.
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ب-مترين (مهدئ الـ  15ثانية):
جرب تقنية االسرتخاء هذه ،فهي تستغرق مخس عرشة  ثانية فقط ،وستنجح معك
يف أي حالة تقريبا:
 -اضغط أصبعي اإلهبام والسبابة م ًعا يف كلتا اليدين.

 أثناء ضغطك عىل اإلهبام والسبابة ،استنشق اهلواء بعمق ،بينام تُردد «أنا هادئومرتاح».

 ازفر اهلواء ببطء وأرخِ أصابعك ،و ُقل لنفسك« :أنا عىل استعداد وثقة». -كرر العملية السابقة أربع مرات وأنت تتخيل دورة تدريبية ناجحة.

 ارفع رأسك وابتسم ملن هو أمامك.• اإلعداد الع�قلي والنفسي
يمكنك أيضا إعداد نفسك عقل ًيا ،فعقلك يدرك فقط ما تقوله أنت له ،إذا كنت

متوترا وستنسى ما سوف تقوم بإلقائه ،ففي الغالب
تقول لنفسك أنك ستكون
ً
هذا ما سيحدث بالفعل ،والعكس صحيح .هذه األفكار ستساعدك عىل جتهيز
نفسك عقل ًيا بشكل جيد يف اإللقاء املقبل ،وهلذا عليك فعل اآليت:
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متوترا إىل حد ما وتقبلها ،عندما حتدث األعراض
 استوعب حقيقة أنك ستكونً
ُقل لنفسك« ،حسنا ،كنت أعرف أن قلبي سيبدأ يف اخلفقان برسعة اآلن» ،ثم

طمئن نفسك.
 فكر يف عملية اإللقاء ،كام لو كانت حمادثة موسعة ،وختيل أنك تتحدث إىلصديقك املفضل ،ولكن الفرق فقط أن هناك نسخ متعددة من صديقك يف
املجموعة ،وانظر إىل أعينهم واتصل معهم عىل املستوى الفردي.

ناجحا ،فال تستنفذ طاقتك يف ختيل األسوأ ،اً
وبدل من ذلك ختيل
 ختيل نفسكً

األفضلُ ،قل لنفسك أن هذه ستكون أفضل حمارضة حيرضها هذا اجلمهور يف
حياته.
 حاول أن متزح مع اجلمهور بصورة غري مبالغ فيها ،فهذا سيساعدك عىل حتفيزنفسك عقل ًيا ،وسيجعلهم يتفاعلون معك بصورة أفضل ،ال  ينبغي أن ترتجم

الفكاهة بأهنا تعني «النكات» ،فاملزاح مهم ألنه من املمكن أن جيعلك تشعر
بالراحة أمام املجموعة.
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-2الحماس:
كلام كانت رغبتك ضعيفة وهزيلة فإن إنجازك ألي يشء ستقوم به سيكون بنفس
درجة محاسك ،فحينام تكون هناك رغبة مشتعلة وعزيمة وحيوية وإرصار ،فمن
املؤكد أن من حولك سريى هذه الشعلة يف محاسك وإنجازك ومنتجك وإلقائك
أيضا .ويمكنك تطبيق هذا األمر عىل رغبتك يف التحدث واإللقاء أمام اجلمهور،
ً
فكلام كانت عندك رغبة داخلية قوية يف حتفيز ذاتك والتحدث بصورة قوية
ومحاسية ،انتقل هذا الشعور إىل اجلمهور الذي حتدثه ال حمالة ،والعكس صحيح.
هلذا قال (تشونيس م .ديبيو)" :ليس هناك إنجاز يستطيع أي إنسان أن حيقق من
خالله ذاته ،ويضمن لنفسه مقا ًما رفي ًعا ،مثل القدرة عىل احلديث بشكل مقبول"،
فأوقد شعلتك الداخلية ،وال تفترُ يف منتصف الطريق ،فكِّر فيام ستعنيه لك تعلم

مهارة اإللقاء حتى تبقى رغبتك قوية وصادقة.
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 -3قوة الذاكرة:
   من صفات اخلطيب وامللقي الناجح قوة ذاكرته واستحضار أفكاره أثناء إلقائه
خطبته ،وسنعرض عليك عزيزي اللقارئ ثالث قوانني وهي بإجياز:االنطباع
والتكرار وترابط األفكار:
االنطباع
أول قانون للذاكرة هو أن حتصل عىل إنطباع عميق ورسيع وراسخ عن اليشء الذي
ترغب يف تذكره ومن أجل القيام بذلك ،فينبغي عليك الرتكيز ،فحينام يشتكي أحد
من ضعف ذاكرته فهذا راجع إىل عدم اهتاممه كاف ًيا باألشياء التي يفعلها جيدً ا،
فهذه ليست ضعف ذاكرة إنام هي قوة مالحظة ضعيفة.

تمرين
وإليك مترين كي تستطيع أن تقوي من قوة ذاكرتك ،وذلك بأن تكتب اسم
موضوع وبعض الفقرات عنه وانظر إليه ،ثم أغمض عينيك وختيل تلك الفقرات
بأحرف كبرية محراء ،وهكذا.
التكرار
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r

Remembe

تستطيع أن تتذكر كمية ال متناهية من املعلومات إذ كررهتا كفاية ،وتعيد املعلومات
التي تريد أن تتذكرها.
ترابط األفكار
ربط األفكار ببعضها البعض هو من أفضل األشياء التي تساعد عىل التذكر،
وأخريا ترابط األفكار جيدً ا وذلك عن طريق أحدث الطرق وهي اخلرائط
ً

الذهنية ،فخريطة العقل تعترب أداة أكثر فاعلية للتفكري والتذكر ،ألهنا متكنك من
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التعرف عىل األفكار األساسية ،ورسعة تبني واستيضاح كيفية ارتباطها ببعضها
البعض .وتعتمد خريطة العقل عىل أداتني:

األوىل :وهي اً
بدل من تذكر مقاطع كبرية هبا كلامت كثرية ،فتخترص هذه الكلامت

يف كلمة أو كلمتني ،تسهل بعدها تذكرها خالل اإللقاء ،فبكلمة واحدة تستطيع
التحدث عدد من الدقائق حتى تنتقل إىل الكلمة التي تليها وهكذا.
أما الطريقة الثانية هي طريقة حتويل تلك الكلامت إىل صور ،فإن الصورة تكون
عادة أكثر إحياءً من الكلامت ،وأكثر دقة وقدرة عىل احلفر يف الذاكرة ،وبالتايل فهي
تعمل عىل دعم التفكري والتذكر.
وإذا أردت أن تتعلم أكثر عن كيفية إعدد اخلريطة الذهنية فهناك الكثري من الكتب
التي ترشح الطريقتني سواء عىل نطاق الكلامت املفتاحية أو عن طريق التذكر
بالصور.
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 -4فن اإلقناع:
من صفات املحارض اجليد واخلطيب املميز أن يستطيع أن يقنع مجهورة أو يأثر
فيام خياطبهم بام يؤمن به ويعتقده ،بل يقنعهم أن ما يقوله هو الطريق الصحيح
واملفرتض أن يعيشوا داخل هذا الطريق .هناك بعض األمور اهلامة يف فن اإلقناع
وهي:
• البرش أنامط خمتلفة ،لذا ال  ينبغي خماطبة اجلميع بإسلوب واحد ،جيب تنويع

أسلوب اخلطاب ،اً
فمثل من الناس من يتأثر باحلور العاطفي ومنهم من يقتنع
باحلوار العقالين.

فن
اإلقناع
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• بعض الناس يقتنع باملنطق الدليل والبعض األخر ويعتمدوا عىل غرائزهم

العاطفية لذا جيب أن ختاطب اً
كل بالطريقة التي تناسبه.

• يبدأ تأثري اإلقناع عىل اجلمهور ومن ختاطبهم حينام تزرع فيهم املصداقية،
والثقة فيام تتكلم به وتصبح الكلامت التي تتفوه هبا خارجة بصدق وإخالص
ومصداقية عند من ختاطبه.
• جيب أن يكون حديثك بعيدً ا عن أهوائك الشخصية حتى يدرك اجلمهور الذي
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تتحدث  إليه أنك ال ترغب يف أن حتقق هد ًفا معينًا من خالل إقناع اآلخرين بام
يريد.
• جيب عيك معرفة أحوال اجلمهور وقيمهم ،وكذلك التمكن من مهارات
االتصال الفعال وإجادة فنون احلوار.
• جيب عليك التمتع باجلاذبية الشخصية سواء بحسن اخللق واإلناقة اخلارجية
وأخريا القدرة عىل نقل مبادئك وخرباتك وأفكارك بصدق
والثقافة الواسعة،
ً

إىل من تتحدث معه.

• كن عىل يقني أن فاقد اليشء ال  يعطيه ،فلن تستطيع أن تقنع اآلخرين بيشء
وأنت غري مقتنع به ،فلن حتدثهم عن منتج أو فكرة جديدة أو رؤية مستقبلية
وأنت غري مؤمن هبا ،فأنت جيب أن تكون صادق كل الصدق ومؤمن بكل كلمة
تقوهلا إىل من تتحدث إليه.

 -5التدريب املستمر:
تدرب أمام أشخاص أو مجموعة تعرفها:
ولكي تتقن ما حرضته من مادة علمية ،وتقوم بإلقائها أمام الناس جيب أن تدرب
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نفسك أكثر من مرة عىل ذلك اإللقاء ،فمن املمكن أن جتمع أفراد أرستك أو
جمموعة من أصدقائك أو حتى جمموعة من األطفال وتقوم بتجربة أدائك يف
اإللقاء أمامهم.
وهذا يتطلب:

• اً
أول :قم بالتجربة واإلعادة وال تعتمد عىل ثقتك الزائدة بنفسك ،فعندما تتعلم
الرماية لن تصيب اهلدف من أول رمية ،بل ستجرب وحتاول وتعد املحاولة
حتى تصل للهدف ،وكذلك األمر مع اجلمهور جيب أن تتدرب أكثر من مرة،
حتى تصل لصورة ال أقول عليها صورة احرتافية ولكن صورة مقبولة للتحدث
واإللقاء أمام اجلمهور.
• ثانيا :ال تعتمد عىل أنك تعرف األشخاص الذين سيستمعون إليك بل عود
نفسك أنك ستلقي أمام أشخاص ربام تراهم للمرة األوىل ،وال  تركن لثقتك
الزائدة بنفسك فتصل بك إىل حد الغرور ،فمع أول إلقاء تسقط يف نظر احلضور.
• ثالثا :دعهم يقيمونك ،ال  ختشى من النقد فهو سبيلك للتطوير من نفسك،
فحينام يقيمك اآلخرون فهم يعرضون لك أخطائك وسلبياتك أثناء إلقائك
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وخطابك ،جيب أن تضعها يف ذهنك جيدً ا ،وال تنزعج  منها فهذا التقييم ليس

نقداً لشخصك ولكنه نقد لطريقة إلقائك.

• راب ًعا :احسب الوقت جيد ،عامل الزمن هو عامل مهم جدً ا أثناء اإللقاء،

فضع يف ذهنك املدة الزمنية حتى ال  تطول منك فيصيب احلضور امللل من
إلقائك أو يقرص منك فال تعرض املادة العلمية كام جيب أن تكون.
كيف تدرب نفسك على اإللقاء؟
درب نفسك :افتح املوبيل وأغلق الباب وانتبه وسجل لنفسك .ختتلف أنواع
تدريبك عىل اإللقاء ،فام حتتاجه حتى تتقن اإللقاء واخلطابة هو التنوع عىل تدريب
نفسك عىل أنواع التدريب املختلفة ،فام عليك إال  (التدريب – التدريب –
التدريب) ،وأنواع تدريبك هي:
• سجل باملايكروفون :كل ما عليك أن تقوم به هو تسجيل صوتك عرب اهلاتف
أو احلاسب الشخيص أو أي جهاز صويت ،واستمع إىل صوتك ودقق يف نربتك
الصوتية ،هل عليك أن تعدل فيها أم هي مناسبة؟ هل   نربات   صوتك عالية
جدً ا فتحتاج أن ختفضها أم العكس؟ كل ذلك سيظهر حينام تسجل باملايكروفون

وتسمع صوتك.
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• تدرب أمام املرآة :يمكنك أن تتدرب أمام املرآة ،وأنظر إىل حركات جسدك،
وشاهد تعبريات وجهك ،فإن التدريب أمام املرآة يساعدك بصورة كبرية عىل  
التحكم يف حركات وتعبريات جسدك ووجهك.
• استخدم الكامريا :حاول أن جتعل أحد أصدقائك يصورك ،وتقيم ذلك الفيديو
وتعرضه عىل أصدقائك واجعلهم يقيموك يف طريقة عرضك وتدريبك.
• تدرب أمام األهل واألصدقاء :فهم لن يبخلوا باجللوس أمامك واالستامع
لكالمك ،وتقييمك بصدق.
• تدرب عىل الوقفات :حينام تطرح   سؤاالً  وتصمت بعض الوقت ،جتعلهم
يفكرون ،كذلك الوقفات مهمة جدً ا (مثل لغة اجلسد والعني واإلشارة حينام

ترفع صوتك أو ختفضه).

• ختيل اجلمهور :وختيل أن هناك مجهور أمامك وال تنظر يف عيوهنم بل أنظر فوق
رؤوسهم وأنظر إىل من تعرفه اً
أول.

جيب عليك أن تطور من نفسك باستمرار ،وأنت تسوق درب نفسك ،وأنت
تتكلم مع أفراد أرستك درب نفسك ،وحينام تقابل أصدقائك درب نفسك ،وال 
تفكر يف التلقني ،بل فكر يف التمرين ،كيف جتعل الناس أمامك يشاركونك بتغري
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قناعاهتم ومعلوماهتم ،تدرب  تدرب  تدرب........
كلام تدربت أكثر كلام زادت ثقتك بنفسك أكثر
حتى تكون خطي ًبا جيدً ا وختاطب اجلمهور بصورة قوية حتتاج إىل أن تدرب نفسك

أكثر من مرة ،ولكن ما الذي سيحدث لك إذا توقفت عن التدرب عىل كيفية
اإللقاء.
ما الذي سيحدث لو لم نتدرب على اإللقاء؟
• إغالق العيون بشكل ملحوظ متكرر :حيث يبدأ التوتر بإغالق العيون وعدم
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استقرارها وسيالحظ احلضور ذلك من خالل إغالق عينيك.
• ستبحث عن الكلامت املناسبة :فإما أنك سرتجتل و سيكون ارجتالك بعيداً كل
البعد عن حمتوى املادة ،وإما ستفقد الكلامت من لسانك وستبحث عن الكلامت
املناسبة.
• ستقول أي يشء خيطر ببالك :وهذا بالتايل سيجعل املوضوع متشعباً وبالتايل
سيطول منك الوقت.
كثريا :وذلك ألنك يف الثواين التي تبحث فيها عن الكلامت املناسبة
• ستقول آآآآ ً
فام منك إال ستجد نفسك تقول آآآآ حتى تلتقط الكلمة املناسبة.

• ستبحث عن الرشحية أو الصفحة التي تريد التحدث عنها :سيؤثر عليك عدم
التدريب عىل اإللقاء عىل نسيان املادة العلمية وذلك نتيجة للتوتر الذي حدث
لك ،وربام تقدم معلومة كان من املفرتض أن ختتم هبا أو العكس.
• ستتوتر :وهو أمر طبيعي لعدم التدريب ،وليس هناك أيضا ما هو أكثر فائدة
يف التغلب عىل التوتر من معرفة املواد التي ستقوم برشحها عن ظهر قلب وأن
تدرك ذلك بداخلك.
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ويستلزم الوصول إىل هذه املرحلة التدريب واملامرسة أكثر من مرة ،واستخدام
هذه االقرتاحات لتساعدك عىل التدرب      :
• احفظ أول فقرتني ستقوهلام جيدا ،فالتوتر خيتفي بالنسبة ملعظم املدربني بعد 5
إىل  15دقائق.
إذا كنت تعرف ما ستقوله يف الدقائق القليلة األوىل ،فستكون استطعت التحكم يف
توترك يف بداية الدورة.
• تدرب باستخدام األدوات البرصية ،تدرب عدة مرات عىل كل األجهزة
السمعية والبرصية التي سوف تستخدمها ،وال تنس التدرب عىل تشغيل اجلهاز
وإيقاف تشغيله ،وتدرب باستخدام األدوات البرصية احلقيقية وذلك ألن تدربك
عليها بشكل جيد سيخفض مستوى القلق لديك بشكل كبري.
كلام تدربت عىل املادة التدريبية اخلاصة بك كلام كان أفضل ،وسيجعلك أكثر
استعدادا وأقل توترا ،وباإلضافة إىل ذلك عندما تستغل الفرصة للتحدث يف
املناسبات األخرى ،ستزيد قدرتك عىل فهم وتقدير وحتسني مهارات اإللقاء
اخلاصة بك ،وكلام أصبحت مدربا أفضل كلام زادت  ثقتك بنفسك.
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 -6التخصص:
متخصصا ،فال يمكن أن يكون اإللقاء يف مجيع
اخلطيب وامللقي جيب أن يكون
ً
املجاالت ،اً
فمثل يقال لك عندنا حمارضة يف املحاسبة ،تقول حسنًا سأقوم باإللقاء،
ثم تلقي خطبة يف القيادة ،فانتبه اخلطيب وامللقي الناجح هو املتخصص يف جماله.
ولكن ملاذا جيب عليك التخصص يف جمال بعينه؟ التخصص يستوجب الرتكيز عىل
خصوصا املحارض واخلطيب
يشء واحد وعمل سمعة واسم لنفسك يف هذا الشئ,
ً
جيب أن تبدأ مسريتك املهنية يف الرتكيز عىل ختصص واحد أو اجتاه واحد.

ل ت��خ
ا صص
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إذا أردت استقطاب شخص ليعمل يف رشكتك ,فإنك بالرضورة سوف تقوم
باستجالب شخص متخصص يف املكان أو العمل الذي تريده فيه ,فعىل سبيل
املثال لو أن هناك مستثمر يريد استثامر أمواله يف جمال معني لكنه ال يمتلك معرفة
أو خربة هبذا املجال ,لكنه استطاع العثور عىل رشيك عىل دراية كبرية واحرتاف يف
هذا التخصص ,ففي هذه احلالة يمكنه أن يقوم بتمويله ،وإعطاءه صالحيات كاملة
إلدارة العمل.
والتخصص يفتح لك أبواب العاملية ,فكونك متخصص يف جمال معني أو يف صناعة
منتج معني يكون سبباً يف إتقانك لصناعة هذا املنتج مما يفتح لك املجال للحصول
عىل شهادة األيزو فيه أو أي من شهادات اجلودة العاملية األخرى .والتخصص
ينقلك نقلة نوعية يف حياتك و ُيغري طريقة تفكريك ,وقد يمثل احللقة املفقودة لدى

البعض.

التخصص ودراستك.
ذكرت األبحاث أن %80من األشخاص يعملون يف غري ختصصاهتم الدراسية التي
درسوها يف اجلامعة ،فهل جيب عليك أن حتارض وتلقي يف املجال الذي درسته؟!
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نعم ،من املمكن أن تفعل ذلك ،ولكن كن ذكيا بالقدر الكايف الذي يؤهلك أن
جتمع ما بني ما درسته وما تريد أن تتخصص فيه.
فأفضل حمارضي العامل متخصصون! فام هو اسم أفضل حمارض وما هو ختصصه؟

أسامء كثرية اً
فمثل :د .طارق سويدان يف القيادة ،ود.إبراهيم الفقي يف التنمية
البرشية وهكذا ،فاملحارض املتميز واجليد هو ذلك املتخصص يف جماله.
وهذا التخصص هو بدايتنا ،فإذا أردت أن تتخصص جيب أن تعرف نفسك
وتكتشفها ،وحتى تستطيع أن تتخصص جيب أن تعرف جيدً ا ما الذي يميزك عن
غريك وما الذي ستضيفه للناس عندما تلقي عليهم حمارضة.

هناك أمر مهم جيب أن تفهمه ،وهو أنه من املمكن أن جتد الرابط بني ما تريد أن
تتكلم وحتارض فيه واملجال الذي ختصصت يف دراسته.

عليك أن تبحث عن الرابط ما بني املجالني ،فأنت اً
مثل درست يف جمال الرشيعة

ولكن تريد أن حتارض يف جمال علم النفس فام هو الرابط بينهام؟ فإذا وجدت ذلك
الرابط تستطيع وقتها أن تدمج ما بني االثنني وجتمع ما بني دراستك وما بني ما
حتب أن تعلمه للناس.

متخصصا جيب اً
خبريا يف جمالك ،وأن تكون عىل دراية
ولكي تصبح
ً
أول أن تكون ً
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به حتى تستطيع أن تقدم نفسك كونك متخصص يف جمال كذا.
خبريا يف جمال ختصصك عليك استيعاب أمور معينة إذا أتقنتها
وحتى تصبح
ً
أصبحت متخصصاً يف هذا املجال وهي:

خبيرا في مجال معين؟
 كيف تكونً
 إذا كانت لديك القدرة عىل احلديث بدون حتضري ملدة ساعة كاملة. العمل يف املجال بام يزيد عن مخس  سنوات (يف أي جمال). أو قراءة مخسني  كتاباً متخصصاً يف نفس املجال.فإذا قمت بأمر واحد من تلك األمور الثالثة أو مجعت بينهم ،فأنت بذلك خبري يف
هذا املجال سواء كنت مؤلف كتب أو مربجماً أو مصمامً أو حمارضاً أو مدرب ًا ،وما

ينقصك هو أن تسوق لنفسك لتنطلق نحو العاملية ،وذلك من خالل اللقاءات
التلفزيونية أو املقاالت اإللكرتونية ،وتصبح متخصصاً يف جمالك ،وهذا ال ينال
إال بالتعب واالجتهاد.

الفصل الثاني

قبل اإللقاء
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اً
أول :التحضري اجليد:
 -1التخطيط:
إذا أردت أن تتحدث أمام اجلمهور وتتقن فن اإللقاء وتنجح فيه فيجب أن ختطط
لكل كلمة ستقوهلا ،وذلك ألمرين:
 إن كنت معتاد عىل اإللقاء والتحدث أمام اجلمهور :فإن كلام استغرقت الكلمةمدة أطول أحتجت إىل نقل كمية كبرية من املعلومات ،وتلك املدة تزيد عن الكمية
الطبيعية من تدفق املعلومات والتي تقوهلا يف احلوار الواحد ،فأنت تنقل أفكارك
تنظيم وتتدرج يف طرح
للغري بأفضل درجة من وضوحها ،وأن نمنح عملية اإللقاء اً

األفكار مما يؤدي إىل فهام واستيعاهبا بسهولة ويرس.

 أما إن مل تكن معتاد عىل اإللقاء فإن بدء يف التحدث أمام اجلمهور سيضعك يفموقف القلق وتتلعثم يف نطق الكلامت ،وال تستطيع عرض أو ترتيب أو التفكري
بوضوح ،واالستعداد والتخطيط يساعد عىل تقليل ذلك التوتر ويمنحك ثقة
كبرية لإللقاء بطريقة طبيعية.
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 -2اختيار املوضوع:
طريقة تحضير المادة العلمية:
إن أصعب يشء تقوم به يف مرحلة ما قبل اإللقاء هي التحضري السليم ،وهذه هي
الطريقة املتبعة لكيفية التحضري األمثل للامدة العلمية:
• قم بتجميع الكتب المتعلقة بموضوع المحاضرة:
جيب عليك أوالً أن تقوم بتحضري املادة جيدً ا ،فالبد وأن تقرأ يف موضوع املحارضة

أكثر من كتاب ،حتى ولو قمت بإلقاء حمتوى املحارضة أكثر من مرة ،فمن املمكن
أن خترج بنظرية جديدة تساعد احلارضين عىل الفهم أو التعلم                .
فعىل سبيل املثال ،نموذج شجرة الثقة لـ «ستيفن كويف»وهي نظرية قديمة من
السبعينات ،وقد تظهر اليوم نظرية تعدل فيها أو تغريها ،فكل يوم خترج نظرية
جديدة ،وكذلك جيب أن يكون مضمون األلقاء يناسب املرحلة العمرية.
فمثال ليس من املمكن أن أعطي طفل صغري كيف يعرف عن نفسه يف مدة 30
ثانية ،وأقول له شجرة الثقة ،فال يمكن ذلك؛ فكل فئة جيب أن يناسبها مضمون
املحارضة.
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• ضع فهرس للمحاضرة:
فهرسا لتسهل التدرج ومتابعة املادة ،ومن هذا الفهرس تستطيع
ضع للامدة العلمية ً
أن تتشعب يف املادة العلمية.
فمثل
• كم يو ًما سيكون زمن املحارضة؟
• من احلضور؟ حدد فئتك؟ العمر هل هم مراهقون أم كبار؟ ومن هم مجهورك؟
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• وهل يستطيعون فهمك إذا كانوا يتحدثون بلغة أجنبية؟ وكيف تستطيع أن
تكسبهم وتؤثر هبم؟
فحينام تقرأ أي كتاب تراه مفهرس ،فيجب أن ترتب أفكارك وتفهرسها ،اً
فمثل لو
قلت أنك يف أول املحارضة عليك أن حتكي قصة للناس؟ ماذا ستقول هلم؟ فقم
بفهرسة املحارضة حتى ال يكون حمتوى الدورة عشوائي ًا.

• البحث في المراجع:
أهم يشء يف التحضري البحث يف املراجع ،وكم عدد
املواقع التي قمت بزيارهتا ،وكم مادة علمية سمعتها،

مراجع

وكم كتا ًبا قرأت يف التحضري ،فإذا كنت ستحارض
ملدة ثالث ساعات جيب أن تعلم ما الذي تقوله يف كل
ساعة ،وكيف يمكنك اختصار املوضوع.
• ضع تمرين على كل نقطة:
حتى تثبت املعلومة يف ذهن املخاطبني جيب أن تربطها بيشء عميل أال وهو التمرين
والتدريبات عىل كل نقطة رشحتها ،فهذا جيعل املخاطبني واجلمهور يتمرسون عىل
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النقاط العملية ،وثان ًيا يقطع فرتات امللل التي تصيب احلضور أثناء عرض املحتوى
العلمي للدورة.

بعدما تعلمت كيف حترض مادة علمية ،جيب أن تضع يف ذهنك بعض األمور اهلامة
عند حتضري حمتوى املادة العلمية ،أال وهي متطلبات التحضري املتقن.
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متطلبات التحضير المتقن:
• وضوح اهلدف من املحارضة :فام الذي تريد أن توصله للناس؟ هل ستعرض
مهارة جديدة؟ أم ستوصل هلم معلومة مفيدة؟ أم أنك تريد أن تبني عندهم
قناعات ومبادئ؟ وجيب أن يظهر ذلك يف املقدمة التي تبدأ هبا ،فأهم يشء أول
دقيقتني وهي «املقدمة النارية» وآخر دقيقتني تعرض فيهام اهلدف من الدورة.
 سعة اإلطالع وكثرة الشواهد( .اطلع عىل نموذج رشوط اخلربة) مهارة البحث ،واالستفادة من املعرفة :استخدم طرق البحث اجلديدة ،وال تستخدم املراجع القديمة.
• متابعة اجلديد :أبحث يف شبكة اإلنرتنت عىل ما هو جديد ،كذلك يف النظريات
اجلديدة ،جيب متابعة كل ما هو جديد.
 مراعاة االحتياجات التدريبية واالنطالق منها. -التجديد واإلبداع واالبتكار والبعد عن الروتني.
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• أحفظ قدر االستطاعة :أحفظ مقوالت ومجل تناسبك ،قصص ،فقرات وهي
أمور مهمة ،وتضيف قوة للمدرب.
• ال  تتوقع أن يكون التدريب سهالً :نعم هو ممتع ولكن إذا أردت أن تصل
للنجومية عليك أن تطور من مهاراتك باستمرار ،وبعدما قمت بتحضري املادة
العلمية ،مل يبقى عىل اإللقاء أمام اجلمهور إال خطوة واحدة ،أال وهي التدريب
عىل اإللقاء أمام أشخاص أو جمموعة تعرفهم.

 -3وضع األهداف.
يأيت اإللقاء اجليد من حتديد اهلدف الذي تريد أن تصل إليه ،فوضوح األهداف
جينبك الفشل يف إلقاءك وتشتت أفكارك ألنك تركز عىل هدف حمدد تنطلق يف
حديثك حوله ،وإليك فوائد وضع وحتديد اهلدف من إلقائك:
 يساعدك وضع اهلدف يف تقسيم املادة العملية إىل أجزاء صغرية تسهل عليكالتدرج يف رشحها ،مما يسهل عىل احلضور فهم ومتابعة ما تقوله واإلقتناع به.
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 يساعدك يف حتديد ما تريد أن توصله للجمهور منمشاعر وعلوم وأفكار ومبادئ وتريد أن يتذكرها
اجلمهور بعد ذلك.
 يساعدك يف حتقيق أهدافك الشخصية ،فأنت لكطموحات والتحدث واإللقاء أمام الناس يعطيك فرصة
حتقيق أهدافك اخلاصة من (الشهرة ،املال ،احلصول عىل
وظيفة ،دعم مؤسستك ،وغريها).
وتأثريا،
وكلام كانت األهداف أكثر حتديدً ا ودقة كلام أصبح اإللقاء أكثر فاعلية
ً
وحتى تتأكد من أنك تسري يف الطريق الصحيح وواضع أهدافك وحمددها ،قم
بسؤال نفسك:
 ما هي أهدايف التي أريد حتقيقها يف تلك املحارضة؟ هل أهدايف متوافقة مع نوعية اجلمهور واملتحدثني إليهم؟ -ما هي أهدايف اخلاصة لتلك املحارضة؟
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ما األسئلة المتوقع طرحها؟
قبل أن تبدأ اإللقاء أمام اجلمهور جيب عليك
أن تضع يف حسبانك أنك ممن اللمكن أن
تتعرض للسؤال من أحد احلارضين سواء
كان من اجلمهور إن كان أمام الناس يف
مؤمتر أو حمارضة ،أو من أحد أعضاء جملس
اإلدارة إن كنت يف اجتامع وتعرض فكرة
جديد لرؤية الرشكة ،فحتى ال تتوقف نبضات القلب وتتعرق وتتلعثم بالكالم،
جيب أن جتهز جمموعة من اإلجابات والردود حول املادة التي تقومو بعرضها،
وتضع جمموعة من األسئلة املتوقع طرحها وما هي اإلجابة النموذجية والوافية
والواضحة هلذه األسئلة.
وحينام تبدأ املحارضة أخرب احلضور يف بداية إلقاءك أنك ستكون سعيد باإلجابة
عىل أسئلتهم يف الوقت املناسب سواء كان يف آخر املحارضة أو يف الوقت املستقطع
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(االسرتاحة) ،فإن عملية طرح األسئلة أثناء اإللقاء يؤدي إىل تشتيت األفكار
وتشعبها.
وإليك بعض األسئلة التي تساعدك يف وضع قائمة بام سيثري فضول احلارضين:
 هل موضوع املحارضة حيتوي عىل نقاط مثرية للنزاع؟ هل هناك أجزاء يف املحارضة مبهمة وتثري فضول احلارضين؟ هل هناك أمثلة جمهولة أو غري واضحة يف حمتوى املحارضة؟ -هل قمت بحذف جزء من املادة العلمية أثرت عىل تناسق وتسلسل العرض؟
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ثان ًيا :من مجهورك؟
حتى تقف أمام الناس وتوصل إليهم ما تريده ،وجتعلهم يستقبلوا ما تقوله ويؤثر
يف حياهتم جيب أن تفهمهم اً
أول ،فبعد الفهم تأيت  الطرق والوسائل واألساليب

التي تستخدمها يف نصحهم ،وهلذا عليك أن حتدد من هو مجهورك؟.
وخيتلف الناس باختالف أنواعهم وسلوكياهتم وتربيتهم وثقافتهم وأعامرهم
وأمور كثرية ،وبناء عىل هذا االختالف جيب عىل املحارض حتديد نوعية اخلطاب
املستخدم ,فخطاب كل فئة جيب أن حيدد مسب ًقا.

فمن غري املمكن أن حتارض جمموعة من الشباب وتأيت بامدة تناسب األطفال أو
وأيضا من غري املقبول أن حتارض يف أمور عامة وأنت ستتكلم
تناسب كبار السنً ،

عن أمور ختصصية يف جمال معني ،فأنت بذلك تضيع من وقتك وتيسء لسمعتك
وتضيع منك مجهورك.
وهلذا جيب عليك عزيزي املحارض حتديد اجلمهور الذي سيحرض لك ألنه
سيتوقف عليه أمور كثرية منها:
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• حتديد اجلمهور أمر يف غاية األمهية :جيب أن ختتار من سيحرض خطابك حتى

ال  تفاجئ بأنك وأنت تتكلم أثناء اإللقاء يف واد واجلمهور يف ٍ
واد آخر ،فكلام
حددت اجلمهور كلام ساعد ذلك يف نجاحك مع الفئة التي ختاطبها.
• تطويع املادة عىل حسب اجلمهور :ختتلف املادة التي حترضها إذا كانت يف جمال
متخصص وحيرض فيه عدد من املسئولني الكبار ،عن املادة التي حترضها إذا كنت
ستتكلم عن جمال معني بوجه عام.
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اً
فمثل إذا كنت ستحارض ملجموعة من اجلمهور املحب لإلعالم ختتلف كليا حينام
تعطيها لوزير اإلعالم واإلعالميني املتخصصني يف جمال اإلعالم ،فباختالف
اجلمهور ختتلف املادة وأسلوب اخلطاب واإللقاء الذي ستقوم عليه.
• حتديد طبيعة اجلمهور :ذكور – إناث – عرب – أجانب – صم – مكفوفني –
إعاقة حركية – تعريفية ...الخ.
• العمر :هل هم أطفال؟ ،أم يف سن املراهقة؟ أم يف سن الشباب؟ أم يف سن
منتصف العمر؟ أم يف سن التقاعد؟.
• املستوى الثقايف :وهو املدى الثقايف والتعليمي للجمهور ،هل هم من غري
املتعلمني ،أم املهنيني ،أم خرجيي اجلامعة ،أم أهنم أساتذة   جامعيني ،كل ذلك
يؤثر يف حتديد فئة اجلمهور الذي ستختار أن حيرض خطابك.
• القدرات واإلمكانيات :وهي أمور أخرى سواء كانت مهارهتم أم مستواهم يف
اللغات األجنبية ،جيب أن حتدد كل التفاصيل املمكنة عن من هم مجهورك.

أيضا من األمور التي جيب أن ختتارها يف اجلمهور وحتددها مسب ًقا قبل البدء يف
ً

اإللقاء ،هي املتطلبات السابقة للمحارضة ،وهي:
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 شروط املتقدمين للمحاضرة:• شهادات :مستواهم العلمي ودرجاهتم العلمية ،أو شهادات يف ختصصات معينة
يف جمال متخصص.
• مستوى معييش  معني :سواء كان مستوى اجلمهور املادي (فقراء – متوسط –
أغنياء).
• خربة معينة :وهي عدد سنوات اخلربة التي قضيتها يف جمال ختصيص ستقام
الدورة التدريبية فيه ،وهكذا.
• احلالة االجتامعية معينة (متزوج – مطلق – أب – من أهايل األشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة ..الخ).
بعدما أن حددت اجلمهور الذي سيحرض لك ،وحددت الفئة التي ستتعلم منك،
فأنت اآلن أمام أمر آخر أال وهو كيفية معرفة أنواع احلارضين ويساعدك ذلك عىل
التأثري فيهم ،فال خيرج أحد من تلك املحارضة إال وقد استوعب كل تفاصيلها،
فاإلدراك واالستيعاب خيتلف من فرد لآلخر ،فالناس خيتلفون يف عملية اإلدراك
واالستيعاب ٌ
كل عىل حسب وعيه ومدى مهاراته.
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أثر حجم جمهورك:
الجمهور

مواصفاته

كيفية التصرف؟

مجهورك حجمه
صغري
(أقل من 25
شخص)

 انتباه أكثر. أمثلة كثرية. أسئلة مبارشةمتعلقة باجلمهور

 تواصل مع اجلميعبالعني.
 انظر إليهم فهذايساعدك عىل جذب
انتباههم.

مجهورك حجمه كبري
(أكثر من 25
شخص)

 رسحان أكرب. مهس أكثر. -تشتت االنتباه

 تأكد أن اجلميعيراك وسامعك
وخصوصا اجلالسني
ً
يف املقاعد اخللفية.
 ربط النقاطكثريا
وتكرارها ً
لتحافظ عىل الرتكيز.
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أنماط شخصيات الجمهور:
ينبغي عىل املحارض الناجح أن يكون قادراً  عىل التعامل مع خمتلف أنامط
الشخصيات وإقناعهم بقدرته وكفاءته كخطيب ماهر وحمارض مميز ,فالتأثري عىل
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اآلخرين له عوامل ومعايري ,ولكي ُتؤتى هذه املعايري ثامرها املرجوة جيب أن
تكون مالئمة جلميع أنامط الشخصيات ,فعندما تقف أمام جمموعة من احلضور
جيب أن تكون لديك األدوات التي تستطيع من خالهلا التأثري عىل خمتلف أنامط
الشخصيات.

أهمية معرفة األنماط املختلفة للحضور:

عىل سبيل املثال ,يوجد أشخاص انطوائيون داخل املحارضة ال يريدون أن خيالطوا
الناس أو أن يتحدثوا معهم ,لذا فعىل املحارض أن جيد طرق فعالة للتأثري يف هؤالء
األشخاص ,ومن أفضل الطرق للتأثري يف االنطوائيني هي استخدام التكنولوجيا؛
فاألشخاص ذوى النزعة االنطوائية يقضون أوقاتاً طويلة بمفردهم أمام احلاسب
الشخيص أو مع اهلاتف الذكي.
وهذا النوع من البرش ُيفضل أن يسمع لذا فهو أفضل الناس التي تستشريها

يف موضوع ما ،لذلك فمن أفضل الطرق جلعل االنطوائيني يتكلمون معك
أيضا حث
ويشاركونك هي استخدام الوسائل التكنولوجيا احلديثة ,ويمكن ً
االنطوائيني عىل املشاركة من خالل التصويت يف الطاوالت ،أو توزيع البوست

كارد جلعلهم يكتبون ما يريدون.
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وهناك أشخاص اجتامعيون حيبون التحدث مع الناس،فاالجتامعي  يتكلم كثرياً 
وال يسمع ,وهو مترسع إىل حد ما يف اختاذ قراراته .لذا فأنت كمحارض جيب أن
تعرف أن الشخصيات خمتلفة.
فهناك معايري كثرية ،فهناك من حيب التفاصيل ومنهم من حيب الصورة كاملة,
لذا فأنت كمحارض جيب أن تنجح يف إقناع اجلميع باملشاركة ,جيب عليك أن

تشارك احلضور وخترج ما بداخلهم ،وهو ما تكلمنا عنه ساب ًقا عن كرس احلواجز
وخصوصا مع اخلجولني.
ً
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أسئلة تحليلية حول من هو جمهورك؟
السؤال

أمثلة

من هو مجهورك األسايس؟ إىل
من ستوجه معظم حديثك؟

شباب جامعي ،طلبة ،معلمون،
حماسبون ،رجال أعامل ،ربات بيوت...،

ما هي معلوماتك عن مجهورك؟

املستوى التعليمي ،السن ،اجلنس،
املستوى الوظيفي ،الدين أو الطائفة...،

ما هي نظرة مجهورك لك؟

معجبون بك ،ال يعرفونك ،بعضهم
يعرفك جيدً ا ،يشكون يف قدراتك...،

لدهيم مبادئ ،حمرتفون يرغبون يف
ما مدى معرفة مجهورك بموضوع
التطور ،ال فكرة لدهيم عن املوضوع...،
إلقاءك
ماذا تريد أن يتعلم مجهورك؟
ما هي مشاكل مجهورك مع
موضوع إلقاءك؟
ما هو العالج الذي ستطرحه
عليهم؟

أن تعلمهم معلومات حول....
أن تعلمهم مهارات حول....
أن تغري مفاهيمهم أو قناعاهتم حول...
اخلوف من ،...األثر السلبي عىل حياهتم
من  ،....خسارة ...
يمكن التغلب عىل اخلوف بـ....
إذا فعلت التايل...

إجاباتك
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ً
ثالثا :إعداد املكان:
يعترب املكان من أهم األمور التي جيب عىل املحارض أن يلتفت إليها جيدً ا ،فكلام

كان املكان الذي تعطي فيه املحارضة  جمهزاً باألدوات احلديثة كلام ساعد امللقي
واخلطيب عىل نجاح إلقاءه.
جيب أن حيتوي املكان عىل عدة أمور ،منها (أداة العرض ،كرايس مرحية للحضور،
سبورة ،جتهيز األقالم للكتابة عىل السبورة ،جتهيز نوعية اإلضاءة ودرجاهتا).
كذلك مكان إقامة املحارضة مهم جدا ،فمعرفة املكان اجلغرايف للقاعة أو املكان
الذي ستحارض فيه بحيث ال يكون املكان يف منطقة بعيدة عن احلارضين ،أو يف
مكان من الصعوبة الوصول إليه ،فيجب عليك أن ختتار مكان مناسب للحضور
سواء كان قريب من مكان عملهم أو من السهولة بمكان الوصول إليه.
جيب عليك زيارة املكان مسب ًقا حتى يتسنى لك تعديل أو إضافة أو تغيري مكان
املحارضة أو القاعة التي ستلقي فيها خطابك ،فتتأكد أهنا مناسبة للجمهور
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املستهدف سواء كانوا (أطفاالً – نساء – معاقني...-الخ).
اً
فمثل لو كان احلضور من ذوي اإلعاقة جيب أن حترص عىل وجود الكرايس
املجهزة هلم ،واجللوس بطريقة صحيحة حتى يستطيعوا أن يشاركوا ويتفاعلوا
معك يف إلقاءك.

تنظيم وإدارة املكان:
هناك أمور عديدة جيب أن هتتم هبا يف إدارة املكان وتنظيمه ،فعدم االهتامم هبا يؤثر
عليك بطريقة أو بأخرى حينام تلقي وختاطب اجلمهور ،وهي كالتايل:
• درجة اإلضاءة :هل هي كافية؟ وهل يوجد شاشات لعرض أفالم عند احلاجة؟
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• الكهرباء :أين هي منافذ الكهرباء وهل ستحتاج ألسالك إضافية وحموالت؟
• األثاث :هل هناك ما يكفي من الكرايس والطاوالت وهل من املمكن تغيري

أماكنها؟

• اجلدران :هل من املمكن عرض مواد عىل اجلدران أم أنك ستحتاج الستخدام

السبورة؟

• املعدات :ما هي املعدات املتوفرة ،وهل هي تعمل؟ وهل هناك مصابيح
احتياطية؟

• املطبخ :هل يمكن إعداد الطعام يف املكان (هل هناك أكواب..... ،الخ) أو أنك

ستضطر جللبها (مثل القهوة)؟

• املراحيض :هل هي موجودة وهل هي نظيفة ومفتوحة وهل هناك ورق توليت؟
• طريقة الوصول :هل من السهل الوصول لألماكن أم أن احلضور سيحتاجون

خلريطة ،وهل هناك مواقف سيارات ووسائل مساعدة لذوي االحتياجات
اخلاصة؟
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رابعا :اخلطط البديلة :تفادي وقوع
ً
املشكالت يف اللحظات األخرية:
يف بعض األحيان قد حتدث مشكالت أومواقف شخصية صعبة أو أمور معينة
تسبب بعض املشاكل لك يف اللحظات األخرية ،فامذا يمكنك أن تفعل؟

لقد نسيت ما كنت ستقوله:

العديد من املحارضين خيافون أن تتوقف أدمغتهم عن العمل أمام اجلمهور ،وهذا
األمر حيدث لنا مجيعا يف املحادثات اليومية مع اآلخرين ،ومع ذلك عندما تتحدث

أمام اجلمهور أو احلارضين قد يكون األمر غري مريح بشكل أكرب ،فامذا تفعل إذا
حدث لك ذلك:

• اعرتف بأنك نسيت عندما حيدث ذلك متا ًما كام تفعل يف املحادثات اليومية
املعتادة ،واستمر يف الكالم و ُعد إىل النقطة األساسية عندما تتذكر.

• خذ رشفة من املياه املوجودة عىل الطاولة اخلاصة بك ،ففي كثري من األحيان
يتوقف عقلك ملدة ثالثني ثانية فقط ثم ستتذكر ما تريد.

• حاول أال   تُظهر ارتباكك من خالل تكرار النقطة األخرية بطريقة خمتلفة أو

إعطاء مثال عليها ،ستعطيك هذا بضع ثوان من الوقت للتفكري ,متاما مثل رشب
املاء.
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• راجع املالحظات اخلاصة بك ،جيب أن تضمن أن تكون مالحظاتك مفيدة

بالنسبة لك؛ بحيث حتتوي عىل املعلومات التي تريدها بطريقة متكنك من إجيادها
بسهولة عند احلاجة إليها.

• من املمكن أن حتول االنتباه للحضور وتبدأ يف االستفسار عن أسئلتهم يف هذه
املرحلة ،فال   أحد يعرف بالضبط ما كنت تنوي قوله أو القيام به من املستبعد

جدً ا أن يالحظ أي شخص هذا التحول.

• حاول أن يكون لك مجلة ثابتة لتقوهلا يف املواقف املامثلة ،مثل« ،لقد نسيت

ما كنت سأقول ،هل يستطيع أحد منكم إجياد اإلجابة بنفسه؟ « أو» لقد توقف

رأسى عن العمل ،هل يتذكر أحدكم ما كنا نتحدث عنه؟ «

أنت لست على ما يرام:

ليس هناك الكثري مما يمكنك القيام به حيال الشعور باملرض ،فالعرض جيب أن
يستمر ،وذلك ألنه من النادر أن يكون هناك حمارض أو خطيب احتياطي يمكنه

مريضا لدرجة
القيام بعملك مؤقتًا ،وبالتأكيد إذا كان لديك يشء ُمعد أو إذا كنت ً

أنك غري قادر عىل ترك رسيرك والتدريب.

فقد حتتاج إىل تأجيل املحارضة حتى تشعر بتحسن ،فمن الصعب إلغاء دورة

تدريبية ألن الكثري من الناس اآلخرين يعتمدون عليك ،فامذا تفعل إذا حدث لك

ذلك؟
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خ
ل
ا �طط ال ب�دي�ل�ة
• ال خترب احلارضين بأنك لست عىل ما يرام ،أو إذا قمت بذلك حاول أن تُظهر
أنه جمرد تعب بسيط .وذلك حتى ال يتعاملوا معك بشفقة.

• قم بعمل تغيري يف نظام املحارضة عن طريق الرتكيز عىل مشاركة وأنشطة
احلارضين ,ويف الغالب سيكون ألحد احلارضين خربة أو جتربة سابقة يف املوضوع
الذي تلقيه ,لذا يتعني عليك أن تطلب منهم املساعدة يف تقديم املعلومات أو إبداء

رأيه يف موضوع املحارضة.

خرجت عن املوضوع األساسي:

من السهل جدا أن خترج عن املوضوع األسايس ،فهناك اآلالف الطرق التي قد
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تقودك إىل االنتقال ملوضوع آخر ،ويف بعض األحيان قد يقودك املشرتكون إىل ذلك
من خالل أسئلتهم.
ويف أحيان أخرى تتسبب أنت يف اخلروج عن املوضوع الرئييس ألنك حتكي قصة

وأضفت هلا بعض املعلومات لتبدو أكثر تشوي ًقا ،ولكن بمجرد أنك خرجت عن
املوضوع األسايس حاول إعادة توجيه تركيز املجموعة وجرب هذه التقنيات
ملساعدتك:
• حاول أن تصل بني ما تقوله وبني املوضوع األسايس.

• قد يكون املزاح جيدا يف هذه احلالة ،اختتم املوضوع برسعة و ُقل شيئا مثل« :يا
كثريا عن املوضوع الرئييس!»
إهلي ،لقد تشتتنا ً

• إذا كان من الصعب العودة إىل املوضوع الرئييس يمكنك أخذ قسط من الراحة.

املعدات املساعدة ال تعمل:

هناك الكثري من املشكالت التي قد حتدث للمعدات ،بد ًءا من أهنا من املمكن أن

ال تصل أو ينساها شخص ما أو يتم تسليمها للغرفة اخلاطئة أو من املمكن ببساطة
أن ال تكون متوفرة ،فتعترب املعدات هي من أهم أساسيات أي حمارضة وأي خلل
هبا سيؤدي إىل مشكلة كبرية.
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ويمكن جتنب بعض مشاكل املعدات املساعدة ولكن البعض اآلخر ال  يمكننا

دائم بالتحقق من املعدات اخلاصة بك مرتني ،وأطلبها عىل األقل
منعه ،وهلذا ُقم اً
قبل بدء املحارضة بأسبوع.

وعند وصولك إىل قاعة املحارضة اخلاصة بك حتقق من املعدات اً
أول ،وتأكد من

أن كل يشء يعمل بشكل جيد وأن األسالك مثبتة بصورة صحيحة ،ومن أن يتم
تعبئة لوحة املخطط التوضيحي بورق جديد غري مستخدم ،وعىل أية حال عندما
حتدث أي مشكلة متعلقة باملعدات عليك أن تقوم بالتايل:
 أن يكون لديك خطة احتياطية. -أن حتافظ عىل هدوءك.

ُ -قم باالعتذار للجمهور بإجياز وحاول إصالح املشكلة يف مدة ال تزيد عن أربع

دقائق ،ومن املمكن أن تعطي احلارضين اسرتاحة قصرية ،ولكن ال تسمح هلم
باجللوس ومشاهدتك وأنت حتاول إصالح املعدات اخلاصة بك.

الفصل الثالث

أثناء األلقاء
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اً
أول :كيف تفتتح حديثك؟

 -1كسر الجليد:
وتوترا ،وحتى يزيل
حينام يقف املحارض أمام اجلمهور جيد أن هناك رهبة وقل ًقا
ً

هذا التوتر ،جيب أن يكرس احلاجز بينه وبني اجلمهور ،فيقوم بتعريف نفسه أو من
املمكن أن يقوم بعمل لعبة أو أي أمر يساعد عىل اندماج احلضور ،ولكن ،ما هو
الدافع لكرس اجلليد بينك وبني احلضور؟ بمعنى آخر ،ملاذا نحتاج إىل كرس اجلليد؟.
لماذا نحتاج إلى كسر الجليد؟
• العمل عىل تقليل التوتر بني احلضور :فحينام يصعد املحارض أمام احلضور،
تدور أسئلة كثرية يف أذهان اجلمهور( :من أين جاء هذا اخلطيب؟ وما الذي
سيتكلم عنه؟ وهل هو مصدر ثقة للتعلم منه؟).
وحتى جييب املتحدث عىل هذه األسئلة جيب أن ُيعرف نفسه ويتعرف اجلمهور
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بعضهم عىل بعض ،ويكرس اجلليد بينه وبني احلضور وبينهم وبني بعضهم.
• تشجيعهم للمشاركة وإزالة الرهبة من احلضور :فمسألة مشاركة اجلمهور
وا ُملتحدَّ ث إليهم هامة جدً ا؛ إذ جيب أن هتتم بمشاركة احلضور إلزالة اخلوف

لدهيم ،وخلق مناخ تشاركي للجميع.

• إزالة اخلوف من امللقي وهتيئة اجلمهور :حينام يبدأ املحارض يف الكالم عن
نفسه ويتحدث مع اجلمهور يزول اخلوف منه ،و ُيفتح له املجال يف التعامل
معهم ،فاإلنسان عدو ما جيهل ،ولكن حينام تُعرف عن نفسك ويتعرف احلضور
بعضهم عىل بعض ،يزول ذلك اخلوف.
بعدما عرفنا أمهية كرس اجلليد بينك وبني احلضور ،عليك أن تتعرف عىل أساليب
وأفكار تقوم هبا مع احلضور تساعدك عىل كرس اجلليد بينك وبينهم.
أساليب وأفكار لكسر الجليد:
• قصة مفرحة :أن حتكي هلم قصة طريفة أو أطرف املواقف التي حدثت لك ،أو
تقص عليهم جتربة شخصية طريفة.
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• تدريب أو ملء استقصاء :من املمكن أن جتعل احلضور يشاركون يف تدريب
رسيع أو أن توزع عليهم استقصاء حول املوضوع الذي ستتكلم عنه تاركًا إياهم
يشرتكون مع بعضهم البعض فيه ،حيث سينكرس اجلليد بينهم.
• وضع قواعد املحارضة :ضع قواعد للمحارضة ،واحرص عىل التزام احلضور
هبا ،ومن أمثلة عىل هذه القواعد( :مواعيد االسرتاحات ،وقت البدء واالنتهاء
من املحارضة ،التعامل مع اهلاتف والشبكات االجتامعية املختلفة ،وغريها).
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• عدِّ د احتياجاهتم :اجعل هناك هدف يسعون إليه وهم يف املحارضة ،ومن حني

آلخر ،قل هلم( :ملاذا جئتم؟ ماذا تتوقعون من املحارضة؟) ...،وهكذا.

• اطرح سؤاالً :يف بعض األوقات قد تبحث عن طريقة رسيعة وسهلة ،وربام
ليس لديك الكثري من الوقت املتاح ملرحلة كرس اجلمود ،فيمكنك استخدام
األسئلة التالية وطرحها عىل اجلمهور:
 ما النشاطات التي تقوم هبا بغرض االستمتاع؟ إذا أمكنك أن تكون حيوانًا معينًا ،ما احليوان الذي ستختاره؟ وملاذا؟ هل يمكنك أن تصف لنا عطلة أحالمك؟ ماذا هو أكثر أمر حتبه يف املكان الذي تعيش فيه؟ ماذا ستفعل إذا أصبحت فجأة من أصحاب املاليني بعد فوزك باليانصيب؟ ما هو آخر كتاب قرأته؟ وهل توصينا بقراءته؟ -إذا كان بإمكانك إحياء حفل واختيار أربعة أشخاص -أحياء أو أموات  -
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حلضورها ،من ستختار؟
 ما هي الشخصية التارخيية التي علمتك شيئا ما؟ وماذا علمتك؟ كيف حتب قضاء عطلة هناية األسبوع؟ ماذا ستفعل إذا كان يمكنك تغيري العامل؟ ما هي املرحلة التي تعتربها نقطة حتول يف حياتك؟ ما هي الفرصة التي ندمت عىل تفويتها؟ وكيف كانت ستغري حياتك لألفضل؟ ما هي الشخصية الومهية التي حتبها؟ وملاذا؟ ما هو املوقف األكثر غرابة الذي حدث لك يف حياتك؟ كيف حتب االحتفال بالنجاح؟ ما اليشء غري املتوقع الذي حتمله يف حمفظتك أو جيبك؟ -إذا كنت سرتتدي يت شريت حيمل شعارك يف احلياة ،ما هي الكلامت التي ستكون
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مكتوبة عليه؟
 ما هي أكثر حقيقة مثرية لالهتامم عنك والتي ال يعرفها أغلب من يف الغرفة؟ ما هو فيلمك املفضل؟نصائح لكسر الجليد:
• اخرت طرق كرس اجلليد عىل حسب مجهورك:
• ُقم بربط طرق كرس اجلليد باملحتوى
• راقب الوقت جيدً ا خالل مرحلة كرس اجلليد حتى ال يضيع وقت طويل يف
هذه العملية

• تأكد من إنشاء مناخ مريح للحضور واختيار طريقة كرس اجلمود الصحيحة.
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 -2ال تبدأ بـاالعتذار:
إن من اخلطأ الذي يقرتفه املحارض يف كلامته األوىل أن يبدأ باإلعتذار ،فربام تأخر
عن موعد املحارضة ،أو ربام هناك عطل يف قاعة املحارضة ،أو ربام مل حترض جيدً ا
حول املوضوع املطلوب التحدث فيه ،أو غري ذلك.

بعضا
فعىل أي حال ،إذا حدث أي يشء من تلك األمور ،فال تبدأ باإلعتذار ،فإن ً
من احلارضين سيكتشف ذلك دون أن تقوله ،والبعض اآلخر لن يعرف يشءِ ،
فلم

مبكرا
تلفت إنتباه اجلميع؟ ،ملاذا تثري تفكريهم حول أهنم ال يستحقون أن حترض ً
من أجلهم؟ ،أو أنك مل تأخذ مجيع احتياطاتك ،فاجلمهور الذي جاء إليك مل يأيت
حتى يستمع إىل أعذارك.
فلحظة ظهورك أمام اجلمهور تلفت اإلنتباه بشكل طبيعي ،فإن فقدت إنتباه
اجلمهور فمن الصعوبة اسرتجاعه مرة أخرى ،فابدأ بيشء مثري من اجلملة األوىل
وليس الثانية وال الثالثة؛ بل الكلمة األوىل!
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-3كيف تستغل رهبة البداية؟
يصاب املحارضين واخلطباء حتى املخرضمني منهم يف فن اإللقاء والتحدث أمام
اجلمهور بالعصبية والقلق قبل اإللقاء ،ومن املمكن اعتبار رهبة البداية مشكلة
رئيسية تواجه ُمقدمي اإللقاءات ،فهي جتعلك تشعر بعدم االرتياح ،وتؤثر

عىل أدائك يف اإللقاء ،ولكن كل تلك األعراض من تصبب العرق وتعرق اليد
واالرجتاف واضطراب األمعاء تعكس مدى الطاقة العصبية التي حتتاجها للتقديم
بطاقة وقوة مؤثرة وأداء جيد.
ونرضب اً
مثال عىل ذلك ،حينام واجه رئييس جملس إدارة إحدى الرشكات
الربيطانية مشكلة يف التحدث أمام اجلمهور واإللقاء ،فرغم من أهنام ناجحان يف
عملهام إال أهنا كانا يفتقدان الثقة يف التحدث أمام مجع أو حشد كبري ،فكان أحدمها
يصاب بالرعب واآلخر يصاب باإلغامء فور صعودمها للمرسح.
وبعد التدرب والثقة بالنفس ،وتعلمهام كيفية السيطرة عىل اخلوف والتعود عىل
التحدث أمام اجلمهور ،أصبح املديران متحدثني حمرتفني ويمكنهم إلقاء أقوى
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الكلامت بأداء منعش ونابض باحليوية.
فام حيدث علم ًيا وفسيولوج ًيا أن هناك مستوى عال من «األدرينالني» يف الدم،
وهو استجابة بيولوجية حتث اجلسم عىل بذل طاقة إضافية ،واستغالل تلك
الطاقة وتوجيهها يف كلامتك األوىل سيضفي عليها قوة ومحاسة وطاقة جتذب أنتباه
احلضور إليك.
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وحينام تفرغ كلامتك األوىل يف أذهان احلضور بطريقة محاسية ،فلن يكون لديك أي
سبب يدعوك للخوف من عدم قدرتك عىل إلقاء ناجح ،كام أن ظهورك يف أحسن
هيئة ترضيك ،سيساعدك عىل أن تؤمن بذاتك ،وأن تزيد من ثقتك بنفسك.
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ثان ًيا :عناصر اإللقاء:
هناك عنارص أساسية للتواصل والتأثري يف الناس ,فمعظم الدراسات تشري إىل أن
التأثري يف الناس يتم باستخدام ثالثة عنارص رئيسية وهى :كلامت املحارض ,نربات
صوته ,ولغة جسده.
لذا فعملية اإللقاء تتكون من ثالثة عنارص رئيسية هي :املادة العلمية أو املحتوى,
الصوت ,ولغة اجلسد؛ فالتأثري عىل اآلخرين يتم باستخدام هذه العنارص الثالث:
• العنرص البرصي (لغة اجلسد).
• الصوت.
• املحتوى – املادة
حمارضا ناجحاً جيب أن متتلك القدرة عىل التأثري يف اآلخرين ،وهو ما
لكي تكون
ً
يتم بلغة اجلسد (العني ,وحركات اليدين والوجه والكتفني) ,واملحتوى ،والصوت

ونربته.ولكن هل هذه العنارص عىل درجة واحدة من األمهية أم أن  هناك تفاوتًا يف
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ذلك؟ وإذا كانت تتفاوت ،فام هو العنرص األهم؟ وما هو األقل أمهية؟
اإلجابة البدهيية لكثري من الناس قد تكون وبدون تردد «املحتوى» ,فقد يظن
الكثريون أن أهم عنرص يستخدمه املدرب هو املادة العلمية أو املحتوى ,فام هيم هو
املحتوى الذي يعلمه املدرب للمتدربني ،إال أن هذا غري صحيح ,فقد اتفق العلامء
أن أهم عنرص يستخدمه ا ُمل ِ
لقي للتأثري يف اجلمهور هو لغة اجلسد ,ثم الصوت ثم
املحتوى.
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تأمل معي هذا المثال:
اطلب من احلضور أن يقفوا واطلب منهم النظر لليمني ،ثم اطلب منهم وأنت
ترفع يديك أن خيفضوا أيدهيم إىل األسفل ,ثم الحظ ردة فعلهم ،فستجد أن أغلبهم
مل يتحرك مستغربا ما فعلته من حتريك جسدك عكس اجتاه مدلول كالمك.
فبالرغم من أمرك هلم بخفض أيدهيم إىل أسفل إال أن حركة جسدك دلت عىل

عكس ذلك ,ولذا ستجد أن أكثرهم قد ُأصيب بالدهشة ومل ينفذ ما طلبت أو أنه قد
رفع يديه إىل األعىل مستجي ًبا حلركة جسدك ،وهذا التمرين يدل عىل تفوق العنرص
البرصي ولغة اجلسد عىل املحتوى كعنارص للتأثري يف اآلخرين.
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-1لغة الجسد.
يقول العلامء أن لغة اجلسد أهم أمر جيب أن يفعله املحارض ويركز عليه ،ويرون  
أن تأثري لغة اجلسد يصل إىل  %55من املحارضة ،يليه تغيريك لنربات صوتك،
فالصوت له  % 37من التأثري ،أما املحتوى فتأثريه  %7فقط ،فأنت حتى تؤثر عىل
اآلخرين حتتاج لنربات صوت عالية ووقفة وحركات جسد بطريقة تؤثر عىل

اآلخرين.

هناك مثل صيني يقول« :قل يل وسوف أنسى ،أرين لعيل أتذكر ،أرشكني وسأتذكر
دائم ».إذن فلغة اجلسد للخطيب واملحارض وامللقي ال تستطيع اجلمهور أن ينساها
اً

ولكن الكالم ُينسى.

تعترب لغة اجلسد من مهارات العرض وهي مهمة جدً ا للمحارض حيث يتم

توجيهها يف نقل أفضل املعارف واملهارات للمشاركني ،فمن املهم أن تعرف
نفسك جيدً ا حتى يكون لديك القدرة عىل أن تعرف كيف يراك احلارضون ،وما

هي نقاط قوتك وكيف يمكنك استغالهلا بطريقة جيدة؟ ،وما هي املهارات التي
حتتاج لتطويرها؟.
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دائم عىل استخدام ما هو جيد بالنسبة لك وعىل أال تكون تقليد ًيا ،فبداخل
احرص اً

كل حمارض هناك فنان أو ممثل ينتظر الوقت املناسب للتعبري عن نفسه ،فإذا كنت
ناجحا ،جيب أن تعطي فرصة هلذا املمثل ليصبح
وحمارضا
تريد أن تكون خطي ًبا
ً
ً
مشهورا.
ً
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دائم كل قدراتك ،وجيب أن
وتذكر أنك أفضل دعم لنفسك كمحارض ،واستخدم اً

تتذكر أن أكثر من مخسني يف املائة من الرسائل يتم نقلها من خالل طريقة نطقها.
 -مهارات توظيف لغة الجسد فى اإللقاء الفعال:

• حركة المحاضر على المسرح:
مجيعنا يعلم لعبة (بدون كالم) الشهرية ,حيث حياول شخص ما إيصال رسالة

معينة ملجموعة من األشخاص باستخدام حركة جسده دون التفوه بكلمه واحدة,
وبالتايل حياول املشاركون اكتشاف ما يدور يف باله بناء عىل احلركات التي يصدرها

باستخدام جسده.

وتعتمد حركة اخلطيب أو املحارض عىل املرسح عىل نفس املفهوم ,فيجب عليك أن

تستخدم حركات جسدك إليصال رسالتك إىل اجلمهور.

ولكن حيب أن نفرق بني احلركة عىل املرسح بشكل عام وبني حركات اجلسد

(اإليامءات احلركية) ,فاملقصود باحلركات عىل املرسح هو أنامط حركتك عىل

املرسح واجتاهاهتا ,أما اإليامءات ف ُيقصد هبا حركات يديه وعينيه ورأسه وكتفيه
والتي قد تعطى إحياءات ومعاين خمتلفة.
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جيب أن تكون مسرتخ ًيا وأن تترصف هبدوء ,جيب أن يظهر يف سلوكك أنك

شخص مستعد للوقوف أمام اجلمهور لبحث القضايا معهم ،قف عىل قدميك
استقرارا ،وال تقف برجلني متقاطعتني ،ألن ذلك
االثنتني فذلك جيعلك تبدو أكثر
ً

يعطي إحساس بعدم اليقني ،وبأنك من املمكن أن تنزلق يف أي حلظة.

اقرتب ببطء من الناس عندما يتحدثون ،وإذا قمت بالتنقل أثناء كالمك أو حتدثك

للمشاركني ،فافعل ذلك ببطء ،فذلك خيلق ً
مناخا ود ًيا وسلم ًيا ،وجيب أن يكون

املناخ العام ُمشج ًعا للجمهور عىل متابعتك.

جتنب األوضاع الثابتة ،وال  تبقي أي أدوات كتابة يف يديك أثناء الكالم ،فإن

أمسكت قلم السبورة ،فأمسكه فقط عند الكتابة واتركه عند الكالم ،حتى ال 
ُيشتت اجلمهور ،حيث أنه ينبغي أن يركز احلارضون معك أنت وليس مع أي

شئ آخر.

• اإليماءات:
اإليامءات هي حركات وإشارات جسدية يصدرها الشخص إليصال رسالة معينة,
وبإمكان أي شخص استخدام اللغة الغري شفهية واإلحياءات اجلسدية بغرض
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التواصل مع اآلخرين والتأثري فيهم وذلك

عن طريق حركات اليدين والذراعني

والوجه والعينني.

فأنت كمحارض يمكنك استخدام اإليامءات
اجلسدية للتأثري اإلجيايب عىل اآلخرين،
ويوجد جمموعة كبرية من اإليامءات يمكن

للمدرب استخدامها للتأثري اإلجيايب يف

املتدربني ,وذلك عن طريق استعامل أجزاء
خمتلفة من جسده.

اً
مدلول معينًا
اجعل لكل إشارة تقوم هبا
متصالً  بام تقوله ،وجيب أن تتبع هذه
اإلشارات ما تتحدث عنه ،كأن ترفع يديك

ألعىل مثال عند التحدث عن ارتفاع امليزانية ،واحرص عىل إبقاء اإلشارات لفرتة
كافية من الوقت.

91
مهارات
العرض وفن
الخطابة

إذا كنت عىل سبيل املثال تتحدث عن معدالت الفائدة( -مدى ارتفاعها) -جيب

أن ترفع يديك وتبقيها يف اهلواء لفرتة من الوقت حتى يكون ما تفعله مرتبطا بام
تقوله.

بعض اإليامءات جيب أن تكون مركزة أكثر من التي نقوم هبا يف احلياة اليومية ،جيب
أن تكون أكثر تأكدً ا مما حيدث يف املحادثات العابرة ،وجيب أن تعرب بشكل محايس

عن ما تتحدث عنه.

• الوق�فات الجسدية:
الوقفات اجلسدية تعنى استخدام حركات جسدية يف هناية الكالم لتشري إىل إهناء
هذا األمر دون التلفظ هبذا رصاحة ,كان تقوم باإلشارة بيدك أو بتحريك جسدك

يف اجتاه معني يف هناية كالمك.

• االتصال البصري:
يعترب االتصال البرصي من أقوى أدوات االتصال املبارش ,فعندما تنظر مبارشة إىل

عني شخص ما حيدث أساس حقيقي لالتصال ,وجيب توظيف االتصال البرصي
حتى يقق النتائج املرجوة ,إذ جيب عىل املدرب استخدام
بشكل فعال و ُمركز
حُ
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االتصال البرصي املبارش % 70من الوقت ،وأن حيرص عىل االتصال البرصي مع

مجيع احلارضين.

ال بد من ضبط التواصل بالعني مع سلوكك ,فاالتصال بالعني مهم جدً ا ،وسيكون

سبب إنشاء عالقة بينك وبني اجلمهور ،وهذا يعني أنه جيب عليك التواصل بالعني
لفرتة وجيزة مع كل شخص خالل إلقائك.

جيب أن تقوم بالتواصل بالعني بشكل ٍ
كاف ولكن غري مبالغ فيه ,فمن وقت آلخر،

أرش إىل اجلمهور يف القاعة وأنظر إليهم ،فإذا كنت مل تطور هذه املهارة ،فعليك أن
هتتم بأن تتبع نظراتك ما تقول دون مبالغة ،ويف نفس الوقت جتنب التحديق يف فرد
بعينه أو النظر ألسفل أو التحديق يف السقف عندما تفقد االتصال بالعني.

تأكد من أنك ال تتجاهل احلارضين الذين جيلسون عىل اجلانبني ،ففي كثري من
األحيان ننظر أمامنا ونحن نتكلم وننسى األشخاص املوجودين عىل اجلانب
األيمن واأليرس ،وعليك أال تكثر النظر للشخص املنتبه معك والذي يقوم باإليامء

كدليل عىل الفهم ،بل أعط فرصة أكرب لألشخاص غري املنتبهني حتى تستحوذ عىل
اهتامم اجلميع.
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احلفاظ عىل االتصال بالعني ال يعني إلقاء نظرات مستمرة عىل احلارضين مثل

الرادار ،وهذا اخلطأ شائع بني الكثريين يف حماولة منهم لإلبقاء عىل االتصال مع

اجلميع ،فاحرص عىل عمل فواصل صغرية واالبتسام عندما تقوم باالتصال

بالعني مع شخص ما ,فالنظر إىل شخص مع وجود ابتسامة خفيفة سيحسن من
عالقتك به.

• المالبس:
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جيب عىل املحارض ارتداء مالبس حمايدة برص ًيا وال  تتسبب يف تشتيت انتباه
الناظرين ,فهناك مالبس حينام تلبسها تشتت انتباه الناس ،لذا فمن اخلطأ الكبري

ارتداء اللون الذهبي ،أو أي من األلوان الشاذة أثناء اإللقاء.

• تعبيرات الوجه:
كبريا يف فهم واستيعاب اجلمهور للمعلومات
دورا
تلعب تعبريات الوجه ً
ً
واملهارات التي حياول املحارض تعليمها هلم ,لذا ينبغي علىك أن تتحىل باملرونة

والرباعة والقدرة عىل استخدام تعبريات وجه خمتلفة تعكس انطباعات ورسائل

معينة.

• المساعدات البصرية (الصور – التخيل – التصوير الذهني)
بينام تقرأ كل عبارة أدناه ،انتبه قليال ملا يدور يف ذهنك :الفيلة  -اللون الوردي -
اجلري السباق – أحداث احلادي عرش من سبتمرب – أمواج املحيط – حبك األول

– قراءة كتاب – نمور الغابة – الشخص األقرب لك يف العائلة.

يمكننا أن نقول بثقة أن كل هذه األفكار ترتجم يف عقلك إىل صور مبارشة ,فأنت مل

تفكر يف الكلامت نفسها من حيث طريقة كتابتها ،بل فكرت فيام متثله هذه الكلامت؛
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حيوان أو فعل ما أو جتربة عاطفية أو شخص معني.
فعقلك عرف كل ذلك دون أن حتتاج إلخباره به ،فالكلمة متثل ببساطة صورة

معينة وهذه الصورة متثل شيئا لوحظ يف الواقع املادي أو مفهوم عقيل أو فكرة ,لذا

فاستخدام الصورة والتخيل يف برناجمك التدريبي أمر ينطوي عىل كثري من األمهية.

 دور الصور والكلمات:املخ يفكر يف ٍ
كل من الكلامت والصور ،كام كتب ديفيد ماير« :التعلم احلقيقي

يتألف من الكتب والتجربة ،من الكلامت والصور ،من الدماغ األيرس واأليمن،
من املعاجلة التتابعية واملتزامنة ،ومن االنعكاس املجرد والتجربة امللموسة».

كثرياً ما حتتاج ألن تتذكر ذلك األمر ,فعندما جتعل إلقاءك غني بالصور تزيد من
احتامل تذكر احلضور للمعلومات لوقت أطول ،عىل عكس إذا ما قمت باستخدام
الكلامت وحدها للتدريس.

 التصوير الذهني:التصوير هو أي طريقة تدريس تساعد الدماغ عىل تكوين صور ذهنية تمُ ثل ما يتم

تعلمه ،وبصفة عامة ،عند إلقاء حمارضة دون استخدام أي ُطرق تكوين صور،
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تقترص استفادة املتعلمون عىل معاجلة املعلومات التي قيلت يف مركز اللغة الرئييس

يف الدماغ أي يف النصف األيرس للدماغ فقط.

وبعبارة أخرى ،أنت تفرغ معلومات يف نصف واحد فقط من الدماغ للجمهور ،يف
حني جيلس النصف اآلخر يف مخول ,ولكن عندما تتضمن أساليب اإللقاء اخلاصة

صورا كافية ،فأنت جتعل املعلومات أكثر إثارة للمتعلم ،وستساعده أيضا عىل
بك
ً
تذكرها وعدم نسياهنا بسهولة .وتشمل األدوات الغنية بالصور التايل:
 رواية القصص واحلكايات. االستعارات والتشبيهات. الشعارات املبتكرة والرسوم والصور. الرموز واألشكال واأليقونات. احلركات واإليامءات. األشياء املادية. -األفالم و أي وسائل برصية أخرى.
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باإلضافة إىل ما سبق يمكنك أيضا تشجيع املتدربني يف الدورة لرسم الرموز
البرصية اخلاصة هبم للمعلومات من خالل األشكال واخلطوط والرسومات

البسيطة والرموز ،لتساعدهم عىل تذكر املفاهيم اهلامة.

عليك تذكريهم بأن األمر ال  يتعلق بمهارات الرسم ،ولكن يتعلق بمهارات
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التذكُر ،ويمكنك أن تتيح هلم الفرصة خللق أدوات التذكر اخلاصة هبم.
 طرق استخدام التصوير الذهني يف التدريب: رواية القصص :أسهل طريقة للبدء يف استخدام الصور هي أن حتكي قصةقصرية لتوضيح املفهوم ،أ ِّلف قصة أو استخدم قصة قد سمعتها من قبل (يرجى

ذكر املصدر عند القيام بذلك).

اذكر فقط القصص التي تتعلق بمحتوى اإللقاءُ ,قم بإضافة القليل من الدراما

إىل القصة مع نربة صوت مميزة وتوقف مؤقت مناسب باستخدام اإليامءات

كثريا بأن حتكى القصة ألصدقائك اً
مثل ،حتى
واحلركات ،تدرب عىل هذه األمر ً

تكون مرتاحاً أثناء قراءهتا أمام جمموعة.

 -استخدام الرسوماتُ :قم بالتوضيح بقدر اإلمكان باستخدام الرسوم البيانية

والرشائح والبيانات املطبوعة التي حتمل قصاصة فنية أو رسومُ .قم بالبحث عىل

شبكة الويب من خالل  www.google.comجمانا ،أو محل برنامج للرسم عىل

الكمبيوتر.

أو أنضم إىل موقع  www.clipart.comللرسم الفني املدفوع األجر ،والذي
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حيتوي عىل آالف من الرسوم الكاريكاتورية ورسومات اجلرافيك والرموز التي
يسمح   لك  باستخدامها عند دفعك للرسوم األساسية.

كُن عىل بينة من قضايا حق النرش بالنسبة لرسامي الصحف واملجالت ،وقم بعمل

بحث عن حقوق الطبع والنرش عىل شبكة االنرتنت لقوانني حقوق النرش الدولية.

 -التدرب على استخدام لغة الجسد:
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• لعبة:
حاول تكتشف ما ىف بايل -شاركني
يمكن استخدام لعبة بدون كالم كتمرين فعال عىل لغة اجلسد واإليامءات ,ففحوى
اللعبة هو أن تقوم بإيصال رسالة ما ملجموعة من األشخاص كأصدقائك اً
مثل،
عن طريق استخدام حركة جسدك دون التفوه بكلمة واحدة.

وبالتايل حياول أصدقاؤك اكتشاف ما يدور يف بالك بناء عىل احلركات التي

تصدرها باستخدام إشارات يديك وحركة جسدك.

واملامرسة املتكررة هلذه اللعبة قد تساعدك عىل إتقان لغة اجلسد واإليامءات ,وهذا

مرارا يف إيصال رسالتك باستخدام حركات جسدك دون
ألنك إذا نجحت ً
االضطرار إىل احلديث ،فهذا بالتأكيد سيصقل مهارات التواصل غري الشفهي

لديك ،وسيساعدك عىل توظيف لغة اجلسد بفاعلية كبرية ،ومثل هذه التامرين
مفيدة للغاية ومهمة ,فهي مسلية ويمكن جتربتها مع من حولك ومشاهدة مدى

فهمهم ملا تريد إيصاله إليهم.
• توست ماسترز:
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يمكن أيضا تعلم استخدام لغة اجلسد واإليامءات من خالل مشاهدة العديد من
مقاطع الفيديو املوجودة عىل شبكة االنرتنت اخلاصة بمسابقة (توست ماسرت),

حيث يقوم العديد من املتحدثني املعروفني عامل ًيا بالتباري بعرض مواهبهم يف
العرض واإللقاء باستخدام لغة اجلسد واإليامءات.

• استخدام المرآة:
استخدام املرايا مهم جدً ا ،حيث سيساعدك عىل مالحظة وتطوير استخدامك للغة
جسدك ،فمرآتك هي صديقك الصامت ،ت ِ
ُظهر ما تفعله وال تُفيش ما تقوله.

أهمية علم البرمجة اللغوية العصبية:
علم الربجمة اللغوية العصبية ( )NLPعلم مفيد جدً ا للخطباء واملحارضين ,لذا
فمن املهم جدً ا لك أخذ دورات يف هذا العلم ،حيث ستتعلم كيفية قراءة وفهم

األشخاص سواء من نربات أصواهتم أو لغة أجسادهم أو من طريقة تفكريهم.

 -2الصوت.
قال العلامء أن الصوت والنربة يؤثران بنسبة  %38يف الناس ،فاالستخدام
والتوظيف السليم للصوت أمر يف غاية األمهية ،ويتكون الصوت من ثالثة عنارص
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أساسية عليك وضعها يف االعتبار وهي:
 درجة الصوت:ُيقصد بدرجة الصوت الطبقة الصوتية املستخدمة والتلوين فيه ،واختيار متى ترفع

صوتك؟ ومتى ختفضه؟ ومتى تقف؟ ومتى تستمر؟ ونحن كبرش جيب أن نشعر
بارتياح يف طبقة الصوت التي نتكلم هبا ،وهناك درجة تُشعر املستمعني باالرتياح،
كام أن هناك درجة لو تكلمت هبا مخس دقائق تسبب اإلزعاج للناس ،وعموم
الناس يرتاحون للطبقة التحتية ،أما الطبقة العالية فالناس ال تسرتيح لسامعها.
 سرعة الصوت:تشري رسعة الصوت إىل رسعة املتحدث يف إخراج كلامته ,فهناك من يتحدث
فضل أن يميل املحارض واخلطيب إىل
ببطء وهناك من يتسم برسعة احلديث ،و ُي َّ
استخدام نربة رسيعة عن التحدث ببطء.

فالتحدث ببطء يتسبب يف شعور اجلمهور بالتشتت وامللل ,بعكس الرسعة يف
اإللقاء التي تساعد عىل إبقاء احلضور يف حالة من الرتكيز ,إال أنه جيب عليك عدم
استخدام الرسعة يف حديثك بشكل زائد عن احلد ,حتى يستطيع احلضور متييز
كالمك وفهمه بسهولة.
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 نبرة الصوت ( حادة ،رخيمة ،غليظة):يميل بعض األشخاص للتحدث بغلظة أو بصورة حادة ،مما قد ُين ِّفر احلضور ,لذا

جيب عليك تبسيط صوتك وأن تتجنب استخدام النربات احلادة والغليظة.
 أهمية مخارج الحروف ووضوحها:من األشياء املفيدة جداً 
للمحارض

واخلطيب

استخدام الكلامت املعربة
واأللفاظ املفهومة والبعد
عن الكلامت الصعبة والثقيلة
عىل األذن يف اإللقاء ,فهناك
أشياء عليك إتقاهنا حتى
اً
مؤهَّل للحديث أمام
تكون
مجهور ,ومن أمهها :خمارج
األلفاظ والتمرن عليها
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بكثرة أثناء اإللقاء وسامع نفسك لتحسني خمارج احلروف.
 كيف يخرج الصوت ..؟يأيت الصوت عرب مناطق خمتلفة من جسم اإلنسان والذي يتكون من :
• اجلوف :وهو فراغ احللق والفم
• احللق :وله خمارج خاصة عددها ثالث وخيرج منها ستة حروف
• اللسان :وله خمرج واحد وخيرج منه ثامنية عرش حرفا
• الشفتان :السفلية والعلوية
• التجويف األنفي :وهو جتويف بأعىل األنف له خمرج واحد خيرج منه حروف
الغنة مثل ( م – ن )
• األسنان :السفلية والعلوية
 التمارين الصوتية:أداء التامرين الصوتية باستمرار أمر يف غاية األمهية ,فإتقان املهارات يأيت بالتمرين
املستمر ,لذا درب نفسك باستمرار واجعلها سياسة عامة.
• من أفضل التامرين الصوتية مترين األذن :والتدريب عىل اإللقاء ثم سامع أنفسنا
لتحسني خمارج احلروف.
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• هناك نوعني من الصوت  :الصوت الداخيل والذي نسمعه من داخلنا والصوت
اخلارجي الذي نسمعه عندما نقوم بعمل متارين.
• مترين :قف وخذ نفس من بطنك (-جيب أن تقف وال جتلس ألنك تضغط
عىل بطنك عند اجللوس ،وإنام  وأنت واقف احلجاب احلاجز يأخذ مساحته من
اهلواء) ،-ثم قل (ممممم)( ،عااااااااا) ,وإذا كانت عندك مشكلة بصوتك استمر
فإهنا ستتحسن.
• مترين السالمل املوسيقية واملقامات ( دو ري مي فا صو ال يس  دو)
• الوقفات يف القراءة :هناك نوعان من الوقفات وقف معلق ،ووقف تام.
• درب نفسك عىل االستامع لصوتك لتكتشف حروفك اجلميلة وكيف تنطقها.
أنتبه لبعض احلروف يف الكلامت :ففي كل بلد عريب يكون هناك خلل ما يف بعض
احلروف ،اً
فمثل يف قطر والبحرين( :ق ،غ ،ر ،ص ،ض) ،ويف مرص (ث ،ذ).

أمر مهم أتكلم عنه وهم األشخاص الذين يعانون إعاقة يف الكالم ،كلثغة يف
الكالم أو خالفه ,أو األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية معينة ,هؤالء
تأثريا يف احلضور.
يكونون أكثر ً

تأثريا
ولتوضيح األمر ،عندما ترى شخص يصيل وليس عنده أرجل يؤثر فيك ً
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كبريا ،وذلك ألن اإلعاقة متثل مشكلة ,وأنت حينام تنجح يف التغلب عىل إعاقتك
ً
تكون موضع إعجاب الناس ,لذا جيب التعامل مع األمر من هذا املنطلق ,حب
إعاقتك ,حب املشكلة التي عندك مهام كانت وحوهلا ليشء إجيايب ،واجعل املشكلة
قصة تؤثر بينها يف الناس.
 متى تسكت (لغة الصمت):نحن نتأثر بالتمثيل والدراما ،ملا فيها من  موضوعات يتأثر الناس هبا ،فالصمت
من األسلحة اهلامة للمحارض واخلطيب ,فهو يف حد ذاته رسالة يوجهها للجمهور،
ويساعد الصمت يف عدة أمور وهى:
• يساعدك الصمت عىل التحكم يف صوتك والتنويع يف كالمك.
• يمكنك من التحكم يف أسلوب كالمك أثناء اإللقاء.
• من خالل تعلمك ملهارة الصمت ،يمكنك أن تتعلم متى ترفع درجة صوتك؟
ومتى حتفظها؟
• من خالل تعلمك ملهارة الصمت يمكنك أن تتعلم كيف تستخدم نربة صوتك،
كيف ترصخ وكيف تستخدم الصوت يف إيصال املعلومات.
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 الوقفات الصوتية:جيب أن تتدرب عىل متى تقف يف كالمك ،فعىل سبيل املثال حينام تقول قول اهلل:

(حتَّى ُي َغيرُِّ وا َما بِ َأن ُف ِس ِه ْم) ,وىف هناية
(إِ َّن اللهََّ ال  ُي َغيرُِّ  َما بِ َق ْو ٍم) فسريد احلارضين َ
الكالم تضع نقطة ،والنقطة التي تفعلها هي بالفم ،أو بحركة اجلسد ,وهذا هو فن

مؤثرا هبذه الطريقة عىل اجلمهور.
التوقف يف الكالم ،املدرب يكون ً

واملغزى من كل هذه األمور هو أن حتافظ عىل تركيز اجلمهور ،فالفرتة الزمنية التي
يمكثها احلضور هي فرتة كبرية ,وحتى تؤثر فيهم وتضمن أن انتباههم مل ُيشتت،
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جيب أن تفعل مثل هذه األمور ,وكلام تعلمتها أكثر ،كان تأثريك يف احلضور أكرب،
كل هذه األمور تنقلك لالحرتاف ،وجتعل اجلمهور ال  يمل ،بالعكس ستجده
يستمتع.
جيدا:
 تذكر هذه األمورً
• حتكم يف تنفسك ،تنفس هبدوء ،وتعلم السيطرة عىل صوتك عندما تكون
متحمسا ،وتنفس بعمق لتهدئة نفسك ،ومن ثم تابع الرشح.
ً

• تأكد من أن اجلميع يسمع بوضوح.
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• غيرِّ  من إيقاع وقوة ونربة صوتك :استخدم الصوت كوسيلة جلذب انتباه
املتدربني ،غيرِّ  بني الطرق الرسيعة والبطيئة للتحدث ،وغري نربة صوتك عىل
حسب املناسبة.
فيجب عليك أن تتعلم كيف تغري من نربة صوتك حتى تصبح فيها ثقة ،وتذكر أن
هناك فر ًقا بني الثقة والغرور ،وانتبه لذلك الغرور ألنه سيحطمك ،فكل ما نريد أن
نخرج به من هذه اجلزئية هو أمهية نربة الصوت يف التحدث مع اجلمهور.

 -3قوة الكلمة:

من األمور اهلامة يف إتقان إلقائك ولفت اهتامم وانتباه احلضور إليك هي الكلمة
التي تنطق هبا  ،فإن كان للغة اجلسد والصوت تأثري قوي عىل اجلمهور ،إال أن
الكلامت التي خترج منك ستحدث موجات متتابعة يف ذهن احلارضين كاحلجر
امللقى يف املاء الراكد ،فكلام كانت الكلامت قوية أصبح تأثر اجلمهور هبا أكرب.
وإليك بعض األمور التي تعينك عىل استخدام قوة كلامتك:
 اختيار الكلمات:جيب مراعاة األمور التالية عند اختيار كلامت نص املحارضات.
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صورة وا ُمل ِ
• اختيار الكلامت ا ُمل ِ
جسدة للفكرة.
• انتقاء الكلامت والعبارات والرتاكيب اللغوية والبيان الواضح.
• جتنب الكلامت السوقية واملبتذلة.
• عدم اإلرساف يف استخدام اللزمات.
وتكرارا,
مرارا
ً
انتبه لكلامتك ولزماتك ,هناك بعض اخلطباء يستخدموا كلامت بعينها ً
كأن يكثر من قول الزمة (زين) مثالً ،واللزمات أمر جيب االنتباه إليه ,فإذا كنت

تستخدم الزمة تُعجب احلارضين ،يتعني عليك االستمرار فيها مع مراعاة عدم
اإلرساف يف استخدامها.
 إلقاء المادة المكتوبة وقراءتها:حينام تقرأ املادة املكتوبة ،جيب أن تلقيها بأسلوب قوي ومؤثر يف اجلمهور ،فأنت مل
تأيت حتى تقرأ أوراقك أمام اجلمهور ،أو أن تقرأ بأسلوب قراءة األخبار اإلذاعية،
ولكنك جئت حتى تعلم الناس وختطب فيهم وتلقي عليهم معلومات تعلمهم
يشء جيد وجديد.
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 أنواع اإللقاء:ختتلف طريقة إلقائك بناءً عىل عدة أمور ،منها نوع مجهورك -وإن كنا قد تكلمنا

عنها ساب ًقا ،-وكذلك عىل املكان الذي ستلقي فيه ،هل هو رشكة أم مؤمتر أم
وأيضا عىل طريقة إقناعك وكيفية توصيل الفكرة للجمهور
مدرسة أم غري ذلكً ،

عىل نحو مقنع ومؤثر.

وهلذا سنعطي بعض النامذج من أنواع اإللقاء ،وهي:
 إل�قاء إعطاء المعلومات:وهي نوع اإللقاء الذي هيدف إىل يشء من األمور التالية( :اإليضاح ،التقرير،
الوصف ،الرشح ،التعريف ،البيان ،التدريب ،التعليم ،املقابالت).
واهلدف من هذا النوع من اخلطب هو إيصال املعلامت بحيث يفهمها احلضور
ويمكنهم االستفادة منها ،وكي تلقي هبذه الطريقة ،عليك أن تربط إلقاءك
باملوضوع الرئييس ،وليس اهلدف من ذلك اإللقاء تغطية أكرب قدر من املعلومات
وإنام تغطية أهم النقاط ،قم برتتيب املعلومات وفق املخطط الزمني وحسب
األمهية ،واستعمل وسائل اإليضاح املناسبة لتسهيل املعلومات املعقدة.
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إلقاء اإلقناع:وهو اإللقاء الذي يستهدف التأثري عىل األفكار أو تغيريالسلوك ،وذلك من خالل
إحدى طرق اإلقناع الرئيسية وهي( :استعامل ثقة الناس بك ،التأثري العاطفي،
استخدام املنطق).
ومن أنواع إل�قاء اإلقناع:
• إثبات احلقائق :هذا املنتج حيتوي عىل نسبة كذا من املواد الفعالة.
• إثبات األفضلية :هذا املنتج أفضلمن مجيع املنتجات األخرى.
• إقرار سياسة :جيب أال نشرتي منتجات الدولة الفالنية.
 إل�قاء المناسبات والمؤتمرات:وهو اإللقاء الذي يلبي حاجة اجتامعية ألجل بناء عالقات مبارشة مع اجلمهور،
ومن أنواع ذلك اإللقاء( :مجع التربعات ،حفالت التخرج ،التكريم ،تعيني
خمترصا يف العادة ،وال 
مسؤول جديد ،وغريها) ،وهذا النوع من اإللقاء يكون
ً
يستهدف احلضور التعلم وإنام للمشاركة يف املناسبة من الناحية االجتامعية فقط.
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 زمن قراءة الكلمة:عليك أن تعلم جيدً ا الوقت املتاح لك يف إلقائك حتى ال تتعدى الوقت املسموح
به فيمل اجلمهور ،أو العكس أن تنتهي من إلقاء حمتوى املادة العلمية كلها مرة
واحدة دون أن يفهم اجلمهور ما تريد أن تعلمهم إياه ،اً
فمثل:
 يف اللغة االنجليزية معدل القراءة يف الثانية كلمتان. يف اللغة العربية معدل القراءة يف الثانية ثالث كلامت.فيجب أن تضع يف ذهنك إذا كنت حترض مادة لتلقيها أمام احلضور ،كم من الوقت
ستستغرق؟ مخس عرشة دقيقة أم عرشين؟ جيب أن حتدد املدة الزمنية التي ستتكلم
فيها وذلك بالقياس مع عدد الكلامت.
فتعتمد مدة الحديث على موضوع اإلل�قاء:
 للمناسبات :أقل من  20دقيقة. للمحارضة :أقل من ساعة. -للدورات :حسب مدة الدورة ولكن خذ فرتة راحة كل ساعة أو كل ساعة
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ونصف.
وحتى تستطيع أن تقلل من املدة ،توقف عندما ينتهي موضوع اإللقاء ،وال 
تتكلم لتمأل الوقت فقط ،وال تزد عىل الوقت املخصص لك ،وحاول االنتهاء
قبل الوقت ،فذلك أفضل من الزيادة عليه ،قم بتجميع النقاط املتشاهبة يف نقطة
فورا إذا أحسست -أو طلب -أحد احلضور فرتة راحة.
واحدة ،وقم بالتوقف ً
وإليك معلومة حول درجة الرتكيز لدى اإلنسان ومدهتا هي )10-5( :دقائق
فقط ،فقسم ونوع حديثك بحيث حيافظ عىل درجة تركيز عالية باستمرار للحضور
وهذه نصيحة «توين جري» ،وحينام ننظر إىل الرسم البياين التايل ،نجد أن نسبة
الرتكيز ترتفع حتى تصل إىل  %100يف بداية املحارضة بعد ميض  15دقيقة ثم
تقل حتى تصل إىل نسبة  %40بعد ميض  35دقيقة ثم ترتفع مرة أخرى ،وهكذا.
توزيع الوقت:
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الوقت

المحتوى

( )5-1دقائق

املقدمة (االفتتاحية)

( )20دقيقة
( )5-1دقائق

رشح موضوع املحارضة مع ذكر
األمثلة واالستشهادات.
اخلامتة

• تمرين الخطابة واالرتجال:
قم بكتابة بعض الكلامت عن موضوع معني سواء كان جمال ختصصك أو يف القيادة
أو التأثري ،واجعل كلامتك ال تتعدى  مخسة  أسطر ،واحفظها جيدً ا وحاول أن

تلقيها عىل احلضور ،سواء كان اإللقاء عن طريق قراءة املادة العلمية ،أو عن طريق
إلقائها من حفظك.
 اختبار أداء. اقرأ الورقة املوجودة أمام اجلمهور.وحاول أن ترجتل يف املوضوع الذي أعددته لإللقاء ،وال تتوقف عن االرجتال مهام

116
مهارات
العرض وفن
الخطابة

حدث ،فال تقف صامتًا أمام اجلمهور ،حتدث وتكلم مع اجلمهور وانطلق يف عامل
االرجتال.
 اختيار األلفاظ واالستشهادات: استبدل الكلامت العامية بكلامت أقوى. اخرت مجل تشد االنتباه باستمرار.ثمن معلوماتك وأعطها قيمة.
 ِّ استبدل كلامت البنات واألوالد بكلامت أفضل مثل «الرجال النساء الشباب».استخدم الكلامت املناسبة مثل أبيات الشعر ،وضعها يف املوضوع ،جيب أن تكون
لغتك بسيطة وسهلة الفهم ،فاللغة هي واحدة من أقوى النقاط التي متتلكها
كخطيب أو حمارض ،لذا جيب عليك أن تتحدث بشكل صحيح وبطريقة مفهومة،
وأن تتجنب العبارات التي قد ال يعرفها احلارضون.
كن مد ًدا وعمل ًيا يف كالمك ,احرص عىل أن تكون تفسرياتك ملموسة وواضحة
حُ
من خالل االستعانة باألمثلة ،وحاول أن ترشح القضايا املعقدة بطريقة بسيطة،
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فسوف يؤدي ذلك إىل نتائج جيدة.
أنواع االستشهادات:
وهي املقوالت واألمثلة والقصص واآليات القرآنية واألحاديث النبوية واحلكم
واالحصاءات التي تلقيها عىل اجلمهور ،وإليك مميازاهتا وكيف حتصل عىل أفضل
النتائج من استخدامها:
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية:
مميزاهتا :تدعم املوضوع بقوة ،وتزيد من قوة قناعة مجهورك بفكرتك ،وتريح
السامعني لكونك تستند إىل دليل عىل حديثك.
ولتضمن حصولك عىل أفضل نتائج منها :احفظ اآليات واألحاديث جيدً ا،
واحرص عىل تالوهتا بصورة صحيحة -بالتجويد قدر املستطاع ،-وغري نربة
صوتك عند قراءهتا.
قصة مثيرة:
مميزاهتا :تغري السلوك وتريب الفكر ،وحتول املعاين املجردة إىل وقائع حمسوسة،
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وتقرب املعنى املراد إىل األذهان ،وتزيد من تفاعل اجلمهور.
وألفضل النتائج :احرص عىل أن   تكون القصص جديدة ومثرية ،وضعها يف
سياق الكالم برشط أال تكون متتالية ،واجعلها بسيطة ومبارشة.
الم�قارنات:
مميزاهتا :أهنا تثبت الصورة يف ذهن اجلمهور.
وألفضل نتائج منها :قارن بني يشء وآخر يعرفه ويعلمه اجلمهور.
إحصاءات:
مميزاهتا :أهنا من أحسن وسائل بيان املعلومات وإثبات صحة ما تقول.
وألفضل نتائج منها :تبسيطها ليسهل إدراكها ،طرحها ببطء ،ال تكثر منها فتصبح
مملة ،وتأكد من دقتها وحداثتها.
األقوال المأثورة:
خصوصا
مميزاهتا :هي عامل تأييد ومساند قوي ألفكارك التي تسوقها أثناء إلقائك،
ً
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إذا كانت املقوالت ألناس مشهورين أو موثوق فيهم ملكانتهم عند اجلمهور.
ألفضل النتائج :تأكد من صحة نسبة القول إىل صاحبه ،واستعن بأسامء معروفة،
وانقل الكالم بحذافريه ،واذكر املصدر الذي نقلت منه القول ،واستعن بأقول
العلامء واملفكرين وأهل النظر.
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األمثلة:
مميزاهتا :أهنا تساعد عىل كسب القناعات ،و ُت ِّقرب الفكرة املراد توضيحها ،وتدعم
األقوال واألفكار ،وحتقق التأثري املطلوب عىل اجلمهور.

ألفضل النتائج منها :استخدم األمثلة احلقيقية واالفرتاضية منها ،واستعن بأمثال
القرآن واحلديث وغريها من العلوم.
 سجل تعليقات احلضور عىل الورق الشفاف جلعلها مستند خاص بك ولزيادةاملشاركة.
 إذا كنت قد كتبت عىل الورق الشفاف بقلم سبورة تأكد من إزالة كل اآلثار قبلآثارا إذا ُتركت لفرتة طويلة.
وضعها بعيدً ا ،وذلك ألنه حتى األقالم القابلة للمسح ترتك ً
 إذا كانت أضواء السقف تضئ مبارشة عىل الشاشة ،فقم  بإطفاء األضواء القريبةوضوحا.
للشاشة ليكون املحتوى الذي يتم عرضه أكثر
ً
 ال تقم بعمل ثقوب يف الورق الشفاف لتضعه يف ملف ألن تلك الثقوب ستظهرعىل الشاشة.
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 -ضع األوراق الشفافة يف إطار خاص بعد تصميمه لتخزينها؛ فاإلطارات

ستحتفظ هبا مسطحة وحتميها حتى الدورة التدريبية املقبلة ،و ُقم برشاء إطارات
مصممة خصيصا هلذا النوع من األوراق الشفافة.

• اللوحات الورقية وحزم الرسم البياني:
اللوحات الورقية هي منصات كبرية من ورق الصحف حممولة عىل حامل بحيث
يمكن للورقة الواحدة أن تمُ زق أو تُعلق عىل احلائط أو يتم قلبها فوق اجلزء العلوي
من اللوحة.

حُ
وتمل هذه اللوحات الورقية عىل حامل كبري يصل إىل ستة أقدام ويمكن

للمحارضين الكتابة عىل اللوحة باألقالم املخصصة للسبورة البيضاء ،وتعمل

اللوحات الورقية بشكل جيد يف إنشاء قوائم فورية والتقاط األفكار التي تنتجها
املجموعة ويف وضع خطط يف الوقت احلايل.

 مزايا اللوحات الورقية:اللوحات الورقية وسيلة يمكنك االعتامد عليها دون القلق من أن حيدث خلل
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للكمبيوتر ،وبسبب مرونتها جيدها املحارضون واخلطباء يف العادة أداة مفيدة
وسهلة ،فهي تسمح بعرض املعلومات لفرتة من الزمن.
ويمكن تسجيل املعلومات أو مناقشتها وتعليقها عىل احلائط ،وعيب هذه الوسيلة
أهنا يفضل استخدامها ملجموعات صغرية مكونة من أربعني فر ًدا أو أقل.
تُعترب اللوحات الورقية أداة فورية وسهلة النقل ،وهي مفيدة لكثري من احلاالت
األخرى مثل:
 يمكن عرض معلومات تم تسجيلها مسبقا مثل أي وسيلة مرئية أخرى. تستخدم من أجل تسهيل طلبات رشح جزء معني من املادة التعليمية. تسجيل املداخالت واألفكار التي تنتجها املجموعة. خلق خطط يف الوقت احلايل. تتبع مسار بنود العمل واخلطوات املقبلة التي يتم حتديدها خالل الدورة. -أفكار العصف الذهني
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 تعزيز أو تكملة املحارضة. -تستخدم كوسيلة احتياطية للطوارئ عند فشل أي معدات تقنية.

 المبادئ التوجيهية للوحات الورقية: يمكن وضع اللوحات الورقية يف ركن من أركان غرفة التدريب حتى حيتاجهااملدرب.
 -املخططات البيانية لعرض املعلومات ينبغي أن تكون يف اجلانب املقابل لك؛
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أما املخططات املخصصة للكتابة فيجب أال تكون يف اجلانب املواجه لك (وهذا
يضمن أن ظهرك سيواجه أقل عدد من املتدربني عندما تكتب عىل املخطط).
 أكتب عىل صفحة واترك صفحة ،حتى ال  يستطيع املتدربون قراءة الصفحةالتالية عرب الصفحة األوىل ،وسيوفر هذا أيضا صفحة فارغة بعد كل صفحة
مكتوبة حتس ًبا لقيام  القلم املستخدم بالطبع عليها.
 اخرت ألوان أقالم السبورة التي ستستخدمها قبل بداية اجللسة التدريبية. استخدم بعض امللصقات اجلديدة للمخطط التوضيحي والرشائط النيون.لتسليط الضوء عىل الكلامت أو إضافة احلدود أو لفت انتباه احلضور.
 أكتب مالحظات بالقلم الرصاص عىل اهلامش. اثني الزوايا السفلية (صفحتني معا إذا كنت تكتب عىل صفحة وترتك األخرى)األقرب للمكان الذي ستقف فيه بحيث يمكنك الوصول إىل أسفل بسهولة

لتقلب الورقة.

 -ال حتاول التحدث والكتابة والتهجي  يف نفس الوقت.
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 بعد الكتابة عىل اللوحة الورقية التفت وواجه اجلمهور قبل البدء يف الكالم. -توضيح الوسيلة املرئية :أخرب املتدربني يف مجلة موجزة ما تتحدث عنه الصفحة

بأكملها قبل مناقشة كل نقطة عىل حدة حيث يساعد ذلك املتدربني عىل الرتكيز
بينام ترشح أنت.

 قف بجانب الرسم البياين. تتوفر األوراق املخططة ألولئك الذين ال يستطيعون الكتابة يف خط أفقي. اترك قلم السبورة عندما تتوقف عن الكتابة. اقلب الصفحة عندما تبدأ احلديث عن مواضيع ليس هلا صلة باملكتوب. قم بقطع الورقة وعلقها عىل احلائط من خالل رشيط الصق عند احلاجة. ضع عىل اجلانب اخللفي من احلامل رشيط الصق الستخدامه يف لصقالصفحات عىل احلائط.

• السبورة البيضاء وسبورة الطباشير والسبورة المغناطيسية:
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عادت السبورة البيضاء لتُستخدم مرة أخرى ،واجلديد فيها هو أن ُيغ َطي جدار

كامل بالطالء حيتوى عىل خصائص مغناطيسية بحيث يتمكن املدرب من استخدام
املغناطيس ،باإلضافة إىل ذلك بعض القاعات ال تزال لدهيا لوحات معلقة عىل
اجلدران أو عىل حامل متحرك.
وتستخدم السبورة لكتابة املعلومات ذات الصلة ،ولتتبع األفكار أو اآلراء أو
لإلجابة عىل األسئلة أو لرسم خمططات وتعاريف املذكرة ،فتسجيل املعلومات
عىل الورق يساعد عىل تعزيز النقاط الرئيسية.
ذكرا
و ُيسمح ً
أيضا بتلخيص أهم العناوين ،فمن املهم احلفاظ عىل املعلومات األكثر ً

منشورة يف مجيع أنحاء الغرفة حتى يتمكن احلضور من النظر إليها طوال فرتة اإللقاء.
عندما يضطر املحارض للحديث والكتابة يف نفس الوقت ،تركز املجموعة عىل ما
يكتبه أكثر مما يقوله ،وباإلضافة إىل ذلك يصبح صوت املحارض مكتو ًما عندما

يتحدث وهو ينظر للسبورة وليس للمجموعة.

وبالتايل من املستحسن العمل يف أزواج؛ اً
فمثل عندما يتكلم املحارض سيكتب

127
مهارات
العرض وفن
الخطابة

رشيكك املعلومات ،وإذا كانت تعمل وحدك جيب مواجهة اجلمهور عند الرشح،
وتذكر أن املعلومات املكتوبة تعزز ما ُيقال فقط وليس العكس.

 مزايا السبورة البيضاء والسبورة المغناطيسية بجميع أنواعها: تستخدم لنفس احلاالت التي يستخدم فيها اللوحات الورقية. تستخدم لبناء وصف خطوة بخطوة. اإلشارة لألفكار أو األسئلة أو املخاوف. عرض و/أو نقل املالحظات الالصقة للمناقشات. إنشاء رسم بياين متقارب. إعطاء األولوية لقائمة معينة. -وضع أفكار املجموعة يف فئات.

 تصوير وتسجيل الدورة التدريبية:تذكر هذه األمور إذا كنت تقوم بتصوير أو تسجيل خطابك وإلقاءك:
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 اخترب الكامريا مسب ًقا ،تعلم التكبري والتشغيل/إيقاف وضبط احلامل وغريهامن التقنيات.
 حدد ما إذا كنت سوف حتتاج شخص إضايف للمساعدة يف تسجيل اللقطات. تأكد من وجود أرشطة فيديو إضافية يف متناول اليد. كن مستعدً ا للكامريات التي تغلق تلقائ ًيا بعد فرتة زمنية. اضبط احلامل يف االرتفاع املناسب. قم بفحص امليكروفون مسب ًقا.عشرون نصيحة عند استعمالك لوسائل اإليضاح
السمعية والبصرية:
 استعمل معداتك اخلاصة كلام أمكن ذلك ،وال تعتمد عىل معدات اآلخرين إال إذا وثقت بأهنم لن خيذلوك ولن ختذلك معداهتم.
 -عندما تسافر ،ال  تنس أن تأخذ وسائل اإليضاح معك ،كام أن عليك إعداد
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وسائل بديلة يف حال إخفاق معداتك يف العمل.
  توقـع املتاعب واستعد هلا. ال تكثر من استعامل وسائل اإليضاح. حتدث إىل اجلمهور ال إىل وسائل اإليضاح ،إذ أنك سوف خترس اجلمهور إذاأدرت هلم ظهرك.
 تأكد أن اجلمهور يف كافة أرجاء القاعة يستطيع مشاهدة وسائل اإليضاحبشكل جيد.
 إذا كنت تستعمل جهاز العرض (الربوجكتور) قم بتنظيف العدساتوالزجاج قبل البدء.
 ضع الشاشة بحيث ال تكون حتت ضوء املصباح املوجود يف السقف ،وحاولأال تطفئ الضوء عند العرض وذلك ألن الناس تنام يف الظالم.
 -من األفضل عند استعاملك آللة العرض أن تستخدم الرسوم البيانية
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واألشكال واأللوان والعناوين والقوائم وليس اجلمل والفقرات.
 قم بعرض املعلومات الرقمية بواسطة الرسوم البيانية وليس من خاللالقوائم ،حيث أن األثر البرصي يمكن اإلحساس به  خالل مخس ثوان ،كام
أن فهم مدلوالته ال يأخذ أكثر من (عرشين) ثانية ،بخالف القوائم التي حتتاج
وقتًا أكرب الستيعاهبا.
 خفف من شدة ملعان الرشائح والشفافيات التي تستعملها. غيرِّ الشفافيات والرشائح املعدة للعرض دون إزعاج اجلمهور. ُأكتب مالحظاتك بقلم الرصاص عىل كل صفحة من الصفحات(الشفافيات) التي سوف تستعملها عىل أن يكون اخلط خفي ًفا ،فلن يرى هذه
املالحظات أحد سواك.
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 اخرت املكان املناسب للوحة الورقية بحيث تكون مرتفعة قدر اإلمكان،وقريبة من اجلمهور ،وال تركنها يف زاوية بعيدة ،وال تدعها حتجب الرؤية عن
وسائل اإليضاح األخرى التي قد تقوم باستعامهلا.
   وضعها بحيث ال  حتتاج أن تقف أمامها حتى تكتب عليها ،فالذينيستعملون يدهم اليمنى يف الكتابة جيب أن يضعوها إىل يسار املنصة والعكس
صحيح.
 استعمل أقالم الرسم املناسبة.تساعدك الوسائل البرصية والسمعية يف تذكري اجلمهور باملعلومات التي تلقيها،
وتثبيت املادة العلمية يف ذهنهم أطول فرتة ممكنة ،فاملرء يتذكر بعد عرشة  أيام:
• بعد  15 -10يو ًما ما نقرأه.
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ً
ثالثا :أدوات تساعد على جناح إلقائك:
• بعد  20 -13يو ًما ما نسمعه.
• بعد  35-25يو ًما ما نراه.

• بعد  75 -يوم ما نسمعه ونراه.
• بعد  80 -60يوم ما نقوله.
• بعد  95 -85يوم ما نقوله ونعمله.
ومن هنا تأيت أمهية الوسائل البرصية والسمعية ،ألنه من خالهلا يكون اجلمهور

اً
تفاعل.
أكثر استيعا ًبا وبالتايل أكثر

 -1الوسائل البصرية والسمعية:
يعترب دور الوسائل البرصية والسمعية مهم يف اإللقاء الذي تقوم به عندما تريد
رشح ٍ
ٍ
معني أو التأكيد عليه ،فهي تنقل املعلومات وتؤكدها للجمهور ،وهلذا
جزء
عليك التخطيط هلا بعناية قبل املحارضة واإللقاء.
واعلم أن مجيع الوسائل البرصية والسمعية تساعدك عىل تنظيم العرض التقديمي،
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ولكن انتبه!! فهذه الوسائل ال تغني أبدً ا عنك ،فأنت أهم وسيلة سمعية وبرصية

للجمهور ،فال غنى عنك يف اإللقاء.

 -2فوائد الوسائل البصرية والسمعية:

يتعلم احلضور من خالل حواسهم اخلمس ،وتشري األبحاث إىل أن نسبة التعلم
الذي حيدث برص ًيا أعىل بكثري من احلواس األربعة األخرى جمتمعة ،نسبة التعلم
من خالل احلواس اخلمسة كالتايل:

 التذوق 1 :باملائة اللمس 1.5 :باملائة الشم 3.5 :باملائة السمع 11 :باملائة البرص 83  :باملائةجتد أن نحو 70باملائة  من الثقافة الغربية عبارة عن ثقافة التعلم البرصي ،فإضافة
الدعم البرصي لرسالتك السمعية يضيف فائدة كبرية للجمهور أثناء اإللقاء ،هي
ستساعدهم عىل استيعاب املعلومات بشكل أرسع وعىل نحو أفضل.
وسيحتفظون باملعلومات لفرتة أطول إذا تم إضافة صور أثناء اإللقاء اخلاص

134
مهارات
العرض وفن
الخطابة

بك ،وبينام أنت تناقش املحتوى مع احلضور سوف تساعدك الوسائل املرئية عىل
إجيازا.
أن تكون أكثر
وضوحا وأكثر ً
ً

 -3أنواع الوسائل البصرية والسمعية:

لديك عدد من اخليارات املتاحة فيام يتعلق بأنواع الوسائط ,بداية من شاشات
الكمبيوتر وحتى الورق العادي ،وجيب أن تدعم الوسائل اإلعالمية الدورة
التدريبية اخلاصة بك ،وجتعل من السهل عىل املتعلم اكتساب املهارات أو معرفة
املقصود.
• نظم اإلسقاط الحاسوبية:
سيطرت العروض التقديمية  بواسطة باور بوينت عىل عامل اإللقاء بشكل كبري،
وذلك ألهنا سهلة ورسيعة التصميم ،فاألدوات الالزمة لتصميم العرض هي
اجللوس عىل املكتب وتصميم العرض التقديمى من خالل أي جهاز كمبيوتر.
ويمكن تغيري العرض أو حتديثه عىل الفور ،ويمكن إضافة األلوان التي تريدها
ويمكن أن تضيف الرسوم املتحركة واملؤثرات الصوتية أو مقاطع الفيديو.
وتشمل نظم اإلسقاط العروض التقديمية واللوحات الذكية ،ويستخدم االثنان
تكنولوج ًيا احلاسبات إلسقاط الصور.
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وجيب أن تكون العروض التقديمية مرحية وبسيطة ،أما بالنسبة للوحات الذكية
فهي مزيج من شاشة كمبيوتر عمالقة ولوحة كتابة بيضاء يمكنك الكتابة عليها،
وباإلضافة إىل ذلك يمكنك استخدام يدك بمثابة مؤرش عمالق لتحريك األشياء
من مكان آلخر.
 مزايا نظم اإلسقاط الحاسوبية: .تقديم اخلطوط العريضة للدورة.
 .توضيح أنك انتقلت إىل وحدة أو موضوع آخر.
 .توفري مقدمات عن املواضيع.
 .تقديم املعلومات اجلديدة بشكل خمتلف.
 .تقديم املعلومات يف ترتيب تسلسيل.
 .عرض العالقات ،عىل سبيل املثال :اإلجيابيات والسلبيات ،املزايا والعيوب.
 .عرض اخلرائط والرسوم البيانية ،عىل سبيل املثال :رشيط الرسوم البيانية الذي
يتغري مع مرور الوقت أو عىل سبيل املقارنة ،الرسوم البيانية الدائرية لعرض تقسيم
األجزاء.
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  .صور للمنتجات اجلديدة.
 .اإلسكتشات والرسوم البيانية.
  .االختبارات القصرية أو املسابقات.
 .رسوم متحركة (بموافقة حقوق التأليف والنرش املناسبة).
 .لقطات فيديو لرسالة من اإلدارة العليا أو اخلرباء يف املوضوع (املشاريع الصغرية
واملتوسطة).
 المبادئ التوجيهية الستخدام أجهزة اإلسقاطالحاسوبية وكتابة عروض الباور بوينت:
من أجل التأكيد عىل الفكرة الرئيسية اخلاصة بك أثناء العرض ،وللمساعدة يف
حفظ النقاط الرئيسية ،وجلذب االنتباه ،ولكتابة الكلامت بشكل واضح ،ولتغيري
وترية الرشح العادية تأكد من التايل:
 الكتابة بحروف كبرية وواضحة يف حالة استخدام عروض الكمبيوتر ،استخدمفقط بضع الكلامت الرئيسية (ليس هناك أسوأ من صفحة هبا الكثري من احلروف
الصغرية أو اجلداول املعقدة عىل اخلرائط أو اللوحات التوضيحية) تأكد من أن ما
تكتبه مرئي وقابل للقراءة.
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 أكد من أن تكتب عناوين بسيطة ومفهومة. تأكد من أهنا مشوقة ومثرية لالهتامم. تكلم عن فكرة واحدة وتأكد من االنتهاء منها قبل االنتقال إىل فكرة أخرى.•الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية:
قد تقوم بعرض مقطع فيديو إلظهار مهارة أو توضيح سلوك أو لتوضح جزء

ال يمكنك رشحه دون مساعدة ،وقد ت ِ
ُقرر عرض رشيط الفيديو اً
كامل أو جمرد
أيضا استخدام أرشطة الفيديو لتسجيل
اجلزء الذي يرشح هذه النقطة ،ويمكنك ً
دائم أفضل
املحارضة للجمهور ،وهذا يتيح هلم الفرصة النتقاد أنفسهم ،فأنت اً
ناقد لنفسك.

 0المبادئ التوجيهية الستخدام األفالم والدي فيدي
والفيديو:
 استخدم الفيديو بحكمة واحرص عند استخدام مقاطع الفيديو أهنا ستستغرقدائم قبل عرضه يف جلسة العمل
مدة زمنية مناسبة ،وتأكد من معاينة الفيديو اً

اخلاصة بك.

ُ -قم بإعداد اجلهاز قبل العرض التقديمي.
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 قم بضبط الصوت وتعتيم األضواء. ال ترتك األقراص املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية يف سيارة ساخنة. -قبل تشغيل الفيديو جيب أن تُلقي مقدمة عن ما ستعرضه.

موجزا حول ما حيدث حتى
رشحا
ً
 ُقم بعرض اجلزء املهم من الفيلم فقط ،وقدِّ م ًهذه اللحظة.

 قبل تشغيل الفيديو أخرب اجلمهور بام جيب القيام به أثناء املشاهدة ،عىل سبيلاملثال :تدوين املالحظات والبحث عن سلوك معني.
 ال تقوم بإطفاء األنوار إذا كان احلضور سيكتبون بعض املالحظات. اتبع العرض مع سؤال واحد عىل األقل لتتأكد من أن كل احلضور منتبهون ملايتم عرضه.
 جيب السامح باملناقشة وتسليط الضوء عىل النقاط الرئيسية. تأكد من أن احلضور يعرفون أهداف الفيلم بوضوح وعىل علم بام جيب أنيتعلموه.
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• العرض على الشاشة اإللكترونية:
يتم عرض املعلومات املكتوبة عىل لوحة شفافة   8x10بوصة معلقة فوق مصدر
الضوء ،ويتم مجع الضوء يف منظار مثل اجلهاز ،ثم يتم إسقاطه عىل الشاشة.
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 0مزايا العرض على الشاشة اإللكترونية:
 يمكن أن تكتب عليها أثناء الكالم ،ويمكن للمحارض التقاط األفكار مناحلضور وتغيري الصورة املعروضة ،بينام يضيف اجلمهور األفكار وجييبون  عن  
األسئلة ،أو حتى يراجعوا تصميامً بعينه.
 تستخدم لنفس احلاالت التي يستخدم فيها اللوحات الورقية. اإلشارة لألفكار أو األسئلة أو املخاوف. عرض ونقل املالحظات الالصقة للمناقشات. إنشاء رسم بياين متقارب. وضع أفكار املجموعة يف فئات. 0المبادئ التوجيهية الستخدام جهاز اإلسقاط للصور
الشفافة:
 -قد يكون جهاز اإلسقاط هذا ليس أحدث التقنيات املتوفرة ،لكنه ال يزال أكثر

141
مهارات
العرض وفن
الخطابة

تنوعا ومرونة عند احلاجة لتلبية احتياجات املتدربني املختلفة.
 حافظ عىل التواصل البرصي مع اجلمهور ،فليس هناك حاجة إللقاء نظرة عىلالشاشة.
 قم برتقيم الصور ليسهل ترتيبها كل مرة. أوقف العرض بني كل صورة شفافة وأخرى ،ولتجنب صوت التشغيلواإليقاف قم بتغطية مصدر الضوء ببطاقة.
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 اعرض صور كبرية. ال حتجب الرؤية اخلاصة بك. جتنب حتريف زاوية اإلسقاط عن طريق إمالة الشاشة من األعىل لألمام. استخدام قلم أو مؤرش صغري للفت االنتباه إىل نقطة حمددة أو ملساعدة املتعلمنيعىل املتابعة ،واحرص عىل أن ال تضع يدك عىل مصدر الضوء ،ألن صورة يدك
املكربة ستكون سبب تشتيت املتدربني.
 استخدم تقنية التحكم يف مقدار ما يرى اجلمهور يف وقت معني ،واستخدمبطاقات بلون مرشق وضعها حتت الورق الشفاف ،وقم باستخدام لون مرشق
بحيث يمكنك العثور عليه يف طاولة اإلمدادات اخلاصة بك ،وقم بوضعها حتت
الصورة بحيث تستطيع أن ترى النقطة التالية وتستعد ملناقشتها.
 سجل تعليقات احلضور عىل الورق الشفاف جلعلها مستند خاص بك ولزيادةاملشاركة.
 إذا كنت قد كتبت عىل الورق الشفاف بقلم سبورة تأكد من إزالة كل اآلثار قبلآثارا إذا تُركت لفرتة
وضعها بعيدً ا ،وذلك ألنه حتى األقالم القابلة للمسح ترتك ً

طويلة.
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 -إذا كانت أضواء السقف تضئ مبارشة عىل الشاشة ،فقم  بإطفاء األضواء القريبة

للشاشة ليكون املحتوى الذي يتم عرضه أكثر وضوح ًا.

 ال تقم بعمل ثقوب يف الورق الشفاف لتضعه يف ملف ألن تلك الثقوب ستظهرعىل الشاشة.
 -ضع األوراق الشفافة يف إطار خاص بعد تصميمه لتخزينها؛ فاإلطارات

ستحتفظ هبا مسطحة وحتميها حتى الدورة التدريبية املقبلة ،و ُقم برشاء إطارات
مصممة خصيصا هلذا النوع من األوراق الشفافة.
• اللوحات الورقية وحزم الرسم البياني:
اللوحات الورقية هي منصات كبرية من ورق الصحف حممولة عىل حامل بحيث
يمكن للورقة الواحدة أن تمُ زق أو تُعلق عىل احلائط أو يتم قلبها فوق اجلزء العلوي
من اللوحة.

حُ
وتمل هذه اللوحات الورقية عىل حامل كبري يصل إىل ستة أقدام ويمكن

للمحارضين الكتابة عىل اللوحة باألقالم املخصصة للسبورة البيضاء ،وتعمل
اللوحات الورقية بشكل جيد يف إنشاء قوائم فورية والتقاط األفكار التي تنتجها
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املجموعة ويف وضع خطط يف الوقت احلايل.
0مزايا اللوحات الورقية:
اللوحات الورقية وسيلة يمكنك االعتامد عليها دون القلق من أن حيدث خلل
للكمبيوتر ،وبسبب مرونتها جيدها املحارضون واخلطباء يف العادة أهنا أداة مفيدة
وسهلة ،فهي تسمح له بعرض املعلومات لفرتة من الزمن.
ويمكن تسجيل املعلومات أو مناقشتها وتعليقها عىل احلائط ،وعيب هذه الوسيلة
أهنا يفضل استخدامها ملجموعات صغرية مكونة من أربعني فر ًدا أو أقل.

تُعترب اللوحات الورقية أداة فورية وسهلة النقل ،وهي مفيدة لكثري من احلاالت
األخرى مثل:
 يمكن عرض معلومات تم تسجيلها مسبقا مثل أي وسيلة مرئية أخرى. تستخدم من أجل تسهيل طلبات رشح جزء معني من املادة التعليمية. تسجيل املداخالت واألفكار التي تنتجها املجموعة. خلق خطط يف الوقت احلايل. تتبع مسار بنود العمل واخلطوات املقبلة التي يتم حتديدها خالل الدورة. -أفكار العصف الذهني
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 تعزيز أو تكملة املحارضة. تستخدم كوسيلة احتياطية للطوارئ عند فشل أي معدات تقنية. 0المبادئ التوجيهية للوحات الورقية:
 يمكن وضع اللوحات الورقية يف ركن من أركان غرفة التدريب حتى حيتاجهااملدرب.
 املخططات البيانية لعرض املعلومات ينبغي أن تكون يف اجلانب املقابل لك؛أما املخططات املخصصة للكتابة فيجب أال تكون يف اجلانب املواجه لك (وهذا
يضمن أن ظهرك سيواجه أقل عدد من احلارضين عندما تكتب عىل املخطط).
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 أكتب عىل صفحة واترك صفحة ،حتى ال يستطيع احلضور قراءة الصفحة التاليةعرب الصفحة األوىل ،وسيوفر هذا أيضا صفحة فارغة بعد كل صفحة مكتوبة حتسباً 
لقيام  القلم املستخدم قد طبع عليها.
 اخرت ألوان أقالم السبورة التي ستستخدمها قبل بداية اجللسة التدريبية. استخدم بعض امللصقات اجلديدة للمخطط التوضيحي والرشائط النيونلتسليط الضوء عىل الكلامت أو إضافة احلدود أو لفت انتباه احلضور.
 أكتب مالحظات بالقلم الرصاص عىل اهلامش. اثني الزوايا السفلية (صفحتني معا إذا كنت تكتب عىل صفحة وترتك األخرى)األقرب للمكان الذي ستقف فيه بحيث يمكنك الوصول إىل أسفل بسهولة
لتقلب الورقة.
 ال حتاول التحدث والكتابة والتهجي  يف نفس الوقت. بعد الكتابة عىل اللوحة الورقية التفت وواجه احلضور قبل البدء يف الكالم. توضيح الوسيلة املرئية :أخرب احلارضين يف مجلة موجزة ما تتحدث عنه الصفحةبأكملها قبل مناقشة كل نقطة عىل حدة حيث يساعد ذلك املتدربني عىل الرتكيز
بينام ترشح أنت.
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-

قف بجانب الرسم البياين.
 -تتوفر األوراق املخططة ألولئك الذين ال يستطيعون الكتابة يف خط أفقي.

 -اترك قلم السبورة عندما تتوقف عن الكتابة.

 -اقلب الصفحة عندما تبدأ احلديث عن مواضيع ليس هلا صلة باملكتوب.

 -قم بقطع الورقة وعلقها عىل احلائط من خالل رشيط الصق عند احلاجة.
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 ضع عىل اجلانب اخللفي من احلامل رشيط الصق الستخدامه يف لصقالصفحات عىل احلائط.

• السبورة البيضاء وسبورة الطباشير والسبورة املغناطيسية:
عادت السبورة البيضاء لتُستخدم مرة أخرى ،واجلديد فيها هو أن ُيغ َطي جدار

كامل بالطالء حيتوى عىل خصائص مغناطيسية بحيث يتمكن املحارض من
استخدام املغناطيس ،باإلضافة إىل ذلك بعض القاعات ال  تزال لدهيا لوحات
معلقة عىل اجلدران أو عىل حامل متحرك.

وتستخدم السبورة لكتابة املعلومات ذات الصلة ،ولتتبع األفكار أو اآلراء أو
لإلجابة عىل األسئلة أو لرسم خمططات وتعاريف املذكرة ،فتسجيل املعلومات

عىل الورق يساعد عىل تعزيز النقاط الرئيسية.

أيضا بتلخيص أهم العناوين ،فمن املهم احلفاظ عىل املعلومات األكثر
و ُيسمح ً

ذكرا منشورة يف مجيع أنحاء الغرفة حتى يتمكن احلضور من النظر إليها طوال فرتة
ً
اإللقاء.

عندما يضطر املحارض للحديث والكتابة يف نفس الوقت ،تركز املجموعة عىل ما
يكتبه أكثر مما يقوله ،وباإلضافة إىل ذلك يصبح صوت املحارض مكتو ًما عندما

يتحدث وهو ينظر للسبورة وليس للمجموعة.
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وبالتايل من املستحسن العمل يف أزواج؛ اً
فمثل عندما يتكلم املحارض سيكتب
رشيكك املعلومات ،وإذا كانت تعمل وحدك جيب مواجهة اجلمهور عند الرشح,
وتذكر أن املعلومات املكتوبة تعزز ما ُيقال فقط وليس العكس.
 0مزايا السبورة البيضاء والسبورة المغناطيسية بجميع
أنواعها:
 -تستخدم لنفس احلاالت التي يستخدم فيها اللوحات الورقية.
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 تستخدم لبناء وصف خطوة بخطوة. اإلشارة لألفكار أو األسئلة أو املخاوف. عرض ،و/أو نقل املالحظات الالصقة للمناقشات. إنشاء رسم بياين متقارب. إعطاء األولوية لقائمة معينة. -وضع أفكار املجموعة يف فئات.

• تصوير وتسجيل الدورة التدريبية:

تذكر هذه األمور إذا كنت تقوم بتصوير أو تسجيل خطابك وإلقاءك:

 -اخترب الكامريا مسب ًقا ،تعلم التكبري والتشغيل  /إيقاف وضبط احلامل وغريها

من التقنيات.
 حدد ما إذا كنت سوف حتتاج شخص إضايف للمساعدة يف تسجيل اللقطات. تأكد من وجود أرشطة فيديو إضافية يف متناول اليد. -كن مستعدً ا للكامريات التي تغلق تلقائ ًيا بعد فرتة زمنية.

 -اضبط احلامل يف االرتفاع املناسب.

 -قم بفحص امليكروفون مسب ًقا.
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عشرون نصيحة عند استعمالك لوسائل اإليضاح السمعية
والبصرية:
 استعمل معداتك اخلاصة كلام أمكن ذلك ،وال تعتمد عىل معدات اآلخرين إال إذا وثقت بأهنم لن خيذلوك ولن ختذلك معداهتم.
 عندما تسافر ،ال  تنس أن تأخذ وسائل اإليضاح معك ،كام أن عليك إعدادوسائل بديلة يف حال إخفاق معداتك يف العمل.
  توقـع املتاعب واستعد هلا. -ال تكثر من استعامل وسائل اإليضاح.
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 حتدث إىل اجلمهور ال إىل وسائل اإليضاح ،إذ أنك سوف خترس اجلمهور إذاأدرت هلم ظهرك.
  تأكد أن اجلمهور يف كافة أرجاء القاعة يستطيع مشاهدة وسائل اإليضاح بشكلجيد.
 إذا كنت تستعمل جهاز العرض (الربوجكتور) قم بتنظيف العدسات والزجاجقبل البدء.
 ضع الشاشة بحيث ال تكون حتت ضوء املصباح املوجود يف السقف ،وحاول أال تطفئ الضوء عند العرض وذلك ألن الناس تنام يف الظالم.
 من األفضل عند استعاملك آللة العرض أن تستخدم الرسوم البيانية واألشكالواأللوان والعناوين والقوائم وليس اجلمل والفقرات.
 قم بعرض املعلومات الرقمية بواسطة الرسوم البيانية وليس من خالل القوائم،حيث أن األثر البرصي يمكن اإلحساس به  خالل مخس ثوان ،كام أن فهم مدلوالته
ال يأخذ أكثر من (عرشين) ثانية ،بخالف القوائم التي حتتاج وقتًا أكرب الستيعاهبا.
 خفف من شدة ملعان الرشائح والشفافيات التي تستعملها. -غيرِّ الشفافيات والرشائح املعدة للعرض دون إزعاج اجلمهور.

153
مهارات
العرض وفن
الخطابة

 ُأكتب مالحظاتك بقلم الرصاص عىل كل صفحة من الصفحات (الشفافيات)التي سوف تستعملها عىل أن يكون اخلط خفي ًفا ،فلن يرى هذه املالحظات أحد

سواك.
 اخرت املكان املناسب للوحة الورقية بحيث تكون مرتفعة قدر اإلمكان ،وقريبةمن اجلمهور ،وال تركنها يف زاوية بعيدة ،وال تدعها حتجب الرؤية عن وسائل
اإليضاح األخرى التي قد تقوم باستعامهلا.
 وضعها بحيث ال حتتاج أن تقف أمامها حتى تكتب عليها ,فالذين يستعملونيدهم اليمنى يف الكتابة جيب أن يضعوها إىل يسار املنصة والعكس صحيح.
 -استعمل أقالم الرسم املناسبة.

 ال تستعمل اللوحة الورقية عندما يكون اجلمهور كبري ًا ،حيث أنه عندما يزيداجلمهور عن مخسة وسبعني شخصاً فإن استعامل الكمبيوتر والرشائح والشفافيات

وخصوصا ملن جيلسون يف املقاعد
املكربة بواسطة (الربوجكتور) سيكون أفضل
ً
اخللفية.

  -ال تقم بتمرير نموذج ثالثي األبعاد عىل احلضور ،وذلك ألن اجلمهور سوف
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يتجاذب احلديث عند مترير النموذج ،ومن األفضل اً
بدل من ذلك أن تضع
نموذجك عىل املنضدة أمام احلضور وتشري إليه عند التكلم عنه.
 ال حتاول أن تتكلم عند توزيع النرشة أو عند قيام احلضور بقراءهتا ،وإنام انتظرحتى يعطوك كامل انتباههم.

  ال  توزع أورا ًقا ليس هلا عالقة مبارشة بموضوع كلمتك ،ويمكنك توزيعاألوراق اإلضافية أو املكملة عندما تنتهي من كلمتك ،أو ضعها عند باب القاعة
ليأخذوها عند خروجهم.

ختتلف شخصيات احلضور فهم يأتون من كل مكان ,فمنهم من يتنافس للحصول
عىل مركز االنتباه وذلك من خالل التحدث بطريقة سلبية وبعصبية ،وآخر مهاجم
وغريه كثري املزاح ،وهلذا عليك االنتباه لكيفية التعامل مع أصناف الشخصيات
املختلفة مما يساعدك عىل حتسني إلقاءك ويكون له تأثري عىل املناخ اإلجيايب الذي
إزعاجا:
حتاول عمله ،وسنقف مع بضع أشهر أنامط شخصيات احلضور
ً
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رابعا :ماذا حيدث لو...؟ (مجهور
ً
مشاغب ،النور قطع)..... ،

 نجم السينما:نجوم السينام حيبون خطف األنظار ،ويريدون أن يكونوا حمط تركيز اجلميع ،ويف
بعض األحيان يكون لدهيم الكثري من الطاقة املكبوتة،
وكل ما حيتاجونه هو تركيزها يف اجتاه إجيايب.
كيفية التعامل مع نجوم السينما:
 أطلب منهم املساعدة يف الرشح العميل أو املهاماألخرى ،وبالتايل ستستخدم رغبتهم يف احلصول عىل
االهتامم لصاحلك.
 وضح هلم أنك ترغب يف احلصول عىل أفكار اآلخريناً
أول« ،دعونا نرى ما يظنه اآلخرون».

 -تعيني فرتة حمددة من الوقت لكل إجابة.
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 كثير املزاح:قد يكون سبب مزاحهم هو رغبتهم يف جذب االهتامم ،متا ًما مثل نجوم السينام ،وقد

يكون لدهيم موقف إجيايب وحياولون إضفاء جو من الدعابة إىل خطابك وإلقاءك.
كيفية التعامل معهم:

 جتاهل الفكاهة طاملا أهنا ليست ختريبية ،ولكن انتبه من ترك كثريي املزاح ممايؤدي إىل استمرار هذا الشخص يف إلقاء
النكات.
 أطلب من كثري املزاح الربط بني نكاتهوبني النقطة التي تتم مناقشتها.

 ُقم بإعطاء بعض املالحظات للفردكثري املزاح خالل االسرتاحة القادمة.
 اسأل كثري املزاح أسئلة جدية ،فإذا مليتمكن من تقديم إجابات جدية اعلم

أن لديك مشكلة حتتاج ملعاجلتها مع هذا
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الشخص.
 إذا انترشت الفوىض بني احلضور وخرجت عن نطاق السيطرة ،عليك أنتعطيهم اسرتاحة ثم تكمل.

 ُاملهاجم:

ُيلقي املهامجون انتقادات الذعة موجهة لك أو احلضور أو املحتوى ،وقد ُيطلقون

ألقا ًبا سيئة عىل الناس ،وينظرون إليهم نظرات ُمهينة.
كيفية التعامل مع المهاجمين:

 اطلب منهم حرص تعليقاهتم عىل املوقف وليس الناس. -ذكرهم بالقواعد األساسية التي وضعتموها سو ًيا فيام خيص االحرتام.

 -قد ال يعرف بعض املهامجني تأثري ما يفعلونه عىل اآلخرين ،ويف هذه احلالة قد

تكون مالحظاتك مقبولة بالنسبة هلم وسيقدروهنا.
 اسأل احلضور إن كانوا متفقني مع تعليقاهتم أم ال؟. أحيانا يكون من األفضل مناقشة تعليقاهتم بشكل أوسع. إذا كانت مهامجتهم ال تتعلق باحلضور وال تؤثر عليهم فانتظر حتى االسرتاحةثم ناقشهم لتعرف جذور املشكلة.
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 ُاملهيمن:
املهيمنون يستغرقون الكثري من الوقت يف الكالم و يكررونه ،وأحيانا يتحدثون
ببطء وبقدر كبري من التفصيل ،وال يمكنك جتاهل املهيمنني ألهنم سوف يسببون
اإلحباط وامللل للمشرتكني اآلخرين ،وسيجعلوهنم يفقدون االهتامم.
كيفية التعامل مع المهيمنين:
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 توقف عن االتصال البرصي هبم وأطلب من شخص آخر اإلجابة عىل السؤال.حُ
كأنك تاول إيقاف سيارة إذا استمروا يف الكالم دون
ُ -قم برفع يدك لألعىل

توقف.
 أفرض مدة زمنية معينة لكل متدرب يف التعليق. قم بإنشاء قائمة جديدة (عىل صفحة من اللوحة الورقية لتسجيل األسئلة أواألفكار) ،وتستخدم هذه القائمة إلضافة التعليقات الغري مناسبة للمناقشة يف
الوقت احلايل ولكن سيتم تناوهلا يف وقت الحق يف املحارضة ،هذا يمنع تكرار
نفس التعليق.
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مقدمة:
«وختامه مسك» ،تطلق هذه العبارة يف ختام األعامل املتقنة الصاحلة التي تفيد
البرش ،وأنت عزيزي القارئ عليك أن هتتم باخلتام جيدً ا ،فإن ختام حمارضتك

أوالقائك أوخطابك هو أهم يشء يف إلقائك ،هو يلخص ما تريد إيصاله
جلمهورك ،فاحرص وأنت ختتم أن تُق ِّيم بنظرك مدى استفادة اجلمهور واحلضور

من الكالم الذي ألقيته عليهم.

وكلام أتقنت ختامك إضافة لباقي أجزاء املحارضة من بداية اإللقاء إىل هنايته كلام
اقرتبت من ايصال ما أردت إيصاله جلمهورك ،فاجلمهور سيتذكر آخر كلامت
قلتها هلم ،ألهنا تلخص موضوع إلقائك يف بعض الكلامت البسيطة العملية التي
سيسري عليها اجلمهور بعد اخلروج من باب قاعة املحارضة.
ولن يتوقف اخلتام عىل اجلمهور فقط وتلخيص وتقييم إلقائك ،بل جيب أن تتعلم
من كل موقف ومن كل حركة وسكنة كيف تطور من إلقاءك يف املرة القادمة،
فالتطوير املستمر جيب أن يكون أسلوبك يف احلياة -مهام ارتضيت بمستواك وحتى
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وإن كان إلقاؤك جيدً ا ،-وهلذا جيب أن جتدد أسلوب خطابك وتطوره وتأيت بكل
ما هو جديد يف اإللقاء ،حتى تستطيع أن تؤثر عىل مجهورك ويتعلم منك كل ما هو
جديد يف علم احلياة.
ولتعلم أن من األجزاء التي تظهر عدم جتربتك ومهارتك وبراعتك يف اإللقاء هي
يف البداية االفتتاحية ويف اخلامتة ،فهناك قول قديم عن املرسح ييقول( :تعرفهم من
خالل دخوهلم وخروجهم).
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اً
أول :تلخيص األفكار:
إن اخلامتة يف احلقيقة هي أهم النقاط االسرتاتيجية يف اإللقاء ،فام يقوله اإلنسان يف
النهاية ،هو ما يبقى يرن يف آذان املستمعني ،هي ربام الكلامت التي تبقى عالقة يف

أذهاهنم ،ويقع املحارضين واخلطباء يف ذلك الفخ ،فهم قد ال يقدرون أمهية أن
ختتم بشكل قوي ومناسب ومبهر ،ومن اخلطأ الذي يقعوا فيه هو النهاية املفاجأة.

تأيت النهاية املفاجأة حينام يقولون( :هذا كل ما أعرفه عن ذلك املوضوع ،وأظن أين
أنتهيت) ،هذه غلطة تفضح املحارض ،بأنه مل يقم بالتحضري اجليد أو أنه غري متقن

بالعلم الذي يتكلم فيه ،والعالج أن خيطط للخامتة مسب ًقا ،وأن يلخص املحارضة

إىل جمموعة من النقاط واألفكار العلمية والعملية.

قصريا -هو
إن من أهم األمور التي تساعد عىل ختام املحارضة -حتى لو كان
ً

تغطية وتلخيص األفكار التي طرحت يف حمتوى املحارضة ،وتقوم بتلخيص

األفكار بعدما تراجع اهلدف املنشود من تلك املحارضة ،فكلام وضح اهلدف ،كلام

أستطعت أن تستخلص األفكار التي تدور حوهلا املحارضة.
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وبعد جتميع تلك األفكار ،يتم صياغتها يف صورة جمموعة صغرية من اجلمل التي
ال تتعدى ثالثة أسطر وهي خالصة تلك املحارضة ،فيتم جتميع كل النقاط التي
ذكرهتا يف خطابك يف بضع كلامت بسيطة سهلة وعملية.

ومن املمكن أن تقوم بختام إلقاءك بصورة مرحة ،قال جورج كوهان( :اتركهم
دائم يضحكون عندما تقول ودا ًعا) ،فإذا كنت متلك القدرة عىل القيام بذلك
اً
ومتلك تلك امللكة من إضافة املرح عىل هناية اخلطاب واإللقاء.

ومن املمكن اختتام املحارضة بقطعة شعرية مالئمة للموضوع الذي تلقيه ،فسيكون

هذا مثال ًيا ،وسيعطيك النكهة املطلوبة ،وسيمنحك الوقار والتفرد واجلامل ،فليس
هناك خامتة أكثر استحسانًا من األخرى ،فربام تنهي بحكمة مشهورة عن مؤلف

أو عامل إدارة ،املقصود أنه كلام مارست فن اإللقاء ،اتضحت اخلامتة املناسبة لك.
طرق الختام:

حتى ختتم حديثك وإلقاءك جيب أن تكون قد وفيت أهدافك من اإللقاء ،فإذا
كان إلقاؤك حول إعطاء املعلومات ،فعليك أن تتأكد أهنم قد خرجوا بمعلومات
جديدة ومفيدة ،وإن كان اإللقاء حول اإلقناع ،فعليك أن تتأكد أهنم اقتنعوا برأيك
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وموقفك ،وإن كان اإللقاء حول مناسبة أو مؤمتر ،فتأكد أنك حققت هدفك من
أن مجهورك قد استمتع باملشاركة فيه.
طريقة الختام

مميزاتها

التلخيص

وهي طريقة تلخيص النتائج أو تكرار النقاط الرئيسية التي ذكرهتا
يف حمارضتك ،ولكن حاول أن تقوهلا بطريقة خمتلفة ،وحاول أن
جتمع النقاط بتلخيصها يف ثالث نقاط رئيسية.

التوصيات

بعد االنتهاء من إلقائك اطلب من اجلمهور أن يقوموا بأعامل معينة
ليكونوا إجيابيني ،ومعظم الطلب سيرتكز يف أن ينفقوا وقتهم أو
ماهلم بطريقة معينة ،أو أن يشاركوا يف اعتامد قرار إداري أو غري ذلك.

تكرار املقدمة

وهو ربط للموضوع ،ويعطي فرصة جيدة للتلخيص وإضافة إليها
ٍ
شيئ من العاطفة واحلامس لتحصل عىل خامتة رائعة ،وتأكد خالهلا
أنك غطيت ما وعدت به يف املقدمة وزيادة.

قصة مثرية

ولكن برشط أن تثري احلامس لتناسب موضوع اإللقاء وحترك مشاعر
اجلمهور ،وأفضلها ما كانت حقيقية ،واألفضل منها ما حدث لك
شخص ًيا ،وأفضلها ما فيه عربة الوصول من الفشل إىل النجاح.

استشهاد

وهي طريقة االستشهاد باآليات واألحادث واألقوال املأثورة
واألشعار ،وتكون مؤكده ملا طرحته يف إلقاءك بصورة فعالة وهلا
عالقة وثيقة بموضوع إلقاءك.
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نماذج لخاتمة اإللقاء:
 هذه بعض النقاط األساسية حول موضوع لقاءنا اليوم ،وال خيفى عليكم أنهموضوع كبري وال يمكن تغطيته يف يوم ،ولكني أمتنى أن أكون سامهت يف وضع
األسس وفتحت الباب لكي تكملوا السري يف طريق النجاح ،وترتقوا يف هذا
املجال الرائع.
 ويف اخلتام أود أن أتقدم حلرضاتكم بثالث توصيات وهي... أرجوا أال تغادروا وأنتم مازلتم تفكرون يف هذا املوضوع. أعتقد انكم ستستفيدون من هذه الفرصة الذهبية بعد أن عرفتم النظرية وكيفيةحتويلها إىل واقع ملموس وتطبيقها عىل حياتكم.
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ثان ًيا :التقييم
ناجحا يف حتقيق أهدافه وغاياته،
التقييم مهم لتحديد إىل أي مدى كان اإللقاء
ً

فاخلطوة النهائية يف أي حمارضة أو إلقاء هي تقييمه ،وهيدف التقييم إىل التحقق من
جودة عملية اإللقاء وحتديد مدى فعاليته.
أيضا بتصحيح حمتوى املحارضة ،وحيفز عىل توليد
وحتليل عملية اإللقاء يسمح ً

أيضا
أفكار جديدة ،ويساعد عىل حتديد جمموعة َّأولية من األهداف ،ويوفر التقييم ً
مؤرشات جيدة عىل املعلومات املكتسبة خالل املحارضة والتي سيطبقها احلضور

عىل أرض الواقع.
ويتم إجراء التقييم يف صورة مكتوبة عن طريق ملء استامرات استبيانات خاصة،
أو ملء استقصاءات توزع عىل اجلمهور ،وعادة ما تكون االستبيانات املكتوبة
أكثر فائدة ألغراض التوثيق واالستمرارية يف حالة أن حمتوى املحارضة سيتم
استخدامه من قبل احلضور يف املستقبل.
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وعادة ما تتضمن استامرة التقييم أسئلة بخصوص أمهية وفعالية املادة العلمية ،وما
إذا كانت املادة غطت االحتياجات العلمية للجمهور ،ومن املستحسن أن تشتمل
االستامرة عىل مساحة لتقييم املحارض أواخلطيب وإلضافة تعليقات.
وعندما تصل إىل مرحلة تقييم األداء ،فهذا يعني أنك نجحت خالل مراحل
اإللقاء بأكملها ،وأنه يمكنك اآلن االستمتاع  بجامل اكتامل دور عملية اإللقاء.
وعىل سبيل املثال ،ستعلم يف «مرحلة التقييم» اإلجابة عىل السؤال اهلام يف اإللقاء
وهو :هل أشبعت هنم اجلمهور من خالل إلقائك؟ وهل حققت أهدافك التي
سجلتها قبل اإللقاء بخصوص املحتوى وطريقة اإللقاء ورضا اجلمهور عن
اإللقاء ككل؟ فكل تلك األسئلة ستعرف إجابتها يف مرحلة التقييم.
تنظيم استمارة التقييم:
• حاول أن تكون األسئلة املرتبطة ببعض متتالية دون االنتقال من موضوع آلخر.
• جيب أن تكون األسئلة مفتوحة لتسمح أكثر بالردود الرصحية.
• من املستحسن توفري مساحة واسعة لإلجابة عىل األسئلة ،علام أنه ال ينبغي أن
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اً
طويل ،وجيب التأكد من أن الوقت املحدد مللء
يتطلب ملء استامرة التقييم وقتًا
استامرة التقييم كاف ًيا.
• ال  حتتاج االستبيانات ألن يتم التوقيع باسم املتدرب يف هنايتها ،وذلك
للتأكد من صدق اإلجابات وأهنا تعكس األفكار احلقيقية للمتدربني يف
برنامج التدريب.
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فهم الغرض من التقييم:
الغرض من اإللقاء هو تعليم ورشح املادة العلمية وحمتوى املحارضة بأسلوب
قوي ومؤثر وشيق للجمهور ،ويكون ذلك من خالل طريقة عرض وإلقاء بسيطة
وسهلة وسلسة تؤثر يف اجلمهور وتضيف إليه معلومات جديدة.

والطريقة الوحيدة ملعرفة أمهية التقييم هي إدراك املالحظات التي قدمها اجلمهور

لك ،فمن خالهلا تقوم بتطوير املحتوى العلمي أوطريقة تلبية احتياجات اجلمهور
أو خلق تعديالت يف طريقة اإللقاء والعرض.

مستويات التقييم لـكيرك باتريك:
تعلم املستويات املختلفة من التقييم يساعدك عىل فهم عملية القياس والتقييم ،وقد
وضع دون كريك باتريك مستويات لتقييم اإللقاء (رد الفعل ،والتعلم ،والسلوك

والنتائج)  منذ ما يقرب من نصف قرن.

عىل الرغم من أن بعض املنظامت اآلن تُضيف مستوى خامس وهو العائد عىل

االستثامر إال أن املستويات األربعة األصلية لـ كريك باتريك قابلة للتطبيق حتى

اليوم عىل الرغم من أهنا ُوضعت منذ عام 1950م          .
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وقبل أن تقرر إجراء أي نوع من التقييمِّ ،قرر كيف سيتم استخدام البيانات ،أما إذا

كنت ال تنوي استخدامها فال تقم بالتقييم.

• المستوى األول :رد الفعل:
املستوى األول أو بيانات رد فعل اجلمهور ،وهو يقيس رضاهم عن اإللقاء،

ويتألف عادة من استبيان للجمهور لتقييم مستوى رضاهم عن حمتوى املادة
العلمية وطريقة إلقائك وأمور أخرى.

وإذا كنت املحارضة متعددة األيام ،فمن األفضل عمل التقييم يف هناية كل يوم،

أما إذا أجريت املحارضة ليوم واحد فعليك تقييمها ،حينام تقرتب من هنايتها.

سيوفر لك هذا معرفة مالحظات اجلمهور مما سيعطيك فرصة لتعديل اخلامتة،

بحيث تتناسب بشكل أكرب مع احتياجات اجلمهور ،كام أنه مفيد للحضور ،ألنه

سيتيح هلم فرصة للتفكري يف ما تعلموه وكيف سيطبقونه يف حياهتم.

• المستوى الثاني :التعلم:
املستوى الثاين يقيس مدى جدوى التعلم ،فقياس املعارف واملهارات والتغري
السلوكي يشري إىل مدى استيعاب اجلمهور كيفية تطبيق ما تعلموه جيدً ا.
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وهذا املستوى هو النقطة التي يعرف فيها املحارض مدى رضا اجلمهور عن إلقائه

وخطابه ،وما يمكنهم القيام به بشكل خمتلف بعدها ،فاالختبارات وأدوات التقييم
األخرى تركز عىل ما تعلمه اجلمهور خالل اإللقاء واخلطابة.

• المستوى الثالث :السلوك
املستوى الثالث من التقييم يقيس ما إذا تم حتقيق املهارات واملعرفة املنشودة ،هل
يستطيع احلضور تطبيق ما تعلموه ونقله إىل حياهتم؟ ألن هذا املقياس يركز عىل
التغريات السلوكية عىل اجلمهور.

هذا القياس صعب لعدة أسباب ،أوهلا أنه ال  يمكن للجمهور تنفيذ السلوك

اجلديد حتى تُتاح له فرصة ،وباإلضافة إىل ذلك ،من الصعب التنبؤ متى سيتم
تنفيذ السلوك اجلديد ،وحتى إذا كانت هناك فرصة ،فقد ال ينفذ املتعلم السلوك
من أول فرصة ،ولذلك يصعب حتديد الوقت املناسب لقياس التغيري السلوكي.

جيب قياس املستوى األول والثاين مبارشة بعد التدريب ،ولكن ال يرسي هذا األمر
عىل املستوى الثالث ،إلجراء تقييم املستوى الثالث بشكل صحيح جيب أن جتد

الوقت ملراقبة احلارضين يف حياهتم وعمل االستبيانات والتحدث إىل املرشفني
وربط البيانات.
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• المستوى الرابع :النتائج
املستوى الرابع يقيس التأثري التجاري ،ويسمى أحيانا حتليل التكاليف والفوائد أو
العائد عىل االستثامر ،وهو حيدد ما إذا كانت هناك فوائد عائدة من اإللقاء تستحق
تكلفة املحارضة أم ال ،ويف هذا املستوى ال يتم التقييم من خالل أساليب مثل تلك
املقرتحة يف املستويات الثالثة السابق ذكرها.
فيحتاج املحارضون واخلطباء املحرتفون ألن يكونوا قادرين عىل إثبات قيمة
تأثريا إجياب ًيا عىل الدخل الصايف ،فواحدة من مشكالت  
إلقائهم وأمهيته ،وأنه يؤثر ً
تقييم هذا املستوى ،هي أنه ال  يمكنك أبدً ا التأكد إذا كانت العوامل اخلارجية

دائم إمكانية حدوث شيئ خارجي أثر
أثرت عىل العامل التجاري أم ال ،فهناك اً

عىل النتائج بشكل سلبي.

قم بجمع البيانات التي تعتقد أهنا تقدم اً
دليل عىل تأثري إلقائك ،وتذكر أن املوضوع
الرئييس هو حماولة معرفة أثر إلقائك من خالل النتائج ،ومن املهم جدً ا بالنسبة

ألي خطيب وحمارض أن يتامشى مع متطلبات األعامل التي حيتاجها سوق العمل،
ولكن كيف تفعل ذلك؟ يشري الدكتور كريك باتريك أنه يمكن استخدام مستويات
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التقييم التي وضعها ،ابدأ من (املستوى الرابع) ،أي حتدد هل حمتوى إلقائك يلبي
احتياجات اجلمهور (النتائج).
ثم قرر ما هو األداء( -السلوك أو املستوى الثالث) -املطلوب لتحقيق النتائج
املرجوة ،ثم حدد املعارف واملهارات والسلوك (التعلم أو املستوى الثاين) التي
حيتاجها املوظفون لتحقيق توقعات األداء ،وأخريا ضع خطة لتقديم اإللقاء
الصحيح وقس رد فعل اجلمهور (رد فعل أو املستوى األول).
ما مستوى التقييم الذي سأستخدمه؟
يمكنك اختيار أن تُقيم اإللقاء من مستوى واحد أو من كل املستويات ،ولكن
كيف ستُقرر ذلك؟ اختذ قرارك بناء عىل إجاباتك عىل األسئلة التالية:
• ما هو الغرض من اإللقاء واخلطبة؟
• كيف سيتم استخدام نتائج التقييم؟
• ما هي التغيريات أو التحسينات التي يمكن استخدامها كنتيجة لعملية التقييم؟
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• من هم أصحاب املصلحة ( -اجلمهور)-؟ وما الذي يريدون منك قياسه؟
• هل من املتوقع أن يؤثر إلقاءك عىل أهداف أخرى؟
• ما هي املوارد التي ستحتاج لتقييمها؟
وجود أربع مستويات للتقييم ال يعني بالرضورة أن عليك استخدامها مجي ًعا ،بعد

اخت

بار

ات

اإلجابة عىل األسئلة السابقة ِّقرر ما هو املستوى األكثر فائدة إللقاءك؟ ويتفق
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خرباء التقييم عىل أن املستوى الثالث والرابع خاصة ينبغي استخدامها ألهنام
مرتبطان بالوقت والتكلفة.

أنواع التقييم املختلفة:
تتعدد أنواع التقييم ،فمنها ما ُيق ِّيم اخلطيب واملحارض ،ومنها ما ُيق ِّيم املادة العلمية،

ومنها ما يقيم اجلمهور ،وسنناقش مزايا وعيوب كل واحدة ألساعدك عىل اختيار
الطريقة املثالية بالنسبة لك لتستخدمها:

• صيغ االختبارات الموضوعية:
يقيس هذا األسلوب مدى تعلم اجلمهور ملحتوى املادة العملية ،يتم إجراء امتحان
نظري أو امتحان من خالل الكمبيوتر للمتدربني لقياس التقدم التعليمي الذي
تم إحرازه ،فيجب أن يقيس االختبار تعلم املواد التي ستحقق األهداف املطلوبة،
وجيب أن يكون االختبار ف َعال و ُمناسب ،بمعني أنه يستطيع بالفعل قياس ما
تريده ،و ُيعطي نتائج متسقة.

177
مهارات
العرض وفن
الخطابة

كبريا
وحيتوي االمتحان عىل أسئلة متعددة اخليارات تستغرق وقتًا واستعدا ًدا ً
لتجهيزها ،يوفر هذا الشكل من األسئلة صيغة سهلة للجمهور ،ويف نفس الوقت
تكون سهلة التصحيح بالنسبة للمحارض ،وأفضل االختبارات هي أسئلة الصواب
واخلطأ فهي تُسهل عىل املحارض تصحيحها.
كذلك اختبارات أسئلة التوصيل من السهل التعامل معها وتصحيحها ،ويتطلب هذا
النوع من االختبارات احلد األدنى من الكتابة رغم أنه يف نفس الوقت يمثل حتد ًيا،

أيضا أسئلة إكامل الفراغ أو األسئلة ذات اإلجابات القصرية.
ومن أنواع االختبارات ً
وتتطلب هذه األسئلة املعرفة دون أي مساعدة من الذاكرة ،والعيب هو أن
التصحيح قد ال يكون موضوع ًيا كام قد يتصور البعض إذا كانت األسئلة ال متلك
إجابة واحدة حمددة ،حيتاج املصحح ألن يكون أكثر مرونة يف التصحيح.

وأخريا األسئلة املقالية  هي األكثر صعوبة يف التصحيح ،عىل الرغم من أهنا تقيس
ً

االنجاز عىل مستوى أعىل من أي نوع من االختبارات الكتابية األخرى ،التصحيح
يف هذا النوع هو األكثر موضوعية.
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• االستطالعات السلوكية:
حتدد استطالعات السؤال/اجلواب ما هي التغيريات السلوكية التي حدثت
كنتيجة لإللقاء واخلطبة؟ ،ويستخدم املحارضون واخلطباء هذه النوعية جلمع
املعلومات حول تصورات املوظفني وعادات العمل واحلوافز والقيم واملعتقدات
وعالقات العمل.
وتعد االستطالعات السلوكية أكثر صعوبة يف البناء ألهنا تقيس عنارص غري مادية،
كام أهنا حتتمل أكثر من إجابة صحيحة تب ًعا لوجهة نظر كل فرد من احلضور.

• المحاكاة ومراقبة الموقع:
مراقبة اجلمهور يمكنها حتديد ما إذا كانوا اكتسبوا املهارات املطلوبة كنتيجة لإللقاء
أم ال ،ويمكنك تسهيل هذه العملية من خالل وضع قائمة للسلوكيات املطلوبة.
ولكن بعض األفراد يصيبه الرعب أو يترصف بشكل خمتلف إذا علم أنه مراقب،
هلذا فمراقبة األداء الفعيل أو أداء املحاكاة للحضور قد يكون مضيعة للوقت.
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• قوائم مراجعة المعايير:
وتسمى أيضا قوائم مراجعة األداء أو أدوات تقييم األداء ،فتعتمد قوائم مراجعة

املعايري عىل أساس دراسة قائمة األهداف الالزمة لتقييم األداء العام لإللقاء.

•استمارات تقييم ردود الفعل:
تُسمى أحيانا ورقة رد الفعل ،جييب اجلمهور عىل استامرات تقييم يف هناية املحارضة
لتحديد ما أعجبهم وما مل يعجبهم حول طريقة تقديم اإللقاء واملحتوى ومكان
املحارضة وغريها من اجلوانب.

وتُتيح تلك االستامرة من معرفة رأي اجلمهور وجتمع البيانات الكمية والنوعية

من خالل هذه الطريقة.

• تقييم المحاضر:
يخُ صص املحارضون واخلطباء املحرتفون أورا ًقا واستامرات تقييم لقياس الكفاءة
والفعالية واملهارات التعليمية للمحارض ،وتعمل كل أساليب التقييم التي ذكرناها

بشكل جيد ،ومجيعها ستعطيك املعلومات التي حتتاج هلا ،وبعضها يعمل بشكل
أفضل من اآلخر يف كل من املستويات األربعة.

180
مهارات
العرض وفن
الخطابة

والقرار النهائي حول الطريقة التي جيب أن تستخدمها هو عائد إليك ،فمن
السهل أن يعتاد اجلمهور عىل طريقة التقييم املفضلة لديك ،لذا من األفضل
أن تقوم بالتنويع يف أساليب التقييم املستخدمة ،واكتساب اخلربات يف العديد
من طرق التقييم التي جتعلك أكثر مهارة يف معرفة الطريقة األفضل لكل حالة،
وسيشكل هذا جان ًبا مهام لتحقيق املصداقية يف إلقاءك.

• الطرق الحديثة للتقييم:
كثريا يف عملية التقييم ،سواء كان التقييم للجمهور
أصبحت التكنولوجيا تساعد ً

أم امللقي ،فقد انترشت شبكات التواصل االجتامعي سواء كانت الفيس بوك أو
تويرت ،أو برامج املحادثات والتواصل اجلامعي مثل تويرت وواتساب وغريها من
التطبيقات التي تساعد عىل تطوير عملية التقييم.
وتضيف عليها عامل الرسعة والفاعلية واملصداقية يف تقييم اإللقاء ،فيتم
إنشاء جمموعة نقاشية عىل تلك الشبكات ويتم التفاعل معها من قبل املحارض
مع اجلمهور يف املحارضة ،ويتم فتح جمال النقاش والتقييم عىل كل تفاصيل
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املحارضة سواء كانت تقييم للامدة العلمية أو تقييم لألسلوب املحارض أو تقييم
استفادة اجلمهور.
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نماذج لتقييم اإللقاء:
• نموذج التقييم المبدئى

اسم المحاضر:
.........................................................................................
إيجابيات:
.........................................................................................
سلبيات:
.........................................................................................

يحتاج أن يطور في:
.........................................................................................
هل كان ملتزما بالوقت؟
.........................................................................................
هل شعرت بالملل؟
.........................................................................................
هل وجدت إبداعا؟
...............................................................................................
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• نموذج تقييم محاضر

نموذج تقييم محاضر

اسم المحاضر
اسم المحاضرة
اسم معبئي التقييم (اختياري) :

أرجو وضع درجة كالتالي أمام كل بند :
جيد
مقبول
ضعيف
1

2

3

جيد جدا

ممتاز

4

5
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البند

النقاط
 .1درجة التمكن
من املادة والثقة
بالنفس

اً
أول  :التخطيط

 .2مدى الرتتيب
وتناسق اخلطبة

 .3وضوح اهلدف
وحسن اختيار
املوضوع

 .4مناسبة احلديث
للجمهور

ثان ًيا  :اإلعداد

 .1االستفادة من
اإلمكانات املتوفرة
يف املكان
 .2وسائل
اإليضاح كثرية
 .3وسائل
اإليضاح معدة
جيدً ا

الدرجة

مالحظات
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  .4متنوعة

 .5تعامل املحارض
مع وسائل
اإليضاح جيد
ثال ًثا  :تسلسل
احلديث

 .1املقدمة قوية
وتشد اجلمهور
 .2وضوح النقاط
الرئيسية والفرعية
 .3استعامل
االستشهادات  
بكثرة
 .4املعلومات
جديدة ومفيدة
ومقنعة

 .5اخلامتة قوية
وواضحة ومؤثرة
راب ًعا  :اإللقاء

 .1املظهر العام
الئق
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 .2الوقوف وامليش
فعال
 .3حركات اليدين
مناسبة وفعالة
 .4تعبريات الوجه
مناسبة وفعالة
 .5نظرات العينني
موزعة جيدً ا

 .6طبقات الصوت
وتعبرياته فعالة
 .7الوقفات بني
الكلامت واجلمل
صحيحة
 .8االبتسامة
والفكاهة واملرح
 .9اللغة بسيطة
ومناسبة واجلمل
قصرية
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 .10االنتقال فعال
بني النقاط الرئيسية
والفرعية
 .1االلتزام بالوقت
ضمن املعقول
 .2انتباه ومشاركة
اجلمهور مستمرة
خامسا  :تقييم
ً
األداء
واخلتام

 .3إدارة األسئلة
والنقاش بفعالية
 .4استامع املحارض
للجمهور
 .5إدارة املشاكل
واملقاطعات
واإلزعاج
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• نموذج التقييم العام
اسم البرنامج
اسم المحاضر
اسم المتدرب
(اختياري)
الشركة  /الجهة

نموذج التقييم العام

الرجاء وضع عالمة √ في (المربع) الذي يتوافق مع رأيك وقناعتك
الشخصية

التنظيم اإلداري
للمحارضة
تاريخ عقد
املحارضة
مدة تنفيذ املحارضة

عدد ساعات
املحارضة

قاعة املحارضة (
السعة  /اإلضاءة)
خدمات التغذية
االسرتاحات

ضعيف متوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز
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جتانس احلضور
علم ًيا
وسائل العرض
املادة العلمية
املحتوي العلمي
واألهداف

ضعيف متوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز

توافق أهداف
املحارضة مع
احتياجاتك

املحتوي العلمي
للمحارضة
أساليب اإللقاء ضعيف متوسط
املستخدمة
أساليب اإللقاء التي
اتبعت
املوازنة بني اجلانب
النظري والتطبيقي
استخدام وسائل
اإليضاح مع اإللقاء

جيد

جيد جدا

ممتاز
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(املحارض)

االلتزام باملوعد
املحدد للمحارضة
متكنه من املادة
العلمية

القدرة عىل الرشح
وتوصيل املعلومات

طريقة التعامل مع
اجلمهور

الرجاء اإلفادة بأي
مالحظات أخرى

ضعيف متوسط

جيد

جيدجدا

ممتاز
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ً
ثالثا :التطوير املستمر:
نحن نُقاس من خالل حديثنا ،وكلامتنا تعكس تفكرينا الدقيق ،وخترب املستمع عن
معارفنا وأحوالنا وقوتنا ،وهي إشارات واضحة عن ثقافتنا وعلومنا وإدراكنا.
فنحن لدينا أربعة روابط مع العامل ،ونحن نُصنف ونُق ِّيم طب ًقا ألربعة أشياء :بام

نفعله ،وكيف نبدو ،وما نقوله وكيف نقوله ،ومع ذلك يبقى الكثريون يتخبطون
يف احلياة من دون أن يبذلوا أي جهد يف سبيل إغناء وإثراء تعابريهم  ،فنحن نتخرج
من املدرسة ،نجيد التحدث بدقة ووضوح ،ولكن رسعان ما نستخدم العبارات
العامية املستهلكة يف الشارع واملكتب.
فال عجب أن يفتقد اإللقاء واخلطب الوضوح والتفرد ،وال عجب أهنم ينتهكون
قواعد اللغة العربية بألفاظ غري مقبولة ،فإن كان هذا من خرجيي اجلامعات ،فام

الذي نتوقعه من الذين ُح ِرموا من التعليم بسبب احلاجة املادية وضغوطها؟

كم يدين اخلطباء العظامء لقراءاهتم وإرتباطهم بالكتب ،فمن الكتب يكمن الرس،
فمن يرغب يف أن يغني ،عليه أن  يوسع خمزن كلامته ،وينبغي عليه أن يصقل ذهنه
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باستمرار يف أروقة األدب وعلوم اللغة والبيان والرصف وغريها من العلوم
املتعقلة بقوة الكلامت التي يستخدمها اخلطيب واملحارض.
أيضا التطوير املستمر بجانب حتسني وإضافة كلامت إىل خمزون املفردات
ويعتمد ً
إىل ذهنك ،فأنت تتعلم وتتدرب عىل تطوير نفسك يف استخدام لغة اجلسد ومتى

تتحرك وتقف ومتى تعلوا بنربة صوتك ومتى ختفضها ،وغريها من األمور اهلامة
التي تكلمنا عنها يف حديثنا عن اإللقاء.
منتظرا
اخلالصة :جيب أن تعتمد عىل تطوير نفسك باستمرار ،فال تقف مكانك
ً
نجاحك يأيت إليك ،ولكن أنت الذي جيتهد ويبحث عن كل ما هو جديد يف عامل
اإللقاء ،من حيث األدوات املستخدمة واألساليب وعنارص جتويد إلقائك وغريها
من األمور التي تساعدك عىل إلقاء حمرتف ومؤثر يف مجهورك.

خاتمة الكتاب
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1.1ها نحن قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا حول مهارات العرض وفن الخطابة،
فأنت عزيزي القارئ تستطيع أن تدرب نفسك األن باستخدام األدوات
والعناصر واإلمكانات التي قدمناها لك في معرض هذا الكتاب ،كي

ومؤثرا في مسمع كل من يحضر لك.
مفوها
تستطيع أن تكون خطي ًبا
ً
ً

2.2وكما بي ّنا ساب ًقا فإن التخطيط ألي شيء ُي ِّ
مكنك من تحقيق النجاح
فيه ،فكلما خططت إلعداد نفسك لمواجهة الجمهور والتحدث إليهم

ومشاركتهم معلوماتك وخبراتك ومستواك األكاديمي ،فأنت تملك
معلومات قد ال يعلمها غيرك وقد تملك خبرات في مجالك لم يصل إليها
إال أنت ،فشارك تلك المعلومات مع الجمهور ،وكن شمعة تضيء الظالم

لمن حولك.

3.3فأنت لن ُت ِ
مؤثرا إال بعد أن تتقن فن اإللقاء ،ونكتفي بأن نسرد
لق خطا ًبا ً
ناجحا ،فقال له:
السر الذي كتبه لنكولن إلى شاب يريد أن يصبح ملق ًيا
ً

(إن السر يكمن في الحصول على الكتب وقراءتها ودراستها بانتباه ،فإن

العمل على التطوير هو أساس كل شيء).

املراجع
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قائمة المراجع:
 «إعداد المدربين» ،محمد الجفيري. «فن الخطابة»( ،ديل كارنيج)»( ،الطبعة األولى2001 ،م ،المجموعةالطباعية ،بيروت).

« -فن اإللقاء الرائع» ،طارق سويدان( ،الطبعة الثالثة2004 ،م ،شركة اإلبداع

الفكري).

« -كيف تنمي قدرتك على اإللقاء»( ،ميخائيل ستيفنز) ،نقله إلى العربية :سامي

تيسير سلمان( ،انترناشونال أيديز هوم الكوربوريتد1996 ،م).

 «فن اإلقناع»( ،هاري ميلز)( ،مكتبة جرير ،الطبعة األولى2001 ،م).« -خريطة العقل»( ،توني وباري بوزان ،الطبعة السادسة2010 ،م).

نبذة عن الكاتب
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هو باحث وكاتب قطرى اجلنسية حصل
على الدرجات العلمية اآلتية:

• دبلوم تكنولوجيا معلومات واتصاالت – كلية
شمال األطلنطي (خريجين الدفعة األولى) ICT
.2004 CNA-Qatar
• حصل على درجة الماجستير في التخطيط االستراتيجي من الجامعة
الفرنسية  ،HECوهي واحدة من أعرق وأرقى كليات إدارة األعمال في العالم.
• و ُيحضر الدكتوراة في جامعة .Northampton

شغل اً
كل من املناصب اآلتية :

• كاتب إسبوعي في جريدة العرب القطرية.
• مقدم  برنامج الخبير في ( تليفزيون قطر).
• يعمل حال ًيا كمستشار تطوير وتدريب في مؤسسة قطر لإلعالم.

199
مهارات
العرض وفن
الخطابة

أهم أعماله :

• مؤلف ألكثر من  25كتاب في مجال القيادة والتكنولوجيا منها( :تحليل

الشخصيات – القيادة باإلرشاد – القيادة – التخطيط االستراتيجي – صمم

موقعك على اإلنترنت بدون برمجة).

• ترجمت العديد من كتبه في مجالي القيادة والتكنولوجيا بعدة لغات.
• مؤسس مشروع وقف أونالين  -أكبر شبكة تدريب مجانية عربية على

اإلنترنت.
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رسالته :

يحمل األستاذ محمد الجفيري رسالة واضحة وهي المساهمة في إعداد جيل
جديد من القادة متسلح بالعلم والمهارة والحكمة ،ومؤهل لقيادة العالم العربي
لاللتحاق بمصاف األمم العظمى ،فهو يؤمن تمام اإليمان بقدرات الشباب
القطري والعربي ،لذا فهو يبذل كل طاقته في تدريب وتأهيل وتحفيز ودعم
الشباب القطري والعربي لتحويل أفكارهم وأهدافهم إلى حقيقة واقعة تساهم

في رسم مستقبل أكثر إشرا ًقا لقطر وألمتنا العربية واإلسالمية.

نبذة عن مجموعة
صناع اإلبداع
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مجموعة صناع اإلبداع تأسست لتكون المظلة التي ترعى مهارات الشباب
وقدراتهم عن طريق عدة مؤسسات صغيرة تحتها
      -1دار صناع اإلبداع للنشر والتوزيع.
      -2شركة إنتاج صناع اإلبداع للتصوير واإلخراج.
      -3شبكة صناع اإلبداع للتدريب على االنترنت.
      -4مركز صناع اإلبداع للتطوير وإدارة المشاريع الشبابية.
الهدف الرئيسي هو إطالق العنان لقدرات وامكانيات الشباب العربي
وتحفيزهم على نشر العلم والمعرفة فى شتى المجاالت.
هذا هو حلمي وهذا ما أعيش ألجله
مؤسس مجموعة صناع اإلبداع

				

محمد الجفيري

للحصول على شهادة إتمام دورة قم
بالدخول إلى موقع صناع االبداع واتبع
الخطوات المطلوبة منك بعد قراءة
الكتاب أو مشاهدة الدورة التدريبية
www.sona3.net
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"من منا ال يخطئ .ساعدوني في تصحيح
أي خطأ أو لبس في اجتهاد

إن احسنت فمن اهلل وإن أسأت

واخطأت فمن نفسي ومن الشيطان
تم بحمد اهلل"

للتواصل:
Whatsapp: 0097455221828
email: mohammedaljefairi@gmail.com
Instagram: maljefairi
twitter: maljefairi
Snaphat: Nethelper

مترو القادة

مهارات العرض وفن الخطابة

نبذة عن مترو القادة
دائما ما يتبادر إلى الذهن لماذا يسبقنا العالم في النهضة،
ً
ونبقى نحن في معظم األحيان في دور المتفرجين وربما
كنا في الصفوف الخلفية منها؟! ،هل المشكلة في عدم
وجود قادة أو علماء ،أم ماذا؟!

مترو القادة

ولإلجابة على سؤال كهذا نرجع إلى النظريات العلمية
العالمية التي حصرت أهم أسباب النهضة في:
 .1العلم
 .2األخالق
 .3العمل
 إذن فأي تلك العوامل الذي ينقصنا؟! ،الشروط الثالثةومستويات متفاوتة
بنسب
العلم واألخالق والعمل موجودة
ٍ
ٍ
بين المجتمعات ،وكذلك بالمجتمع الواحد بين األفراد
وبعضهم البعض ،ولكن ً
أيضا ليست هذه هي األسباب
الوحيدة لتأخرنا عن الركب ،فلربما كان الجانب المالي هو
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أول تلك األسباب ،وبمعنى أكثر دقة فإن هذه المعادلة
ينقصها الثراء لتكتمل على أكمل وجه.

مهارات العرض وفن الخطابة
-

من هنا جاءت فكرة برنامج مترو القادة ،ل ُتعالج أسباب

تأخر النهضة األربع ولتسد هذا الثغر عن األمة المباركة ،فتحاول
إيجاد حالة ومناخ حقيقي قادر على خلق قادة وعلماء ينافسون
العالم في شتى المجاالت ،فهذا البرنامج عالج العيوب التي قد
ُتخالط مثل هذه البرامج ،فهو لم يعتمد على الخطابة ،بل َع َمد
إلى خلطه بالعديد من األنشطة العملية والتحدي واأللعاب
في بعض األحيان مع الحفاظ على الجانب التعليمي باإلضافة
إلى الجانب الربحي .فهذا البرنامج جاء متكاملاً ُيراعي كافة

• إذن ما هو مترو القادة؟
هو برنامج مدته خمس سنوات ،وخاللها سيمر المشارك

مترو القادة

الجوانب.

بالبرنامج بأربعة خطوط رئيسة ،يتكون كل خط منها
من عدة مراحل ،ويمر بها المشارك ليطور من مهارات ذاته
ونفسه ويكتشف عالم القيادة ومستوياتها ،باإلضافة إلى أنه
سيطور كذلك من مهاراته في التعامل مع اآلخرين وسيتعلم
ومتخصصا فيه
كيف يكون خبي ًرا في تخصصه المناسب له
ً
كذلك ،وسيعرف كيفية الوصول للعالمية بقدراته الشخصية
وإمكانياته ،وتفعيل قدراته في كيفية التعامل مع المجتمع
الذي سيتفاعل معه مستقبلاً لتحقيق إنجازاته سوا ًء على
مستواه الشخصي أو على مستوى المجتمع أو حتى على مستوى
العالم أجمع ،وهذا هو ما ُنسميه بالوصول للعالمية.

207
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ويتكون من أربع محطات أساسية هي:
 .1خط اإلرشاد :هو من أهم الخطوط الرئيسية ،فهو يبدأ
بالتعريف عن مترو القادة وأهمية التغيير ،كما يبدأ بمعرفة
الذات والتعرف على األنماط الشخصية وكيفية التعامل
ً
مرفقا بسلسلة كاملة من الكتب تشرح كل نمط من
معها،
أنماط الشخصية بالتفصيل.
 .2خط العلماء :هو عبارة عن مجموعة محطات لصناعة عالم

مترو القادة

ً
وأيضا على الصعيد االجتماعي
ناجح على المستوى العلمي
والتسويق له عالم ًيا ،فهي تبدأ معه رحلته من كونه فني
حتى تصل به إلى مستوى استشاري عالمي.
 .3خط القيادة :هو عبارة عن خمس محطات رئيسية تبدأ
بتعليم المتدرب على كيفية قيادة ذاته وتطوير مهاراته
حتى تصل به إلى مرحلة قيادة القادة.
 .4خط ريادة األعمال :هو الذي يتعلم فيه المتدرب بشكل
عملي كيف يحقق لنفسه الثراء ،وكيف يكون مشروع خاص
به وسبل تطويره.
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البرنامج العملي ملشروع (مترو القادة)
Earn

Learning

(كسب المال من
مشروعك الخاص)

(تعلم بالعمل)

(لعب وتحدي)

يعنى بكسب
المشارك للمال
من خالل مشروعه
الخاص به وذلك
بتحويل أعماله
وانجازاته الى
مشاريع تربحه
وتكسبه المال من
خاللها
كمثال  :اذا كان
للمشارك كتاب
عمله وانجزه
ونشره فانه فيما
بعد ومن اجل
ان يكسب من
هذا الكتاب مالاً
فانه يحوله لقصة
مصورة او فيديو
مرئي او دورة
تدريبية او اي عمل
يكسب من وراءه
مال.

الطريقة التي
تعتمد على
نظرية - % 70

يعنى باكتساب
الناس للمهارات
الالزمة للتعامل مع
االخرين من خالل
اللعب والتحدي
فيما بينهم
وكذلك يكتشف
المشارك ذاته
ومهاراته من خالل
مشاركة االخرين

 -1التعلم
بالممارسة
الحياتية يعلم
الناس بنسبة .%70
 -2التعلم من
تجارب الناس مع
بعضهم وتجارب
الغير يعلم الناس
بنسبة .%20

مترو القادة

%10 - % 20

Play

 -3التعلم من
المناهج الدراسية
المكتوبة والكتب
والمحاضرات
والدورات تعلم
الناس بنسبة .%10
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مهارات العرض وفن الخطابة
ما أريده من خالل مشروعي هو تحويل المناهج المكتوبة
إلى مناهج عملية ُتمارس عمل ًيا للتطوير واإلنتاج من خالل
األشخاص أنفسهم ألجلهم وألجل مجتمعاتهم ،وللمساعدة
في تطوير وتقدم وازدهار األمة ونهضتها كما يجب.
 الهدف األساسي والمهم من هذا المشروع:المشروع هو برنامج عملي ،وعبارة عن لعبة يلعبها الكبار
والصغار ،والكبار يمكنهم خالل مدة خمس سنوات من اإلنجاز

مترو القادة

واإلنتاج واالبداع فيما يتميزون به من قدرات ،وسيرون ثمار
ونتائج أعمالهم في كافة المجاالت المتاحة لهم وسيرون
تفاعل ومشاركة المجتمع معهم ومع إنجازاتهم في جميع
النواحي وتشجيعهم وهكذا للوصول إلى العالمية بإذن اهلل.
وهذه هي شبكة المشروع مفصلة أكثر بكافة الخطوط
األربعة الرئيسية ومراحلها:
يتناول هذا الكتاب محطة فهم الذات التي هي جزء من
الخط األحمر (المهارات) من مترو القادة (نحن اآلن في محطة
(فهم الذات وأكتشاف الشخصية)
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