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إذا كنا نستطيع التواصل ونقل األفكار، واآلراء، واألحاديث بوضوح في أثناء المواقف اليوميَّة بدون االستعداد لذلك، فلن نحتاج إلى االستعداد ألداء 
 طك إلقاء كلمة أو خطاب أو محاضرة؟ سؤال ربما يطرحه البعض ولكن هناك سببان رئيسان لذلك، هما:

خالل إلقاء كلمة يستغرق مدة عشرين دقيقة، أو أكثر سنحتاج إلى نقل كميَّة كبيرة من المعلومات، تفوق كثيراً ما اعتدنا نقله في جلسة يوميَّة.
فنادراً ما يحصل الحضور على فرصة في أثناء اإللقاء لمقاطعة المُتحدِّث، واالستفسار عن شرح لمعلومة ما، ولذلك علينا أن ننقل أفكارنا بأقصى

درجة ممكنة من الوضوح. نريد أن نمنح اإللقاء تنظيماً وترتيبا ونسقا يسهل متابعته، وأن نطرح األفكار بطرائق يستطيع الحضور فهمها، واستيعابها
بسهولة ويسر.

إن لم نكن معتادين إلقاء الكلمات أو الخطب...الخ، فإن الموقف قد يكون ممتلئاً بالمفاجآت غير المُحدَّدة، والتي تحدث قلقاً يصعب علينا أداء اإللقاء
على النحو المطلوب، وقد نجد صعوبة في نطق كلماتنا، وال نستطيع التفكير بوضوح. إنَّ االستعداد يساعدنا على إزالة األمور المجهولة من اإللقاء.

وفي الواقع، فإن االستعداد إللقاء الكلمة أو الحديث أو الخطاب أو المحاضرة يمنحك الثقة في األداء بطريقة طبيعيَّة أكثر.

ونستخدم هنا مفهوم فن ألنها تتعلَّق بالفعل اإلنساني المرتبط بالقدرة والمهارة القابلة للتطوُّر بالجهد والمران والتكرار إثر الرغبة والتصميم واإلرادة
وتحقيق الفعل. إنَّ الفن صنع إنساني بحت قد يرتبط بالموهبة وال يتطوَّر إال بالمران والتجربة ليصبح مهارة.

 
بعد اطالعك على هذا الموضوع الهام المُتعلِّق بفن الحديث وتقنياته سوف تتعلَّم كيف تكون قادراً على أن:

تقهر الخوف وتستعد جيداً لخطابك.

تعرف ماذا تقول وكيف ولمن وبأي وسيلة مساعدة.

تجذب القلوب والعقول إلى فكرتك، حديثك، خطابك.

تنجح في نقل أفكارك إلى اآلخرين الجمهور.

تستميلهم للفهم األفضل، أو للعمل بما أقنعتهم به.

 
مراحل إلقاء الحديث

مرحلة ما قبل الحديث المحاضرة، والحوار، والخطاب االستعداد النفسي التحضير .

اإلعداد السليم إللقاء الحديث



خطوات التحضير.

مرحلة في أثناء اإللقاء.

 

مرحلة ما قبل الحديث االستعداد النفسي والتحضير

 يُعَدُّ االستعداد النفسي أحد العناصر األساسيَّة لنجاحك، وعليك أن تتخلص من:
 

الخوف من المواجهة

 مسبباته:

عدوى الخوف للمرة األولى أو الضعف.

االهتمام الزائد ببعض الحاضرين ربما من ذوي المركز السياسي أو العلمي أو الديني أو الوظيفي أو العشائري، حسب مادة الحديث والجمهور هنا.

المبالغة في تفسير تصرف أحد الحاضرين سواء باإلشارة أم بالكلمة.

التجربة السابقة المخفقة في الخطاب.

 

األفكار السلبيَّة

 مسبباتها:

عدم الثقة بالنفس.

الرغبة في النجاح بسرعة من أول مرة.

التوتر أو االنقباض والعصبية الزائدة.

 
ال تخف من الخوف

ألن الخوف إحساس طبيعي فطري والخوف مختلف عن الجبن عندما تواجه أي حاسة من حواسنا الخمس الخطر، وإذا ما سيطرت عليه فإنه يصبح
شيئاً مفيداً ومحفزاً إلى التحسين، أما إذا شل حركتك فهو أمر ضار ومقعد عن األداء. وأحسن ما تفعله للسيطرة على الخوف هو معرفة كل ما

نستطيع معرفته عن موقفنا الذي يسبب التوتر أو االنقباض.



 
أفكار سلبيَّة مثبطة

لدي مجموعة أحاديث وآيات أو أمثال وحكم وقصص ليس لها عالقة بالموضوع ولكني أحفظها جيداً لذا فسوف أقولها أوالً فلن يالحظ أحد ذلك
ألكتسب الثقة.

إذا لم أستطع أن أقنع الجميع بوجهة نظري فهذا معناه اإلخفاق ولن أتحدث ثانياً

ماذا يحدث لو نسيت الكالم أو التسلسل؟ النهرْتُ ولتمنّيتُ فوراً لو تنشق األرض من تحتي وتبلعني.

أريد أن تكون كلمتي دسمة بما يكفي ولذلك سوف أحشوها بكلمات فخمة ومصطلحات كبيرة غير مفهومة من قِبَل أغلب الحاضرين أرددها بين
الحين واألخر.

أنا عصبي ولذلك لو اعترض أحد على ما أقول نهرته فوراً.

 
ولذلك استعمل أفكاراً إيجابيَّة تساعدك على النجاح

 

اإلعداد السليم إللقاء الحديث

دعنا ننظر إلى بعض هذه األمور المجهولة. هنالك أربعة مُكوَّنات أساسيَّة ألي إلقاء، واالختصار ح و، م ر سوف يساعدك على تذكرها رحوم:
ح  الحضور، و  الوسيلة، م  المُتحدِّث أو المقدِّم، ر رسالتك.

 
يواجه المُتحدِّث أو المحاضر محدود التجربة، والخبرة أموراً مجهولة في مجاالت أربعة:

ماذا يتوقع الحضور؟

هل سيصغون إليّ؟

كيف ستكون ردود أفعالهم على ما سأقوله لهم؟

كيف سأقف أمامهم؟

هل يجب عليّ استخدام الكثير من الشرائح أو الشفافيات ؟

هل أتصرَّف معهم بطريقة رسميَّة؟

ماذا يحدث لو أنني نسيت ما أريد قوله لهم؟

هل سيفهمون ما سأتحدث عنه؟



 
إن االستعداد المُسبَق يجيب عن هذه األسئلة، وعلى كثير غيرها مما يمكن أن يسبب المتاعب للمُتحدِّث أو للمقدِّم قليل الخبرة، والتجربة وحتى

للمقدِّمين الذين اعتادوا تقديم العديد من اإللقاءات. كما أن االستعداد يساعدك على تجنُّب العديد من المآزق.
 

خطوات التحضير
 

الخطوة األولى: حدد الموضوع 
عند تحديدك موضوع كلمتك أو حديثك أو خطابك افعل اآلتي:

تعرف على مستمعيك ما أمكن المشاركين في المحاضرة أو الندوة... أوالً.

يُفضَّل اختيار موضوع واحد في اللقاء الواحد.

التركيز والتعمق في موضوع واحد أفضل من التوسع والتعميم.

اختر عنواناً جذاباً لكلمتك.

 
الخطوة الثانية: المطالعة وجمع المعلومات

تمتع بروح الوفرة واجمع أكبر قدر من المعلومات عن موضوع الكلمة إن النحلة تمتص مليون زهرة حتى تعطينا مائة جرام من العسل.

ال تجمع إال المعلومات الصحيحة الموثقة أشر إلى المصادر واستخدم الصور والجداول واإلحصائيات...الخ.

غربل المعلومات، أوال تجمع إال األفكار التي تناسب الموضوع.

ال تتضمّن كلمتك أفكاراً مُعلبة بل أعد صياغتها بأسلوبك وأضف إليها تعليقك أو مالحظاتك.

استعن بأدوات جمع المعلومات من المكتبات وعبر اللقاءات، وتلك التكنولوجية مثل أقراص الحاسوب ومواقع الشبكة العالميَّة إلى اإلنترنت.

أجب عن األسئلة اآلتية لتصل إلى ما تريده من مراجع

ما الكتب أو الدوريات أو المراجع التي بحثت في هذا الموضوع؟

ما المصادر التي تتحدَّث عن هذا الموضوع؟

من هم األفراد أو المُؤسَّسات أو الجهات الذين لديهم معلومات في هذا الموضوع؟

ما الفترة التي سوف اخصصها للبحث والمطالعة؟ وهل هي كافية؟



 
الخطوة الثالثة: انتقِ وخطط وضع العناصر األساسيَّة والفرعيَّة: 

التخطيط والعناصر: بعد الخطوة السابقة سوف تجد أنك قد تكون جمعت عدداً كبيراً متناثراً من المعلومات عن الموضوع األساسي. لذلك يجب
عليك اآلن أن تغربل تلك المعلومات ثم تصنفنها وترتبها تحت عناوين أساسيَّة وفرعيَّة واختر لكلٍّ منها عنواناً جذاباً يلفت النظر إليها.

 
الخطوة الرابعة: احفظ خطابك أو عناصره الرئيسة

إن حفظ الحديث الكلمة، الخطاب بشكلٍ سليمٍ أو حفظ العناصر األساسيَّة والمضمون واألهداف والعناوين وليس حفظ قوالب لغوية جاهزة ستؤدي
إذا نسيت كلمة منها انهارت كلمتك بالكامل. ال تتكلم قراءة من ورقة، فعيوب محاضرة الورقة:

صوت ممل رتيب يدعو إلى الفتور.

منشغل بالورقة أكثر من االتصال بمستمعيه بالعين ولغة الجسد.

يتلعثم إذا خرج عن الورقة وأراد العودة إليها.

هيئته جامدة ال تتغير.

شعور المستمعين بأنه ضعيف وينقل تجربة غيره.

وإن اضطررت إلى ذلك فسوف تحتاج إلى تواصل بصري جسدي هام مع الحضور.
 

الخطوة الخامسة: تدرَّب جيداً
هناك مدرستان عند ممارسة الخطابة ومواجهة الجماهير:

األولى: أن تتعلَّم الكالم بعيداً عن الناس، فراراً من السخرية التي قد تطفئ شعلة الحماسة في قلبك حتى إذا تمرست النفوس بالتجربة وأتتها قدرة
على التعبير تقوى مع األيام.

الثانية: يتلخص في عدم رفض أي دعوة للخطابة واإللقاء بين الجماهير فإذا قبلت كل الدعوات لكي تتحدَّث فإنك تلزم نفسك بالتدريب المُسبَق في
البيت أو المكتب أو أمام األصدقاء عن طريق الممارسة وبذلك تحصل على الثقة بالنفس. فلكي تتعلَّم السباحة ألقِ بنفسك في الماء.

 
 

2  مرحلة في أثناء الخطاب أو المحاضرة اإللقاء
 

تتكون الكلمة من العناصر اآلتية وهو ما يطلق علية قطار األفكار:

قطار األفكار 
 كل جزء له غرض مُحدَّد، وإذا أهمل أي جزء من األجزاء فلن يقدم كالمك ما تريد توصيله بشكل منطقي وسوف يشعر مستمعوك بالقلق واالضطراب

ألنهم ال يستطيعون متابعة أفكارك، باختصار سوف يخرج قطار أفكارك عن القضبان. يقول باو: إن المقصود هو محاولة ربط أفكار الكلمة بشيء
مألوف نتذكرها به. فإن كنا نتحدَّث عن سطوة أمريكا فقد نتذكر صواريخ كروز، وحين نتحدَّث عن االنتفاضة قد تربط أفكارك بصور أو صور مُحدَّدة

مثل استشهاد فارس عودة أو صورة حصار ياسر عرفات...الخ.
 

المقدمة يجب أن تكون:



جاذبة االنتباه قصة تحفظها أو حدثت معك، أو مثالً أو حكمة أو آية....

رابطة الموضوع باحتياجات المستمعين بما يتوقعون من المحاضرة.

ذكر الفكرة المحورية من الخطاب وتلخيص النقاط الرئيسة.

 

الموضوع، يجب أن يكون:

مترابط األفكار.

مركّزاً، ال يخرج عن الموضوع.

انتقاالً هادئاً متسلسالً متدرجاً بين األفكار.

 

الخاتمة، يجب أن تكون:

مجمعه ألفكار الكلمة.

معيدة التركيز على الفكرة المحورية.

تاركة شيئاً يعلق بذهن المستمعين أيضاً عبر مثل أو تشبيه أو قصة أو طرفة أو صورة مُتعلِّقة بالموضوع.

 
 بعض مآزق إلقاء الخطاب

 
الحضور

لم تفهم سبب تواجد الناس، ولم تزوّد الناس بالمعلومات التي يريدونها، أو يحتاجون إليها حقاً.

بالغت في تقدير المعرفة المتوافرة لديهم عن الموضوع، ولم يستطيعوا فهم الموضوع الذي كنت تتحدَّث عنه.

 
الوسائط

قمت بإعداد مادة اإللقاء مشدداً التدقيق على تفاصيل الموضوع، واخترت كلماتك بعناية، وقدمت الحديث الخطاب كلمة بكلمة، فبدا اإللقاء جافاً



ممالً، وتوقف الحضور عن اإلصغاء إليك.

بدت الشرائح التي أعددتها باحترافية فائقة الروعة، ولكن حينما شرحت هذه الشرائح كان الحضور مهتمين بالشرائح أكثر من اهتمامهم بما كنت
تتحدَّث عنه.

 
 المُتحدِّث الملقي

ركزت عينيك على مالحظاتك المدونة بسبب قلقك على نقل رسالتك بشكل صحيح فشعر الحضور بأنهم مهملون من جانبك ولم تالحظ تشتت
انتباههم عن اإللقاء.

لم تتوقف وقفات مؤقتة في أثناء اإللقاء بسبب خوفك من إمكانية اعتقاد الناس بأنك نسيت ما أردت أن تنقله من معلومات إليهم، ولم تعط الحضور
برهة من الزمن لكي يستوعبوا فكرة ما، قبل أن تبدأ بشرح الفكرة التي تليها.

 
الرسالة 

لم تكن واضحاً في عرض الرسالة التي أردت نقلها إلى الحضور، ولم يعرف الحضور تلك الرسالة أيضاً.

شرحت أفكارك عن طريقة إعطاء أمثلة ممتازة، ولكنها لم تكن مناسبة للحضور، لقد فقد الحضور االهتمام برسالتك، وفقدت رسالتك تأثيرها فيهم.

وبدراسة هذه األمثلة ستالحظ أنَّ الحضور هم دوماً بؤرة المشكلة، وذلك ألنك من خاللهم فقط تستطيع تحقيق أهداف إلقائك. فعليك عند اإلعداد
ألي إلقاء أن تبدأ بدراسة الحضور.  

 
نقاط هامة 

اإلعداد إللقاء الحديث أو المحاضرة يمنحك الثقة لتكون أنت ذاتك عند عرضك.

اإلعداد السليم يحقق أهدافه عن طريق إحداث تغيير ما في آراء أو سلوك أو أفكار الحضور.

هنالك أربعة عناصر لإللقاء، هي: الحضور، والوسائط، والمُتحدِّث، والرسالة.

التركيز على احتياجات، الحضور وتوقعاتهم سيساعدك على تجنُّب المآزق.

 
بالمختصر 

حدِّد الموضوع ما مُسوِّغاتك؟.

حدِّد نوعيَّة المستمعين ولماذا.



حدِّد فترة الخطاب ولماذا.

حدِّد المصادر والمراجع ولماذا.

احفظ خطابك بعناصره الرئيسة.

تدرَّب عليها، وكرِّر المران عليها.

 
طرائق إلقاء الخطاب

هناك أربع طرائق إللقاء خطاب أمام الجمهور:

القراءة  وتتم بقراءة الخطاب كلمة كلمة مع النظر مباشرة إلى الجمهور.

الحفظ عن ظهر قلب  وهذا أسلوب ال ينصح باستخدامه.

استخدام المالحظات   فهي أكثر الطرائق المؤثرة إللقاء خطاب وتكون بتقسيم مادة الحديث إلى نقاط رئيسه مما يساعد المُتحدِّث على تقديم
المعلومات بطريقة منطقيَّة وارتياح تام.

اإللقاء االرتجالي   وهذه تعتمد على الخطيب وخبرته وفكرته عن الموضوع وحُسْنِ اختياره للنقاط التي تسهم في بناء الحديث.

 أنواع وسائل إلقاء الحديث 
 

ال مانع من استخدام أي شيء تريده في مساندة اإللقاء إذا كان ذلك الشيء يخدم غرضك المنشود، وإذا استطعت التفكير بطريقة لنقل فكرة ما
للحضور تُحدث من خاللها رد الفعل الذي تريده بالضبط منهم، فليس هناك ما يمنعك من استخدام ذلك. إن طبيعة معظم االلقاءات الخاصة باألعمال

سوف تدعو إلى استخدام المزيد من أنواع المساندة الروتينيَّة، ولكن ابدأ بأي شيء مفتوح يالئم المزاج العام للحضور. وبعد ذلك، يكون اختيارك
للمساندة موجهاً بمدى فاعليَّة هذه المساندة، أكثر من أن يكون موجها بالعرف، والتقليد، ونرى في عصرنا الحاضر، أن إلقاء الحديث أو المحاضرة،

التي يتم تقديمها بطريقة احترافية مُتخصِّصة تُعَدُّ أعماالً بارعة، ولكن ينقصها الخيال أحيانا. فاستخدم الوسائل المساعدة لإللقاء بطريقة مُتجدِّدة،
وبذلك تستطيع أن تحدث التأثير اإلضافي المنشود في الحضور.  

 
بعض الطرائق العديدة التي تُستخدَم في مساندة إلقاء الكلمات مُوضَّحة في الجدول اآلتي:

 
وكل طريقة من هذه الطرائق لها خصائص تجعلها مالئمة لالستخدام في ظروف خاصة. بعض هذه الطرائق أكثر مالءمة من غيرها لبعض ظروف

اإلنارة، مثل األعداد المختلفة للحضور، وللمكان. وبعضها يسمح باستحداث صور ذهنيَّة أمام الحضور، وللمكان. وبعضها يسمح باستحداث صور
ذهنيَّة أمام الحضور كاللوحات القالبة مثالً، وبعضها اآلخر يستطيع دمج أحدث البيانات في أشكال بيانيَّة من الرسوم البيانيَّة التي ينتجها الحاسب

اآللي. هنالك مجال غير محدود تقريباً لمساندة اإللقاء.
يمكن أن تمتلك الوسائل المساعدة لإللقاء تأثيراً قوياً في الحضور، فإذا اخترت طريقة غير مالئمة للمساندة، يمكن أن يصبح التأثير المذكور سلبياً. إن

اتخاذ القرار بشأن نوع الوسائل المساعدة التي سيتم استخدامها في اإللقاء، إن وجدت، يتطلَّب القدر نفسه من الحرص الذي تحتاج إليه في إعداد
رسالتك الشفهيَّة.

 
تقرير نوع الوسيلة المساعدة التي تحتاج إليها

تُعَدُّ أية وسائل مساعدة تقوم باستخدامها جزءاً ال يتجزأ من اإللقاء أو عرض الحديث أو المحاضرة، ويجب عليك أن تختارها خالل عمليَّة كتابة
اإللقاء، ادرس إمكانية نقل بعض األفكار الخاصة بطريقة أكثر فاعليَّة، إما باستخدام شيء ما يكملها، وإمَّا باستخدام كلماتك الشفهيَّة بدالً من ذلك.



وإذا قرَّرت استخدام بعض وسائل المساندة، فاسأل نفسك ما يأتي:

ما نوع المساعدة أو المساندة التي أحتاج إليها لنقل هذه الفكرة بفاعليَّة؟

أي الوسائل أفضل لتقديم المساندة المطلوبة؟

ما التصميم األكثر فاعليَّة للوسيلة المساعدة التي اخترتها؟

ما شكل المساندة؟

 
من طبيعة المعلومات التي تريد نقلها إلى الحضور، تتضح تماماً ماهية الوظيفة التي تريد أن تخدمها الوسيلة المساعدة، فقد تريد ما يأتي، على

سبيل المثال:

شرح مفهوم، أو نتائج حدث من األحداث.

تعزيز النقاط الهامة، واألفكار أو المقترحات الراديكالية الثورية.

توضيح بيانات أو عالقات أو إجراءات مقعدة.

تحديد موقف، أو مجال مشكلة.

إثبات تصريح راديكالي، أو نتيجة ما.

توليد مزاج ما يجعل الحضور أكثر استقباالً لفكرة خاصة.

 
 فإذا قرَّرت أوالً نوع الوظيفة أو المهمة التي تريد أن تخدمها الوسيلة المساعدة، فسوف تجد الطريقة المالئمة في اإللقاء. خذ موضوع المجاعة

العالميَّة كمثال. ثمة إمكانات عديدة لنقل المعلومات المناسبة لهذا الموضوع، وفي إمكانك أن تفعل ما يأتي، على سبيل المثال:

تعريف المشكلة، ودعمها باإلحصائيات عن نقص الغذاء، أو عن معدالت الوفيات الناتجة عنها.

شرح نتائج سوء التغذية.

توضيح أسباب نقص الغذاء اإلقليمي.

توليد مزاج خاص عن طريق توضيح حجم ما يتوافر لدى الغرب من جبال الغذاء مقارنة بما يعانيه أطفال العالم الثالث.

 
إن نوع المساندة التي تحتاج إليها تعتمد على النقاط الرئيسة التي تريد نقلها إلى الحضور. فحملة جمع التبرعات إلغاثة الفقراء على سبيل المثال قد
تتطلَّب توليد التعاطف مع محنة أطفال العالم الثالث، وتوليد الشعور بالذنب حول جبال الغذاء المتوافرة لدى العالم الغربي. وقد يكون مندوب إحدى



الشركات الدوائية أكثر ميالً من غيره إلى التركيز على نتائج سوء التغذية. قرر أوالً شكل المساندة التي تريد، وستكون قادراً على إقرار الوسيلة
األكثر مالءمة لتحقيق هذه الوظيفة.

 
ما نوع الوسيلة المساعدة؟

كل نوع من أنواع اإللقاء له صفاته التي تجعله مالئماً لنطاق معين من االستعماالت. فالوظيفة المقصودة إلحدى الوسائل المساعدة تساعدك على
إقرار النوع الذي تحتاج إليه، والوسائل المساعدة تختلف في نوع المعلومات التي تالئم، على النحو األفضل، عمليَّة نقل المعلومات وتركيبة النقل.  

فالشرائح تالئم بطريقة مثالية إظهار الشكل البياني لمجموعات األرقام، وعرض الصور التي تغير مزاج الحضور. ويمكن استخدام اللوحات القالبة
لتعكس، خطوة خطوة، سلسلة من األحداث، أو األفكار، كحل مشكلة ما أو كمراحل تطور مناقشة ما. أما التسجيالت الصوتيَّة، والمؤتمرات المتلفزة،

واألفالم السينمائية، والصور المتلفزة فهي تحضر العالم الخارجي إلى مكان اإللقاء. وأما النشرات، فهي تستطيع أن تنفذ إلى ما وراء المستندات
التقليديَّة التي تساند اإللقاء، لتتضمَّن أشياء أخرى كعينات للمنتجات، وبطاقات بريدية كرتونية على المقاعد كونها طريقة بسيطة إلعطاء الحضور

تبصر فكاهي حول ما سيأتي تقديمه في اإللقاء. إن تركيبة الحضور يمكن أن تساعدك على عرض جانبي مناقشة ما، إما عن طريق إثارة االعتراضات
التي تجيب عليها، أو أنها تقود اإللقاء إلى اتجاه جديد عن طريق إثارة سؤال ما.

 
عليك أن تدرس أيضاً تأثير الوسائل المساعدة المعدة مُسبَقاً كالشرائح مثالً مقابل الشرائح التي تستحدثها أمام الحضور سواء أكانت مكتوبة، أم

مرسومة، إن الوسائل التي يتم إعدادها مُسبَقاً، كالشرائح مثالً، يمكن أن تضيف الهيبة واالعتبار إلى اإللقاء إذا كانت هذه الشرائح ذات تصميم
محترف، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن ما يتم إنتاجه من شرائح في موقع اإللقاء يحدث جواً أكثر ألفه، ويساعد في انسجام الحضور مع

اإللقاء.
 كما أن النشرات، التي يتم توزيعها بعد إلقاء حديثك، يمكن أن تكون بمثابة االمتداد الثمين لإللقاء، حتى وإن لم تحتوي هذه النشرات على معلومات
إضافيَّة عن اإللقاء لتقديمها للحضور، فإن نسخة تلخص ما دار في حديثك، متضمنة الشرائح، يمكن أن تعمل كأداة تذكير للحضور بمحتويات اإللقاء.
قد تمنعك الظروف في بعض األحيان من استعمال وسائل مساعدة خاصة. إن عوامل مثل حجم الحضور وظروف اإلنارة، وتوفر األجهزة والوقت، أو

الميزانيَّة الالزمة لتحضير المواد قد تقيد اختيارك. فحجم الحضور، وظروف اإلنارة مثالً، تملي عليك نوع أجهزة اإللقاء اإلسقاطي الضوئي، التي
تزودك بصورة ذات حجم، ووضوح مناسبين، عليك أن تتأكَّد من أن ما يدور بخاطرك من الوسائل المساعدة متوفرة، ومالئم لتحقيق غرضك.

 
سبع وسائل لجعل حديثك أكثر تأثيراً:

استخدام أسلوب الربط لالنتقال من فكرة إلى أخرى:

وهذا يتوافر باستكمال الكلمات، والجمل والعبارات التي تساعدك على االنتقال من نقطة إلى نقطة أخرى خالل إلقائك كلمتك. وأسهل طريقة لذلك
هي أن تقوم بوضع ترتيب النقاط التي تتحدَّث عنها أرقاماً. النقطة األولى.. النقطة الثانية مثالً. والطريقة األخرى هي أن تقوم بطرح سؤال ثم تقوم
باإلجابة عنه. كما أنه في استطاعتك تكرار جملة سبق لك استعمالها مع القيام بتوضيحها بصورة أفضل، باإلضافة إلى أن بعض المفردات تقوم بهذا
الدور على خير وجه. استعمل الكلمات مثل: باإلضافة إلى ذلك، وعالوة على ذلك، بالطريقة نفسها، ومن ثمَّ، وفي تلك األثناء، ولهذا الغرض. والتنوُّع

في استعمال هذه األدوات. ألنَّ اإلكثار من تكرار استعمال واحدة منها فقط سيؤدي إلى الملل.
 

الجأ إلى التكرار لتلفت انتباه مستمعيك

يمكنك أن تستعمل التكرار في بداية جمل متتالية. قال أحدهم: عندما كنت طفالً كنت أتكلم كطفل، وأفهم كطفل، وأفكر كطفل.
 

استخدم التناقضات لبناء تأثيرات ال تنسى من قِبَلِ مستمعيك

كما قال أحدهم: وهكذا أيها المواطنون، ال تسألوا ماذا يمكن أن تقدم لكم بالدكم بل اسألوا ماذا تستطيعون أن تقدموا لبالدكم؟.
 

استخدم األساليب البالغية للفت انتباه المستمعين:



من خالل استعمال المُحسِّنات اللفظيَّة مثل السجع، والجناس والطباق. واألمثلة على ذلك كثيرة منها خطبة قس بن ساعدة اإليادي والتي منها قولهُ:
أيها الناس اسمعوا وعوا، مَن عاش مات، ومَن مات فات، وكل ما هو آت آت.

 

شد اهتمام مستمعيك بطرح األسئلة واستجاشة مشاعرهم:

      ففي مسرحيَّة تاجر البندقية لشكسبير مثالً يطرح شايلوك ستة أسئلة بالغية حتى يكسب تعاطف الجمهور: أليس لليهودي عينان وأذنان؟ أليس
له حواس ومشاعر وعواطف كبقية البشر؟ إذا ضربتنا أال نبكي؟ إذا أضحكتنا أال نضحك؟ إذا قمت بتسميمنا أال نموت؟ وإذا أسأت إلينا.. أليس لنا أن

ننتقم؟.
 

استخدم أساليب التشبيه

أعط صوراً عن أشياء يعرفها الجمهور، كأن تقول مثالً: إن عليكم أن تنظروا إلى مُوظَّفي السكرتارية على أنهم الالعبون الذين يُسَهّلون لخط الهجوم
تسديد أهدافه.

 

استهل الجمهور بعبارات ثالثية:

إن تسلسالً يتكون من ثالث أفكار أقوى دائماً من تسلسل يتكون من فكرتين، مثل: الحياة، الحريَّة، والبحث عن السعادة أو الواجب، الشرف، الوطن،
المال، الجاه، السلطان وهكذا.

ثماني خطط لتحسين صوتك:
 

سجل صوتك:

استمع إلى صوتك بموضوعيَّة وحاول أن تجرب أكثر من نبرة، جرب اإللقاء على سرعات مختلفة وبطبقات مختلفة وتدرب على ذلك. إن قوة صوتك
من األشياء المهمة التي يجب أن تتدرب عليها. عليك أن ترفع صوتك وتخفضه حتى تتمكَّن من التحكُّم في قدرتك على تنويع قوته.

 

حاول أن تتكلم بسرعة 90 كلمة في الدقيقة:

إن هذا هو متوسط الكالم الطبيعي. اسأل أصدقاءك عن رأيهم في سرعة إلقائك.
 

تكلَّم بوضوح:

بأن تكون مخارج الحروف سليمة، وتدرب على الكلمات صعبة النطق حتى تتقنها.
 



دع صوتك يقوم بالتأكيد على الكلمات والمدلوالت المهمة

أبرز األفكار المهمة التي تريد من الجمهور أن يتذكرها بتمييز نطقك لها.
 

استغل قدراتك الصوتيَّة

ارفع صوتك حيناً واخفضه حيناً آخر حسب الموضوعات والمواقف، فإن المهم أن تشد الجمهور والمستمعين بإلقائك وحديثك لتؤثر فيهم. 
 

حاول أن يكون الكالم خارجاً من أعماقك:

ال تتكلم من أنفك، وحاول أن تجعل حبالك الصوتيَّة تهتز.
 

اسأل المقربين منك إن كانوا قد الحظوا أي حشرجات مزعجة في صوتك

األفضل أن تبحث عن ذلك بنفسك، أرهف سمعك لصوتك فقد تفاجأ بما تسمع.
 

اعتن بصوتك

إن الصوت المتعب في حاجة إلى الراحة وإلى الترطيب. عليك أن تجرب شرب ماء دافئ فاتر أو مضغ بعض حبات الزبيب، وال تتحدَّث بعد وجبة
دسمة.

 
 

11 نصيحة لكتابة خطاب ستلقيه:

اكتب بالطريقة التي تتكلم بها وليس بالطريقة التي تريد أن تكتب بها

اجعل طول كل فقرة يتراوح بين ثالث وخمس جمل:

إنه من السهولة أن تُضَيّع المكان الذي وصلت إليه في حديثك عندما تقوم بقراءة فقرات طويلة.
 

اكتب بصيغة المبني للمعلوم وليس بصيغة المبني للمجهول:

إن األفعال المبنية للمعلوم افتَتَحنا خمسةَ مخازن جديدة، أقوى من األفعال المبنية للمجهول: افتُتحَت خمسةُ مخازن جديدة.
 



ال تزد في طول جملتك عن 20 كلمة:

ذلك ألن الجمهور يصعب عليه متابعة الجمل الطويلة.
 

تكلَّم بصيغة المُتكلِّم:

من المستحسن أن تستخدم ضمائر المُتكلِّم وضمائر المخاطب: أنا، أنت، أنتم، نحن... إن استعمال الضمائر هو، هي، وهم سوف يجعلك تبدو كمن يلقي
محاضرة مملَّة. لكن حاول التقليل من استعمال كلمة أنا كي ال تبدو كثير االهتمام بالتركيز على ذاتك.

 

اطبع كلمتك حديثك، أو محاضرتك بشكل أنيق وواضح

اجعل فراغات مناسبة بين األسطر وكذلك بين الفقرات، واختر نوع الخط المناسب للقراءة.

ضع خطاً تحت الكلمات والجمل التي تريد التأكيد عليها:

ضع كلمة قف عند النقاط التي يكون التوقف عندها مناسباً

اترك هامشاً كبيراً سواء على اليسار أم اليمين

دَوِّنْ في هذا الهامش المالحظات التي تنبهك إلى ما يجب عليك عمله في هذا الموقف، كأن تقوم باستعمال أساليب اإليضاح السمعيَّة والبصريَّة مثالً.

تدرَّب على إلقاء الحديث

تغرس عينيك في األوراق. حافظ على أكبر قدر ممكن من االتصال البصري مع الحضور.

تحدَّث بالطريقة التي تتكلم بها، وليس بالطريقة التي تريد أن تقرأ بها


