
 

1 
 

 

 ترجمة

برنامج التطوٌر 

 القٌادي للشباب
شاركدلٌل الم

 



 

2 
 

 

 :محتوى الدلٌل

 

 3  المقدمة         

 5كٌؾ تقٌم نفسك كخطٌب أو متحدث       

 6مقدمة عن رباسة االجتماعات      : األول االجتماع

 10مقدمة عن الخطابة       : الثانً االجتماع

 16ساحة      االرتجال و موضوعات ال: الثالث االجتماع

 21نظم خطبتك        : الرابع االجتماع

 25اإلنصات        : الخامس االجتماع

 29اإلٌماءات و لؽة الجسد أثناء الحدٌث     : السادس االجتماع

 32المفردات       الصوت و : السابع االجتماع

 37قٌم تقدمك          

 40استعرض مهاراتك       : الثامن االجتماع

 42           ملحقات

 42         أعضاء الهٌبة اإلدارٌة

 43         جدول األعمالنموذج ل

44         نموذج لمخطط الخطبة 

   

  



 

3 
 

 المقدمة

 ؟التطوٌر القٌادي للشبابما هو برنامج 

، فً فن التواصل (ؼٌر رسمٌة)هو عبارة عن دورة تدرٌبٌة  التطوٌر القٌادي للشباببرنامج 

إن المقدرة على التعبٌر عن أفكارك و عرضها على اآلخرٌن بحٌث . الناسوالخطابة وقٌادة 

كما أن مقدرتك . تكون مفهومة و مسموعة، لهً فً ؼاٌة األهمٌة إذا ما أردت النجاح فً الحٌاة

على حسن التعبٌر عن أفكارك مهم جداً فً أحوال كثٌرة خاصة فً المشاركة الفعالة فً نقاش 

 التطوٌر القٌادي للشبابستتعلم فً برنامج . تخاذ القرارات مع مجموعةأو المشاركة فً عملٌة ا

كما . على حد سواء ةالعملً و ةالنظريفنون الخطابة و مهارات القٌادة من خبلل المشاركة 

 .ستتمكن من استخدام تلك المهارات و تطبٌقها و ممارستها فً حٌاتك كلها

 :ستتعلم على

 .شخص عند مواجهة الجمهور قبل الخطبة يالتؽلب على التوتر الذي ٌنتاب أ .1

 .ترتٌب أفكارك و تقدٌمها بتسلسل منطقً أو زمنً .2

 .لآلخرٌنجٌداً  اإلنصات .3

والتً ستعمل على تطوٌر و  لآلخرٌنتقدٌم تقٌٌم مفٌد من مبلحظات و اقتراحات بناءة  .4

 .تحسٌن مهاراتهم فً الخطابة وقٌادة الناس

 .اش أو اجتماعالمشاركة و قٌادة مجموعة فً حلقة نق .5

 .جدد أصدقاءو أفضل من ذلك أنك ستستمتع بالمرح مع التعلم و ستكون . ثقتك بنفسك ستزداد

هً احد البرامج التعلٌمٌة فً  التطوٌر القٌادي للشبابإن الدورة التدرٌبٌة فً برنامج 

وٌر طو هً منظمة عالمٌة ؼٌر ربحٌة تعمل على مساعدة الناس على ت. التوستماسترز العالمٌة

من ملٌونً شخص حول العالم  أكثرلقد استفاد . وقٌادة الناس مهاراتهم فً التواصل والخطابة

 .1924سنة  من نوادي التوستماسترز العالمٌة منذ

 :نحن نتعلم بالتطبٌق

التوجٌهات فً  سماع أوكتاب  التعلٌمات فً مكن من قٌادة سٌارة بمهارة بمجرد قراءةلن تت

ٌجب علٌك أن تتدرب على محترؾ،  سٌارةفلكً تكون قابد . سٌارةال عن كٌفٌة قٌادة محاضرة

التطوٌر القٌادي و هكذا ٌعمل برنامج  .تطبٌق تلك التعلٌمات و التوجٌهاتقٌادة السٌارة عملٌاً ب

فً جو حمٌم و إٌجابً و البرنامج فرصا كثٌرة للتدرب و التطبٌق العملً  نحكسٌم. للشباب

 .هات و المبلحظات االٌجابٌة من زمبلبك خبلل البرنامجكما ستحصل على التوجً. مرح

 :كٌف ٌعمل البرنامج

ستؽرق مدة االجتماع الواحد من ت. مراتثمان  التطوٌر القٌادي للشباببرنامج  أعضاءسٌجتمع 

سٌشرؾ على هذه االجتماعات منسق عام و مساعد المنسق العام، والكن و . ساعة إلى ساعتٌن

 .أنفسهم م المشاركٌن فً البرنامجالجتماعات همن سٌدٌر ا
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 إدارةلبرنامج، و ستتعلم كٌفٌة ستتعرؾ على زمبلبك المشاركٌن فً هذا ا: األولاالجتماع  فً

لقٌادة االجتماعات الثبلثة  اإلدارٌةكما ستقوم المجموعة بانتخاب أعضاء الهٌبة . االجتماعات

 .التواصل والخطابة كما ستقوم بتقٌٌم و تحلٌل مهاراتك الحالٌة فً. التالٌة

و سٌقوم البعض من أعضاء . الخطبة المإثرة والفعالة أعدادستتعلم كٌفٌة : االجتماع الثانًفً 

 .كما ستتعلم كٌفٌة تقٌٌم الخطب. أمام زمبلبهمإلقاء خطبهم و التحدث المجموعة ب

ب على إلقاء خطبهم و التدرم عدد اكبر من أعضاء المجموعة بسٌقو: الثالث االجتماعوفً  

ستتدرب على الخطب االرتجالٌة وذلك بالمشاركة فً  .لزمبلبهم المشاركٌن تقدٌم التقٌٌم الفعال

 .و كذلك فً حلقات النقاش" موضوعات الساحة"فقرة 

فسٌقدم المزٌد من األعضاء خطبهم كما سٌساهم البعض اآلخر بتقٌٌم تلك : االجتماع الرابعوفً 

كما سٌتعلم أفراد المجموعة المزٌد عن طرٌقة . الساحة الخطب والمشاركة فً فقرة موضوعات

االنتخابات الثانٌة للهٌبة اإلدارٌة التالٌة  إجراءكما سٌتم . و ترتٌب عناصرهاتنظٌم هٌكل الخطبة 

 .التالٌة األربعةجتماعات االو التً ستقود 

خرٌن بتقٌٌم تلك خطبهم التالٌة و سٌقوم اآل األعضاءسٌقدم المزٌد من  االجتماع الخامس و فً 

كتشؾ فً ست. الٌة فً فقرة موضوعات الساحةالخطب االرتجفً  كما سٌشارك آخرون. الخطب

 .الجٌد و عن طرٌقة إدارة االجتماعات اإلنصاتالمزٌد عن مبادئ  االجتماع الخامس

 مأدابهبتقٌٌم  اآلخرٌنخطبهم التالٌة و سٌقوم  األعضاءسٌقدم المزٌد من  االجتماع السادسو فً 

 .و سٌشارك اآلخرٌن فً فقرة موضوعات الساحة. فً تلك الخطب

 خطبهم التالٌة وفً تقدٌم  ألعضاءل السابع االجتماعفً سٌكون هناك المزٌد من الفرص 

وكذلك ستناقش المجموعة أهمٌة جودة . التقٌٌم، وفقرات موضوعات الساحة المشاركة فً

 .فً الخطبة المإثرة المفرداتالصوت و

برنامج قد تم  جدول المجموعة أعضاءمن هذا البرنامج سٌقدم  األخٌرو الثامن  الجتماعاأما فً 

ستعراض ال خاص كما ستناقش المجموعة خطة إعداد حفل. السابع االجتماعله فً  اإلعداد

المنطقة، و بعض  أعٌانج و بعض عن البرنام والمسبولٌن، اآلباءحٌث سٌدعى . مهاراتهم

الخطابٌة الجٌدة والتً  لحفل فرصة لك الستعراض مهاراتكٌكون هذا اس. لهذا الحفل  الضٌوؾ

و سٌتم تكرٌم جمٌع أعضاء المجموعة . عملت على تحسٌنها و تطوٌرها من خبلل هذا البرنامج

 .الذٌن بذلوا جهدا لتحسٌن مهاراتهم فً التواصل والخطابة والقٌادة

 :الستخدام هذا الدلٌل

ولك مطلق الحرٌة فً تدوٌن مبلحظاتك علٌه  .نما هو دلٌل عملًإ هذا الدلٌل لٌس كتابا مقررا

أقراء كل موضوع جٌدا قبل . الخ...المهمة، المفرداتأو تسجٌل فابدة أو وضع خطوط تحت 

 .لخطبتك النجاز المشروع المطلوب اإلعدادالشروع فً 

الدلٌل ٌحتوي  أن هذا. هذا الدلٌل معك فً كل اجتماع من حلقات هذا البرنامج إحضارتؤكد من 

 .االجتماع على معلومات مهمة تحتاج الرجوع إلٌها أثناء
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 كٌف تقٌم مهاراتك كخطٌب أو متحدث؟ 
 ...........................:التارٌخ

 

االجتماع السابع فً نهاٌة . ستساعدك األسبلة التالٌة على اكتشاؾ مقدراتك الحالٌة على الخطابة

 .  ك و تحسن مهاراتكمن هذا البرنامج، راجع مدى تقدم

 ال نعم 

   هل تشعر باالرتٌاح عند الحدٌث مع الناس؟

   و وجهة نظرك لآلخرٌن؟ أفكارههل عندك مشكلة فً طرح 

هل تعانً من عادة تدل على التوتر أثناء خطبتك مثل الـتؤتؤه و التلكإ، أو 
   اللعب بؤزرار مبلبسك، أو اللعب بمحتوٌات جٌوبك، الخ؟

   ؟المفرداتو  المفرداتتلتزم بقواعد اللؽة العربٌة و لدٌك حصٌلة جٌدة من هل 

   هل تنصت لآلخرٌن و تحاول فهم ما ٌقولونه؟

تطور و تحسن من مقدراتك الخطابٌة مع تقٌٌم و تقوٌم اٌجابٌٌن  أنهل ترٌد 
   ؟التطوٌر القٌادي للشبابزمبلبك المشاركٌن فً برنامج  بمساعدة من
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 األول االجتماع

مقذمة عن رئاسة االجتماعات 
 :األهداف

  على زمبلبك المشاركٌن فً البرنامج أفضلأن تتعرؾ بشكل. 

  ًوالخطابة والحدٌث اإللقاءأن تكتشؾ قدراتك و مهاراتك الحالٌة ف. 

 أن تبدأ بالتدرب على ممارسة قواعد رباسة االجتماعات. 

 :جدول األعمال

 .االجتماع الدعوة لبلنتظام و بدء .1

 "بادر بالتعرؾ على البرنامج" -تمرٌن .2

 .االجتماعات رباسةمناقشة مبادئ  .3

 .إلى الرابعة األولىللحلقات من  اإلدارٌةترشٌح و انتخابات أعضاء الهٌبة  .4

 .و الحدٌث اإللقاء وتقٌٌم مهاراتك و مقدراتك الحالٌة فً الخطابة  .5

 .نًالثا االجتماعمناقشة و تحدٌد ادوار االجتماع فً  .6

 .رفع االجتماع .7

 :رباسة االجتماعات

 :ما عندك أفضلقدم 

من االجتماعات كل ٌوم فً الصباح والمساء كل سنة سواء كانت اجتماعات  ؾالاآلتعقد مبات 

، أو اجتماعات األعمالالمدرسٌة، أو جمعٌات التجارة و  األنشطةهٌبة الطلبة فً النوادي أو 

ت التجارٌة أو ن الجمعٌات والشركات، و المإسساجمعٌات الخدمة االجتماعٌة، وؼٌرها  م

تكون عضوا فاعبل فً إحدى تلك الشركات قد  فً الواقع و فً فترة من فترات حٌاتك،. الخٌرٌة

فإذا أردت أن تقدم أفضل ما . أو المإسسات أو الجمعٌات، تشارك فً المناقشات واالجتماعات

وجهة نظر واضحة و صوت مسموع من عندك فً تلك االجتماعات و تكون لك كلمة قوٌة و 

قبل الجمٌع، فبل بد من معرفة مبادئ و قواعد رباسة االجتماعات و مجموعات المناقشة 

 .والحوار

 :تلمٌحات مفٌدة عن االجتماعات الناجحة

أناس لدٌهم التزامات و وقتهم مشؽول بؤعمال  مإن أعضاء أي شركة أو مإسسة أو جمعٌة ه

لذلك فإنه من . أو الجمعٌة سسةإالممخصص لتلك الشركة أو و  كثٌرة و لدٌهم وقت محدود

لك مهمتك هً إدارة ت. المهم أن تدار االجتماعات بشكل فعال و بدون إضاعة أي وقت

  .إضاعة أي وقت تجنبفً اقل وقت ممكن، و  أهدافها االجتماعات الفعالة والتً تحقق
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 :إدارة اجتماعات ناجحة و مفٌدة علىلتلمٌحات المفٌدة والتً تساعدك فٌما ٌلً بعض ا و

اكتب أهداؾ االجتماع و نقاط الموضوع الذي سٌطرح فً  .اعد جدوال لالجتماع .1

وزع نسخا من الجدول . االجتماع  والوقت المتاح لمناقشة كل نقطة من نقاط الموضوع

إلى أعضاء االجتماع قبل عقد االجتماع بوقت كاؾ حتى ٌتمكنوا من قراءة  أرسلهاو 

و إعداد و صٌاؼة وجهات نظرهم  أفكارهمجدول و االستعداد لبلجتماع بترتٌب ال

الحضور، و دور كل  أسماء ٌجب أن ٌحتوي الجدول. االجتماع أهداؾبالتركٌز على 

 . وقت بدء و رفع االجتماعفً االجتماع، و مكان االجتماع، و  واحد منهم

ٌجب أن ٌحتوي جدول  .األعمالجدول افتتح االجتماع و اختتمه فً الوقت المحدد فً  .2

 أوقاتهم إضاعةال ٌحب الناس  .كل اجتماع على وقت بدء و اختتام محددٌن و واضحٌن

فإذا كان وقت بدء االجتماع . فً االنتظار فً حٌن تؤخر بدء االجتماع عن الوقت المحدد

فً  ء بالضبط و لٌساالجتماع فً السابعة مسا إبداءالمحدد فً الساعة السابعة مساء، 

 أعضاءال تإجل بدء االجتماع بسبب تؤخر وصول عدد كاؾ من . السابعة و النصؾ

المتؤخرٌن من  األعضاءإذا بدأت فً الوقت المحدد فً الجدول فسٌحاول  .هذا االجتماع

، سٌشعر الجمٌع باالمتنان و أٌضا. الحضور قبل الوقت المحدد فً االجتماعات القادمة

 . كما بدأت به فً الوقت المحدداالجتماع  أنهٌتالسرور إذا 

من  أكثرال تجعل النقاش ٌمتد  .المحدد له فً االجتماع اإلطارابق دائرة النقاش فً  .3

ٌخرج عن الموضوع المحدد  أنال تسمح للنقاش . جدول األعمالالبلزم و اتبع فقرات 

ا سٌمل الناس من االجتماع بسرعة إذا م. ٌؤخذ اكبر من حجمه و وقته البلزم أنأو 

تؤكد من أن فقرات االجتماع . الوقت المحدد لها متجاوزة مرت فقرات االجتماع ببطء

 .سرٌعة و محفزة و ؼٌر مملةتمر بوتٌرة 

ٌجب إن ال ٌسٌطر أو ٌهٌمن أي من  .ع على المشاركة فً النقاششجع الجمً .4

ن ٌتؤكد من أهو الذي أن ربٌس االجتماع الجٌد . ، على النقاشأنتحتى الحضور، و ال 

و إن الحظت أن . االجتماع قد شارك بؤفكاره و وبٌان وجهة نظره أفرادكل فرد من 

احد الحضور متردد فً المشاركة بالنقاش و الحدٌث، اطلب منه المشاركة و شجعه 

 .أفكارهعرض  الحدٌث و على

أبق النقاش متمركزا فً دابرة موضوع المشكلة  .تأكد من تحقٌق أهداف االجتماع .5

كذلك، فٌجب أن تتؤكد من أن الجمٌع قد فهم . قد نوقشت أنهاو تؤكد من . االمطلوب حله

لحل  و خطوات العمل التً ٌجب اتخاذهاو التوصٌات قاش و عناصره، جوانب الن

 .المشكلة
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 لماذا رئٌس لالجتماعات؟

إلى مهرجان الشباب الترفٌهً والتثقٌفً السنوي  سوٌا الذهاب أصدقابهقرر عمرو و خمسة من 

ٌرٌد عمرو مشاهدة . لبلستمتاع بمشاهدة العروض الشابقة و المشاركة فً الفعالٌات الثقافٌة

أما راشد و سهٌل . المسرحٌة الهادفة الفكاهٌة و ٌرٌد زٌد و سالم حضور المسابقة الثقافٌة

مع بعضهم لمدة نصؾ ساعة عن البرنامج  األصدقاءتناقش . فٌرٌدان حضور الدورة التدرٌبٌة

وفً الوقت الذي . وفً النهاٌة اتفق الجمٌع على حضور المسرحٌة. ٌدون حضورهالذي ٌر

علٌهم اختٌار ولذلك ؾ. بالمسرحٌة قد شارفت على االنتهاءتوصل فٌه الجمٌع إلى هذا القرار، فإذا 

 .أخرىبداء النقاش مرة ثم . فقرة ثانٌة

اقشة و االختبلؾ على أمر نإن الم .من الممكن أن تكون قد واجهتك مثل هذه التجربة من قبل

و إذا استمرت . معٌن هً السمة البارزة فً إي مجموعه علٌها اتخاذ قرار ما فً موضوع ما

ات النقاش فلن تتمكن المناقشة واالختبلؾ على أمر معٌن بدون ضبط و ال إدارة لمجري

 ٌا. وسملم ءيشأو حتى انجاز  أو الوصول إلى نتٌجة الوصول إلى اتخاذ قرار المجموعة من

 !من إضاعة للوقت لها

. أن ٌعٌنوا ربٌس الجتماعاتهم (شركة، مإسسه، أو جمعٌة) على أي مجموعة لهذا السبب ٌجب

ربٌس االجتماع هو من ٌعرؾ . إن ربٌس االجتماع هو القابد، المرشد، المدٌر، قبطان االجتماع

 .قٌق هدؾ االجتماعجٌدا هدؾ االجتماع، و ٌدٌر النقاش، و هو من ٌساعد المجموعة على تح

 و دراٌة واسع تع بعلمهو الشخص الذي ٌتم وإنماإن ربٌس االجتماع لٌس شخصا مستبدا برأٌه 

 :شاملة عن ما ٌلً

 .االجتماعات تنظٌم قواعد و قوانٌن إجراءات .1

 .الموضوع الذي ٌناقش .2

 .ترتٌب أولوٌات الموضوع المطروح للنقاش .3

 .وعةالمجم أعضاءحقوقه كربٌس لبلجتماع و حقوق  .4

كما . فً المجموعة بعدل و احترام األعضاءٌعامل جمٌع  أنإن ربٌس االجتماع ٌرى أنه ٌجب 

كما انه ٌعرؾ . هيلإرأٌهم و االستماع  إبداء األقلٌةو أن من حق  لؤلؼلبٌةالقرار  أنانه ٌعلم جٌدا 

ببراعة، ٌستطٌع التحدث . كٌؾ ٌتحكم بنفسه و تصرفاته، و هو لبق و كٌس، و هو حسن السلٌقة

ٌعلم قواعد و قوانٌن إجراءات تنظٌم االجتماعات و التً . األفقو هو سرٌع البدٌهة، و واسع 

 شًءو التً سنتطرق إلى ذكر " االجتماعات لتنظٌمالبرلمانٌة  اإلجراءاتالقوانٌن و " تسمى 

 .منها الحقا من خبلل هذا البرنامج

 :الحصول على الخبرة

ا جٌدا لبلجتماعات هً المبلحظة واالستماع لربٌس االجتماع ربٌسإن أفضل طرٌقة لكً تصبح 

و هناك طرٌقة . اآلخرٌنمن  أفضلفكر فً السبب الذي ٌجعل بعض الرإساء . الذي تحضره

 ءأعضامن  الثنٌن الفرصةستمنح . لتصبح ربٌس جٌدا لبلجتماعات وهً الممارسة أخرى

و  كما سٌتدرب. رباسة االجتماعات رسانلٌقومان بهذا الدور و ٌما المجموعة فً هذا البرنامج
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أما البقٌة فلدٌهم فرصة لتعلم . االجتماعات أثناءٌقومون بها  أخرىأعضاء آخرٌن على مهمات 

شؽل مهام إلى  باإلضافةمهارات القٌادة و رباسة االجتماعات من خبلل المراقبة والمبلحظة 

 .االجتماع كؤعضاء فً المجموعة

و  األولماع للبرنامج فً االجت اإلدارٌةالهٌبة  أعضاءمن  األولىستقوم بانتخاب المجموعة 

كما ستقوم بانتخاب المجموعة الثانٌة من . إلى نهاٌة االجتماع الرابع الذٌن سٌقومون بهذا الدور

نهاٌة  إلىالدور الرابع و الذٌن سٌقومون بهذا  للبرنامج فً االجتماع اإلدارٌةالهٌبة  أعضاء

ت فً جدول األعماالللبرنامج و  اإلدارٌةستجد وصؾ مهام الهٌبة . األخٌراالجتماع الثامن و 

 .قسم المبلحق فً نهاٌة هذا الدلٌل

 أربعةستتم االنتخابات بطرٌقة القوابم االنتخابٌة، بحٌث سٌتنافس مجموعة واحدة مكونة من 

ات بشكل فً جمٌع المناصب و ذلك بدال من إجراء االنتخاب أخرىناخبٌن مع مجموعة  أعضاء

 .فردي منصبا منصبا

 :الترشٌحات واالنتخابات

 :االنتخابات إلجراءهناك طرٌقة تتبع 

من ( وهو الربٌس المإقت لبلجتماع) التطوٌر القٌادي للشبابٌطلب منسق برنامج  .1

و ذلك لتكوٌن ( مرشح واحد لكل منصب)أعضاء المجموعة الترشٌح للمناصب األربعة 

على الربٌس ثم نابب الربٌس ثم أمٌن السر ثم أمٌن  القابمة األولى و التً تحتوي

" عضو فً المجموعة ترشٌح احد الناخبٌن و ذلك بالوقوؾ ثم قول  أليٌمكن  .المراسم

 "._____________، لمنصب(اسم العضو)________ أرشح أنا

 (المنسق العام للبرنامج)، سٌطلب الربٌس المإقت لبلجتماع األولىعندما تكتمل القابمة  .2

ٌقدم االقتراح )باب الترشٌحات  إؼبلقثم ٌعلن طلب . فتح باب الترشٌحات للقابمة الثانٌة

ستتعلم المزٌد عن )به  لؤلخذفً المجموعة  األعضاءالربٌسً عن طرٌق سإال 

 إؼبلقاقترح "فً المجموعة وٌقول  األعضاءٌقؾ احد ((. البرلمانٌة الحقا اإلجراءات

 ".أنا أثنً على هذا االقتراح" و ٌقول  ثم ٌقؾ عضو آخر" باب الترشٌحات

هل أنتم مستعدون ( "المنسق العام للبرنامج)بعد ذلك، ٌسؤل الربٌس المإقت لبلجتماع  .3

ارجوا من المإٌدٌن " على االقتراح و ٌقول  األصواتثم ٌقوم بعد ذلك بجمع " للسإال؟

ٌقولوا  أناالقتراح  ارجوا من المعارضٌن لهذا" ثم ٌقول " ٌقولوا نعم أنلهذا االقتراح 

 "ال

ٌنتهً كل مرشح من تقدٌم كلمته االنتخابٌة، سٌوزع ربٌس االجتماع المإقت  أنبعد  .4

أو " األولىالقابمة "سٌكتب كل عضو على هذه الورقة  . بطاقات التصوٌت للجمٌع

 سٌجمع بعد ذلك الربٌس المإقت لبلجتماع بطاقات التصوٌت و ٌقوم". ة الثانٌةالقابم"

القابمة التً تحصل  أعضاء اإلدارٌةسٌتولى مهام الهٌبة . فورا األصواتد عبفرز و

 .لؤلصواتعدد  أكثرعلى 
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 الثانً االجتماع

مقذمة في الخطابة 
 :األهداف

 عناصر الخطابة الجٌدة تعرؾ على. 

  و مبادئ التقٌٌم أهداؾالتعرؾ على. 

 :جدول األعمال

 بدء االجتماع الدعوة إلى االنتظام و .1

 لخطبتقدٌم ا .2

 أعضاء المجموعة تقٌٌم الخطب من قبل .3

 مناقشة عناصر الخطبة الجٌدة .4

 الثانً االجتماعمناقشة مهام  .5

 رفع االجتماع .6

 

 :مقدمة فً الخطابة

 :النجاح من خبلل الخطابة

لبلجتماعات أو كمشارك فً البرنامج فً المجموعة  مرحلة  فً نجاحك كربٌس أهمو  أعظمإن 

 أفكاركعن  لآلخرٌنإذا استطعت أن تعبر . ٌث و قدراتك الخطابٌةٌعتمد على مقدرتك على الحد

 .و خواطرك بوضوح و تسلسل منطقً، فسٌنصتون إلٌك بل و قد ٌقتنعون بوجهة نظرك

كما . الناس أمامٌشعر كثٌر من الناس بعدم االرتٌاح بمجرد التفكٌر فً الوقوؾ و التحدث 

سترتجؾ الركب، و ٌبح الصوت، و ٌنشؾ . سٌزداد عدم االرتٌاح عندما ٌواجهون الناس فعبلً 

طبٌعٌة تظهر على الخطباء بل و  أعراضو كل هذه الظواهر هً . األفكارالرٌق، و تضٌع 

 .من التوتر ئيبشقد ٌصابون حتى الخطباء المتمرسٌن 

 :تنمٌة الثقة بالنفس

ك بمعرفتك الناس، و ذل أمامعند التحدث  تتؽلب على التوتر، و التخلص من الخوؾ أنٌمكنك 

التامة للموضوع الذي ستتحدث عنه و برؼبتك و حماسك و مقدرتك على مناقشة الموضوع مع 

 .التدرب على تقدٌمه

و قد تكون . التً قد تتسبب فً الشعور بالخوؾ األشٌاءرؾ و لتنمٌة ثقتك بنفسك ٌجب علٌك مع

 :المخاوؾ

 .مواجهة الجمهور .1



 

11 
 

 .الظهور بمظهر سخٌؾ .2

 .أن ٌضحك الجمهور علٌك .3

 .أن تقول ما ال ٌهم الجمهور .4

 .من حدٌثك أن ٌمل الجمهور .5

التً تستطٌع بها التؽلب على كل هذه المخاوؾ هً التدرب على  األكٌدةأما الطرٌقة الوحٌدة و 

 .وممارسة الخطابة أدابهاالخطبة و التمرن على 

 :إعداد الخطبة

زمبلبك  أماملتحدث المجموعة، ستقوم بكسر الجمود، و ذلك با أمام األولىفً خطبتك 

و . طرٌقة الستهبلل تجربتك فً الخطابة أفضلبها و هً المشاركٌن بتقدٌم نفسك و التعرٌؾ 

فبل احد ٌعرؾ )كون على دراٌة تامة و معرفة بالموضوع وهو نفسك أن تذلك لسبب وجٌه وهو 

 إخبلصبفضل تلك المعرفة بالموضوع ستشعر بؤنك تتحدث بصدق و (. منك أكثرعن عنك 

ابعٌن من القلب و الذي بدوره سٌستمٌل فضول واهتمام زمبلبك فً المجموعة لمعرفة المزٌد ن

 أنمن  أوسعالموضوع أكبر و  إنبالرؼم من أن موضوع الخطبة العام هو أنت، إال . عنك

لذلك اختر جانب أو اثنٌن من جوانب . أو خمسة دقابق أربعةتحتوٌه خطبة مدتها ال تزٌد على 

ة والمثٌرة لبلهتمام، و التً ستعطً زمبلبك فً المجموعة فكرة جٌدة و شاملة حٌاتك المشوق

العابلة و طموحاتك، و  النشؤةتتحدث عن جوانب من حٌاتك مثل مكان الوالدة و  أنٌمكن . عنك

تتحدث عن موضوع تشعر نحوه بمٌل شدٌد ٌنبع من إٌمانك  أنأو ٌمكن . أحبلمكو هواٌاتك، و 

بالعمل و أداء الواجبات، حق الوالدٌن، حق الجار،  األمانةبه، مثل  تإمن مبدأبه، أو عن 

و إذا اخترت هذا النوع من المواضٌع لخطبتك، تؤكد من إن لدٌك وجهة . الخ..الصدق، الصبلة

قدم اقتراحات و اطلب من  أوتؤٌٌدا،  أونظر محددة و واضحة ثم اعد بعد ذلك اعتراضا، 

 .و قدم خطة عمل لدعم وجهة نظرك ٌعملوا باقتراحاتك أن المستمعٌن

 :الهٌكل التالً المقترح لخطبتك مخطط ربما ترٌد أن تتبع

 .و بٌن هذا الخطاء األخطاءتحدث عن احد  .1

هذا  أضرارعن هذا الخطاء؟ و ما هً  المسبولخطاء؟ و من هو  ئيالشلماذا ٌعد هذا  .2

 الخطاء؟

وصٌات و اقتراحات كٌؾ ٌصحح هذا الخطاء برأٌك؟ و كٌؾ تتم معالجته؟ قدم ت .3

 .لؤلحسن األمورتؽٌٌر بعض لتصوٌب هذا الخطاء و 

عن ماذا ترٌد منهم أن ٌعملوا أو  جمهوركماذا ٌجب علٌنا فعله تجاه هذا الخطاء؟ اخبر  .4

كن متقد الحماس عند القٌام بذلك و اظهر صدقك من . ٌفكرا به أو ٌشعروا به بالضبط

 .اإللقاءخبلل 

. ، فخطبتك تحتاج إلى مقدمة و موضوع و خاتمةالتً قد اخترتهاض النظر عن نوع الخطبة بػ

احفظها . الحضورفً خطبتك جذابة و مشوقة و مثٌرة الهتمام  األولىحاول أن تكون الجملة 

منها قبل إلقاء  أفضللجملة  جدٌدة ظهر قلب و استخدمها حتى و لو جاءتك فكرة جٌدا عن

 .الخطبة و احفظها جٌدا عن ظهر قلب لختامو جٌدة بعد ذلك فكر فً جملة ختامٌة قوٌة . خطبتك
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تتحدث نقاط ربٌسٌة تدعم الموضوع الذي  أربعةثبلثة إلى  أفضلفً أي خطبة تقدمها، استخدم 

أما إذا طرحت نقطة من النقاط . و قصص لتوضٌح تلك النقاط أمثلهعنه بتفصٌل مستخدما 

 .على الحضور فهم تلك النقطة صلت خطبتك فقد ٌفوتاالربٌسٌة بدون تقدٌم أمثلة ثم و

 :على إلقاء الخطبةالتمرن 

ولكن هل أنت جاهز  لئللقاءجاهزة  اآلنكتابتها وهً  خطبتك و إعدادباالنتهاء من  اآلنلقد قمت 

تمرن على إلقاء خطبتك حتى تكون قد . خطبتك؟ ربما ال، إذ لم تتدرب على إلقابها بعد لئللقاء

موضوع على معرفة تامة ب اآلن ألنكة ج إلى حفظ الخطبة كاملقد ال تحتا. تعودت على إلقاءها

دربت على إلقاء خطبتك لوحدك، اعرضها على احد الناس، كؤحد ت أنو بعد  اآلنأما  .خطبتك

تساعدك قد تحصل على بعض المبلحظات و االقتراحات الجٌدة التً . و صدٌقك عابلتك أفراد

صوتً، فسجل خطبتك و استمع إلٌها مرارا و قم  و إن كانت لدٌك آلة تسجٌل. أدابكفً تحسٌن 

 .األمربعمل بعض التحسٌنات إن لزم 

 :إلقاء الخطبة

ال تخؾ من . ، استرخ قلٌبلالجمهور أمامبة و جاء وقت إلقابها بعد أن تدربت على إلقاء الخط

قة استخدم الطا. جاءوا لمساعدتك وهم فً ؼاٌة اللطؾ و المودة و الكرمالحضور، ألنهم أناس 

ا هاستخدم. صالحك بدال من أن تكون ضدكذي قد ٌنتابك قبل إلقاء الخطبة لالناتجة عن التوتر ال

على لصعود لعندما ٌقدمك ربٌس االجتماع للحضور و . إلى صوتكالقوة والحماسة لتضٌؾ 

، خذ نفسا عمٌقا و أخرجه ببطء، ثم قؾ على قدٌمك، و تقدم إلى المنبر و قبل القٌام من مقعدك

ثم واجه " السٌد ربٌس االجتماع"جه إلٌه التحٌة بقولك و نبر ثم واجه ربٌس االجتماع ثم لما

أٌها السادة الحضور، زمبلبً األعضاء والضٌوؾ الكرام، السبلم علٌكم " الحضور وقل 

حاول عدم  .ثم اصمت قلٌبل و ابتسم ثم إبداء بالجملة االفتتاحٌة لخطبتك" ورحمة هللا وبركاته

حاول . األرضعلى  ثابتتٌنرجلٌك  كلتًقؾ باستقامة و . للخطبة إلقاءكبسك أثناء العبث بمبل

صوت مسموع و ال تحدث ب. شٌاعلى تتكا  أو، للخلؾ إٌاباو  لؤلمامذهابا  تتؤرجحأن ال 

ال تتحدث فً مدة تزٌد عن الخمسة دقابق أو تنقص . بسرعة سرد خطبتكت الحدٌث و تعجل فًت

 .من أن مادة الخطبة كافٌة حتى ال تنهٌها قبل الوقت المحدد تؤكد. دقابق األربعةعن 

ٌشكروك  أن، الن الحضور هم من ٌجب "على حسن االستماع أشكركم"ال تختم الخطبة بقولك 

خطبتك بالجملة الختامٌة التً  أنهىالكن . على جهودك فً التحضٌر و إلقاء الخطبة علٌهم

أشر إلى ربٌس االجتماع ثم  .ن ٌقدموا لك التحٌةٌتسنى للحضور إ حفظتها ثم اسكت قلٌبل حتى

 .ثم صافح ربٌس االجتماع و عد إلى مقعدك" جتماعاالإلٌك ٌا ربٌس " قل

 :ماذا ٌعنً لك التقٌٌم

تزوٌد الخطٌب بمعلومات عن مستوى أدابه لدفعه إلنجاز  أو" التؽذٌة الراجعة"ما ٌسمى بـ إن

عملٌة  أي اء التً ٌقع فٌها، هو جزء مهم فًأفضل فً خطبه البلحقة من خبلل تصحٌح األخط

فً أي وقت نحتاج و التقٌٌم " التؽذٌة الراجعة"إلى  نحن نحتاج. الشخصً األداءر يتحسن و تطو

 .جدٌدةالمهارات الفٌه إلى تطوٌر و تحسٌن 
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زمبلبك المشاركٌن فً  أمامبعد كل خطبة تلقٌها  أو تقٌٌما فورٌا فورٌة" تؽذٌة راجعة"ستتلقى 

. تماعفً ذلك االج أحد المشاركٌنمن  أوهذا، من المجموعة  التطوٌر القٌادي للشبابنامج بر

 .هذا الدلٌل فً نموذج التقٌٌم فً التقٌٌم و تحرٌرٌااالجتماع فً فقرة  أثناء اشفهًالتقٌٌم لك  قدمسً

خبلل  من رسالتك إٌصالسٌوضح لك المقٌم مقدار تؤثره بخطبتك أثناء إلقابك و مدى تمكنك من 

المقٌم الجٌد  أن. إن الؽاٌة من التقٌٌم هو مساعدتك حتى تصبح متحدثا و خطٌبا مإثرا. الخطبة

 كٌفٌة تقوٌمها و تصحٌحها و ٌبٌن تقوٌم فً الخطبةالمواطن التً تحتاج إلى هو الذي ٌشٌر إلى ال

بتك و ٌثنى إلى مواطن القوة و الجمال فً خط شارةبئل أٌضاكما ٌقوم  .مستشهدا ببعض األمثلة

 .علٌك فٌها و ٌشجعك على عمل المزٌد منها

 :كٌف تستفٌد من التقٌٌم

مصدر  لكنه، و أدابكالتً تحتاجها عن  اإلجاباتإن المقٌم لٌس حكما أو شخصا ٌملك جمٌع   

ٌجب علٌك أن تقرر ما إذا كان التقٌٌم الذي قدم . من مصادر التقٌٌم التً تساعدك و تستفٌد منها

من الضروري أن تدرك بؤن المقٌم لٌس عدوا . منه المقصودةالهدؾ و بلػ الؽاٌة  أصابلك قد 

. عندما تتلقى التقٌٌم حاول أن تفهم وجهة نظر المقٌم. هو صدٌق ٌحاول أن ٌساعدك إنماندا و  أو

على العكس، فكر فً كٌفٌة االستفادة من مبلحظات و اقتراحات  بل. ال تقؾ فً موقؾ دفاعً

ٌمكنك التؤثٌر . اإللقابٌةو تطور مهاراتك الخطابٌة و  أداءكون فً صالح تحسن المقٌم بحٌث تك

تستطٌع قراءة دلٌل التقٌٌم فً النموذج المخصص لهذه . التقٌٌم الذي ٌقدم لك فً عدة طرق على

 اإلعدادكما ٌمكنك . لها و إعطاء أهمٌة لكل موضع من فقرات التقٌٌم اإلعدادالخطبة قبل 

و بهذه الطرٌقة فؤنت ترسم للمقٌم طرٌقا ٌمكنه من خبلل السٌر . اٌة فابقتٌنللخطبة بحرص وعن

بدال من عرض  أدابككن بها أن تتطور و تحسن من معلٌه أن ٌرشدك إلى الطرٌقة التً ي

 .البلزم والكافً للخطبة اإلعدادو المبلحظات التً تنتج من القصور فً  األخطاء

 :عندما تكون أنت المقٌم

ي تقٌٌم خطبة ما، ٌجب أن تكون على دراٌة و علم واضح عن ما ٌجب علٌك فعله أو قبل البدء ؾ

 . النظر أو االستماع إلٌه قبل بدء الخطبة

أما أثناء الخطبة، فؤنصت جٌدا و ارع . إقراء مهمة الخطٌب و نموذج التقٌٌم قبل إلقاء الخطبة

. لحدٌثة لئلنصاتدم سمعك استخدم بصرك فً النظر إلى الخطٌب كما تستخ. الخطٌب انتباهك

شفهٌا مختصرا و بعد االنتهاء من الخطبة فإنك ستقدم تقٌٌما . دون مبلحظاتك إذا كانت ضرورٌة

كتابة تقٌٌمك التحرٌري و تدوٌن  إتمامكما ٌجب علٌك . دقٌقتٌنفً وقت ال ٌتجاوز دقٌقة إلى 

على  األحكام إلصدار، فإن دورك لٌس أسلفناو كما . مبلحظاتك فً نموذج التقٌٌم المخصص

و  أفعالكٌكمن دورك فً وصؾ مدى تؤثرك بالخطبة و وصؾ ردود  إنماو  وأداءهالخطٌب 

علٌك بوصؾ جوانب القوة فً الخطبة و اجعل طرٌقة تعبٌرك فً الكبلم اٌجابٌة و . أحاسٌسك

استخدم . عن نفسه رضاتجعل الخطٌب ٌشعر بارتٌاح و  أنحاول . سارة  و مرضٌة للخطٌب

 : رات شخصٌة مثلعبا

 ............"كانت ردة فعلى "
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 ..................."اتضح لً"

 .............."شعرت بؤنك"

 :و حاول تجنب الجمل و العبارات التالٌة

 ................"ٌجب علٌك أن"

 ..............."فً أخفقتلقد "

 ............."لقد كانت مقدمة خطبتك"

 .ٌجب أن ٌحتوي كل تقٌٌم على اقتراحات للتطوٌر والتحسن. فحسب مدح الخطٌب من تكثرال 

ٌجب أن ٌقابل . وضحها بلطؾ و بصورة تساعد الخطٌب أخطاءوإذا كانت هناك مبلحظات و 

 .للتقوٌم و تحسٌن هذا الضعؾ اقتراحات كل مبلحظة تبٌن مواطن الضعؾ لدى الخطٌب

 :بقولكعند تقدٌم اقتراحاتك لتطوٌر الخطٌب اجعلها شخصٌة 

 ..........."أنأقترح "

 ........."تؤثٌرا إذا أكثرو  أقوىأعتقد أن خطبتك القادمة ستكون "

 ....."أحد الطرق التً و جدتها مناسبة و مفٌدة وهً"

 :تجنب العبارات ؼٌر الشخصٌة مثل

 ........."ٌجب علٌك "

 .........."ٌلزمك "

 ............"علٌك أن الزماكان "

 .........."...حاول أن "

 ..........."الخطباء الجٌدٌن هم الذٌن" 
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 :نموذج دلٌل التقٌٌم

 ...................:التارٌخ...........................:اسم المقٌم....................:عنوان  الخطبة

 

 إن الؽاٌة من هذه لخطبة للمشارك فً برنامج القٌادة والشباب هو التعرٌؾ: للمقٌممبلحظة 

ٌجب أن تحتوي الخطبة على مقدمة و موضوع و . لمشاركٌن فً البرنامجلزمبلبه ا بنفسه

فبل تكن  .التحفٌز أسلوبوجه الخطٌب إلى مواطن و طرق التحسن و التطور مع مراعاة . خاتمة

و الربٌسٌة  األساسٌةو اخبره عن بعض المجاالت  لهكن مشجعا . منفرا و ال محبطا للخطٌب

 :التالٌة تحرٌرٌاً  األسبلةعلى  اإلجابةإلى التقٌٌم الشفهً، الرجاء  ضافةباإلو . للتحسن

 المجموعة الخطٌب جٌداً؟ أعضاءهل عرؾ 

 

 كافٌاً؟ إعداداهل عكست الخطبة 

 

 

 هل تحدث الخطٌب بوضوح و بصوت مسموع؟

 

 

 هل احتوت الخطبة على مقدمة و موضوع و خاتمة محددة؟

 

 

 خطٌب؟ما هً نقاط القوة التً ٌمتلكها ال

 

 

 ؟أدابهفً أن ٌطور من  تساعدهعلى الخطٌب لكً ( اقتراح واحد أو أثنٌن)ما ذا تقترح 
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 الثالث االجتماع

الخطب االرتجالية 
 :األهداف

  موضوعات  الساحات"تعلم مهارات التفكٌر عند االرتجال من خبلل فقرة" 

 تعلم و ممارسة النقاش ضمن المجموعة 

 :الجدول

 االجتماع و قراءة المحضر نتظام و بدءاالالدعوة إلى  .1

 تقدٌم الخطب .2

 تقدٌم تقٌٌم الخطب .3

 مقدمة عن فقرة موضوعات الساحة .4

 مراجعة قوانٌن النقاش ضمن المجموعة .5

 تعٌٌن أدوار االجتماع الرابع .6

 رفع االجتماع .7

 

 التفكٌر و الخطب االرتجالٌة

 موضوعات الساحة

موضوع ما، و حدث أن تبددت أفكارك و لم هل سبق لك أن دعٌت فً الفصل إلبداء رأٌك فً 

كبلمك ؼٌر منظم لدرجة أن هل كان تجد ما تقوله؟ أو أسوأ من ذلك، عند قٌامك بإبداء رأٌك، و

 وجهة نظرك التً ترٌد إثباتها قد ضاعت؟

و لهذا السبب ستعطى الفرصة . إن المقدرة على التفكٌر عند االرتجال هً مهارة مهمة جداً 

فمن خبلل فقرة ". موضوعات الساحة"من خبلل فقرة " ر عند االرتجالالتفكً"لممارسة 

من المنسق سٌطلب  ،التطوٌر القٌادي للشبابفً كل اجتماع فً برنامج  "موضوعات الساحة"

ؼضون  ئيشٌحتمل أن ٌكون الموضوع عن أي . كل مشارك أن ٌتحدث عن موضوع معٌن

ٌجب أن ٌكون حدٌثك عن الموضوع فً . االجتماعٌة، األحداث الراهنة، الناس، الخ دقٌقة

و الهدؾ هو أن تعرض أفكارك بوضوح و بتسلسل منطقً مع قلة . ؼضون  دقٌقة إلى دقٌقتٌن

 .اإلعداد و التحضٌر

 :رتب أفكارك

تحتاج إلى عرض أفكار . تحتاج إلى عمل شٌبٌن عندما تكون متحدثا فً أحد موضوعات الساحة

كما تحتاج أن تتحدث عن . و إقناع ببراعة األفكارتلك  دمو أن تق عها الجمهورتستحق أن ٌسم

عندما تجعل هذٌن الهدفٌن نصب عٌنٌك فستزول . قٌمة لآلخرٌنذات  أشٌاء محسوسة و
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من موضوعات الساحة، سٌكون أمامك  موضوعاعندما تعطى . مصاعب التفكٌر عند االرتجال

عدك النقاط اإلرشادٌة التالٌة فً هذا ستسا. ثوانً قلٌلة لترتٌب أفكارك قبل الشروع فً الحدٌث

 :المجال

 .اتخذ قرراً آنٌاً عن وجهة نظر جلٌة و محددة عن الموضوع ثم اطرحها بوضوح .1

 .برر عن وجهة نظرك بسببٌن أو ثبلثة أسباب محددة .2

 .جمهوركوضح وجهة نظرك بمثال من تجربتك الخاصة أو من تجارب  .3

هناك متسع من ا كان تخطر على بالك إذبخبلصة و اذكر أسباب أخرى قد  حدٌثك اختم .4

 .وجهة نظركالوقت لبلسترسال فً بٌان 

 :المشاركة فً النقاش

 :المشاركة باألفكار

عندما تكون فً اجتماع أو فً الفصل فمن الممكن فً معظم األحٌان أن تكون طرفا فً نوع  

طرٌقة من طرق حل هً فً العادة  -المشاركة فً طرح األفكار –النقاش . من أنواع النقاشات

إن القرار الجٌد ٌتسم باالنفتاح و ذو ؼاٌة . الخطط كبلت، و الوصول إلى قرارات، و إعدادالمش

ومدٌر , المشاركٌن الذٌن ٌدركون تماماً الؽاٌة من النقاش: واضحة و هو ٌعتمد على شٌبٌن

 . النقاش الذي ٌعرؾ ماذا ٌجب علٌه أن ٌفعل

ٌث األخرى من جهة مهمة جداً، أال وهً العمل و الجهد تختلؾ النقاشات عن أنواع األحاد

. و المعلومات فهناك المشاركة فً طرح األفكار، و المشاعر،. الكل ٌساهم. المشترك الجماعً

و . الكل ٌعطً، و الكل ٌجنً و ٌستفٌد. الحقٌقة التً ٌجهلها احد األعضاء ٌؤتً بها عضو آخر

ٌوجد هناك نوعٌن مختلفٌن من أنواع . هارة أساسٌةالمقدرة على التفكٌر فً التو واللحظة م

 .االجتماعات و حلقات النقاش: النقاشات

 :االجتماعات

المإتمر  إذا كانال ٌهم ما . تتمٌز االجتماعات بخصوصٌة الموضوع لحل مشكلة معٌنة و محدده

 .متشابهةللجامع، أو للمدرسة، أو لمركز الحً االجتماعً أو للتجارة، فإن طرٌقة حل المشاكل 

المثال فعلى سبٌل . أوال، تحدد المجموعة المشكلة و تضعها فً جملة مطلقة و ؼٌر محدودة

تعتبر جملة محدودة، و من " قٌادة السٌارة لمن هم دون الحادٌة والعشرٌن من العمر تمنع"

ن ما الذي ٌجب عمله بالنسبة لقٌادة السٌارة لمن هم دو"األفضل صٌاؼة جملة المشكلة كالتالً 

 "؟الحادٌة والعشرٌن من العمر

ثم . بعد ذلك، تقوم المجموعة بتقدٌر حجم المشكلة و معرفة سبب اهتمام المجموعة بهذه المشكلة

ٌتم تشجٌع و حث الكل على المشاركة بإٌجاد الحلول و ال . تقوم المجموعة بكتابة قابمة الحلول

وم المجموعة بعد ذلك بتقٌٌم كل تق. ترد أو تناقش أي فكرة من أي عضو من أعضاء المجموعة

حل من الحلول المقترحة فً القابمة و كما تقوم بتقرٌر ما إذا كان كل حل من الحلول المقترحة 
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ٌكمن الحل . أو ؼٌر ذلك، وٌتم بعد ذلك اختٌار الحل العملً األمثل للمشكلة و منطقٌة عملٌة

 .أكثر إرضاء من أي حل آخر كونهول األمثل بإٌفابه لجمٌع المتطلبات التً تقتضٌها المشكلة

 :عرٌف االجتماع

هذا، فقد ٌكون فً  التطوٌر القٌادي للشبابإن لم ٌكن فً برنامج  .قد ٌطلب منك قٌادة االجتماع

فؤنت الذي تقدم  .دورك كعرٌؾ لبلجتماع مهم جداً إن . لمدرسة، أو فً أحد نوادي المجتمعا

و الكن ال تجعل الحدٌث . على خط سٌر االجتماعالمشكلة للمجموعة، و تقود النقاش، و تحافظ 

. إن الهدؾ من االجتماع هو استخراج أفكار أعضاء المجموعة فً الموضوع. و النقاش كله لك

كل ما ٌجب علٌك فعله هو تشجٌع المجموعة لئلدالء بآرابهم و أفكارهم، و التؤكد من إن ال 

 .ٌخرج أحد منهم عن موضوع النقاش

 :حلقة النقاش

تتكون . ر حلقات النقاش أحد أنواع النقاش الجماعً، و التً ستشارك فٌها فً بعض األوقاتتعتب

حلقة النقاش من مجموعة مإلفة من أربعة إلى ثمانٌة أشخاص، و عرٌؾ، و الجمهور 

. موضوع ٌهم الحضور االجتماعكما تناقش . الحاضرٌن الذٌن سٌعطون الفرصة للمشاركة

. نقاش الموضوع من عدة أوجه ثم ٌنتهً النقاش إلى الخبلصةٌدرس أعضاء مجموعة حلقة ال

ٌقدم العرٌؾ موضوع . وفً حلقات النقاش ٌجلس عرٌؾ حلقة النقاش بطاولته أمام الحضور

و بعد أن ٌتم كل أعضاء . الموضوع أو جزء منه االجتماعٌناقش كل عضو من أعضاء . النقاش

الحضور المشاركة فً النقاش إما بطرح حدٌثهم عن الموضوع، ٌطلب العرٌؾ من  االجتماع

ال ٌقوم أعضاء حلقة النقاش بإلقاء خطب معدة، و ال كن ٌعرضون . سإال أو إبداء مبلحظاته

 .أفكارهم و ٌسؤلون بعضهم البعض و ٌرسمون خبلصة للموضوع

 :االجتماععرٌف  

قاش و التعرٌؾ أحٌانا قد ٌطلب منك إدارة حلقة نقاش، و إن ٌكن فمهمتك هً تقدٌم موضوع الن

و من ثم أطلب من احد أعضاء حلقة . بكل عضو من أعضاء حلقة النقاش عند تقدٌمهم للحضور

تؤكد من أنك قد أعطٌت الفرصة لجمٌع أعضاء حلقة النقاش من الحدٌث و تؤكد . النقاش التحدث

و الذٌن أٌضا الكل قد اخذ نفس الوقت فً الحدٌث بمقاطعة الذٌن ٌتجاوزون وقتهم فً الحدٌث، أ

 .أبق النقاش ٌمضً نحو هدؾ المحدد من حلقة النقاش. ٌخرجون عن موضوع النقاش
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 دلٌل التقٌٌمنموذج 

 .: ..................التارٌخ: ...............................المقٌم........................:......العنوان

فً برنامج القٌادة والشباب هو التعرٌؾ  إن الؽاٌة من هذه لخطبة للمشارك: للمقٌممبلحظة 

ٌجب أن تحتوي الخطبة على مقدمة و موضوع و . لمشاركٌن فً البرنامجلزمبلبه ا بنفسه

فبل تكن  .التحفٌز أسلوبوجه الخطٌب إلى مواطن و طرق التحسن و التطور مع مراعاة . خاتمة

و الربٌسٌة  األساسٌةت و اخبره عن بعض المجاال لهكن مشجعا . منفرا و ال محبطا للخطٌب

 :التالٌة تحرٌرٌاً  األسبلةعلى  اإلجابةإلى التقٌٌم الشفهً، الرجاء  باإلضافةو . للتحسن

 هل تمكن الحضور والمشاركٌن فً البرنامج من معرفة الخطٌب جٌداً؟

 

 هل أعد الخطٌب لخطبته جٌداً؟

 

 

 هل تحدث الخطٌب بوضوح و كان صوته مسموعاً؟

 

 

 على مقدمة و موضوع وخاتمة واضحة و محددة؟هل احتوت الخطبة 

 

 

 ما هً مواطن القوة فً أداء التً ٌمتلكها الخطٌب؟

 

 

 كٌؾ ٌمكنك تساعد الخطٌب على تحسٌن أداءه، أعط اقتراح واحد أو اثنٌن؟ 
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 :(موضوعات الساحة) مزٌد من اإلرشادات على الخطب االرتجالٌة

ضوعات الساحة، ربما ترٌد أن تجرب طرق ذهنٌة عندما تتمكن من الخطب االرتجالٌة و مو

 :أخرى لترتٌب أفكارك، و فٌما ٌلً بعض الطرق التً تحتاج أن تتذكرها

فمثبلً ٌمكن . قم بإبداء رأٌك فً الموضوع، ثم اذكر سببٌن أو ثبلثة التخاذك لهذا الرأي .1

فلقد . إن مستوى جودة التعلٌم فً مدارسنا تتدهور فً السنوات األخٌرة" أن تقول 

ون إال فً السنة الثالثة االبتدابٌة ال ٌقرءأوضحت الدراسات أن معظم خرٌجً المرحلة 

 " كما أنهم ال ٌجٌدون كتابة جمل كاملة أو تهجبة كلمات بسٌطة

توفً خمسة عشر شخصاً " فٌمكنك أن تقول مثبلً . اطرح المشكلة ثم وضح األسباب .2

الخمسة أمٌال من الطرٌق السرٌع رقم السنة الماضٌة فً حوادث السٌارات فً قطعة 

رؼم . تتمثل خطورة هذه القطعة منذ زمن فً تعرجات الطرٌق و انحداراته الحادة. 25

 "ذلك فقد ساهم التطور العمرانً فً زٌادة الزحام المروري على هذا الطرٌق

صوت مجلس الطلبة . " تقدم بوجهة نظر، سواء كانت لك أو لشخص آخر، ثم وضحها .3

فً الجامعة األسبوع الماضً بالسماح للمدخنٌن بالتدخٌن فً مكان مخصص فً مطعم 

و أنا أرى أن , إن هذا القرار هو حلقة فً مسلسل ٌشجع الطلبة على التدخٌن. المدرسة

 ."ٌوضع حد لمثل هذه التوجهات

فا أو مشكلة، ثم اذكر ماذا ٌجب عمله للوصول لهذا الهدؾ أو لحل هذه اذكر هد .4

لاير و ذلك لشراء الزي الرسمً  500إن هدؾ نادٌنا هو جمع مبلػ و قدره . "المشكلة

 ....."و هذا ما ٌمكننا فعله للوصول إلى هذا الهدؾ . لؤلعضاء

افحة الحرابق لتبلػ ماذا ٌحصل عندما تتصل بموظؾ الدفاع المدنً لمك. " صؾ العملٌة .5

موظؾ اإلطفاء الذي ٌجٌب على المكالمة بتسجٌل  ٌقومعن حرٌق؟ أوال 

 ....."المعلومات

ٌنقسم . " قسم المشكلة، أو الوضع، أو الموضوع إلى عدة أجزاء ثم تحدث عن كل جزء .6

ٌتكون القسم التشرٌعً . تشرٌعً و تنفٌذي و قضابً: نظام الحكم إلى ثبلثة أقسام

     ...."  من
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 الرابع االجتماع

نظم خطبتك 
 :األهداف

 التدرب على دور ربٌس االنتخابات للجنة إدارة النادي 

 كتابة هٌكل تنظٌمً جٌد للخطبة 

 :الجدول

 االجتماع و قراءة المحضراالنتظام و بدء  الدعوة إلى .1

 تقدٌم فقرة موضوعات الساحة .2

 تقدٌم فقرة الخطب .3

 تقدٌم فقرة تقٌٌم الخطب .4

 (8 -5)التالٌة  األربعةلبلجتماعات  اإلدارٌةابات أعضاء الهٌبة انتخ .5

 مناقشة موضوع تنظٌم الخطبة .6

 تعٌٌن أدوار االجتماع الخامس .7

 رفع االجتماع .8

 

 نظم خطبتك

 :هٌكلة الخطبة

اآلن وقد ألقٌت خطبة رسمٌة أمام المجموعة، فقد بدأت بتنمٌة مهاراتك فً الخطب االرتجالٌة 

لذلك فقد تكونت . خرى فً االجتماعي موضوعات الساحة و الفعالٌات األمن خبلل مشاركاتك ؾ

أنت مستعد للتركٌز على هٌكل ؾاآلن أما  .عن ماهٌة التحدث أمام الجمهورفكرة جٌدة لدٌك 

من البداٌة و حتى  تنظٌم الخطبة وهو كٌفٌة ترتٌب أفكارك و متابعة خطة -الخطبة الفعالة

 .الثانٌة من هذا البرنامج االجتماعاز فً ولقد ذكرنا ذلك بإٌج. النهاٌة

 لماذا تنظم خطبتك؟

إن تنظٌم الخطبة . ٌجب أن تكون خطبتك منتظمة فً سٌاق منطقً حتى تكون مفهومة للحضور

 .و ترتٌب التفكٌر بوضوح هو ببساطة

نت تعرض أفكارك و تقنع الحضور لٌؤخذوا فؤ . بابعأو الكالتاجر  تماماأن مهمتك كخطٌب ،هً 

إن قابلت أي متمرس فً المبٌعات فسٌخبرك بؤن النجاح ٌؤتً عندما تكون طرٌقتك فً البٌع . ابه

ٌجب أن تبٌن المشكلة الربٌسٌة فً الموضوع للحضور و من ثم توجه الحدٌث . منظمة و مرتبة
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إن مجرد الكبلم حول الموضوع بشكل عشوابً . بسٌاق منطقً ٌقود إلى حل مجدي للمشكلة

إذا أردت أن تروج أفكارك بفعالٌة فٌجب . و لن ٌكون كبلمك مقنعاً البتة مهورالجسٌشوش على 

هو الحدٌث فٌما ٌهمهم فقط ،  جمهوركأن ما ٌحفز . جمهوركعلٌك أن تتحدث من وجهة نظر 

أنت تحتاج إلى "فمثبلً لن ٌبٌع صاحب محل السٌارات إن قال لزبابنه . ما ٌهمك أنتفًو لٌس 

إن هذه "ٌقول  أنوحتى ٌقنع الزبون، فٌجدر بالبابع  ".احصل على الربحهذه السٌارة حتى شراء 

وبذلك ستوفر المبات من . فهً صؽٌرة، و مرٌحة، و اقتصادٌة. السٌارة مناسبة لك تماماً 

إلى  جمهوركعندما تحضر خطبة، حدد ما الذي سٌدفع ". الدوالرات فً السنة فً الوقود فقط

و عندها قم ببناء أفكارك . ، أو ٌفهموا قصدك، أو ٌعملوا ما ترٌدأن ٌقتنعوا بؤفكارك، أو ٌوافقوك

 .بطرٌقة تنمً هذا الدافع

 :بناء الخطبة

أختر موضوعاً  ٌنبع من احد . أن الخطوة األولى فً بناء خطبتك الثانٌة هً تحدٌد موضوعها

وضوع و بالدرجة األولى بحٌث ٌتكون من شق واحد من الم جمهوركاهتماماتك و ٌبلبم اهتمام 

من الضروري أن تتحدث . تؤكد من أن مدة خطبتك محددة و مبلبمة للمستمعٌن. ؼٌر متشعب

و من ثم، حدد المؽزى من خطبتك، ما هً النقاط التً .  عن موضوع خطبتك بثقة و حماس

، أم التسلٌةاإلقناع،  أم، اإلخبارالعام خطبتك هو التعلٌم و  ترٌد إٌصالها للمستمعٌن؟ هل الؽرض

هذا ما سٌساعدك على تحدٌد عنوان لخطبتك و ٌعٌنك على رسم مبلمح مقدمة و . اإللهام؟أم 

و أخٌراً، أختر أفكار الموضوع و رتبها ترتٌباً منطقٌاً ٌساعدك على بلوغ مرادك . خاتمة الخطبة

وذجً ٌوجد مثال على مخطط نم. خطبةو أفضل طرٌقة للقٌام بذلك هً بناء هٌكل لل. طبةمن الخ

 . فً آخر هذا الدلٌل الخطبة فً قسم المبلحقلهٌكل 

 :مخطط هٌكل الخطبة الكامل

فؤما المقدمة فهً . و كما ذكر آنفا، فإن الخطبة الفعالة تحتوي على مقدمة و موضوع و خاتمة

فالمقدمة الجٌدة هً التً تثٌر اهتمام . و توجٌه انتباههم إلى الموضوع الجمهورمخصصة لجذب 

 :و من أمثلة المقدمات الجٌدة. تقبال الموضوعو تعدهم الس الجمهور

 سإال مذهل أو عبارة تحدي. 

 مقولة مشهورة، أو مثل، أو قصة قصٌرة. 

 عرض لشًء ملموس، أو صورة. 

 رتبط ارتباطا وثٌقاً بالموضوعتلفت االنتباه و ت إحصابٌةأو  تقرٌر. 

 :عند إعداد مقدمة الخطبة، تجنب ما ٌلً

 جملة اعتذار. 

 ٌس لها عبلقة بالموضوعقصة أو طرفة ل. 

 بطرٌقة اعتٌادٌة الحظة عامة و بدٌهٌه تعرضم. 

 عبارة طوٌلة أو الحدٌث ببطء. 

  ؟.......هل سبق لك أن توقفت عن التفكٌربـ"سإال مبتذل، مثل " 
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عادة ما تستخدم . ٌحتوي موضوع الخطبة على جمٌع النقاط و األفكار الداعمة للموضوع

 .رد على وجهات النظر األخرى المؽاٌرةحقابق، إثباتات، إقرار و ال

و ال تترك أي مجال للشك عند  الخطبة، إذ أنها ترتبط بمقدمة الخطبةأما الخاتمة، فهً قمة هرم 

إن االختتام . أختم خطبتك بثقة و بقوة. فً ما ترٌد أن ٌعملوه أو ٌحققوه من الخطبة الجمهور

 :ن األمثلة على الخاتمة الجٌدة للخطبةو م. باعتذار أو بضعؾ لكفٌلٌن بإفساد أفضل الخطب

 تلخٌص نقاط الموضوع و الخبلصة المستفادة منها. 

 طلب تنفٌذ أمر معٌن. 

 ٌعزز الهدؾ من الخطبةبلٌػ ، أو مثلمشهورة ، مقولةمعبرة قصة ،. 

 :إعداد خطبتك

 أكثرفإن ذلك سٌجعلهما . مإثرتٌن لخطبتك احفظهما عن ظهر قلبما تإلؾ مقدمة وخاتمة عند

ال تؽٌر المقدمة . و ستعطٌك بداٌة و نهاٌة واضحتٌن ٌمكنك من بٌنهما بناء خطبتك إقناعا

 . دقٌقة آخروالخاتمة فً 

 :ٌكون مخطط خطبتك كالتالً أنٌمكن 

 .الجمهورتبعث على التحدي و إثارة اهتمام  أبداء بجملة مثٌرة .1

 افرض" بـ تبدأ ٌمكن أن. مباشرة الموضوع الدخول فً إلى جمهورك مثبل ٌمهدأذكر  .2

 "؟......كون لدٌك تجربة مثل هذهأن ت

فً  بسٌارتً أتجولعندما كنت " لتقرٌب المثال و تؤكٌده الواقعٌة  األحداثاستخدم احد  .3

 ......"األٌامالشارع الربٌس فً احد 

 .استخدم المقارنة والتشبٌه لتقرٌب المثال و تؤكٌد وجهة نظرك .4

 .ظرك و بٌن مواطن ضعفهاجهة نالمخالفة لو اآلراءإٌجاز عن تحدث ب .5

لدعم وجهة  إحصابٌاتأو أذكر احد العظماء  كعالم أو ٌة مشهورةاذكر مقولة لشخص .6

 .نظرك

، و األمرتفهم  أوالموافقة فً الرأي،  أوتطبٌق، على ال جمهوركاختم الخطبة بتحفٌز  .7

 .ذلك بربطها بمقدمة خطبتك

 :على سبٌل المثال

. دث فً المنزل، و ذلك للتوعٌة والحث على السبلمةانك تتحدث عن مخاطر الحوا افرض

إن فرصة تعرضك لحادث فً منزلك هً اكبر منها فً باقً " تفتتح خطبتك بـ أنبإمكانك 

 . توسع فً هذا الموضوع( الجمهورافتتاحٌة تهم " )األخرى األماكن

على الدرج  ما تعثر و وقع من أحدا أن افرض" أمثلةفً موضوع الخطبة بذكر  تبدأ أنٌمكنك 

إن " تقول  أنو لعمل المقارنة، ٌمكنك ....". فً المنزل، و هذا تماما ما قد ٌحدث فً منزلك و 

ول من الدرج المشً لقطع شارع مزدحم بالسٌارات فً وسط المدٌنة لهو اسلم و آمن من النز

 "إضاءةفً الظبلم و بدون 
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قد ٌقول احد الناس، أنً "لفة مثل ٌمكنك بعد ذلك من استخدام مقولة احد وجهات النظر المخا

اعرض ". معصوب العٌنٌن أناالتجول فً المنزل و  أستطٌعإلى درجة أنً  جٌداً أعرؾ منزلً 

الناس الذٌن ٌصابون فً حوادث  عدد التً تشٌر إلى إن اإلحصابٌاتبعض  الجمهورعلى 

  .فً أي مكان آخر منه أكثرهو  المنزل

بؤن ٌعتنوا بؤنفسهم  الجمهورالخطبة ثم تقدم بطلب من  مةي خاتمة خطبتك، أعد صٌاؼة مقدو ؾ

إن لم تكترث و تهتم بنفسك فكن " و اختم بجملة أو عبارة قوٌة . و ٌتوخوا الحذر فً المنزل

 ".فً السبلمة فً المنزل عابلتك  ألفرادقدوة و مثاال جٌدا  األقلعلى 

تى ٌوافقوك فً الرأي، أو ح جمهوركتعد لخطبتك، قرر ما ٌلزم لتحفٌز  تحضر وعندما }

 {هم للتطبٌقعٌفهموا وجهة نظرك، أو تدؾ
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 الخامس االجتماع

 اإلنصات

 ألهدافا

 لممارسة مهارات رباسة االجتماعات 

  اإلنصاتلتطوٌر مهارات 

 :جدول األعمال

 االجتماع و قراءة المحضر إلى االنتظام و بدءالدعوة  .1

 تقدٌم فقرة موضوعات الساحة .2

 تقدٌم فقرة الخطب .3

 فقرة تقٌٌم الخطب تقدٌم .4

 مناقشة موضوع رباسة االجتماعات .5

 اإلنصاتمناقشة موضوع  .6

 تعٌٌن أدوار االجتماع السادس .7

 رفع االجتماع .8

 

 رباسة االجتماعات

 قوانٌن االجتماع

عندما رشحت  فً ذلك ، تعلمت قلٌبل عن رباسة االجتماعات كما شاركتاألولى االجتماعفً 

فستتعلم عن بعض  اآلنأما ". التطوٌر القٌادي للشباب"امج لهذا البرن اإلدارٌةأفراد الهٌبة 

تعرؾ هذه القوانٌن . مجموعات النقاش و االجتماعات و تنظٌم إلرشادالقوانٌن التً طورت 

قوانٌن روبرت " أنستجد . فقط األساسٌةسنتناول هنا المصطلحات . "القوانٌن التنظٌمٌة"بـ

 .و المشهورة كقواعد تنظٌمٌة فً معظم البلدانهً المعروفة أ" التنظٌمٌة، الطبعة الجٌدة

 :القواعد التنظٌمٌة

و ٌترتب على . لؤلؼلبٌةأن القرار  أساسهً التً تقوم على  الدٌمقراطٌةأن المإسسة  قد تعلم

لبلنصٌاع و تنفٌذ قرار  األقلٌةوعادة ما ٌزداد استعداد . األؼلبٌةالختٌار  األقلٌةذلك أن ٌنصاع 

 األؼلبٌةبالتعبٌر عن رأٌهم فً الموضوع قبل أن ٌقوم  لؤلقلٌةالفرصة  تٌحتأإذا ما  األؼلبٌة

ن الؽاٌة منها هً حماٌة حق كما أ. من ذلك األقلٌةالبرلمانٌة تمكن  اإلجراءاتإن . بتنفٌذ القرار

 اإلجراءاتوقبل التدرب على . ة تسمح للجمٌع بالمناقشة المنظمةالبرلمانً اإلجراءاتإن . ٌةاألقل

 :هذه المصطلحات و هً كما ٌلً أساسٌاتمانٌة ٌجب علٌك التعرؾ على بعض البرل
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طرح ي أو االقتراح الربٌسً الذي إن االقتراح الربٌسً هو الفكرة :االقتراح الربٌسً .1

ٌمكن أن تقترح اقتراح واحد فقط و ٌطرح على المجموعة فً أي . على المجموعة

سابقة جري خٌرٌة لجمع التبرعات لتنظٌم م"ٌكون االقتراح  أنفمثبل ٌمكن . وقت

 ."لرعاٌة نادي المبدعٌن فً المدرسة

االقتراح الخاص هو الذي ٌجب أن ٌطرح و ٌعمل به فوراً، حتى و  :االقتراح الخاص .2

تتضمن االقتراحات الخاصة ، تقرٌر . لو كانت هناك عدة قضاٌا على طاولة النقاش

 .وة لبلنتظام و بدء االجتماعوقت االجتماع القادم، تقرٌر رفع االجتماع، الدع

ثبلً، م. المجموعة قبل بدء التصوٌت علٌه أمامالتعدٌل هو تؽٌٌر االقتراح  :تعدٌبلت .3

سباق جري خٌري بإضافة  تنظٌمقتراح ٌقترح عضو ما أن تؽٌر المجموعة ا أنٌمكن 

الشروع  على التؽٌٌر قبلالمجموعة صوت ت أنٌجب . "فً حدٌقة الزهور"  المفردات

 .األساسًتصوٌت على االقتراح ال فً

و عندما تكون خاصة . اقتراح رفع االجتماع هو من االقتراحات الشابعة :رفع االجتماع .4

و . ٌمكن أن تقترح فً أي وقت و ٌجب على الجمٌع التصوٌت علً االقتراح فً الحال

ماع ال ٌعتبر هذا االقتراح خاص، إذا لم ٌحدد وقت االجت.ال ٌمكن مناقشة هذا االقتراح

 .القادم

ما أو توصل إلى  عندما ٌعتقد العضو بؤن ربٌس االجتماع قد ارتكب خطاءً  :نقطة النظام .5

السٌد ربٌس " نقطة نظام و ٌقول  الممكن أن ٌقؾ لٌثٌر ، فإنه من اتخذ قرار خاطا

حدٌثة  أثناءٌإدي إلى مقاطعة عضو آخر  ذلك قدو  ."نقطة نظام أثٌر أن أرٌد االجتماع

ٌوضح العضو  أنبعد . نقطة النظام بٌانطلب الربٌس بعد ذلك من العضو ي. للمجموعة

 هاملزمة و أن و صحٌحةاالجتماع إذا ما كانت نقطة النظام،  سنقطة النظام، ٌقرر ربً

 .االجتماع بناء على ذلك أعمالمن ثم مواصلة سٌر  و" مؤخوذة باالعتبار"

ٌمكن للعضو الذي وقع علٌه . بالكذب آخرو اخذ ٌتهم عضو  األعضاءضب احد مثبل، غ

لقد استؤت كثٌرة من  .نقطة نظام أثٌر أن أرٌدالسٌد ربٌس االجتماع " القول أن ٌقول

" عمر لٌست مناسبة لهذا النقاش األخو هذا ؼٌر صحٌح، إن مداخلة . اتهامً بالكذب

مر، ع أخًمؤخوذة باالعتبار،  نقطة النظام المثارة أن" ربٌس االجتماع أن ٌقول ٌمكن ل

 "اآلخرٌن األعضاءتتجنب مهاجمة  أنارجوا 

  

" خارج عن النظام"تعتبر الخطة المقترحة، أو الشخص، أو التعلٌق  :الخروج عن النظام .6

 كما ٌعتبر االقتراح خارج. فً االجتماع األعمالإذا تضمن تؽٌٌر مفاجا لنظام تسلسل 

 فً قٌد المناقشة و فضلٌةأآخر أعلى منه  أمر أوالنظام عندما ٌطرح و هناك اقترح  عن

بالحدٌث بدون أن ٌؤذن له  ٌبدأٌعتبر الشخص خارج عن النظام عندما .  لم ٌتم البت فٌه

كما ٌعتبر . ربٌس االجتماع بذلك، أو عندما ٌكون الشخص لٌس من أعضاء المجموعة

ا جومٌا أو عدوانٌا، أو عندمأو احتقارا، ه إهانةكون ظام عندما يالتعلٌق خارجا عن الن

 .قوانٌن النادي ٌخالؾ

ٌجب على ربٌس " خارج عن النظام" االقتراح أو الشخص أوعن أن التعلٌق  لئلعبلن

 :االجتماع أن

a.  خارج عن النظام"التعلٌق  أواالقتراح، الشخص،  أنٌقول" 
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b. ٌشرح سبب الخروج عن النظام. 

c. ًٌخبر المجموعة عن نظام سٌر االجتماع الحال. 

و ذلك بؽٌة  األساسًطبٌق االقتراح الثانوي على االقتراح ٌمكن ت: االقتراح الثانوي .7

و . أو التعامل معه بمعالجتهآخر متعلق  أمرتؽٌٌره، أو تؤجٌل تنفٌذه أو العمل به، أو أي 

 "إلى االجتماع القادم األمرٌإجل هذا  أناقترح " هذا على سبٌل المثال ٌتم بقول

ٌعنً أن ٌوضع االقتراح الذي  "اولةعلى الط األمروضع "لـ: على الطاولة األمروضع  .8

األخذ "و حتى تصوت المجموعة على مناقشته مرة أخرى أ( ٌإجل )ناقش حالٌا جانبا ي

بسبب االمتحانات النهابٌة، أنا أتقدم بوضع "كن أن تقول ٌم فمثبل،". من الطاولة

 ."االقتراح المتضمن تنظٌم سباق جري خٌري فً حدٌقة الزهور على الطاولة
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 :ج دلٌل التقٌٌمنموذ

 .................:التارٌخ................................:المقٌم...............................:العنوان

إن الؽاٌة من هذه لخطبة للمشارك فً برنامج القٌادة والشباب هو التعرٌؾ : ميمبلحظة للمق

طبة على مقدمة و موضوع و ٌجب أن تحتوي الخ. لمشاركٌن فً البرنامجلزمبلبه ا بنفسه

فبل تكن  .التحفٌز أسلوبوجه الخطٌب إلى مواطن و طرق التحسن و التطور مع مراعاة . خاتمة

و الربٌسٌة  األساسٌةو اخبره عن بعض المجاالت  لهكن مشجعا . منفرا و ال محبطا للخطٌب

 :تالٌة تحرٌرٌاً ال األسبلةعلى  اإلجابةإلى التقٌٌم الشفهً، الرجاء  باإلضافةو . للتحسن

 هل تمكن الحضور والمشاركٌن فً البرنامج من معرفة الخطٌب جٌداً؟

 

 هل أعد الخطٌب لخطبته جٌداً؟

 

 

 هل تحدث الخطٌب بوضوح و كان صوته مسموعاً؟

 

 

 هل احتوت الخطبة على مقدمة و موضوع وخاتمة واضحة و محددة؟

 

 

 ما هً مواطن القوة فً أداء التً ٌمتلكها الخطٌب؟

 

 

ؾ ٌمكنك تساعد الخطٌب على تحسٌن أداءه، أعط اقتراح واحد أو اثنٌن؟ كً
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 السادس الجتماعا

 :الجسذو حركة  اإليماءات

 : األهداف

  رباسة االجتماعات أساسٌاتالتعرؾ على. 

  فً الخطابة الجسدو حركة  اإلٌماءاتاكتشاؾ أهمٌة. 

 :جدول األعمال

 .عالدعوة لبلنتظام و قراءة محضر االجتما .1

 .فقرة موضوعات الساحة .2

 .تقدٌم الخطبة المعدة مسبقاً  .3

 .تقٌٌم الخطب .4

 .فً الخطابة الجسدو حركة  اإلٌماءاتمناقشة  .5

 .تمرٌن على رباسة االجتماعات .6

 .السابع لبلجتماعاإلعداد  .7

 .رفع االجتماع .8

 :ماذا تعنً بٌن

. فعالٌة خطبتكفإنك قد تزٌد من تؤثٌر و  الجسدعندما تتضمن خطبتك على إٌماءات و حركة 

 األخرى الجسدو تعابٌر الوجه، و حركات  الجسدو حركة  اإلٌماءاتعندما تتعلم كٌفٌة استخدام 

و ترٌهم ماذا تقصد  الجمهورو ذلك لتمثٌل و تؤكٌد نقطة من نقاط خطبتك، فإنك تعرض على 

 .به أنك تحدثهمإلى جانب 

 :الجسدو حركة  اإلٌماءاتاستخدام 

حٌث تعتبر فً . الجسدفً لؽة  األجزاءلكفٌن للتعبٌر عن كلماتك، من أبلػ تعد حركة الٌدٌن و ا

 .من فوق المنبر رإٌتها الجمهورالوحٌدة للتعبٌر و التً ٌستطٌع  الوسٌلة األحٌانبعض 

 :األساسٌة الجسدو حركات  اإلٌماءاتو فً ما ٌلً بعض 

اج إلى حركة الٌدٌن، كل هذه التعابٌر تحت. الحجم، الوزن، الشكل، االتجاه، والموقع .1

لقد ذهب " قد ترفع صوتك وتنادي . ما شًءإلى  اإلشارة أومعٌن،  شًءكوصؾ حجم 

 .االتجاه ذلك ممثبل و بتؤثر و مشٌرا إلى" فً ذلك االتجاه

اضرب بقبضة ٌدك على . ضروري األمركٌؾ أن  جمهوركل بٌن. والعجلة األهمٌة .2

 .األمرلة على أهمٌة أو على المنبر و ذلك للدال األخرىراحة ٌدك 

حرك ٌدٌك معاً فً نفس الوقت للداللة على مواضع التشابه أو . المقارنة، والتباٌن .3

 .على االختبلفات والمفارقات للداللةحركهما باتجاه متقابل 
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كبٌرا بقدر كافً حتى ٌتمكن جمٌع  الجسدو حركات  اإلٌماءاتٌكون حجم  أنٌنبؽً 

حتى ال تكون  الجسدو حركات  اإلٌماءاتالػ فً حجم و الكن ال تب. من رإٌتها الجمهور

تعتبر  الجسدو حركات  اإلٌماءاتو كقاعدة عامة، فإن . مصدراً لتشتٌت االنتباه عن خطبتك

على فهم رسالتك فً الخطبة و تكون عدٌمة الفابدة إذا ما  المستمعٌنما ساعدت  إذامثالٌة 

 .الحركة نفسهاعملت على تشتٌت االنتباه عن الخطبة و شده إلى 

 :أهمٌة التدرب على الخطبة

 إلقاءفً حٌاتك العادٌة إال انه عند ما ترٌد  الجسدو حركة  اإلٌماءاتبالرؼم من أنك تمارس 

علٌك باستخدام . الجسدو حركة  اإلٌماءاتالناس فؤنت بحاجة إلى التدرب على  أمامخطبة 

. مظهر طبٌعً و تلقابًتظهر ب أنو حركات مدروسة و محددة و الكن ٌجب  إٌماءات

دت خطبتك، جرب عدة عند تكون قد أعد. التمرن بعناٌة ذلك عبر التدرب بحرص و سٌؤتً

جامدة و ؼرٌبة  ال تهتم إذا كانت حركاتك. ما شًءه طرق الستخدام الٌدٌن للتمثٌل أو تشبً

و إذا  .إن الوضع الطبٌعً و الحركات السلسة ستؤتً مع التمرٌن و التدرب. األمرفً بداٌة 

تستخدمه للتدرب و لمساعدتك  أن األفضل، فمن "فٌدٌو"كان لدٌك جهاز تسجٌل و عرض 

على إلقاء خطبتك أمام احد  بو إن لم ٌتوفر لك ذلك، تدر. للخطبة أداءكعلى صقل 

أو . الجسدو طرٌقة استخدامك للؽة  أدابكو اطلب منه أن ٌعطٌك مبلحظات على  أصدقابك

 .رآةمال أمامتدرب 

 :ء الخطبةإلقا

 إٌماءاتكسٌجعل هذا من . تسترخً وتشعر نفسك بالطمؤنٌنة أنحاول   بالحدٌث تبدأعندما  

نٌنة هً استخدام احد الطرق للشعور بالراحة و الطمؤإن . تبدوا طبٌعٌة جسدكو حركات 

فبدال من العبث بمبلبسك أو . الجسدركات و الناتجة عن التوتر لصالح التحكم بحالطاقة 

ما تعزز به وجهة  جسدك، اجعل من إٌماءاتك و  حركات إٌاباالبندولٌة ذهابا و الحركة 

جمهورك شٌبا ما، اجعلهم ٌركزون علٌه فً جمٌع ل نيعندما ترٌد أن تب. نظرك فً الخطبة

افظ على ح. تنظر إلٌه أنت أو أن تولٌه اهتماما بقدر زابد عن الحد أنو الكن بدون  األوقات

ما، كاستخدام  شًءوفً كل وقت تحتاج فٌه إلى عرض .  وركتواصلك البصري مع جمه

 الشًءالجمٌع ٌستطٌع رإٌة هذا  أنالخ، تؤكد قبل االجتماع من ...لوحة أو مخطط بٌانً

و إن لم ٌتسنى ذلك، باشر فً إعداد خطبتك بدون عرض هذه . بٌسر وسهولة و وضوح

 .األشٌاء
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 :نموذج دلٌل التقٌٌم

 ................... :التارٌخ.......................... :المقٌم..........................:العنوان

 

ٌركز الخطٌب على ترتٌب خطبته و  أنإن الؽاٌة من هذه الخطبة هً : مبلحظة للمقٌم

ى مخطط لهٌكل الخطبة، بحٌث تستند الخطبة عل أنٌجب . و لؽة الجسد اإلٌماءاتاستخدام 

، الجسدوحركات  اإلٌماءاتٌنبؽً أن ٌستخدم الخطٌب . مةتتضمن مقدمة، و موضوع و خات

. وذلك لتؤكٌد وجهة نظره فً الخطبة و تعزٌز رأٌه األخرىو تعابٌر الوجه، و لؽات الجسد 

ٌجب أن تإدى . التً تخالؾ محتوى الخطبة الجسدكما ٌنبؽً للخطٌب أن ٌتجنب حركات 

ن تقٌٌمك الشفهً مكمبل للتقٌٌم لٌك. بطرٌقة سلسة و طبٌعٌة الجسدو حركة  اإلٌماءات

شجع الخطٌب و حثه على الرقً . أدناهستكمله فً النموذج الذي  التحرٌري والمفصل و

 .أكثر بمستواه فً الخطابة

 على حسب فهمك؟ ما  العام؟ و ما هو هدؾ الخطبة الخاص هو هدؾ الخطبة ما

 الخطبة؟ ألهداؾمدى دعم الخاتمة 

 

 

 الخطبة أكثر فعالٌة؟ كٌؾ ٌمكن أن تجعل مخطط هٌكل 

 

 

  رسالته؟  إٌصالفً  الجسدو حركات  اإلٌماءاتما مدى فعالٌة الخطٌب فً استخدام

 .دلل على ذلك بؤمثلة

 

 

  ؟الجسدو حركات  لئلٌماءاتالخطٌب  أداء طبٌعةما مدى سبلسة و 

 

  هل شؽلك الخطٌب بحركاته و تعابٌره عن صلب الخطبة؟ ماذا كانت تلك الحركات

 المبالػ فٌها؟ التعابٌر و
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 السابع االجتماع

المفردات الصىت و
 :األهداف

  كجزء من الخطبة المفرداتلتعلم قٌمة الصوت و. 

 لمراجعة تقدمك فً تحضٌر و إلقاء الخطب. 

 :جدول األعمال

 .الدعوة لبلنتظام و قراءة محضر االجتماع .1

 .فقرة موضوعات الساحة .2

 .تقدٌم فقرة الخطب .3

 .تقدٌم فقرة تقٌٌم الخطب .4

 .المفرداتمناقشة أهمٌة الصوت و .5

 .لبلجتماع الثامنمناقشة الخطط  .6

 .تقٌٌم تقدمك فً تحضٌر و إلقاء الخطب .7

 .رفع االجتماع .8

 :صوتك أثناء الحدٌث

ما هو نوع صوتك؟ هل هو صوت شجً و سار و ٌسهل االستماع إلٌه؟ أم أنه أجش و رتٌب ذو 

أن تجعل من صوتك ما ترٌده أن  مكانكبإ، أو انه صوت ٌبعث على الضجر والملل؟ ثابتةنؽمة 

فً كل وقت تلقً فٌه خطبة فإنك . ٌكون و ذلك إذا كانت لدٌك الرؼبة فً العمل على ذلك

لقد علمت أن . جمهوركرسالتك إلى  إٌصالستشرك عقلك و بدنك، و صوتك فً العمل على 

فسنركز  اآلنإما . لأجزاء فن التواصل الفعا أهمالصدق، و تنظٌم الخطبة، و لؽة الجسد هً من 

 .على الناس التؤثٌرالتً تساعد فً  األدوات أهمعلى صوتك، ألنه احد 

 :استخدم صوتك

، و جودته فً شدته، و حدته، و سرعته فً الحدٌث إن الصوت الجٌد هو الصوت المتزن فً

 :لنلق نظرة على كل واحد من هذه الصفات. األذنإدخال السرور على النفس عندما ٌبلمس 

وفً  .التحدث بصوت مرتفع ،و من ؼٌر وعً ،ٌعتاد بعض الناس :الصوت شدة .1

الحالتٌن،  فً كلتا. تسمع صوتهم أثناء الحدٌث التكادٌوجد آخرون ممن  اآلخرالطرؾ 

وت مرتفع و تارة صؾ صوته فً الحدٌث، فتارة ٌتحدث بٌجب على الشخص أن ٌكً

من التؤثٌر فً مزٌدا  اعإٌقالتؤكٌد و  إلضافةلك صوت ناعم منخفض، و ذٌتحدث ب

 .الخطبة

وذلك للتعبٌر عن  طباء الجٌدٌن فً درجة حدة صوتهمة ما ٌتحكم الخعاد :حدة الصوت .2

إن حدة الصوت المرتفعة توحً بصؽر السن، أو بلحظات . االحاسٌس والمشاعر 



 

33 
 

إن أفضل درجات حدة الصوت هً الطبٌعٌة و التً تستخدم إثناء المحادثة . اإلثارة

 .الهادبة

 160إلى  125فعالٌة هً التً تقع فً نطاق  األكثرإن سرعة التحدث  :حدثسرعة الت  .3

ٌمكنك أن تتحدث بسرعة كافٌة حتى تتجنب أن تكون ذو نبرة رتٌبة و . كلمة فً الدقٌقة

نوع . بشكل كافً حتى ٌكون كبلمك مفهوما عند المستمع ببطءمع ذلك تحدث  ، ومملة

 .د على وجهة نظرك و رأٌك فً الخطبةفً سرعة حدٌثك حتى تعزز و تإك

 .لؤلذنالحدٌث فعادة ما ٌنتج عن ذلك صوت سار  أثناءحنجرتك  أرح :جودة الصوت .4

 :تحسٌن عملٌة النطق

هل كبلمك واضح و ٌسهل فهمه عندما تتحدث؟ أم أن كبلمك عند الحدٌث ٌبدوا ؼٌر مرتب 

د الكلمات أن تختلط مع بعضها وٌكون كبلمك تمتمة بحٌث تكا مباالةأو دقٌق و فتتحدث ببل 

البعض و ٌكون من الصعب على الناس فهمه؟ إذا كان كذلك، فؤنت بحاجة إلى تحسٌن نطقك 

وفٌما ٌلً بعض النصابح التً تساعدك على النطق . وتقوٌمه بمعرفة كٌفٌة نطق الكلمات

 :الصحٌح والكبلم بوضوح

و شفتٌك شبه  أسنانكو ك، كما و كؤنك تتحدث يتشؾ أمامتحدث و كفك . افتح فمك .1

 .افتح فمك كلٌا عندما تتحدث. مطبقتٌن

كلماتك كما لو كانت كل كلمة كقطعة من  هما حوللؾ. مرنتٌناجعل شفتٌك . شفتٌك أرخ .2

 .الطعام اللذٌذ

 .ابعد لسانك عن مجرى الكبلم. تكلمكن على علم بموضع لسانك عندما ت. راقب لسانك .3

 .رب على نطق الكلمات بحرص و عناٌةتد. من كتاب أقراء بصوت عالِل . تدرب .4
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 :جودة الصوت أثناء الحدٌث

فً الحدٌث، ستجد أن الصوت الجٌد ٌحتوي بشكل عام على  األساسٌةبعد تطبٌق القواعد 

 :الصفات التالٌة

 .حدة الصوت سارة و حمٌمة .1

 .طبٌعً .2

 .صوت قوي بالرؼم من أنه لٌس مرتفعاً  .3

 .ٌخلو من المشاعر ال ا علٌة الرتابة و ثبات النؽمة وال تبدو .4

 .و مرٌح لؤلذن سهل االستماع .5

 :جرب صوتك

جرب . تنقلها من خبلل صوتك هً الممارسة أنإن احد الطرق الكتشاؾ المعانً التً ٌمكنك 

 :بعد كل عبارة الموصوفة، باستخدام نبرة الصوت ي بصوت علِل قراءة التال

بساطة، عبارة " )فً اقرب فرصة لك الجمٌل أردأن  أتمنىأنا أشكرك على نبلك و كرمك، و "

 (ربما بسخرٌة أوصدق، 

" أن أعامل كلباً مشردا بنفس الطرٌقة التً عاملتنً بها ٌمكننً الكرم؟ أو تعد هذا كرماً؟ إنً "

 (مجافًاستٌاء، ؼضب، عدابً )

من حولنا،  اآلخرٌن، و قلٌبل من االهتمام بحاجاتنا و حاجات اإلحسانعندما نظهر قلٌبل من "

 (شعور عمٌق بإخبلص و إٌمان" )اعدة العالم ألن ٌكون أفضلمكن من مسفسنت

هل رأٌت سهولة . التً تعبر عنها األفكاراختلفا باختبلؾ  أثرهاهل الحظت أن نبرة صوتك و 

 .تؽٌٌر المعنى بتؽٌٌر االهتمامات

 :تدرب على خطبتك

 أونعة مما أو إزعاج ابحث عن مكان ٌمكنك أن تكون فٌه لوحدك، بحٌث ٌمكنك أن تتحدث بدون

ال تبالػ فً ذلك و الكن ابذل قصارى جهدك لتنوٌع حدة الصوت و سرعة الحدٌث و . مقاطعة

، حتى ٌكون سجل صوتكو رن تم .و إن كان لدٌك مسجل صوتً استخدمه .قوة الصوت

سٌفاجبك سماع صوتك من شرٌط التسجٌل للوهلة . إعادة سماع التسجٌل مرضً صوتك بعد

إلٌهم من سماعك  اقرب كن سٌكون هذا هو الصوت الذي سٌسمعه الجمهور وهوو ال األولى

 .لنفسك أثناء إلقابك للخطبة

 :إلقاء خطبتك

نوع فً صوتك و عبر . خلفك جمهوركتحدث بحماس و الكن ال تتحدث بسرعة بحٌث تترك 

ا بالحدٌث قؾ شامخ تبدأعندما . بصدق عندما تكون صادقا و فكاهٌا عندما تكون مبتهجا

نوع فً صوتك حتى تحاكً كلماتك و إٌماءاتك و حركات . ربتٌك مجاال لتمدد أعطباستقامة و 

 ".ٌعنً"، " أم"، " آه"احذر من أن تقول . تحدث بوضوح و بصوت جهوري مسموع. جسدك
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 :المفرداتالتعامل مع 

 :الصحٌحة المفردات

عندما  جمهورك ستضلل. االتً تستخدمها فً خطبتك مهمة جد المفرداتأن  أدركتو قد  اآلن

 الجمهورسٌفهم و  الدقٌقة و الصحٌحة المفرداتاستخدم . و ؼٌر دقٌقة صعبةكلمات تستخدم 

 اآلخرٌنع إلى لؽة محلٌة و التً ٌستطً أحاسٌسناو  أفكارنانحن نحتاج إلى ترجمة  .حدٌثك

قة و المعنى من التً نستخدمها قد تفهم بنفس الطري المفردات أنمن  ٌجب علٌنا التؤكد. فهمها

 اآلخرٌنللتمرن على خطبتك مع  األسبابه هً احد و هذ. الناس الذٌن ٌستمعون إلٌنا جمٌعقبل 

 .الجمٌع على نفس الموجة أنمن  تتؤكد أنو عندها فقط تستطٌع 

 :الحدٌث أسلوب

تبنً خطبتك  أنعلٌك فرصة لفهم مرادك من الخطبة، ٌجب  أفضل جمهوركمن اجل أن تعطً 

ات و التوضٌحبعض  أفكاركلٌتخلل تسلسل  . استخدم جمبل قصٌرة و بسٌطة. لفظً أسلوبفً 

العامة ذات  المفرداتو دقٌقة و تجنب  ستخدم كلمات معٌنةا. األفكارو خبلصة  التلمٌحات

المعنى و  إضاعةفً خطبتك، كلما قلت فرصة  العامة المفرداتكلما قلت ؾ .المعانً الكثٌرة

سٌارة " جمهوركٌتخٌل  أن أردتن و حسب إ" سٌارة"ال تقل . ركجمهوعلى  األفكارتشتٌت 

، " أنت"قل . الجمهورلتوضٌح اهتمامك ب اإلمكانبر شخصٌة قدر ،"أنت"است. "نقل صؽٌرة

كنا واقفٌن فً  أننا افرض. "فً خطبتك إن أمكن جمهوركو ضع " هم" ، أو "نحن"

 ...."صحراء

صورة ذهنٌة عن  اأن ٌرسموعلى  جمهوركاعد كذلك استخدم كلمات نابضة بالحٌاة والتً تس

 .أفضلو سٌتذكرون ما قلته بشكل  إنصاتا أكثر جمهوركسٌكون . القصة التً تذكرها

 :للخطبة األعداد

فكر من . ٌث تكون واضحة و دقٌقة و زاهٌةاختٌار كلمات قد تم بحرص و عناٌة بح أنتؤكد من 

أثناء التمرن على الخطبة، أطلب من احدهم أن  و. بالنسبة للمستمعٌن المفرداتناحٌة تعنى تلك 

فعل ذلك، اختر تراكٌب لجمل إن لم ٌستطع المستمع . ٌكتب أفكار الخطبة التً سمعها منك

 .رسالتك إٌصال بذلك بسٌطة و كلمات سهلة و ذلك للتعبٌر بشكل أفضل عن أفكارك و تستطٌع
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 :نموذج دلٌل التقٌٌم

 .................. :التارٌخ.................................. :المقٌم.........................:العنوان

 أثناءإن الؽرض من هذه الخطبة هً مساعدة الخطٌب على اكتساب صوت جٌد : مبلحظة للمقٌم

ٌجب علً الخطٌب  .الجمهورالتً توصل رسالتك بفعالٌة إلى  المفرداتالحدٌث و تعلم اختٌار 

عدٌدة و ٌؽٌر فً شدة الصوت، وسرعة الحدٌث، و حدة الصوت و  صوتٌة أسالٌبأن ٌجرب 

ٌجب أن تكون كلمات الخطٌب . كما ٌنبؽً أن ٌكون التؤثٌر العام للصوت سار و حمٌم. نبرته

و تراكٌب الجمل التً تضفً ؼموضا و  المفرداتواضحة، و زاهٌة،  و مناسبة متجنبا بذلك 

تؤكد من أن تشجع . أدناه األسبلةعلى  باإلجابةٌم و ذلك نموذج التقً إتمامالرجاء . تشوش الرسالة

تقٌٌمك أٌضا على اقتراحات محددة  ٌشتمل كما ٌرجى أن. عندما ٌستحق ذلك إلطراءابالخطٌب 

 .األمرطٌب إن لزم خال أداءلتحسٌن 

 هل استخدم الخطٌب التنوع الصوتً لٌزٌد فً تؤثٌر خطبته؟ 

 

 هل تحدث الخطٌب بسرعة أم ببطء؟ 

 

 

 كان صوت الخطٌب واضحاً؟ هل 

 

 

  ؟وحمٌما ساراهل كان صوت الخطٌب 

 

 

 هل أعدت الخطبة بشكل جٌد؟ 

 

 

 هل كانت كلمات الخطٌب مناسبة للمستمعٌن؟ 

 

 

 هل استخدم الخطٌب كلمات ٌمكن أن تفسر تفسٌرا آخر؟ 

 

 

 هل كانت جمل الخطٌب قصٌرة، و سهلة و مفهومة؟ 

 

 ملونة؟ ذهنٌة رسم صورة استخدم الخطٌب كلمات زاهٌة ساعدت على 
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 :قيم تقذمك
لقد ألقٌت خطبتٌن حتى اآلن و باإلضافة إلى ذلك فقد شاركت فً موضوعات الساحة و عملت 

فً مختلؾ األدوار القٌادٌة فً االجتماعات و كانت لدٌك فرصة لتقٌٌم خطب األعضاء 

خذ عدة  .مراجعة أهدافكو اآلن هذا هو وقت جٌد لتقٌٌم تقدمك و مراجعة ما كتبته و . اآلخرٌن

توجد سلسلة من العبارات : فً الصفحات التالٌة ل نموذج التقٌٌم الشخصً هذادقابق إلكما

وكٌؾ  لى نفسك من ناحٌة وضعك فً السابقطبق كل عبارة ع. متبوعة بمساحتٌن فارؼتٌن

 صنؾ درجة كفاءتك بناء على مقدار عبلقة كل عبارة بك، باستخدام الدلٌل. أصبحت اآلن

 :التالً

 .ممتاز، قوة شخصٌة .1

 .للتحسن جٌد جدا، مجال بسٌط .2

 .مقبول، ٌمكن أن ٌكون أفضل .3

 .ٌجب أن أتحسن، ٌستحق بذل جهد إضافً .4

 .نقطة ضعؾ هامة و تستلزم انتباه فوري .5

 الجملة
عندما بدأت فً 

 البرنامج
 عندما أكملت

 البرنامج

   معدة  اشعر بثقة و راحة عندما القً خطبة

   دٌث أمام الجمهور   استمتع بالح

أستطٌع إٌجاد موضوع مشوق لخطبتً بسهوله و ٌسر
  

  

   اعد للخطبة التً أقدمها بشكل جٌد و شامل

الهدؾ العام و فً التخطٌط لخطبتً و فً ذهنً  ابدأدابما 
 الهدؾ الخاص من الخطبة

  

دابما أفكر ملٌا بحاجة الجمهور و رؼباتهم عند التخطٌط 
 للخطبة  
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 الجملة
عندما بدأت فً 

 البرنامج
 عندما أكملت

 البرنامج

   نا قادر على ترتٌب أفكاري بصورة واضحة و منطقٌة أ

   أتحدث بصدق و إخبلص وحماسة 

تعمل مقدمة خطبتً على جذب انتباه الجمهور و تقودنً 
 إلى موضوع الخطبة 

  

ادعم أفكار خطبتً الربٌسٌة بمعلومات و أمثلة ذات صلة 
 مباشرة بالموضوع 

  

   ٌنسى أختم خطبتً بشكل محدد، و حاسم، و ال 

   انتقل بسبلسة بٌن المقدمة و الموضوع والخاتمة 

أنا قادر على الخطابة بفعالٌة بدون االعتماد على القراءة 
 من الورقة  

  

الفراغ  ٌمتاز إلقابً للخطب من خلوها من أصوات ملء
 ".....ٌعنً"، " مممإم"، "آهآآ"مثل 

  

   متاز صوتً بسهولة سماعة بدون أن ٌكون مرتفعاي

استخدم تنوع الصوت إلضافة األهمٌة و األحاسٌس 
 لكلماتً

  

ٌمتاز إلقابً بخلوه من الحركات التً تسبب تشتت انتباه 
 الجمهور
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 الجملة
عندما بدأت فً 

 البرنامج
 عندما أكملت

 البرنامج

و تعابٌر وجهً بؤنها ذات  لؽة جسدي تمتاز إٌماءاتً 
 معنى و ؼاٌة وهً طبٌعٌة و تلقابٌة

  

 بعناٌة و التً تحمل رسالتً للمستمعٌن المفرداتاختار 
 بدقة و زهاء

  

 علمأتقبل برحابة تقٌٌم اآلخرٌن لخطبتً و أحاول أن أت
 منها

  

   أنا قادر على اإلنصات بعناٌة و تحلٌل خطب اآلخرٌن

أنا قادر على تقٌٌم خطب اآلخرٌن بصورة لبقة و مفٌدة 
 لهم

  

قادر على التفكٌر بسرعة و بوضوح فً حاالت أنا 
 الخطب االرتجالٌة
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 الثامن ماعاالجت

استعرض مهاراتك 
 :األهداف

 للتدرب على المهارات الجدٌدة المكتسبة فً الخطابة و فً رباسة االجتماعات. 

  الستعراض تلك و الضٌوؾ المجتمع  أعضاءو  باألقاربالتخطٌط لحفل خاص

 .المهارات

 :جدول األعمال

 .االنتظام و قراءة محضر االجتماع إلىالدعوة  .1

 .السابع االجتماعذي اختٌر فً البرنامج التقدٌم  .2

 .تقٌٌم البرنامج .3

 .مناقشة التخطٌط للحفل الخاص .4

 رفع االجتماع .5

 

 :النهابً االجتماع

اور و مناقشة أو سلسلة مناقشات الثامن، اجتماع تش االجتماع، األخٌر االجتماعكون ي أنٌمكن 

 أنت، ستناقش بعد عرض البرنامج. القرار ٌعود لك ولزمبلبك المشتركٌن. الخ...معدة، 

الخاص ، حٌث ستتوفر لك الفرصة الستعراض االستعراضً والمجموعة خطط الحفل 

. المجتمع اعضاء و األصدقاءالمهارات الجدٌدة التً تعلمتها فً هذا البرنامج على العابلة و 

الثامنة، فإن المجموعة ستختار البرنامج الذي ستقدمه فً  االجتماعتماما كما هو الحال فً 

أو خمسة متشاركٌن  أربعةو كجزء من البرنامج، قد تقام مسابقة خطابٌة، ٌتسابق فٌها . لالحؾ

 وأالفابزٌن فً المسابقة دروعا  ىٌمكن أن ٌعط. هم الحكام الجمهوربإلقاء خطبهم بحٌث ٌكون 

. تعقد المجموعة اجتماعا نموذجٌا كؤحد جلسات برنامج القٌادة الشباب  أنأو من الممكن . جوابز

كما . ٌلقً المشاركٌن فً البرنامج خطبا معدة، و ٌقدموا فقرة موضوعات الساحة أنكن ٌم

 اعات و ذلك بتقدٌم اقتراح مناسبالتنظٌمٌة لبلجتم باإلجراءاتٌستعرضوا معرفتهم  أنٌمكنهم 

و ذلك قد تتاح الفرصة لجمٌع المشاركٌن فً البرنامج بالتحدث . و مناقشته و التصوٌت علٌه

ة حوار ٌشترك فٌه جمٌع المشاركٌن فً البرنامج و اختٌار موضوع أو قضٌة ٌتم بتقدٌم حلق

 .التحاور فٌها من جوانب مختلفة

. أعد البرنامج بعناٌة .، قدم له أفضل ما لدٌك من جهدتقدٌمهأٌا كان البرنامج الذي تتفقون على 

علمت و استفدت من كون فخورا بمهاراتك الجدٌدة و حث اآلخرٌن لكً ٌروا ماذا تٌنبؽً أن ت

 .راجع هذا الدلٌل و خطط للدور الذي ستؤخذه فً هذا البرنامج. هذا البرنامج
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و مدرسٌك  أصدقابكادعوا أفراد عابلتك و . و إن أمكن، فٌنبؽً أن ٌصاحب الحفل ولٌمة عشاء

وجهاء المدٌنة و الذي قد ٌرؼب فً حضور الحفل، فادعه و إن كنت تعرؾ احد . لهذا الحفل

المحلٌة المختلفة  اإلعبلمسٌعمل منسق البرنامج على الترتٌب مع و سابل . لحفل أٌضاإلى ا

هذا  إقامةإن مساعدتك فً العمل على . لتؽطٌة فعالٌات هذا الحفل( صحافة، رادٌو، تلفزٌون)

فاسؤل المنسق العام للبرنامج عن كٌفٌة المساعدة، أنت و زمبلبك، فً . مشكوراالبرنامج سٌكون 

برنامج  إتمامالمنسق العام للبرنامج شهادة لك بعد هذا العرض، سٌقدم . لهذا البرنامج اإلعداد

 .التطوٌر القٌادي للشباب

ٌنبؽً أن تفتخر بالمهارات التً اكتسبتها من هذا البرنامج و تدعوا اآلخرٌن لمشاهدة ما }

 {تعلمته
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 الملحقات
 :أعضاء الهٌئة التنفٌذٌة

 :الرئٌس

 .ٌترأس االجتماعات .1

 .مسبول عن تخطٌط و تنسٌق االجتماعات .2

 .الهٌبة التنفٌذٌة والمشاركٌن قد اعدوا ألدوارهم جٌداً ٌتؤكد من أن أعضاء  .3

 :نائب الرئٌس

 .للبرامج اإلعدادٌساعد الربٌس فً  .1

 .ٌتولى مهام الربٌس فً حال ؼٌاب الربٌس .2

ا الخطب المعدة أم( دقٌقة إلى دقٌقتٌن" )موضوعات الساحة"قاتً لفقرة يٌتولى مهمة الم .3

 (دقابق 4-5)

: أمٌن السر

 .ٌحتفظ بسجبلت و محاضر االجتماعات .1

 .ٌقرأ محضر االجتماع السابق .2

المجموعة  أعضاء، توزٌع المواد، والتواصل مع األدوارٌساعد المنسق العام فً حفظ  .3

 .األمرإن لزم 

 :أمٌن المراسم

 .مسبول عن  حفظ أدوات و أجهزة النادي و تحضٌرها .1

 .تجهٌز مكان االجتماعو  إعداد .2

المقاعد، التكٌٌؾ، )اعات فً االجتم االعضاء ومسبول عن راحة الضٌوؾ  .3

 (الخ...هاالضاء

 .ٌساعد الربٌس فً حفظ النظام .4

 .الهٌبة التنفٌذٌة أعضاءربما ٌرؼب بعض المجموعات فً تؽٌٌر واجبات 
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 :جدول األعمالنموذج 

افة إلى عشرة دقابق تضاؾ متى ما ناسب ٌتطلب كل اجتماع ما ٌقرب من ساعتٌن باإلض

 جدول األعمالٌمكن تعدٌل أو تؽٌٌر . فقرة التقٌٌم إلتمام األحٌانو تضاؾ فً اؼلب  -الوقت

 .عندما تكون مدة االجتماع اقل من ساعتٌن

 (أقصىخمسة دقابق كحد : )الربٌس .1

a. ٌدعوا إلى االنتظام. 

b. الدعاء، تحٌة العلم، أو كبلهما. 

c.  والضٌوؾ باألعضاءالترحٌب. 

d.  من االجتماع الثالث إلى )طلب قراءة محضر االجتماع من قبل أمٌن المراسم

 (الثامن و ٌجب أن تحدد الفترة بثبلثة دقابق فقط

e. تقدٌم المنسق العام . 

 (أقصىدقٌقة كحد  15من دقٌقة إلى : )المنسق العام .2

a. أدوار االجتماع ٌناقش. 

b.  مناسبا، إن كان "موضوعات الساحة"تمرٌن ٌعد و ٌقدم. 

c.  و . نو مهام المقٌمً( التوقٌت، الترتٌب)ٌشرح تفاصٌل تقدٌم فقرة الخطب

 .م لتعٌٌن أدوار المقٌمٌن لكل خطٌبٌتحدث مع مساعد المنسق العا

d. ٌقدم الخطباء إللقاء خطبهم بالترتٌب. 

e. ٌعٌد المنصة للربٌس لقٌادة االجتماع. 

 (أقصىدقٌقة كحد  15)مساعد المنسق  .3

a. األمرالشخصً، إذا ناسب  قٌٌمٌدعوا الطبلب للت. 

b. ٌلخص التقٌٌم و ٌقٌم البرنامج. 

c. ٌعٌد المنصة للربٌس لقٌادة االجتماع. 

 : المنسق العام .4

a. ٌقدم البرنامج التعلٌمً، إن كان مناسبا. 

b. ٌعٌد المنصة إلى الربٌس لقٌادة االجتماع. 

 (أقصىدقابق كحد  10: )مساعد المنسق .5

a.  اإلعدادلتالٌة و ٌرشد الطبلب إلى كٌفٌة ا اتلبلجتماع األدوارٌناقش و ٌشرح 

 .لخطبهم

b.  التالٌة اتلبلجتماعٌعٌن ادوار الخطباء. 

c. ٌعٌد المنصة للربٌس لقٌادة االجتماع. 

 :الربٌس .6

a.  األدوار ألصحابٌقدم مبلحظات ختامٌة و ٌعبر عن شكره وامتنانه 

 .والمشاركٌن

b.  وقت و مكان االجتماع التالً إعبلنرفع االجتماع، و. 

_____________________________________________________ 
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 :عٌنة لمخطط هٌكل الخطبة

مخططات لهٌكل الخطب و التً تستخدم من قبل خطباء بارعٌن و العدٌدة من  أنواعٌوجد هناك 

 الخطط لهٌكل الخطبة مرتبة على نمط عام واحد وهوو مع ذلك، فكل . متمرسٌن و خبراء

والذي  النموذجٌة و فٌما ٌلً ستجد مخططا بسٌطا لهٌكل الخطبة. ةخاتمالموضوع ؾالمقدمة ؾال

 :ٌحتوي على ثبلثة نقاط ربٌسٌة

 :المقدمة .1

a.  الجمهورتجذب اهتمام. 

b. تمهد و تقود إلى موضوع الخطبة. 

 :الموضوع .2

a.  األولىالنقطة: 

i. عرض حقٌقة من الحقابق. 

ii. الحقٌقة لكعرض المواد التً تساند ت. 

b. النقطة الثانٌة: 

i.  من الحقابقعرض حقٌقة. 

ii. الحقٌقة لكعرض المواد التً تساند ت. 

c. النقطة الثالثة: 

i. عرض حقٌقة من الحقابق. 

ii. الحقٌقة عرض المواد التً تساند تلك. 

 :الخاتمة .3

a. عرض ملخص الخطبة. 

b. ارة قوٌة ال تنسىالدعوة إلى فعل أو عمل أو االختتام بعب. 

 

 

   


