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دليل املدرّبني ملهارات تنظيم احلمالت

الوحدة 7: إتقان فّن التواصل
تقنيات ونصائح للمقابالت واخلطابات الناجحة

حملة عامة عن اجللسة:
يتعرف اجلمهور عليك من خالل طريقة تواصلك أكثر منه بالكالم الذي يصدر عنك. ففي هذه الوحدة، سيتكّسب ويتمرّن املشاركون على 
املهارات الالزمة إلجراء مقابالت وإلقاء خطابات ناجحة، من خالل جلسات التمرين املكثفة التي تتضمنّها، وبفضل اآلراء والتعليقات التي 

يبديها األقران واملدربون.

األقسام:
1.   التواصل غير الشفهي

الصوت
الصورة وطريقة التعريف عن نفسك

لغة اجلسد
2.   اخلطاب السياسي

األهداف التعليمية:
-   املهارات الالزمة للتواصل الناجح

-   إعتماد التصميم األولي للخطاب السياسي الناجح

الوقت: 135 دقيقة

املواد الالزمة:
-   أوراق عرض وأوراق بيضاء، أقالم تأشير وشريط الصق

-   برنامج التدريب )اختياري - ميكن تدوينه على ورقة العرض(
-   أوراق مطوية صغيرة، واحدة لكل مشارك، مع صفة مكتوبة على كل ورقة ألغراض التمرين في القسم األول

-   أوراق وأقالم للمشاركني
-   ضرورة تزويد كل مشارك مبا يكفي من األوراق لتدوين مالحظاته حول اخلطاب السياسي الذي يلقيه زمالؤه

-   إذاً، في حال وجود 10 مشاركني، سيحتاج كل مشارك إلى عشرة أوراق بيضاء على األقل، إضافة إلى أوراق أخرى، لتسجيل  
     مالحظاتهم بشأن جوانب أخرى من التدريب

املواد املوزعة:
-   ال مواد للتوزيع

التحضير: دوّن مسبقاً على أوراق العرض: 

1.   برنامج العمل )اختياري - إذا لم يكن مطبوعاً على ورق(

2.   األهداف التعليمية

3.   أشكال التواصل غير الشفهي
1-   الصوت

2-   الصورة وطريقة التعريف عن النفس
3-   لغة اجلسد

أ.
ب.
ج.
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4.   الصورة وطريقة التعريف عن النفس
1-   متنحك الصورة الفرصة إليصال رسالتك، وال يجدر بك إطالقاً أن تهمل أي فرصة مماثلة.

2-   يجب أن تختار املالبس وطريقة إبراز شخصيتك وفقاً ملستلزمات اجلمهور احلاضر واملناسبة.   
3-   يدقق احلاضرون مبظهر الشباب والنساء أكثر منه بالرجال األكبر سناً. 

4-   فكّر في الصورة التي تريد أن تعكسها عن نفسك، ثم استعن باألدوات التي تساعدك على إبراز هذه الصورة.

5.   أمثلة عن لغة اجلسد
1-   تقف ويديك على خصرك

2-   تضغط على طرف أنفك وأنت مغمض العينني   
3-   تقف في مكانك أو تسير منتصباً

4-   تكّتف ذراعيك 
5-   تفتح راحتيك واسعتني

6-   تتهرب من التواصل البصري/تنظر بعيداً
7-   تبتسم، ووجهك منبسط
8-   متيل رأسك بعض الشيء

9-   تفرقع أصابعك

6.   تصميم اخلطاب السياسي:
-   االفتتاحية

-   التواصل
-   املشاكل

-   احللول
-   الرؤيا

-   الدعوة إلى التحرك
-   اخلامت

7.   القواعد املرعية في تقدمي املالحظات والتعليقات
-   يجب أن تكون بنّاءة ومفيدة

-   يجب أن تركّز على اإليجابيات ومواضع القوة، وكذلك على اجملاالت املطلوب تطويرها
-   تطال املهارات أو التقنيات؛ ال متّس باألشخاص

-   تهدف إلى إمناء األشخاص، ال حتطيم معنوياتهم
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نشاطات التدريب

القسم 1 – التواصل غير الشفهي 55 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

رّحب باملشاركني، وأطلعهم على عنوان اجللسة 
التي توشك أن تبدأ بها، وهي »إتقان فّن التواصل«.

أطلب من كل مشارك أن يدوّن ثالث معلومات 
تتعلق به، على أن تكون معلومات هامة رمبا 

يجهلها املشاركون اآلخرون عنه. يجب أن تكون 
اثنتان من أصل ثالث معلومات حقيقية، فيما تعّبر 

الثالثة عن أمنية يتمنى لو أنها كانت حقيقة. 
خصص دقيقتني لهذا التمرين.

ثم أطلب من أحد املشاركني أن يُطِلع زمالءه على 
املعلومات التي دوّنها، واسأل بقية أعضاء الفريق أي 
معلومة هي األمنية. حينما يبدأ األعضاء بالتكهن، 
أطلب منهم أن يشرحوا كيف استدلوا إلى األمنية، 

معللني خيارهم. إستخلص كيف يقرأون لغة 
اجلسد ويكّونون فكرة عن الشخص مبجرد سماع 

صوته.

جتارب 
املشاركني 
أو التمارين 

+
عرض 
املدرّب

8

تبدأ هذه اجللسة بنشاط ونقاش. فهذا التمرين 
البسيط، بعنوان »ثالث معلومات تخصني«، 

يبنّي أّن عملية التواصل ال تقتصر على الكلمات.

كن جاهزاً إلعطاء أمثلة عن نوع املعلومات التي 
ميكن اإلفصاح عنها، من قبيل اقتراح بعض 

األفكار على املشاركني عند تطبيق هذا التمرين. 
شّجعهم على التحدث عن مهاراتهم الرياضية، 

أو قدراتهم الغنائية، أو مواهبهم الفنية، أو 
إجنازاتهم األكادميية، وأمور تتعلق بأوالدهم أو 

عائالتهم الذين هم مدعاة فخر لهم، رحالتهم 
أو مغامراتهم، أو الِفرَق الرياضية املفضلة 

لديهم، أحالمهم أو تطلعاتهم. وال ضير من أن 
تبدأ بنفسك وتفصح لهم عن ثالث معلومات 

تتعلق بشخصك في مستهل هذا التمرين.

2

قّدم هذه اجللسة:

ال يقتصر فّن التواصل على كتابة خطاب ناجح أو 
إطالق رسالة قوية؛ بل يتطلب منك أيضاً أن جتيد 

استخدام صورتك، وصوتك، ولغة جسدك للتواصل 
مع جمهورك. وقد بّينت الدراسات أّن احلضور 

يتفاعل مع املتحدث، بفضل نبرة صوته وحركاته 
اجلسدية، أكثر منه بفعل الكالم الذي يصدر عنه.

عرض 
2املدرّب
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مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

2

إشرح أّن التواصل غير الشفهي يتجّلى في ثالثة 
جوانب أساسية:

الصوت
الصورة والتعريف عن النفس

لغة اجلسد

أوضح أّن ورشة العمل هذه ستحدد وتتناول كل 
جانب من هذه اجلوانب، بدءاً بالصوت.

أدخل في صلب النقاش حول الصوت:

صوتك هو األداة التي تضفي نغمًة على كلماتك. 
وهذه النغمة تعكس طبع ومزاج الشخص فتؤثّر 
على املشاعر وطريقة التجاوب مع الرسالة. فكّر 

في طريقة جتاوبك مع صوت إيقاع سريع، أو صوت 
الطبل العالي، أو العود الناعم، أو الكمان احلزين، 

أو املغنّي اجلهوري، أو إيقاع الرقص. فاإلنسان ال 
يستمع إلى املوسيقى وحسب، بل يشعر بها 

ويتفاعل معها. 

األمر سّيان بالنسبة إلى صوتك. إذ يعكس الكثير 
عن شخصيتك وفحوى رسالتك. أكنت واثقاً من 

نفسك، أو متسلطاً، أو في موقع قيادي؟ أكنت 
ودوداً، أو جديراً بالثقة، أو يسهل التعامل معك؟ هل 

توحي نبرة صوتك بأنك متّهد لإلعالن عن خبر هام؟ 

إلبراز هذا اجلانب من مفعول الصوت وقوة تأثيره، وزّع 
ورقة مطوية على 5 أو 6 مشاركني، على أن تدوّن 
في كل ورقة صفة أو مزاجاً معّيناً. ثم أطلب من 

كل مشارك أن يفتح ورقته ليّطلع على مضمونها 
من دون اإلفصاح عنه. إحرص على أن يفهم كل 

مشارك الكلمة املدوّنة في ورقته.   

ثم أطلب من كل مشارك أن يكرر اجلملة »أطفئ 
الضوء« )كل واحد بدوره( وفق األسلوب املدوّن 

في ورقته. ميكن أن تعطيهم مثالً حياً، وتساعد 
املشاركني على االسترخاء لترداد هذه اجلملة 

بطريقة حماسية. 

بعد انتهاء جميع املشاركني اخملتارين من هذا التمرين، 
أطلب من باقي زمالئهم أن يتكهنوا حول الصفة أو 

املزاج الذي كان مدوناً في صفحة كل مشارك.

عرض 
املدرّب

+
جتارب 

املشاركني 
أو التمارين 

+
النقاشات 
امليّسرة، 
العصف 
الذهني، 
والتفكير

20

فكّر في أن تدوّن كل عبارة من العبارات التالية 
على أوراق العرض، عند اإلدالء بها:

 
الصوت

الصورة والتعريف عن النفس
لغة اجلسد

ملساعدة املشاركني على فهم حجم تأثير 
الصوت، كأداة تواصل، على اآلخرين، سمِّ عازفني 

اثنني، أو فرقتني موسيقيتني، أحدهما معروف 
بأسلوبه التقليدي واآلخر بأسلوبه العصري أو 

الشعبي. دوّن وناقش مختلف ردات الفعل التي 
تصدر عن عدة مشاركني، حينما تسألهم عن 

شعورهم حيال هذا العازف أو ذاك، هذه الفرقة 
أو تلك.

قبل ورشة العمل، أِعّد 5 أو 6 أوراق مطوية 
صغيرة تدوّن على كل منها مزاجاً أو صفة 

لتمرين »أطفئ الضوء«. تشمل اخليارات 
الكلمات التالية: متضجر، خجول، رومانسي، 

غاضب، يائس، خائف، تواق، مرهق، مراوغ، إلخ.   

خالل التمرين »أطفئ الضوء«، إحرص على أن 
يفهم املشارك الصفة أو املزاج املدوّن في ورقته، 

وإال زوّده مبزيد من الشروحات، على انفراد وبكل 
هدوء، بعيداً عن مسامع اآلخرين.

إجمع األوراق بعد التمرين، ألنك ستستخدمها 
مجدداً خالل النقاش الذي سيدور حول لغة 

اجلسد.

الوحدة 7: إتقان فّن التواصل4-7

التواصل غير الشفهي: الصوت - 55 دقيقة



أوِجز التمرين بطرح األسئلة التالية على املشاركني:3

ماذا الحظت عن طريقة استخدام كل 
مشارك لصوته عند نقل املعلومات؟ ماذا عن 

مزاجه؟
هل تتحسس وتشعر بالتغيير الذي حتدثه نبرة 

الصوت في طريقة التواصل؟ 
مع أّن املشاركني كانوا يرددون الكلمات ذاتها، 

هل تغّيرت الرسالة بحسب نبرة الصوت التي 
وردت فيها؟ 

أطلب من املشاركني أن يفكّروا في نبرة صوتهم 
عند إلقاء خطاب أو كلمة، وكيف يستخدمونها 

كأداة فّعالة للتواصل. ثم أطلب من مشارك أو 
مشاركني أن يتحدثا بإيجاز عن خطابات تابعوها أو 

ألقوها بأنفسهم، اسُتخِدمت فيها نبرة الصوت 
مبنتهى الفعالية. 

استخلص من اجللسة االستنتاجات التالية:

استخدم نبرة الصوت املؤاتية التي تنّبه 
مستمعيك إلى أنك على وشك تسجيل مالحظة 

هامة. وال تتردد في تسريع أو إبطاء وتيرة كالمك، 
في رفع أو خفض طبقة صوتك، أو التوقف عن 

الكالم عند فكرة هامة. إذاً، لالستئثار بانتباه 
اجلمهور، ينّوع املتحدث الناجح نبرات صوته، ووتيرة 

خطابه، لتعزيز عامل التشويق أو اإلثارة.

ال تغفل عن تغيير رنّة صوتك، واستخدام اإليقاع، 
للحفاظ على اهتمام اجلمهور. حاول إيصال صوتك 

إلى أبعد مدى، لتتأكّد من أن اجلميع يسمعك، 
ولتحافظ على احلماسة عند إلقاء خطابك. لذلك، 

مترّن على استخدام هذه التقنية لتتوصل إلى 
مخاطبة اجلمهور في آخر القاعة، من دون اللجوء 

إلى الصراخ.

خالل النقاش الدائر حول استخدام صوتك 
كأداة فّعالة، أِشر مجدداً إلى املواضع التي قام 

فيها املشاركون في تنويع نبرة صوتهم ألغراض 
هذا التمرين. سلِّط الضوء على احلاالت التي 

توقف فيها املشاركون عن الكالم أو غّيروا وتيرة 
كالمهم للتشديد على نقطة معّينة، حتى في 
هذه اجلملة القصيرة، وكذلك بدلوا فيها طبقة 

صوتهم إلثارة االهتمام أو التشويق. 
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التواصل غير الشفهي: الصورة والتعريف عن النفس

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

إسأل املشاركني في مستهل هذه اجللسة عما 
تعني كلمة »الصورة« أو »التعريف عن النفس« 

بالنسبة إليهم، وعما توحي إليهم هاتان الكلمتان.

أدِر نقاشاً موجزاً حول هذين املصطلحني لتكوين 
فكرة عن مفهوم املشاركني للصورة والتعريف عن 
النفس. ثم حدد املصطلحني ضمن إطار التواصل 

غير الشفهي:

تعّبر صورتك عن ِسمات  الشخص أو الشخصية 
التي يعكسها مظهرك اخلارجي. فتكشف عن 
مدى اهتمامك مبظهرك اخلارجي، والصورة التي 

تعكسها لآلخرين عن شخصك، وحتى عن 
ملبسك وهندامك.

إسأل املشاركني عن األسباب التي قد جتعل منهما 
عاملني أساسني في احلياة السياسية حتديداً. حاول 
احلصول على إجابات بشأن تأثير االنطباعات األولية 
على املدى الطويل، ومدى انشغال الناخبني، والتنّبه 

إلى عامل ضيق الوقت لنقل الرسال، وضرورة 
اإليحاء إلى اآلخرين بالثقة وما شابهها من أفكار.

إستخلص من النقاش النقاط التالية:

في احلياة السياسية واحلمالت، تتكّون االنطباعات 
األولية بسرعة وال يسهل التخلص من االنطباعات 

السيئة. فبلمح البصر، سيكّون اجلمهور فكرة 
عامة عنك، من حيث خلفيتك، وخبرتك، ومدى 

إمكانية الوثوق بك، ومهاراتك وقدراتك، وأخالقياتك، 
ومدى جناحك في عملك احلالي والسابق، بناًء على 

الصورة اخلارجية التي توحي بها. 

لذلك، من األهمية مبكان أن تنقل صورة إيجابية 
تلفت النظر حينما تقّدم نفسك إلى اآلخرين.

عرض 
5املدرّب
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مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

أطلب من املشاركني، كل مبفرده، أن يصف صورته 
الشخصية كناشط سياسي بكلمة واحدة أو 
جملة قصيرة. وامنحهم دقيقة واحدة لتدوين 

هذه األفكار في ورقة. عند االنتهاء، أطلب من عدة 
مشاركني أن يتلوا على مسامع اجلميع ما كتبوه. 
)أطلب من جميع املشاركني القيام باملثل إذا كان 

الوقت يسمح لك(.

بعد هذا النقاش املقتضب، إسأل املشاركني عن 
األفكار التي راودتهم حينما كانوا يتأملون في 

صورتهم اخلاصة. مبعنى آخر، ما العوامل في املظهر 
اخلارجي التي تساهم في تكوين صورة الشخص أو 

الطريقة التي يطّل بها على اآلخرين؟

قم بالعصف الذهني ضمن مجموعة واسعة، ودوّن 
اإلجابات على ورقة العرض. حاول توجيه اإلجابات 

نحو املسائل التالية:

طريقة اختيار املالبس: محافِظة، على طريقة 
رجال األعمال، محتشمة، إلخ

اختيار األلوان: األلوان الفاحتة مقابل الداكنة
اجملوهرات

بالنسبة إلى الرجل: شعر الوجه
بالنسبة إلى املرأة: املاكياج )ناعم أو قوي، 

ونوعه(
حجاب أو بدون حجاب

تسريحة الشعر
األسنان

تعابير الوجه، االبتسامة
وضعية اجلسد

االهتمام باملظهر )شعر نظيف ومصفف(

استعرض القائمة واسأل املشاركني عن املسائل 
التي وردت على أذهانهم حني كانوا يفكرون في 

صورتهم وطريقة إبراز شخصيتهم، واستعلم عما 
إذا كانوا يرغبون، بعد أن اطلعوا على هذه الالئحة، 
أن يغّيروا الكلمات التي دوّنوها لوصف صورتهم، إو 
إذا كان عليهم أن يعملوا على حتسني بعض جوانب 

صورتهم أو طريقة تقدمي أنفسهم إلى اآلخرين، 
بحسب رأيهم. 

عرض 
املدرّب

+
النقاشات 
امليّسرة، 
العصف 
الذهني، 
والتفكير

15

دوّن مسبقاً على ورقة العرض النقاط التي تريد 
أن تختتم بها جلسة النقاش حول الصورة 

وطريقة التعريف عن النفس:

الصورة متنحك فرصة نقل رسالة، وال 
يجوز إهمال أي فرصة مماثلة في احلياة 

السياسية.
يجب أن تراعي اجلمهور واملناسبة التي 

تشارك فيها عند اختيار مالبسك وطريقة 
التعريف عن نفسك.

يتشدد البعض بالتدقيق في مظهر 
النساء أو الشباب أكثر منه الرجال أو 

األكبر سنّاً.
كّون أوالً الصورة التي تود أن تروّجها عن 

نفسك، على أن تّضر في ما بعد األدوات 
التي متكّنك من جتسيد هذه الرؤيا.

خالل جلسة العصف الذهني حول جوانب 
املظهر اخلارجي التي تسهم في الصورة وطريقة 

التعريف عن النفس، قد يطرح املشاركون عدة 
عوامل تتعلق بلغة اجلسد أكثر منه بالصورة، 

كتعابير الوجهة، وضعية اجلسد، حركات اليدين، 
وما شابهها. ال ضير من أن تقبل بهذه اإلجابات 

على أن تشير بأنها ستكون موضع نقاش 
في القسم التالي. ولكن، أحرص على توجيه 

النقاش حول جوانب املظهر اخلارجي املشار إليها 
في الفقرات السابقة.

.1

.2

.3

.4
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أختم جلسة النقاش من خالل التشديد على 
بعض النقاط املتعلقة بالصورة وطريقة التعريف 

عن النفس. إستعن بورقة العرض التي أعددتها 
مسبقاً:

يجوز أن تبدو لك بعض هذه املسائل مبتذلة أو 
أموراً سطحية، ولكن تذكّر أّن الصورة متنحك 

فرصة إيصال رسالة، وال يجوز إهمال مثل هذه 
الفرصة في مضمار العمل السياسي. 

يجب أن تراعي جمهورك واملناسبة التي 
تشارك فيها عند اختيار مالبسك وطريقة 
إبراز شخصيتك. لذا، أِقم نوعاً من التوازن 

بني شعورك بالراحة واإليحاء بصورة تعكس 
أسلوبك القيادي. 

يتشدد البعض بالتدقيق في مظهر املرشحني 
والناشطني السياسيني من فئة النساء أو 
الشباب أكثر منه في السياسيني من فئة 

الرجال أو األكبر سنّاً، علماً أّن االنتقادات 
تنهال من األصدقاء والغرباء على السواء.
تنّبه إلى الصورة التي تريد أن توحي بها. 

لذا، كّون في بادئ األمر الصورة التي تود أن 
تروّجها عن نفسك، على أن تّضر في ما بعد 
مجموعة املالبس واألدوات األخرى التي متكّنك 

من جتسيد هذه الرؤيا.

.1

.2

.3

.4
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التواصل غير الشفهي: لغة اجلسد

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

ذكّر املشاركني أّن لغة اجلسد تشكّل العنصر 
الثالث الرئيسي في التواصل غير الشفهي.

قبل أن ينطق أحدنا بأي كلمة، يتلّمس اجلمهور 
إشارات عنه ترسلها لغة جسده. وتتألف هذه 
اللغة من احلركات، ووضعيات الوقوف، وتعابير 

الوجه، التي يستخدمها للتعبير عن مشاعره أو 
آرائه، ولو عن غير وعٍي منه.

أكشف على ورقة العرض عن جملة أمثلة عن لغة 
اجلسد. وناقش بإيجاز اإلنطباعات التي توحي بها 

كل إشارة يبعث بها اجلسد. ال تفصح عن األجوبة 
إال بعد أن يتمكّن املشاركون من التعبير عن 

انطباعاتهم:

الوقوف ويديك على خصرك )اجلهوزية أو 
العدوانية(

الضغط على األنف وعيناك مغمضتني 
)النفور، االستياء، تقييم سلبي(

الوقوف أو السير منتصباً )الثقة بالنفس(
تكتيف الذراعني على مستوى الصدر )موقف 

دفاعي(
فتح كفتيك على وسعهما )االنفتاح، الصدق 

واألمانة(
التهرب من التواصل البصري/النظر بعيداً 

)عدم اإليحاء بالثقة أو الصدق(
االبتسامة التي تعلو وجهاً منبسطاً 

)االنفتاح(
إمالة الرأس بعض الشيء )االهتمام(

فرقعة األصابع )في بعض البلدان، تشير إلى 
نفاذ الصبر و/أو تنّم عن قلة أدب؛ أما في بلدان 

أخرى، فهي مجرد وسيلة للفت االنتباه(.

إستعلم من املشاركني عما إذا كانوا يرغبون في 
مناقشة أي حركات أو تعابير وجه أخرى، ال سيما 

تلك التي يعهدونها في مجال التواصل السياسي. 
ناقشها معهم بإيجاز مع اإلشارة إلى دالالتها.

النقاشات 
امليسرة، 
العصف 
الذهني، 
والتفكي

10

أِعّد مسبقاً ورقة العرض التالية:

1.    الوقوف ويديك على خصرك 
2.    الضغط على األنف وعيناك مغمضتني 

3.    الوقوف أو السير منتصباً 
4.    تكتيف الذراعني 

5.    فتح كفتيك على وسعهما 
6.    التهرب من التواصل البصري/النظر بعيداً 

7.    االبتسامة التي تعلو وجهاً منبسطاً
8.    إمالة الرأس بعض الشيء 

9.    فرقعة األصابع

 قد تظهر تباينات في اآلراء بني مشارك وآخر 
حيال دالالت كل مثل من هذه األمثلة، بناًء على 
جتاربه اخلاصة. ال بأس. فليس املطلوب أن يخرج 

اجلميع باستنتاج واحد؛ بل املهم هو التنّبه 
إلى لغة اجلسد، وإلى اإلشارات التي ترسلها 

باستمرار احلركات الصادرة عنه، وكيفية التعبير 
عن النفس بتعابير الوجه.

.1

.2

.3

.4
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2

وزّع األوراق املطوية )املتضّمن كل منها صفة، والتي 
مت استخدامها أثناء التمرين األول، ضمن اخلطوة 

الثانية املتعلقة بالصوت( على 5 أو 6 مشاركني، لم 
يشاركوا في التمرين اخلاص بالصوت. أطلب من كل 
مشارك أن يفتح ورقته، ويّطلع على مضمونها من 

دون اإلفصاح عنه. إحرص على أن يفهم املشارك 
الكلمة أو اجلملة املدوّنة في ورقته.

ثم أطلب من جميع املشاركني أن يصطفوا وسط 
القاعة، متوزعني على صفني، تفصل بينهما 

مسافة كافية للتنقل بسهولة. ثم أطلب من 
املشارك تلو اآلخر أن يتقدم سيراً بني الصفني، 

مستخدماً فقط لغة جسده إليضاح مضمون 
الصفة املكتوبة في ورقته؛ فيما يحاول الباقون 

التكهن مبا يحاول املشارك أن يعّبر عنه.

بعد مرور املشاركني اخملتارين لهذا التمرين، أطلب 
من اجلميع العودة إلى أماكنهم، مستخلصاً 

االستنتاجات التي خرج بها هذا التمرين. يجوز طرح 
األستلة التالية:

-   هل كان صعباً أو سهالً أن تستشّف مزاج  
     الشخص من مجرد لغة جسده؟ وألي سبب؟

-   هل يوحي لك اخلجول بأنه المباٍل
-   هل يبدو الشغوف أشبه بالغاضب؟

-   هل ميكن للشخص أن يتحكّم بطريقة كالمه أو 
     سلوكه، أو تالزمه ملدى العمر؟

جتارب 
املشاركني 
والتمارين

10
ستحتاج إلى األوراق املطوية الصغيرة املتضمنة 

وصفاً ملزاج معنّي أو صفة معّينة، والتي 
استعنت بها في مترين »أطفئ الضوء«.
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القسم 2 – اخلطاب السياسي – 55 دقيقة

مالحظات للمدرّبالدقائقالنوعالوصفاخلطوات

1

إشرح للمشاركني أنك تدخل اآلن في النقاش حول عالم 
السياسة من خالل البحث في أحد أشكال التواصل 
السياسي األكثر شيوعاً وتنوعاً: اخلطاب السياسي.

عرّف ببمفهوم اخلطاب السياسي:
يشير مصطلح »اخلطاب السياسي« إلى اخلطاب 

األساسي الذي يلقيه املرشح أو قائد احلزب في 
كل مناسبة تقريباً، بعد أن يحُدِخل إليه التعديالت 

املوافقة خملتلف اجلماهير والظروف. ويعرّف هذا 
اخلطاب الناخبني عليك، ويطِلعهم على برنامجك 

االنتخابي، واألهداف التي تنوي حتقيقها عند 
الفوز في االنتخابات، ويعطيهم انطباعاً عن 

شخصيتك وطبيعتك.

عرض 
1املدرّب

2

إسأل املشاركني عن مقومات اخلطاب الناجح؟ دوّن 
إجاباتهم على ورقة العرض.

راجع االقتراحات التي أدلى بها املشاركون، وخلّص 
ما نتج عن عملية العصف الذهني بتوجيههم 

إلى أهمية التصميم، والتماسك، واإلعداد في أي 
خطاب سياسي ناجح، مشيراً إلى أنها من األسباب 

التي تدعو كل مرشح أو قائد حزب إلى إعداد 
خطاب سياسي ناجح.

جتارب 
املشاركني 
والتمارين

4

3

أكشف عن النقاط التي أوردتها في ورقة العرض، 
على أنها التصميم الذي يّتبعه أي خطاب سياسي، 

شارحاً أّن هذا التصميم يصلح خلطاب ميتد على 
90 ثانيةـ أو 5 دقائق، أو 10 دقائق.

إستعرض مع املشاركني كل عنصر من عناصر 
التصميم، متوسعاً بعض الشيء في شرح كلٍّ 
منها. توقف عند الضرورة، إذا تلقيت أسئلة من 

املشاركني.

االفتتاحية - أورد فيها اسمك، وأهداف 
ترشحك، وأسبابه.

التواصل - تفاعل مع اجلمهور بإظهار اهتمام 
مشترك معهم.

املشاكل - ما املشاكل التي تسعى إلى 
معاجلتها من خالل ترشحك؟ كيف تؤثّر على 
اجلمهور؟ تدث عن املشاكل، شارحاً أسباب 

اهتمامك بها.

عرض 
15املدرّب

أِعّد مسبقاً على ورقة عرض التصميم التالي:

تصميم اخلطاب السياسي:

االفتتاحية
التواصل
املشاكل

احللول
الرؤيا

الدعوة إلى التحرك
اخلامتة
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احللول - إستعرض احللول، والفوائد التي 
تدرّها على الناخبني. ما اجلهود التي ستبذلها 

أو القضايا التي ستدافع عنها تديداً عند 
تقيق الفوز؟

الرؤيا - إشرح كيفية تسني األوضاع، وأي 
مستقبل تطمح إليه. كيف ستتغّير أوضاع 

أبناء اجملتمع عند معاجلة هذه املشاكل؟
الدعوة إلى التحرك - أطلب من جمهورك أن 

يصّوت لك، ويدعم حملتك، إلحداث كل الفرق.
اخلامتة - خلّص أسباب ترشحك، مكرراً الدعوة 

إلى التحرك، وموجهاً الشكر إلى اجلمهور.

توّسع في كل مرحلة من هذه املراحل مقدماً 
الشروحات الالزمة للمشاركني، علماً أّن البعض 

قد يطلب منك إعطاء أمثلة حية. في هذه 
احلالة، فكّر في إمكانية عرض املثل التالي الذي 
يبنّي كيف استخدمت املرشحة، ساميا حبيب، 

صيغة اخلطاب السياسي في حملتها:

1.   االفتتاحية      أورد فيها اسمك، وأهداف 
ترشحك، وأسبابه.

»مرحباً. إسمي ساميا حبيب، وأنا مرشحة 
لعضوية اجمللس احمللي. أخوض هذه االنتخابات 

ألحدث فرقاً في حياة الناس الذين كبرت معهم 
في هذه البلدة«.

2.   التواصل      تفاعل مع اجلمهور بإظهار 
اهتمام مشترك معهم.

»أود أن أحدثكم عن املشاكل التي أستطيع 
معاجلتها إذا انتخبتموني. وأتشارك معكم أحد 

الهموم املتعلقة باملشاكل املالية التي تعاني 
منها بلدتنا. فكل يوم، أرى أخواني وأخواتي 

يسعون جاهدين لتحصيل ما يلزمهم من املال 
لشراء الزيت أو امللح في السوق...«.

3.   املشاكل      ما املشاكل التي تسعى إلى 
معاجلتها من خالل ترشحك؟ كيف تؤثّر على 
اجلمهور؟ حتدث عن املشاكل، شارحاً أسباب 

اهتمامك بها.

»رأيت عدداً كبيراً من أهالي البلدة يواجهون 
صعوبات كثيرة لتأمني معيشتهم. فاألهالي ال 

ينعمون بفرض كافية لتأمني مصادر رزقهم. وقد 
عّبر لي عدة ناخبني عن شعورهم باإلحباط من 

هذه املشكلة املعيشية الهامة. 

4.   احللول     إستعرض احللول، والفوائد التي 
تدرّها على الناخبني.

»يجب أن ندرج في سلم أولوياتنا املشاريع املدرة 
ملداخيل محدودة. فإذا فزت في االنتخابات، أعدكم 

أن أعمل على تسني أوضاع بلدتنا، من خالل 
تأمني املزيد من فرص العمل املدرة للمدخول. 

وإذا حققت الفوز، سأعمل جاهدةً على إشراك 
عدد أكبر من الناس في املشاريع مدرة ملداخيل 

محدودة، بحيث تتحّسن أوضاعهم املالية«. 
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5.   الرؤيا     إشرح سبل حتسني األوضاع، وأي 
مستقبل تطمح إليه. كيف ستتغّير أوضاع 

ابناء اجملتمع عند معاجلة هذه املشاكل؟

»أطلب منكم أن تفكروا كيف ستكون عليه 
بلدتنا في حال فزت في االنتخابات. سأستقطب 

استثمارات لدعم املؤسسات التجارية احمللية 
واملشاريع املدرة ملداخيل محدودة، مما يؤّمن لألهالي 
املوارد املالية اإلضافية الالزمة لزيادة محاصيلهم 
الزراعية. وال يكتفون بعد ذلك بالعمل على تأمني 
احتياجاتهم األساسية وحسب. لذلك، أدعوكم 

إلى التصويت لي ألعمل على تقيق تطلعاتنا إلى 
قرية مزدهرة وأكثر رفاهية«.

6.   الدعوة إلى التحرك     أطلب من جمهورك 
أن يصّوت لك، ويدعم حملتك، إلحداث كل 

الفرق.

»أخيراً، أود التأكيد على أنكم قادرون على إحداث 
كل الفرق. فتصويتكم سيسمح لي بأن أعمل 

كل يوم على إمناء بلدتنا«. 

7.   اخلامتة     خلّص أسباب ترشحك، مكرراً 
الدعوة إلى التحرك، وموجهاً الشكر إلى 

اجلمهور.

»ملساعدتي على تسني األوضاع االقتصادية في 
بلدتنا، أطلب منكم أن تصوتوا لي أنا، ساميا 

حبيب. وشكراً لكم«.

تأكد من استيعاب املشاركني لكل مرحلة من 
مراحل هذا التصميم قبل االنتقال إلى اخلطوة 

التالية.
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4

ما إن تتأكد من أّن املشاركني فهموا متاماً كل 
مرحلة من مراحل تصميم اخلطاب السياسي، 

أوِكل إليهم املهمة التالية:

تبعاً لصيغة اخلطاب الناجح املدرجة في ورقة 
العرض، أكتب خطاباً سياسياً ملدة دقيقة واحدة. 
ميكنك أن تحُِعده لنفسك إذا كنت مرشحاً أو تأمل 

في الترشح قريباً، أو باسم مرشح آخر إذا كنت 
عضواً في فريق حملته أو فريق حزبه السياسي.   

خصص 10 دقائق لهذه التمرين.

تطبيق 
املعارف 
اجلديدة
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إّن الوقت الذي يستغرقه هذا التمرين يبقى 
مرهوناً بعدد املشاركني في فريقك. يُستحسن 
بالطبع أن يدلي جميع املشاركني بخطاباتهم، 

ولكن، نظراً إلى ضيق الوقت أو كبر حجم 
الفريق، إسأل من يتطوع إللقاء خطابه. ثم اخَتر 
مشاركني أو ثالثة من بني املتطوعني، ومشاركني 
أو ثالثة من غير املتطوعني، إللقاء خطاباتهم. إذا 

كان يواكبك في هذا التمرين مدرّب أو منّشط 
آخر، ميكنك أيضاً أن تقسم اجملموعة إلى فريقني، 

باستخدام قاعتني، واالستماع بالتالي إلى عدد 
مضاعف من اخلطابات في الوقت ذاته. 

5

أعِلم املشاركني بأنك ستنتقل اآلن إلى مرحلة 
التمرّن واملمارسة، مبا أّن فّن التواصل ال يُكتسب 

إال باملراس واالستعداد. فليعلموا أيضاً أّن كل 
شخص سيدلي بخطابه، الذي سيقابله مالحظات 
وتعليقات من املشاركني واملدربني على السواء. وّجه 

املشاركني نحو ورقة العرض التي أعددتها مسبقاً 
لتذكيرهم بأصول التعليق وإبداء املالحظات:

 
القواعد املرعية في تقدمي املالحظات والتعليقات

يجب أن تكون بنّاءة ومفيدة
يجب أن تركّز على اإليجابيات ومواضع القوة، 

وكذلك على اجملاالت املطلوب تطويرها
تطال املهارات أو التقنيات؛ ال متّس باألشخاص

تهدف إلى إمناء األشخاص، ال حتطيم 
معنوياتهم

أطلب من جميع املشاركني أن يتقدموا إلى وسط 
القاعة، حاملني كراسيهم، ومزودين بخطاباتهم، 
وأوراقهم، وأقالمهم، طالباً منهم اجللوس بشكل 

حلقة دائرية.

حال االنتهاء من هذه الترتيبات، أطلب من 
املشاركني حتضير أوراقهم وأقالمهم، لتسجيل 

مالحظاتهم بشأن اخلطاب الذي يدلي به كل 
مشارك.

أطلب من املشاركني أن يكتبوا في أعلى كل 
صفحة إسم كل شخص يدلي بخطابه، على أن 

يضيفوا في األسفل عمودين، واحد حتت عنوان »ال 
تغّير« وآخر حتت عمود »غّير«. ميكن أن تصّور على 

ورقة العرض النموذج التالي، إليضاح الفكرة.

تطبيق 
املعارف 
اجلديدة
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أِعّد مسبقاً على ورقة العرض التالي:

القواعد املرعية في تقدمي املالحظات والتعليقات

يجب أن تكون بنّاءة ومفيدة
يجب أن تركّز على اإليجابيات ومواضع القوة، 

وكذلك على اجملاالت املطلوب تطويرها
تطال املهارات أو التقنيات؛ ال متّس 

باألشخاص
تهدف إلى إمناء األشخاص، ال حتطيم 

معنوياتهم

بصفتك مدرّباً، من األهمية مبكان أن تقود باملثل 
من خالل املالحظات البنّاءة التي تبديها، لالبتعاد 

عن األجواء التنافسية أو املواقف االنتقادية 
احلادة التي ال جدوى منها. ومبا أّن التحدث أمام 

احلضور هو من أصعب املهام التي يقوم بها 
املشارك في أي تدريب، فمن األجدى احلفاظ على 

اإليجابية في هذه البيئة التعليمية.

يشكّل منوذج »غّير/ال تغّير« أداة هامة لتعليم 
املشاركني. غالباً ما ينسون في التمارين 

اخملصصة للتخاطب العلني، ما تلقوه من 
مالحظات وتعليقات لشدة توترهم. لهذا 

السبب، من املفيد تزويدهم مبستند خطي 
ميكنهم الرجوع إليه إذا تابعوا جهودهم 

لتحسني مهاراتهم التواصلية.

أحرص على ضبط الوقت والطلب من كل 
مشارك التوقف عند جتاوز املدة احملددة، ألّن 

االلتزام بالوقت، إلى جانب القدرة على إيصال 
الرسالة، يعتبر أيضاً من أهم الدروس املكتسبة 

في فّن التواصل.
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إسم املتحدث:

 ال تغّير            غّير

إشرح كيفية استخدام هذا النموذج:

في العمود األول »ال تغّير«، سّجل العناصر 
اإليجابية في أداء املتحدث، التي يجب أن يستمر في 
مراعاتها، أو أن يبني عليها. في العمود اآلخر »غّير«، 
سّجل عناصر اخلطاب أو أساليب التواصل املطلوب 

تسينها أو التنّبه إليها. ستسّلم هذا النموذج إلى 
املتحدث، بعد أن يدلي بخطابه ويتلقى مالحظات 

أعضاء الفريق شفهياً. 

تأكد من أّن جميع املشاركني ملّم بقواعد التمرين. 
ثم اسألهم من يريد التطوع أوالً لإلدالء بخطابه. 
عند امتناع اجلميع عن االستجابة، إخَتر شخصاً 

يذكّر املشاركني بأّن الكل سيخوض هذه التجربة 
بشكل أو بآخر. 

بعد كل خطاب، سّهل على املشاركني اآلخرين 
اإلدالء بتعليقاتهم الشفهية، مضيفاً إليها 

تعليقك الشخصي. وذكّرهم بضرورة أن يسلموا 
زميلهم النماذج املذكورة على التوالي.

6

أختم اجللسة مبا يلي:

تشمل مهمة تسني مهارات التواصل إعداد 
خطاب سياسي محكَم التصميم، كما العمل 
احلثيث على لغة اجلسد والصوت، وإبراز معالم 

الشخصية والصورة التي تدعم وتعزز الرسالة التي 
نريد أيصالها.

عرض 
1املدرّب
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