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، هحه الحـدٌث واإلصغاء والتفكٌرتساند المنظمة الجمٌ ، رجاال ونساء، نتى تعتم فنـون 
تساند نتى تنمٌة الشعور بتحمٌـك الحات وتطور اإلمكانٌات  المجارات المجمة التً
 بٌن الناس وتساهم بشك  نام فً تحسٌن الحٌاة البشرٌة. المٌادٌة وتسج  التفاهم ما

 

إن الرسالة األساسٌة لتمنظمة تتتخص فً توسعة شبكة  ندٌتجا حو  العالم، وبالتالً 
 توفٌر الفرصة ألكبر ندد ممكن من الناس ل ستفادة من برامججا.
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 التوستماسترز عهد أعضاء 
 

 كعضو من  نضاء التوستماسترز العالمٌة و هحا النادي،  تعجد ...

 .بالمواظبة نتى حضور اجتمانات النادي 

  باإلنداد الكافً لك  الخطب بألصى ممدرتـً وحسـب متطتبـات كتب برنـامج
 المتمدمة لتتوستماسترز.التواص  و المٌادة األساسٌة و كتب برنامج التواص  والمٌادة 

 .باإلنداد الكافً و الوافً ألدوار االجتمانات و شؽتجا 

  بتمدٌم التمٌٌم البناء والمفٌد لزم بً األنضاء بالنادي لٌساندهم نتـى التطـور
 والتعتم.

  بمساندة النادي فً المحافظة نتى ختك الجو اإلٌجابً و الحمٌم ال زم لتطور
 األنضاء وتعتمجم.

  بخدمة النادي، بمدر اإلمكان، و حلن بالمبادرة لشؽ   حد مناصب  نضاء الجٌبة
 اإلدارٌة و متى ما طتب منً حلن.

 .بمعامتة زم بً األنضاء والضـٌوؾ بكـ  احترام ولبالة 

  بدنوة و إحضار ضٌوؾ الجتمانات النادي حتى ٌشجدوا مناف  و مزاٌا العضوٌة
 رز.التً تمدمجا  ندٌة التوستماست

  بإتباع الموانٌن والتوابح المحددة فً برامج التوستماسترز التعتٌمٌة و ستم الدرجات
 التً تمدمجا هحه البرامج.

  بالمحافظة وبأمانة نتى المماٌٌس األخ لٌة المطتوبة خ   المساهمة فً  ي من
  نشطة النادي نتى وجه الخصوص و نشطة التوستماسترز نتى وجه العموم.
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  تجربة التوستماسترز

 
 

ِٓ   ٙبرفأٚ اٌ اإلٌىزشٟٚٔجش اٌجش٠ذ ػ ا٢خش٠ٓلذ رشؼش ثشاؽخ أوجش فٟ اٌزٛاطً ِغ     

ؾذس إٌٝ ِغّٛػبد طغ١شح أٚ زٚلذ رشؼش ثبٌش٘جخ ٚاٌخٛف فٟ  اٌ،اٌزٛاطً ِؼُٙ ٚعٙب ٌٛعٗ 

أْ رىْٛ ٔبعؾب  ٌىٓ إرا أسدد ، آخشس ٚعٙب ٌٛعٗ ِغ شخض ؾذزِٓ األفشاد أٚ ؽزٝ اٌوج١شح 

ِٓ رٛافش ِٙبساد اٌزٛاطً ٌذ٠ه ، ؽ١ش ٠مٛي سؤعبء اٌششوبد أْ اٌمذسح ػٍٝ اٌزٛاطً  فالثذ 

فبألػّبي  فٟ اٌّزمذ١ِٓ ٌٍؼًّ ِؼُٙ . ٚٔٙب٘ٛ أؽذ أُ٘ اٌّٙبساد اٌزٝ ٠زؾششف١ٙب ثطش٠مخ ع١ذح 

اٌزؼج١ش ػٓ أٔفغُٙ ثٛػٛػ ٚصمخ ٚأْ رىْٛ ٌذ٠ُٙ اٌمذسح  ػٍٝثؾبعخ إٌٝ أشخبص ٌذ٠ُٙ اٌمذسح 

ٚاٌزٛاطً ِغ ِغّٛػخ وج١شح ِٓ األشخبص )اٌّٛظف١ٓ( ثذءا ِٓ اٌشؤعبء ٚؽزٝ  اإللٕبعػٍٝ 

 طفٛف اٌؼّبي اٌجغطبء .

إال أْ ِٕظّخ  ،٘زا إٌٛع ِٓ اٌزذس٠ت رٛفشِؼظُ اٌّذاسط ٚاٌغبِؼبد ال  ٚٔغذ أْ

اٌزٛعزّبعزشص
1

ٟ رٍه إٌّظّخ و١ف١خ اٌظ١بغخ ٚاٌزؼج١ش ٚاٌؼشع فغٛف رزؼٍُ فرز١ؼ رٌه .   

ٚعٛف رّٕٝ لذسره ػٍٝ عّبع ٚرم١١ُ أفىبس ا٢خش٠ٓ ،ألفىبسن ٚشخظ١زه  ثبرضاْ ٚصمخ 

 ثبإلػبفخ إٌٝ رؼٍُ ِٙبساد اٌم١بدح ؽٛاي فزشح االٌزؾبق ثٙب . 

زّبعزشص فٟ ثٍذن ،رىْٛ لذ لّذ ثشؽٍخ عٛف رغ١ش ِغشٜ ؽ١بره ثبٌزؾبله ثأؽذ ٔٛادٞ اٌزٛعٚ

 لذِب ٔؾٛ األفؼً .

 

   التوستماسترز نادي كٌفٌة ٌعمل

 
ؽ١ش عخ ١ِٕٙخ أٚ ؽٍمخ دساع١خ سع١ّخ، ال ٠ؼزجش ثشٔبِظ اٌزٛعزّبعزشص ثٛعٗ ػبَ عبِؼخ أٚ ِذس

 اِزؾبٔبد،أٚ  ثبٌذسعبد رم١١ُفٟ اٌجشٔبِظ ٔظبَ  ١ٌٚظدساع١خ.  فظٛيِذسث١ٓ أٚ ِؼ١ٍّٓ أٚ  رغذ

اٌزٛعزّبعزشص ٠زؼٍّْٛ ِٓ خالي دساعخ اٌىز١جبد ٚاٌزذسة ػٍٝ ِغبػذح ثؼؼُٙ أػؼبء  إال أْ

٠ّىٕه ِٓ خالٌٙب إٌبدٞ ػجبسح ػٓ ٚسػ ػًّ  ٌمبءاد٠ٚؾذس رٌه فٟ ِؾ١ؾ إٌبدٞ. ٚ اٌجؼغ

ؽ١ش أٔه رزؼٍُ  ٌٕفظ اٌغشع . ااٌز٠ٓ أرٛ صِالئهِٙبساد اٌزٛاطً ٚاٌم١بدح ِغ   خّبسعِرؼٍُ ٚ

 . الؽظزُٙفٟ إٌبدٞ ِٚ صِالئهِغ  فبػًػٓ ؽش٠ك اٌز

ٚخالي رٍه اٌٍمبءاد عٛف رّٕٟ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌغش٠غ ٌذ٠ه ػٕذ إٌمبئه خطجخ ٌّذح دل١مخ أٚ 

اصٕز١ٓ ؽٛي أؽذ اٌّٛػٛػبد اٌؼبِخ أصٕبء فمشح اٌخطت االسرغب١ٌخ، ٚ عٛف رمذَ خطجبء ٚرذ٠ش 

ٚاس األخشٜ اٌزٟ رّٕؾه ِض٠ذا ِٓ اٌّشاط ػٍٝ ِخزٍف ِٙبساد اعزّبػبد ٚرمَٛ ثجؼغ األد

اٌزٛاطً، ث١ذ أٔه عزغزف١ذ ثشىً أوجش ِٓ خالي إػذاد ٚإٌمبء خطت اٌّشبس٠غ اٌّؼزّذح فٟ ٘زا 

 اٌذ١ًٌ.

     

خطبث١خ ، وً ِششٚع ِٕٙب طُّ خظ١ظب ٌزط٠ٛش ِٙبساره  ٠ؾزٛٞ اٌذ١ًٌ ػٍٝ ػششح ِشبس٠غ

فٟ اٌخطبثخ خطٛح فٟ وً ِشح، وّب أٔٗ ٠جٕٟ ػٍٝ  ِب رؼٍّزٗ ِٓ اٌّششٚع اٌغبثك ،ٌزا ٠غت ػ١ٍه 

اٌزضاَ اٌزشر١ت اٌّؼزّذ فٟ ٘زا اٌذ١ًٌ. ٚعٛف رجذأ ثخطجخ وغش اٌغّٛد ؽ١ش أٔٙب أٚي خطجخ رٍم١ٙب 

ْٛ ِٛػٛع اٌخطجخ ؽذ٠ضب عٙال ػٕه. أِب اٌخطت اٌزب١ٌخ  أِبَ صِالئه فٟ إٌبدٞ ،ٚعٛف ٠ى

اٌزٕظ١ُ ٚ رؾذ٠ذ األ٘ذاف ٚاعزخذاَ اٌىٍّبد إٌّبعجخ ٌٚغخ اٌغغذ ٚ رٕٛع  فغٛف رزؼٍُ ف١ٙب أ١ّ٘خ

ٔجشاد اٌظٛد، ٚعٛف رزؼٍُ أ٠ؼب و١ف١خ ػًّ اٌجؾش فٟ ِٛػٛع اٌخطجخ ٚ اعزخذاَ اٌٛعبئً 

زجبٖ ا٢خش٠ٓ. إال أٔٗ ٠زؼ١ٓ ػ١ٍه لشاءح وً ِششٚع اٌّشئ١خ ٚاٌزؾذس ثطش٠مخ ِمٕؼخ ٚعزة أ

                                                 
1
 ِٕظّخ غ١ش سثؾ١خ رغؼٝ إٌٝ ِغبػذح اٌطّٛؽ١ٓ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبسارُٙ فٟ اٌم١بدح ٚاٌزٛاطً  
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إٌّٛرط وشاعخ رّش٠ٕه ٌزا  اّٚٔٛرط اٌزم١١ُ اٌخبص ثٗ ثزّؼٓ لجً إػذاد خطجزه. ٠ٚؼزجش ٘ز

٠ّىٕه اٌىزبثخ ف١ٗ. ٚعٛف رغزغشق ِؼظُ خطجه ِذح رزشاٚػ ِٓ  خّظ إٌٝ عجغ دلبئك . ٚ٘زا 

مٌٛخ ِٓ اعزّبع إٌبدٞ اٌذٚسٞ. إال أْ ِب ٠ّٕؾه ٚلزب وبف١ب إل٠فبء ِٛػٛػه ؽمٗ فٟ ِذح ِؼ

رزؼٍّٗ ِٓ أعبع١بد فٟ رٍه اٌّذح اٌجغ١طخ رّىٕه ِٓ إٌمبء خطجخ سع١ّخ ِذرٙب أسثؼ١ٓ دل١مخ أٚ 

 خطجخ ِشرغٍخ ِذرٙب دل١مز١ٓ، ٚعٛف رزؼٍُ اٌزؾذس ثضمخ ٚٚػٛػ ٚثمذسح ػٍٝ اإللٕبع ٚثؾّبط.

 الشخصةً ر ٌةه وكةحلن تمةدمجا خطبةنتى ك   والمكتوبة الشفجٌة م حظاته الممٌم ٌعطٌن سوؾ
 المادمةة. خطبتن تحسٌن نتى تعم  التً االلتراحات وممدما الموة نماط لن موضحا ،خطبتننن 
، وفً النجاٌة كتما  فانتٌة  كثر خطٌبا تصبح  ن نتى مساندتن هو: واحد هدؾ لجا التمٌٌماتإن 
 بعةد، والعامةة الخطابةة  ساسةٌات تعتٌمن نتى الكتاب هحا ٌعم  ت.س الخبرة، من الكثٌر تكتسبا

 مةن لةدٌن األساسةٌة الخطابةة مجةارات وتجةحٌب صةم  فةً البةدء نتةى لةادرا سةتكون منه االنتجاء
  المتمدم. تواص مال برنامج خ  

خطابٌةةة،  مشةةارٌ  خمسةةة ٌحةةوي كةة  كتةةاب كتةةاب، 10 نتةةىالمتواصةة  المتمةةدم  رنةةامج ٌحتةةوي
 الفنٌة، والخطب العامة الع لات مث  ،التً تتعتك بالمجنالخطب  نتى الكتب بعض تركزبٌنما و

 والفكاهة اآلخرٌن م  التواص  :مث   خرى ةٌخطاب موضونات نتى منجا اآلخر البعض ٌحتوي
 تتعتمجةا. التةً والمجةارات تدرسةجا التةً الكتةب اختٌةار فةً الحرٌة مطتك ولن المصص. ةورواٌ
 .111 صفحة إلى الرجوع نتٌن "المتمدم البرنامج" حو  المعتومات من لتمزٌد

 المٌادة على التدرٌب

حٌةث ٌمكنةن  ن  ،مجةارات التواصة  فض  ننمن المجارات  الكثٌرتعتم  من    سٌمكنن النادي 
 هةحا المةتمكن. دبةالما كتةاب فةً العشةر المشرونات دراسة مناالنتجاء  نند المٌادة مجارات ًنمت
 تعم سة حٌةث لنةادي،إدارٌةا با نضةوا كما لو كنت  األخرى المجارات بعض تطور  ن تستطٌ و

  ٌضةا الممكةن مةنو األنضةاء. احتٌاجةات تتبٌة نتى النادي ةدمسانل الخطط وتطبٌك وض  نتى
 بحٌاتةةن ٌتعتةةك يلٌةةاد مشةةروعنتةةى  العمةة مةةن خةة    "نالٌةةة األداء "المٌةةادة برنةةامج تةةدرس  ن

 األخرى  خرى ضمن   المٌادة درجات  فً العم نتى   ٌضا ٌساندنكما س المجنٌة.  و الشخصٌة
  بن. الخاصة المٌادة مجارات تطوٌر نتى   معو سٌ ةالتوستماسترز منظم

 عدٌدة فوائد

سةتكون ججةودن  بة  ،حسةبف المٌادةالتواص  و مجارات تتعتم لنفإنن  من خ   التحالن بالنادي
 وسةام نتةى تحصة س الكتةاب هةحا فً العشرة لتمشارٌ  إتمامن فبمجرد .مح  تمدٌر من المنظمة

تعتةك فةً   ن الممكةن مةنالعالمٌةة و التوستماسةترزمعتمةدة مةن  شةجادةهً و المتمكن، المتواص 
 لربٌسةن فةً خطابةا العالمٌةة التوستماسةترز منظمةة ترسة كمةا س .المكتةب و  البٌةت فً مكان ما
  .حلنفً فً حا  رؼبتن  المشارٌ  هحه إتمامننتى ٌشجد  العم 

والةحي  التواصة  مسةار :همةا ملتةتعت مسةارٌنلةن  تةوفر التوستماسةترزف فمةط.البداٌةة هةً  ههحإن 
 تنمٌةةة خ لةةه مةةن تسةةتطٌ  الةةحيو المٌةةادة مسةةار الخطابةةة، مجةةارات تنمٌةةة خ لةةه مةةن تسةةتطٌ 
 المسةتوي) متمةدم متواص  منحن وسامٌتم  التواص ، مجا  فً تشترن نندما المٌادٌة. المجارات
 وننةدما .(الةحهبً المسةتوي) متمدم متواص  و ( الفضً المستوي) متمدم ومتواص   (البرونزي
 متمةةدم ولابةةد  سةةبك، فٌمةةا حكةةر كمةةا مةةتمكن، لابةةد منحةةن وسةةام ، ٌةةتم المٌةةادة مجةةا  فةةً تشةةارن

مةة   حةةدهما  تعةةارضال ٌ و المسةةارٌن .(الفضةةً المسةةتوي) متمةةدم ولابةةد  (البرونةةزي المسةةتوي)
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 بةحلن. المٌةام فضة مال مةنبة  إنةه  ،فةً نفةس الولةت سارٌنالممن الممكن العم  نتى اآلخر، ب  
 ألولبةن مةنحٌت يحالة المتمٌةز التوستماسةتر وسةامهو   أنتى وسام تمنحه منظمة التوستماسترز إن

( الةةحهبً المسةةتوي) "متمةةدم "متواصةة  وسةةام نتةةى ٌنصةةتاحالو المجةةالٌن كةة  فةةً ٌعمتةةون الةةحٌن
 لألوسةمة التفصةٌتٌة لمابمةةا نةن المزٌةد معرفةةل .(الفضةً المسةتوي) "متمةدم "لابةد مكافبة ونتى

 .25 الى 81من  صفحةال إلى الرجوع نتٌن منجا، بك  الخاصة والشروط المتوفرة

 الكثٌر!مازال ٌوجد 

 إلةى الخطةب محتوٌات منبداٌة  والمٌادة، لتتواص   خرى فرص  ٌضاالتوستماسترز منظمةتمدم 
  .نل المتاحة الفرص نتى لتتعرؾ 21 صفحة انظر الخطباء. صاتمن

  ن الممكةن مةن التً األخرى والبرامج والكتٌبات الكتب مراج  الكتاب هحا خ   من تجد سوؾ
 تمةوم  ن الممكةن ومةن .كبٌةر بشةك  بةن الخاصةة والمٌةادة الخطابةة مجةارات تنمٌةة نتى تساندن
 ترٌةد مةا نتةى  وحصةال ٌمكنةنكما  العالمٌة. زالتوستماستر لمنظمة الربٌس المركز من جاببشرا

نتةةى  االتصةةا  خةة   مةةن  و www.toastmasters.org كترونةةً:اإلل المولةة  خةة   مةةن

 .(2428081951) :رلم الفاكس كطرٌ نن  و( 2428088900) رلم: تتٌفون

  بدأ؟ت كٌف

 تتةوقالبةد نةن و التوستماسةترز،نوادي  فً وتتعتمه تفعته  نما ٌمكن  نتى اآلن حتى تعرفت لمد
 :ما ٌتً فعتت إحاناجحة  وستكون بداٌة اآلن لكً تبد .

  ة.ٌالتعلٌم للشؤون النادي رئٌس نائب منبن  خاصا   مرشدا   اطلب .1

كمةا سٌسةاندن فةً خطبتةن األولةى، و ، فً النةادي خبرةال سٌكون احد زم بن من حوي رشدالم
 كةان المرشةد هةحا أنبة نتما   التعتٌمً. زالتوستماستر برنامج فً البدء نند تساؤالتن سٌجٌب نن

 فةةً يءمبتةةد شةةخصك دتنمسةةان  همٌةةة مةةدى وٌعةةرؾ مثتةةن جدٌةةدا   نضةةوا   األٌةةام مةةن ٌةةوم فةةً
 ولدمةه النمةوح  بمة ء لةم ."مرشةد طتةب نموح " نتى الجدٌد العضو مجمونة تحتوى البرنامج.
 ربةٌس نابةب مةن تطتةب  ن نتٌةن الطتةبفً حا  فمدان و التعتٌمٌة. لتشؤون النادي ربٌس لنابب
  مرشدا . لن ٌعٌن  ن التعتٌمٌة لتشؤون النادي

خطبتنن  ٌحندد لنن موعندا لالمناء أن التعلٌمٌنة للشنؤون الننادي رئنٌس نائنب منن اطلب .9
  الكتاب. هذا فً األول المشروع التً هً ‘‘كسر الجمود’’ األولى

 التالً االجتماع فً األولىخطبتن  ستتمً  نن المحتم  فمن ،اإلجتماع  نما  جدو  لن سمح إحا
 كتماف النادي.  نضاء من زم بن مامتتحدث فٌه   آخر اجتماع   فً دورا لن ددح  سٌ   األل  نتى  و

 مةن تطتةب  ن  ٌضةا   نتٌةن ٌجةب كمةا .سرع  نتعتم كان كتما النادي، فً بإلماء خطبتن سرنت 
نابةةب ربةةٌس  لةةن ٌشةةر س النةةادي. فةةً بتوجٌجةةن ٌمةةوم  ن التعتٌمٌةةة لتشةةؤون النةةادي ربةةٌس نابةةب

 ٌمةدمجا التً ٌةالتعتٌم رصالفو النادي نم  كٌفٌة التوجٌه هحا خ   منالنادي لتشؤون التعتٌمٌة 
 التةً والطرٌمةة الخاصةة   هةدافنوسةتنال  معةه  .بالنادي كعضو مسؤولٌاتنإضافة إلى  ،النادي
 األهداؾ. تتن تحمٌك نتىمن خ لجا  النادي ساندنٌ سوؾ
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 فةةً ٌجةةري مةةا المسةةم هةةحا ٌوضةةح حٌةةث 94 صننفحة فننً "النننادي "حننول لسننم الننرأ .2
 المٌةام منةن طتبسةٌ   التةًو النةادي نضاء االجتماع فً   دوار وكحلن النادي، اتاجتمان
 نضةةاء الجٌبةةة التنفٌحٌةةة نةةن  معتومةةات  ٌضةةا تعرؾسةة . دابجةةا  كٌفٌةةةسٌشةةر  لةةن و بجةةا

 ومسؤولٌاتجم. لتنادي

 حمٌبة العضو مع مهلتست سوف والذي (202 رلم )دلٌل "الفعال تمٌٌمال" ادرس كتٌب .4
  الجدٌد.

 وسةوؾ األنضةاء  حةد لبة  مةن النةادي فةً بإلمابجةا تمةوم خطبةة وكة  لٌةادي دور ك  تمٌٌم ٌتمس
 هةحا وٌمدم .خرٌنلألنضاء اآل ومشارٌ  الخطب مٌادٌةال األدوار بتمٌٌم تموم  ن  ٌضا منن طتبٌ  

  ن المجةةم مةن فإنةه لةحلنو مجةاراتجم، تحسةٌنلةد تسةاندهم نتةى  نصةابح األنضةاء لجمٌة  التمٌةٌم
وطرٌمةة   التمٌٌمبة المٌةام كٌفٌةة "الفعنال تمٌنٌمال"ضةح كتٌةب وٌ التمٌٌم. نمتٌة جريت   كٌؾ تعرؾ

 الجدٌةد العضةوم  حمٌبةة  آخرٌن إصدارٌن  ٌضا استتمت ولد .إستفادة العضو من نصابح التمٌٌم
نتةةى  ي  (.951 رلةةم )دلٌةة  الجسنند لغننة واإلٌمنناءات: (122 رلةةم )دلٌةة  صننوتن" بننرة"ن : همةةا

 .الحصةةو  نتٌجمةةا مةةن تأكةةد ولكةةن اآلن، الكتةةابٌن هةةحٌن لمةةراءةمتحةةة  بحاجةةة لسةةت حةةا ، إنةةن
كمةا  الخطابةة. مشةارٌ  مةن ث ثةة  و مشةرونٌن تكمة  ننةدما ة هةحٌن الكتٌبةٌنلةراءستحتا  إلةى 

 ة.الربٌس الخطابة مجارات بعضتطوٌر  نتىنن ا سٌساندا نجم

 بعناٌةة، "ع األو المشرو" لراءة نتٌن .لمشروع خطبتن األول اإلعداد فً ابدأ وأخٌرا؛ .0
 لةةم نفسةن. نةن خطبةةة كتابةة  جة  مةن مرشةةدن مة  والعمة  ‘‘التمٌةٌمدلٌةة  ’’ حلةن فةً بمةا

 نتةى ا ممصةورٌنلٌسة والتةدرٌب فاإلنةداد،  مةرارا   خطبتةن نتةى وتدرب الجٌد باإلنداد
  ي نتةى التؽتةب نتى هحا سٌساندنوك  خطبة تتمٌجا متطتبان لب   ،فمط األولى الخطبة
  فض . خطٌبا   لٌجعتن توتر

 أخٌرة لفتة

نمتٌةة ٌشةتم  نتةً بةرامج  التوستماسةترز برنةامج  ن شةخص م ٌةٌن  ربعة من  كثرلن  سٌؤكد
الخطةةب المشةةاركة المسةةتمرة وإلمةةاء وال تكةةون كةةحلن إال باإلنةةداد الجٌةةد  جةةاوفعالةةة وجدٌةةة، ولكن
 فةً المرجةوةالمكاسةب وتستشةعر  وستشةجد نفسةن نتةى البرنامج بتطبٌك لم .المتمنة لدر اإلمكان

  حٌاتن. جوانب جمٌ 
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 الملخص التنفٌذي

 موضحا ،النادي  نضاء ،لزم بن نفسن تمدٌمفً مشروع خطبتن األولى بالتحدث و تموم سوؾ
  مام خطبتن إلماء نتى تتدرب  ن حاو  وطموحاتن. واهتماماتن شخصن نن المعتومات بعض

نتى اتصا  مباشر   متصتة مباشرة نٌنٌن تجع   ن نتى جاهدا وانم   سرتن و فراد  صدلابن
 تحكر نةه .إن رؼبةت  الخطبةة إلمةاء  ثنةاء ""بطالة تحكٌرٌةة تستعم   ن الممكن من م  الحضور.

  خطبتن. إنداد لب  بأكمته المشروع لراءة نتٌن

  األهداف:

 ر.والجمه أمام تتحدث أن  

 بعن  تكتشف مهارات الخطابة التً تمتلكهنا بالفعنل وكنذلن المهنارات التنً تحتناج أن 
  .االهتمام

  دلابك ست إلى  رب  من :الولت
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 فةةً بالمشةةاركة األرجةةح نتةةى لمةةتو النةةادي  نضةةاء مةةن ندٌةةدة خطةةبإلةةى معت تسةةالةةد واآلن 
و  مسةةبما المعةةد ة األولةى خطبتةةن لتتمةةً الفرصةة حانةةت لةةنمةد ، فموضةونات الخطةةب االرتجالٌةةة

  تكسر الجمود بٌنن وبٌن الجمجور.

 – تألفةةه موضةوع نةن بالحةدٌث تبةةد   ن هةً الخطابةةخةةوض تجربةة  بجةا تبةد  طرٌمةة  فضة إن 
 سةت إلةى  ربة  مةن خطبةة وٌةهتتح  ن مةن  كبةر الموضةوع هةحا ٌعتبةر بالطب  نفسن. نن ولٌكن
 جوانةب مةن هامةة جوانةب  ربعةة  و لث ثةة اختٌةارن خة   مةن تحصةره   ن نتٌن ولكن ،دلابك
 الممكةن ومةن ن.ٌتشخصةنتةى  وفكرة جٌدة إط لة النادي  نضاء زم بن ستعطً والتً حٌاتن
 تشر   ن ٌمكننكما   سرتن.  و تعتٌمن  و مٌ دن مكان نن معتومات الجوانب تتن تتضمن  ن

 تشر   ن الممكن من  و طموحاتن. نن الحضور تخبر  ن  و الحالٌة، وظٌفتن إلى وصتت كٌؾ
فمةث  إحةدى المتحةدثات فةً خطبتجةا نةن  كتجةا. حٌاتةن نتةى شبابن فترة فً حدث ما تأثٌر مدى

 حٌاتجا، جتبت معجا ندة لبعات لترتدٌجا نند الحدٌث نن  حد  دوار حٌاتجا ، فترتةدي  لبعةة لابةد
تةتكتم نةن   ننةدما اإلطفةاء رجة  لبعةة وترتديلٌامجا بتوصٌ   طفالجا،  نن تتحدث نندما سٌارة

 ننةدما الطجةاة ربةٌس لبعةة وترتةدي نمتجةا، فةً ٌومٌةا تواجججا التً ‘‘االنفعاالت’’  و الطواريء
  لطبخ.با شؽفجا نن تتحدث

منجةا لصةتن واكتبجةا بطرٌمةة اسةتخدمجا وانسةج  نمتن، فً الربٌسٌة األفكار لن تتو   ن فبمجرد
 الشخصةٌة خبراتةن فةً النةاس وشةارن تحةدث .صدلابن نتى مأدبة نشةاءأل روٌجات كما لو كنت

 وبةةٌن بٌنةةن حمٌمٌةةة  كثةةر ةالع لةة كانةةت كتمةةا ،كةةان موضةةوع خطبتةةن شخصةةٌا فكتمةةا ة.مجمةةال
  .جمجورن

   الخطبة وخاتمة صلب الموضوعو ممدمة

 خطبتةن ابةد  . تٌنواضةح وخاتمةة بداٌةة إلةى جٌةدة، لصةة  ي مثة  حلن فً امثتج ،خطبتن تحتا 
 فكةرة لن طر ت لو حتى واستخدمجا األمر لزم إحا حفظجاا .الحضور انتباهبجا  تشد ممتعة بجمتة
  ٌضا. و حفظجا جٌدة خاتمة ابتكر ثم ،مباشرة إلمابجا لب   فض 

 ومةن وطمأنٌنةة. بثمةة نتةخطب وإنجةاء بةدء مةن نانةتمكن امةالتةً لمةت بحفظج والخاتمة البداٌةإن 
 نتةى  ربعةة  و نناصةر ة)ث ثة ةربٌسة نناصةر نةدة باختٌةار خطبةة ك  فً تموم  ن لن األفض 
 ،خطبتن استرستت فً ثم معتومة ما حكرت  إحا لكن لصص.  و  مثتة باستخدام ادنمجاو األكثر(
  ة.الربٌس العناصر ستفوته جمجورن معظم فإن

 الةربٌس العنصةر هةحا ادنم .تموم بتكرٌره  بعبارات مختتفة  ساسً ننصر تحدٌد نتٌن لحا ٌجب
  ن البةةد جٌةةدة مجةةارة فجةةحه واضةةح. بشةةك  فجمةةه ٌةةتم حتةةى مةةرة مةةن  كثةةر بةةحكره لةةم  ثةةم باألمثتةةة
الكثٌةرة  المعتومةات  ن مةن وتأكةد، بعناٌةةواألمثتة المدنمة لجةا  ةالربٌس نناصرن اختر تتعتمجا.

  .ةنن العناصر الربٌس الجمجور تصرؾلد  جدا

رؤوس  ل م نةن  كتابة كنمالم من ، وراق  و بطالات تحكٌرٌة الستخدام بحاجة  نن انتمدت إحا
وتةحكر  ن الجةدؾ هةو  ن تتمةً  إلٌجا. تحتا  نندماإال  إلٌجا ترج  ال بطالات.هحه ال نتى خطبتن

  جةزاء إلةى ٌمسةمجا ثةم بأكمتجا، الخطبة بكتابة ٌبد  الخطباء من فكثٌر .ما كتبت  خطبة ال  ن تمر
 نتةى فمةط ةالربٌسة الكتمةات بكتابةة النجاٌةة فً ٌموم ثم ، ةربٌس كتمة نتى لسم ك بحٌث ٌحتوي 

 .واحدة م حظات بطالة
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 إللماء الخطبة االستعداد

 حتةى الخطبةةمةاء لنتةى إالتةدرب  نتٌةن إللمابجةا  مسةتعد  ه   نةت ،بعد  ن لمت بتججٌز خطبتن
 حكةر كمةاو الموضةوع. نةن شةًء كة  تعةرؾ  نةن حٌةث الخطبة متن حفظ ٌتزمن النتٌجا. تعتاد
  الخطبة. وخاتمة افتتاحٌة حفظ نتٌن ٌجب آنفا،

 ممةنج طتةبا .فةً النةادي مرشةدن  و  صةدلابن  حةد  و العابتةة  فةراد  حةد نتةى الخطبةة بإلمةاء لم
 تسةجٌ ، ججاز لدٌن كان إحا المفٌدة. والم حظات االلتراحات بعض ننٌعطو فمد ،نتٌجا التعتٌك

 تحسةٌنجا.  جة  من ضروري  نه تجد إجراء  ي حواتخ بعناٌة، إلٌجا استم  ثم الخطبة بتسجٌ  لم
و بدال مةن  ن تعتبةر لدٌن. الخطابة لدرة لتحسٌن الطرق  فض   حد  عتبرٌ التسجٌ  آلة استخدامف

 .حي اهتمام مشترنهحا الماء لخطاب ، لتعتبره حدٌث م  مجمونة من األصدلاء حو  موضوع 
 لةن ٌرٌةدون إنجةم اآلن. تعاٌشةه الحي الشعور نفس لب  من ناٌشوا لد فجم ،الجمجور من ؾتخ ال

  لمساندتن! متحمسون كما  نجم النجا 

 ستشةعر امجنةدم مظجةرن ٌكةون فعنةدما .خطبتةنو ٌتناسةب مةا وارتةد   مجنةدما كن :المظهر أهمٌة
 سةتزدادواالنشؽا  بمظجرن وستركز فمةط نتةى خطبتةن. ستنسى حٌن إحن و نفسن. نن بالرضا

  .الحضورلدى جٌدا   ا  انطبانحممت   ننتن لٌمٌنن ثم

 الخطبة إلماء

 لخطٌةب،لةدى ا مةألوؾ ر مة فةالتوتر ،بالجةدوء نتٌن ،والتمرن نتٌجا الخطبة بإنداد المٌام بمجرد
 لصةةالحن تعمةة  لتجعتجةةا لتةةوترا طالةةة تحةةو   ن الممكةةن مةةن الحمٌمةةة، فةةًو ه.تةةخبر كانةةت مجمةةا

 ونتةى صةوتن، ارتعاشا بسٌطا فةً  حد   ٌ حظن ل .خطبتن نتى اإلثارة فً إضفاء باستخدامجا
 حةو  المعتومةات مةن المزٌةد تجةد )سةوؾ تمةو . فٌمةا دمجتنة نندما الفور نتى سٌختفً حا   ٌة

 (119 صفحة فً توترال نتى السٌطرة

سٌسةاند هةحا التمةرٌن صةوتن نتةى  ن  بةبطء. نفسالة و خةر  نمٌمةا نفسةا خةح ،خطبتةن ءبد نند
 ثةم ،نرٌؾ/نرٌفةة االجتمةاع (السةٌدة) السةٌد ولة  االجتمةاع نرٌةؾ بمواججةة ابد  .ٌكون طبٌعٌا  

 .‘‘الضةةٌوؾ... والسةةادة األنضةةاء زم بةةً’’  و ‘‘والسةةادة السةةٌدات’’ ؛ ولةة  الجمجةةور نحةةو اتجةةه
  .ظجر لتبالتً تحفظجا نن  بافتتاحٌتن ابد  ثم لصٌرة، ولفة تولؾ

 البداٌةة فةً.  ثنةاء المةاء خطبتةن إلٌن ٌستمعون الحٌن األنضاء من اجع  نٌنن متصتة م  العدٌد
  النةاس ستشةعر وبةحلن .آخةر شةخص إلةى  نظةر ثةم ثةوانً، لعةدة واحةد شخص إلى مباشرة  نظر

 التةون  ضةاء إحافة .مةن حةٌن آلخةر المٌماتً نتى نظرة  ثناء خطبتن  لمً . نجم جزء من خطبتن
 الولت محدودٌة الحظ بسرنة. خطبتن وانجً الخاتمة إلى بخفة انتم  تتحدث،  نت بٌنما األحمر

 .باستمرار

 وسةٌكون .ٌجعتن  كثر ارتٌاحةا   حلن كان إحا بجانبن عجماض .ٌدٌنبحركة  تفعته ما بشأن تمتك ال
 .فً المشارٌ  المادمة بعد فٌما الجسد" "لغة ماستخدإتمان وا نتىة لتمرن فرص لدٌن

.إن بعض الخطباء ٌختةتم خطبتةه بشةكر التً حفظتجا نن ظجر لتب الخاتمةب خطبتن تكن نجاٌة ل
 حلةن، مةن بةدالو ضةروري. ؼٌةر األمر هحا ولكن ،الحضورلٌبٌن  نه لد وص  إلى نجاٌة الخطبة
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 "االجتمةاع نرٌةؾ (السةٌدة) السٌد" ل ؛ ثم االجتماع نرٌؾ إلى  شر بٌدن ،تختم خطبتن  ن بعد
 .الحضور تصفٌكب واستمت 

 لٌم نفسن

 نسةٌت  نةن تظةنلةد  لممعةدن. تعةود  ن لبة  حتةى نفسةن تمٌةٌمبإمكانةن  الخطبةة، من االنتجاء بعد
تةن خطب إلمابةن نتةى نفسةن ًءهنة حلةن. ٌعتمةد خطٌةب فكة  .خطبتةن فةً مةةجمال األجةزاء بعض
 التً األشٌاءكحلن و وجه  كم  نتى بأدابجا لمت نن لدتعتمد   التً األشٌاء بتسجٌ  لم ثم ،األولى
  فض . المادمة خطبتن لتجع  نتٌجا تحسٌنات إدخا  فً ترؼب

 الكتةاب هةحا  نطً . دابن لٌمٌ م النادي من خبٌر نضو تعٌٌن ٌتم فإنه الحاتً، تمٌٌمن تكم  ولكً
 الخاصةة التمٌةٌم صةفحة فةً الم حظةات بعض ٌسج   ن ٌستطٌ  حتى لممٌمن االجتماع بدء لب 
ا  شةٌب م حظةة الممةٌم مةن  ردت إحا لتمةدمن. دابما سج  العم  هحا ٌعطٌن سوؾ المشروع. بجحا

  مسبما . به تخبره  ن فعتٌن معٌنا ،

 الةةبعض ٌعطٌةنربمةا ) االجتمةاع بعةةد إضةافٌة م حظةات ٌعطةون  ن آخةةرٌن  نضةاء مةن اطتةب
 حات م حظةاتال تتةن كة  تكةون  ال الممكةن مةن االجتمةاع(.  ثنةاء مختصرة تحرٌرٌة م حظات

 وجهنة نظنر هةو تمٌةٌم كة   ن تحكر االنتبار. بعٌنجٌدا  تضعجا  ن نتٌن ولكن لن، بالنسبة لٌمة
 دابةن  تطةوٌر نتةى اآلراء هةحه تسةاندن -دابما لٌسو- العادة وفً . دابن لتتن الخطبة كٌفٌة نن

  .الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطٌب مراجعة لائمة
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 الجتماعا جدو  فً كخطٌب إدراجن تم كتما االجتماع إلى الكتاب هحا احضر.  

 الخاص. مرشدن م  خطبتن بمراجعة لم  

 الخطبة. إلماء لب  ممٌ من م  الخاصة النماط بمنالشة لم  

  دابن. نتى هم حظات كتابة  ٌستطٌ حتى خطبتن الماء لب  كتابن الممٌ م  نط   

 ٌصةةادق نتةةى انجابةةن لتمشةةروع  ن  التعتٌمٌةةة لتشةةؤون النةةادي ربةةٌس نابةةب اطتةةب مةةن
 كة  بإتمةام تمةوم  ن بعةد حلةنو،  192 صةفحةب‘‘المشنروع إكمنال نمنوذج’’فً بتولٌعه
 المتواصة  وسام " نحولتتمدم  الثمة األمر حلن ٌعطٌن سوؾ المشرونات. من مشروع
  ."المتمكن

  مةن متفاوتةة درجةات نتةى فةالممٌمون تمٌٌمةن. فةً الممةٌم  خطةأ إحا باإلحباط تشعر ال 
مثتةه فةً  ،‘‘الممارسةة خة   مةن الةتعتم’’ مجارة هو والتمٌٌم .الخطابة مجا  فً الخبرة
  الخطابة. مث  حلن

  الةدلٌ  فجةحا ،(959 رلةم )دلٌة  "الفع نال التمٌنٌم" لةراءة فعتٌن بالفع ، حلنب تمم لم إحا 
 برنةةةامج مةةةن المكاسةةةب  فضةةة  نتةةةى الحصةةةو  كٌفٌةةةة فجةةةم نتةةةى ٌسةةةاندن سةةةوؾ

 التوستماسترز.
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 كسر الجمود -خطبة  نموذج تمٌٌم

 
  -------------------------------------------------- :الخطبة ننوان

م: اسم   -------------- التارٌخ: ----------------------------- الممٌ 

 الجمجةور.  مةام التحدثب وٌبد  لتنادي نفسه بتمدٌم الخطبة هحه فًٌموم العضو  :للممٌ م مالحظات
إلى  الخطٌب توجٌه تم ولد واضحة. وخاتمة موضوعصتب الو ممدمة الخطبة تتضمن  ن وٌتعٌن

 نماط إلى باإلشارة ولم مشجعا كن الجسد. بتؽة ٌجتم و ال األمر لزم إحااستخدام بطالاات تحكٌرٌة 
 تحسةٌن. إلةى تحتةا  التةً نةواحًال ولطةؾ برفةك تةحكر  ن نتٌةن ٌتعةٌن ماك الخطٌب، لدى الموة
 ٌسةةاند  ن البةةد تمٌٌمةةن إن  خةةرى. ةبةةخط ٌتمةةً  ن إلةةى ٌتطتةة  الخطٌةةب تجعةة   ن جاهةةدا حةةاو 

 باإلضةافة .الخطبةة جةحهل هوبتمدٌمة التوستماسةترز إلى بانضمامه بالسعادة  ن ٌشعر نتى الخطٌب
  :التالٌة األسبتة نتى اإلجابة بكتابة تفض  الشفجً، تمٌٌمن إلى

 مسبما ٌمتتكجا الخطٌب التً الموة نماط هً ما   

 

 الخطٌب نتى الجمجور ؾر  عتكان  كٌؾ    

 

  الخطٌب  لب  من مناسبا إندادا الخطبة نكست ه  

 

  مسموع  وبصوت بوضو  الخطٌب تحدث ه  

 

  محددة  وخاتمة موضوعصتب و بافتتاحٌة الخطبة بد ت ه  

 

 لتبطالات التحكٌرٌة الخطٌب استخدام نتى بالتعتٌك لم فضتن من.  

 

 تهخطبمن حس ن ٌ  ل الخطٌب به ٌموم  ن ن الممكنمكان  الحي ما   
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 خطبةال  نجبن فً الحي ما   
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 (ةخطبالم ٌنظت) المشروع الثانً

 الملخص التنفٌذي

 ولتةن تأخح  ن ٌجب .اجوفجم الخطبة جمجورن ب ات إحا ماجم  مرا ٌعتبر لتخطبة الجٌد التنظٌم إن
 اختٌةةار فعتٌةةن مختتفةةة، طةةرق بعةةدة خطبتةةن ترتٌةةب وٌمكنةةن ظمةةة.من بطرٌمةةة  فكةةارن لترتةةب

صةةةتب و الجمجةةةور، انتبةةةاه نتةةىالفتتاحٌةةةة ا تسةةةتحوح  ن ٌجةةب موضةةةونن.ل المناسةةةب المخطةةط
وتبمةى فةً   فكارن تعزز  ن ٌجب والخاتمة ،توصٌتجا ترٌد التً الفكرة دنمٌ  ن ٌجب الموضوع
  .ستسا   األفكار بٌن التنم  ٌكون  ن ٌجبكما  ،الحاكرة

  األهداف:

 نتبخط وٌفجموا ٌتابعوا  ن لمستمعٌن سمحت خطة مناسبة اختٌار.  

  دنمجا بالمعتومة المناسبة خ   من واضحة رسالتن جع.  

 فكرة إلى فكرة من االنتما  نند طرٌمة مناسبة استخدام. 

 تٌنلوٌ وخاتمة افتتاحٌة ابتكار. 

  دلابك ةسبع إلى ةخمس من :الولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةخطبالم ٌنظت
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 و دوار موضونات الخطب االرتجالٌة فً لب  من وشاركت مسبما المعدة خطبتن بإلماء لمت لمد
  .مؤثرةو فعالة بالتركٌز نتى إنشاء خطبة تموم ألن مستعد  نت واآلن، األخرى االجتمانات

 شًء بعم  بالمٌام تمنعجم حٌانا  نو  بأفكارن اآلخرٌن تخبر  ن نتٌن كخطٌب دورن خ   فمن
  فكةةارن حشةةدل الكةةافً ولةةتال  خةةحت إحا بخطبتةةن واهتمامةةا البةةاال  كثةةر جمجةةورن وسةةٌكون مةةا.

 الجمجور. فوابد جمة تعود نتى  لجا جٌدة بطرٌمة المنظمة الخطبف .ومنظمة منطمٌة بطرٌمة

  :بأنجا الخطب هحه وتتمٌز 

 نبتةةخط ناولةةهتت الةةحي الموضةةوعصةةتب  ٌعةةرؾ  ن ٌرٌةةد جمجةةورن إن الفهننم: سننهلة 
 حلن. نتى تساندهم بالتدار المنظمة فالخطبة .طرحجا تحاو  التً والفكرة

 وتةحكر  فضة  بشةك  التعةرؾ مةن مسةتمعٌن ٌمكةن لتخطبةة الجٌةد التنظةٌم :التذكر سهلة 
  الخطبة. نتٌجا تحتوي التً ةالربٌسالعناصر 

   خطةةبجم تنظةةٌم فةةً الكافٌةةة  ولةةاتجم ٌأخةةحون الةةحٌن الخطبةةاء إن :أكثننر مصنندالٌة وإلناعننا 
 ٌتمةون الةحٌن هةؤالء مةن  كثةر صةادلونو المةدارن واسةعً  نجةم نتةى إلةٌجم ٌ نظر بعناٌة
 ومفككة. هابمة خطبا

 مةن بخطةوة خطةوة وٌتابعجا بمجارة صنعت التً خطبال ٌمدر الجمجور إن :إمتاعا   أكثر 
  النجاٌة. حتى البداٌة

تناولجةا  فةً ترؼةب التةً ةالربٌسة ألفكةارا تخطةط عنةدماف  ٌضةا.  نةت ٌسةاندن خطبتةن تنظٌم إن
 كثر فانتٌة  كونت وسوؾ جزء منجا،  ي تنسى  ن المحتم  منلٌس  فإنه ،وترتبجا حسب رؼبتن

  .وتأثٌرا  

   الموضوع اختٌار

 ٌعتبةةر حلةةن ومةة  ننةةه. سةةتتحدث الةةحي الموضةةوع تحدٌةةد هةةو خطبتةةن إنشةةاء فةةً خطةةوة  و  إن
 الخطةب بموضةونات متةًء العةالم لكةن بمكةان. الصةعوبة نمة األمةر هةحا  ن المبتةدبون الخطباء
 الموضةوع فاختٌةار ولجمجةورن. لةن مناسب موضوع اختٌار هً تواججن التً والعمبة ،الممكنة

 نتةى فكةر فٌةه. التفكٌةر  و ننةه التنمٌةب فةً تمضةٌجا طوٌة  سةانات  و خاصةة لدرات ٌتطتب ال
  -:فً المثا  سبٌ 

  العم . فً زم بن  و  صدلابن م  مؤخرا  جرٌتجا منالشات  

 مجتة.  و صحٌفة فً لر تجا انتباهن  ثارت مماالت  

 الخ، الشخصٌة حواسبوال والكتابة العمارات مث  معٌنة موضونات فً خبرتن.  

 األسرٌة. والع لات والسفر التسوق مث  الٌومٌة التجارب  

  ب.ٌلتخط ا فكار ٌولد  ن الممكن من سبك مما فك   
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إن هحا الشًء مةن ’’ ؛تفكر تجعتن موالؾ تواجه سوؾ ،خطٌبا  كثر خبرة تصبح نندما و خٌرا،
 بحٌةث متةؾ فةً و حفظجةا األفكةار هةحه بتسةجٌ  لةم ‘‘.موضونا جٌةدا لتخطبةة ٌكون الممكن  ن 

 .بعد فٌما إلٌجا الرجوع ٌمكنن

 ستسةتة برنةامج وفً األفكار حو  اختٌار موضونات الخطب من العدٌد المتحك فً تجد وسوؾ
  (.914 رلم )الدلٌ  ‘‘موضوعال اختٌار’’ األفض " الخطٌب"

 – الرٌاضةة نةن التحدث من بدال المثا ؛ سبٌ  عتىف .ٌتناو  فكرة محددة الموضوع  ن من تأكد
  ن تكةون  و األطفةا  رٌاضةة نةن لتتحدث الموضوع حددت  ن الممكن من – نام موضوع وهو
مباز نن تتحدثف تحدٌدا  كثر  بحاجةة و نةن معدودة، دلابكل فمط ستتحدث  نن وتحكر األطفا . ج 
 الةحي الموضةوع  ن مةن تأكةد الكبٌر. الموضوع هحا جوانب من محدد جانب ظجارإل الولت حالج

  جمجورن.ل م بم و نه المناسب ولته فً ٌأتً فٌه تتحدث

 ن  ترٌةةد التةً ةالربٌسة النمطةةة تحةدد  ن فعتٌةن ننةةه، سةتتحدث الةحي الموضةةوع حةددت  ن بمجةرد
 األطفةا ، رٌاضةة هةو سةتتناوله الةحي الموضوع كان إحا المثا ، سبٌ  فعتى .خطبتن فً تتناولجا

 ٌجعتون البالؽٌن  ن مستمعٌن تمن   ن ترٌد ه فٌمكن  ن تتناو   ي من هحه االسبتة فً خطبتن: 
 فرٌةك نةن ممتعةة بمصةص جمجورن تستً  ن فً ترؼب ه  ،  م تنافسٌة  كثر األطفا  رٌاضة

   .كرة المدمل ألطفا ا

 تحدٌد الخطوط العرٌضة للخطبة

 ٌساندن تتاب  فً منظمة منطمٌة بطرٌمة  فكارن تجمٌ  هً خطبتن إنداد فً التالٌة الخطوة إن
 لتنظةٌم مختتفةة  سةالٌب نةدة هنةان خطبتن. لتنظٌم " فض " طرٌمة توجد ال  هدافن. تحمٌك نتى

  نتى  ٌضا عتمدٌو تختاره الحي الموضوع نتى الؽالب فً عتمدٌ تختاره يحال واألستوب الخطبة،
 ومن هحه األسالٌب، ما ٌتً:  هدافن.

 تبةةد  سةةوؾ المثةةا ، سةةبٌ  نتةةى زمنٌةةا. ترتٌبةا الموضةةوع ترتٌةةب ٌةةتم :الزمنننً التسلسننل أسنلوب
 نشأة نن بتفاصٌ  لمدٌنتن المبوٌة بالحكرى المرتمب االحتفا  نن فٌجا تتحدث خطبة فً الحدٌث
 مةن  و الحةالً. وضةعجا نةن تتحةدث ثةم السةنٌن، نبر تطورها حو  بمعتومات تتبعجا ثم المدٌنة
 الخمسةة الخطةوات حو  الخطبة مث  ما، نمتٌة فً تتم التً الخطوات خطبتن صؾت  ن الممكن
  المجنة. تؽٌٌر نمتٌة فً تتم التً

 ننةد المثةا ، سةبٌ  عتةىف .المكةانً االتجاه الخطب من النوع هحا ٌتب  :المكانً التسلسلأسلوب 
 المناسةبة ةالصةؽٌر الزهةور اٌةةبدفةً ال تنةال   ن الممكن من زهور، حدٌمة تخطٌط نن الحدٌث
 نةن الحدٌث ثم ، الحدٌمة لوسط المناسبةو شٌبا األكبر الزهور بمنالشة تتبعجا ثم الحدٌمة، لممدمة
  الحدٌمة. لمؤخرة المناسبة األطو  الزهور

 فةً التةأثٌرات.و األسةباب بةٌن الع لةات الخطةب مةن النةوع هةحا ٌبةٌن :السببً التسلسلأسلوب 
الةدمار و اإلنصةار نتكةو كٌفٌةة صةؾت فالخطبةة التةً السةبب. ثةم  وال التةأثٌر منالشةة ٌتم الؽالب

  التنظٌمً. النموح  هحا ناسبت الناتج ننه

 مةن نادة وحلن المختتفة، الخطط  و االلتراحات بٌن والمفاضتة بالممارنة تموم :الممارنةأسلوب 
 تمةارن  ن الممكةن مةن المثا ، سبٌ  عتىف األفض . هو االتراح  و خطة   بأن الجمجور إلناع  ج 
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 وحلن جدٌد، بمنتج نٌتعتما مختتفٌن التراحٌن بٌن نلمدٌري شركتن التنفٌحٌٌ نرض فً وتفاض 
 اآلخر. االلترا  من  فض  االلتراحٌن  حد بأن إلنانجم  ج  من

 فرنٌةة. موضةونات إلةً الةربٌس الموضةوع تمس ةم الخطبةة هةحه :الموضنوعً التسلسنلأسلوب 
 واعنة  ث ثةة تتنةاو   ن الممكةن مةن المةحٌاع  بةرامجتؽٌٌر  نن تتحدث خطبة المثا ، سبٌ  عتىف

  .الحوار وبرامج األخبار وبرامج الموسٌمٌة البرامج :البرامج من مختتفة

 هةحا إن المشةكتة. هةحه حة  تعرض ثم ح  إلى تحتا  التً المشكتة تعرض :المشكلة حلأسلوب 
 اإلجةراءات. بعةض نتةى اتخةاح مسةتمعٌن تحث  ن حاولت إحا جٌد بشك  فعا  التنظٌم من النوع

 النمةةوح  هةةحا تةة ءم والبٌبةةة النةةاس نتةةى المٌةةاه تتةةوث تةةأثٌر تصةةؾ خطبةةة المثةةا ، سةةبٌ  عتةةىف
 هحا لولؾ فعته ٌمكن الحي ما وتصؾ مدٌنتن فً المٌاه تتوث مصادر تحكر  ن بشرط التنظٌمً،
 التتوث.

 فتتاحٌةاال سرد

 موضةوعصةتب و افتتاحٌةة نتةى تشةتم  و ن البةد خطبةة كة   ن األو  المشةروع فةً تعتمت لمد
 ننةه. سةتتحدث مةا و توضح لجم الجمجور انتباه نتى تستحوح  ن االفتتاحٌة نتى فٌتعٌن .ةموخات
  الجٌدة: ل فتتاحٌات ةاألمثت بعض وإلٌن

  انتراضٌة. جمتة  و مفاجا سؤا 

 مناسبة. لصة  و  مث  و لو  مأثور  

 لشًء  و صورة ما. نرض 

 فٌه. تتحدث الحي بالموضوع وٌرتبط االنتباه ٌجحب  ن الممكن من نام شًء  

 التالٌة: االفتتاحٌات تجنب ولكن

 ةانتحارٌ جمتة. 

 ننه ستتحدث الحي بالموضوع تتعتك ال فكاهة  و لصة. 

 مألوفة بطرٌمة تتمٌجا نادٌة م حظة. 

 الحركة. بطٌبة  و طوٌتة لصة  و جمتة  

  ما....  ولت فً التفكٌر نن تولؾت ه ’’ مث  مبتح  سؤا‘‘  

 

 كتابة صلب الموضوع
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 التً األفكار  و الحمابك نتى وٌحتوي خطبتن من ربٌسال الجزء هو الخطبة موضوع صتب إن
 لةن المتةا  الولتب محدود الموضوع صتب وٌجاتٌح التً المعتومات حجم و .فً تمدٌمجا  ترؼب
 فمةط ٌتحكرس المستمعٌن معظم و ٌتحكره.  ن الجمجور ٌستطٌ  الحي المعتومات وبكم فٌه التحدث
 دلةابك، سةب  إلةى ةخمسة مةن تتةراو  لمةدة فالحةدٌث .من خطبتن  فكار  و حمابك ةخمس  و ةث ث
  .ةربٌس  فكار  و حمابك ث ثة ٌكفٌه

 بالموض  ٌتعتك ما جمٌ  تسج   ن المفٌد من تجد لد  تناولجا ترٌد التً واألفكار الحمابك هً ما
 فكةرة لكة  واحةدة وجمتةة معتومةة  و فكرة لك  بطالة مستخدما صؽٌرة، م حظات بطالات نتى
  و األفكةةار سةةتكون  نجةةا حٌةةث  فكةةار  و معتومةةات ثةة ث  هةةم  و  فضةة  اختةةر ثةةم .معتومةةة  و

 عتىف تأثٌرا .  كثر رسالتن نرض تجع  بصورة بترتٌبجا لم ستعرضجا. التً الربٌسة المعتومات
 ةالربٌسة النمةاط فةإن والخضةروات، الفواكةه تنةاو  فوابةد نةن خطبة تكتب كنت إحا المثا ، سبٌ 
  هً: تختارها  ن الممكن من التً الث ثة

الجسةم لكةً  اٌحتاججة ًتةال بالعناصر الؽحابٌةة ٌمدن والخضروات الفواكه تناو  -1
  .ٌموم بوظابفه

 الشٌخوخة. آثار من ٌحمً والخضروات الفواكه تناو  -9

 و مةةراض بالسةةرطان اإلصةةابة مخةةاطر مةةن ٌمتةة  والخضةةروات الفواكةةه تنةةاو  -2
  المتب.

 نناصةر ىإلة  ساسةً ننصةر كة  تفصةٌ  هةو تةنخطب موضةوع صتب سرد فً التالٌة والخطوة
 تةدنمجا. التةً المعتومةة  و الفكةرة تثبةت  و نتةى تؤكد  و الفرنٌة العناصر توضح بحٌث فرنٌة

 األفكةار  و العناصر تحكر نتى المستمعٌن وتساند تشوٌما  كثر الخطبة تجع  الفرنٌة فالعناصر
 1 رلةم الربٌسةً لتعنصةر الفرنٌةة العناصةر تكةون  ن الممكةن مةن المثةا ، سةبٌ  عتىف ة.الربٌس
  ٌتً: كما  ن ه حكره الوارد

  و الطالة تولٌد فً جسمال ٌستخدمجا التً والدهون و النشوٌات السكرٌات نتى تحتوي فالفواكه’’
  ‘‘.الخ ٌا بناء

 نتى: المادةة وتشتم  هحه لجا ولتفكرة الربٌسمساندة  مادةب فرنً ننصر ك  ٌتب  ثم

 والحةوادث والبٌانةات باألحةداث ةعتمتالم المعتومات لتوصٌ  طرٌمة  وهً ،حصائٌاتاإل 
  .نبر حكر معتومات نددٌة واحصاءات حو  الموضوع

 الموضوع. فً خبرة حوي  شخاص من آراء  و التباسات تكون بحكرو ،االستشهادات 

 تعرفةه شخصل  و لن ول  حو  حدث حي ن لة العادة فًوتدور  ، مصصال أو مثلةاأل 
  ننه. لر ت ما شخصل  و

 صور  و خرابط  و بٌانٌة رسومات الوساب  تتن تكون  ن الممكن من :المرئٌة الوسائل 
 اسةةتخدام حةةو  المعتومةةات مةةن الكثٌةةر )هنةةان آخةةر. شةةًء  ي  و  و نمةةاح  مجسةةمات  و

  (الثامن مشروعال فً المربٌة الوساب 

 إثباتجا. ٌمكن معتومات هًو ،الحمائك  
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، هحه الطرٌمةة وتأكد تماما من  ن الطرٌمة التً تختارها لتدنم فكرتن الربٌسة،  ٌا كانت
  النمطة التً تتناولجا فً خطبتن.وتتناسب 

 تساند بطرٌمة ةالربٌس و فكارن رسالتن لنم  األخٌرة فرصتن هً الخاتمة إن :الخاتمة 
انطبانةةا دابمةةا لةةدى  وتتةةرن  فكةةارن تؤٌةةد  ن ٌجةةب فالخاتمةةة .تةةحكرهانتةةى  مسةةتم ال

 التةً لألفكةار بمتخةص خطبتةن إنجاء بإمكاننفكنت تخاطب مستمعٌن ما  فإحا .مستمعٌن
 ،اتخاح إجةراء مةا نتى مستمعٌنال ما كنت تمن   و تحث إحاو .تنخطب موضوع جاضمنٌت

 تخةتم  ن تسةتطٌ  ثةم ومةن، تمعونمعٌنا ٌمكن  ن ٌتخةحه المسة فبإمكانن  ن تمتر  إجراء  
  التباس.  و حجٌة   و سؤا   و انتراضٌة جمتة كونت كأن  خٌرة، بم حظة

 إؼةةراء لةةاوم .ت  ن تةةحكره فةةً ولةةت سةةابكنسةةٌ لةةد مةةا شةةٌبا تتةةحكر الخاتمةةة، إلمةةاء وننةةد  حٌانةةا،
 ال كةحلن الجمجةور. ٌربةن  ن الممكةن مةن الخاتمةة فةً جدٌةدة معتومةة، فإدخا  اآلن ننه التحدث
 ننوة ك من نه    .خطبتن  ثناء لتته  و تفعته نسٌت  ن شًء  ي نن  و فعتته شًء  ي نن تعتحر
  .وبثمة

   خطبة لمخطط نموذج

  ة:ربٌس نناصر ةث ث نتى تحتوي لخطبة فٌما ٌتً مخططا

  وهً: االفتتاحٌة ( أ) 

 الجمجور انتباه تجحب (1

 الخطبة موضوعتمود الجمجور إلى  (9

  الموضوع صلب(  ب) 

  الربٌس العنصر (1

  الفرنً العنصر -  

  الفرنً تعنصرلمساندة ال مادةال - ب

 العنصر الربٌس (9

  الفرنً العنصر -  

 تعنصر الفرنًلمساندة ال مادةال - ب

 العنصر الربٌسً (2

  العنصر الفرنً -  

 تعنصر الفرنًلمساندة ال مادةال - ب
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  الخاتمة(   ) 

  .متخص  و نامة نظرة (1

  .جمتة ال ٌمكن نسٌانجاب دنوة إلى اتخاح إجراء معٌن  و اإلنجاءال (9

 التحةةرن فةةً المسةةاندة إلةةى ٌحتةةا  الجمجةةور إن :اهتمامننا أكبننر بننٌن أجننزاء الخطبننة أول  التنمننل
 التةً األفكةار تتبة  نتةى الجمجةور تسةاند جسةور  التنمهحه  تٌحٌو ، خرى إلى فكرة من  سةسب

  :تنتم  نندما نادة  التنم ستخدمٌ األفكار. تتن بٌن الع لة ملج وتوضح ممعجامس نتى تتمى

 الموضوعصتب  إلى الخطبة ممدمة من،  

 المساندة المادة إلى الفرنً العنصر ومن الفرنً العنصر إلى الربٌس العنصر من،  

 آخر  ساسً ننصر إلى المساندة المادة من،  

 الخاتمة إلى مساندة مادة آخر من.  

 الكتمات بعض ومن  سبتة.  و جم   و نبارات  و كتمات ن تكون االنتماالتمن الممكن  
  .(ثم/ ثناء/بعد/لب / بدال/ خٌرا/بالتالً/لكن/كحلن/بعد)االنتمالٌة

 نتى/ن وة نتى حلن/نتى الرؼم من حلن/لحلن كنتٌجة/لـ طبما ة)االنتمالٌ العبارات بعض ومن
لنض  /مث  لنضرب/ٌعنً هحا/ همٌة األكثر من/بـ نبد  دننا/حلن إلى باإلضافة/مث /المثا  سبٌ 

 ك  ٌماومه فتماحا ، الٌم البرنامج هحا كان إحا ) االنتمالٌة الجم  بعض ومن .(بعٌن االنتبار
 األو ؛ الجدٌد المنتج هحا لتطوٌر  شٌاء ث ثة االنتبار بعٌن نض   ن ٌجب’’ /شخص 

  (:.......هو والثالث هو:....... الثانًو:.......هو

 فً هذا المشروع مهمتن

  هً: حلن فً مجمتنو، ةالمؤثر الخطبة تنظٌم نتى منصب الخطبة هحه فً التركٌز إن

 ستسة. بصورة خطبتن وفجم بمتابعة لجمجورن سمحت لموضونن ةمناسب خطة اختٌار  

   ةالربٌسة العناصرب  ن تدنم هحه الرسالة وٌجب لتجمجور، بالنسبة واضحة رسالتنجع 
 .لجا المساندة والمادة والفرنٌة

 إلةى فكةرة مةن تنتمة  ننةدما مناسبة انتمالٌة  سبتة  و جم   و نبارات  و كتمات استخدام 
   خرى.

 فعتةتمثتمةا  النمةاط االحتفاظ بتتةن المفٌد من  نه تجد مدف ،تٌنلوٌ وخاتمة افتتاحٌة رابتكا 
 .األو  بالمشروع
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 األو  لمشروعا تمٌٌم منو النصابح التً حصتت نتٌجا   لتراحاتاألخح بعٌن االنتبارل 
 .والتدرب نتٌجا خطبةإندادن لت نند

 ظمٌنت’ األفض " الخطٌب" ستستة برنامج إلى ارج  الخطبة، تنظٌم حو  المعتومات من ولتمزٌد
 تمةوم ننةدما األو  مشةروعال فةً الخطٌةب مراجعةة لابمة استعرض (.916 رلم )دلٌ  ‘‘طبةخال

 لخطبتن. باإلنداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةخطبالم ٌنظت -مشروع نموذج تمٌٌم
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 -------------------------------------------------- :الخطبة ننوان

 ------------------- التارٌخ: ------------------------ الممٌ م: اسم

 اضحو هدؾإلً  الجمجور ترشد بطرٌمة تنظٌمجا تم خطبة بإلماء الخطٌب ٌموم: مالحظات للممٌ م
 ةربٌسةةنناصةةر   و وحمةةابك وخاتمةةة موضةةوعصةةتب و افتتاحٌةةة نتةةى الخطبةةة وتحتةةوي ومحةةدد.
 إلةى باإلضةافة فضتن؛ فمن واألفكار. الحمابك بٌن ورلٌمة ةستس تنم ت م  مناسبة مساندة ومادة
 ولةم فبةة كة  فةً الخطبةة تصةنٌؾ خة   مةن التةالً التمٌةٌم نمةوح  إكمةا  نتٌن الشفجً، تمٌٌمن
 إجراءات محددة توصً بجا. احكر  و التعتٌمات بتمدٌم

 = ممتاز  0
 الخطٌب  نتى من معد  مستوى خبرة=  4
 ممبو =  2
 من الممكن  ن ٌتحسن=  9
 الى نناٌةٌحتا  =  1

 التعلٌمات/االلتراحات التمدٌر الفئة

 الخطبة لٌمة 

 (مستم لت بالنسبة ىزمؽ وحات مةشاب)

0 4 2 9 1  

 اإلعداد 

 ب(والتدر )البحث

0 4 2 9 1  

 التنظٌم 

 وواضح( )منطمً

0 4 2 9 1  

 االفتتاحٌة 

 الموضوع( إلى وتمود االنتباه )تسترنً

0 4 2 9 1  

 الموضوع صتب 

 وٌحتةةوي ومناسةةب جٌةةد بشةةك  )انسةةٌابً
 (دانمة مواد نتى

0 4 2 9 1  

 الخاتمة 

 )فعالة(

0 4 2 9 1  

  االنتما 

 (ومفٌد )مناسب

0 4 2 9 1  



 

 انمتواصم انمتمكن
 

26 

 كثةر الخطبةة لٌجعة  خطٌةبال بةه ٌمةوم  ن الممكةن من كان الحي المختتؾ الشًء هو ما  
  فانتٌة 

 

 

 لخطبةا  نجبن فً الحي ما   
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 (حدد هدفنالثالث )المشروع 

 الملخص التنفٌذي

 ت سةتً  و ت من   و ت خبر  ن هو العام الجدؾو خاصا. وهدفا ناما هدفا خطبة ك  تتضمن  ن ٌجب
 جمسةمان بعةد المسةتمعون ٌمةوم بةه ن  فةً ترؼةب مةا هةو الخةاص والجةدؾ ،مسةتمعٌن  تحفةز  و
 ،سةةج   مةةرا الخطبةةة تنظةةٌم  ن سةةتجد والخاصةةة، العامةةة  هةةدافن تضةة   ن فبمجةةرد خطبتةةن.ل

  كثةر خطبتةن كانةت كتمةا بةالطب ، وصةدلا. ونشةاطا إلنانةا  كثر  ننتجع وطمأنٌنة ثمة وستزداد
  المرجوة.  هدافن لتحمٌك  لرب كانت كتما تنظٌما،

  األهداف:

 والخاصة. العامة  هدافه وتحدٌد معٌن موضوع اختٌار  

 وجه.  كم  نتى األهداؾ هحه تحمك بطرٌمة الخطبة تنظٌم 

 األهداؾ. دنمت والخاتمة الموضوع صتبو االفتتاحٌة  ن ضمان  

 به. تشعر  ن الممكن من توتر  ي نتى و التؽتب  ثناء الخطبة الثمة  

  التحكٌرٌة اتبطالال تستخدم  ال جاهدا حاو.  

  دلابك ةسبع إلى ةخمس من :الولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انمتواصم انمتمكن
 

28 

 هدفتحدٌد ال 

  ن مسةتم ال مةن ترٌةد الةحي مةا بوضةو   ن تعةرؾ نتٌن فٌتعٌن ،تنلخطب بالتخطٌط تموم نندما
 تعةةرؾ  ن بمجةةردو هةةدؾ. نتةةى خطبتةةن تحتةةوي  ن وٌجةةب .الخطبةةة نجاٌةةة فةةًٌفعتةةه   وٌعرفةةه 
الخطبةة و  تنظةٌموو كمجةا  المعتومةاتنوع  مث  - بالخطبة تتعتك التً تفاصٌ ال جمٌ  فإن هدفن

  هدفن. تحمٌك فً مساهمتجا  ساس نتىٌمجا ستم  نن حٌث ،تحدٌدها سج ٌس – إلماءاستوب 

 .خاص وهدؾ نام هدؾ األهداؾ: من نونان ٌوجد

 العامالهدف 

نةن  إن الؽرض الربٌس من خطبتن ٌتمث  فً هدفجا العةام. التخةر  معظةم الخطةب فةً  هةدافجا
 العامة:  حد هحه األهداؾ

  و جدٌةد موضةوع نةن ما ءشًب مستمعٌن تخبر  ن ترٌد نندما تثمٌفٌة خطبة تمدم فانن :اإلخبار
 و فالمحاضةرات المتٌة . ننةه ٌعرفون ما موضوع نن الكثٌر جمتعتم  و لدٌجم جدٌدة مجارة تنمً

  تثمٌفٌة.اخبارٌة  خطب كتجاالتوضٌحٌة  والعروض البٌانات الموجزة

 و  جماتنالن  و تصرفاتجم  و المستمعٌن موالؾ من تؽٌر  ن جاهدة عالناال خطب تحاو  :اإللناع
 تعتبةر الحمة ت وخطةب تروٌجٌةةال بخطةال إن .ٌجةانت الموافمةة  ووججةة نظةرن  بتبنةً ستوكجم

  .لناعاال خطبل مثا  

: تحاو  الخطبة الترفٌجٌة   ن تستً المستمعٌن و  ن تدخ  المر  نتةى لتةوبجم. و تعتبةر الترفٌه
خطبةة  الخطب الفكاهٌة من  برز  نواع الخطةب اإلمتانٌةة. ومة  حلةن، مةن الممكةن  ن تكةون  ي

ماتعة دون  ن تكون بانثة نتى الضحن ) و المجمجة( و حلن من خ   احتوابجا نتى النوادر ) و 
الطرؾ(، كأن تتحدث فً خطبتن نن بعض التجارب )الطرٌفة(ؼٌر العادٌة التً واججتن نندما 

 .كنت فً رحتة نم 

  و بجةا ٌحتةحى  مثتةة  و نبٌتة  هداؾ تحمٌكنتى  الناسإلى حث  اإللجامٌة خطبال جدؾت :اإللهام
 هةً التخر  حف  فخطبة والوجدان. العاطفة فً رتكزت فجً . نجاز الصى ما ٌستطٌعون انجازة

 .اإلجامٌة خطبةتل نموحجً مثا 

ربما تسم  خطبة تبدو لن حات هةدفٌن. فعتةى سةبٌ  المثةا  ، لةد تسةم  خطبةة تثمٌفٌةة وتجةد  نجةا 
 الخطبة لجا  ن ٌعنً ال الدنابة فاستخدام .الطرٌفة ٌضا مستٌة ألن الخطٌب حكر بعض المصص 

 نم  فً لتسانده الدنابة استعم  الخطٌب ولكن اإلخبار، هو الخطبة من الؽرضف نامٌن. هدفٌن
وبالرؼم من  نه من الممكن  ن تحتوي الخطبة نتى هدفٌن نامٌن، لكننا ال ننصح بحلن.  رسالته.

 ن تحمك الجدفٌن بشك  فعا . كحلن من الممكن  ن فولت التحدث محدود، مما ٌجع  من الصعب 
  ٌضطرب المستمعون وٌتشتت انتباهجم نندما تتمً نتى مسامعجم كما  كبٌرا  من المعتومات.
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 الخاص الهدف

 جةدا واسة  هةدؾ فجةحا بٌةت، متصةمٌ إنةادة حةو  تثمٌفٌةة خطبة إللماء تخطط ننلو فرضنا  نن  
 ةسةبع إلةى ةخمسة مةن تتةراو  خطبةة فةً كةاؾ بشك  الموضوعاإللمام ب فً صعوبة تجدربما و

 محةدد ،خةاص هةدؾ إلى العام الجدؾ حصر فإن دلٌمة. ث ثٌن تستؽرق خطبة فً حتى  و دلابك
 ،ن مةن إدارتجةا بشةك  كبٌةروٌمكنة فانتٌةة  كثةر  كبةر ولعةا   خطبةةال ٌجعة  سةوؾ ،واضةح بشك 
  .مستمعٌنلت إفادة  كثر تصبح وبالمث 

 ٌجب ولكن .نإلى تحمٌمه من خطبت اصبوتهو نبارة نن جمتة واحدة حو  ما  فالجدؾ الخاص 
  كون:ت  ن ٌجب فالجمتة ث ثة: معاٌٌر افٌج تتوافر  ن

 سةةماع بعةةدالمسةةتم    ن ٌمةةوم بةةه ترٌةةد الةةحي مةةا .تلمننًمال نظننر وجهننة مننن ةَمُصننو  -1
  خطبتن 

  التعبٌر. ةدلٌم ي  ،محددة -9

 ومةن والعةً الخةاص الجةدؾ ٌكةون  ن ٌجةب حٌةث ،تحمٌمنه مكنتحتوي على هدف ٌ -2
  تحمٌمه. الممكن

 تخبةةر  ن’’هةةو هةةدفن  ن تمةةو   ن مةةن بةةدالف ،تتمةةًمال نظةةر وججةةةمصةةاؼة مةةن  كتةةب جمتةةة 
 ٌكةون سةوؾ ،خطبتةً سةماع بعةد’’تمةو   ن الممكةن مةن ،‘‘بٌةت تصمٌم إنادة نن الجمجور
 الممنعةة، الخطبةة ففةً .مةتمكن ممةاو  الختٌةار الخمس الخطوات تحدٌد نتى لادرا الجمجور

 سةةوؾ المدٌنةةة مجتةةس فةةإن خطبتةةً، سةةماع وبعةةد’’هةةو الخةةاص هةةدفن ٌكةةون  ن الممكةةن مةةن
  ‘‘لتفنون. مركز بناءالعرض الممدم ل نتى ٌوافك

تأكد من  ن الجدؾ الخاص معمو . فمولن: "بعد سماع خطبتً، سوؾ ٌكون الجمجور لادرا 
معمولةةة. ولكةةن مةةن األفضةة   ن تمةةو : "بعةةد سةةماع نتةةى إصةة   الدراجةةة " لٌسةةت جمتةةة 

خطبتةةً، سةةوؾ ٌكةةون الجمجةةور لةةادرا نتةةى المٌةةام بعمتةةٌن بسةةٌطٌن مةةن  نمةةا  الصةةٌانة 
  "ٌحافظان نتى س مة

نتٌن  ن تجع  الجةدؾ الخةاص واضةحا ومختصةرا. لةم بتسةجٌ  هةحا الجةدؾ و نةط اهتمامةا 
تثمٌفٌةة، فةإن جمتةة الجةدؾ الخةاص مةن زابدا لألفعا  التً تسةتعمتجا. فةإحا كنةت تتمةً خطبةة 

/لم بإنةداد/حت / حكر، بٌنمةا جمتةة الخطبةة  الممكن  ن تحتوي نتى  فعا  مث ؛ لارن/حدد/سةم 
ت  ونتٌن .اإللنانٌة من الممكن  ن تحتوي نتى  فعا  مث ؛ اشتر/شارن/التحك/انرض/صو 

الكتمةات ؼامضةة فجحه  – ححرا ن/كنتى تعرؾ/ فجم/انرؾ مث ؛ كتمات استخدام تتجنب  ن
وٌجب  ن تكون الجمتة مصوؼة فً نبةارة واضةحة تمكنةن مةن  .وال ٌمكن استعابجا بسجولة

 .معرفة مدى تمب  الجمجورم  لجدفن

بعد  ن تمةوم بكتابةة ؼةرض خطبتةن الخةاص، مةن الممكةن تحدٌةد النمةاط الربٌسةة التةً ترٌةد 
مةة  وجةةه ومةةا هةةً  كثةةر طرحجةةا والحمةةابك واألفكةةار التةةً تسةةاند العناصةةر الربٌسةةة نتةةً  ك

مخططات الخطبة المناسبة الواجب إتبانجا.  حٌانا من الممكةن  ن ٌطؽةى نتٌجةا االسةتطراد. 
ة التةً تسةجم بشةك  ولكن كن ححرا و ض  فمط العناصر الربٌسٌة والحمابك واألفكار الدانمة

 الخاص. تنخطبمباشر فً هدؾ 
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جور ٌرٌةةد  ن ٌعةةرؾ مةةا الةةحي ننةةدما تكتةةب الخطبةةة، اجعةة  هةةدفجا واضةةحا لتجمجةةور. فةةالجم
وٌجةب  تتحدث ننه، لحلن فإن افتتاحٌة خطبتن ٌفترض بجا  ن تخبرهم نن هةدفن بوضةو .

 ن ت كةرر الخاتمةة مةا   ن ٌمدم صةتب موضةوع الخطبةة المعتومةات التةً ونةدت بجةا، وٌجةب
كما ٌجب  ن ٌكون الجمجور لادرا  نتى تحكر هةدؾ الخطبةة والتعبٌةر  فً ممدمة. به خبرتجم 

 ننه فً جمتة واحدة .

   بثمة التحدث

 تنظةٌم نتةى والممدرة الخاص هدفن فمعرفة الخطبة. تنظٌم  همٌة الثانً المشروع فً تعتمت لمد
 الثمةةةوٌحمةةك لةةن  كخطٌةةب لةةن جمةةة منةةاف  ان لةةنٌةةوفر الجةةدؾ هةةحا لتحمٌةةك فعةةا  بشةةك  خطبتةةن

 ستشةعر ،خطبتةن تتمً بجةاس التً والطرٌمة الخطبة فً زهاج ن ترٌد ماٌتضح لن  فعندما .ابدةالز
 خطبتن. وفً نفسن فً الثمة من وبمزٌد لرضابا

ستكتشؾ  ٌضا  نه نندما تولً موضةونن شةًء مةن االهتمةام و ننةدما تكةون مشةانرن تجاهةه 
 لوٌة،  نه ٌسج  نتٌن انداد خطبتن وإلمابجا.

مجتمةا بةه لماحا  ألنن متحمس لتموضةوع وتةؤمن بمةا تمةو  وتةؤمن بةأن جمجةورن سةوؾ ٌكةون 
 ٌضا. إن هحا األمر سٌجعتن  كثر إلنانا ومصةدالٌة. فعنةدما تكةون واثمةا ومتحمسةا ولةادرا نتةى 
 اإللناع نندبح تكون  كثر مصدالٌة، ونندبح سٌعٌرن الجمجور االهتمام وٌحترم وججة نظرن.

فعندما تتحةدث فةً موضةوع تسةمت  بةه  و ٌسةتثٌر مشةانرن ، فعندبةح سةتجد فوابةد  خةرى حٌةث 
د نفسن منجمكا فً خطبتن مما ٌنسٌن التوتر الحي ٌعٌ  بداختن. ولد تعتمت فةً المشةروع ستج

األو   ن التوتر ٌعتبر  مرا طبٌعٌا بالنسبة لك  خطٌب. إال  نه إحا شعرت بكثٌر مةن التةوتر ننةد 
 التحدث، فانتم  نه لد حان الولت لتتختص منه.

 و ٌحسةةنون االنصةةات حي تنتمةةً إلٌةةهلةةا التوستماسةةترز نةةادي  نضةةاء  ن تةةدرن  ن  وال ٌجةةب
 لةحلن جٌةدا، خطٌبةا تصةبح  ن  جة  مةن ججةودن فةً ٌساندون  ن ٌرٌدون إنجم لطفاء.و ودودٌن
 إلةةى اإلثةةارة لتضةةٌؾ االنفعالٌةةة الطالةةة مٌةةزة اسةةتؽ  مةةنجم. خابفةةا تكةةون ألن سةةبب لةةدٌن فتةةٌس
 بكة  االنفعالٌةة الطالةة اسةتؽ  كحلن، بحماسن. ٌتأثر  ن فً الجمجور ٌساند سوؾ فجحا -خطبتن
 هةدؾ ولةدٌن ٌثٌرن، موضوع لدٌن ٌكون فعندما نتٌجا. والتدرب تنخطب إنداد فً الكتمة معنى
  صةبحت  نجةا لدرجةة جٌةد بشةك  الخطبةة نتةى تةدربت ولةد جٌةدة، بطرٌمةة منظمة ومادة واضح
 بعةض تجةد  ن الممكةن ومةن .متةوترا   ٌجعتةن  ن الممكةن مةن سةبب ٌوجد ف  لن، بالنسبة مألوفة
  .119 صفحة فً توترال نتى السٌطرة حو  المفٌدة األفكار

   بطالات تذكٌرٌة بدون إلماء الخطبة

 الثمة نم فً  فاستخدامن لتبطالات التحكٌرٌة الخطبة. فً بطالات تحكٌرٌة تستخدم  ال حاو 
 بالجمجور اتصا  نٌنن خ   فمن العكسً. االنطباع نم ٌ  ن الممكن من ،والصدق والحماسة
نتى  تأثٌرا    كثر تكونس ،البطالة التحكٌرٌة خ   من التحدث منبدال  نبلت من والتحدث
 تحاو   ن الممكن فمن كتٌا ، بطالات التحكٌرٌةال نن لتتختً استعداد نتى تكن لم إنو .الجمجور
 نتى كبٌرة بحروؾ خطبتن نناصر من ربٌس ننصر ك  بكتابة لم التالٌة: بالطرٌمة المٌام
وفً الولت نفسه  سرٌعة، بتمحة بطالة ك  تمر   ن تستطٌ  بحٌث بسٌطة بعبارة مفردة بطالة
  بالجمجور. دابم اتصا  نتى نٌنٌن تجع   ن تستطٌ 
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   مهمتن

  ٌتً: بما المٌام نتٌن فٌنبؽً ،خطبتن  هداؾالتعرؾ نتى  نتى المشروع هحا ٌركز

 والخاصة. العامة  هدافه وتحدٌد الخطبة موضوع اختٌار 

 وجه.  كم  نتى األهداؾ هحه تحمك بطرٌمة الخطبة تنظٌم  

 الةبعض بةبعض جمٌعجةاتةرتبط  والخاتمةة الموضوع صتبو االفتتاحٌة  ن من تأكدال 
 الخطبة.  هداؾ تعزز و نجا

 به. تشعر  ن الممكن من توتر  ي نتى والتحكم والسٌطرة المشروع فً الثمة  

  التحكٌرٌةبطالات ال تستخدم  ال جاهدا حاو. 

 اإلنةداد ننةد السةابك التمٌةٌم مةن نتٌجةا حصةتت التةً االلتراحةات خح بعٌن االنتبةار 
  الخطبة. هحه نتى والتدرب

  لخطبتن. باإلنداد تموم نندما األو  مشروعال فً الخطٌب مراجعة لابمة استعرض
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 تحمٌك الهدف - دلٌل تمٌٌم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــننوان الخطبة 

 ـالممٌم ــــــــــــــــــــــــ التارٌخ ــــــــــــــ
 

واإللناع  )لإلخبار  و محدد : ٌموم الخطٌب بإنداد خطبة لجا ؼرض نام واضحللممٌم اتمالحظ
ربةط نتٌةه ة بالطرٌمةة التةً تحمةك هةحه األؼةراض. وٌجةب تةخطب. و ٌةنظم (الترفٌه  و اإللجام و 

 لخطبتةةه طٌخطةة ن  األؼةةراض. و هةةحه معةةا لتحمٌةةك الخطبةةة خاتمةةةو بصةةتب الموضةةوعالممدمةةة 
. وباإلضةافة ٌخفةً  ي تةوتر لةد ٌنتابةه ن  نتٌه كما ٌجبوٌسعى لعدم استخدام بطالات تحكٌرٌة. 

الخطةب فةً كة  فبةة مةن الفبةات إكما  التمٌٌم التةالً مةن خة   تصةنٌؾ ٌرجى لتمٌٌمن الشفجً، 
 التالٌة:

 = ممتاز  0
 الخطٌب  نتى من معد  مستوى خبرة=  4
 ممبو =  2
 نٌتحسلاب  لتت=  9
 الى نناٌةٌحتا  =  1

 التصنٌف 
 التعلٌمات/
 االلتراحات

  1  9  2  4  0 الؽرض العالم لتخطبة كان واضحا  

  1  9  2  4  0 لتخطبة كان واضحاالخاص الؽرض  

  1  9  2  4  0 تنظٌم الخطبة ٌعم  نتى دنم الؽرض المحدد لتخطبة  

  همت فً ؼرض الخطبة اس المساندةاألساسٌة والمادة العناصر
 المحدد. 

0  4  2  9  1  

 الؽرض  فً تدنٌم ساهمتخاتمة الو وصتب الموصوعبداٌة ال
 المحدد

0  4  2  9  1  

 1  9  2  4  0 حمك الؽرض المحدد الخطٌب  

  1  9  2  4  0  اتوتر  ل و مختصاظجر واثما والخطٌب  

 1  9  2  4  0 الخطٌب لم ٌعتمد نتى البطالات التحكٌرٌة خ   الخطبة  

 

 ٌ كثر فانتٌة   ةبفع  الخطٌب بشك  مختتؾ لجع  الخطماحا ٌمكن  ن  

 

 

  الخطبة   الحي انجبن فًماحا 
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 (طرٌمة اإللماءالمشروع الرابع )
 

 الملخص التنفٌذي

الخطبةةة. فبالكتمةةة تسةةتطٌ   ن تنمةة  رسةةالتن وتةةؤثر نتةةى جمجةةورن  لتكتمةةة تاثٌرهةةا الفعةةا  نتةةى
بطرٌمة صحٌحة ٌحتا  اهتماما كبٌرا  طبتن. إن انتماء الكتمات ونسججاونتى لدرتجم نتى فجم خ

رة ولصةٌرة مث  تنظٌم الخطبةة وتحدٌةد هةدفجا. فعتٌةن انتمةاء كتمةات واضةحة ودلٌمةة ومعبةتماما 
بحٌث تساندن نتى  ن تنم   فكارن نتى نحو جٌد وترتبجا بشك  مؤثر وبطرٌمة صحٌحة. فك  

 كتمة ٌنبؽً  ن تضٌؾ لٌمة ومعنً ولوة لتخطبة.

 :االهداف 

  الجم  المناسبة لتوصٌ   فكارن بوضو  ودلة وحٌوٌة. الكتمات وتركٌباختٌار 

 وتاكٌدها.ثراء افكارن سالٌب الب ؼٌة إلاستخدام األ 

 م المواند النحوٌة الصحٌحة.اتجنب الكتمات ؼٌر المفجومة وؼٌر الضرورٌة واستخد 

 
 دلابك ةالى سبع ةمن خمس الولت:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرٌمة اإللماء
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ٌعتمةد فةً  خطبتةن. وم  حلن فإن نجةا   ي خطبة االواضح والتنظٌم الفعا  هما  ساس الجدؾإن 
لكتمةات لجةا امة  بعضةجا الةبعض. ف جاامجانسةالممام األو  نتةى الكتمةات التةً تسةتخدمجا وكٌفٌةة 

. فالكتمةات الواضةحة والبسةٌطة كٌفٌة تتمً المستمعٌن لجةاو  رسالتن ٌتوص ٌتمث  فًتأثٌر لوي 
فةً وتحفةز المسةتم  وتوصة  رسةالة محةددة تضةٌؾ جاحبٌةة لخطبتةن  والموٌةة وٌالحٌوالمفعمة ب
إحا كةد  نةن أوتخطبتةن. نتةى  تضفً المواند النحوٌة الجٌدة والنطك الستٌم مصدالٌةالولت الحي 

الحٌوٌةة وٌكةون لةدٌن تةأثٌرا  كبٌةرا  نتةى برٌةك مةن كنت ضتٌعا فً التؽة، فسوؾ تتألأل خطبةن ب
 مستمعٌن. 

   لٌسمع الجمهوراكتب 

من كتاب  و ممالة فً مجتة، فإنن تمر ه ندة مرات حتى  لسم معٌن ٌصعب نتٌن فجمنندما 
ٌنبؽً  ن ٌكون ما  ٌكون لمستمعٌن هحه المٌزة. ولحا حٌنما تتكتم اللكن ٌتضح لن المعنى. و

التؽة المتحدثة هً  ل  رسمٌة و كثر تكرارٌة من حا لدي المستم . ولجحا السبب فإن تموله واض
سٌطة السجتة تعٌن المستم  نتى تحكر نماط معٌنة. فإحا  ردت التؽة المكتوبة. فالتكرار والتؽة الب

الكتمات  ماستخدبجا مفتأكد  نن تتحدث التؽة التً ٌتحدثون  المستمعون ك من وٌتمبتونه، ن ٌفجم 
 لشفجً بأستوب جٌد مستخدما اآلتً:المألوفة والمفاهٌم الواضحة. وٌمكنن  ن تبنً حدٌثن ا

 
ٌؤثرون نتى اآلخرٌن باستخدام كتمات طوٌتة س: ٌعتمد بعض الناس  نجم المصٌرة الكلمات

ومتكتفة، ولكن فً الؽالب تكون الكتمات المصٌرة هً األكثر تأثٌرا وتحكرا. فالكتمات المصٌرة 
نتٌن بمراجعة تحكرها، لحا لمستم  نتى اسج  التً ٌ التً تتكون من ممط  واحد فمط هً

ب ندد المماط  فً ك  كتمة. فإحا كانت  ؼتب الكتمات تحتوي المخطط التمجٌدي لخطبتن وحسا
خمسة مماط   و  كثر فإن مستمعٌن سٌواججون صعوبة فً فجم رسالتن،   و  ربعة  و نتً ث ثة

جب  ن تكون  ؼتبٌة وال ٌعنً هحا بالضرورة  ن تحتوي ك  كتمة تمولجا نتً ممط  واحد، ب  ٌ
 الكتمات كحلن.

 
فً إلمابجا و سج  لتمستم  نتى فجمجا كما  ن لجا لوة  لتخطٌبسج  هً  و: الجمل المصٌرة

ن الخطبةكبٌرٌن، وم  حلن فإن  ا  وتأثٌر فً  ن ممتة ومرهمةكوكتٌا  من جم  لصٌرة ت ةالمكو 
ونتى حلن، ٌنبؽً نتٌن استخدام جم    طو  من حٌن إلً آخر لتضٌؾ  ا.ومتابعتج اسمانج

ولمعرفة ما إحا كانت الجمتة معمدة لتؽاٌة،  .المستمعٌن لن متابعةسجولة  تنونا، ولكن تأكد من
 جاإلى  ن تركٌبارة ش  فً الجمتة ٌنتثنافأكثر من فاصتة  وفوجود  . بجا ابحث نن الفواص 

 . شدٌد التعمٌد
 

محددة. وحٌنما تحدد فمراتن فً جم  واحدة فكرة  سردتعم  الفمرة نتى  الفمرات المصٌرة:
والتولؾ بٌن الفمرات ٌعطً  .نتى استعداد لمتابعتن بشك  منطمً، ٌكون الجمجور لصٌرة

 مستمعٌن الولت الستٌعاب ما تموله. 
 

 كن محددا
 

  ما ٌتوصتموم بمحددة و لوٌة ستخدام كتماتلد تندة. حات معان لد تكون بعض الكتمات نامة و
مد ٌفكر ف"  الرساب جم  افتتا  تعنٌه بالضبط. فإحا لتت مث : "خالد لدٌه مجمونة كبٌرة من 

، بٌنما ٌعتمد آخر  ن لدٌه مبة  و  كثر. وإحا لتت تتن الجم  ن خالد لدٌه نشرة من  ما شخص
 و فً المتناو   و لٌست بجودة نالٌة. فأنت تعنً  ن البدلة لٌست ؼالٌة "إنَّ هحه البدلة رخٌصة" 

وانتمادا نتى وججة نظر الشخص، فإن نبارة " تناو  دمحم نشاء طٌبا" لد تعنً  ن دمحما  لد 
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 و  مصرؾلد تعنً نشاال   و سارق  "مجرم"فً العشاء. وكتمة  "الفٌتٌه" و  "البرجر"تناو  
  حد بما ٌكون لجا معانً مختتفة لدىر "محافظ" و  "حر"  و لات  . وبعض الكتمات مث  محتاال  

 لسوء الفجم. تدع مجاال ، فعتٌن اختٌار الكتمات التً ال مستمعٌن.  لحا نندما تعد خطبتن
 

 معاجمؼٌر المعانً الموجودة لجا فً الخاصة ٌحاءات  و ا ارتباطاتوتحم  العدٌد من الكتمات 
 نضو فً  نه  ينتى لكتمة "كتب"  معجم. فتعرٌؾ ال و الداللة وهحا ما ٌسمى بالمفجوم

هحا  ومجمونة كبٌرة ومختتفة من الحٌوانات البرٌة التً تشبه الثعتب والحبب وابن آوى" 
جا الكتب ٌمكن  ن لٌمة ناطفٌة مرتبطة بهله لٌس  التعرٌؾ الحرفً . وم  حلن فالمر ة التً ٌعض 

حي معه كتب مدل  ٌمكن  ن ٌتحك بجا خوؾ و لم من سماع كتمة كتب، بٌنما الطف  الصؽٌر ال
م  الكتمات التً تختارها ٌنبؽً  ن تعطً المستولحلن فٌشعر بالعاطفة من سماع نفس الكتمة. 

 الدالالت التً ترؼب فً نمتجا.
 

 كلمات مفعمة بالحٌوٌة 
 

 فجمبحٌث تساند المستم  نتى  واضحة حات معانت التً فً خطبتن ٌنبؽً  ن تكون الكتما
 كما ٌجب  ن ،ٌجب  ن تثٌر تخٌ  المستم والكتمات وسماع وإحساس وتحوق هحه الكتمات. 

ما تموله. فبدال من لو  "لدم مادلٌن تؤلمجا  ٌفجمبحٌث ٌمكن لتمستم   ن  ومعبرة تكون وصفٌة
، فإنجا ونرالمدٌنة فً طرٌك  إلىمججدة  المدٌنة" ل  "بٌنما كانت مادلٌن تسٌر إلىوهً تسٌر 

" سٌجتب هحا العرض مزٌدا  من األموا  . وبدال من لو "لن لتورم لدمٌجاتألما  شدٌدا  وح تألمت
بحٌث  دوالر 95.555لتمدرسة" فم : " سٌعم  هحا العرض نتى زٌادة دخ  المدرسة بوال  

 ."لعام المادمفً الشراء كتب جدٌدة وتججٌزات لتفصو   ا  كافٌ هحا الدخ  كونٌ
  

لخطبتن. وحٌنما  وإثارة لوةاألداء تضٌؾ الحركة و فاألفعا  المعبرة نناختر األفعا  بعناٌة. 
، فاألفعا  )ٌجز وٌجر وٌحبحب( لجا لوة لجا لوةتعطً استخدام األفعا  التً تكتب خطبتن، فعتٌن 

 ٌجأر  و ٌصرخ  و ٌجمس  و))ٌحرن(. وٌمكن استبدا  الفع  )ٌتحدث( بالفع    كبر من الفع 
 .(ٌسٌر)ٌمكن استخدامجا بدال من  (ٌعر   و ٌزحؾ  و ٌمشً مججدا)واألفعا  مث   .(ٌنتحب

  
استخدم الفع  المبنى لتمعتوم. فالجم  فً التؽة العربٌة إما  ن تكون مبنٌة لتمعتوم  و مبنٌة 
لتمججو . وفً المبنى لتمعتوم، نصر  بحكر الفان  فً الجمتة. ففً الجمتتٌن "انتخبنا مروان 

نادي"، و"راجعنا البرامج" ٌتضح بالضبط من لام بأداء الفع  وهو الضمٌر المستتر ربٌسا لت
"نحن". وفً المبنً لتمججو ، ٌؽٌب الفان  نن الجمتة مث : تم انتخاب مروان " و"روجعت 
البرامج ". نجد هنا  ن المبنً لتمعتوم ٌستخدم كتمات  ل  و سج  لمتابعة الحدٌث بحٌوٌة  كثر 

 وامتاع  كبر.
 

استخدم الجم  اإلسمٌة لدر المستطاع فجً  لوى من الجم  الفعتٌة. فبدال لولن من "ٌكون 
ٌمكننا حماٌة األشجار  جمتة "و بدال من . س جمٌ "، ل  "شروق الشمس جمٌ "شروق الشم

حظر مرور المركبات فً  " ل " حظر مرور المركبات  نبروالحٌاة البرٌة فً الحدابك 
فً   نتنت سارة ترشٌحجا ". وكحلن ٌمكن استبدا  جمتة "ً األشجار والحٌاة البرٌة ٌحمالحدابك 
 حة فً االنتخابات".سارة مرش " بجمتة "االنتخابات

 

 البال ٌة لم بتجسٌد االسالٌب
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دوات األ. وإلٌن بعضا  من تضفً نتى الجمتة نونا من السجولة والتمٌزالب ؼٌة االسالٌب 
 األكثر فانتٌة:  ةٌالب ؼ

 :إحا تجاهتنا  طفالنا  :مث  "؛مث   و كـ"التشبٌه هو ممارنة تستخدم فٌجا كتمتً  التشبٌه"
 السرطان". كوالتعتٌم فإن الجج  سٌنتشر 

 :مث : "الجج  سرطان ٌجب  ؛ضمنٌة جاممارنة ولكن نتى م تاالستعارة تش االستعارة
 إبادته". 

 ًجاورتٌن بطرٌمة  و  كثر فً مستج  لفظتٌن مت: وهو تكرار حرؾ الجناس االستهالل
 ومن االمثتة نتى حلن "حماٌة وحفظ الس م". شٌمة وٌسج  حفظجا.

 وهً األفكار والصفات والنماط التً ٌتم تجمٌعجا فً ث ث مجمونات. الثالثٌات :
ومن  .التحكر سجتةواألفكار التً ٌعبر ننجا فً ث ثٌات تكون لجا إٌماع جمٌ  وتصبح 

 ".واندنا بعضنا بارواحنا وثرواتنا وشرفنا النبٌ تة نتى حلن "االمث
 

 أوجز
 

كتمات. والعدٌد من الكتمات لٌس لجا ال من ابح  ما فً وسعن من  ج  لو  الكثٌر فً  ل  ندد
سبٌ   عتىفوتضعؾ من رسالتن.  تصرؾ االحهانفجً وبحلن فمط،  لتحشوتستخدم  ضرورة  و

من ؼٌر الماب  /من الواضح/لٌس هنان حاجة بالمو  بأن /تعرؾكما )المثا : العبارات مث : 
 م كتمات ونبارات  كثر وضوحا وم بمة.ااستخد باالمكان ححفجا، و ،(لتنمد
  

" بكتمة ندد كبٌر منبعض العبارات األخرى إلى كتمة  و اثنٌن. فٌمكن استبدا  " ٌمكن اختصار
وٌمكن استبدا   ".إحا "" بـحالة حدوث كحافً و""، اآلن "" بـفً الولت الحاضرو""، ركثٌ"

"، ٌعتبر" بـ" ٌأخح فً نٌن االنتبار"؛ ونبارة "ٌحمك" بنظٌرتجا "ٌجري تحمٌما فً"نبارة 
 ". بسبب" بـ "بالنظر إلى حمٌمة كحاونبارة" 

 
 "خطط مستمبتٌة" و  "تعاون مشترن" و  "إجمالً المبتػ"مث  ه لتكتمات الزابدة نن الحاجة تنب  
 معنى  و لٌمة.  ال تضٌؾ. فالكتمات الزابدة "هشة ؼٌر متولعةد" و 
 

 نةاالرط و تنبه المصطلحات المهنٌة
 

نن التجارة  و السٌاسٌة  و ٌموموا  تحات رٌاضٌة نندما ٌتحدثمصط لد تسم  خطٌبا  ٌستخدم
استخدام هحه المصطتحات ة نن الفن  و المسر . فعتٌن إحن بدمج كتمات تجارٌة فً خطب

دراٌة بجا. وبعض هحه الكتمات تعتبر   ناس نتى نتى إلماء خطبةالمتخصصة فمط نند 
 نجا ال تمت إلً مجنة معٌنة بأي صتة. وإلٌن بعضا  من هحه  من مصطتحات مجنٌة نتً الرؼم

 تستخدمجا بدال  منجا:ٌمكن  ن الكتمات ونظٌراتجا التً 
  

 األفضل         المصطلح الفنً 
 تخٌ      تفجم 

 ٌنخفض     ٌنكم  
 ٌنجً     ٌنتجً من 

 ٌبد       ٌنفح 
 اإلطار     البنٌة التحتٌة 
 ٌتحدث م      ٌتواص  م  
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 نمتً      تشؽٌتً 
 النتابج      خر الم  

 حدود     ن مات 
 ٌخطط      ٌتفنن 
 استخدام      استفادة 

 ممكن     فً المتناو  
 

 صحٌحعبر بشكل 

  
رتن نتى التأثٌر نتى لد التً تظجرالترلٌم من العوام  األساسٌة ن مات ٌعتبر النحو و
شخص متعتم  الخطٌبالمستمعون ٌرون  ن النحو والترلٌم الصحٌح دلٌ  نتى  ن المستمعٌن. ف

 وموثوق به. ومن بعض مشاك  النحو الشاب  ما ٌتً: 

 :الفانة  المفةرد ٌحتةا  لفعة  مفةرد، والفانة  الجمة  ٌحتةا  لفعة   توافنك الفعنل والفاعنل
"واحةد  و "سارة ولٌتةى تجرٌةان نحةو المنةز "  و تجري سارة نحو المنز ""مث   ؛جم 

 من بٌن خمسة  طفا  ٌمتتن نظارة"  و "خمسة  طفا  ٌمتتكون نظارات". 

 :ضةجا بالترتٌةب حافظ نتةى تةرابط الكتمةات مة  بع وضع أدوات التحدٌد فً  ٌر مكانها
اتصة   حمةد لكةً ٌتحةدث نةن إجتمةاع "الحي ٌوصة  معناهةا الممصةود. فمةث  الجمتتةٌن 

" لجمةا معنٌةٌن مختتفةٌن وحلةن لكةً ٌتحةدث نةن اإلجتمةاع  مةس اتص   حمةد" و "، مس
 " تعطةًالمبعةة المرتةديالطف  الخروؾ  بسبب وض  كتمة واحدة، وكحلن نبارة "طارد

 ". الخروؾطارد  المرتدي المبعةالطف  المستم  صورة مختتفة نن نبارة "

 فً حالة الفانة  والمفعةو  مثة :  استخدم الضمٌر الصحٌح لضمائر:الخاطئ ل ستخدامالا
"المشرؾ اختاره و نةا" و"لتٌة  مةن المةوظفٌن ٌحتشةدون و "هو و نا تسابمنا فً المتعب"

  فض  منجا".  ورابجا"؛ و"ال  حد فً الفرلة ٌنشد

 
". فعتٌن إحن تججى صفحة سبعة صعبةصعوبة فً نطك بعض الكتمات مث  " الناسوٌجد بعض 
الكتمة نتى ورلة و لم بتكرار نطمجا. وإحا استمرت المشكتة استبد   نطمجا ٌشك الكتمات التً 

بأخرى مناسبة تحم  ما تعنٌه. وإحا خططت لنطك كتمات  و تعبٌرات  جنبٌة، فكن متأكدا  من 
  نن تعرؾ النطك الصحٌح لجا وٌمكنن لولجا بط لة. 

 

  مهمتن

 
 ٌركز هحا المشروع نتى التؽة: 

 حٌوٌة. اهتم  كثر مفعمة بالاختر موضونا ٌتا  لن فٌه استخدام كتمات واضحة و
ترتٌبجا. ٌجب  ن تكون الكتمات التً تستخدمجا طرٌمة و ختٌارهاتموم باالتً بالكتمات 

. فتحا ٌجب  ن تكون الكتمات مخٌتتهنابضة بالحٌاة بحٌث ٌمكن لتمستم   ن ٌراها فً 
وٌجب  ن تد  األفعا  نتى الحدث  ،اإلمكانوصفٌة وموجزة لدر ودلٌمة وواضحة 

 . جريٌي حال

  .حافظ نتى سجولة ولصر بناء الجمتة والفمرة 

  الب ؼٌة لتعزٌز ودنم  فكارن.  االسالٌباستخدم 

 استخدم المواند لم بوالكتمات ؼٌر الضرورٌة و نةاوالرط تختص من المصطتحات الفنٌة
 النحوٌة الستٌمة. 
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وض  ٌنبؽً  ن تتضمن خطبتن ما تعتمته فً المشرونات السابمة نن الجدؾ والتنظٌم م  
. راج  لابمة االحتٌاجات فً نٌن االنتبار االلتراحات المناسبة من التمٌٌمات التً تتمٌتجا

 الخطبة. ادندبإ بٌنما تمومفً المشروع األو   بالخطٌبالخاصة 
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 طرٌمة اإللماء – دلٌل تمٌٌم
 ننوان الخطبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ التارٌخ ـــــــــــــــالممٌم 
 

رتبجا بالشةك  الةحي ٌوصة  خطبتةه بشةك  ٌ: ٌنبؽً  ن ٌستخدم الخطٌب الكتمات ومالحظة للممٌم
 ٌجب  ن ٌختار الخطٌب الكتمات الواضحة والدلٌمةة والوصةفٌة والمصةٌرة وكما فعا  لتجمجور. 

الجمتةةة والفمةةرة ٌجةةب  ن ٌكةةون بنةةاء و. تجةةريً ٌختةةار األفعةةا  التةةً تةةد  نتةةى األحةةداث التةة ن 
 نةاالرط ٌحتا  الخطٌب  ن ٌستخدم وساب  ب ؼٌة متجنبا  المصطتحات المجنٌةبسٌطا  ولصٌرا . و

ٌسةةتخدم الموانةةد النحوٌةةة السةةتٌمة. كمةةا ٌجةةب  ن ٌكةةون  ن والكتمةةات ؼٌةةر الضةةرورٌة و الفنٌةةة
باختٌةار العمةود المناسةب  إكمةا  التمٌةٌم التةالً اضح الجدؾ ومنظما  بشك  جٌد. ٌرجةىالحدٌث و
  لك  نمط:

لابل  ممبول ممتاز 
 للتحسٌن

 تعلٌمات/
 التراحات

       بعٌنجا الخطبة مناسبا  لجحه المجمة عه  كان موضو

ه  استخدم الخطٌب كتمات بسٌطة وموجزة 
 وواضحة  

    

 ساندته  استخدم الخطٌب كتمات واضحة ووصفٌة 
 الصورة فً مخٌتة المستم   تكوٌننتى 

    

ه  استخدم الخطٌب الكتمات التً لجا  كثر من معنى 
  الدلٌمة و ؼٌر 

    

     ه  كانت الجم  لصٌرة وواضحة ومفجومة  

     ه  استخدم الخطٌب الوساب  الب ؼٌة لتعزٌز  فكاره  

 نةاالرط ه  تجنب الخطٌب المصطتحات الفنٌة
 ؼٌر الضرورٌة   توالكتما

    

     ه  استخدم الخطٌب المواند النحوٌة والترلٌم الستٌم  

     ه  كان الجدؾ من الخطبة واضحا  

     ه  كان الخطٌب منظم بشك  جٌد 

ما هو الشًء المختتؾ الحي كان من الممكن  ن ٌموم به الخطٌب لٌجع  الخطبة  كثر  •
 فانتٌة  

 
 
 الخطبة ما الحي  نجبن فً  •
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 (لغة الجسدالمشروع الخامس )
 

 الملخص التنفٌذي

تمث  لؽة الجسد جزءا  هاما  من الخطابة حٌث تموم بتدنٌم رسالتن وتمنحن المزٌد من الثمة. كما 
وض  الولوؾ والحركة واستخدام فتساندن لؽة الجسد فً التختص من التوتر الحي لد تشعر به. 

الوجه واتصةا  العةٌن ٌسةاندن نتةى توصةٌ  رسةالتن وتحمٌةك الجةدؾ مةن وتعبٌرات  اإلٌماءات
ساند نتى نم  نفةس الرسةالة التةً ٌتتماهةا الخطبة. وٌجب  ن تكون لؽة الجسد ستسة وطبٌعٌة وت

العضةو حمٌبةة والةحي تسةتمته فةً ( 951رلةم:  دلٌة ) االشارات: لؽة الجسدمستمعٌن. لم بمراءة 
 الجدٌد. 

 

 :األهداف

  وتعبٌرات الوجه واتصا  العٌن  اإلٌماءاتاستخدام وض  الولوؾ والحركة واستخدام
 توصٌ  رسالتن وتحمٌك الجدؾ من الخطبة.ل

 

 .عؼً ٌغخ اٌغغذ عٍغخ ٚؽج١ؼ١خ 

 

  دلبئك خإٌٝ عجؼ خ: ِٓ خّغانوقت
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 لغة الجسد

 
  وتتواص  تموم بتحرٌن ٌدٌن وحرانٌن وفإنن نندما تتحدث م   صدلابن  و زم بن فً العم  

لجسةد. ولؽةة الجسةد . إن هحه الحركات تسةمى لؽةة او تحرن جسدن وججن بالعٌن وتؽٌر تعا بٌر
مٌةة. فتخٌة   ن خطٌبةا  تةري فةً بة كمةا هةو الحةا  فةً المحادثةات الٌوافً الخط لجا  همٌة كبرى

ٌنظةر لخطبة دون  ن ٌتحرن  و اإلخ ص ولكنه ٌمؾ بجمود  مام المستمعٌن طوا  مدة ا خطبته
تمةو  خة ؾ  بالموضوع، ولكةن حركةة جسةدهوهو ٌتحدث. فكتماته تمو   نه مجتم إلى الجمجور 

 رسالته.ب جمجورا النتٌجة  بالطب  فتن ٌثك الحلن. فم
  

التةةً تمةةوم  النمةةاط توضةةحلةةدرتن نتةةى تعةةزز مةةن  بةة فمةةط الثمةةة والمةةوة،  عكةةسولؽةةة الجسةةد ال ت
تعبةر لؽةة الجسةد نةن طرٌةك . االنفعالٌةة الطالةات الةتختص مةنفً  نتساندكما  جا.ز نتٌٌتركبال

 .البصريتواص  الوجه  و ال  و تعابٌر الٌدٌن ولوؾ  و حركةالوضعٌة 
  

 الولوف ٌةوضع
، إال  نةن تتولةؾ فةً بعةض األحٌةان خة    مر مندوب خ   الخطبة ةحرك ن النتى الرؼم من 

وضةعٌة الولةوؾ لونندما تموم بتوضٌح نمطة مجمة. و ة والختامخ   الممدمة  خاصة وخطبتن 
نتةى ارتٌاحةن. فةإحا لمةت بإرخةاء كتفٌةن وتركٌةز بصةرن  نتى ثمتةن و تعكسبحٌث  نجا  همٌة 

األرض، فإن المستمعٌن سٌظنون  نن خجو  وضعٌؾ. وإحا استندت نتى لدم  واألخةرى بشةك  
ننن. ولكةن إحا ولفةت  المستمعون وربما ٌتحو ن تبدو  مامجم ؼٌر مسترٌح ومتوتر متكرر، فإن

 ن. التزالجم الثمة واتظجر بشك  مستمٌم ونظرت مباشرة إلٌجم، فإنن 
 

 الحركة
مةن مكةان آلخةر، فإنةن  نمة إن الحركة خ   إلماء الخطبةة تشةعر المسةتمعٌن بةالتنوع. وحٌنمةا تت

ممعةةدن إلةةى المنصةةة هةةً  . وحركتةةن مةةنتتابعةنتتفةت انتبةةاه المسةةتمعٌن وتجعةة   نٌةةنجم وآحانجةةم 
. وإحا  ردت  ن تظجةر واثمةا وراؼبةا الفرصة األولةى السةتخدام لؽةة الجسةدبالفع  بداٌة خطبتن و

حدث، فتحرن إلى ممدمة الؽرفة و نت منتصب المامة و در وججن نحو الجمجور مباشةرة، تفً ال
 ثم ابد  الحدٌث. ونندما تنجً الحدٌث، ند إلى ممعدن بنفس األستوب. 

 
 و الحركةات المفاجبةة  و التةأرجح . تجنةب هةدؾكون لجةا  ي حركة خ   خطبتن ٌجب  ن ٌإن 

نصبٌة تشتت انتبةاه المسةتم  و سف  نتى  طراؾ  صابعن. فجحه نادات توترٌة  ألنتى التأرجح
 جانبةاتحةرن  بعدهاو ،لك جزءا  من خطبتن من مكان معٌنوتجعته ٌتحو  ننن. وبدال من حلن ا

اآلخةةر مةةن   الجةةزءتتحةةو  إلةةى نمطةةة  خةةرى مةةن خطبتةةن ولةةم بإلمةةاء  ننةةدماخطةةوتٌن  و ثةة ث و
خطبتن مةن المولة  الجدٌةد. تحةرن نحةو المسةتمعٌن لتتأكٌةد نتةى النمةاط الجامةة. وإحا كنةت ترٌةد 

 فعتةى سةبٌ  المثةا ، إحا كنةت تصةؾ نمة  .المناسةبة الحركةة اسةتخدممةم بمحةددة ف ةتصوٌر نمط
بشةك   دمةن البةرد، فمةم بةأداء وصةفن مةن خة   حركةة الجسةجسدي مث   لمةاء الكةرة  و رنشةة 

 مناسب. وال بد  ن تحدث الحركة تدرٌجٌا  لب  النطك بالتفظة الشفوٌة التً تعززها.
 
 

 

 اإلٌماءات
اإلٌمةاءات هةً الجةةزء األكثةر تعبٌةةرا  مةن لؽةةة الجسةد فجةً تتكةةون مةن حركةةات الةر س والكتفةةٌن 
 والحرانٌن والٌدٌن وبعض  جزاء الجسم األخرى. وبعض اإلٌماءات األساسٌة تظجر ما ٌتً: 
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 :الحجم والوزن والشكل واالتجاه والمولع

 " لمد حهب مةن هةحا االتجةاه" فانةن هحه الخصابص الفٌزٌابٌة تتطتب إٌماءات الٌدٌن. فحٌنما تمو
 تشٌر بٌدٌن لتوضح هحا األمر.  

 

  :األهمٌة والضرورة
فاضرب بمبضتن نتةً  نتى سبٌ  المثا  اظجر لمستمعٌن مدى  همٌة فكرتن. ولتبٌن  همٌة حلن

 .راحة ٌدن األخرى
 

  :الممارنة والمشابهة
 االخت ؾ.  لتتمثٌ  نتىالتشابه وحركجما بشك  مختتؾ  حرن ٌدٌن فً انسجام لتمثٌ 

 
 ن تكةون وٌجب  ن تكون فوق مرفمن وبعٌدة نةن جسةمن تكون اإلٌماءات مؤثرة لتؽاٌة، ف ولكً

المٌةةام بإٌمةةاءة تحرٌةةن حرانةةن إلظجةةار البعةةد وكمةةا ٌمكنةةن واضةةحة ومحةةددة إلظجةةار الحمةةاس. 
بةدال مةن تحرٌةن  موافمةةنتةى الإشةارة كسرٌعة من ر سةن إلةً  نتةً وإلةً  سةف  بشةك  متكةرر 

. واإلٌماءات ٌجب  ن تكون كامتة ومتنونة بدال من  ن تكون جزبٌةة متحوظةالر س بشك  ؼٌر 
وإنادة الحركة مرات  ندٌةدة إنمةا هةً بمثابةة تشةتٌت لإلنتبةاه. تأكةد مةن  ن إٌماءاتةن  –ومكررة 

 ٌمكةنجم الختةؾ كبر من المسةتمعٌن لضةمان  ن األشةخاص المتواجةدٌن فةً  ا  ندد واضحة لٌراها
 .  ٌضارؤٌتجا 

 
واإلٌماءات لد تعنً  شٌاء كثٌرة وهحه المعانً لد تختتؾ مةن ثمافةة ألخةرى، لةحلن فكةن حرٌصةا  

فعتةى المحكمةة تظجةر المةوة والؽضةب.  تن مة  مسةتمعٌن. وبشةك  نةام، فةإن لبضةة الٌةدفً تعام
فٌمكنةن  ن تحكةم  بعةض الظتةم، ردفةً مسةتمعٌن  ن ٌشةاركون  مةن إحا كنت ترٌةدسبٌ  المثا ، 

 و نتةى سةبٌ  المثةا فتح حرانٌةن إلةى الكةرم والرناٌةة، ٌشٌر  . وحلنلبضتن و نت تحثجم نتى 
 . ساند شخصا  محتاجا  ٌنطوفا  شخصا  ٌمكن  ن تفتح حرانٌن نندما تصؾ 

 
رٌةد فً شما   مرٌكا، نندما تشٌر بإصبعن إلً السمؾ فجحا ٌعنً  ن ٌتنبه المستمعون إلةى مةا تف

ٌةدٌن معةا  مةام  تشةبٌن اصةاب ٌةد  إلى المةوة والحةزم. و ،صدرن ضم حرانٌن إلىوٌشٌر . هلول
 صدرن نتى االتحاد. 

 

 تعبٌرات الوجه
 

و  ن تةن ٌتفانة  فٌجةا مة  خطب تعم  تعابٌر وججن نتى نم  الصورة التً ٌنبؽً نتى الجمجةور 
و نةت تبتسةم وتجةز . فإحا كنةت تتمةً خطبةة نةن حةادث سةٌارة مةروع إراديٌشعر بجا بشك  ؼٌر

ر سن، سٌكون جمجورن فً حالة ارتبان. فٌجب  ن ٌكون تعبٌر وججن متوافما  م  المشةانر  و 
 تجا. مات التً تموم بإٌصالمعتو

 
حٌوٌة فً إظجار الحزن والخوؾ والسعادة والؽضب  اتتعب حركة نٌنٌن وحاجبٌن وفمن  دوار

دما والمت  والتوتر واإلثارة والضٌك واالهتمةام والتعجةب والتعةب والعةدوان والثمةة والشةن. وننة
بمضةاهاتجا.  ظجةر الحةزن مةن خة   خفةض جفنٌةن وإدالء  تظجر هحه المشانر ٌموم مسةتمعون

ٌ  العٌنةةٌن ورفةة  الحةةاجبٌن. ابتسةةم الشةةن مةةن خةة   توسةة الفةةم وحنةةً الةةر س واظجةةر الدهشةةة  و
 ابتسامة نرٌضة إلظجار السعادة. 
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 االتصال بالعٌن
 

فةوق ر سةن  و  نظةر فةوق كتفٌةن  و ه  سبك و ن تحدثت م  شخص لم ٌنظر إلٌةن مباشةرة   و
ستشن لم ٌنظر إلٌن. ماحا سٌكون شعورن  ولكن  آخر مكان  واألرض  و إلً شخص  نظر إلى

وثمتةةه.  و لةةد تظةةن بأنةةن مسةةتثنى مةةن خطبتةةه  و ن و مانتةةه بةةفةةً الؽالةةب باهتمةةام هةةحا الشةةخص 
وكخطٌب  .وٌتعب التواص  بالعٌن دورا  ساسٌا فً مدى إدارن الناس لبعضجم البعض. متجاه 

فً الثمافات الؽربٌةة، ٌصةدق النةاس مةن ٌنظةر ف. لألتصا  بالعٌن ا  ٌنبؽً  ن تعطً اهتماما  خاص
مسةةتمعٌن فةةإنجم ٌعتمةةدون  نةةن مةة  تواصةة  بةةالعٌن بال. وإحا لمةةت تةةهٌتمةةً خطبجم وهةةو  نٌةةنإلةةى 

مختص وصادق وودود. وهحه المشانر لجةا  ثةر كبٌةر نتةى خطبتةن ونتةى رؼبةة مسةتمعٌن فةً 
 لبولجا. 

 
 فبالنظر إلٌجم ،ٌسمح بوض  رابط بٌنن وبٌن المستمعٌن هإن حٌث ىالعٌن فابدة  خربتصا  ولإل

  ن ٌتجاهتون. وسٌكون من الصعبانتباهجم  ىتستحوح نت
 

ب   نظر مباشرة إلى شخص من حولن  تحدق فً المانة وال المستمعٌن ى نظر إل فعندما تتحدث
 نم  نظراتن من مكان إلى  خرثم حو   بصرن إلً شخص  خر و اواحد حتى تنتجً من فكرة م

حركةة المروحةة. كمةا البةد  ن تةوزع  مثة  آخةروتجنب تحرٌن ر سن من جانب إلى  .المانةفً 
و حةحر  الجالسٌن فةً الممدمةة ؤالبن  تماما مث فً آخر المانة نظراتن إلى األشخاص الجالسٌن 

 ٌنبؽةً كمةا .فمن الممكن  ن تزنج حلةن الشةخص ،تدٌم النظر إلى شخص ما لفترة طوٌتةمن  ن 
  و مخادنا . تجعتن تبدو نصبٌا   التًالنظرة الخاطفة  تتجتب  ن
 

 نألنةة ٌسةةٌرا   ٌكةةون  مةةرا   بالتسةةاوي اتنظةةرالنمتٌةةة توزٌةة   ن، فةةإلمسةةتمعٌن لتةةٌ   إحا كةةان نةةدد ا
ولكن إحا كةان نةدد المسةتمعٌن  .ك  فرد من المستمعٌن فً خطابن ىتكون لادرا نتى النظر إلس

شخص مةا فةً كة  م  اتصا  العٌن   حلن، اجع نتكون لادرا نتى فع  حلن. فبدال م ن، فتكبٌرا  
 .المؤخرةو ةمدممال من مانةجانب من جوانب ال

 طبٌعٌة لغة الجسداجعل 

إن اسةتخدام لؽةة  .خطبتةن كتمةاتمتناسمة مة  معةانً ونفوٌة ٌجب  ن تبدوا لؽة الجسد طبٌعٌة و
بعد  ن تمةوم بوضة   .ا  مرانو لتمستمعٌن تتطتب فكرا   ةبالنسب الممتعةالجسد المرٌحة بالنسبة لن و

المخطةةط التمجٌةةدي لخطبتةةن نتٌةةن لراءتةةه وم حظةةة  ي موضةة  مةةن الممكةةن  ن ٌكةةون مناسةةبا 
لإلشةةارة  سةتخدم طةرق مختتفةةحةاو   ن تولؽةة الجسةد وٌسةاند فةً توصةةٌ  رسةالتن. إلسةتخدام 

ن وتعبٌرات وججن، ونتٌن م بمة إٌماءاتةن مة  كتماتةن. كمةا ٌتعةٌن نتٌةن المٌةام ٌن وٌدٌحرانب
اإلٌماءات وتعبٌةرات الوجةه فةً الموضة  الةحي تعتمةد  نةه ٌحتةا  لحلن.وهةحا ٌعنةً  ن إٌماءاتةن ب

تبةدوا كةً وتعبٌرات وججن ٌجب  ن تتم  بخفة لبة  البةدء  و ننةد بةدء الكة م ولةٌس بعةد الكة م ل
 طبٌعٌا.

 
فاألوضاع الطبٌعٌة والحركات الستسة سوؾ  .البداٌة فً ال تمتك إحا كانت حركاتن صعبة وشالة

 ى كةامرة تصةوٌرإحا حصةتت نتةو .لةدٌنمألوفةة  وسةوؾ تصةبحتأتً كتما تدربت نتةى خطبتةن 
كما  ن التدرٌب المسبك  مام  المسبك لٌساندن نتى التحسن.اإلنداد فً نمتٌة  ااستخدمجففٌدٌو، 

 مرآة ٌكون مفٌدا   ٌضا .
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 مهمتن المحددة 

  : ن ٌجب نتٌنو نتى لؽة الجسد. ٌركز هحا المشروع

 ٌ استخدام لؽة الجسد ركز نتًتختار موضونا.  

 العٌن لتعبةر نةن بةتصةا  االوجه والبٌر اوتع اتوحركة وإٌماء ولوؾ وضعٌات استخدم
 من خطبتن. جدؾرسالتن وتحمك ال

 فةةً تصةةور نماطةةن  مسةةتمعٌن ن لؽةةة الجسةةد تحس ةةن وتوضةةح كتماتةةن وتسةةاند ال تأكةةد
البد وان تكةون هةً نفسةجا التةً  نمستمعوفالرسالة التً ٌراها  الرسالة.و فجم الربٌسٌة 

  جا.ونٌسمع

 .اجع  لؽة جسدن ستسة وطبٌعٌة  
 

 واسةةتخداممةةا تعتمتةةه فةةً المشةةروع السةةابك نةةن األهةةداؾ والتنظةةٌم والتؽةةة تجسةةٌد تأكةةد مةةن 
نند إنداد خطبتن، راجة  و .تمٌتجا فً المشارٌ  السابمةالمناسبة من التمٌٌمات التً ت الم حظات

(، التةةً 951)دلٌةة  رلةةم  جسةةداللؽةةة  و اإلٌمةةاءات :األو لابمةةة مراجعةةة الخطٌةةب فةةً المشةةروع 
 الخطٌةبمةن الممكةن  ٌضةا الرجةوع إلةى برنةامج ستسةتة " مجموعة العضنو الجدٌند.استتمته فً 
  (.912)دلٌ  رلم ‘‘ استعما  لؽة الجسد’’األفض " 
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 لغة الجسدمشروع  – دلٌل تمٌٌم
 ننوان الخطبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الممٌم ــــــــــــــــــــــــ التارٌخ ـــــــــــــــ

 
ٌنبؽً  ن ٌستخدم الخطٌب فً خطبته وضعٌة ولوؾ وحركة الجسم واإلٌماءات  مالحظة للممٌم:

وتعبٌرات الوجه واالتصا  بالعٌن والتً توضح وتعةزز رسةالته الشةفجٌة. والحركةة واإلٌمةاءات 
وتعبٌرات الوجه والتواص  بالعٌن ٌنبؽً  ن تكون بطرٌمة بسٌطة وطبٌعٌة. كما ٌنبؽً  ن تموي 

ات التةً ٌنطمجةا الخطٌةب وتسةاند المسةتمعٌن فةً الوصةو  إلةً  فكةار لؽة الجسد وتوضح الكتمة
الخطٌب ورسالته بأكمتجا. والخطبة التً تمر ها ٌجب  ن تكون هً نفسجا التةً تسةمعجا. وٌنبؽةً 
 ن ٌكون لتخطبة هدؾ واضح وتنظةٌم مناسةب. وكةحلن فةإن الخطٌةب ٌجةب  ن ٌسةتخدم الكتمةات 

رجةاء إكمةا  ٌبشك  فعا . وباإلضةافة لتتمٌةٌم الشةفجً، لمستمعٌه توص  رسالته  بطرٌمة اجٌرتبو
النمةاط التةً . و ضؾ تعتٌماتةن لكة  هةحه بوض  ن مة  مام الفراغ المناسب لك  نمطةهحا التمٌٌم 

 التً تحتا  اللتراحات معٌنة لتحسٌنجا. تستحك اإلطراء  و 
 

  اختٌار الموضوع   ٌتظمن استخدام لؽة الجسد 

  ممبو 

  ٌتحسن ٌمكن  ن 

 اإلعداد     راب 

  ممبو  

  ٌمكن  ن ٌتحسن 

  األسلوب 

 
 

  واثك، متحمس 

 مبو م 

  متوتر، مشدود 

 الولوف وضع    متوازن 

  ممبو  

  ٌمكن  ن ٌتحسن 

  اإلٌماءات  طبٌعٌة، مثٌرة لتعواطؾ 

 ممبولة 

   ٌمكن  ن تتحسن 

  حركة الجسم  ستسة هدؾ حات ، 

 ممبولة  

 شتتةؼٌر م بمة، م 

  االتصال بالعٌن  ًٌروابط بصرٌة  بن 

  ممبو  

  ٌمكن  ن تتحسن 

  تعبٌرات الوجه   متحركة، ودودة، حمٌمٌة 

 ممبولة 

  ٌمكن  ن تتحسن 

 الخطبة  هدف   واضح 

  ممبو  

  ٌمكن  ن ٌتحسن 
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 تنظٌم الخطبة  ًواضح ومنظم منطم ، 

  ممبو  

  ٌمكن  ن ٌتحسن 
ة  كثر تخطبلممكن  ن ٌموم به الخطٌب لٌجع  ما هو الشًء المختتؾ الحي كان من ا •

 فانتٌة  
 
 
 ما الحي  نجبن فً الخطبة  •
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 المسم األول -م مستوى أدائن لٌ  
خطابة. وهحه فرصة جٌدة لتمٌٌم  دابن ووضة   هةداؾ مشرونات فً ال تجانٌنا! لمد  كمتت خمس

جدٌدة.  كم  التمٌٌم التالً، مصنفا لدراتن فً ك  فبة باستخدام الدلٌ  التةالً. ضة  ن مةة حةو  
 التصنٌؾ المناسب لك  جمتة. 

 
 لوة = ممتاز، نمطة 0
 ن بسٌط لتتحس= جٌد جدا ، مجا  4
 لكن من الممكن  ن تكون  فض  و= مرضً، 2
 م  كبرٌمكن  ن ٌتحسن، ٌحتا  إلً اهتما= 9
، ٌحتا  الهتمام كبٌر =1  ً  ضعؾ حمٌم
 

 1  9  2  4  0 . شعر بالثمة والراحة نند إلماء الخطبة .1
 1  9  2  4  0 تمت  بالحدٌث  مام الجمجور. س  .9
 1  9  2  4  0  .د موضونات جٌدة لتخطباجٌ سجولة من ال .2
 1  9  2  4  0 .رسالتً بفانتٌةنم  حتى تلادر نتى تنظٌم الخطب  .4
صتب ً نتى اهتمام المستمعٌن وتمود إلى ستحوح ممدمات خطبت .0

 الموضوع.
0  4  2  9  1 

 1  9  2  4  0 خاتمة خطبً لوٌة وٌمكن تحكرها.  .6
 1  9  2  4  0 . ة من  صوات متا فراؼات الحدٌثخطبتً خالٌ .1
حرٌص نتى استخدام الكتمات التً تحم  الرسالة بشك  صرٌح  .8

 وواضح لتمستمعٌن. 
0  4  2  9  1 

 1  9  2  4  0 .ٌةالخطابة اإلرتجالادر نتى التفكٌر بسرنة ووضو  فً موالؾ   .2
 1  9  2  4  0  نتمد نتى البطالات التحكٌرٌة نند إلماء الخطبة.ال . 15

غ التالً: اتحسٌنجا  ض   هدافن فً الفرما هً المجارات التً ترؼب فً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال تمتك إحا وجدت بعض المجارات التً تحتا  إلى تحسٌنجا. سٌكون  مامن فرصة  كبر فً تمدٌم 

فةةةً  الخطةةةب فةةةً المشةةةرونات الخمةةةس التالٌةةةة. مةةةا زا  هنةةةان الكثٌةةةر لتتعتمةةةه. سةةةوؾ تةةةدرس
كٌةةؾ تسةةتخدم صةةوتن بشةةك  فعةةا  وكٌفٌةةة البحةةث نةةن الموضةةوع وكٌفٌةةة  المشةةرونات التالٌةةة
 .جمجورن تحفزوكٌؾ  المربٌةإستخدام الوساب  

 (الصوتنبرات تنوع المشروع السادس )
 

 انمهخص انتنفيذي

٠ٕٚجغٟ أْ ٠ىْٛ . ٠غزة دائّب أزجبٖ اٌغّٙٛسصبسح ٌٍظٛد رأص١ش ٘بَ ػٍٝ عّٙٛسن، فبٌظٛد اٌّفؼُ ثبٌؾ٠ٛ١خ ٚاإل

عهٛدح ٚعهشػخ اٌؾهذ٠ش ٚ ؽجمزهٗاٌظٛد ٚ عٙبسح اٌزؾىُ فٟ. ٚػ١ٍه أْ رغزخذَ ٚاػؾب   ٚلٛٞ ٚ اٌظٛد  ِّٚزؼب  

ٌشعبٌزه. ٠ٚغت أْ ٠ؼىهظ طهٛره األفىهبس ٌّٕبعجخ ٌىٟ رؼ١ف ِؼٕٝ ٚا٘زّبِب ٚوزٌه اٌٛلفبد اٌظٛر١خ ا اٌظٛد

 ( ٚاٌزٞ رغٍّزٗ فٟ ِغّٛػخ اٌؼؼٛ اٌغذ٠ذ.199)وزبٌٛط سلُ:  طٛره ِزؾذصب: اٌزٟ رمذِٙب. لُ ثّشاعؼخ

 :األهداف
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  ٌٍٟخطجهخ ٚ  ألػهبفخ ِؼٕهٝ ٚ عشػخ اٌؾذ٠ش ٚعهٛدح اٌظهٛد ٚ ؽجمزٗاٌظٛد  عٙبسحاعزخذاَ اٌزؾىُ ف

 .اٌّغزّؼ١ٓ ا٘زّبَعزة 

  سعبٌزه. ٌزم٠ٛخاعزخذاَ اٌٛلفبد 

  ػف٠ٛخاعزخذاَ اٌزٕٛع اٌظٛرٟ ثغالعخ ٚ. 

 دلابك ةالى سبع ةمن خمس الولت:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   الصوتنبرات تنوع 

ٔهٛع ِهٓ  ٚ٘ٛ اٌٛع١ٍخ األعبعه١خ ٌٕمهً سعهبٌزه. أّٞ٘ضح اٌٛطً ث١ٕه ٚث١ٓ ِغزّؼ١ه ٘ٛ اٌظٛد ٔجشاد رٕٛع إْ 

ٗ ٚ رم٠ٛههخ طهٛر٠ؼّهً ػٍهٝ رؾغه١ٓ  أْ ػٍهٝ اٌخط١هت ه ٠ٕٚجغهٟٚاػهؼ ٚعهزاة ٚ األطهٛاد ٌهذ٠هه ٘هً ٘هٛ لهٛٞ

 فٙٛ:  ،ٚ ٠غزة ا٘زّبَ اٌّغزّؼ١ٓ. ٚاٌظٛد اٌغ١ذ ٌٗ ِضا٠ب ػذ٠ذح وٍّبرٗ

 التطافة. ٌنم  اإلحساس بالود و ي : ممتع
 ٌعكس الشخصٌة الحمٌمة وصدق الخطٌب.  ي : عفوي
 ٌعبر نن الحٌوٌة والموة حتى إحا لم ٌكن نالٌا.  ي : لوي
 ٌظجر الظ   المختتفة لتمعنى وال ٌبدو مم    و ب  إحساس.  ي : معبر
 والنطك الواضح. ةالصوت المناسب نتٌجة لججارة ي  :واضح
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ال  و لةن ٌتمةوا لةن بةاال و بةحلن صةوتن ممة    سةٌجدونفوإحا لم ٌسمعن الجمجةور بشةك  واضةح 
 .إلٌجم رسالتنتص  

 والتنفس  دور انتصاب المامة

، فةً ٌدنمةه نمةود مةن الجةواء صةوتن و بمةا  ننفس الجٌةد. تالصوت حو الجودة العالٌةة ٌبةد  بةال
. وسةوؾ تجةد  ن التةنفس بعمةك، مةن العمودنمك وثبات هحا بحسب  ثرٌتأ المصبة الجوابٌة، فإنه

التنفس مةن المنطمةة تتن التةً تنةتج بة بطنن  و من  سف  صدرن، ٌعطً جودة صوتٌة  فض  من
لصدر. والتنفس من البطن ٌساندن نتى التحكم فً تنفسن و نت تتحدث. خةح نفس ةا خة    نتى ا

حتةى ال ٌنفةد هحا الجواء ببطء   طتك ونندبح ،حتى ال تنمط  انفاسن منطمٌة فً الحدٌثالولفات ال
 .  منن الجواء دفعة واحدة و تفمد تأثٌر الصوت بعد كتمات لتٌتة

 ن ٌسةٌر بشةك  حةر نبةر الةربتٌن لةه تةأثٌر كبٌةر نتةى صةوتن. والجةواء ٌجةب  انتصاب المامةةو
فةةإن  مابةة  الةةر س منحنةةً الكتفةةٌن ثنةةاء إلمابةةن لتخطبةةة و متراخٌةةا والحبةةا  الصةةوتٌة. فةةإحا وفمةةت

 تةتحكم جٌةدا فةً فةإحا  ردت  ن  .ربتٌن وحبالةن الصةوتٌة تكةون مؽتمةة وٌمة  سةرٌان الجةواء فٌجةا
جةان  كتفٌةن إلةى الختةؾ لتةٌ   مرفةوع الةر سوتنفسن وصوتن فعتٌن  ن تمؾ منتصةب المامةة 

 .ثانٌا ربتٌن لتٌ 

 خصائص الصوت الجٌد

 سةةرنةوطبمةةة الصةةوت وال ججةةارةٌجةةب  ن ٌكةةون متوازنةةا  فةةً ال الخطبةةةالصةةوت الجٌةةد فةةً إن 
 والجودة. 

 
صوت ٌساندن نتى الحفاظ نتى الصوت: إن لدرتن نتى التحكم فً ارتفاع وانخفاض ال ججارة

فالماء الخطبة بصوت نا   ولمدة طوٌتة ٌزنج جمجورن كما  ن التحدث  .المستمعٌن جحب انتباه
سٌبحلون ججدا من  جة   حٌث  نجم ،بصوت منخفض لمدة طوٌتة ٌصٌب مستمعٌن بالضٌك  ٌضا

ى  ٌةة حةا ، ٌجةب  ن . ونتةاستٌعاب كتماتن. وتعتمد ججارة الصةوت نتةً حجةم و شةك  المانةة
تتأكٌةد. فعتةى سةبٌ  المثةا ، إحا كنةت تعبةر نةن الؽضةب، تحتةا  إلةى زٌةادة لةوة ل نصةوتنبرات 

 خفض مستوى صوتن. ٌبا  سرٌا  م  المستمعٌن، فعتٌن الصوت.  ما إحا كنت تنال  ش
 

مةدى نتةوه وانخفاضةه نتةى السةتم الموسةٌمً. وهنةا حةاو   ن  لصوت هً: طبمة اطبمة الصوت
ع فإلماءها بصوت مم  ٌجع  المستمعٌن ٌنةامون، كمةا من طبمة صوتن حٌن إلمابن لتخطبة،  تنو 

 فٌجةةب نتٌةةن تعةةدٌ  مسةةتوى ارتفةةاع . ن إلمابجةةا بصةةوت  جةة  ٌجعتجةةم ٌرؼبةةون فةةً سةةد آحانجةةم
ٌته حسب المادة التً تمدمجا. فعتةى سةبٌ  المثةا ، الصةوت العةالً ٌنمة  وٌجب نتٌن تعد الصوت

 اإلثارة والحماس بٌنما ٌشٌر الصوت المنخفض إلى الحزن والتعاطؾ. 
 

ؼٌر  مستمعٌنٌجع  ال ةسرنبفالتحدث  .فً الدلٌمة تتمٌجاوهو ندد الكتمات التً  :سرعة الحدٌث
فأنةت تحتةا  إلةى التحةدث  . ما التحدث ببطء فإنه ٌجعتجم ٌفمدون االهتمةام ،نتى متابعتن ٌنلادر

 سةرنة لجعتجم ٌستونبون مةا تمولةه. ومعةد  معمو لجع  الناس ٌجتمون، وببطء  معتدلةبسرنة 
، فةةً سةةرنة حةةدٌثنكتمةةة فةةً الدلٌمةةة. وٌجةةب  ن تنةةوع  165-190حةةوالً  ة تبتةةػالفعالةةالكةة م 

فاجعتةةه سةةرٌعا ننةةد نرضةةن لمادتةةن وبطٌبةةا  لتتأكٌةةد نتةةى المعتومةةات الجامةةة  و لتوصةةٌ  فكةةرة 
 معمدة. 
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وصادلا ، كما ٌجب  ن ٌكون ممتعا وتسعد لسمانه  نفوٌا  و ٌجب  ن ٌكون الصوت لطٌفا   :الجودة
ة و حةد  اآلحان. استم  لنفسن فً شرٌط تسجٌ  صوتً وانظر ه  ٌبدو صوتن  ج   و به ن ف س  

حن تحسةةٌنه مةةن خةة   االسةةترخاء والةةتختص مةةن  ي تةةوتر فةةً  و ٌخةةر  مةةن األنةةؾ  ٌمكنةةن إ
 صوتن. 

 لد ٌكون الصمت من ذهب

فةةً بعةةض األحٌةةان ترؼةةب فةةً نةةدم اسةةتخدام صةةوتن، فالصةةمت لتحظةةات فةةً الولةةت المناسةةب 
 : الولفات. وتستخدم الخطبةفً  ستوب  تأثٌر لوي ٌضٌؾ تأثٌرا  لوٌا  نتى كتماتن وٌكون له

o خبةر المسةتمعٌن  نةن نتةى وشةن لةو  : إنَّ التولةؾ لبة  الجمتةة ٌالنماط األساسنٌةتأكٌد ل
 .شًء هام، والولفة المصٌرة بعد جمتة تخبرالمستمعٌن بأن ما لتته ٌعد شًء هاما  

o ولفة المناسبة هً الفرصة ل تماط األنفاسال لتماط االنفاس:إل . 
o الولفات فً الؽالب ن مات الترلٌم لتخبر المستمعٌن بأنن  تمث : )صوتٌة( ترلٌمعالمة ك

  نجٌت جمتة  و فكرة. 

o نندما تشعر بأن المسةتمعٌن مشةتتً االنتبةاه فتولةؾ، فصةمتن سةوؾ ٌتفةت لفت االنتباه :
 انتباهجم إلٌن مرة  خرى. 

 كن معب را  

جزءا  كبٌرا  من العواطؾ. والصوت المعبةر ٌضةٌؾ معنةى  ا  ظجرٌجب  ن ٌكون صوتن معبرا  م  
اسةتمتانا  لمسةتمعٌن.  لةراء و إهتمامةا    لوي لتكتمات التً تستخدمجا وٌعزز من خطبتن وٌضٌؾ

 . فمرةبصوت نا   باستخدام نبرة صوت مناسبة فً ك   الفمراتهحه 
جمتةةة بسةةٌطة )مةةا".  "إننةةً  لةةدر جمٌةة  مةةا لمةةتم بةةه مةةن  جتةةً، وآمةة  فةةً رد هةةحا الجمٌةة  ٌومةةا

  استجزاء( -ومختصة 
 بجةا "نطؾ! ه  تسمً هحا نطفا  إننةً ال  تعامة  مة  كتةب ضةا  بةنفس الطرٌمةة التةً تعامتةت

 ندم ود( –ؼضب  –)استٌاء معً ". 
"إحا كان ك   منا ٌعم  شٌبا  جٌدا  لشخص آخر ك  ٌوم، فإنَّه ٌمكننا جع  هةحا العةالم مكانةا  فضة  

 )تفكٌر نمٌك بالجدٌة والمنانة(. ". لتعٌ 
 

مةن   نةه الحظ كٌؾ تختتؾ نبرة الصوت و ثره م  اخت ؾ األفكار التً تعبر ننجا.  نظةر كٌةؾ
 . نبرات صوتنالسج  تؽٌٌر المعنى بتؽٌٌر 

 
الجاتؾ وتحدث معه لعدة دلابك نن موضةوع معةٌن حو اهتمةام  آخر اتص  بصدٌك نبر تمرٌنك

مشترن. ؼٌر من نبرة صوتن وسرنته ومسةتوى ارتفانةه. اسةتخدم الولفةات لتتأكٌةد نتةى نمطةة 
بعد حلن وفً نفس الولت، حةافظ نتةى محاولةة تؽٌٌةر نبةرة لم بإثارة االهتمام بما ستموله ومعٌنة 
 .لتمحادثة سٌاق العاديالخ   صوتن 

 المران ٌةأهم

مثتةه فةً  الكتمةات التةً تتمٌجةا ًنامة  معة تناؼمةاٌجب  ن ٌكون طبٌعٌا وم الخطبةإن صوتن فً 
 .ومرانا  . الصوت المرٌح لن والممت  لتمستمعٌن ٌتطتب تفكٌرا  حلن مث  لؽة الجسد
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   ٌةوتحدٌد المواض  التةً ٌناسةب تنبعد  ن تموم بوض  المخطط التمجٌدي لخطبتن نتٌن لراءته 
إٌّبعجخ ٌىٟ رؼ١ف ِؼٕٝ ٚلٛح  خ ٚوزٌه اٌٛلفبد اٌظٛر١خرٚعٛدعٙبسرٗ سرنة الحدٌث و حدة الصوت و 

. جةرب  سةالٌب لتعكس نبةرات صةوتن ماترٌةد إٌصةاله إلةى المسةتمعٌنتحد ث بوضو  و. ٌخطجزه
 تأثٌرا .لكً تعرؾ االستوب األكثر متعددة مختتفة و 

  
االلتةزام بتؽٌٌةر صةوتن ننةدما تسةتدنً فٌجب نتٌن  .كتماتنمعانً  وف ك بٌن التنوع الصوتً و

بةت  كثةر تنوٌة  الصةوتفةً  نندما ال توفك ججةودنحلن. ال تمتك الكتمات  و األفكار  . فكتمةا جرَّ
نتةى  وستكون  كثر ارتٌاحا . وإحا تمك نةت مةن الحصةو  كانت خطبتن  كثر تآلفا  م  صوتن كتما

 اندتن نتى التحس ن. ن لمسامرمسج  لتصوت، فاستخدمه فً ال

 مهمت ن

 ٌنبؽً نتٌن: ولحا  نتى التنوع الصوتً الخطبة ههح عتمدت

 إظجةار المشةانر ٌكةون موضةونا  ٌتطتةب  ر موضوع ٌتطتةب التنةوع الصةوتً ولةداختٌا
موضةةونا بةةة  و اوٌمكنةةن مةةن التبةةاس  و تمتٌةةد النبةةرات المختتفةةة لتصةةوت وطةةرق الخط

 . ٌتطتب االسترسا  فً الوصؾ

  والطبمةةة  حان والةةحي ٌتسةةم بةةالتوازن فةةً الججةةارةالصةةوت الةةحي تسةةتم  بةةه اآلاسةةتخدم
 والمعد . 

  .استخدم لحظات الصمت لتعزٌز رسالتن 

 .نوع فً نبرات صوتن لٌعكس افكارن و لٌضٌؾ إلٌجا معنا  و لوة 

  

واستخدام الكتمةات ولؽةة  مالجدؾ والتنظٌنن  ةالسابم اتما تعتمته فً المشروننتٌن االستفادة م
ننةد إنةداد خطبتةن، راجةة  و .تتمٌتجةةاالمناسةةبة مةن التمٌٌمةات التةً  الم حظةات الجسةد واسةتخدام
( والةحي 122رلةم:  دلٌة ) "صةوتن متحةدثاد١ٌهً   و األو فةً المشةروع  الخطٌةبلابمة مراجعة 

  العضو الجدٌد. حمٌبةفً  تستمته

 التنوع الصوتً - دلٌل تمٌٌم
 الخطبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــننوان 

 الممٌم ــــــــــــــــــــــــ التارٌخ ـــــــــــــــ
 

 ومتوازنةةا  فةةً الججةةارة سةةمانه ٌسةةج : ٌنبؽةةً  ن ٌسةةتخدم الخطٌةةب صةةوتا  نةةحبا  مالحظننة للممننٌم
ألفكار التً اب خطبته وٌنبؽً  ن ٌعكس صوت الخطٌ والمعد  مستخدما  الولفات لتموٌة والطبمة
الدروس التً تعتمجةا  بتطبٌك. كما ٌنبؽً  ن ٌموم الخطٌب و ٌضٌؾ إلٌجا شٌبا من المعنى ٌمدمجا

إلةةى فةةً المشةةرونات السةةابمة نةةن الجةةدؾ والتنظةةٌم واسةةتخدام الكتمةةة ولؽةةة الجسةةد. وباإلضةةافة 
  فبة. و ضؾ الفراغ المناسب فً ك بوض  ن مة  مامتمٌٌمن الشفجً، ٌرجً إكما  هحا التمٌٌم 

 من  ج  التحسٌن. اتااللتراح بتمدٌم  و باالطراءتعتٌماتن سواء 
   

 نه ٌٌمكن تحس مرض  تنوع صوتً سج   اختٌار الموضوع
 نالً  و منخفض جدا    مرض   ممتاز  الحجم 

 سرٌ   و بطٌا جدا   مرض   ممتاز، متنوع  معدل الصوت
 مم ، مصطن    مرض   متنونة، حوارٌة  طبمة الصوت 

  ج  ومم   مرض   لطٌفة ممتعة، الجودة 
 ٌمكن تحسنجا  مرضٌة مناسبة وفعالة  الولفات
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 ٌمكن تحسنجا مرضٌة تنم  اإلحساس والمعنى  درجة التعبٌر
 ٌمكن تحسنه   مرض   الخطبة عززٌ التنوع الصوتً

 كن تحسنه ٌم مرض   تتاب  منطمً لألفكار التنظٌم 
 ٌمكن تحسنه   مرض   واضح ووصفً ودلٌك  استخدام الكلمات 

 ؼٌر طبٌعٌة ومنفرة مرضٌة  طبٌعٌة ومعبرة  لغة الجسد
 

   ماحا كان ٌمكن  ن ٌفع  الخطٌب بشك  مختتؾ لجع  الخطبة  كثر فانتٌة 

 
 

   ما الحي  نجبن فً هحه الخطبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (موضوعن فً البحث) السابعالمشروع 

 الملخص التنفٌذي

والدالب   كثر تاثٌرا  إحا تمكنت من دنم نماطتن الربٌسٌة باالحصابٌات والشواهد ستكون خطبتن 
. وبإمكانن إٌجاد هحه المواد والوساب  المربٌة والمعتوماتمثتة ألوا والنوادر والمصص والطرؾ

 وفً المكتبة وفً األماكن األخرى.الشبكة العنكبوتٌةنتى 

بعناٌة م النماط التً تتناولجا ٌتدنتموم بٌمكنن استخدام المعتومات المجمعة من مصادر متعددة ثم 
  وتؤكدها بالحمابك الدلٌمة واألمثتة والتوضٌحات، بدال من تأكٌدها فمط بوججة نظرن الشخصٌة. 

 األهداف:

 ضوع الخطبة من مصادر متعددة.تجمٌ  المعتومات الخاصة بمو 

  بالحمابك الدلٌمة واألمثتة والتوضٌحات التً لمت بتجمٌعجا من  راءواالتدنٌم النماط
 خ   نمتٌة البحث.  
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 دلابك ةالى سبع ةمن خمس الولت:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوعن فًابحث 

 
 ننةإفإحا كنت ترٌد إلنةاع المسةتمعٌن، ف .إلنداد الخطبة هو جم  المادة اتحدٌٌعتبر الجزء األكثر 

 تحتا  لحمابك تدنم خطبتن. ولكن كٌؾ تجد المعتومات التً تحتاججا. 
 فً المشروع الثانً تعتمت األنواع المختتفة نن المادة الدانمة. 

 فً صورة  المعتومات نن األحداث والبٌانات والولاب  لعرض طرق: وهً اإلحصائٌات
 .  رلام

 شةةخاص حوي الخبةةرة فةةً موضةةوع هةةً االلتبسةةات  و اآلراء المنمولةةة نةةن و: النندالئل 
 معٌن. 

 بحةةدث معةةٌن ولةة  لةةن  و لصةةة  و خبةةر تعتةةك  هةةً كةة و نننوادر:المصننص والمثلننة واأل
 لشخص آخر تعرفه  و لشخص لر ت ننه. 

  رسةومات  و جةداو   و صةور وسٌتة توضٌحٌة سواء كانت هً ك  و :المرئٌةالوسائل
فةةً  المربٌةةةمزٌةةد مةةن المعتومةةات نةةن اسةةتخدام الوسةةاب  نمةةاح   و  شةةٌاء  خةةرى )لت  و

 المشروع الثامن(. 

 هً معتومات مؤكدة. و :الحمائك 

 
إٌجةاد تتةن  الحي تواجه فً التحديٌتمث  والعدٌد من المصادر توفر هحه األنواع من المعتومات. 

 تمدٌم خطبتن.  فًالتً تساندن المصادر 
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 كٌف تبدأ 
 

ٌمكةن  ن ٌكةون لةدٌن تجربةة و .ما تعرفه حالٌا نةن موضةوع الخطبةةابد  البحث من خ   جم  
وربما ٌكون لدٌن متفات  و مج ت  و ؼٌةر حلةن. نظ ةم مةا تعرفةه  خطبتن موضوعشخصٌة فً 

 ء هحه الفجوات. هو م ن من البحث حٌنبح هدفسٌكون  .التً ٌجب متبجا الفجواتحدد  اآلن و
 

 ابحث فً الشبكة العنكبوتٌة
 
 ن تجتس نتى مكتبن   مصدر البحث األكثر م بمة هحه األٌام. وتستطٌ الشبكة العنكبوتٌةعتبر ت

 مةةام حاسةةبن الشخصةةً وتجةةد مجمونةةة متنونةةة مةةن المعتومةةات نةةن موضةةونات مختتفةةة نتةةى 
". وبعةض شةركات جوجة " و  "ٌةاهو"من خ   محركات البحث العادي مث  الشبكة العنكبوتٌة 
نتى الشبكة. والعدٌد من المج ت والجرابد متوفرة نتى  اصداراتجامن  ا  نسخ الموسونات تنشر

معتومات وإحصابٌات وكحا بعض دور نشر  الشبكة العنكبوتٌة  ٌضا. والمنظمات الحكومٌة تنشر
الكتب والمج ت. وسوؾ تجد موال  تحتوي نتى التباسةات وسةٌر حاتٌةة باإلضةافة إلةً مصةادر 

تجةةدها فةةً هةةحه الموالةة  مجانٌةةة والةةبعض ٌكةةون برسةةوم  خةةرى. والعدٌةةد مةةن المعتومةةات التةةً 
 البٌانات.تدف  لتوصو  إلى هحه  استخدام شجرٌة  و سنوٌة

  
ومات محددة تبحةث ننجةا ٌأخةح حتوي نتى بٌانات كثٌرة، فإن إٌجاد معتت الشبكة العنكبوتٌةوألن 
 ولد ال تجد  حٌانا  المعتومات الحمٌمٌة التً تحتاججا. ولتا. 
 

التةً  الشةبكة العنكبوتٌةةلبحث هً وساب  إلكترونٌة تسمح لن بطتب لابمة بصفحات ومحركات ا
تحتوي نتى كتمات  و نبارات معٌنة من فجرس البحةث. ومحةرن البحةث ٌضة  بعةد حلةن نتةابج 

 بحثن. 
 

إحا كنت تبحث نن معتومات نن تربٌة المطط السٌامٌة، فإنن ٌمكن  ن تكتةب نتى سبٌ  المثا ، 
و مةا معٌنةة   نن كتمات لتبحث لبحثمحرن البحث. وٌمكنن برمجة محرن ا فً"لطط سٌامٌة" 

لكتمةات التةً تبحةث ننجةا. ؾ محرن البحث نتابجه نتى  ساس ن لتجا باٌماربجا. ونادة ما ٌصن
وكةةن نتةةى ونةةً بةةأن العمتٌةةة آلٌةةة وال ٌوجةةد شةةخص ٌراجةة  الصةةفحات لرؤٌةةة مةةا ٌتناسةةب مةة  

ألي شةةخص نتةةى الشةةبكة العنكبوتٌةةة ن تحتةةوي صةةفحة  احتٌاجاتةةن. نتةةى سةةبٌ  المثةةا ، ٌمكةةن
 "لطط سٌامٌة" ال لشًء إال ألنجا تخص نابتته. ًكتمات
  

بحةث المؤشرات بحثن لدر اإلمكان. ف مجا  وتضٌٌك ولتحصو  نتى  فض  النتابج نتٌن تحدٌد
مراجعةة  وٌمكنةن الشةبكة العنكبوتٌةةصةفحة نتةى  11555 كثر من تعطً  "لطط السٌامٌة"نن 

 كثر مةن لوجدت  حات ر س تفاحً" لطط سٌامٌةولو بحثت نن "الكثٌر من بٌن هحه الصفحات. 
بحةث نةن النتابج وتعطً . التعام  معجا بشك   فض ٌمكن  الشبكة العنكبوتٌةصفحة نتى  655

 .لشبكة العنكبوتٌةصفحة نتى اال 955 كثر من  حات ر س تفاحً" تربٌة لطط سٌامٌة "
  

فً بحثن وتحكر اسةتخدام مجمونةة مةن محركةات البحةث فمةد ٌنةتج محةرن بحةث واحةد كن متما  
وربمةةا ال تفٌةةدن  لمعتومةةات المفٌةةدة التةةً تبحةةث ننجةةامؤشةةرات  كثةةر مةةن اآلخةةر وٌةةزودن با

المحركةةات األخةةرى بشةةًء فةةً الموضةةوع الةةحي تبحةةث فٌةةه. وسةةوؾ تجةةد معتومةةات  كثةةر نةةن 
بكتابةة "محركةات  الشةبكة العنكبوتٌةةتخدامجا نتةى محركات البحةث المختتفةة المتاحةة وكٌفٌةة اسة

 .لتشبكة العنكبوتٌةبحث" فً محرن البحث فً  ي متصفح 
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رس الموضوع فً المكتبة، فإن دلٌة  امفٌدة  ٌضا مث  فج الشبكة العنكبوتٌةوٌمكن  ن تكون  دلة 

ٌصنؾ من خ   موضةونات مختتفةة مثة  التجةارة والصةحة والرٌاضةة التةً  العنكبوتٌة الشبكة
مكنةن مةن ات بحةث تاألدلةة نتةى محركة هةحه ٌمكن تمسٌمجا إلى مواضٌ  فرنٌة. وتحتوي معظم

 البحث فٌجا.
  

حلن، فجً تمدم . وم  لشبكة العنكبوتٌةاجا وفجارسجا الدورٌة نتى تدل العدٌد من المكتبات  وتنشر
والبحةةث فةةً دلٌةة   ي مكتبةةة نتةةى  .المتاحةةة، ولةةٌس الةةنص كةةام    رة لتمواضةةٌ  وصةةافا  مختصةة
المكتبة تحتوي نتى معتومات تخص موضونن.   و  ي فجرس دوري ٌبٌن لن الشبكة العنكبوتٌة

 ط ع نتى المعتومات. تتن المكتبة لإل إلى سٌكون نتٌن الحهابولكن 
 
 

 المكتبة
 

. وتعتبر مكتبات الجامعات هً لشبكة العنكبوتٌةمما تجده فً اجٌدة معتومات  كثر تمدم المكتبة ال
األفض  ولكن المكتبات العامةة تعتبةر  ٌضةا مصةادر مفٌةدة، فسةوؾ تجةد كتبةا  ومجة ت وصةحفا  

 دلٌة وؼٌرها. وٌمكنن البحةث فةً  "كاسٌت"و شرطة  "دي فً دي"و شرطة فٌدٌو واسطوانات 
 خطبتن. موضوع المماالت ننالمكتبة والفجارس الدورٌة نن  حدث الكتب و

  
فةٌمكن ألمةٌن  ،والجزء األفض  فً البحث المكتبً هةو  ن هنةان  شةخاص مسةتعدون لمسةاندتن

وٌمكنةه مسةاندتن  نموضةونلدورٌات وٌوججن لتكتب التً تخص المكتبة  ن ٌرشح لن بعض ا
. وفً بعض المكتبات ٌموم  مٌن المكتبة لشبكة العنكبوتٌةفً البحث نن المعتومات نتى شبكة اال
 بإنداد البحث لن مماب   جر رمزي. 

 
 و تةزور مكتبةة محتٌةة فتأكةد مةن  نةن سةتجد روابةط  و  الشبكة العنكبوتٌةوسواء كنت تبحث فً 

 . نخص موضوع خطبتن خرى  مطبوناتلمراج  مفٌدة 
 

 مصادر أخرى للمعلومات
 
والمكتبةة  هةم المصةادر المعروفةة لتمعتومةات، ولكنجمةا ربمةا ال ٌكونةان  الشبكة العنكبوتٌةعتبر ت

ضرورٌان ألنواع معٌنة من األبحاث. فإحا كنت تبحث نن معتومات نن ندد األنما  التجارٌةة 
بعض العةامتٌن فةً حدٌمةة وٌمكنةن اإلسةتعانة بةفً مجتمعن، فعتٌةن االتصةا  بالؽرفةة التجارٌةة. 

. هة  لةدٌن بعةض األسةبتة تتعتةك نصةابح تتعتةك بتربٌةة األزهةارإحا كنت تبحث نن بالمرب منن 
فً  بالستون العام لتفرد  تحتوي المكتبة نتى مادة ؼنٌة نن هحا الموضوع. ما هو ر ي جٌرانن

 وصفحات الجرابد الٌومٌة.  الواردة منجم  و الر  الرساب  لجمخطط إنادة تنمٌة المدٌنة  اسأ
 

 ما ٌتً:ونندما تموم بعم  البحث، فتحكر 
  

لد تسبب المعتومات التً تكتشفجا تؽٌٌرا فةً ر ٌةن نةن موضةوع  و  كن متفتح الذهن: .1
 تثبت ندم م بمته  و ندم صحته.

 موضةةوع الةةر  العدٌةةد مةةن الكتةةب والممةةاالت المختتفةةة نةةن اسننتخدم مصننادر مختلفننة: .9
 الخطبة لدر اإلمكان حتى تحص  نتى نظرة  شم . 
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جمةةة والمصةةدر الةةحي تجةةدها فٌةةه، إحا مدون م حظةةات نةةن النمةةاط ال المعلومننات: دون .2
 سبتت ننجا  و  ردت مراجعتجا مرة  خرى. ردت االستشجاد بجا  و  

 

ع مصادر معلوماتن    نو 
 

المواد التً تدنم   ن تنتمًفالتحدي هنا هو  .من المحتم   ن تجم  معتومات  كثر مما تحتا  إلٌه
 رسالتن. لمدنمة  وموضحة   فٌنبؽً  ن تضفً لونا  نتى الخطبة. نتى  كم  وجه  فكارن

 
االستشجاد  ،هتمام من خ   استخدام  نواع مختتفة من الموادل  مثٌرة نتى جع  خطبتنإحرص 

حكاٌة  فض  لدنم إٌراد لصة  و  كونكون مناسبا لفكرة معٌنة ولكن لد ٌباإلحصاءات ٌمكن  ن ٌ
خ   الخطبة. فاالستخدام  المعتومات الدانمةنفس النوع من  استخدام تكرار فكرة  خرى. تجنب

 المفرط لإلحصاءات لد ٌكون مم  ؛ كما  نَّ استخدام النوادر بكثرة ٌمكن  ن ٌفمد الخطبة تأثٌرها. 

 
 
 

 حدث الناس بما ٌعملون
 

الةةدنم معم ةةدة  المعتومةةاتإحا كانةةت فةة. إنجةةاب المسةةتمعٌن مةةالم ٌفجمةةوه نبحثةةال ٌمكةةن  ن ٌثٌةةر 
فً خطبتن. نتى سبٌ  المثا ،  و استخدمه نتى إحصاءات، فابحث نن ما ٌجم المستم  م توتش

الصؾ الخامس  و  ل ، % من المراء البالؽٌن الٌتجاوز مستوى 95مستوى  إحا  ظجر البحث  ن
 وضح لمستمعٌن وحلن بةأن تمةو : "واحةد مةن بةٌن خمةس بشك   بٌةاإلحصا فصػ هحه المعتومة

فعنةةدما تةةربط األرلةةام  "بةةالؽٌن فةةً هةةحه الؽرفةةة ٌمةةرءون فةةً مسةةتوى الصةةؾ الخةةامس  و  لةة 
 . سٌمدرون حلن حك لدرهوالحمابك بالحٌاة الٌومٌة، فإن مستمعٌن 

 

 مهمتن
 

 هحا المشروع نتى استخدام البحث لدنم خطبتن. ٌنبؽً نتٌن المٌام باآلتً: ٌركز 

 لدرا  كبٌرا  من البحث.  اختر الموضوع الحي ٌجم مستمعٌن و ٌتطتب 

   هحه هً خطبتن األولةى التةً تسةتند نتةى ون وستكمعتومات من مصادر ندٌدة. الاجم
 . بحث المتكام ال

 من خ   الحمابك واألمثتة والتوضٌحات. دلةلم بدنم  فكارن و رابن ب 

  

نن األهداؾ والتنظٌم واستخدام الكتمات ولؽة المشرونات السابمة ما تعتمته فً  طبٌكتتأكد من 
تمٌتجةا فةً المشةارٌ  المناسبة من التمٌٌمات التةً ت لم حظاتاستفد من ا والجسد وتنوع الصوت 

 األو .نند إنداد خطبتن، راج  لابمة مراجعة الخطٌب فً المشروع و .السابمة
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 موضوعال البحث فً – دلٌل تمٌٌم
 الخطبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ننوان

 الممٌم ــــــــــــــــــــــــ التارٌخ ـــــــــــــــ
 

جةةور والةةحي ٌمةةوم باختٌةةار الموضةةوع الةةحي ٌجةةم الجم الخطٌةةب  ن: ٌنبؽةةً نتةةً مالحظننة للممننٌم
مةةوم ٌوٌمةوم الخطٌةةب بجمةة  المعتومةات مةةن مصةةادر متعةددة ثةةم  البحةةث. ٌتطتةب لةةدرا  كبٌةرا  مةةن
ؤكةةدها بالحمةةابك الدلٌمةةة واألمثتةةة والتوضةةٌحات، بةةدال مةةن ٌتناولجةةا بعناٌةةة وٌبتةةدنٌم النمةةاط التةةً 

مةا تعتمةه فةً المشةرونات السةابمة  تطبٌةكب الخطٌةبوٌموم  .الشخصٌة هتأكٌدها فمط بوججة نظر
 جسةةد والتنةةوع الصةةوتً وكةةحلن االسةةتفادة مةةنوالتنظةةٌم واسةةتخدام الكتمةةات ولؽةةة ال الجةةدؾنةةن 

المناسةةبة مةةن التمٌٌمةةات التةةً تتم اهةةا مةةن المشةةارٌ  السةةابمة. وباإلضةةافة إلةةً تمٌٌمةةن  الم حظةةات
 اإلجابة نتى األسبتة التالٌة:  ىالشفجً، ٌرج

   ما مدى انطباق موضوع الخطٌب نتى المستمعٌن 

 
 

 الموضوع بشك  جٌد   ه  تم بحث 

 
 

  بدنم  فكاره الربٌسة  الخطٌبإلى  ي مدى لام 

 
  

  مناسبة لتفكرة  ةالدنم المعتوماته  كانت 

 
  

  ةلدنمفً استخدام المعتومات اه  نوع الخطٌب  
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   الخطٌب  هدؾما مدى وضو 

 
  

 بشك  فعا    ةبٌم الخطه  تم تنظ 

 
 

 نبرة الصوتتنوع ٌب من لؽة الجسد وه  استفاد الخط  
 
 

  ما هو الشًء المختتؾ الحي كان من الممكن  ن ٌموم به الخطٌب لٌجع  الخطبة  كثر
   تأثٌرا  

 
 

  ما الحي  نجبن فً الخطبة 

 (التكٌف مع الوسائل المرئٌةالمشروع الثامن )

 الملخص التنفٌذي

تساند الوساب  المربٌة المستمعٌن نتى فجم وتةحكر مةا ٌسةمعونه، فجةً  داة لٌمةة لتخطٌةب. ومةن 
 وراق العةاكس الضةةوبى و  ججةاز الحاسةةبالموجةةودة نتةً  تتةنالوسةاب  المربٌةة األكثةةر شةٌونا  

 .و ؼٌرها من الوساب  المربٌة السبورات البٌضاء والشفافة 

التةً ترٌةد تمةدٌمجا و منجةا المةادة  ،نوامة  نةدةرهةا نتةى عتمد نوع الوسٌتة المربٌةة التةً تختاوٌ
م  رسالتن وجمجورن وٌتم نرضجا بطرٌمة  تتن الوساب  حٌث ٌجب  ن تتناسب ،حجم الجمجور

 صحٌحة وبسجولة وثمة.

 األهداف:

 المربٌة التً تتناسب م  رسالتن وجمجورن اب اختٌار الوس. 

 وبسجولة وثمةبطرٌمة صحٌحة المربٌة  اب استخدام الوس  . 

 
 دلابك ةالى سبع ةمن خمس الولت:
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 التكٌف مع الوسائل المرئٌة

 
وحلةةن ألن  ،الةةدنم لتخطبةةة مةةوادمةةن نةةوع كمربٌةةة الوسةةاب  الٌةةحكر المشةةروع الثةةانً والسةةاب  

 المربٌةةوسةاب  التعتبةر لجةحا ومسةتمر. األشخاص ٌتحكرون جٌدا ما ٌشةاهدونه وٌسةمعونه بشةك  
 فجً تمدم خمس فوابد: لتخطٌب فعالةوساب  

 
حٌةث  ن معظةم مةا نتعتمةه  اتمربٌالٌعتبر العصر الحي نعٌ  فٌه نصر  تسهل الفهم: .1

 رسةالتن إٌصا نتً  المربٌةتساندن الوساب  ونستونبه من خ    نٌننا ولٌس آحاننا. 
 . وضبو

 

ٌستمب  العم  المعتومات الممدمة بطرٌمة مربٌة وٌعالججا بشك   سرع من  توفر الولت: .9
وسةاب  المربٌةة مفٌةدة خاصةة فةً مسةاندة األشةخاص نتةً التعتبةر والرسالة الشةفوٌة. 

 سرنة فجم األفكار المعمدة  و المجردة. 

 

% مةن الرسةالة الشةفوٌة بعةد  سةبوع  15ٌتحكر األشخاص معةد   تموي عملٌة التذكر: .2
 جم ٌتحكرون ما ٌربو نتً الثتثٌن فً حالة السماع والرؤٌة معا . فً حٌن  ندٌمجا. من تم

 

، لةحا فةإن نمةولجم بشك   سرع بكثٌر من سةرنة حةدٌثنٌفكر األشخاص  تعزز االنتباه: .4
تساندهم الوساب  المربٌة نتً التركٌز نتً الرسالة، و. الخطبةتتجه إلً التساؤ   ثناء 

 . لتخطبةومتعة  ا  تنونباإلضافة إلً  نجا تضٌؾ 
 

ا  هادفة ا  بةدنٌ ا  وسةاب  المربٌةة نشةاطالٌمنحةن نةرض  :التنوتر السٌطرة علنىتساعد فً  .0
 ٌموم بمعالجة الطالة العصبٌة بدون تشتٌت انتباه المستم .  ٌجع  جسدن

 

 وسائل المرئٌة الصحٌحة الاختٌار 
 

والصةور المعتمةة والرسةومات  اآللةًججةاز الحاسةب وساب  المربٌة المابمة نتً استخدام التعتبر 
وسةةاب  المربٌةةة انتشةةارا . المةةن  كثةةر  الوسةةاب  المربٌةةة األخةرىالمتحركةة والسةةبورات البٌضةةاء و

 : نوام  تشتم  نتى بضعةنتً  ةوٌعتمد اختٌارن لخطبة معٌن

 تجا. المعتومات التً ترٌد إٌص 
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 الجمجور حجم . 

 .الوساب  المتاحة لن 

  وساب  المربٌة. الالولت المتا  إلنداد 

  الحي تستطٌ  إنفاله نتٌجاالمبتػ . 
 

 الحاسب اآللً: استخدام الوسائل المرئٌة ب
تتؽٌر تمنٌات العروض المربٌة باستخدام الحاسب اآللً بشك  سرٌ  جدا. وباستخدام حاسب آلةً 
محمو  وبرامج نرض وشاشة وؼٌرها، ٌمكنةن انتةا  ونةرض وسةاب  مربٌةة درامٌةة بمةا فٌجةا 

  ؼتةب فةًم المتحركة والمحاكةاة. ووسةاب  الحاسةب اآللةً المربٌةة هةً المتعةارؾ نتٌجةا الرسو
المعتومةةة التةةً و نةةوع  مكن اسةةتخدام هةةحه الوسةةٌتة بؽةةض النظةةر نةةن حجةةم الجمجةةورالخطةةب. فةةٌ

، ممةا بالعرض نن بعد  ثناء سٌرن نتةى المنصةة التحكمٌتٌح لن استخدام تتن الوساب   .تتناولجا
باهظةة  جةااجتحتٌعطٌن حرٌةة  كثةر لتتحةرن. ومةن ناحٌةة  خةرى ٌمكةن  ن تكةون األججةزة التةى 

حساسة مث  ؼٌرها من األججةزة اإللكترونٌةة. خطةط مةن  جة  هً  و التأجٌر وفً الشراء الثمن 
تعمة   اإللكترونٌةةججةزة لتتأكد مةن  ن األو ، مسبما  نداد الوساب  المربٌة تخصٌص ولت كافً إل

  جٌةةد، كمةةا ٌفضةة   ن تمةةوم بةةالتمرن نتةةً إلمةةاء الخطبةةة باسةةتخدامجا. ونتٌةةن إنةةداد خطةةة بشةةك
 احتٌاطٌة فى حالة حدوث  ٌة مشاك  فنٌة  ثناء العرض.

 
  أوراق العاكس الضوئى الشفافة:

الوسةاب  التةً تعتمةد نتةى  الةحي تتٌحةه التمنً وراق العاكس الضوبى بنفس التمدم  ال تكونلد ال 
نةدد لتٌة  مةن الجمجةور كمةا  نجةا  لتعةرض  مةامد ٌة، إال  ن تتةن األوراق خٌةار ج اآللةًالحاسب 

لدى ممةدمً  ةتوفرهً ملٌست باهظة الثمن. انجا تتطتب فمط العاكس الضوبى وشاشة نرض، و
تججٌةةزات االجتمانةةات المعةةدات ال زمةةة ممابةة  رسةةوم بسةةٌطة. ٌمكةةن لةةألوراق الشةةفافة  ن ٌةةتم 

نسخ. كما  نةن  آلةوطبعجا بسجولة بواسطة طابعة لٌزر  و  حاسب اآللًالاستخراججا نن طرٌك 
 متونة لتكتابة نتٌجا. اتستطٌ   ن تكتب نتى األوراق الشفافة  ثناء الك م و ن تستخدم  ل م

 
 ":Flip Chart" قالب ورقيلوح 

لتمجمونةةات التدرٌبٌةةة الصةةؽٌرة  و الخطةةب   الم بةةة ٌمكةةن اسةةتخدام وسةةٌتة التوحةةات الورلٌةةة
كمةا المصٌرة  و فى جتسات المحاورة، وهى حات فابدة كبٌةرة فةى تسةجٌ  ردود فعة  الحضةور. 

ممةدما،  التوحةة الورلٌةة الم بةةٌمكن إنداد صفحات  استخدامجا  ٌضا لعرض المعتومات. ٌمكنن
لماء الخطبةة. اكتةب نتةى كة  صةفحة ولكن ٌجب  ن ٌكون لدٌن المرونة فى اإلضافة إلٌجا  ثناء إ

 و األل م  شمعٌةثانٌة  و ثالثة كً ال تظجر الكتابة المتونة نتى الصفحات الختفٌة باستخدام  ل م 
وتتصةةمجا نتةةى الحةةابط  الورلٌةةةالتوحةةة صةةفحات مةةن  تنةةزع ثنةةاء خطبتةةن  ن  المتونةةة. و ٌمكنةةن

 لعرضجا.
 

  :لوح الكتابة األبٌ 
، كمةا  نجةا وهةى مفٌةدة ننةدما ٌكةون الجمجةور لتةٌ إنجا متوفرة فً كثٌر من ؼرؾ االجتمانات 

اسةةتجابات  تةةدونتتةةٌح لةةن الفرصةةة فةةى نةةرض لةةوابم بسةةٌطة ورسةةوم بٌانٌةةة ومخططةةات و ن 
لب  ك  اسةتخدام ، ؼٌةر  نةن ال تسةتطٌ   ادلٌم االحاضرٌن. ومن ناحٌة  خرى فانجا تتطتب تنظٌف

 ورق.  الحاسب اآللً  و نتىنتى السبورة اال احا كنت لد كتبتجا نتى  ن تحفظ المادة 
 

 : أدوات التذكٌر
تستخدمه  ثنةاء الخطبةة، وهةحا الشةًء ٌمكةن  ن ٌكةون  ٌمكن  ن تطتك نتى  ي شًء داة التحكٌر 

موضةونن  و ٌسةاند  توضةٌحٌسةاندن فةً  لةد  و  ي شًء آخةر اكتابا  و كرة  و  داة  و نموحج
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فجم رسالتن وتةحكرها بشةك   فضة . ربمةا تحتةا  الةى منضةدة تضة  نتٌجةا  داة  الحاضرٌن نتى
التحكٌر نندما ال تكون فى حاجة الستخدامجا، وربما تحتةا  الةى لطعةة مةن الممةا  لتؽطٌةة تتةن 

 األداة وحجبجا نن الرؤٌة لحٌن حاجتن الٌجا.

 

 متى تستخدم الوسٌلة المرئٌة:

الخطبةةةة نفسةةةجا. إن اسةةةتخدام الجةةةداو   الة لتخطبةةةة مكمتةةةٌفتةةةرض لتوسةةةاب  المربٌةةةة  ن تكةةةون 
والرسةةةومات البٌانٌةةةة والمخططةةةات والنمةةةاح  والصةةةور والكتمةةةات المطبونةةةة ٌمكةةةن  ن تحفةةةز 
جمجورن و ن تزٌةد مةن لةدرتجم نتةى تةحكر مادتةن. ولكنةن ال تحتةا  الةى الوسةاب  المربٌةة لكة  

فتةن تبةرز ، نتى ك  ما تحتوٌه خطبتةن فإحا حاولت التأكٌدجمتة تمولجا  و ك  نمطة تشٌر الٌجا.  
 فمط فى الحاالت التالٌة:  هحه الوساب  المربٌة ٌجب نتٌن  ن تستخدم ولحا! النماط المجمة فٌجا

  نتةى  مةا  نةت  ن ما لتتةه  و تبٌن لتحاضرٌن: فالوسٌتة المربٌة الرئٌسةمن أجل تأكٌد النماط
 وشن  ن تموله، شًء هام ٌجب نتٌجم تحكره.

 الحاضةرٌن نتةى فجةم  د: فالوسةاب  المربٌةة تسةانمعمندة معلومةأو تذكر  زٌز فهممن أجل تع
 .واإلحصابٌاتالع لات والتركٌبات 

 الرسالة بشك   سرع و فض  مةن خة   الوسةاب  المربٌةة اٌصا  : فٌمكن  حٌانا الولت توفٌر
  كثر من الكتمات المنطولة.

 
ٌستخدم بعض النةاس الوسةاب  المربٌةة كوسةاب  تةحكٌر لخطةبجم وٌعتمةدون نتٌجةا كمةحكرات. وال 

 ٌمكنةننتى محتوى خطبتةن بحٌةث تركز تح  الوساب  المربٌة مح  اإلنداد لتخطبة، ونتٌن  ن 
 إلمابجا حتى بدون استخدام الوساب  المربٌة.

 :الوسائل المرئٌة حول تصمٌم رشاداتإ

. تكون جحابةالمربٌة مؤثرة ٌجب  ن تكون سجتة المراءة والفجم كما ٌجب  ن لكً تكون الوساب  
 التالٌة: اإلرشادات و تستخدمجا، ض  فى االنتبار  ومجما كانت  نواع الوساب  التى تبتكرها

 

 رؤٌةة الوسةاب  المربٌةة  مةن بةداخ  المانةة: فٌجب  ن ٌةتمكن جمٌة  مةن اجعلها سهلة الرؤٌة
وٌستحسةن  ن تسةتخدم حةروؾ كبٌةةرة لةدر االمكةان و ن تنسةك الكتابةةة بةٌن األنتةى واألسةةف  

 بٌن الكتمات لتوضٌح النص. تترن فراؼات مناسبة
 

 فةإن تضةةمٌن ة واحنندةصنر علننى فكنرة أساسننٌة أو نمطنة رئٌسناجعنل كنل وسننٌلة مرئٌنة تمت :
 .ٌشتت انتباه الجمجور فكرةالوسٌتة  كثر من 

 

  ًاستخدام ما ال ٌزٌد عن ستة أسطر فى النص وما ال ٌزٌند عنن سنت كلمنات فنى السنطر فن
 . كافٌة تمكن  الجمجور من لراءته: فإن حلن ٌجع  النص كبٌرا بدرجة كل وسٌلة مرئٌة

 

 ة  و الرسومات  كثر مةن الة زم، الوسٌتة المربٌة باألنما  الفنٌ م ءوتجنب  :اجعلها بسٌطة
  ن ٌكون لادرا  نتى فجم الوسٌتة المربٌة بسرنة.جمجورن ٌجب  فإن
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 عتٌةن  ن لةحلن فوتحسن المدرة نتى التةحكر، و جاحبٌة: تضٌؾ األلوان استخدم األلوان بعناٌة
األلةةوان  ننةةد اسةةتخدامتختةةار األلةةوان التةةى تعةةزز المةةدرة نتةةى المةةراءة. فعتةةى سةةبٌ  المثةةا ، 

لراءتجةا. كمةا نتٌةن  ن تتجنةب  من الصةعب فإنهالسوداء نتً ختفٌة زرلاء داكنة فً الكتابة 
 .ندٌدة، فان استخدام لونٌن  و ث ثة ٌفً بالؽرض  لوان  استخدام 

  

 و: فان تضمٌنجا بعض نناصر التصمٌم المتناسمة مث  حجم الخط واأللةوان اجعلها متناسمة 
 األنما  الفنٌة تجع  وسابتن المربٌة مرٌحة لتعٌن.

 

  خطبةة معتمةدا   لةدمتفمث  إحا فالتنوع ٌجحب الجمجور. الوسائل: استخدم أنواع مختلفة من
 .لتوضٌحها  و رسما نص البٌانً ، اتب  المخططالحاسب اآللًنتى 

 
 ا. فةإحا كانةت وسةٌتتن المربٌةة رسةمبٌة من األخطاء الججابٌة والتؽوٌةتأكد من ختو الوساب  المر

 .ننوانا ٌبٌن الؽرض منجاوى تأكد من  نجا تح ،ا و مخطط  و جدوال ابٌانٌ

 العر  فً طرٌمة نصائح

بشةك  ؼٌةر متةزامن  . فعةرض الوسةاب  المربٌةةاسةا  رض الوساب  المربٌة بنجا  ٌتطتب مإن نر
 عٌن االنتبار النصابح التالٌة: نرجو  ن تأخح بسٌمت  من تأثٌرها، لحا  م  الخطبة 

 
. إن الجمجةور سةٌنظرون ث عنهناٌحندعنندما تكنون مسنتعدا للاعر  الوسٌلة المرئٌنة  .1

 ن ٌمر هةةا الجمجةةور الةةى الوسةةٌتة المربٌةةة بمجةةرد  ن تعرضةةجا. انتظةةر حتةةى ٌسةةتطٌ  
 وٌفجمجا، ثم ابد  فى منالشة الموضوع.

 

: ال تتحةدث مع الجمهور عنندما تعنر  الوسنٌلة المرئٌنة البصريصال وتلاحافظ على  .9
 الى الشاشة  و المخطط  و تمر  منه.

 
الجمجةةور ٌنظةةر الةةى الوسةةٌتة لولةةت كةةاؾ بحٌةةث تةةتمكن مةةن  : دعاعرضننها لولننت كنناف .2

سةوداء التةون  و  ا  منالشة الموضوع. فإحا كنت تستخدم العاكس الضوبى، انةرض  ورالة
ؼٌر شفافة بٌن الوساب  المربٌة من  ج  تجنب إظجار شاشة بٌضاء المعة. ال تستمر فى 

 نرض الوسٌتة المربٌة بعد  ن تكون لد انتمتت لنمطة جدٌدة.

 
فةإحا كنةت  ٌجةب  ن تكةون الوسةٌتة مربٌةة لتجمجةور بأكمتةه.: ال تحجب الوسٌلة المرئٌنة .4

 حةةد الجوانةةب تعةةرض وسةةٌتة مربٌةةة نتةةى الشاشةةة  و تسةةتخدم جةةدوال، لةةؾ بعٌةةدا فةةً 
، انرضه  و مؤشر. واحا كنت ممسكا  بشًء ما من  ج   ن ٌراه الجمجور ٌدنواستخدم 

 .نن ٌسار  و ٌمٌن جسدن
 

: فإحا كنت تكتب نتى  وراق تطوى  و  وراق شفافة، تولةؾ وأنت تلمً الخطبةال تكتب  .0
 ثم اتجه الى الجمجور وابد  الك م.نن الحدٌث، 

 
مةن نرضةن  و لةةدمت  جةزء  فةإحا كنةت لةد نسةٌت  اعنر  الوسنٌلة المرئٌنة الصنحٌحة: .6

كةد . فإحا  مكن تأخاطًء   إنن بدون  ن تدرى ربما تعرض جز   ف ،خاطًءالنماط بترتٌب 
 لب   ن تعرض الوسٌتة المربٌة من  نجا هً الوسٌتة الصحٌحة.
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لتتأكةةةد مةةةن  ن المسةةةتمعٌن  مانةةةةلبةةة  تمةةةدٌم خطبتةةةن، افحةةةص ال :جاهزٌنننةالتأكننند منننن  .1
اهزة سٌشاهدون بوضو  وسةابتن المربٌةة. ضةعجا فةى المكةان المناسةب بحٌةث تكةون جة

 جٌدا لتتأكد من حسن  دابجا. اإللكترونٌةل ستخدام.  افحص األججزة 

 
: لةةم بممارسةةة اسةةتخدام وسةةابتن المربٌةةة حتةةى تتأكةةد مةةن  نةةن سةةتموم لننم بعمننل تجربننة .8

 بعرضجا بس سة وثمة تامة.

 اجعل لن خطة احتٌاطٌة

الحاسةب اآللةً  و العةاكس الضةوبً  و  ٌةة  ججةزة إحا كنت ستستخدم وسةاب  مربٌةة تعتمةد نتةى 
وال  ا ما حدث نط  ما، استمر فى الحدٌث خرى، كن مستعدا لحدوث  خطاء فنٌة. فإح إلكترونٌة

. احا كةان مةن الة زم  و سةتكا   تؽٌٌةرتضٌ  ولت الجمجور و نت تحاو  استبدا  لمبة محرولة  و 
 .الجمجورمن وسابتن بحٌث تكون معدة لتتوزٌ  نتى  ورلٌة مطبونةبنسخ  فاحتفظالمناسب 

 

 مهمتن
 

 المشروع نتى الوساب  المربٌة، ومن ثم نتٌن  ن تموم بما ٌتى:ٌركز هحا 
 

  و ث ثة.وسٌتتٌن مربٌتٌن  استخداماختٌار موضوع خطبة ٌمكنن من  

 .اختٌار وساب  مربٌة مناسبة لرسالتن ولتجمجور 

  .نرض الوساب  المربٌة بشك  صحٌح وبسجولة وثمة 

 
والتنظٌم واستخدام الكتمات ولؽة ما تعتمته فً المشارٌ  السابمة نن األهداؾ تجسٌد تأكد من 

تمٌتجا فً المشارٌ  المناسبة من التمٌٌمات التً ت والم حظات والتنوع الصوتً والبحث دالجس
 األو .نند إنداد خطبتن، راج  لابمة مراجعة الخطٌب فً المشروع و .السابمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكٌف مع الوسائل المرئٌة –نموذج تمٌٌم  
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 --------------------------------------------------العنوان: 

 -------------------التارٌخ:  ------------------------الممٌ م: اسم 

خطابةةا ٌسةةتخدم فٌةةه وسةةٌتتٌن  و  كثةةر مةةن الوسةةاب   ٌتمةةًنتةةى الخطٌةةب  ن  :مالحظننات للممننٌ م
ٌةتم المربٌة. وٌجب  ن تكون الوساب  المربٌة التى ٌتم اختٌارها مناسةبة لترسةالة ولتجمجةور و ن 

وثمة. ونتى الخطٌب  ن ٌجسد ما لد تعتمه فةً المشةارٌ  السةابمة  بسجولةبشك  صحٌح  نرضجا
سم وتنوع نبرات الصوت، كما ٌجب نتٌه  ٌضا نن الجدؾ والتنظٌم واستخدام الكتمات ولؽة الج

و ن ٌةدرس الموضةوع بعناٌةة.   ن ٌستفٌد من االلتراحات التً تتماهةا مةن التمٌةٌم الةحى لةد تسةتمه
العمود المناسةب لكة  بنةد.  ضةؾ تعتٌمةات خاصةة فً  بالتأشٌرنرجو  ن تكم  نموح  التمٌٌم هحا 

 .لتتحسٌنن  ن تمدم التراحات محددة بالبنود احا كان هنان اطراء  و احا كان فى ممدور
ٌمكن  ممبول ممتاز 

 هنٌتحس
 تعلٌمات/
 التراحات

  ----- ----- -----  ةرسالالو ةتخطبلالمربٌة مناسبة   ه  كانت الوساب
هةة  سةةاندتن كةة  وسةةٌتة مربٌةةة فةةى فجةةم وتةةحكر النمطةةة 

 التً ٌتناولجا الخطٌب 
----- ----- -----  

  ----- ----- ----- مربٌة واضحة تماما  ةه  كانت ك  وسٌت
إحا كةةان الخطٌةةب لةةد اتخةةح وسةةاب  مربٌةةة تعتمةةد نتةةى 

الشةفافة، هة   الضةوبً و  وراق العاكس  الحاسب اآللً
كانت كة  وسةٌتة مربٌةة سةجتة المةراءة ومصةممة بشةك  

 جٌد 

----- ----- -----  

  ----- ----- ----- ه  استخدم الخطٌب الوساب  المربٌة بسجولة وثمة 
  ----- ----- ----- ما مدى وضو  هدؾ الخطٌب 

  ----- ----- ----- ه  استخدم الخطٌب لؽة الجسد لتعزٌز خطابه 
  ----- ----- ----- ه  كان اختٌار الخطٌب لكتماته مؤثرا ومناسبا 

  ----- ----- ----- ه  تم إنداد الخطبة جٌدا 

 
ما هو الشًء المختتؾ الحي كان من الممكن  ن ٌموم به الخطٌب لٌجع  الخطبة  كثر  •

 فانتٌة  
 
 
 ما الحي  نجبن فً الخطبة  •
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 (عالنإلالوة ) التاسعالمشروع 

 الملخص التنفٌذي

إن المةدرة نتةةى إلنةاع النةةاس ومسةاندتجم نتةةى فجةم  فكةةارن وتمبتجةا والتصةةرؾ وفمةا لجةةا، ٌعتبةةر 
وإحا اسةةتخدمت المنطةةةك  المسةةتمعٌن إحا ادركةةوا صةةدلن عالتنةةوتةةزداد احتمالٌةةة امجةةارة لٌمةةة. 

نظمةت خطبتةن بعناٌةة وجعتتجةا تسةتحوح نتةى إهتمةام الجمجةور. والعاطفة فً جحب اإلنتباه وإحا 
التحكٌر ألنجا لد تجع  الجمجةور ٌتشةكن فةً مصةدالٌتن  بطالاتحاو  جاهدا   ن تتجنب استخدام 
 ومعرفتن ولدرتن نتى اإللناع.

 األهداف:

 نظرن  و  فكارن  و إتخاح اجراء معٌن. ةإلناع الجمجور بتبنً وجج 

 نتى إهتمام الجمجور. الستحواحا 

 العاطفة لتدنٌم مولفن.و تخدام المنطك سا 

  التحكٌر.   بطالاتتجنب استخدام 

 

 دلابك ةالى سبع ةمن خمس الولت:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ع النالا لوة
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ممنعةةة. فاإلن نةةات تحةةاو   ن تمنعنةةا بةةأن نشةةتري نةةوع معةةٌن مةةن  رسةةاب نواجةةه هةةحه األٌةةام 

، وٌحاو  البابعون الناننا بأن نشتري سٌارة الحٌوٌة اتالمضادالمشروبات الؽازٌة  و المجوة  و 
فةى جةزر  إجةازةمحمو . ونحن نفع  حلةن  ٌضةا، نةن طرٌةك النةاع زوجاتنةا بمضةاء   هاتؾ و 

، كما  ننا نمن  موظؾ المبٌعات بأن ٌعٌد لنا نمودنا،  و نمن  ربٌسنا فى العم  بأن التراحا  الباهاما
 .األنسببعٌنه هو 

 
ة نتةى جعة  إن األشخاص الحٌن ٌسةتطٌعون التحةدث بإلنةاع لةدٌجم لةدر كبٌةر مةن التةأثٌر. فالمةدر

اآلخرٌن ٌفجمونن وٌتمبتون  فكارن وٌعمتون بجا هةى مجةارة نسةتخدمجا كة  ٌةوم فةى البٌةت وفةى 
  نالعم  وفى المجتم  بأسره.  كما  نجا خاصٌة من خصابص المابةد الجٌةد، ونبةر التةارٌخ نجةد 

 نتى التحدث بالناع. المادرٌنالناس لد التفوا حو   ولبن 
 

 اإللناعأنواع 

 إنةنأثٌر فى تفكٌر وستون المستمعٌن. تتحدث بأستوب ممن ، فان هدفن األساسً هو التإحا كنت 
 تستطٌ   ن تؤثر فٌجم بعدة طرق:

 

 هدفن هو  ن تثٌر المستمعٌن بشأن موضونن  و تعزز من  فكةارهم الحالٌةة  إن :اإلثارة
لمةةوانظ . إن امعتمةةداتجم و معتمةةداتجم الحالٌةةة ولةةٌس بالضةةرورة  ن تؽٌةةر مةةن آرابجةةم  و 

والخطب االفتتاحٌة تندر  تحت هحه الفبة من الخطب الممنعة، وسوؾ تتعتم الكثٌةر نةن 
 هحا النوع من الخطب فً المشروع العاشر.

 

 ترٌد من مستمعٌن  ن ٌؽٌروا آراءهم  و  ن ٌتبنةوا نفةس اآلراء التةً لةدٌن،  إنن :اإللناع
وربمةةا ال ترٌةةد مةةنجم اآلن إال  ن ٌؽٌةةروا مةةن  فكةةارهم. إن الخطةةب التةةً ٌمكةةن  ن تمنةة  
 المستمعٌن بأنه توجد هنان حٌاة خار  األرض هو مثا  نتى هحا النوع من الخطب. 

 

 :مستمعٌن  ن ٌفعتوا شٌبا ما بعد سماع خطبتن،  ترٌد منحٌث   نن طلب المٌام بعمل ما
 مث  تولٌ  نرٌضة  و لراءة كتاب  و شراء منتج ما.

 مهمتن

، وٌنطبةةك حلةةن بوضةةو  نتةةى الخطةةب الممنعةةة. فبٌنمةةا ٌكةةون جمجةةور  مةةر ٌعتمةةد نتٌةةهالانطبةةاع 
 اوٌثمو ٌحبونر ى الحاضرٌن ننن له نفس الثم . فعتى مستمعٌن  ن  فإنمحتوى رسالتن هاما، 

ٌجب  ن ٌنظروا الٌن نتى  نةن شةخص  اهتماماتةه   نجملب   ن ٌتبنون  فكارن.  وٌحترمونفٌن 
 واحتٌاجاته مماثتة لتتن الخاصة بجم. وهم ٌكونون ر ٌجم ننن من خ  :

 
: ٌجب  ن تكون مةؤه  لمنالشةة الموضةوع و ن تمةدم الةدلٌ  الةحي ٌةدنم مولفةن. وٌجةب معرفتن

جٌةةدا و ن تكةةون لةةادرا نتةةى تمةةدٌم العدٌةةد مةةن األدلةةة لتةةدنٌم نتٌةةن  ٌضةةا  ن تعةةرؾ الموضةةوع 
  فكارن.
فى الماضً وانجازاتن ومحاسنن. تأكد من  ن المسةتمعٌن   دابن: إن سمعتن تعتمد نتى سمعتن

 ٌدركون مؤه تن من خ   تمدٌمن لنفسن  و نم  دناٌة مسبمة  و من خطبتن نفسجا.
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أكةةةد  ن مةةةا تمترحةةه سٌسةةةاند المسةةةتمعٌن فعةةة ، ، وتلنةةةاعاإلب ٌكةةون فكةةةارن  إٌصةةةا : إخالصننن
فالمستمعٌن بطبعجم ٌشككون فً  ي شخص ٌحاو   ن ٌؽٌرهم بأٌة طرٌمة، ومن ثم ٌجةب نتٌةن 
  ن توضح  نن تض  مصالحجم فى الحسبان و نن ال تطتب دنمجم لن من  ج  مصالح شخصٌة.

 فكةارن، ومةن ثةم  ضةرونٌتمبة  الحامةن ؼٌةر المحتمة   ن  فةإنبدى نتٌن الخجة  : إحا التوصٌل
  ن تكون نٌنن نتى اتصا  مباشر م  مستمعٌن.و نتٌن  ن تتحدث بثبات وثمة 

 الجمهور

ان الطرٌمة التى تمدم بجا رسالتن الممنعة تعتمد نتى نونٌة مستمعٌن وموالفجم تجاه موضونن، 
 وهم ربما ٌكونون:

ك  ما نتٌةن  ن تفعتةه  فإنالفع  نتى ر ٌن  و وجه نظرن، بالحاضرون  حٌث ٌوافك موافمون:
 ببساطة هو  ن تموى وتعزز تتن الموافمة.

 ي اهتمام ، ولحلن نتٌن  ن تمنعجم  و وججات نظرن  موضونن المستمعً ال ٌعٌر ٌر مبالون:
 هحا هو  كثر  نواع الموالؾ شٌونا .وبأن الموضوع ٌؤثر فٌجم مباشرة. 

و/ و وججةة نظةرن. ٌجةب نتٌةن  ن المستمعٌن ، وٌعارضون موضونن ٌعارضونن  عدائٌون:
 تساند المستمعٌن فى التعرؾ نتى مزاٌا مولفن و ن تجعتجم ٌراجعون آراءهم الخاصة.

شةةةًء نةةةن  ي ال ٌعتمةةةون مسةةةتمعٌن لٌسةةةوا مبةةةالٌن، إال  نجةةةم  لٌسنننو علنننى علنننم بالموضنننوع:
 موضونن. نتٌن  ن تعتمجم وتمنعجم بأهمٌته.

  الحاضةرٌن إفةادة. ٌجةب لةد ٌكةون الحاضةرون ختٌطةا مةن األنةواع السةابمة :أحاسٌسهم مختلطنة
وججةةة  ٌحسةةن بجةةم إنةةادة النظةةر فةةًبأهمٌةةة موضةةونن ومزاٌةةا وججةةة نظةةرن ولمةةاحا  وإلنةةانجم

 نظرهم الخاصة.
 

 عبء تمدٌم الدلٌل

إن تؽٌٌر  فكار الناس شًء صعب لتؽاٌة. ٌعتمد مستمعٌن  ن لدٌجم فكرة معمولة نن موضونن، 
مجمتن هى  ن تمدم لجم الدلٌ  الحٌن هم بحاجة الٌةه لتؽٌٌةر  فكةارهم. وجما كان حلن الموضوع. م

ٌجب نتٌن  ن تثٌر اهتمامجم وتساندهم نتةى دمةج معتومةات جدٌةدة مة  معتومةاتجم الحالٌةة و ن 
تساندهم فى تشكٌ  معتمدات جدٌدة.  كتما زادت مساندتن لجم فى تتن العمتٌة، كتما نجحت فةى 

 ع مستمعٌن. النا
 
. تعتم بالفع  مدى  همٌة المصدالٌة فى الخطبة. إن هحا األمر هام لتؽاٌة فةى الخطبةة الممنعةة إنن

وججةة   ن ٌتبنةوافإحا لةم ٌنظةر إلٌةن مسةتمعون نظةرة مصةدق، فإنةن سةتجد صةعوبة فةً إلنةانجم 
 ٌموموا بعم  ما.  ن نظرن  و 

 
 الجمجور:هنان  ٌضا ننصران آخران لجما تأثٌر كبٌر نتى 

 
ٌةدنم مولفةن.  خةارجً درجمجورن ٌجب نتٌن  ن تمدم دلةٌ   مةن مصة من  ج  الناع  المنطك:

. كما ٌجب  ن ٌكون دلٌتن ومبرراتةن متناسةمة  فى حلن الشأن إن نتابج األبحاث لجا لٌمة نظٌمة
 وتدنم مولفن.
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ا فةى النةاع النةاس بةأن : لتٌ  من الناس ٌمتن  بالمنطك فمط. إن العاطفةة تتعةب دورا كبٌةرالعاطفة
العواطةةؾ مثةة  السةةعادة والحةةزن والخةةوؾ والؽضةةب والشةةعور  إثةةارةن ٌؽٌةةروا  فكةةارهم. كمةةا  

 بالحنب والحب لدى المستمعٌن وربطجم بموضونن ٌعتبر  داة فعالة لإللناع.
 

الخطةب األكثةر  إنمةا، "مةا هةو الجدٌةد بالنسةبة لةى " تحكر  ن المستمعٌن ٌرٌةدون  ن ٌعرفةوا داب
هً التةً تسةتطٌ  اإلجابةة نتةى هةحا السةؤا . ركةز خطبتةن نتةى المواضةٌ  التةى  وإلنانانجاحا 

تكون حات  همٌة بالنسبة لتحاضرٌن، ولٌس نتةى اهتماماتةن الخاصةة. فمةث ، احا  ردت  ن تمنة  
تٌةةة البتدٌةةة بةةأن ٌبنةةوا ممةةر بطةةو  ضةةفة النجةةر، وضةةح كٌةةؾ  ن النةةاس بالمدٌنةةة واألنمةةا  المح
 ستستفٌد من الممر بدال من  ن توضح كٌؾ  ن حلن الممر سٌفٌدن  نت كشخص محب لتسفر.

 

 تنظٌم رسالتن

بمجرد تحدٌدن لجدفن ولجمجورن ولٌامن بتجمٌ  معتومات مدنمةة لجةدفن، فإنةن تكةون مسةتعدا 
 :وتستطٌ   ن تتب   طرٌمة من الطرق التالٌةلتنظٌم خطبتن. 

 

 ة، ثم لدم الح  موضحا لماحا ٌكون هةو الحة  األمثة ، ثةم نةال  حدد المشكت :المشكلةو الحل
كٌؾ تنفح حلن الح  وما ٌمكن لتحاضرٌن  ن ٌموموا به من  ج  المساهمة فٌه. فمث ، ٌمكةن 
 ن تبد  حدٌثا نن تتوث الماء نن طرٌك بٌان  ن التتوث لد زاد بشك  مأساوي فً مجتمعن، 

سمكة فً البحٌرة المحتٌة بسبب حلن. ثةم اتبة   9555فً العام الماضً ماتت  كثر من  و نه
حلن بالخطبة نن آثار حلن التتوث ومصادره وحتولن لتتن المشكتة وما ٌسةتطٌ  المسةتمعون 

 فى هحا الشأن. لتمساندة نمته

 

 ابد  بجمتة توضح بجا التراحن، ثم اتب  حلةن باألدلةة التةى تدنمةه. التراحات مدعمة باألدلة :
كان هةدفن هةو النةاع المسةتمعٌن بالتصةوٌت، ٌمكةن  ن تبةد  بالمو "صةوتوا مةن  مافمث  احا 

 ج  االلترا  " " الحي ٌؤدى إلى جم  المزٌد من الما  من  ج  دنم مدارسةكم"، ثةم اسةتمر 
المستمعٌن فى  بإفادةا النموح ، تموم بعرض األسباب. انه  الخطبة بجمتة ختامٌة لوٌة. فً هح

لٌسو والحٌن  الموافمٌن والمتعاطفٌنتنجح هحه الطرٌمة م  المستمعٌن  الحا  نما ترٌده منجم.
 .العدابٌٌن، ولكن ربما ال تستطٌ  النجا  فى حلن م  نتى نتم بالموضوع

 

 :ابةةد  بجمتةةة نةةن المشةةكتة، ثةةم حةةدد الحتةةو  الممكنةةة ومزاٌاهةةا المتولعةةة  المزاٌننا الممارنننة
 نه ٌحتوى نتى مزاٌا  كثر ومساوئ  ل   ومساوبجا. لم بشر  الح  الحى تمترحه وبٌن كٌؾ

 نن ؼٌره من الحتو .

 

 :الن اتةة  إن خطةةوات الخطبةةة الخمسةةة التالٌةةة التةةً  نةةدها الةةدكتور  التتننابع التحفٌننزي "
 موضوع: نتى، ٌمكن تطبٌمجا نتم التواص ، وهو  ستاح مرموق فى مونرو"

 

موضةونن.  إلةىلم بشد انتباه المستمعٌن نند بدء الخطبةة ووجةه تركٌةزهم  :إلنتباها .1
 "إن ضرابب العمارات السرٌعة االرتفاع تدنم إنفاق الحكومة فً مشرونات هامة".

 

وضح الحاجة الحالٌة  و المشةكتة موضةحا  همٌةة حلةن لتمسةتمعٌن. " ٌجةب  الحاجة: .9
 كومى لتسٌطرة".الح اإلنفاقاع تخفٌض ضرابب العمارات كما ٌجب اخض
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ٌعمة   (د)االلتةرا   إنتمشةكتة، ثةم دنةم مولفةن بالةدلٌ . "لدم حتن بالنسبة ل الرضا: .2
 نتى تخفٌض الضرابب العمارٌة وٌحد من االنفاق الحكومً."

 
ٌةدنمون مولفةن،  المستمعٌن: ارسم صورة نن األحوا   المستمبتٌة، واجع  التخٌل .4

 و مةةاحا سةةٌحدث إحا مةةا تةةم ثةةم بةةٌن كٌةةؾ  ن األمةةور سةةتتؽٌر احا مةةا تبنةةوا التراحةةن 
فش  هحا االلترا ، ستستمر الضرابب فةى االرتفةاع، وسةٌفمد كثٌةر مةن  إحارفضه." 

 الناس منازلجم".

 
: حةةو  االتفةةاق وااللتةةزام الةةحى حصةةتت نتٌةةه إلةةى نمةة  مولةةؾ مةةدنم مةةن العمننل .0

 (.دا بنعم نتى الترا  )مستمعٌن. "صوتو

 

 مبتةةديء  مولةةؾ المعارضةةة. فنةد حجججةةم  مجمةا كانةةت الطرٌمةةة التةً تختارهةةا لخطبتةةن، ال تجمة 
 فةةإنجمون جٌةةدا آخةةر شةةًء سةةمعوه، ومةةن ثةةم المسةةتمعٌن ٌتةةحكر إنبةةاأللوى ومنتجٌةةا باألضةةعؾ. 

 هةًن آخةر نمطةة تتناولجةا ٌجةب  ن تكةو فةإنوبالتةالى،  سٌعتمدون  ن مولؾ المعارضةة ضةعٌؾ
 األلوى وحلن ألن مستمعٌن من المحتم   ن ٌتحكروها.

 مهمتن

 . فعتٌن نم  ما ٌتى:اإللناعٌركز هحا المشروع نتى 
o  الن  المستمعٌن بتبنً وججة نظرن  و  فكةارن  و  ن ٌتخةحوا إجةراء مةا. )ال تمةدم خطبةة

 ارتجالٌة، فان هحا النوع من الخطب سٌتم منالشته فى المشروع العاشر(. 

o  .حت  مستمعٌن وركز نتى اهتماماتجم 

o .استخدم المنطك والعاطفة لدنم مولفن 

o  الكتمات التى تضٌؾ لوة وتاثٌرا  لرسالتن. استخدم لؽة الجسد  واخترنظم  فكارن بعناٌة
وتنوع نبرات الصوت لزٌادة التةأثٌر. اسةتخدم الوسةاب  المربٌةة احا كةان حلةن ٌسةاهم فةى 

 توصٌ  رسالتن.

o  البطالةةات التحكٌرٌةةة، فةةإن حلةةن ربمةةا ٌةةؤدى الةةى شةةن المسةةتمعٌن فةةً تجنةةب اسةةتخدام
 إخ صن ومعرفتن ووساب  إلنانن.

 
. ونندما تعةد خطبتةن، ونفحها فعتٌا استفد من اإللتراحات المٌمة التً تتمٌتجا فً المشارٌ  السابمة

 ادرس الموضوع بعناٌة ثم راج  "لابمة الخطٌب" فً المشروع األو .
 
 
 

 إللناع بموةا –نموذج تمٌٌم  

 --------------------------------------------------العنوان: 

 -------------------التارٌخ:  ------------------------الممٌ م: اسم 

نظره مة  الجاحبٌةة  لوجة المنطمًالخطٌب خطبة ممنعة ٌندمج فٌجا الدنم  ٌتمً :مالحظات للممٌ م
العاطفٌة الموٌة. كما ٌطتب من الخطٌب  ن ٌركةز نتةى اهتمامةات الجمجةور  كثةر مةن اهتماماتةه 

، الشفويتمٌٌمن  إلى باإلضافةالشخصٌة. ونتى الخطٌب  ٌضا  ال ٌستخدم المحكرات، إن  مكن. 
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ماتةن فمةط نرجو اكما  نموح  التمٌٌم نن طرٌك فحةص العمةود المناسةب لكة  بنةد ثةم  ضةؾ تعتٌ
 بالنسبة لتبنود التً ٌمكن تمدٌم اطراء بشأنجا  و نندما تمدم التراحات معٌنة بجدؾ التحسٌن.

 
ٌمكن  ممبول ممتاز 

 ٌنهتحس
 تعلٌمات/
 التراحات

  ----- ----- ----- ه   ظجر المستم  نونا من الصدق واإللناع 
هةة  كةةان الخطٌةةب مصةةدرا  صةةادلا  لتمعتومةةات الخاصةةة 

 الموضوع بجحا 
----- ----- -----  

ه  لدم الخطٌب موضونه بطرٌمةة تحةوز نتةى اهتمةام 
 المستمعٌن 

----- ----- -----  

  ----- ----- ----- ه  حازت افتتاحٌة الخطبة نتى اهتمامات المستمعٌن 
هةة  اسةةتخدم الخطٌةةب المنطةةك والحمةةابك الممنعةةة لةةدنم 

 وججة نظره 
----- ----- -----  

  ----- ----- ----- استؽ  الخطٌب العاطفة من  ج  دنم وججة نظره ه  
  ----- ----- ----- ه  كان تنظٌم الخطبة حو فعالٌة 

لؽةةة الجسةةد وتنةةوع نبةةرات الصةةوت لةةدى  سةةاهمتهةة  
 الخطٌب فً توصٌ  رسالته 

----- ----- -----  

  ----- ----- ----- ه  كنت ممتنعا بوججة نظر الخطٌب 
 
ما هو الشًء المختتؾ الحي كان من الممكن  ن ٌموم به الخطٌب لٌجع  الخطبة  كثر  •

 فانتٌة  
 
 
 ما الحي  نجبن فً الخطبة  •
 
 
 
 
 
 

 (نمستمعٌالم اإله) العاشرالمشروع 

 الملخص التنفٌذي

نتى المستوى الشخصً والعاطفً والمجنةً والروحةً، وهةً  المستمعٌن الخطبة اإللجامٌة تحفز
كمةا  مشةتركة،رو  المشةاركة والرؼبةة ال إلى تبنًجحب الجمجور تالعاطفٌة و ثارةاإل نتىتعتمد 
لتبنةً تمةدم خطةة وتةدنوهم لتتؽٌٌةر  و الحماس لدى المستمعٌن ومن ثم تمتر  نموحجا   تختك نجا 

 هحا التؽٌٌر  و تتن الخطة.

نابةب ممدما م   التنسٌكالسابمة ولحلن لم ب الخطبممارنة بإن هحه الخطبة ستستؽرق ولتا طوٌ  
 إضافً. ولتالبفٌما ٌتعتك  ربٌس النادي لتشبون التعتٌمٌة



 

 انمتواصم انمتمكن
 

71 

 األهداف:

 من خ   جحبجم نحو األهداؾ النبٌتة وتشجٌعجم نحو تحمٌك مستوى  المستمعٌن إلجام
 نالً من اإلنتماد  و اإلنجاز.

 واستخدام المصص والنوادر واأللوا  المأثورة  المستمعٌن اإلهتمام بحاجات ومشانر
 .بعد درامًإلضافة 

  التحكٌر.   بطالاتتجنب استخدام 

 

 دلابك نشرالى  ثمانمن  الولت:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمستمعٌالم اإله
 

التةً تتةن  و ،لخطةب التةً تحفةز؛ ااعلنةاإلتعتمت فً المشروع التاسة  ث ثةة  نةواع مةن الخطةب 
مٌةةام بعمةة  مةةا. وٌركةةز هةةحا المشةةروع نتةةى الخطةةب والخطةةب التةةً تةةدف  المسةةتمعٌن لت ،تمنةة 

 التحفٌزٌة. 
 

 و ناطفٌا  و مجنٌةا  إن الجدؾ من الخطبة التحفٌزٌة هو تشجٌ  المستمعٌن نتى التحسن شخصٌا
مثالٌةة  و  و هةداؾ نظٌمةة   ًوتبن ةبنجا  كبٌر  إلحساسنتى اشج  المستمعٌن ت انجإ و معنوٌا. 

ر الخطةب التحفٌزٌةة شةٌونا هةً خطةب ن  كثةإالمساهمة فً نجا   و تحمٌك  هداؾ مؤسسة ما. 
 و الفرق الرٌاضٌة  و خطب  التجارٌة األنما حفز نتى اإلنجاز فً والخطب التً ت اإلفتتاحٌات

 المنافسات السٌاسٌة والموانظ الدٌنٌة.
 



 

 انمتواصم انمتمكن
 

72 

والرؼبةة المشةةتركة وتزٌةد مةةن  جةةو مةن التكافةة د المسةتمعٌن معةةا فةً إن الخطبةة التحفٌزٌةة توحةة
الخطبةة التحفٌزٌةة  نإمن المستمعٌن اتباع تتن الخطةة.  حماسجم، ثم تمدم التراحا لخطة وتتتمس 

المتضمنة فى األنواع األخةرى تعتمد بشك  كبٌر نتى الناحٌة العاطفٌة  كثر من الناحٌة المنطمٌة 
 حاو  تحمٌك ما ٌتى:ت انجلناع. إخطب اإلمن 

 .المعٌنة المناسبة عٌن  و مخاوفجم  و  هدافجم فى الولت وم  مشانر المستم التواص  .1
و المخةاوؾ الحالً نن المعجود و كٌؾ  ن المشانر  سبب وكٌفٌة تؽٌر المولؾ توضٌح .9

 معاكس.تكون حات مردود   والتً لدٌنا لد ال تكون كافٌة  واألهداؾ

مةة  توضةةٌح  هةةداؾ  نبةة  و نظةةم، تشةةجٌ  وتحفٌةةز المسةةتمعٌن لتبنةةى مشةةانر ولةةٌم و .2
 .تبنٌجا اٌجابٌات

 

 التواصل مع المستمعٌن

،  و تتفةت اهتمةام حاجةة  و ورؼبة فٌجم لجام المستمعٌن ٌجب  ن تخاطب إلكى تص  إلً مرحتة 
خمسةة  "براهةام ماسةتوإ"التى لم ٌتعرفوا نتٌجا بعد. ولةد حةدد نةالم الةنفس  هتماماتانظرهم إلى 

 هى:و احتٌاجات بشرٌة، 

 الجواء والطعام والشراب والنوم والمأوى والدؾء. – جسدٌة 

  األمن واالستمرار والحماٌة من الضرر والنظام والترتٌب. – نٌةم 

 المبو  واالتفاق والعاطفة و ن ٌكون المرء جزء من جمانة. -والحب نتماءباإل الشعور 

 والمكانةةةة، والسةةمعة  نجةةةازواإلواحتةةرام الةةةحات والثمةةة بةةالنفس تمةةدٌر الةةةحات  -ٌةةةتمدٌر
 والوض  والكفاءة واالستم لٌة. اآلخرٌن بججود نتراؾاإل

  تحمٌك المدرات الكامنة لدى المرء وإرضاء الحات. –تحمك الحات 

 
فى هحا  تكون لادرا نتى تحفٌز مستمعٌن.، سفى خطبتن االحتٌاجاتانتمدت وتبنٌت تتن  ماإحا 

 .هةام لتؽاٌةة ءشةًالمسةتمعٌن كةحلن و الخطبةة لمناسةبةالنوع من الخطةب، نجةد  ن الفجةم العمٌةك 
ن  مةا هةً ٌماهو الؽرض من خطبتن  ما هً الرسالة التً ترٌد إٌصالجا  ما هً ختفٌة المستمع
باسةتخدام  احتٌاجاتجم  ما هو الشًء الفرٌد بالنسبة لجم  كٌؾ ٌفكرون  ما الحى ٌرٌدون سمانه 

 و ن تطور خطة لتحفٌزهم. تجماواهتمامتتن المعتومات، ٌمكن لن  ن تخاطب احتٌاجاتجم 
 
ترٌةد و ،هٌكتةة نتةى نطةاق واسة إنادة شركة ما، و ن شركتن تموم بلنفترض  نن مدٌر تنفٌحى ل

حسةن و ن تصةبح وتسةاند الشةركة نتةى الت ،التؽٌٌةرات ًتبنة ن تحفز الموظفٌن وتساندهم نتى 
ن اهتمامةةات المةةوظفٌن ستنصةةب نتةةى وظةةابفجم، فجةةم سٌتسةةاءلون )هةة  إ. جاٌمنافسةة فضةة  مةةن 

فى ترتٌب  "ماناألمستوى " -  وماحا نن المرتب (ًوظٌفتسأحص  نتى وظٌفة  كٌؾ ستتؽٌر 
مةن فرٌةك )هة  سةأكون مناسةبا لتعمة  مة  فرٌةك  ءجةز. إنجم سةٌجتمون بكةونجم ًالجرم "وماست"

والحةب"  نتمةاءباإل شةعور"مسةتوى ال -  (ترؼب بةً الشةركةنم  جدٌد وبٌبة نم  مختتفة  ه  
 ًبةوظٌفتن بمٌمتجم فى الشةركة )هة  سةأحتفظ ٌنجم سٌكونون مجتمإ. ًالجرم "ماستو"فً ترتٌب 
"مسةتوى التمةدٌر" فةى  -هامةة ( ًتمجةارا  هة  مةا زالةت شأنا سأتحو  إلى وظٌفة  ل  م الحالٌة 
)هة  سةتكون هنةان فرصةة  ًالشخصةن بنمةوهم ٌمجتمة نسةٌكونو نجةمإ. ًالجرمة "ماستو"ترتٌب 

 "ماسةتو"ك الةحات" فةً ترتٌةب مٌة ( "مسةتوى تحً هةدافلتترلٌةة  هة  سةأكون لةادر نتةى تحمٌةك 
 .ًالجرم
 

التؽٌٌةرات المسةتمبتٌة و ن ٌبةحلوا  لصةى مةا فةى وسةعجم فةى لب   ن تستطٌ  تحفٌز النةاس لمبةو  
ن إالمسةةتوٌات. ونمومةةا فةة كافةةةتتةةن االهتمامةةات نتةةى  ترانةةًحةةدود لةةدراتجم، ٌجةةب نتٌةةن  ن 
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حا كةان لتمةا الشةركة فةى زٌةادة انتاججةا إالموظؾ ٌجد صعوبة فى تبنى لضٌة نبٌتة مثة  مسةاندة 
 بأن وظابفجم محفوظة و ن ن تطمبن الموظفٌن  وال  ال بدهحه العمتٌة.  خ   بشأن فمدان وظٌفته

و ن الشركة تمدر لجةم مسةاهاماتجم العدٌةدة وترٌةد  ن ٌحممةوا نجاحةا  و كأفراد مكانتجم كفرٌكلجم 
 حاتٌا. 
 

 مةًلتت نندما ٌدرن المستمعون  نن تتفجم اهتمامةاتجم وتمةدر انجةازاتجم، سةٌكونون  كثةر اسةتعدادا  
 رسالتن.
 

 الع:تغٌٌر األمر الو

ن خطوتن التالٌة هى  ن تشر  لجم  سباب وكٌفٌة التؽٌٌةر إم  المستمعٌن، ف واص بعد تحمٌك الت
الحى سٌتم،  و لماحا تكون موالؾ المستمعٌن الحالٌة و  حاسٌسجم و لٌمجم و اهتماماتجم و آمةالجم 

 نكسً.حات مردود و رؼباتجم و مخاوفجم و هدافجم ؼٌر كافٌة  و 
 

 اانتةادومةا  إلمابن خطبةة التخةر  ٌمكةن  ن تنةال  مة  الطة ب كٌةؾ  نجةم سةٌتركونفمث ، نند 
نالم األنمةا   و الحٌةاة  إلى ٌدختونسو صدلابجم وناب تجم م   ن فى مدرستجم واألمنتٌه من ا

 الجامعٌة وكحلن تتن الطرق التى ستؽٌر من مسار حٌاتجم والتحدٌات التً سٌواججونجا. 
 

السٌاسٌة، ٌمكن  ن تنال  م  المستمعٌن من خ   الخطبة التحفٌزٌةة نةن كٌفٌةة وفً المنافسات 
جم وكٌؾ  ن تتن األخطاء تؤثر نتةى ٌاسٌة الحالٌة الى الستطة و  خطابوسبب وصو  المٌادة الس

سةٌزٌد مةن  خطةاءاألتتةن المجتم ، وفى المسةتمعٌن  نفسةجم، وكٌةؾ  ن موافمةة المسةتمعٌن نتةى 
 .تأثٌرها
 

 ورنهجم زحف  

 ن ٌتم تكرٌس الجةزء األخٌةر مةن الخطبةة التحفٌزٌةة لتحاجةة إلةى التؽٌٌةر ومةا ٌمكةن لتمسةتمعٌن 
نن تشةج  المسةتمعٌن إوالفوابد التى سٌجتبجا حلن التؽٌٌر لتجمٌ .  ٌموموا به من  ج  حلن التؽٌٌر

موالؾ و حاسٌس ولٌم وآما  ورؼبةات وسةتوكٌات و هةداؾ  كثةر نةب  ثةم تتوسة  فةً  ًتبننتى 
حكر المزاٌا الناتجة نن التؽٌٌر ومةا سةٌعود نتةى المسةتمعٌن مةن نفة  نتٌجةة لةحلن.  وفةى بعةض 
الموالؾ، ربما ترؼب فى حكر التحدٌات التً لةد تواجججةا فةً هةحه العمتٌةة ومةاحا سةٌح  بأولبةن 

 ٌمفون فً وجه التؽٌٌر. و الحٌن الحٌن ال ٌتعاونون 
 

فعتى سبٌ  المثا ، إحا كان هدفن هو تشجٌ  فرٌك المبٌعةات نتةى تحمٌةك  هةداؾ جدٌةدة، فةٌمكن 
شةر  مزاٌةا تتةن لةم بلن  ن تشر   همٌة األهداؾ و ن تمدم خطة المبٌعات الجدٌدة.  ثم بعد حلن 

ثم احكر  ن  ولبن الحٌن  .الشركة نمتجم وتجاهتجاه  مو احترافج شرفجم المجنًثم خاطب  ،الخطة
ال ٌمدمون المساندة لتشركة من  ج  تمدمجا لن ٌكون لجم دور فى المؤسسة، ولكةن  ولبةن الةحٌن 

 مدن  من الفرٌك الرابح.  ثم بعد حلن  ا  جزءسٌستؽتون الفرص الجدٌدة سٌشعرون بالسعادة لكونجم 
 حماسجم والتزامجم تجاه الشركة و هداؾ المبٌعات.

 تلمً الخطبة التحفٌزٌةكٌف 
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 ٌمكن  ن تضٌؾ إلنانا درامٌا وتأثٌرا لخطبتن إحا لمت بالتالً:

 إن المصةص التةى تحةوز  .لصةص ورواٌةات خة   الخطبةةونةوادر و استخدم ممتطفةات
نتى االهتمامات البشرٌة والرواٌات الخاصة بالتؽتب نتةى الصةعوبات وتحمٌةك النجةا  

 جدٌد لرسالتن. تجحب اهتمام المستمعٌن وتضٌؾ معنى 

  توحةةد المسةةتمعٌن وتمةةٌم ن لةةة لوٌةةة بٌنةةن وبٌةةنجم، مثةة  لولةةن  نةةتم التةةً تؽةةة لااسةةتخدم
 ونحن.

   حا إاسةتخدم كتمةات لوٌةة تسةمح لتمسةتمعٌن بتخٌة  جمٌة  األشةٌاء الجٌةدة التةى سةتحدث
 .تخبرهم بأهمٌة تنفٌحهما نفحوا 

   موة.االحساس بالحركة واألفعا  المضارنة من  ج  اٌصا  استخدم  فعا 

 من  ج  تحفٌزهم نتى العم .  ةلداناستخدم نبارات اٌجابٌة و تجنب العبارات ال 

 
نتى جودة األستوب وطرٌمة اإللماء. ٌجةب  ن ،  كثر من ؼٌره، ٌعتمد  إن هحا النوع من الخطب
و ن توضح  نن تجتم فعة  بتفانة  مسةتمعٌن. ٌجةب  تعكس الضرورة  نوتكون خطبتن مباشرة 

، ثةم اظجةر مةن نفسةن ومةؤثرا   برسالتن. كن واثمةا   رهن لتمستمعٌن  نن مختص و نن مؤمن ن تب
 توجةب نتةى إٌماءاتةن  ن تبعةثلؽة الجسةد مةن  جة  تةدنٌم آرابةن. ٌالحماس والحٌوٌة واستخدم 

 نتى الطالة والموة. وتحث
 

عٌن ممسةتٌجب  ن تكون خاتمة خطبتةن لوٌةة مةن الناحٌةة العاطفٌةة والحركٌةة. ٌجةب  ن تحفةز ال
المزاٌا التً ستعود نتٌجم مةن إتبةاع حلةن. انةه  خطبتةن بجمتةة  موضحا  وتجعتجم ٌتتزمون بنججن 

 . ال ٌمكن نسٌانجا ختامٌة

 اجباتنو

 
 نتٌن  ن تموم بما ٌتى:وٌؤكد هحا المشروع نتى دور الخطبة فً التحفٌز. 

 

 مناسبة تكون فٌجا الخطبة التحفٌزٌة ضرورٌة ومناسبة. ربما ٌكون حلةن شةًء ٌناسةب  راخت
 نضاء نادٌن، مث  الخطبةة نةن  همٌةة بةح   لصةى مةا لةدٌن مةن ججةد ننةد االسةتعداد لتمٌةام 
 بمجةةام االجتمةةاع. وٌمكةةن  ن تكةةون خطبتةةن خاصةةة بمناسةةبة خٌالٌةةة، مثةة  خطبةةة لتفرٌةةك  و

نرٌةةؾ  خبةةر تتناسةةب مةة  مناسةةبة إطرابٌةةة خاصةةة، بةةة خطبةةة تخةةر . إحا كنةةت تخطةةط لخط
المسةتمعٌن  فةادةإناسبة التةى سةتتحدث ننجةا حتةى ٌةتم االجتماع فً لانة االجتمانات نن الم

 بحلن.

 

  تفان  م  المشانر والدواف  النبٌتة وحفز المستمعٌن نتى تحمٌةك مسةتوى نةا  مةن الثمةة  و
 االنجاز.

  

  واستخدم المصص والرواٌةات والممتطفةات مةن  جة  خاطب نواطؾ واحتٌاجات المستمعٌن
 زٌادة االلناع.

 

  و  ن ٌظن المسةتمعون بأنةن تتصةن إلى  يسٌؤدتجنب استخدام البطالات التحكٌرٌة ألن حلن 
 .ادق فً ما تمو صو  ن ٌظنوا بأنن ؼٌر 
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والتنظةةٌم واسةةتخدام  الجةدؾكمةا ٌجةةب  ن تتضةمن خطبتةةن مةا تعتمتةةه فةى المشةةارٌ  السةابمة نةةن 
كةان حلةن مناسةةبا( الكتمةات ولؽةة الجسةد وتنةوع نبةرات الصةةوت والبحةث والوسةاب  المربٌةة )إحا 

المناسبة التً تستمتجا فً نمةاح  التمٌةٌم فةً الخطةب السةابمة.  الم حظات. جسد لناعاإل سالٌبو 
 فً المشروع األو  نند إندادن لخطبتن. "لابمة الخطٌب"راج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهانٌنا
 

 المتواص  المتمكن.  جابزةلمد  كمتت مشروع خطبتن العاشرة و نت اآلن مؤه  لنٌ  
 
الجابزة  مر فً ؼاٌة السجولة وٌمكن حلن من خ   ندة طرق. ببساطة لم بم ء  طتبل مالتمدإن 

. 192رلم من طتب المتواص  المتمكن و" سج  إكما  المشروع" فً صفحة  195 رلم صفحة
نتً طتب المتواص  المتمكن )ال  ٌةالتعتٌمالنادي لتشبون الرجاء التأكٌد نتً تولٌ  نابب ربٌس 

الةحي تتبة  لةه نابب ربٌس النادي لتشبون التعتٌمٌةة تمم بالتولٌ  نتً الطتب الخاص بن(. بإمكان 
ا   و بإمكانن إرسة www.toastmasters.orgنتى مول  الشبكة العنكبوتٌة ن ٌمدم طتبن نتً 

الطتةب نةةن طرٌةك البرٌةةد االلكترونةً  و الفةةاكس إلةةً المركةز الربٌسةةً )العنةوان ورلةةم الفةةاكس 
موجودان فً الطتب(. كما تستطٌ   ن تسحب الطتب نتً الماسح الضوبً وترسته كمرفةك نةن 

التةةةةةةةةةةةةةةةالً  اإللكترونةةةةةةةةةةةةةةةًإلةةةةةةةةةةةةةةةً البرٌةةةةةةةةةةةةةةةد  لكترونةةةةةةةةةةةةةةةًاإلطرٌةةةةةةةةةةةةةةةك البرٌةةةةةةةةةةةةةةةد 
educationawards@toastmasters.org 

 
 تتستم التالً:سوؾ 
 

 نةةه ٌحةةك لةةن إكتةةب مجانٌةةة: إحا كانةةت هةةحه جابزتةةن األولةةً لتمتواصةة  المةةتمكن، ف
. الرجةاء التأكةد مةن التأشةٌر ٌن آخرٌن لتمتواصة  المتمةدم مجانةاالحصو  نتً كتاب

 نتى الكتابٌن الحٌن ترٌد الحصو  نتٌجما فً طتب المتواص  المتمكن.
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  المركةز الربٌسةً بإرسةا  خطةاب نةن خطاب إلً ربٌسن فةً العمة : سةوؾ ٌمةوم

كنت ترؼةب فةً  ن  إحا .جابزة المتواص  المتمكن التً نتتجا إلً ربٌسن فً العم 
 تأكد من كتابة البٌانات الضرورٌة نتى الطتب.نرس  هحه الخطاب، 

 

  . شجادة رابعة: سوؾ تفتخر بعرض هحه الشجادة الشخصٌة فً البٌت  و العم 

 لم ال ٌزال هنان الكثٌر للتع

 خطٌبةةا  تصةةبح   لكةةًلمةةد تمكنةةت مةةن  ساسةةٌات الخطابةةة. اآلن  نةةت جةةاهز لصةةم  هةةحه المجةةارات 
 نتً تناو   ي نوع من الخطب بنجا . ا  لادرو ا  بارن
 

كةة  منجةةا نتةةى  كتةةاب، ٌشةةتم  10تتكةةون ستسةةتة برنةةامج التوستماسةةترز لتمتواصةة  المتمةةدم مةةن 
ابده اآلن بتنمٌة مجاراتن بالبدء فً المشةروع األو  فةً كتةاب "الخطٌةب  خمسة مشارٌ  خطابة.
. ستتسةةتم الكتةةابٌن اآلخةةرٌن فةةً الولةةت الةةحي سةةتكون لةةد  كمتةةت فٌةةه 89الممتةة " فةةً صةةفحة 

 المشروع. 
 

ستماسترز. ونند إكمالن برامج كما  ن لدٌن الفرصة لتعتم مجارات المابد المتمكن فً منظمة التو
منطمةةة والمٌةةام نةةادي  و كعضةةو فةةً مجتةةس إدارة  العمةة والمابةةد العةةالً األداء و د المةةتمكنالمابةة

المٌمةة لتمٌةادة التةً ٌمكةن  يءالمباداألخرى حات التوجه المٌادي، سوؾ تتعتم وتمارس  ةباألنشط
  ن تستخدمجا فً منزلن  و فً مكان نمتن  و فً مجتمعن. 

 يمكنك انحصول عهي انمزيد من انتقديرات 
 

ٌمكنن الحصو  نتً تمدٌر فإن درجة المتواص  المتمكن هً الخطوة األولً فً الستم التعتٌمً. 
لابمةةة مةةن التمةةدٌرات وتوجةةد المتمةةدم. والمابةةد تواصةة  المتمةةدم مإضةةافً لتمشةةاركة فةةً برنةةامج ال

 . 195صفحة  بداٌة  من الخاصة بجا شروطالو

 لٌم أدائن 

ه   نت مجتم بتمدمن فةً العمتٌةة التعتٌمٌةة وبتنمٌةة مجةارات الخطابةة لةدٌن  اسةتؽرق دلٌمةة مةن 
 .194 رلم صفحةالموجود بولتن لإلجابة نتً االستبٌان 

 
جب نن األسبتة المتعتمة بالخدمةة التةً  و 194ه  ترؼب فً مساندة نادٌن   انتم  إلً صفحة 

إلةى ربةٌس نادٌةن. ستسةاند إجاباتةن النةادي فةً التعةرؾ ٌمدمجا نادٌن و نط  االسةتبٌان المكتمة  
 نتى ما ٌمكن  ن ٌموم به لكً ٌتحسن وما الحي ٌموم به بالفع  نتى  كم  وجه.

 
 المتعة والتعتم! ال تتولؾ اآلن ! لمد بد ت لتتو
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 نمستمعٌالم اإله –نموذج تمٌٌم  

 --------------------------------------------------العنوان: 

 -------------------التارٌخ:  ------------------------الممٌ م: اسم 

نتةى  ؽٌةروا ل فضة تو ٌحفةزهم نتةى  ن ٌخطٌةب  ن ٌتجةم المسةتمعٌن النتةً : مالحظات للممٌ م
ٌجةب  ن  .العاطفً لتأثٌرنتى امعتمدا  فً حلن روحً المجنً ووال عاطفًوال الشخصًالمستوى 

  والمنانةة إلً الدواف  النبٌتة وتحدي المستمعٌن لتوصو  إلةً مسةتوي نةا  مةن  الخطبةتطرق ت
.نتً الخطٌةةب  ن ٌسةةتخدم المجةةارات التةةً تعتمجةةا فةةً المشةةروع السةةابك و ال ٌسةةتخدم نجةةازاإل

 إلشةارةابرجةو اكمةا  نمةوح  التمٌةٌم نبطالات تحكٌرٌة. باإلضافة إلً تمٌٌمن التفظةً  و الفعتةً، 
العمود المناسب لك  بند ثم  ضؾ تعتٌماتن فمط بالنسبة لتبنود التً ٌمكن تمدٌم اطراء بشأنجا نتى 

  و نندما تمدم التراحات معٌنة بجدؾ التحسٌن.
 

ٌمكن  ممبول ممتاز 
 هنٌتحس

 تعلٌمات/
 التراحات

  ----- ----- -----  صتة بالمناسبة المختارة ه  كان موضوع الخطبة حا
واحتٌاجةةةةةات مشةةةةانر  تفجةةةةةمالخطٌةةةةب هةةةة  اسةةةةةتطاع 

    جاوالتعبٌر نن المستمعٌن
----- ----- -----  

  ----- ----- -----     اٌجابٌوإ اوواثم اه  كان الخطٌب مؤثر
ه  استخدم الخطٌب بفانتٌة لصص  و حكاٌات ونوادر 

    و نم  رسالته        اصإٌتساند نتً   لوا  مأثورة و 
----- ----- -----  

 ةٌبةةمتولوٌةةة  حهنٌةةة ا  صةةور هةة  نمتةةت كتمةةات الخطٌةةب
  بالحٌوٌة

----- ----- -----  

  ----- ----- ----- ساهمت لؽة الجسد فً تدنٌم رسالة الخطٌب ه  
هةة  ارتمةةت الخطبةةة بالمسةةتمعٌن وحفةةزتجم كمةةا لصةةد 

  الخطٌب
----- ----- -----  

 
ما هو الشًء المختتؾ الحي كان من الممكن  ن ٌموم به الخطٌب لٌجع  الخطبة  كثر  •

 فانتٌة  
 
 
 ما الحي  نجبن فً الخطبة  •
 
   

 
 
 
 
 

 المسم الثانً -م مستوى أدائن لٌ  
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موضةةونات الخطةةب تمةةد شةةاركت فةةً فحلةةن،  مشةةارٌ  خطابٌةةة. باإلضةةافة إلةةً 15لمةةد  كمتةةت 
 ةوكانةت لةةدٌن الفرصةة ،لٌادٌةةة متنونةةة فةً اجتمانةةات النةةادي دوار   داء شةةاركت فةًو االرتجالٌةة

الةحي وصةتت   مةدى تحسةن آدابةنالولةت لتمٌةٌم  فمد حاناآلن  ما لتمٌٌم خطب األنضاء اآلخرٌن. 
و و  األسةبتة المٌاسةٌة مةن األ . لةارن إجاباتةن نتةى دنةاه المٌاسةٌة اإلجابة نتً األسبتةإلٌه و حلن ب

خطةب الفةً  لتعةرؾ مةدى تحسةن آدابةن 41فً صفحة  المٌاسٌة األسبتةبإجابتن نتً العاشر  حتى
نتةةى المجةارات التةةً تعتمتجةةا فةةً  90 إلةةى 11مةن المٌاسةةٌة األسةةبتةكمةةا سةتركز الخمسةة األخٌةةرة. 

 .الخطب الخمسة االخٌرة
 

   مام ك  جمتة.ض  دابرة حو  التصنٌؾ المناسب 
 = ممتاز، مكامن الموة 0
 = جٌد جدا ، مجا  كبٌر لتتحسٌن 4
 لكن من الممكن  ن تكون  فض  و= مرضً، 2
 حتا  إلً اهتمام  كثر.تتحسن، ت= ٌمكن  ن 9
، ت1  ً  ر. كبحتا  الهتمام = ضعؾ حمٌم

 
 1  9  2  4  0  شعر بالثمة والراحة نند إلماء الخطبة. .1
 1  9  2  4  0 تمت  بالحدٌث  مام الجمجور. س  .9
 1  9  2  4  0  جد موضونات جٌدة لتخطب بسجولة.  .2
 1  9  2  4  0 لادر نتى تنظٌم الخطب لحا فجم ٌنمتوا رسالتً بفانتٌة. .4
تسةةةتحوح ممةةةدمات خطبتةةةً نتةةةى اهتمةةةام المسةةةتمعٌن وتمةةةود إلةةةى  .0

 الموضوع.
0  4  2  9  1 

 1  9  2  4  0 خاتمة خطبتً لوٌة وٌمكن تحكرها.  .6
الحمحمةةةة  مثةةة  التهةةةات و مثةةة  تتكةةةؤاتخطبتةةةً خالٌةةةة مةةةن  ي  .1

 . اوؼٌره
0  4  2  9  1 

الرسةالة بشةك  صةرٌح  وصة حرٌص نتى استخدام الكتمةات التةً ت .8
 وواضح لتمستمعٌن. 

0  4  2  9  1 

 1  9  2  4  0 لادر نتى التفكٌر بسرنة ووضو  فً موالؾ الخطابة اإلرتجالٌة.  .2
 1  9  2  4  0 البطالات التحكٌرٌة نند إلماء الخطبة.. ال  نتمد نتى 15
 1  9  2  4  0 . تحدث بصدق وحماس. 11
 1  9  2  4  0  مثتة حات صتة.  و بمعتوماتادنم النمط الربٌسٌة لخطبتً . 19
إلً النمطة  وس سة المستمعٌن بتطؾ ت بٌن الفمراتنتماالاإلمود ت. 12

 .فً الخطبة التالٌة
0  4  2  9  1 

 1  9  2  4  0 ٌسم  بسجولة. وصوتً لطٌؾ . 14
لكةةةً  ضةةةٌؾ لةةةوة ومعنةةةً لكتمةةةاتً  اسةةةتخدم التنةةةوع الصةةةوتً. 10

 .ورسالتً
0  4  2  9  1 

 1  9  2  4  0 .الستون المشتتخالً من الحركات و طرٌمتً فً إلماء الخطبة. 16
وطبٌعٌةةةة هادفةةةة  ًوتعبٌةةةرات وججةةةإٌمةةةاءاتً وحركةةةة جسةةةمً . 11
 .نفوٌةو

0  4  2  9  1 

 1  9  2  4  0 .لبناء ترابط بٌنى وبٌن المستمعٌن اإلتصا  بالعٌناستخدم . 18
رواٌةات وال حصةابٌاتواالاٌجاد الحمابك المناسةبة بسجولة استطٌ  . 12
 من  ج  خطبً.لتباسات االحكاٌات ووال

0  4  2  9  1 

 1  9  2  4  0   .فً توصٌ  رسالتى لمساندتًمربٌة ال الوساب ارتا  الستخدام . 95
 1  9  2  4  0 وسابتً المربٌة مناسبة لخطبتً و تساند الجمجور نتى فجم و .91
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 تحكر رسالتى.      
 1  9  2  4  0 .                                                    بً حسب احتٌاجات واهتمامات جمجوري. باستطانتى نسج خط99
بصةةدر رحةةب و نمةة  جاهةةدا  نتةةى تمٌةةٌم اآلخةةرٌن لخطبةةً . اتمبةة  92
 منجم. و االستفادة التعتم

0  4  2  9  1 

 1  9  2  4  0 و  حت  خطب اآلخرٌن.  نصت بعناٌة. 94
 . الٌم خطب اآلخرٌن بحرص و لدم التراحات بناءة ومفٌدة 90

 من  ج  التحسٌن.
0  4  2  9  1 

 

 ن ٌحسةتمةا زلةت ترؼةب ربمةا تجةد  نةن و ، بشك  نام متحوظا  تحسنا  لد تجد  نن حممت
التةى ترؼةب فةً  دون لابمةة االمةور .آدابن  فض  مما  نت نتٌه اآلن فً بعةض األمةور

 .ة و  دلة المٌادةالمتواص  المتمدمتحسٌنجا خ   تمدٌمن لتخطب من  دلة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 

 (الممتع الخطٌب) المشروع األول
 

 األهداف:
 

 .إمتاع الجمجور نن طرٌك ربطجم بخبرة شخصٌة 

  كبٌر.تأثٌر تنظٌم خطبة ممتعة حات 

 
 من خمس إلى سب  دلابك الولت:

 
المعاهةةدات و فاالتفالٌةةات ولبةة  .   كثةةر مةةنالٌةةوم وٌةةحداد طتبةةه  الترفٌةةه احتٌةةا  انسةةانى نةةالمى

العدٌةد مةن واجتمانات النادى الرسمٌة واالجتمانٌة دابما تحتا  إلى متحدث ترفٌجً لبةرامججم. 
ٌنتجةةون إلةةى  ن ٌتمتةة  مةةنجم إال  نجةةم  ،سةةج  اإلمتةةاع والترفٌةةه شةةًءالمتحةةدثٌن ٌفترضةةون  ن 
االساسةةٌات سةةوؾ  نتةةىفةةً الةةتعتم و التمةةرٌن الكةةافً خةةح الولةةت إن  جمجةةورهم حتةةى البكةةاء. 

 ٌحبجا الجمجور.التً تستٌة والالمر   تمدٌمساندن فً ٌ
 

  ن تكةون كةحلنٌببؽً فً حد حاتجا و لٌس  هامةلٌست إنجا شبه شوى التحم. إن الخطبة المستٌة ت
وال ٌرؼبون فً . ال ٌرؼب الناس فً الججد العمتً نتى استمتاع الجمجور بجا لٌمتجا تعتمد حٌث

 ىء ستبى  و حزٌن.االستماع إلى اى ش
 

 ةكةون مضةحكتالخطبةة ال ٌنبؽةى  ن  ، إال  نبعةض الخطةب الممتعةة رو  الفكاهةةتتضمن بٌنما 
العدٌةد منجةا نتةى سةطر واحةد ال ٌحتةوى  ،مت . فمث  الةدراما التةى تشةاهدها فةً التتفزٌةونتلكى 

لتمعتومةات  مضحن بالرؼم من حلن فأنت تستمت  بجا كامتة. لد ٌستمت  مستمعٌن بطرٌمة تمدٌمن
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ا  تمامةةا مثةة  متعةةملةةد ٌكةةون  لصةةة درامٌةةةاالسةةتماع إلةةى وخةةر رح تةةن. ا نةةن المثٌةةرة  و لصةةة
، ضةة  فةةً انتبةةارن انةةن لسةةت موجةةود لكةةى تعطةةى طرٌمتةةن المتبعةةةن اٌةةا كةة  .الخطبةةة الفكاهٌةةة

ال  الخطبةةة ا ال ٌعنةةى  نإن هةةحممتةة . تنةةوع تةةوفٌر إن هةةدفن ٌكمةةن فةةً المشةةاهدٌن فجةةم نمٌةةك. 
 التركٌز الربٌسى لتخطبة. هً تكون ال ٌنبؽً  نو لكن الرسالة  ،رسالةتتضمن 

 اختٌار الموضوع

استخدم هحه ثم اهتماماتن العامة وما الحى تستمت  بالمراءة ننه و  م  ما تفعته فً ولت فراؼنأت
. المواضٌ  كماندة لخطبتن. كما ٌمكنةن التحةدث نةن التجةارب العامةة المعتةاد نتٌجةا المسةتمعٌن

ى مةن التجةارب الٌومٌةة  و التسةوق  و  لمثا ، ٌمكنةن التحةدث نةن لٌةادة السةٌارات فعتى سبٌ  ا
 شارن فٌجا مستمعٌن.سٌاالخرى التى 

 
خطبتن نتى األل  مةن ؼٌةر لٌةود   ربطمعٌن،  هدؾإحا كانت المجمونة التى تتحدث الٌجا لدٌجا 

 خطبتةن ربةطجٌر نةادى، فٌجةب .  فمةث ، إحا كنةت تتحةدث نةن بسةتنة  و تشةهةدفجالمجمونة وبا
الخطٌةب  ٌنةدمجننةدما فؽالبةا مةا ٌنةدمج المسةتمعٌن مة  الخطٌةب خبرتن فةً البسةتنة. بالبستنة وب
كتمةا  ،لتخطبةة فً خطبتن واستمتعت وتحمست شخصٌا   اندمجتكتما ف. ما موضوعفً شخصٌا 

 . بشك  إٌجابًاستجاب مستمعٌن 

 تنظٌم خطبتن 

من  نواع الخطب األخرى، و لكةن نن ؼٌرها  كثر تحررا من الناحٌة التنظٌمٌة  ةالخطبة الممتع
 اآلتً: البناء بجابالرؼم من حلن ٌجب  ن ٌكون 

 

 وتسةاهم فةً تجٌبةة  الجمجةور لةدىٌجب  ن تحدث االفتتاحٌةة اسةتجابة فورٌةة  :االفتتاحٌة
 .جو الخطبة

 

 هةحا  تنظةٌم ن ال ٌةتم ن اتجاه نام لخطبتن، لكن ال ٌجةب لٌجب  ن ٌكون هنا :المضمون
من حشد صؽٌر إلى لمة بداٌة الخطبة متتاب  مضمون ع  انتماالت. اجنماط واإلتجاه إلى 

بحدٌث لحظً لتجمجور من اج  االستعداد لتحشد التالى. من الممكن  ن  ومتبونا   الحروة
 ن تكةون مسةتجترة.  ا  و لكةن ال ٌجةب ابةد ؼٌةر رسةمٌة،والخطبة ؼٌر محكمة تكون بنٌة 

 ابك نتى النشاط والزخم إلى نجاٌة الطرٌك.

 

 ومحةددة. وفةر المتٌة  مةن افضة  مةا  جابٌةةفوٌجب  ن تكون الخاتمة مختصةرة  :الخاتمة
تجنةب تةرن انطبةاع لةدى الجمجةور وخاتمتن مخٌبة ل مةا  ٌجب  ال تكون لدٌن لتنجاٌة. 

نةن  ٌجب  ن ٌشةعر الجمجةور انةن حممةت مماصةدن وف. لتخطبةٌفٌد  نه لم ٌعد لدٌن مادة 
 وصتت إلى نمطة النجاٌة الطبٌعٌة.

 استمتع بالولت

إحا كنت ترؼب فً  ن ٌستمت  جمجةورن فٌجةب  ن تظجةر  نةت نفسةن هةحا االسةتمتاع. كةن نتةى 
ال الجمجةور ة فٌمةا نةدا اسةتخدامجا لتفكاهةة. ٌطبٌعتن ومتفاب . تجنب التركٌز نتى االشٌاء السةتب

ٌرؼبةةون فةةً المتعةةة و ٌتولعةةون  ن تكةةون إنجةةم االلنةةاع  و المحاضةةرات.  و ٌرؼةةب فةةً الجةةد  
 ، ض  هحه النماط فً حاكرتن:تخطٌطن لتخطبةعند فلابدهم فً حلن. 
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 ابةك نتةى البسةاطة فةً تنظةٌم  خطبتةن.ٌعم  الجمجور جاهدا لمتابعة  ال ٌجب : البساطة
 .خطبتن فكارن و

 

 فمث ، بةدال مةن المةو  "ولةؾ" تأتً ثمارهاكتماتن بعناٌة وحرص لكى  اختر :الحٌوٌة .
 حتةىاسة  إلةى ختةك صةور الةرب إلةى الحمٌمةة  .نٌنٌه تتمعان"" من كرسٌه ونجضل  "
 .نمستمعٌفً نمو   تتردد

 

 جمجورن فسر المصة الناجحة هو استخدام التمتبات وااللتفاتات الؽٌر متولعة.   :التملبات
مستعد  ن ٌكون مسرور ؼاٌة السرور بؽٌر المتول ، كما لو كةانوا فةً م هةً ترفٌجٌةة. 

 لجم باالستمرار فً خط مستمٌم.اما  تخٌب ف

 مشروع خطبتن

وٌكون سب  دلابك  إلى خمس تجامد من  ج  هحا المشروع، لم بإنداد والتمرن نتى وإلماء خطبة
الشخصةٌة وانكسةجا نتةى التجةارب بةط الخطبةة بةبعض ارتسةتٌة المسةتمعٌن. هدفجا ببسةاطة هةو 
فتةةرض  ن  ن ت، حلةةن إحا كنةةت ترؼةةب فبإمكانةةن، نتةةى اسةةتمتاع المسةةتمعٌن. الخطبةةة لتمحافظةةة

نتى لةدرتن فةً ربةط  ٌمكنن المرانمن ثم و ،ٌمثتون مجمونة معٌنة نضاء نادي التوستماستر 
نرٌةؾ اإلجتمةاع فٌمةا ٌتعتةك النصٌحة إلةى  هحه )احرص نتى تمدٌم إهتماماتجمو بجدفجمخطبتن 
 الحمٌمة(.بجحه 
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 الخطٌب الممتع –نموذج تمٌٌم  

 --------------------------------------------------العنوان: 

 -------------------التارٌخ:  ------------------------الممٌ م: اسم 

المسةتمعٌن فةً خطبةة بإمتةاع الخطٌةب  ٌمةومالجدؾ من هحه الخطبة هو  ن إن : مالحظات للممٌ م
الخطبةة.  ببناءمدتجا من خمس إلى سب  دلابك وٌحكر فٌجا بعض التجارب الشخصٌة. اهتم نمتٌا 

، إال مث  انواع الخطب األخرى اصارم اتنظٌم  ن هحه الخطبة سوؾ ال ٌتم تنظٌمجا بالرؼم منف
. باالضافة إلى تمٌٌمن الشةفجً، الرجةاء ولو بشك  سرٌ  ٌجب  ن ٌكون لدٌجا مظجر تنظٌمى  نه

 . دناهنتى االسبتة  تحرٌرٌا اجب
 

 ما الحى اوضح لن  ن الجمجور مستمت   -

 
 
 .الحظتهصؾ باختصار تنظٌم الخطبة كما  -
 

 
المصةةص و الوصةةؾ والتصةةوٌر المفعةةم بالحٌوٌةةة والنةةوادر مكٌةةؾ لةةام الخطٌةةب باسةةتخدا -

  بشك  فعا 
 

 
 الخاتمة ببمٌة الخطبة  تم ربطكٌؾ  -

 
 

  استطاع الخطٌب  ن ٌحسن خطبتهكٌؾ  -
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  ما ر ٌن فً  ن مصدر الموة لدى الخطٌب ٌتمث  فً لدرته نتى التحدث بإمتاع -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالمٌة لمنظمة التوستماسترزالمتمكن تواصل مالمجال و دئاالم مجال
 
وٌةتم المٌةادة. مجةا  التواصة  ومجةا   – مجةالٌنبرنامج التوستماسةترز التعتٌمةً ٌتكةون مةن ن إ

المجالٌن ال ٌستثنى  حةدهما اآلخةر، بة  مةن الممكةن العمة  المجالٌن معا. فنشجعن لتمشاركة فً 
ز الجةوابٌةتم توضةٌح نجمةا ٌمةدمان تمةدٌر النجةازات محةددة.  . كما نتى المجالٌن فً نفس الولت

 .مجا الجوابز فً ك   وٌوضح الرسم البٌانى التالً تتاب  تحمٌك فً الصفحة التالٌة. وشروطجا
 

 المتمكن  المتواصل مجال
 

 
 

 المتمكن د ئالما مجال

  نضوٌة التوستماستر المتمٌز

اٌّزٛاطً اٌّزمذَ 

 اٌفؼ١خ

 اٌمبئذ اٌّزمذَ 

 اٌفؼ١خ 

اٌمبئذ اٌّزمذَ  

 اٌجشٚٔض٠خ 

 اٌمبئذ اٌّزّىٓ

 اٌؼؼٛ اٌغذ٠ذ

اٌّزٛاطً اٌّزمذَ 

 اٌز٘ج١خ

 اٌّزٛاطً اٌّزمذَ

 اٌجشٚٔض٠خ

دٞ رٟ      

 إَ

اٌّزٛاطً 

 اٌّزّىٓ
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 التوستماسترز جائزة شروط

لمزٌةد . 9556ٌولٌةو  1بداٌةة مةن  التالٌة المتمكن دبتواص  والمامٌمكنن الحصو  نتى جوابز ال
 .تبات الجوابزطنماح  تمدٌم ، شاهد الشروطتفاصٌ  نن من ال
 

 مجال المتواصل    جوائز 
 

 المتواصل المتمكن
 :الشروط

 اكم  كتٌب المتواص  المتمكن   -
الشةةبكة نابةةب ربةةٌس النةةادي لتشةةبون التعتٌمٌةةة نتةةى  بمسةةاندة، لةةدم طتبةةن اإلٌفةةاء بالشةةروطننةةد 

مةةن الكتةةاب ونمةةوح  سةةج  اتمةةام  ومولعةةا    و ارسةة  طتةةب المتواصةة  المةةتمكن كةةام   العنكبوتٌةةة
 لمركز الربٌسى.إلى االمشارٌ  

 
 سوف تحصل على:

 شجادة
 خطاب إلى صاحب نمتن

 كتابٌن متمدمٌن
 
 

 الجائزة البرونزٌة للمتواصل المتمدم 
 :الشروط
 .حاص  نتى جابزة المتواص  المتمكن )  و حاص  نتى جابزة التوستماستر المتمكن( -
  .كتٌبٌن لبرنامج المتواص  المتمدم إتمام -
 

الشةةبكة ننةةد اإلٌفةةاء بالشةةروط، لةةدم طتبةةن بمسةةاندة نابةةب ربةةٌس النةةادي لتشةةبون التعتٌمٌةةة نتةةى 
كةام   ومولعةا  مةن الكتةاب ونمةوح  سةج  البرنزٌةة  و ارس  طتب المتواص  المةتمكن العنكبوتٌة

 اتمام المشارٌ  إلى المركز الربٌسى.
 

 سوف تحصل على:
 دةشجا

 خطاب إلى صاحب نمتن
 
 

 الجائزة الفضٌة للمتواصل المتمكن
 :الشروط
 ن تكون حصتت نتى الجةابزة البرونزٌةة لتمتواصة  المةتمكن )  و حاصة  نتةى جةابزة  -

  .(البرونزٌة المتواص  المتمدم جابزة  و حاص  نتىالمتمكن لمتواص  ا
لجةوابز فةً اإتمام كتٌبةان متمةدمان إضةافٌان )إمكانٌةة  ال ٌكةون نفةس االثنةان المكةتم ن  -

 .السابمة(
 .األفض   و ستستة النادي الناجح الخطٌبمن ستستة انجاز  ٌا من البرنامج  -
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الشةةبكة ننةةد اإلٌفةةاء بالشةةروط، لةةدم طتبةةن بمسةةاندة نابةةب ربةةٌس النةةادي لتشةةبون التعتٌمٌةةة نتةةى 

ارس  طتةب المتواصة  المةتمكن الفضةٌة كةام   ومولعةا  مةن الكتةاب ونمةوح  سةج   و العنكبوتٌة
 اتمام المشارٌ  إلى المركز الربٌسى.

 
 سوف تحصل على:

 شجادة
 خطاب إلى صاحب نمتن

 
 

 الجائزة الذهبٌة للمتواصل المتمدم
 :الشروط
البرونزٌةةة حاصةة  نتةةى الجةةابزة الفضةةٌة لتمتواصةة  المتمةةدم )  و حاصةة  نتةةى الجةةابزة  -

 .لتمتواص  المتمكن  و الجابزة الفضٌة لتمتواص  المتمكن(
فةةً الجةةوابز المكةةتم ن  كمةة  اثنةةان مةةن الكتةةب اإلضةةافٌة المتمدمةةة )لةةد ال ٌكونةةا االثنةةان  -

 .(السابمة
  المٌادي.  و برنامج الشبابالمتواص  برنامج  /نجاوال ةمٌادالبرنامج نجا / تحمٌك -
  .الث ثة األولىتدرٌب نضو جدٌد نتى الخطب  -
 

الشةةبكة ننةةد اإلٌفةةاء بالشةةروط، لةةدم طتبةةن بمسةةاندة نابةةب ربةةٌس النةةادي لتشةةبون التعتٌمٌةةة نتةةى 
كةام   ومولعةا  مةن الكتةاب ونمةوح  سةج   الحهبٌةة و ارسة  طتةب المتواصة  المةتمكن العنكبوتٌة

 اتمام المشارٌ  إلى المركز الربٌسى.
 

 سوف تحصل على:
 شجادة

 نمتنخطاب إلى صاحب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المائدجوائز مجال 
 

 المائد المتمكن
 :الشروط
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  .إتمام كتٌب المابد المتمكن -
 

الشةةبكة ننةةد اإلٌفةةاء بالشةةروط، لةةدم طتبةةن بمسةةاندة نابةةب ربةةٌس النةةادي لتشةةبون التعتٌمٌةةة نتةةى 
كام   ومولعا  من الكتةاب ونمةوح  سةج  اتمةام المشةارٌ   المابد المتمكن و ارس  طتب العنكبوتٌة

 إلى المركز الربٌسى.
 

 سوف تحصل على:
 شجادة

 خطاب إلى صاحب نمتن
 
 

 الجائزة البرونزٌة للمائد المتمدم 
 :الشروط
  .حاص  نتى جابزة المابد المتمكن -
  .المتمكنالتوستماستر حاص  نتى جابزة المتواص  المتمكن  و جابزة  -

نابةب   ونادي ) ربٌس بالعضو من  نضاء الجٌبة اإلدارٌة كتأدٌة خدمة لمدة ستة شجور  -
نابةب ربةٌس  عضةوٌة النةادي  ونابةب ربةٌس النةادي لت  و ربٌس النادي لتشبون التعتٌمٌةة

  مةةٌن مراسةةم االجتمةةاعمةةٌن خزٌنةةة  و  و   سةةكٌرتٌر و النةةادي لشةةبون الع لةةات العامةةة 
 هحه الوظابؾ. تأدٌةالنادى اثناء  نجا  اإلندادات وخطط( والمشاركة فً بالنادي

 التةةدرٌبً لموظةةؾ لطةةاع  و رانةةًبرنةةامج الالوظةةابؾ السةةابمة شةةارن فةةً  تأدٌةةةإثنةةاء  -
  .تناديل

  ة المتمٌزة".المٌاد"ستستة و / و  "النادى الناجح"تحمٌك  ي من البرنامجٌن من ستستة  -
 

الشةةبكة ننةةد اإلٌفةةاء بالشةةروط، لةةدم طتبةةن بمسةةاندة نابةةب ربةةٌس النةةادي لتشةةبون التعتٌمٌةةة نتةةى 
كام   ومولعا  من الكتاب ونموح  سج  الجابزة البرونزٌة لتمابد المتمدم  و ارس  طتب العنكبوتٌة

 اتمام المشارٌ  إلى المركز الربٌسى.
 

 سوف تحصل على:
 شجادة

 خطاب إلى صاحب نمتن
 
 

 للمائد المتمدمالجائزة الفضٌة 
 :الشروط
  .حاص  نتى جابزة المتواص  المتمدم البرونزٌة  و جابزة المتواص  المتمكن المدٌمة -
 ضةةابط محةةافظ لطةةاع  وب بةةنا لطةةاع  و محةةافظ) مطةةاعبإداري عضةةو خةةدم مةةدة كامتةةة ك -

 .منطمة(محافظ   و لسممحافظ   و  مٌن خزٌنة  و  مٌن سر  و ن لات نامة
  .إكما  برنامج األداء العالً لتمٌادة -
 .مرالب  و مدرب و نادي خدم بنجا  كرانً  -

  
الشةةبكة ننةةد اإلٌفةةاء بالشةةروط، لةةدم طتبةةن بمسةةاندة نابةةب ربةةٌس النةةادي لتشةةبون التعتٌمٌةةة نتةةى 

كةام   ومولعةا  مةن الكتةاب ونمةوح  سةج   المتمدم لتمابدالجابزة الفضٌة  و ارس  طتب العنكبوتٌة
 اتمام المشارٌ  إلى المركز الربٌسى.
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 سوف تحصل على:

 شجادة
 خطاب إلى صاحب نمتن

 
 المتمٌز توستماسترزال عضوٌةجائزة 

 المتطلبات:
حاصةةة  نتةةةى الجةةةابزة الحهبٌةةةة لتمتواصةةة  المتمةةةدم ) و حاصةةة  نتةةةى الجةةةابزة الحهبٌةةةة  -

 لتوستماستر المتمدم(
 المتمدم( بدد المتمدم ) و حاص  نتى جابزة المابالجابزة الفضٌة لتما حاص  نتى -
 
هً من  نتةى الجةوابز التمدٌرٌةة التةً لةد ٌحصة  نتٌجةا نضةو  التوستماسترز المتمٌزجابزة إن 

ننةد اإلٌفةاء بالشةروط، لةدم طتبةن بمسةاندة نابةب ربةٌس النةادي لتشةبون . التوستماسةترزمنظمة 
كةةام    جةةابزة نضةةوٌة التوستماسةةترز المتمٌةةز و ارسةة  طتةةب العنكبوتٌةةةالشةةبكة التعتٌمٌةةة نتةةى 

 ومولعا  من الكتاب ونموح  سج  اتمام المشارٌ  إلى المركز الربٌسى.
 

 سوف تحصل على:
 تمدٌر لوحة

 خطاب إلى صاحب نمتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرص التواصل والمٌادة األخرى 

الةتعتم  مجةاالتوفٌما ٌتةً بعةض  .ترزستوستماالزادت استفادتن من كتما  كتما زادت مشاركتن،
 توستماسترز.الاألخرى المتاحة لن كعضو من  نضاء نادي 

 برنامج المٌادة
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حٌةث  مجةارات المٌةادة،فٌجةا نتةً  والتةدربٌوفر النادي الحي تنتمً إلٌه البٌبة التً ٌمكنن التعتم 
المٌةادة المتمكنةة الفرصةة لةتعتم تتةن المجةارات الجامةة  دلٌ تتٌح لن المشارٌ  العشرة الواردة فً 

وسةوؾ  كاالسةتماع والتفكٌةر االنتمةادي والتخطةٌط والتنظةٌم والتٌسةٌر والتحفٌةز وتكةوٌن الفةرق.
بالعمة  . ومفٌد من  حد الممٌمٌن بمةا ٌجعتةن لابةد ا تتمتة  بالكفةاءة والفعالٌةة واالحتةرام مٌٌمتتتمى ت

النادي  و نابةب ربةٌس النةادي لشةبون بالنادي  و  مٌن سر بخزٌنة  كأمٌن لمراسم النادي  و  مٌن
الع لات العامة  و نابب ربٌس النادي لشبون العضوٌة  و نابةب ربةٌس النةادي لتشةبون التعتٌمٌةة 

هحا وهنان المزٌد من المعتومات بشةأن   و حتى ربٌس النادي، ستتعتم مزٌد ا من مجارات المٌادة.
 .158 صفحةفً  الوظابؾمختتؾ 

 المٌادة عالٌة األداء

متعتمةةة  تةةدرٌباتتعتٌمةةات و( 969)دلٌةة  رلةةم ٌمةةدم هةةحا البرنةةامج المكةةون مةةن خمسةةة مشةةارٌ  
األهةةداؾ والتخطةةٌط والمجمةةة والرؤٌةةة  تحدٌةةدبمجةةارات المٌةةادة و نشةةطتجا الحٌوٌةةة نتةةى ؼةةرار 

لتمٌةٌم التجنةة التوجٌجٌةة مة  العتةم بةأن الججةود التةً تبةحلجا تخضة  . الفةرق تكةوٌنووتحدٌد المةٌم 
  لحا، احرص نتى االتصا  بالمركز الربٌسً لطتب نسختن. الخاصة بن

 المٌادة خارج النادي

ترز العالمٌة فرص  خرى لتنمٌة مجارات المٌادة نتى مستوٌات  خةرى مةن ستوفر منطمة توستما
النةوادي نتةى  داء مسةاندة ن و و محةافظ لسةم فةً لطانة ةطمةمنفٌمكنن العمة  كمحةافظ التظٌم، 

لشبون الع لات العامة  و نابب المحةافظ لشةبون  مسبو مكن  ن تصبح ٌ مجامجا نتى نحو فعا .
مناصةب  نإن تمتةد التسوٌك  و نابب المحافظ لتشبون التعتٌمٌة والتدرٌب  و حتةى محةافظ لطةاع.

فةراد المجتمةٌن داخ  المطاع ٌتٌح لن الفرصة لتعتم مجارات جدٌدة والعم  مة  نةدد هابة  مةن األ
 المابةد المتمةدم الفضةٌة. ةبتحمٌك  هداؾ مشتركة، كما ستكتسب ثمة تتٌح لن الحصو  نتةى جةابز

العالمٌةة  من الممكن فً نجاٌة المطاؾ  ن تنتخب كعضو فً مجتةس إدارة منظمةة التوستماسةترز
  فاإلمكانٌات ال تعد وال تحصى. ة كك .نظمب  ولربما لرباسة الم

 اديسلسة التمٌز المٌ

وٌمكنةن  ( نصةابح ووسةاب  لتنمٌةة مجةارات المٌةادة.215)دلٌة  رلةم  "التمٌز المٌادي"ستسة تمدم 
ةا بةأن البةرامج تشة دلابك لتنةادي الةحي تنتمةً إلٌةه، 15تستؽرق برنامج  ك  تمدٌم  :نتةى م تنتم 

التفةوٌض و" ط لجةا"المابد المثالً" و"تطوٌر مجمة" و"المٌم والمٌادة" و"تحدٌةد األهةداؾ والتخطةٌ
" و"تحفٌةةز األشةةخاص" كمةةدربالفعةةا " و"المابةةد  مٌةةٌمفرٌةةك" و"تمةةدٌم الت " و"تكةةوٌنلمةةنح سةةتطة

ترز سةٌرجةى زٌةارة المولة  اإللكترونةً لمنطمةة التوستما و"تسوٌة النةزاع" و"الخدمةة والمٌةادة".
  ، لطتب الستستة.www.toastmasters.orgالعالمٌة، 

 سلسلة الخطٌب األفضل

 فةًدلةابك  15( هً مجمونةة مةن البةرامج التةً مةدتجا 962)دلٌ  رلم  األفض  الخطٌبستستة 
ا بأن من البرامج المتاحة ما ٌتً: اإلنداد لتخطابة وتمدٌمجا لتنادي،  خاتمةالخطبة" و" ممدمة" نتم 

االرتجةةالً" و"اختٌةةار الموضةةوع"  خطابةةةالخطبةةة" و"الةةتختص مةةن الرهبةةة فةةً الحةةدٌث" و"ال
" تةةدرٌبالجمجةةور" و"تنظةةٌم الخطبةةة" و"إنةةداد ممدمةةة" و"اإلنةةداد والو"التعةةرؾ نتةةى نونٌةةة 
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ترز العالمٌةة، لطتةب سةٌرجى زٌارة المول  اإللكترونةً لمنطمةة التوستما و"استخدام لؽة الجسد".
  الستستة.

 سلسة النادي الناجح

 اإلدارٌة النادي نضاء هٌبة  نادي التوستماسترز الناجح هو مسبولٌة ك  نضو، ولٌس مسؤولٌة
( هً مجمونة من البرامج التً ٌمكنن تمدٌمجا 982)دلٌ  رلم  "النادي الناجح"ستستة و فحسب.

لتنادي والتً من شأنجا معالجة الجوانب المختتفة الجتمانةات النةادي المتسةمة بةالجودة، والتأكٌةد 
ا بأن البرامج  .نتى الدور المنوط بك  نضو لمساندة النادي وبالً األنضاء  م تتشالمتاحة نتم 

الموافمة "لحظات صدق" و"البحث نن  نضاء جدد لتنادي" و"التمٌٌم من  ج  التحفٌز" و" :نتى
مواصةتة " و"اإلرشةاد" و" دوار ومجمات االجتمةاع" و"ختك  فض  مناخ لتنادي" و"نتً الصفمة
الوصو  إلةى " و"برنامج التوستماسترز التعتٌمً" و"كٌفٌة حهاب إلً ما بعد الناديااللتزام" و"ال

ترز العالمٌةةةةة، سةةةةة التوستماظمةةةةٌرجةةةةى زٌةةةةارة المولةةةة  اإللكترونةةةةً لمن نةةةةادي متمٌةةةةز".
www.toastmasters.org.لطتب الستستة ،  

 النجاح/المٌادة والنجاح/التواصل

نةن طرٌةك تنفٌةح بةرامج الةتعتم المةحكورة  و  لٌمةة لٌةادةمجةارات  وتواص  رات ٌمكنن تعتم مجا
 و خارجه النادي  نضاء تعتٌم لوٌمكن تنفٌح ك  برنامج من البرامج داخ  النادي  .المشاركة فٌجا

ة ظمةٌرجةى زٌةارة المولة  اإللكترونةً لمن ". جٌةدة. مٌةو بنةاء مةن  جة   شةركتن ومجتمعةنفً 
لمزٌةةد مةةن المعتومةةات حةةو  هةةحه ا لطتةةب www.toastmasters.orgترز العالمٌةةة، سةةالتوستما

  ( من المركز الربٌسً.911" )دلٌ  رلم ن العمتٌةلافآ"توسٌ   كراسةالبرامج  و لطتب 

 الشباب المٌادي

( فرصةةة رابعةةة لألنضةةاء لتعمةة  مةة  الشةةباب 811)دلٌةة  رلةةم  "الشةةباب المٌةةادي"ٌعةةد برنةةامج 
لمزٌةد مةن  لمساندتجم فً تعتم مجارات الخطابة والمٌادة ال زمة لجم لتحمٌك النجةا  فةً حٌةاتجم.

معتومةات برنةامج الشةباب المٌةادي" )دلٌة   كراسةةالمعتومات حو  بدء البرنامج، ٌرجةى طتةب "
ة التوستماسترز العالمٌة نتى ظمالمول  اإللكترونً لمن( من المركز الربٌسً  و زٌارة 851رلم 

 . www.toastmasters.orgالعنوان 

 مسابمات الخطابة

التوستماسترز العالمٌة العدٌد من مسابمات الخطابةة  نظمةتمدم م ه  تستجوٌن الخطابة التنافسٌة 
فةً  وحتةى وإن لةم تكةن لةدٌن مٌةو . بجةا كعضو مسؤو كمتسابك  و التً ٌمكنن المشاركة فٌجا 

ولعة   كبةر مسةابمة مةن نونجةا هةً  .مةطمشاهدة المتسةابمٌن فخ   المشاركة، فٌمكنن التعتم من 
مسابمة الخطابة العالمٌة السنوٌة التً تبتػ  وججا فً المراح  النجابٌةة لتمسةابمة التةً ت عمةد خة   

ونوصٌكم بضةرورة التحةدث مة   التوستماسترز العالمٌة فً  ؼسطس من ك  نام. ظمةمحف  من
 نابب ربٌس النادي لتشبون التعتٌمٌة حو  المسابمات التً ٌمٌمجا النادي.

 المفو  الخطٌببرنامج  

http://www.toastmasters.org/
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ةةا لألفةةراد الةةحٌن  بةةدوا مجةةارات خطابةةة بةةارزة فةةً العةةروض الكبةةرى  عةةد خصٌص  هةةحا البرنةةامج م 
تتعةةرؾ نتةةى متطتبةةات البرنةةامج وطرٌمةةة تنفٌةةحه، ٌرجةةى زٌةةارة . لماسةةترزالتوست ظمةةةخةةار  من

المفةوض" الخطٌةب وتطبٌك برنةامج  منشورالتوستماسترز  و طتب " ظمةالمول  اإللكترونً لمن
  ( من المركز الربٌسً.1958)دلٌ  رلم 

 دائرة الخطباء

من شأنجا تمدٌم بعةض الخبةرات المتعتمةة بالخطابةة  مةام جمجةور  دابرة الخطباءإن المشاركة فً 
المزٌةد نةن  الجمانةةتعتم تة، فةً حةٌن لتجمانةة فأنةت تشةارن فةً مشةارٌ  هامةة مختتؾ وجدٌد،
  التوستماسترز.

فةإن ولجةحا السةبب،  ،ي منظمةة  و لضةٌةتصادق نتى  ترز العالمٌة سالتوستما ظمةولتعتم فإن من
توضةةٌح  نجةةم  لتخطبةةاءوٌنبؽةةً  .تطونٌةةةتكةةون التوستماسةةترز  طبةةاءدابةةرة الخفةةً  جامشةةاركت

فتةٌس ثمةة  .التوستماسةترز العالمٌةة ظمةةٌتحدثون لصالحجم الشخصً ولٌس لصالح النادي  و من
، وإن كان معظمجا ٌفع  حلن. باإلضافة إلى حلن، توجد خطباءلت رباودإلزام نتى النوادي بإنشاء 

  المطانات.فً بعض تخطباء لابر ود

وتحةدون ابةر الخطبةاء ودمن  ةربداإحا كان النادي  و المطاع الحي تنتمً إلٌه ال ٌحتوي نتى  ي 
، فحةةري بةةن  ن تتحةةدث مةة  مسةةبولً النةةادي  و المطةةاع  و طتةةب الةةدوابرالرؼبةةة فةةً إنشةةاء  حةةد 

 ( من المركةز الربٌسةً لتحصةو  نتةى معتومةات بشةأن191" )دلٌ  رلم دابرة الخطباء منشور"
  .رابدوال ىتكوٌن  حد

 المؤتمرات والمحافل

ا مةرتٌن سةنوٌ ا وٌةتم تشةجٌ  ا  ر.لنةوادي واألنضةاء نتةى حضةور المةؤتمٌعمد ك  لطاع مةؤتمر 

وتمدم معظم المؤتمرات الندوات التعتٌمٌة بشأن موضونات الخطابة والمٌادة، كما تمةدم التةدرٌب 
حةاو  الحصةو  نتةى معتومةات مةن  األخةرى.لمسبولً النادي، إلةى جانةب العدٌةد مةن األنشةطة 

  المؤتمرات المادمة. حو المطاع الحي تنتمً إلٌه 

فةةً ٌونٌةةو مةةن كةة  نةةام، ٌعمةةد كةة  إلتةةٌم مةةن  لةةالٌم التوستماسةةترز الثمانٌةةة فةةً  مرٌكةةا الشةةمالٌة 
ا، وتوجةةه الةةدنوة لألنضةةاء لحضةةوره نةةدوات الوتمةةدم هةةحه المةةؤتمرات هةةً األخةةرى  .مةةؤتمر 

لمزٌةةد مةةن المعتومةةات حةةو   بةةرامج التدرٌبٌةةة وؼٌرهةةا مةةن األنشةةطة األخةةرى.التعتٌمٌةةة وال
ة التوستماسةةةترز العالمٌةةةة، ظمةةةالمةةةؤتمرات اإللتٌمٌةةةة، ٌرجةةةى زٌةةةارة المولةةة  اإللكترونةةةً لمن

www.toastmasters.org.  

التوستماسةترز العالمٌةة المحفة  الةدولً الةحي ٌفةتح ة ظموفً  ؼسطس من ك  نام، تستضٌؾ من
وٌمةدم هةحا الحةدث الةحي تمةام فعالٌاتةه نتةى مةدار . ٌ  األنضاء من مختتؾ بماع العالم بوابة لجم

لمسةبولٌن اانتخابةات وحفة ت تمةدٌم الجةوابز و  ربعة  ٌام ندوات تعتٌمٌةة حةو  الخطابةة والمٌةادة
مةةن مسةةابمة الخطابةةة العالمٌةةة، حٌةةث ٌةةتم اختٌةةار البطةة   والمةةدٌرٌن الةةدولٌٌن والمراحةة  النجابٌةةة

لمزٌد من المعتومات حو  المحفة  الةدولً المةادم، ٌرجةى زٌةارة المولة   العالمً لتخطابة العامة.
  .www.toastmasters.orgة التوستماسترز العالمٌة، ظماإللكترونً لمن

 نحول نادٌ
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ة التوستماسةترز، ولمزٌةد مةن المعرفةة ظمالتعتم بمنإن النادي الحي تنتمً إلٌه هو مركز خبرات 
حةةةو  النةةةادي وطرٌمةةةة نمتةةةه، فمةةةد تسةةةاندن المعتومةةةات التالٌةةةة بشةةةأن اجتمةةةاع النةةةادي و دوار 

  ومسؤولٌات المشاركٌن فً االجتماع وكحلن لٌادة النادي.

 اجتماع النادي

  ٌتكون اجتماع نادي التوستماسترز من ث ثة  جزاء ربٌسٌة:

مةةن االجتمةةاع، ٌتمةةً نةةدد مةةن األنضةةاء الخطابةةات  ه الفمةةرة ثنةةاء هةةح :عنندة مسننبم االخطننب الم
 خطبةاءحٌةث ٌتمةً ث ثةة  "تواصة  المتمةدممالوتمكن تواص  الممال" كتب  ٌراباالنتماد نتى مش

 ، وم  حلن فمد ٌختتؾ حلن تبع ا لبرنامج االجتماع وطو  مدته.خطبةنتى األل  

ٌتم تمٌٌم كة  خطبةة معةدة  و دور لٌةادي شةفوٌ ا نةن طرٌةك نضةو زمٌة  بطرٌمةة مفٌةدة  :التمٌٌم
ةا كتابٌ ةا، كمةا توجةه  وبناءة باستخدام معاٌٌر التمٌٌم المحكورة. نة وة نتةى حلةن، ٌعةد الممةٌم تمٌٌم 

  الكتابٌة. الم حظاتالدنوة لجمٌ  األنضاء لتمدٌم 

لتمشةاركة فةً  المسةجتٌنؼٌةر ٌمتتةن األنضةاء، فةً هةحا المسةم،  :موضوعات الخطب االرتجالٌة
  واحدة  و دلٌمتٌن.دلٌمة ارتجالٌة لمدة  خطبلتمدٌم الفرصة  ،البرنامج

ا  وٌتةٌح هةحا  شبون النادي، منالشةنم  مرة نتى األل  ك  شجر ل ةجتستعمد بعض النوادي  ٌض 
ترتٌب ؼٌر  ن  .ومجارات المٌادة بروتوكو  البرلمانًاالجتماع الفرصة لألنضاء فً ممارسة ال
. تبع ةا لطةو  االجتمةاع فمةرةمةا لةد ٌختتةؾ طةو  كة  ك ،فمرات االجتماع لد تختتؾ اخت فا كبٌرا

دلٌمةة  و  25تجتم  بعض النةوادي لمةدة سةانة واحةدة  و  لة ، فٌمةا تجتمة  بعةض النةوادي لمةدة 
 :مانجا لمدة سانة واحدة حد النوادي التً تعمد اجت جدو   نما فٌما ٌتً نموح  ل  كثر.

 

  

 

 عمل أحد االجتماعات جدولنموذج ل

  الولت

 الرئٌس 00:00

 إفتتا  االجتماع 

 (يدنوة األنضاء )اختٌار

 تمدٌم الضٌوؾ

 تمدٌم التوستماستر
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 التوستماستر 00:00

تمةةةدٌم نةةةداد  صةةةوات مةةة ء الفةةةراغ، المةةةدلك  
 مٌماتً، الخالالتؽوي، الممٌم العام، 

 التوستماستر 00:00

 1تمدٌم الخطٌب رلم  

 الخطبة دلٌ 

 9الخطٌب رلم  دلٌ 

 الخطبة دلٌ 

 موضونات الخطب االرتجالٌةتمدٌم منسك 

 موضوعات الخطب االرتجالٌةمنسك  00:20

 موضونات الخطب االرتجالٌةشر   

 موضونات الخطب االرتجالٌة نمد جتسة

 االجتماع عرٌؾتستٌم المنصة ل

 التوستماستر 00:40

 تمدٌم الممٌم العام 

 الممٌم العام 00:40

 الدنوة لتمدٌم التمارٌر: 

 ممٌمو الخطب

 مٌماتًال

 المدلك التؽوي

 نداد  صوات م ء الفراغ

 االجتماع ننامة ن م حظاتتمدٌم 

 ممٌمو المادة

 لعرٌؾ االجتماعتستٌم المنصة 
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 التوستماستر 00:00

 توزٌ  الجوابز 

 لتربٌستستٌم المنصة 

 الرئٌس 00:00

التوجةةةةه بالشةةةةكر لتضةةةةٌوؾ نتةةةةى حضةةةةورهم  
إن رؼبةةوا فةةً  م حظةةاتوالسةةما  لجةةم بتمةةدٌم 

 حلن

 ختامٌةم حظات 

 االجتماع  القإ  00:00

 أدوار االجتماع ومسئولٌاته

 ثنةةاء  ستشةةارن فةةً العدٌةةد مةةن األدوارو ،نةةن طرٌةةك المشةةاركة فةةً التوستماسةةترز تةةتعتمسةةوؾ 
بمجمةة إنجازهةا  كتؾفٌمةا ٌتةً األدوار التةً سةت وٌكتسةب كة  فةرد خبةرة جدٌةدة. االجتماعانعماد 
مةن نةاد إلةى آخةر، لةحا  لد تختتؾ األدوار والمسةؤولٌات .ألدابجا نتً  كم  وجهاالزمة  ونصابح

  بدور  ما. ت كتؾٌرجى الرجوع إلى نابب ربٌس النادي لشبون التعتٌم  و مرشد النادي نندما 

 الخطٌب

خطةبجم بنةاء  نتةى  ادنةد، وٌةتم إث ثةة خطبةاء  و  كثةرلجزء األكبر من ك  اجتماع نتةً ٌتركز ا
  تواص  المتمدم.متواص  المتمكن  و المال" الدوار المتضمنة فً كتب

  الخطٌب. تاإلنداد ضرورٌ ا لتحمٌك النجا  نندما تكون  ن ٌ عد

وفةً سةبٌ   .تتمةً خطبةةمعرفةة متةى سةوؾ ـ تحمةك مةن جةدو  االجتمةاع ل لبل انعمناد االجتمناع
 المشةروع. دلٌة تحمٌةك  كثةر المزاٌةا مةن البرنةامج، احةرص نتةى إنةداد الخطبةة انتمةاد ا نتةى 

ألن ك  مشروع ٌعتمد نتى المجارات المكتسةبة مةن المشةارٌ   مرتبةاحرص نتى تمدٌم الخطب 
  السابمة.

تحدث إلى الممةٌم  .لحي سوؾ ٌمٌم خطبتنم الب  انعماد االجتماع، اسأ  الممٌم العام نن اسم الممٌ
نةال  مة  الممةٌم  هةداؾ الخطبةة التةً سةتتمٌجا  الخطبة التً سةتتمٌجا. دلٌ المسبو  ننن لمنالشة 
تحمةك ممةا إحا كنةت تشةعر  ن لةدرتن نتةى إلمةاء الخطةب فةً حاجةة إلةى  واهتماماتن الشخصةٌة.

  بحوزتن  ثناء االجتماع. لدلٌ احرص نتى  ن ٌكون ا التموٌة والتطوٌر.

ا. عند دخول لاعة االجتماع  افحةص المٌكروفةون واإلضةاءة ومةا ـ احرص نتةى الوصةو  مبكةر 
 .خطبتن ؤثر نتًوحلن لت فً جمٌ  المشك ت التً لد ت إلى حلن لب  وصو  جمٌ  المدنوٌن
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 رنة.اجتس نتى ممربة من ممدمة لانة االجتماع لتوصو  إلى منصة االجتماع بسجولة وس

  احرص نتى تخطٌط طرٌمة وصولن لتمنصة وطرٌمة افتتا  الخطبة.

 لب  بدء االجتماع. نلتممٌم دلٌ  التمٌٌمتأكد من إنطاء 

االجتمةاع لةد  نةد ممدمةة جٌةدة  نرٌؾمن ممدمة خطبتن، تأكد من  ن  إحا لم تكن بحوزتن نسخة
  لن.

مةةا ٌتمٌةةه الخطبةةاء الموجةةودون نتةةى ـ كةةن فةةً كامةة  االنتبةةاه والتركٌةةز ل أثننناء انعمنناد االجتمنناع
  محكرات الخطبة التً ستتمٌجا بٌنما ٌتحدث شخص آخر. مراجعةتجنب  المنصة.

نحو المنصة نتى النحو الحي رسةمته  وتمدمنندما ٌتم تمدٌمن إللماء الخطبة، ؼادر ممعدن برفك 
  فً حهنن.

حضةور الوعرٌةؾ االجتمةاع لنند بدء خطبتن، احرص نتى  ن تدٌن بالشكر والعرفان والتمةدٌر 
 )التوستماسترز والضٌوؾ(.

ثم ارج   صافحهو إلى المنصةاالجتماع  نرٌؾنند االنتجاء من إلماء خطبتن، انتظر حتى ٌعود 
  إلى ممعدن.

 ثناء نمتٌة تمٌٌم خطبتن،  نصت بك  حواسن لتحص  نتى تتمٌحات مفٌدة لد تساندن فً إنداد 
  التً ٌمدمجا األنضاء اآلخرون. الم حظاتانتبه إلى  خطب مستمبتٌة نتى نحو  فض .

ونندبح  احرص نتى منالشة  ي  سةبتة  ـ ال تنسى  ن تستعٌد كتابن من الممٌم. بعد ف  االجتماع
 لد تساورن بشأن نمتٌة التمٌٌم لتوضٌح  ي فجم خاطا.

ا  بالنةادي ) و  ي مسبو  حة ٌةتشبون التعتٌملاحرص  ن تحص  نتى تولٌ  نابب ربٌس النادي 
( نتى سج  استكما  المشروع الموجةود نتةى ظجةر ٌةتشبون التعتٌملإحا كنت  نت نابب الربٌس 

 . دلٌ  التمٌٌم

 - المصادر

 .فً حمٌبة العضو الجدٌدمرفك (، 990)دلٌ  رلم  تواصل المتمكنمال

 .(، مرفك فً حمٌبة العضو الجدٌد122)دلٌ  رلم  متحدثا  صوتن  

 .(، مرفك فً حمٌبة العضو الجدٌد951)دلٌ  رلم  الجسداإلٌماءات: لغة 

 .(1616)دلٌ  رلم  جمٌعهم حولنا

 الممٌم
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والمٌادة، نتةى  ن  تواص ٌتتحك األفراد بأحد نوادي التوستماسترز من  ج  تنمٌة مجاراتجم فً ال
المشارٌ  ٌ عد األنضاء الخطب وٌمدمونجا بناء  نتى  تتم تنمٌة هحه المجارات من خ   التمٌٌمات.

تواصة  المةتمكن  و ٌمةدمون  دوار المٌةادة السةتكما  المشةارٌ  الةواردة فةً مالواردة فةً كتةاب ال
وباإلضافة إلةى التمٌةٌم  لد تطالب بالعم  كممٌم لتمٌٌم  حد الخطباء  و المادة. د المتمكن.بكتاب الما

 .باستخدام الدلٌ  الوارد فً الكتاب تحرٌريالشفجً، ستتزم بتمدٌم تمٌٌم 

فرصةةة حهبٌةةة لممارسةةة مجةةارات المٌةةادة كاالسةةتماع والتفكٌةةر االنتمةةادي  ٌعةةد التمٌةةٌم المةةحكور
هدفن نند تمٌةٌم  حةد الخطبةاء ٌتمثة  فةً مسةاندة حلةن الخطٌةب نتةى  ن  إن والتعمٌب والتحفٌز.

حةد المةادة فٌكةون أل ن مةا ننةد تمٌٌمة بحاته وٌتحتى بمجارات  فض  فً الخطابة. إنتناء  ٌكون  ل  
والمزٌد مةن الكفةاءة والفعالٌةة وتمكٌنةه  بالنمسهدفن هو مساندة حلن المابد نتى  ن ٌتحتى بالثمة 

ؼٌةةر  نةةه ٌنبؽةةً  ن تكةةون نتةةى ونةةً بمسةةتوى مجةةارات  مةةن لٌةةادة فرٌةةك نحةةو تحمٌةةك  هدافةةه.
وثمةة  اآلن. األنضاء وناداتجم وطرلجم فً التعام  جنب ا إلى جنب م  ما  حرزوه من تمدم حتى

ا لتخطٌب  و المابد لتنمٌة مجاراته.   ضرورة من  ن ٌكون تمٌٌمن اإلجمالً مشجع ا ومحفز 

كتةةاب التمٌةةٌم الفعةةا  الةةحي اسةةتتمته فةةً حمٌبةةة العضةةو  بعناٌةةة ـ اسةةتعرض لبننل انعمنناد االجتمنناع
  الجدٌد.

استعراض  هةداؾ تحدث م  الخطٌب  و المابد لتتعرؾ نتى الكتاب الحي سٌمدمه واحرص نتى 
 المشروع وما ٌطمح الخطٌب  و المابد إلى إنجازه.

ادرس  كةان الخطٌةب  و المابةد سةٌجنً منفعةة مةن حلةن.مةا تتطتب نمتٌة التمٌٌم اإلنداد الجٌد إحا 
مةةن التمٌةةٌم هةةو  الجةةدؾوال تنسةةى  ن   هةداؾ المشةةروع وكةةحلن دلٌةة  التمٌةةٌم الةةوارد فةةً الكتةةاب.

الستماع الفعا  فبا مساندة األفراد فً تنمٌة مجارات الخطابة والمٌادة لدٌجم فً مختتؾ الموالؾ.
وإسداء النصٌحة بطرٌمة لطٌفةة، فأنةت بةحلن تشةج  األنضةاء نتةى العمة  بجدٌةة والتطةوٌر مةن 

  .لتموٌة لدراتجملجم المجا   تركتنند نرض طرٌمة تنمٌة المجارات لألفراد، تكون لد و  نفسجم.

  .لخطٌب  و المابد واحص  نتى كتابهـ نند دخو  لانة االجتماع، ابحث نن ا فً االجتماع

بعةد  اجتمة  احرص نتى االجتماع لفترة وجٌزة م  الممٌم العام لتتأكٌد نتةى شةك  جتسةة التمٌةٌم.
  بالخطٌب  و المابد مرة  خٌرة لمعرفة ما إن كان لدٌه  ي شًء ٌرٌد  ن ٌطرحه نتٌن. حلن

ـة دون كة  انطباناتةن فةً الكتةاب وكةحلن إجاباتةن نتةى األسةبتة الخاصةة  أثناء انعمناد االجتمناع
 ن التمٌٌمةات الجٌةدة لةد تعطةً  مة   جدٌةد ا فةً  تةحكرو تتحتى بالموضونٌة لد اإلمكةان.و بالتمٌٌم

الحٌاة لألنضاء الٌابسٌن فٌما لد تصٌب التمٌٌمات الستبٌة األنضاء الحٌن بةحلوا لصةارى ججةدهم 
لةةحا فةةاحرص نتةةى  ن تتةةرن الخطٌةةب  و المابةةد مةةزود ا بوسةةاب  محةةددة  باإلحبةةاط وخٌبةةة األمةة .

  لتتنمٌة والتطور.

واحرص نتى  ن  ند تمدٌمن، لؾ نتى الفور لتمدٌم التمٌٌم المطتوب.فً حا  تمدٌم تمٌٌم شفجً ن
ومة   نةن لةد دونةت إجابةات مطولةة ألسةبتة التمٌةٌم  تبد  تمٌٌمن وتختمه بكتمةة تشةجٌ   و إطةراء.

لضةةٌك ولةةت التمٌةةٌم نظةةرا   الةةواردة فةةً الكتةةاب، فةة  ننصةةحن بمةةراءة هةةحه األسةةبتة  و اإلجابةةات.
  .تمٌٌمن الشفجًكثٌر من األمور فً ف  تحاو  تؽطٌة ال الشفجً،

احرص نتى اإلشادة بالخطبة الجٌدة  و مجمة المٌادة الناجحة والثناء نتٌجا م  حكر نماط نجاحجةا 
وال تدع الخطٌب  و المابد نتى ندم ونً بالجوانب المجمة فً الخطبة كاالبتسامة  و   و حسنجا،



 

 انمتواصم انمتمكن
 

96 

ا  ء الجسٌمة التً ٌرتكبجا:ب  ال تدع  حدهما نتى ججته باألخطا رو  الدنابة، ولكن إحا كةان  مةر 
اثةةةن نتةةةى الخطٌةةةب  و المابةةةد بالمةةةدر المسةةةتحك  شخصةةةٌ ا، لةةةم بتدوٌنةةةه وال تفشةةةه نتةةةى المةةةأل.

  جما.ل تروق التًطرٌمة الوااللتراحات التبمة ب

واحرص نتى لو  كتمة تشجٌ  لم ت ةحكر  ـ  ند الكتاب إلى الخطٌب  و المابد، بعد ف  االجتماع
  التمٌٌم الشفجً.فً 

 - المصادر

 فً حمٌبة العضو الجدٌد مرفك(، 959التمٌٌم الفعا  )دلٌ  رلم 

 مٌماتًال

لع   حد الدروس التً ٌنبؽً التركٌز  .مجمة المٌماتًالدنوة لشر   نرٌؾ اإلجتماعسٌوجه إلٌن 
 المحةدد.نتٌجا فً التدرٌب نتى الخطابةة هةو التعبٌةر نةن األفكةار فةً ؼضةون اإلطةار الزمنةً 

حٌث ٌ حدد تولٌت لك  لسم من  لسام  والمٌماتً هو العضو المسبو  نن االلتزام باإلطار الزمنً
وتعةد  نتٌن توضٌح واجباتن وتمدٌم التمارٌر إلةى النةادي بشةك  واضةح ودلٌةك. ٌنبؽً االجتماع.

  التمارٌن فرصة رابعة فً ممارسة تعتٌمات التواص  ـ وهو الشًء الحي نفعته ك  ٌوم.

  ـ تأكد من المشاركٌن الممررٌن لتبرنامج م  التوستماستر والممٌم العام. لبل انعماد االجتماع

   كد نتى الخطباء االلتزام بالولت المطتوب لك  خطبة.

اشةر  كٌفٌةة حسةاب من  جة  منفعةة الضةٌوؾ، و .ٌجاتدرب نتو ا  دون الشر  بأكثر لؽة وضوح
  .التنبٌه اشارات الولت وكٌفٌة استخدام

احةرص نتةى  ـ احصة  نتةى  داة التولٌةت مةن  مةٌن مراسةم االجتمةاع. لندى الوصنول لالجتمناع
  سانة اإلٌماؾ وججاز اإلشارة م  التأكد من نم   داة التولٌت. استخدامكٌفٌة نتً  لتدربا

  .فً مكان بحٌث ٌمكنن مشاهدة ججاز اإلشارة بسجولة وٌسراجتس 

اشةر  لوانةد االلتةزام بالتولٌةت ووضةح كٌفٌةة نمة  ججةاز ـ نند تمدٌمن،  أثناء انعماد االجتماع
  اإلشارة.

 .طةوا  مةدة انعمةاد االجتمةاع وجه اإلشارة إلى ك  مشةارن فةً البرنةامج كمةا هةو موضةح  دنةاه
ومنسةك  نرٌةؾ اإلجتمةاعو إلى ربٌس االجتماع بالتون األحمر باإلضافة إلى حلن، وجه اإلشارة
  نندما ٌصتوا إلى الولت المخصص والمتفك نتٌه. موضونات الخطب االرتجالٌة

  احرص نتى تدوٌن اسم ك  مشارن والولت الحي استؽرله.

، و/ و موضونات الخطةب االرتجالٌةةنندما توجه إلٌن الدنوة لتمدٌم التمارٌر نن طرٌك منسك 
 التوستماسةةتر و/ و الممةةٌم العةةام، لةةؾ إلةةى جانةةب ممعةةدن، و نتةةن اسةةم الخطٌةةب والولةةت الةةحي

 .جةوابزحدد المؤهتٌن لتحصو  نتى الجوابز إح ما كان النادي الحي تنتمً إلٌةه ٌمةنح  .استؽرله
ثانٌةة، بٌنمةا  10/+ -وبصفة نامة، ٌكةون الولةت المسةمو  بةه لتخطبةاء فةً موضةونات معٌنةة 
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وم  حلن، فإن هحه األولات لد تختتةؾ مةن نةاد  إلةى  لتخطباء المعدٌن مسبم ا، ثانٌة 25 /+-ٌكون 
  آخر.

  ـ  ند سانة اإلٌماؾ وججاز إشارة التولٌت إلى  مٌن مراسم النادي. بعد ف  االجتماع

لدم تمرٌر المٌماتً النجابً إلى  مٌن سر النادي لتسجٌ  ولةت الخطبةة فةً محاضةر االجتمانةات 
  إحا ما كان حلن متعارؾ نتٌه فً النادي.

 موضوعات الخطب االرتجالٌةمنسك 

 فتةرة نتٌةه ببرنةامج التوستماسةترز ـ حٌةث ٌتحةدث كة  نضةو فةً االجتمةاع.ثمة تمتٌد متعةارؾ 
 هةً تتةن الجةزء مةن االجتمةاع الةحي ٌضةمن تنفٌةح هةحا التمتٌةد، موضةونات الخطةب االرتجالٌةة

نتةى  لةدامجم"  هةم والفةٌنوٌتمث  الؽرض من هةحه المةدة فةً تشةجٌ  األنضةاء نتةى "التحةدث و
وٌصةةةدر  موضةةةونات الخطةةةب االرتجالٌةةةةٌعةةةد منسةةةك  والتحةةةدث لدلٌمةةةة واحةةةدة  و مةةةا شةةةابه.

ولد ٌعطى ك  خطٌب موضوع فردي  و لد  .الموضونات م  الحفاظ نتى األصالة لدر اإلمكان
  ٌتا  االختٌار من الموضونات التً لد ٌستطٌ  األنضاء اختٌارها نشوابٌ ا.

خطةة لعمةد اجتمةاع لتعةرؾ منةه مةا إن كةان هنةان عرٌؾ اإلجتمةاع لـ ارج   لبل انعماد االجتماع
إحا كان األمر كةحلن، احةرص نتةى إنةداد الموضةونات التةً تحمةك  محدد الموضوع من ندمه.

  ما إحا لم ٌكن هنان موضوع محةدد، اختةر مجمونةة كبٌةرة مةن الموضةونات. حلن الموضوع.

وال تكةرر األفكةار  و نناصةر  طال  مجتة التوستماستر وؼٌرها من المطبونات الستماء األفكةار
  التً حكرتجا فً األسبوع السابك. ضونات الخطب االرتجالٌةمو

اكتشؾ  ي من الخطباء والممٌمٌن والممٌم العةام والتوستماسةتر مسةتعدٌن فٌمكنةن توجٌةه الةدنوة 
وال تدع المشاركٌن فةً البرنةامج إال إحا مةا كةان الولةت ٌسةمح بةحلن فةً نجاٌةة جتسةة  إلٌجم  وال .

  (.ا  آخر الموضونات )الخطباء

اختةر األسةبتة التةً مةن شةأنجا  ن تتجةم الخطبةاء لبنةاء شةرحجم نتٌجةا،  نند اختٌةار  سةبتة بعٌنجةا:
 وتمدٌم وججات نظرهم، الخ م  الحرص نتى  ال تكةون األسةبتة طوٌتةة  و معمةدة بشةك  مفةرط.

  .نبر نن حلن بطرٌمة ٌستطٌ  الخطٌب من خ لجا التعرؾ نتى ما ترٌده  ن ٌتحدث ننه

فمجمتةةن  ن تعطةةً اآلخةةرٌن الفرصةةة لتتحةةدث ولةةٌس  تجعةة  تعتٌماتةةن لصةةٌرة،احةةرص نتةةى  ن 
 لتعطٌجم ستستة من األحادٌث الصؽٌرة بنفسن.

 وال ، إتاحةة الفرصةة  مةام كة  فةرد  :موضةونات الخطةب االرتجالٌةةثنابً ل هدؾتحكر  ن هنان 
ٌ ةا تعتةٌم األفةراد بمانةة االجتمةاع لتتحةدث ـ ال سةٌما هةؤالء ؼٌةر المشةتركٌن فةً البرنةامج ـ وثان

  نتى  لدامجم". وهم والفٌن"التحدث 

  .السانة موضونات فمرةـ نند تمدٌمن، حدد بإٌجاز الؽرض من  أثناء انعماد االجتماع

احةرص نتةى  ن تسةرد م حظاتةن بإٌجةاز ولكةن  حدد المرحتةة ال زمةة لبرنةامج الموضةونات.
تشجٌ  الخطباء نتى استخدام الكتمة فةً  ه "كتمة الٌوم" احرص نتىدٌإحا كان النادي ل بحماسة.
  إجابتجم.
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احةةرص نتةةى  ن ٌسةةتونب كةة  فةةرد  لصةةى مةةدة زمنٌةةة متاحةةة لتمةةدٌم إجةةابتجم وكٌفٌةةة نمةة  
   ضواء/ججاز التولٌت )ما لم ٌكن المٌماتً ٌموم بحلن(.

  وال ، ٌجةحب حلةن انتبةاه جمٌة  وهحا ٌؤدي إلى ؼرضٌن: حدد السؤا  بإٌجاز، ثم ادع المستجٌب.
ثانٌ ةا، ٌضةٌؾ لٌمةة و - األفراد ـ ٌفكر كة  فةرد فةً إجابةة ننةدما توجةه إلٌةه الةدنوة إللمةاء كتمتةه

العنصر االرتجالً نن طرٌك إتاحة الفرصة  مام ك  فرد لتنمٌة مجاراته فً "االستماع والتفكٌر 
  نتى نحو  فض ".

جةاه الةحي ٌجتةس فٌةه تجنةب الةدوران حةو  المانةة فةً االت وجه الدنوة لتخطباء بصفة نشوابٌة.
ال تطر  نفس السؤا  نتى شخصٌن ما لةم تكةن  واطر  سؤاال  مختتف ا نتى ك  مشارن. األفراد.

 تطر  نتٌه سؤاال  بتحدٌد "وججة النظر المؤٌدة"  و "وججة النظر المعارضة".

راج  جدو  األنما  لتتعرؾ نتةى الولةت الكتةً المخصةص  شاهد الولت الكتً الحي استؽرلته!
و دخةة  بعةةض التعةةدٌ ت نتةةى نةةدد األسةةبتة التةةً سةةتطرحجا  موضةةونات الخطةةب االرتجالٌةةةل

ا .لٌتسنى لن االلتزام باإلطار الزمنً المحةدد حةاو   ،حتةى وإن بةد  المسةم المخصةص لةن متةأخر 
  االنتجاء فً الولت لت فً تجاوز االجتماع الكتً لتولت المحدد له.

، موضةةونات الخطةةب االرتجالٌةةةٌمةةدم جةةابزة ألفضةة  خطٌةةب لإحا كةةان النةةادي الةةحي تنتمةةً إلٌةةه 
إنة ن المةؤهتٌن لتحصةو   موضةونات الخطةب االرتجالٌةةاطتب من المٌمةاتً فةً نجاٌةة جتسةة 

موضةةونات الخطةةب ثةةم اطتةةب مةةن األنضةةاء التصةةوٌت نتةةى  فضةة  خطٌةةب ل نتةةى الجةةابزة.
إحا كةان لةدى النةادي و .تٌصةوطاولةة التومرر  صواتجم إلةى  مةٌن مراسةم النةادي  و  االرتجالٌة

لةم بتسةتٌم المنصةة لعرٌةؾ ، اطتةب منةه  ن ٌمةدم تمرٌةره ثةم موضونات الخطب االرتجالٌةممٌم ل
  .االجتماع

  – المصادر

 (1214)دلٌ  رلم  أنماط البرامج

 موضونات الخطب االرتجالٌة(، كتاب حو  1210)دلٌ  رلم  كن سرٌع البدٌهة

  (1216)دلٌ  رلم  الخطب االرتجالٌةموضوعات لف وألك كلمتن! لعبة 

 (1218)دلٌ  رلم  كلمة الساحة

 الممٌم العام

ال تتمث  مجمة الممٌم العام سوى ما تحمته الكتمة من معنى ـ فجو ممٌم لك  مةا ٌحةدث طةوا  مةدة 
ٌتحمة  الممةٌم العةام  الجةوابز. همجةا ؼٌةر  نةه تمة  نتةى ناتمةه مسةبولٌات هابتةة  انعماد االجتماع.
تسةتٌم ب مومسةت االجتمةاعفً ختام مرحتة التمٌةٌم والحي سٌمدمن،  نرٌؾ اإلجتماعالمسبولٌة  مام 

إنن تتحم  مسبولٌة تشكٌ  فرٌةك التمٌةٌم الةحي ٌتكةون مةن المٌمةاتً والمةدلك التؽةوي  .هالمنصة ل
ى النةادي الةحي إن كةان لةد ،موضةونات الخطةب االرتجالٌةةونداد  صةوات مة ء الفةراغ وممةٌم 

  تنتمً إلٌه  حدهم.
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اإلجراء المتعارؾ نتٌه فً هحه الحالة هو تعٌةٌن ممةٌم لكة  خطٌةب كبٌةر، ؼٌةر  ن هةحا لةٌس إن 
  ضروري.

إنن لن الحرٌة المطتمة إلنداد  ي إجراء ترٌده، ؼٌر  ن ك  نمتٌة تمٌٌم ال بةد  ن تكةون مةوجزة 
ا بأن طرق إدارة جتسات  ولكن مكتمتة. )دلٌ  رلم  "التمٌٌم الفعا "طال   التمٌٌم ؼٌر محدودة.نتم 

 ( الستماء األفكار.959

لتتعةرؾ نتةى طرٌمةة تنفٌةح البرنةامج وإحا مةا  نرٌةؾ اإلجتمةاعـ ارج  إلةى  لبل انعماد االجتماع
ةا  كانت هنةان  ي تؽٌٌةرات سةتطر  نتةى صةٌؽة االجتمةاع المألوفةة. احةرص نتةى  ن تكةون دوم 

وجه الدنوة لجمٌ  الممٌمٌن إلٌجاز حلن فً المجمة لتعرٌفجم بالفرد  االجتماع.مستعد ا نندما ٌبد  
الحي ٌمٌمونه وصٌؽة التمٌةٌم التةً ستسةتخدمجا. التةر  نتةى كة  ممةٌم  ن ٌوجةه الةدنوة لمتحدثةه 

  الرسمً إللماء كتمة حو   ي متطتبات تمٌٌم خاصة ممترحة فً الكتاب لك  خطبة.

 جتماع،  كد نتةى  ن نمتٌةة التمٌةٌم إٌجابٌةة، بمةا ٌسةاند فةً العمة . ثناء إٌجاز ما ختص إلٌه اال

بالنسبة لتتوستماسترز المختصٌن، ف  بد  ن ٌكون هدفجم هو مسةاندة التوستماسةترز نتةى تنمٌةة 
  احرص نتى  ن تحتفظ نمتٌات التمٌٌم بالتمدٌر الحاتً لتخطٌب  و نتى األل  تحسٌنه. مجاراتجم.

  من فرٌك التمٌٌم لتحكٌرهم بمجامجم.ادع األنضاء المتبمٌن 

ا ولكن كتمة كامتة حو   التمٌٌم ف من التمٌٌم ووسابته وفوابده )لمنفعة الضٌوؾ(. الجدؾ ند موجز 
ا لمساندة األفراد فً التؽتب نتى العادات السٌبة وإضفاء مزٌد  هو تجربة إٌجابٌة  ندت خصٌص 

 الطٌبة.من الموة نتى العادات 

نتةى كتةب الخطبةاء  كة  نتةى حةدة، ،ـ تأكةد مةن حصةو  الممٌمةٌن االجتمناعلندى الوصنول إلنى 
احةةرص نتةةى  ن تتمةةدم بالتحٌةةة لكةة   والمةةادة واسةةتٌعاب  هةةداؾ المشةةروع وكٌفٌةةة تمٌةةٌم حلةةن.

ا، ارج  إلى نابب ربٌس النادي لتشبون التعتٌمٌة و ند بدٌ  . الحضور.   إحا لم ٌكن الممٌم حاضر 

  الولت المحدد و خبر المٌماتً.تحمك من التزام ك  خطٌب ب

  اجتس بالمرب من مؤخرة المانة لتحص  نتى رؤٌة كامتة ل جتماع والمشاركٌن.

ةةا  أثننناء انعمنناد االجتمنناع ـ  نةةط م حظةةات نتةةى كةة  األحةةداث ) و التةةً لةةم تحةةدث ولكةةن حتم 
  نتى سبٌ  المثا : ستحدث(.

والمواد والتعتٌمٌة وما إلى حلن( بالصورة ه  ت عرض متكٌة النادي )النصب التحكارٌة، والشعار 
هة  كةان هنةان مةا ٌصةرؾ انتبةاه المشةاركٌن وٌمكةن  إحا لم ٌكن األمر كحلن، فتماحا  الصحٌحة 

ه  بد  االجتماع، وك  جزء مةن   ند لابمة مرجعٌة ٌمكنن من خ لجا مباشرة االجتماع. ت فٌه 
   جزابه، وانتجى فً الولت المحدد 

ابحث نن  مثتة جٌدة و ل  مما هةو  طً البرنامج ك  مشارن من المشاركٌن.احرص نتى  ن ٌؽ
  مطتوب لإلنداد والتنظٌم والتستٌم والحماس،

انتم  نه لةن تسةنح لةن الفرصةة إلنةادة تمٌةٌم الخطبةاء، حتةى  والم حظة واألداء العام لتواجبات.
  وإن كنت ترؼب فً إضافة شًء  ؼفته الممٌم.
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، ستطالب بالولوؾ وتمدٌم نبحة موجزة لتجمجور حو  لخطب االرتجالٌةموضونات الب  منالشة 
  صؾ طرٌمة وكٌفٌة تناو  الفرٌك لعمتٌات التمٌٌم. طرق التمٌٌم ووسابته.

ولتحرص نتةى  ن ٌوضةح األنضةاء  حدد المدلك التؽوي ونداد  صوات م ء الفراغ والمٌماتً.
  الؽرض من المجام التً ٌمومون بجا بإٌجاز.

  من المدلك التؽوي. توافرت بالنادي الحي تنتمً إلٌه كتمة الٌوم" متىاطتب "

نندما توجه إلٌن الدنوة إلدارة مرحتة التمٌٌم من االجتماع، توجه إلى المنصة ولدم ك  ممٌم من 
  بعد ك  كتمة تتمى، ال تنسى  ن تشكر الممٌم لججوده التً بحلجا فً هحا الشأن. ممٌمً الخطب.

ماسةتر دنةوة المٌمةاتً لتمةدٌم تمرٌةره والتصةوٌت نتةى  فضة  خطٌةب )متةى كةان إحا نسً التوست
  النادي ٌمدم هحه الجابزة(، افع   نت حلن لب  ك  نمتٌة تمٌٌم نتى حدة.

ا ل جتماع، باستخدام الم حظات التً دونتجا كما سبمت اإلشةارة إلٌةه. ا نام  لةد تحةدون  لدم تمٌٌم 
ه   شارت إلةى  فج  كانت إٌجابٌة، سعٌدة، مفٌدة  ات التمٌٌم.الرؼبة فً التعتٌك نتى جودة نمتٌ

بعةد كة  كتمةة تتمةى، ال تنسةى  ن  بعد حلن لدم ك  ممٌم من ممٌمةً المةادة. الطرٌك نحو التحسٌن 
  تشكر الممٌم لججوده التً بحلجا فً هحا الشأن.

البرنةامج ككة ، بمةا فةً إن الواجب الربٌسً لتتوستماستر ٌتمث  فً نمته كمضٌؾ ودود وإدارة 
إحا لم ٌؤد التوستماستر المجةام المنوطةة بةه نتةى النحةو األمثة ، فةٌمكن  ن  حلن تمدٌم المشاركٌن.

وألؼراض واضةحة، فةإن هةحه المجمةة لةم تخصةص لعضةو مةا  ٌنتجً االجتماع كك  بفش  حرٌ .
ٌمةةة تةةروق ٌنبؽةةً تمةةدٌم المشةةاركٌن فةةً البرنةةامج بطر حتةةى ٌحةةٌط بالنةةادي وجمٌةة  إجراءاتةةه.

ا من المتعة، والتول  واالحترام الجمجور وتحفز األنضاء نتى اإلنصات.  ٌختك التوستماستر جو 

ـ ارج  إلى نابب ربةٌس النةادي لتشةبون التعتٌمٌةة لمعرفةة مةا إن كةان هنةان  لبل انعماد االجتماع
  موضةةةةوع محةةةةدد ل جتمةةةةاع ومةةةةا إحا كانةةةةت هنةةةةان  ي تؽٌٌةةةةرات سةةةةتطر  نتةةةةى البرنةةةةامج.

احةرص كةحلن نتةى  ن  لمنالشة واجباتةه. موضونات الخطب االرتجالٌةالدنوة إلى منسك وجه 
بمابمة لتمشاركٌن فً البرنامج لضمان ندم مطالبتجم  موضونات الخطب االرتجالٌةت زود منسك 

  بتمدٌم إجابات.

مماب ت   جر نتٌجم  ن ٌتموا كتمة فً االجتماع. وجه الدنوة لجمٌ  الخطباء مسبم ا لتحكٌرهم بأن
شخصةةٌة معجةةم لمعرفةةة ننةةوان خطبةةتجم ونةةدد المشةةارٌ  الةةواردة بالكتةةاب والؽةةرض المنشةةود 
والولت المطتوب و ي شًء لد ٌرولجم  ن تمدمجم به )الوظٌفة، األسرة، الجواٌات، التعتٌم، سبب 

  اختٌار هحا الموضوع لجحا الجمجور، وما شابه(.

اطتةب مةن الممةٌم العةام  ن ٌةدنو  نضةاء فرٌةك  مجةام.طالب الممةٌم العةام بالتأكٌةد نتةى توزٌة  ال
، المٌمةاتً، موضونات الخطةب االرتجالٌةةالتمٌٌم اآلخرٌن )ممٌمو الخطب، ممٌمو المادة، منسمو 

 المدلك التؽوي، نداد  صوات م ء الفراغ، وما إلةى حلةن( وحكةرهم بالمسةبولٌات المنوطةة بجةم.

 سبة مجمة جد ا لنجا  العرض التمةدٌمً لتخطٌةب. ند ممدمة نن ك  خطٌب، إح  ن الممدمة المنا

 لتتعرؾ نتى كٌفٌة إنداد ممدمة(. 14)انظر صفحة 

لةد ال تسةتخدمجا   نةد م حظةات ٌمكةن اسةتخدامجا لةر ب الفجةوة بةٌن مختتةؾ مراحة  البرنةامج.
  مطتم ا، ولكن ٌنبؽً  ن تكون مستعد ا لت فً فترات الصمت الحرجة التً لد تتعرض لجا.
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وٌتطتةب التعٌةٌن اإلنةداد  العم  كتوستماستر ٌعد من  كثر المجام لٌمة  فً نمة  النةادي. تحكر  ن
  الجٌد لضمان س سة إدارة االجتماع.

ا لتتمكن من إنجاء تفاصٌ  الدلٌمة األخٌرة. فً االجتماع   ـ احرص نتى الوصو  مبكر 

مةن الوصةو  إلةى المنصةة اجتس بالمرب من ممدمة المانة وكحلن الخطبةاء التةابعون لةن لتةتمكن 
  بشًء من السجولة والٌسر.

ـ تح  باإلخ ص والحٌوٌة والحسم. اصطحب الجمجةور فةً رحتةة سةعٌدة  أثناء انعماد االجتماع
 واجعتجم ٌشعرون بأن ك  شًء نتى ما ٌرام.

ا  و  من ٌمدم اإلطةراء لبة  وبعةد جتسةة منالشةة  ، وكة  موضةونات الخطةب االرتجالٌةةكن دابم 
 مسبم ا والممٌم العام. خطٌب معد

ابك والف ا بالمرب من المنصة بعد تمةدٌمن إلةى  ن ٌعرفةن الخطٌةب وٌتةرن لةن البسةاط، ثةم اتخةح 
  ممعد ا.

لدم الممٌم العام كما لد تفعة  مة   ي خطٌةب؛ وبعةد حلةن ٌتةولى الممةٌم العةام مجمةة تمةدٌم  نضةاء 
 فرٌك التمٌٌم اآلخرٌن.

إحا مةةا نسةةً المنسةةك  كمةةا لةةد تفعةة  مةة   ي خطٌةةب. االرتجالٌةةةموضةةونات الخطةةب لةةدم منسةةك 
، موضةونات الخطةب االرتجالٌةةمطالبة المٌماتً بتمدٌم تمرٌره والتصوٌت نتى  فضة  خطٌةب ل

 فحري بن  ن تفع  حلن بنفسن.

  احرص نتى تمدٌم ك  خطٌب بالترتٌب.

  والتصوٌب نتى  فض  خطٌب.فً اختتام برنامج إلماء الكتمات، اطتب من المٌماتً تمدٌم تمرٌره 

 نةةد تمةةدٌم الممةةٌم العةةام بإٌجةةاز، وإحا مةةا نسةةً الممةةٌم العةةام  ن ٌةةدنو المٌمةةاتً لتمةةدٌم تمرٌةةره 
  والتصوٌت نتى  فض  ممٌم، فافع  حلن بنفسن.

 ثناء  خح األصوات، ادع الضٌوؾ لتمدٌم التعتٌمةات واإلن نةات )كةالتحمك مةن برنةامج األسةبوع 
  التالً(.

  جداٌا التحكارٌة إحا ما كان النادي الحي تنتمً إلٌه ٌدنم حلن.امنح ال

  اطتب "فكرة الٌوم" إحا كان النادي الحي تنتمً إلٌه ٌدنم حلن.

   ج  االجتماع،  و إحا كان حلن مناسب ا،  ند تمدٌم ربٌس االجتماع.

 ـ  المصادر

 (111)دلٌ  رلم تمدٌم الخطٌب 

 (955)دلٌ  رلم رئٌس االجتماع 
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 (1214)دلٌ  رلم أنماط البرامج 

 المدلك اللغوي

حٌةث ٌنةاط بةن مسةبولٌتان  ٌعد العم  كمدلك لؽوي فرصة حهبٌة لتنمٌة مجارات االستماع لةدٌن،
 والهما، تمدٌم كتمات جدٌدة لألنضاء، وثانٌجما التعتٌك نتى استخدام التؽة اإلنجتٌزٌة  ربٌسٌتان:

   ثناء مدة انعماد االجتماع.

 ـ اختر "كتمة الٌوم" إحا ما كان حلن من العادات المتعارؾ نتٌجا فً نادٌن. د االجتماعلبل انعما

م  العتم بضرورة  ن تكون كتمة من شأنجا مساندة األنضاء فةً زٌةادة حصةٌتتجم التؽوٌةة ـ بة  
وكتمة ٌمكن دمججا بسجولة فً المحادثات الٌومٌة ولكنجا تختتؾ نن الطرٌمة التً نادة  ما ٌ عبةر 

ٌتم الترا  صفة  و ظرؾ حٌةث  ن كة  منجمةا  كثةر تكٌف ةا نةن االسةم  و  ا األفراد نن  نفسجم.بج
  الفع ، ولكن ال تشعر بأي حر  الختٌار كتمتن الخاصة.

باستخدام حروؾ كبٌرة ٌمكن رؤٌتجا من مةؤخرة المانةة، اكتةب كتمتةن، فجةً جةزء مةن الخطبةة 
لجةا.  نةد جمتةة تعةرض كٌفٌةة اسةتخدام )صفة، ظرؾ، اسةم، ومةا إلةى حلةن( مة  تعرٌةؾ مةوجز 

  الكتمة.

   ند شر  موجز لواجبات المدلك التؽوي التً لد تصب فً مصتحة الضٌوؾ.

ـ ضةة  الوسةةاب  المربٌةةة فةةً ممدمةةة المانةةة حٌةةث ٌمكةةن لتجمٌةة   لنندى الوصننول إلننى االجتمنناع
  مشاهدتجا.

احص  نتى نسخة من سج  احص  نتى لطعة ورق فارؼة ولتم استعداد ا ألخح الم حظات،  و 
  المدلك التؽوي، إحا ما كانت تتوافر بالنادي الحي تنتمً إلٌه، من  مٌن مراسم النادي.

،  نتةن "كتمةة موضةونات الخطةب االرتجالٌةةـ ننةد تمةدٌمن لبة  نةرض  أثناء انعماد االجتمناع
ب  ن الٌةوم"، وحةدد مكانجةا مةن الخطبةة، ونرفجةةا، واسةتخدمجا فةً جمتةة، واطتةب مةن  ي خطٌةة

  ٌستخدمجا فً  ي جزء من  جزاء االجتماع.

  اشر  دور المدلك التؽوي بإٌجاز.

دون  ي استخدام ؼٌةر مناسةب  طوا  مدة انعماد االجتماع،  نصت الستخدام ك  فرد لتتن الكتمة.
 و استخدام خةاطا لتؽةة )جمة  ؼٌةر كامتةة، جمة  ٌتؽٌةر اتجاهجةا فةً منتصةؾ الحةدٌث،  خطةاء 

اكتب اسم من  طا لأللفاظ، الخ( م  تدوٌن من صاحب تتن الزلة  و السمطة.نحوٌة، استعما  خا
اسةةتخدم "كتمةةة الٌةةوم" ) و  حةةد مشةةتماتجا( مةة  تةةدوٌن م اسةةتخدمجا فةةً موضةةعجا الصةةحٌح ومةةن 

  استخدمجا فً ؼٌر موضعجا الصحٌح.

حةاو   تمرٌرن.نندما ٌوجه إلٌن الممٌم العام الدنوة  ثناء مرحتة التمٌٌم، لؾ بجانب الممعد ولدم 
نرض االستخدام الصحٌح فً ك  مثا  حٌث  سًء استخدام الكتمة بةدال  مةن شةر  وجةه الخطةأ 

ا نةةن االسةةتخدام المبةةدع لتؽةةة و نتةةن مةةن اسةةتخدم "كتمةةة الٌةةوم" ) و  حةةد  فحسةةب.  نةةد تمرٌةةر 
  مشتماتجا( فً موضعجا الصحٌح ومن استخدمجا فً ؼٌر موضعجا الصحٌح.
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تمرٌةرن الكامة  إلةى  مةٌن خزٌنةة النةادي لجمة  الؽرامةات إحا مةا فعة   ـ لةدم بعند فن  االجتمناع
  النادي حلن.

 ـ  المصادر

 ( 1410)دلٌ  رلم  كلمة الٌوم

  (1416)دلٌ  رلم  كلمة الٌوم الثانً

 عداد أصوات ملء الفراغ

ٌتمث  الؽرض م هحا العداد فً تسجٌ  الكتمات واألصوات التً ٌستخدمجا  ي شخص ٌتمى كتمة 
لةد تشةم الكتمةات   ثناء االجتمةاع "كمخةر  مةن الحةر "  و "مة ء لتفةراغ  ثنةاء التولةؾ المؤلةت.

فٌمةا تشةم  األصةوات، آه،  ،و، حسةن ا، لكةن، لةحا، تعتةمالتعبٌرات االنتراضٌة ؼٌر الم بمة مث  
ةا  ن ت حةظ  ن الخطٌةب ٌكةرر كتمةة  و نبةارة باسةتمرار مثة  " نةا،  نةا"  و  ام، إٌه. وٌجب  ٌض 

  مما ٌعنً، مما ٌعنً"."

ـ  ند شر  مةوجز لواجبةات نةداد  صةوات مة ء الفةراغ ممةا لةد ٌصةب فةً  لبل انعماد االجتماع
  مصتحة الضٌوؾ.

ـ احص  نتى لطعة ورق فارؼةة ولتةم اسةتعداد ا لتمةدٌم الم حظةات،  لدى الوصول إلى االجتماع
ت تتةوافر بالنةادي الةحي  و احص  نتى نسخة مةن سةج  نةداد  صةوات مة ء الفةراغ، إحا مةا كانة

  تنتمً إلٌه، من  مٌن مراسم النادي.

، اشر  موضونات الخطب االرتجالٌةـ نند تمدٌمن لتحضور لب  نرض  أثناء انعماد االجتماع
فً بعض النوادي، تفرض ؼرامات ضبٌتة نتى األنضاء الحٌن  دور نداد  صوات م ء الفراغ.

ؼرامةةة نتةةى األفةةراد الةةحٌن ٌسةةتخدمون كتمةةات ت فةةرض  )نتةةى سةةبٌ  المثةةا : ال ٌفعتةةون حلةةن.
  "الخرو  من الحر "، ال ٌرتدون دبوس التوستماسترز الخاص باالجتماع، وما شابه(.

 إحا كان النادي الحي تنتمً إلٌه ٌفرض ؼرامات، فاحرص نتى  ن توضح ولت فرض الؽرامة.

"الخةرو  مةن الحةر " طوا  مدة انعماد االجتماع،  نصت لتجمٌ  لتتحمةك مةن اسةتخدام  صةوات 
سةج  نةدد  صةوات  والتولفات الطوٌتة ونبارات م ء الفراغ ولٌس كجزء هام من بٌنةة الجمتةة.

   و كتمات "الخرو  من الحر "  و التً ٌستخدمجا ك  فرد  ثناء مراح  االجتماع المختتفة.

  ولدم تمرٌرن.نندما ٌوجه إلٌن الممٌم العام الدنوة  ثناء مرحتة التمٌٌم، لؾ بجانب الممعد 

ـ لةدم تمرٌةرن الكامة  إلةى  مةٌن خزٌنةة النةادي لجمة  الؽرامةات إحا مةا فعة   بعند فن  االجتمناع
  النادي حلن.

 المشاركون فً االجتماع طواعٌة  
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لد ٌكون بالنةادي مشةاركون آخةرون فةً االجتمةاع، كمنسةك الةدنابات، ومؤٌةد البرلمةان ومنسةك 
و  نتةى إرشةادات حةو  المناصةب اإلضةافٌة التةً لةد ارج  إلى مسبولً النادي لتحصة الكتمات.

  تتوافر بالنادي.

 

 

 

 المٌادة بنادٌن
ا فً إتاحة مزٌد من االستفادة من النةادي وجعتةه  ا حٌوٌ ا مجم  ٌتعب المشاركون فً االجتماع دور 

ؼٌر  ن هنان مجمونة من األفراد تضطت  بمسبولٌات  كبر لضمان جةودة االجتمةاع   كثر متعة.
فٌما ٌتً  وتعرؾ هحه المجمونة باسم الجٌبة اإلدارٌة. النجا  لتنادي نتى األج  الطوٌ . وتحمٌك

 المسمٌات الوظٌفٌة والمعاٌٌر الخاصة بك  نضو من  نضاء الجٌبة اإلدارٌة:

. ٌتعب الربٌس دور كبٌةر المسةبولٌن التنفٌةحٌٌن، وٌتحمة  مسةبولٌة اإلشةراؾ العةام نتةى الرئٌس
  النادي وتشؽٌته.

  المعاٌٌر الواجب توافرها خار  اجتماع النادي فجً:  ما

ضمان استٌفاء مسبولً النادي لتمعاٌٌر الخاصة باجتماع النادي ومسبولٌه؛ اإلشراؾ نتى خطةة 
إنجاز  هداؾ برنامج النادي المتمٌز؛ تشةجٌ  التواصة  وتنمٌةة مجةارات المٌةادة نةن طرٌةك دنةم 

م والمابد المتمكن والمابد المتمدم؛ ضمان تمت  النادي جوابز المتواص  المتمكن والمتواص  المتمد
بعضوٌة دابمة لبناء البرنامج؛ حضور مندوب النادي وتصوٌته فً اجتمانات مجتس المطةاع  و 
ضةةمان حضةةور نضةةو النةةادي ولٌامةةه بالتصةةوٌت؛ حضةةور المةةؤتمر اإللتٌمةةً والمحفةة  الةةدولً 

وب إلةى محةافظ المطةاع؛ اإلشةراؾ نتةى والتصوٌب نتى اختٌار مندوب النةادي  و إرسةا  المنةد
العمتٌة اإلدارٌة لتنادي بما ٌتوافك م  دستور النةادي ولوانٌنةه الداختٌةة؛ الحفةاظ نتةى ن لةة مة  

التجنة اإلدارٌة بصةفة  المطاع ومنطمة توستماسترز العالمٌة؛ إنداد الجدو  الزمنً ونمد اجتماع
ا نتةةى حضةةور اجتمةةاع النةةادي  و الجٌبةةة شةةجرٌة؛ الترتٌةةب السةةتبدا  العضةةو مةةا لةةم ٌكةةن لةةادر  

اإلدارٌةةة؛ البحةةث نةةن المةةادة؛ ضةةمان مةة ء جمٌةة  مكاتةةب النةةادي لتمةةدة التالٌةةة، وضةةمان إجةةراء 
االنتخابات فً موندها المناسب، وإنداد ختٌفةة لتمكتةب، وحضةور الةدورات التدرٌبٌةة لمسةبولً 

  النادي التً ٌرناها المطاع.

ضمان بدء االجتمانات وإنجابجا فً الولت  ً اجتماع النادي فجً: ما المعاٌٌر الواجب توافرها ف
المحدد؛ ضمان تمدٌم الضٌوؾ بحفاوة وحماسة؛ إتاحة بعض الولت لب  االجتماع وبعده لتتحدث 
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مةة  الضةةٌوؾ؛ لةةراءة بٌةةان مجمةةة النةةادي و/ و نرضةةه فةةً كةة  اجتمةةاع/ منالشةةة برنةةامج النةةادي 
ٌه؛ الولوؾ نتى إنجازات األنضاء فً التوستماسترز وفً المتمٌز والتمدم الحي  حرزه النادي ف

  حٌاتجم الشخصٌة؛ إنداد تمارٌر بشأن "لحظات الصدق" التً ٌحممجا النادي.

ٌمدم الربٌس السابك لتنةادي التوجٌةه واإلرشةاد وٌعمة  كمةورد لمسةبولً  الرئٌس السابك للنادي.
داد خطةة نجةا  النةادي وٌةدنم ججةود كما ٌر س لجنة الترشٌح، وٌساند فً إن النادي و نضابه.

ا.   النادي كً ٌصبح نادٌ ا متمٌز 

ٌتحمة  نابةةب ربةٌس النةادي لتشةةبون التعتٌمٌةة مسةةبولٌة  نائنب رئنٌس النننادي للشنئون التعلٌمٌنة.
التخطةةٌط الجتمانةةات النةةادي الناجحةةة ومةةن ثةةم ٌجةةد كةة  نضةةو الفرصةةة سةةانحة لتحمٌةةك  هدافةةه 

بالنةادي، ٌتةر س اجتمانةات النةادي والجٌبةة اإلدارٌةة فةً ظة  وٌعد ثانً  نتى مسةبو   التعتٌمٌة.
  ؼٌاب الربٌس.

   مةةةةةةةةةةا المعةةةةةةةةةةاٌٌر الواجةةةةةةةةةةب توافرهةةةةةةةةةةا خةةةةةةةةةةار  اجتمةةةةةةةةةةاع النةةةةةةةةةةادي فجةةةةةةةةةةً:

التخطٌط الجتمانات النادي، استكما  الجداو  الزمنٌة وتوزٌ  المجام لبة  نمةد االجتمةاع بث ثةة 
ى سةةبعة  ٌةةام لبةة  االجتمةةاع؛ تشةةجٌ   سةةابٌ  نتةةى األلةة  وتأكٌةةد كةة  جةةدو  زمنةةً مةةن خمسةةة إلةة

الحصةةو  نتةةى تعجةةد مةةن األنضةةاء الجةةدد بتحمٌةةك جةةابزة  المشةةاركة فةةً البرنةةامج التعتٌمةةً.
احصة  نتةى  المتواص  المتمكن فً ؼضون نام واحد  و  ل  وتحدٌةد حلةن إللمةاء الكتمةة تبان ةا.

لمتمدم فً ؼضون نام تعجد من المتواصتٌن المتمكنٌن لتحصو  نتى جابزة المتواص  المتمكن ا
ةةا نتةةى تعجةةد مةةن مسةةتتمً جةةوابز المتواصةة  المةةتمكن المتمةةدم والخطٌةةب  واحةةد، واحصةة   ٌض 

احص  نتى  المتمكن المتمدم فً العم  نتى الحصو  نتى الجابزة التالٌة فً ؼضون نام واحد.
 تعجد من األنضةاء لتحصةو  نتةى جةابزة المابةد المةتمكن، واحصة  كةحلن نتةى تعجةد مةن المةادة

تتبة  التمةدم الةحي  المتمكنٌن بالحصو  نتى جابزة المابد المتمكن المتمدم فً ؼضةون نةام واحةد.
 حةةرزه جمٌةة  األنضةةاء نحةةو الحصةةو  نتةةى هةةحه الجةةوابز؛ ووجةةه األنضةةاء الجةةدد لبرنةةامج 
التوستماستر فً ؼضون نام اجتمانٌن بعد التحةالجم بالنةادي؛ ونةٌن كة  نضةو جدٌةد كمرشةد؛ 

 تمانةات الجٌبةة اإلدارٌةة لتنةادي لتر سةجا ننةدما ٌكةون الةربٌس ؼابب ةا؛احةرص نتةى حضةور اج

لتحةةرص نتةةى حضةةور اجتمانةةات المجتةةس وصةةوت نتةةى اختٌةةار منةةدوب النةةادي فةةً اجتمةةاع و
العم  نتى المستوٌٌن اإللتٌمً والةدولً؛ بة  واحضةر الةدورات التدرٌبٌةة لمسةبولً النةادي التةً 

ا نتةى حضةور اجتمةاع ٌرناها المطاع؛ احرص نتى الترتٌب إلرس ا  بدٌ  لةن إحا لةم تكةن لةادر 
  النادي.  ند ختٌفة لتمكتب.

نةٌن كة  نضةو جدٌةد لٌكةون مشةارك ا فةً   ما المعاٌٌر الواجب توافرها فً اجتماع النادي فجً:
فً االجتماع األو  بعد التحاله بالنادي، وبدور فً االجتماع فةً  موضونات الخطب االرتجالٌة

االجتمةةاع الثالةةث  و مةةا لبتةةه، مةة  تمةةدٌم مشةةروع كتةةاب الةةتختص مةةن نمةةدة التسةةان فةةً االجتمةةاع 
الراب   و ما ٌتٌه؛ تأكد من إجراء  حد  نضاء النادي لبرامج ستسةتة النةادي المتمٌةز "التمٌةٌم مةن 

دق"، و"اإلرشاد"، و"البحث نن  نضةاء جةدد لتنةادي" مةرة واحةدة  ج  التحفٌز"، و"لحظات ص
نتى األل  سنوٌ ا؛ اشرؾ نتى  داء النةادي بصةفة ربة  سةنوٌة بالتعةاون مة  ربةٌس النةادي؛ ولة  
نتى سج  استكما  مشروع األنضاء وتأكد من استٌفاء األنضةاء المةؤهتٌن لتطبٌمةات الجةابزة؛ 

  ي ؼابب ا.ار س االجتماع نندما ٌكون ربٌس الناد

نابةةب ربةةٌس النةةادي لشةةبون العضةةوٌة هةةو مسةةبو  مةةن  نائننب رئننٌس النننادي لشننئون العضننوٌة.
  الدرجة الثالثة بالنادي.

   ما المعاٌٌر الواجب توافرها خار  اجتماع النادي فجً:
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دنم  هداؾ العضةوٌة  و نضةو جدٌةد كة  شةجر  إدارة برامج وججود تكوٌن العضوٌة المستمرة.
ا، احرص نتى  ن ٌص  العةدد إلةى  95 نضاء النادي ٌم  نن وإحا كان ندد  ا  95نضو  نضةو 

دنةم بةرامج بنةاء نضةوٌة النةادي ومنطمةة التوستماسةترز  بنجاٌة العام  و فً  لرب ولةت ممكةن.
العالمٌة وإجراء برنامجٌن من برامج نضوٌة النادي الرسمٌن نتةى األلة  سةنوٌ ا؛ متابعةة وتتبة  

إرسةا  مةحكرة  نضةاء الجةدد ونةدم حضةور األنضةاء ل جتمةاع.حضور الضةٌوؾ والتحةاق األ
متابعةةة إلةةى الضةةٌوؾ؛ شةةر  البرنةةامج التعتٌمةةً لجمٌةة  األنضةةاء؛ الحصةةو  نتةةى تعجةةد مةةنجم 

إحضار التطبٌمات إلةى النةادي لتتصةوٌت وفةً حةا   بااللتحاق بالنادي وجم  تطبٌمات العضوٌة.
ألمةٌن خزٌنةة النةادي مة  طتبةات التمةدٌم؛ لبو  األنضاء، جمة  المسةتحمات والرسةوم وإنطابجةا 

حضور اجتمانات الجٌبة اإلدارٌة لتنادي؛ حضور والتصوٌت نتةى اجتمانةات مجتةس المنطمةة؛ 
حضور الدورات التدرٌبٌة لمسبولً النادي التً ٌرناها المطاع؛ ترتٌةب نمتٌةة إرسةا  بةدٌ  لةن 

ا نتى الحضور؛ إندا   د ختٌفة لتمكتب.لحضور اجتمانات النادي إحا لم تكن لادر 

إلماء التحٌة نتى الضٌوؾ والحرص نتةى   ما المعاٌٌر الواجب توافرها فً اجتماع النادي فجً:
 ن ٌمأل ك  منجم بطالةة الضةٌؾ؛ إنةداد تمرٌةر بشةأن العضةوٌة الحالٌةة؛ دنةم حمة ت العضةوٌة 

تعتٌمٌةةة والترحٌةةب باألنضةةاء الجةةدد، العمةة  مةة  ربةةٌس النةةادي ونابةةب ربةةٌس النةةادي لتشةةبون ال
  لضمان

 ن كةة  نضةةو جةةدد ٌةةدخ  بصةةفة رسةةمٌة فةةً االجتمةةاع األو  بعةةد التصةةوٌت نتٌةةه نةةن طرٌةةك 
النةةادي؛ مسةةاندة الضةةٌوؾ ممةةن تحةةدوهم الرؼبةةة فةةً اسةةتكما  طتةةب التمةةدٌم لتحصةةو  نتةةى 
  العضوٌة؛ التحدث بصفة منتظمة م  األنضاء من الزم ء لتحدٌد االحتٌاجات الواجب تتبٌتجا.

نابب ربٌس النادي لتع لات العامة هو مسةبو  مةن الدرجةة  .النادي للعاللات العامة نائب رئٌس
  الرابعة بالنادي.

   ما المعاٌٌر الواجب توافرها خار  اجتماع النادي فجً:

دنةةم النةةادي لوسةةاب  اإلنةة م المحتٌةةة؛ إصةةدار وتوزٌةة  نشةةرة إخبارٌةةة نتةةى األلةة  مةةرة شةةجرٌا؛ 
اجتمانةةات الجٌبةةة اإلدارٌةةة؛ حضةةور  حةةداث التوستماسةةترز تعزٌةةز بةةرامج العضةةوٌة؛ حضةةور 

األخرى؛ حضور الدورات التدرٌبٌة لمسبولً النادي التً ٌرناها المطاع؛ ترتٌب نمتٌةة إرسةا  
  بدٌ  لن لحضور االجتماع إحا ما تعحر نتٌن حلن؛ إنداد ختٌفة لتمكتب.

ن نةن األحةداث والبةرامج التالٌةة، اإلنة   ما المعاٌٌر الواجب توافرها فةً اجتمةاع النةادي فجةً:
طتب الحصو  نتى مساهمات من  جة  إصةدار النشةرة اإلخبارٌةة؛ إلمةاء التحٌةة نتةى األنضةاء 

 والضٌوؾ.

  .  مٌن سر النادي هو مسبو  من الدرجة الخامسة.أمٌن سر النادي

   ما المعاٌٌر الواجب توافرها خار  اجتماع النادي فجً:

وتمةةدٌمجا إلةةى  مةةٌن خزٌنةةة النةةادي لتمةةدٌمجا مةة  الرسةةوم المسةةتحمة؛ إنةةداد لابمةةة نضةةوٌة دلٌمةةة 
 ٌةام بعةد االنتخابةات؛ النظةر  15إرسا  لابمة بمسبولً النادي إلى المركز الربٌسً فً ؼضةون 

فً مراس ت النادي العامة؛ الحفةاظ نتةى متفةات النةادي؛ بمةا فةً حلةن مٌثةاق النةادي، ودسةتوره 
جتمانةةات والتسةةوٌات والمراسةة ت؛ حضةةور اجتمانةةات الجٌبةةة ولوانٌنةةه الداختٌةةة ومحاضةةر اال
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اإلدارٌةةة لتنةةادي؛ حضةةور الةةدورات التدرٌبٌةةة لمسةةبولً النةةادي التةةً ٌرناهةةا المطةةاع؛ الترتٌةةب 
ا نتى حضور االجتمانات؛ إنداد ختٌفة لتمكتب.   إلرسا  نضو مكانن إحا لم تكن لادر 

تسةجٌ  محاضةر االجتمانةات ولراءتجةا؛  فجةً: ما المعاٌٌر الواجب توافرها فةً اجتمةاع النةادي 
 إلماء التحٌة نتى األنضاء والضٌوؾ.

  .  مٌن خزٌنة النادي هو مسبو  من الدرجة السادسة بالنادي.أمٌن خزٌنة النادي

   ما المعاٌٌر الواجب توافرها خار  اجتماع النادي فجً:

ً ؼضةون شةجر واحةد مةن شةؽ  إنداد مٌزانٌة النتمادها مةن لبة  الجٌبةة اإلدارٌةة والعضةوٌة فة
ٌنةاٌر؛ إنةداد وإرسةا  بٌانةات  1ٌولٌةو/ 1المنصب؛ تزوٌد المصرؾ ببطالة تولٌ  جدٌدة بحتو  

فبراٌر؛ جم  المستحمات وإرسةالجا إلةى المركةز الربٌسةً  10 ؼسطس /  10المستحمات بحتو  
صا  باألنضاء  برٌ ، والعم  م  نابب ربٌس النادي لشبون العضوٌة ل ت 1 كتوبر و 1بحتو  

الةةحٌن لةةم ٌةةدفعوا المسةةتحمات؛ تمةةدٌم طتبةةات التحةةاق األنضةةاء الجةةدد ومسةةتحماتجم إلةةى المركةةز 
سانة مةن االسةت م؛ دفة  الفةواتٌر كرسةم مسةتحك؛ االحتفةاظ بسةج ت  48الربٌسً فً ؼضون 

نةاٌر، ٌ 10 كتةوبر،  10لتمعام ت المالٌة؛ تمدٌم تمارٌر مالٌة كتابٌة وشفجٌة بصفة رب  سةنوٌة )
ٌولٌو(؛ تمدٌم حسابات النادي لتتدلٌك فٌجةا؛ حضةور اجتمانةات الجٌبةة اإلدارٌةة؛  10 برٌ ،  10

ا نتى حضور االجتماع؛ إنداد ختٌفة لتمكتب.   الترتٌب إلرسا  بدٌ  مكانن ما لم تكن لادر 

دد اسةت م طتبةات التحةاق األنضةاء الجة  مةا المعةاٌٌر الواجةب توافرهةا فةً اجتمةاع النةادي فجةً:
المستوفاة ومستحماتجم؛ اإلن ن نن ولت استحماق دف  الرسوم وشر  بنٌة الرسوم؛ إلماء التحٌة 

  نتى األنضاء والضٌوؾ.

 مةا المعةاٌٌر   مٌن مراسم النةادي هةو مسةبو  مةن الدرجةة السةابعة بالنةادي. أمٌن مراسم النادي.
الجتمةاع؛ الحفةاظ نتةى معةدات تحدٌةد مكةان انعمةاد ا الواجب توافرها خار  اجتماع النادي فجً:

النةةادي فةةً ترتٌةةب نمةة  والتحمةةك بعةةد كةة  اجتمةةاع لضةةمان إتاحةةة اإلمةةدادات المناسةةبة؛ حضةةور 
اجتمانةةات الجٌبةةة اإلدارٌةةة؛ حضةةور الةةدورات التدرٌبٌةةة لمسةةبولً النةةادي التةةً ٌرناهةةا المطةةاع؛ 

  لتمكتب. الترتٌب إلرسا  بدٌ  مكان لتمدٌم المساندة متى لزم األمر؛ إنداد ختٌفة

 15ترتٌب المانة لب  بةدء االجتمةاع بنحةو   ما المعاٌٌر الواجب توافرها فً اجتماع النادي فجً:
دلابك نتى األل ؛ التأكد من وجود المنصة فً المكان المناسب ونرض الشعار، وتوزٌ  نمةاح  

التعتٌمٌةة؛ التمٌٌم وااللتةراع، والجةوابز ودلٌة  اإلمةداد ومخطةط التمةدم المحةرز، ونةرض المةواد 
ووضةة  البطالةةات فةةً الترتٌةةب المناسةةب وإتاحةةة شةةارات األسةةماء؛ إلمةةاء التحٌةةة نتةةى األنضةةاء 
والضٌوؾ والترتٌب لجتوس الضٌوؾ جنب ةا إلةى جنةب مة  األنضةاء؛ إلمةاء التحٌةة نتةى محةافظ 
 المنطمة والمسبولٌن اآلخرٌن الزابرٌن ل جتماع واصطحابجم إلى ربٌس النادي؛ الترتٌةب لتمةدٌم
خةةدمات الطعةةةام فةةةً اجتمانةةةات الوجبةةةات؛ ضةةةمان بةةةدء االجتمةةةاع فةةةً المونةةةد المحةةةدد؛ جمةةة  

 االلترانات واألصوات الخاصة بالجوابز.
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 كٌفٌة التغلب على العصبٌة وتلمٌحات أخرى فً متناولكم

 دلٌل التوستماسترز المنمذ

 كٌف تتخلص من "مخاوفن" بعٌد ا

ورهبة المسر  ورهبة المنبر ـ كتجا مسمٌات ندٌدة لشًء واحةد، العصبٌة والتوتر  ثناء الخطبة 
ا  ولكنجا مشكتة تواجه ك  خطٌب. وفً وال  األمر، ٌعد الشةعور بالعصةبٌة لبة  إلمةاء خطبةة  مةر 

إح  نه ٌوضح لن مدى  همٌة الخطبة التً ستتمٌجا ممةا ٌجعتةن تجةتم بتنفٌةحها نتةى الوجةه  صحٌ ا،
كٌفٌةة إدارة العصةبٌة وكبتجةا، فإنجةا لةد تنةأى بةن نةن  ن تكةون ولكن ما لةم تكةن تعةرؾ  األكم .

.   خطٌب ا فعاال  وكؾء 

 .فٌما ٌتً الطرٌمة التً ٌمكنن بجا  ن تتختص من "مخاوفن" بعٌد ا

احةرص نتةى  ن تصة   تعرؾ نتى المكان الةحي سةتتمً كتمتةه بةه. تعرف على الماعة جٌد ا.. 0
ا وتتجةةو  حةةو  المنطمةةة التةةً سةةتتمً  لةةؾ نتةةى المنصةةة، وتحةةدث نبةةر  فٌجةةا كتمتةةن.مبكةةر 

تجو  حو   إحا كنت ستستخدم المؤثرات والوساب  السمعٌة، تمرن نتى استخدامجا. المٌكروفون.
اخط من حٌث تجتس إلى المنصة، كما ستفع  ننةدما توجةه إلٌةن  المنطمة حٌث ٌجتس الجمجور.

  الدنوة.

تحٌةةة نتةةى األنضةةاء والجمجةةور فةةور متةةى  مكةةن،  لةةك ال اعننرف الجمهننور الننذي سننتخاطبه.. 9
من السج  التحدث إلى مجمونة مةن األصةدلاء  كثةر منةه مجمونةة مةن  وصولجم وتحدث معجم.

  الؽرباء.

. إحا لةم تكةن نتةى دراٌةة بةالمواد التةً ستسةتخدمجا، سةتزداد اعرف المواد التنً ستسنتخدمها. 2
  مجا بسجولة وٌسر.تمرن نتى إلماء كتمتن وراجعجا جٌد ا حتى ٌمكن تمدٌ نصبٌتن.

ا من الراحة. 4 اجتةس مسةترخٌا  ٌمكنن التخفٌؾ من التوتر بممارسة بعةض التمةارٌن. .خذ لسط 
تنفس ببطء واحبس نفسن لمدة  رب   و خمس ثوان، ثم ازفر ببطء. كةرر حلةن  م  تمدٌد ظجرن.

ا، مة  تمدٌةد حرانٌةن  و لةم بةبعض التمةارٌن البدنٌةة. مةرة. 95إلةى  15مةن  حةو   لةؾ مسةتمٌم 
مةدد  لةؾ مبانةد ا بةٌن لةدمٌن. مةرات. 15كةرر حلةن  ثةم انحةن والمةس  صةاب  لةدمٌن. ر سةن.

ارج  إلى المركز، ثةم اسةتدر إلةى  حرانٌن بعٌد ا نن جانبٌن، ثم  در ر سن وجحنن إلى الٌسار.
  الٌمٌن.
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 إلرخاء نض ت الوجه، افتح فمن ونٌنٌةن بأكمتجمةا، ثةم الفتجمةا بإحكةام. مرات. 15كرر حلن 

 كرر حلن خمس مرات.

تخٌةة   نةةن تمشةةً بثمةةة إلةةى المنصةةة وسةةط هتةةاؾ الجمجةةور  تخٌننل وكأنننن تلمننً الخطبننة.. 0
تخٌة   ن الجمجةور  تخٌ   نةن تتمةى كتمتةن، بصةوت مرتفة  رنةان، بوضةو  وثبةات. وتصفٌمجم.

ا  ٌصفمون وٌجتتون م  إنجاء خطبتن والعودة إلى ممعدن. نندما تتخٌ  نفسن كخطٌب ناجح، حتم 
 حمك النجا .ست

نةادة مةا ٌتمنةى الجمجةور  ن ٌحمةك الخطبةاء لجةم اإلمتةاع  تخٌل أن الناس تتمنى لنن النجناح.. 6
وٌتجتةى هةحا  فجم ٌتمنون لةن النجةا  ـ ولةٌس الفشة . واإلثارة والمعتومات المٌمة والمتعة البالؽة.

ا ودا ا ما ٌكون الجمجور متفجم  ا.بصفة خاصة فً نادي التوستماسترز، حٌث دابم    نم 

فإحا لم تحكر شةٌب ا ننجةا، لةن ٌ حةظ  ي فةرد  ال تظجر نصبٌتن فً معظم األولات، ال تعتذر.. 1
 ما إحا حكرت  ي شًء ننجا  و انتحرت نن المشك ت التةً تعتمةد بوجودهةا فةً خطبتةن،  حلن.

   ما إحا احتفظت بصمتن، فتن ٌ حظ المستمعٌن  ي شًء. فستتفت انتباه الجمجور إلٌجا.

لةد ٌت شةً اإلحسةاس بالعصةبٌة إحا مةا صةرفت  .ركنز علنى الرسنالة ـ ولنٌس علنى الوسنٌط. 8
  تركٌزن تعن الم بك الخاصة ونحو الرسالة ووججته إلى الرسالة والجمجور.

لد تكون الطالةة حاتجةا التةً تسةبب المشةك ت  حةد العوامة   حول العصبٌة إلى طالة إٌجابٌة.. 2
  جا وحولجا إلى الحٌوٌة والنشاط.استؽت البناءة بالنسبة لن.

حلةن  ن  إن الخبرة تعطٌن الثمة، التً تعةد نةام   محورٌ ةا لتخطابةة الفعالةة. اكتسب الخبرة.. 00
  معظم الخطباء المبتدبٌن ٌجدون  ن إحساسجم بالمتك ٌتنالص بعد ك  خطبة ٌتمونجا.

  التراحات موضوع الخطبة

الحي ستتناوله  طو  من ولت اإلنداد لتخطبة نفسةجا   ه  تمتضً ولت ا فً التفكٌر فً الموضوع
وك  ما نتٌن هو التعرؾ نتى كٌفٌة  فموضونات الخطبة حولن فً ك  مكان. ال تستستم لتٌأس.

  مشاهدتجا.

هة  تعةرؾ  ه   نت خبٌةر بشةبون البسةاتٌن  ما الحي تعرؾ  ن اآلخرٌن لد ٌجدون فٌه منفعتجم 
إحا كان األمةر  ه  تتمت  بخبرة فً مجا  السفر  الخاص ه  بد ت نمتن  الكثٌر نن البورصة 

نتةى  كحلن، ما النصةٌحة  و المعتومةة التةً لةد تمةدمجا لتمسةتمعٌن بمةا لةد ٌصةب فةً مصةتحتجم 
سبٌ  المثا ، إحا كنت تتمت  بخبرة فً مجةا  السةفر، فمةد ٌمكنةن التحةدث نةن موضةونات نتةى 

  ؼرار:

 كٌفٌة حزم حمٌبة السفر

  طفا السفر بصحبة األ

 طرق توفٌر نفمات السفر

  األماكن المحتٌة لمضاء العطتة األسبونٌة
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  دوات اإلسعافات األولٌة التً ٌنبؽً  ن تكون بصحبة ك  مسافر

 كٌفٌة حماٌة المتعتمات النفٌسة من السرلة

هة  مةررت  و  هحا ولد تطر  الخبرات الشخصٌة العدٌد من األفكار التً ٌمكن التحةدث بشةأنجا.
نتى سبٌ  المثا ، ربما تكون شجدت  ي فعة  لةام  لف ا  زنجن واستحوح نتى تفكٌرن شجدت مو

ٌمكنن وصؾ الحةدث، وتحتٌة  خطورتةه، ثةم تمةدٌم رسةالة مةن خ لةه  به  حد األطفا   و الكبار.
ا، تكون حات لٌمة بالؽة لتمستمعٌن.  لد تكون لد اكتشفت إصابة  حد  لاربن بمرض خطٌر مؤخر 

حو  هحا المرض لمساندة المستمعٌن فً التعرؾ نتٌه  كثةر و كثةر ومةن ثةم ٌمكنن إنداد بحث 
 و ربمةا لةد تكةون مةررت بتجربةة فةً مرحتةة الطفولةة ال  تحدٌد ما إن كةانوا نتةى خطةر نظةٌم.

فتربما كان لن زمٌ  دراسة من  سرة فمٌرة،  و ربما ٌكون  مسن بةن تؽة   تنمحً من مخٌتتن.
مةا الةدروس التةً تعتمتجةا مةن  صة لتمشاركة فً برنامج خةاص.فً االمتحان  و كانت لدٌن الفر

  تتن الخبرات ومن ثم ٌمكن مشاركتجا 

ا استماء  فكار الخطبة من مصادر خارجٌة كالكتب والمج ت والصةحؾ والتتفزٌةون  ٌمكنن  ٌض 
كما لةد تمةدم كة  مةن األخبةار ووسةاب  الترفٌةه والرٌاضةة والعتةوم والطةب  .لشبكة العنكبوتٌةواال

بالمث ، تثرٌن  نمدة النصابح وبرٌد  والعم  التنمٌة االلتصادٌة موضونات ٌمكن التحدث ننجا.
  المراء والتعتٌمات بالكثٌر من األلكار.

  لد تولد  حد هحه الموضونات ه  ما تزا  مرتبك ا 

  فكرة  و فكرتٌن لدٌن:

  اإلن ن

  الكتب

 الخدمة المجتمعٌة

 الحمٌة

 النظام

 لتمارٌن

 العادات

 األبطا 

 الس مة

 التماند

  البرامج التتفزٌونٌة
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ا نتى  هحا ومن الممكن  ن تنشأ  فكار الخطبة فجأة وتختفً نتى نفس وجه السرنة. احرص دوم 
وإحا ما ساورتن  ٌة فكةرة، دونجةا نتةى الفةور   ن ٌكون بحوزتن لتم وورلة  و كمبٌوتر محمو .

ٌتكون لدٌن ندد من األفكار ل ختٌار من بٌنجا فً نما لرٌب لد  لٌتسنى لن استخدامجا فٌما بعد.
  المرة التالٌة التً ستتمً فٌجا الخطبة.

برنةامج  لمزٌد من المعتومات حو  البحث نةن الموضةونات التةً ٌمكةن التحةدث بشةأنجا، انظةر
)دلٌة  رلةم  "جمنٌعهم حولننا"(  و 914)دلٌة  رلةم  "اختر موضنوعن" األفض  الخطٌبستستة 
1616.)  

 موضوعات الخطب االرتجالٌة

إن المدرة نتى "التفكٌر والتحدث" نتى نحو من السرنة من المجارات المجمةة التةً لةد تسةاندن 
" مةن اجتمةاع نةادي موضونات الخطةب االرتجالٌةةولحا، فمد تم تطوٌر لسم " فً تحمٌك النجا .
حٌث  حدث بسرنة،حٌث تتٌح هحه الموضونات لن فرصة لممارسة التفكٌر والت التوستماسترز.

  تتعتم كٌفٌة نرض  فكارن بطرٌمة واضحة ومنظمة بمتٌ  من اإلنداد.

مةن  موضةونات الخطةب االرتجالٌةةبإدارة جةزء  موضونات الخطب االرتجالٌةٌضطت  منسك 
حٌث ٌعتن  حد الموضونات وٌطالب األنضاء، واحد ا تتو اآلخر، لتتحدث لدلٌمة  برنامج النادي.

   و لد ٌعٌن حلن المنسك الموضونات بشك  فردي. و  الموضوع ارتجالٌ ا.واحدة  و دلٌمتٌن ح

 من اجتمةاع النةادي. موضونات الخطب االرتجالٌةتوجه الدنوة إلٌكم جمٌع ا لتتحدث  ثناء لسم 

  فٌما ٌتً بعض النصابح والتتمٌحات التً لد تساندن فً إنداد كتمة ارتجالٌة.

الةر    فضة  إحا مةا كنةت نتةى دراٌةة باألحةداث الجارٌةة.ٌمكنةن االسةتجابة نتةى نحةو  طةال .. 1
  المج ت والصحؾ الربٌسٌة واستم  لتنشرات اإلخبارٌة.

ننةةد نةرض الموضةةوع، تولةؾ برهةةة لتحدٌةد النمطةةة الربٌسةٌة لإلجابةةة التةةً  رتةب  فكةةارن.. 9
 فعتى سبٌ  المثا ، إحا مةا طولبةت بإنطةاء وججةة نظةرن حةو  لضةٌة مةا، حةدد وججةة ستمدمجا.
  ثم ادنمجا بحجتٌن  و ث ث. نظرن،

ا كما هو الحا  م  الخطبة المعدة مسةبم ا، تحتةوي الكتمةة االرتجالٌةة نتةى  انسج  فكارن. .2 تمام 
  ممدمة وجسد وخاتمة.

  تحكر  ن الجمجور سٌعتمدون  نن واثك من نفسن إحا ما كنت تظجر حلن. حافظ نتى هدوبن.. 4

 "كن سرٌع البدٌهة!"لمنطمة التوستماسترز العالمٌة،  االرتجالٌةموضونات الخطب ٌمدم كتٌب 

( 912)دلٌة  رلةم  "التحندث االرتجنالً" األفضة  الخطٌةببرنةامج ستسةتة ( و1210)دلٌ  رلةم 
  .موضونات الخطب االرتجالٌةالمزٌد من االلتراحات ل

 كٌفٌة تمدٌم خطٌب

لعة   تةن كتوستماسةتر ل جتمةاع.فً النجاٌة، كتما زادت مشةاركتن فةً النةادي، زادت فةرص نم
إح  ن كة  خطٌةب ٌسةتحك   حد األدوار المنوطة بن بصفتن توستماستر تتمث  فً تمدٌم الخطباء،
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وتسةاند  فضةة  نمتٌةةات التمةدٌم الخطٌةةب والجمجةةور نتةى بنةةاء ن ةةرى  حفةاوة التمةةدٌم ورحابتجةا.
  التواص  بٌنجما.

دة فةً نةادي التوستماسةتر ـ تحتةوي نتةى والتمةدٌم نبةارة نةن كتمةة بسةٌطة ـ  لة  مةن دلٌمةة واحة
 ولجا ممدمة تجتحب انتباه الجمجور وتةونٌجم بأهمٌةة الموضةوع التةالً. نناصر الخطبة بأكمتجا.

ولجا جسد، ٌوضح سةبب اختٌةار الموضةوع، وسةبب  هتٌةة الخطٌةب لمعالجتجةا، وسةبب م ءمتةه 
تتةٌح لتخطٌةةب بةدء نرضةةه كمةا  ن لجةةا خاتمةة،  لتجمجةور وسةبب م ءمةةة هةحا الولةت لمنالشةةته.

  التمدٌمً.

 ال بد  ن تخبر نمتٌة التمدٌم الجمجور بخبةرات الخطٌةب مة  تمةدٌم نبةحة معرفٌةة مختصةرة ننةه.

وٌنبؽً  ن ت عد حالة الجمجور النفسٌة لجحه الخطبة المحةددة، وهةً مجمةة محفوفةة بالتحةدٌات فةً 
  من الحدٌث السابك.حا   ن كان هنان  ي تؽٌٌر بارز نتى حالة الجمجور النفسٌة 

حٌةةث تثٌةةر  ننةةد تؽطٌةةة هةةحه النمةةاط، احةةرص نتةةى نةةدم تمةةدٌم الخطبةةة التةةً سةةٌتمٌجا الخطٌةةب.
ابةن تولعاتةن و نةه  التتمٌحات إلى الموضوع اهتمام الجمجور دون انصرافجم نن تأثٌر الخطٌب.

ٌسةتطٌ  حتةى  ردد اسةم الخطٌةب فةً التمةدٌم كتمةا  مكةن، ممةدمتن ننةدما ٌبتةػ االهتمةام حروتةه.
لة  مةا ٌنبؽةً  ومة  هةحا، فة  تبةالػ  و تؽةا  فةً حلةن. الجمجور الربط بٌن الخطٌب والموضةوع.

  اإلشارة إلٌه، ثم اجتس فً مكانن.

لةد تحتةا  ل تصةا   تتطتب نمتٌة التمدٌم الكثٌر من اإلنداد شأنجا فً حلن شةأن الخطبةة الكامتةة.
ٌنبؽةً نتٌةن بعةد حلةن  الخطبةة والخطٌةب. بالخطٌب مسبم ا لمنالشة المعتومات حات الصةتة حةو 

سٌظجر اإلنداد الجٌد بوضو ، وسٌنا  حلن تمدٌر ك  من  نم  متخص لتممدمة والتدرب نتٌجا.
 الجمجور والخطٌب.

  انظر فً هحا المثا  من التمدٌم الحي لم ٌتم إنداده نتى النحو الصحٌح:

ٌ ةا ٌشةؽ  منصةب نابةب ربةٌس النةادي خطٌبنا، لٌنه سٌنج، كان توتستماستر لمدة نامٌن وهةو حال
وفً هحه التٌتة سٌشجٌنا السٌد لٌنةه بحةدٌث نةن لابةدي السةٌارات مةن الشةباب،  لشبون العضوٌة،

  السٌدات والسادة، رحبوا معً بالسٌد لٌنه سٌنج.

  ثم لارنه بجحا المثا  من التمدٌم الجٌد.

عة نشةر مةن نمةره، مصةرنه فةً منح نامٌن لمً نج  السٌد لٌنه سةٌنج، الةحي لةم ٌتجةاوز السةاب
ٌتعةرض واحةد مةن خمسةة سةابمٌن مةراهمٌن  ولةد صةعمت الصةدمة السةٌدة لٌنةه، حادثة مرورٌةة،

لحادثة تصادم فً نامجم األو  من المٌادة، وتعد تصادمات المركبةات البخارٌةة السةبب الربٌسةً 
الماضةٌٌن منةح  وخة   العةامٌن وراء وفاة الفتٌان ما بٌن الخامسة نشر والعشةرٌن مةن نمةرهم.

وفاة ابنه، نم  السٌد لٌنه م  لسةم المركبةات البخارٌةة بالوالٌةة لوضة  برنةامج لتمةراهمٌن حةو  
كتنا لدٌةه  طفةا   المٌادة اآلمنة ووض  لوانٌن  كثر صرامة نتى سابمً المركبات من المراهمٌن.

نةةوان "سةةاندهم نتةةى ٌتعتمةةون المٌةةادة  و سةةٌتعتمونجا فةةً األنةةوام المتٌتةةة الممبتةةة. فةةً خطبتةةه بع
 الوصو  بس مة" سٌبٌن لنا السٌد لٌنه ما ٌنبؽةً نتٌنةا فعتةه لضةمان سة مة  طفالنةا فةً المٌةادة.

 رحبوا معً بالسٌد لٌنه سٌنج

)دلٌة  رلةم  "تمندٌم الخطٌنب"لمزٌد من المعتومةات، طةال  كتٌةب منطمةة التوستماسةترز العالمٌةة 
  (.911)دلٌ  رلم  ممدمة""إعداد  ستستة الخطٌب األفض ( وبرنامج 111
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 التمدم بالشكر للخطٌب

ةا نتةى التوجةه بالشةكر لتخطٌةب ننةد  ٌشم  الدور المناط بةن بصةفتن توستماسةتر ل جتمةاع  ٌض 
  إنجاء كتمته.

فعندما ٌنجً الخطٌب كتمته، ٌنبؽً نتٌن  ن توجه الجمجور إلى التصفٌك فً طرٌك نودتن إلى 
  المنصة.

 دٌرن وامتنانن لتخطٌب باألصالة نن نفسن وبالنٌابة نن الجمجور.بعد حلن، نبر نن خالص تم

نتةى سةبٌ  المثةا ،  وإحا ما رؼبت، ربما تعمةب نتةى بعةض جوانةب الخطبةة  و مةدى م ءمتجةا.
ٌمكنن  ن تمةو ، "فةً األسةبوع الماضةً لمةً مراهمةان مةن  بنةاء مةدٌنتنا مصةرنجما فةً حادثةة 

ا، السةٌد لٌنةه،  تصادم سٌارة. إلخبةارن لنةا بمةا ٌمكةن  ن نفعتةه لت فةً ولةوع هةحه الحةوادث شكر 
  المأسوٌة الماتتة".

احرص نتى  ن تبدي امتنانن وتمدٌرن بكتمات بسٌطة مةوجزة ولطٌفةة ومختصةة، حتةى وإن لةم 
 تحاشى تمدٌم وججة نظةرن الخاصةة  و تمةدٌم خطبةة بنفسةن. تتفك م  الخطٌب فً وججة نظره.

    تركٌزن نتى الخطٌب.تح  بالكٌاسة والتطؾ وصب ج

  ةكتب التواصل المتمدم

 أ(220الخطٌب المسلً )دلٌل رلم 

لطالما ٌنشد األفراد المتعة، وٌمدم الخطٌب المستً لمستمعٌه فرصة االنحراؾ نن الحٌاة المتٌبةة 
ٌمةدم هةحا الكتةاب خمسةة مشةارٌ  ـ الخطبةة المسةتٌة، ومةوارد التسةتٌة  بالمشةؽولٌات والمتطتبةات.

، اجعجتم ٌضحكون، حدٌث وخطاب درامً بعد العشاء ـ من شأنجا مساندتن فةً تنمٌةة واإلمتاع
  مجاراتن الخاصة.

 ب(996)دلٌ  رلم  التحدث من أجل اإلعالم

هةة  ترٌةةد تمةةدٌم بعةةض المعتومةةات حةةو  منةةتج جدٌةةد  و اكتشةةاؾ جدٌةةد  و طةةرق تحسةةٌن نونٌةةة 
الخطبةة مةن  جة     المشةارٌ  التالٌةة:سةتتعتم كٌفٌةة توصةٌ   فكةارن بفعالٌةة بعةد اسةتكما الحٌةاة 

  اإلن م، موارد اإلن م، حدٌث العرض، تمرٌر تمصً الحمابك المفجوم المجرد.

  (996)دلٌ  رلم  العاللات العامة

إن  سواء   كنا نمث  مؤسسة كبٌةرة  م  نفسةنا فحسةب، ٌشةارن جمٌعنةا فةً نمة  الع لةات العامةة.
النٌة ونرض الحدٌث اإلحانً واألستوب الممنة  وخطبةة العم  نتى مشارٌ  مث  الخطبة حسنة 

  تبدٌد العداوة وإدارة األزمات من شأنجا تطوٌر الخبرات فً الع لات العامة ودنمجا.

 د(220لائد المنالشة )دلٌل رلم 
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ستتحسن لدرات الخطابة ومجةارات التحةدث لةدٌن بمجةرد نةرض حة  النةدوة، والراونةد روبةن، 
  ا تعبر نن الوال ، ولابد ورشة العم .ولٌادة التجنة، واجعتج

 هـ( 996)دلٌ  رلم  خطب الخصوصٌة

بالنسبة لجحه األولات حٌثما تطالب بإلماء كتمة والتصفٌك،  و رف  الرو  المعنوٌة،  و بٌ  منتج، 
   و المراءة بصوت نا    و تمدٌم الخطٌب، ستجد التدرٌب من هحا الكتاب ندٌم المٌمة!

 و(996  )دلٌ الخطب اإلدارة

ا ربٌسةةٌ ا مةةن مصةةادر ولةةوع  إن االفتمةةار إلةةى التواصةة  الفعةةا  نتةةى مسةةتوى اإلدارة ٌعةةد مصةةدر 
المشك ت فً العم  والمنظمات فةً ٌومنةا هةحا. بعةد اسةتكما  النبةحة المةوجزة، والخطبةة الفنٌةة، 

  واإلدارة والتحفٌز، وتمرٌر الحالة والمواججة:

  مدرات  فض  نتى تشجٌ  اآلخرٌن والتأثٌر فٌجم.الع لة العدوانٌة، ستكون لد تحتٌت ب

 ي(996)دلٌ  رلم  الخطٌب المحترف

الموهبة والعم  الجاد والممارسة هةً السةمات الربٌسةٌة لتخطٌةب المحتةرؾ والمشةارٌ  الخمسةة 
الةةواردة فةةً الةةدلٌ  ـ والخطةةاب الةةربٌس، والتحةةدث بؽةةرض اإلمتةةاع، وخطبةةة التةةدرٌب نتةةى 

المجنٌة والخطبة التحفٌزٌة ـ تمةدم جمٌعجةا الممارسةات والبصةٌرة ال زمةة فةً المبٌعات، والندوة 
  العالم التنافسً لتخطابة المحترفة.

  (996)دلٌ  رلم  العرو  التمدٌمٌة الفنٌة

إن  كثر خمسة مجام محفوفة بالتحدٌات لتخطبة وردت فً هحا الكتاب هً التمرٌر الفنً المةوجز 
حٌث تتكةون  ن وتمدٌم بحث فنً والعرض التمدٌمً الفنً لتفرٌك.والعرض والجمجور ؼٌر الفنٌٌ

  تتن المجام من مجام من شأنجا تمدٌم خبرات نمتٌة لتخطابة لمن ٌنشدون الوظابؾ الفنٌة.

 (9961)دلٌ  رلم  الخطابة الممنعة

ا   هاما.تعتبر المدرة نتى التأثٌر فً اآلخرٌن وإلنانجم بمبو   فكارن  و منتجاتن  و خدماتن  مر 

ولةةد  نةةدت مشةةارٌ  منةةدوب المبٌعةةات الفعةةا ، التؽتةةب نتةةى المكالمةةة البةةاردة، والعةةرض الةةرابح 
ومعالجة االنتراض والمابد الممن  جمٌعجا لمساندتن فً تطوٌر  سالٌب إلنانٌة متمٌزة وتوسةٌ  

  نطاق مجارات العرض التمدٌمً خاصً.

 (9961)دلٌ  رلم  التواصل عبر التلفزٌون

المستمرة فً ندد شبكات التتفزٌون وتنونجا، تزداد فةرص التواصة  نبةر التتفزٌةون  م  الزٌادة
الحةدٌث المباشةر  كن مستعد ا النتجاز هةحه الفةرص نةن طرٌةك اسةتٌعاب المشةارٌ  التالٌةة: تبان ا.

الصرٌح، ونرض الحدٌث، ونندما تكةون  نةت المضةٌؾ، والمةؤتمر الصةحفً، والتةدرٌب نبةر 
  التتفزٌون.

 ن(996)دلٌ  رلم  سرد المصص
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ال شةةن  ن الجمٌةة  ٌحبةةون المصةةص الجٌةةدة! وتشةةم  المشةةارٌ  فةةً هةةحا الكتةةاب المصةةة الشةةعبٌة، 
ودننا نتمت  بالشخصٌة، والعبرة من المصة، والمصة المؤثرة وتطبٌةك التةارٌخ نتةى الوالة  ولةد 

 صممت جمٌعجا لمساندتن فً تطوٌر مجارات سرد المصص والحكاٌات.

  (996)دلٌ  رلم  ةالمراءة التفسٌرٌ

المستمعٌن نتةى إنةادة إنشةاء، فةً  حهةانجم الخاصةة،  تعم  المراءة التفسٌرٌة الفعالة نتى تشجٌ 
وهنةان خمسةة مشةارٌ  ـ لةراءة لصةة، وتفسةٌر  الخصابص والمولؾ التةً تمةدمجا  ثنةاء المةراءة.

مسةاندتن فةً وضة  خطةة الشعر، والدراما األحادٌة، والمسرحٌة والكتمة الخطابٌة ـ مةن شةأنجا 
  العرض التمدمً الحي لد ٌشم  التخٌ ت الخاصة بأنضاء الجمجور.

 م(996)دلٌ  رلم  التواصل مع اآلخرٌن

وفٌمةا ٌتةً خمسةة مشةارٌ   نتفان  ك  ٌوم م  العدٌد من األشخاص نبر مجمونة من الموالةؾ.
ً، والمدرب، والتعبٌر نن معنٌة بحلن: التحدث بسجولة، والمفاوض الناجح، وتشتٌت النمد الشفج

نفسن بفعالٌة، من شأنجا مساندتن فً الجمة  بةٌن مجةارات جدٌةدة ل سةتماع والتفكٌةر ومجةارات 
  الخطابة الموجودة بالفع .

 ن(996)دلٌ  رلم  خطب المناسبات الخاصة

فً ٌوم ما،  و فً ولت ما ـ  ثناء حضورن فً النادي  و حدث نابتً  و اجتماع نم  ـ سٌتول  
وسٌسةاندن هةحا الكتةاب نتةى االسةتعداد لجةحه األولةات ننةد اسةتٌعاب  ن إلمةاء خطبةة خاصةة.منة

  النخب والتحدث باإلطراء وااللتحاق بالمجمونة وتمدٌم جابزة  و لبو  جابزة.

 (9965)دلٌ  رلم  الخطابة متحلٌ ا بروح الدعابة

لةحٌن ٌسةتخدمون لةرو  الدنابةة ٌستمت  معظم األفراد باالستماع إلى خطباء العامة ولادة النةدوة ا
تمدم المشارٌ  الخمسة الواردة فً الكتاب ـ زٌادة الحمٌمة م  الجمجور، واتةركجم  فً نروضجم.

ٌبتسمون، واجعتجم ٌضحكون، واتةركجم ٌضةحكون، والخطبةة الدنابٌةة ـ التمةرٌن نتةى اسةتخدام 
  كثر فعالٌة.الدنابة فً الخطب لجحب اهتمام الجمجور والحفاظ نتٌه وجع  األمور  
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 التوستماسترز العالمٌة منظمة

 التمدم بطلب الحصول على جائزة المتواصل المتمكن

  لتمدٌم الطلبات:

   كم  جمٌ  المشارٌ  العشرة الواردة فً كتاب التواص  المتمكن.

ا حالٌ ةا فةً ولةت اسةت م طتةب   كم  ك  جةانبً طتةب التمةدٌم. ةا بأنةه ٌنبؽةً  ن تكةون نضةو  نتم 
 التمدٌم بالمركز الربٌسً حتى تكون مؤه   لتحصو  نتى الجابزة.

من خة   لسةم األنمةا  بالنةادي الشبكة العنكبوتٌةةمطالبة مسبو  النادي بتمدٌم طتب التمدٌم نبر 
 .ters.orgwww.toastmasنتى المول  اإللكترونً لمنطمة التوستماسترز العالمٌة، 

، ٌنبؽةةً إرسةةا  النمةةوح  لشةةبكة العنكبوتٌةةةإحا لةةم ٌكةةن لةةدى  ي مسةةبو  وسةةٌتة صةةو  نبةةر اال
  المستوفً نبر البرٌد  و الفاكس )ٌرجى استخدام وسٌتة واحدة فمط( نتى العنوان التالً:

 949.858.1207 فاكس:  الجوائز –خدمات األعضاء 

 منطمة التوستماسترز العالمٌة

  Mission Viejo, CA 92690 USA، 9002صندوق برٌد رلم 

  ٌنبؽً  ن تحم  الطتبات المرستة نبر البرٌد  و الفاكس تولٌ   حد المسبولٌن الحالٌٌن بالنادي.

  فً حال استٌفائن لمتطلبات التواصل المتمكن، فستحصل على:

  شجادة المتواص  المتمكن، مناسبة الحتوابجا.

  المتمدم من اختٌارن مجان ا.كتابٌن لتتواص  

العرض المجانً متا  لألنضاء الحاصتٌن نتى جةابزة المتواصة  المةتمكن ألو  مةرة  :م حظة
  لد ٌشتري المتمدمون اآلخرون الكتب كما هو موضح  دناه. .فمط

  خطاب إلرار اختٌاري، ٌرس  مباشرة إلى صاحب العم .

  ٌرجى كتابة أو طباعة:

 رلم النادي/االسم ___________________               رلم العضو          

 المطاع _______

 االسم ____________________________________________

http://www.toastmasters.org/
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 )كما تحب  ن ٌظجر فً الشجادة(                                                 

ا فً ننوانن نتى الم   تؾ بالمركز الربٌسً.حدد هحا المرب  إحا ما كان هحا ٌمث  تؽٌٌر 

 _______________________________________________ 1العنوان 

 ______________________________________________ 9العنوان 

_______________ الةةرلم  مطاعالوالٌةة/ال المدٌنةة _____________________
 البرٌدي/الرمز البرٌدي __________________

 _________________الدولة _____

 ننوان البرٌد اإللكترونً ____________________هاتؾ ___

اسةتكم  التوستماسةتر المةحكور اسةمه  نة ه جمٌة  المشةارٌ  الةواردة فةً  :إلرار مسنئول الننادي
 ولةةةد حصةةة  نتةةةى جةةةابزة المتواصةةة  المةةةتمكن. كتةةةاب التواصةةة  المةةةتمكن لتتوستماسةةةترز.

_________________________التةةةةارٌخ:_______________________
 التولٌ                         اكتب االسم                        __

 مكتب النادي المابم

ال ٌجوز لتمتمدمٌن التولٌ  نتى الطتبات الخاصة بجم، حتى وإن كانوا مسبولٌن )  
  (.حالٌٌن بالنادي

 إلى اختٌارن.حدد المربعات لإلشارة  كتب برنامج التواصل المتمدم.

سةةةةةةةةةرد المصةةةةةةةةةص  و(996الخطب الممدمة نن طرٌك اإلدارة )  (996الخطٌب المستً )
 ن(996)

المةةةةةةةةةةةةةةةراءة   ي(996الخطٌب المحترؾ ) ب(996التحدث من  ج  اإلن م )
 ط(996التفسٌرٌة )

التواصةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةة    (996العرض التمدٌمً الفنً )   (996الع لات العامة )
 م(996اآلخرٌن )

خطةةةةب المناسةةةةبات الخاصةةةةة    (996الخطابة الممنعة ) د( 996) لابد المنالشة
 ن(996)

الخطابة متحتٌ ا برو   ز(996التواص  نبر التتفزٌون ) هـ(996الخطب الخاصة )
 ع(996الدنابة )

إحا كانةةت هةةحه  و  مةةرة لةةن فةةً برنةةامج المتواصةة  المةةتمكن، ٌمكنةةن اختٌةةار كتةةابٌن مةةن الكتةةب 
دوالر طوابة   05 ضةؾ  دوالر. 4.55ثمةن كة  كتةاب إضةافً بنتى  ن ٌكةون  السابمة مجان ا.

دوالر لكة  كتةاب إحا مةا  1.55برٌدٌة لك  كتاب داخ  الوالٌات المتحدة )فٌما ٌ ضاؾ مبتػ لدره 
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ٌجةةب  ن ٌصةةاحب الةةدف  بةةالعم ت  كةان الشةةحن موجةةه إلةةى ننةةاوٌن خةةار  الوالٌةةات المتحةدة(.
  سابك إخطار. األسعار نرضة لتتؽٌٌر دون األمرٌكٌة الطتب.

  مكس دٌسكفر ماستركارد الفٌزا الشٌن طرٌمة الدفع:

  رلم بطالة االبتمان ____________تارٌخ انتجاء الص حٌة______

 التولٌ  _________________________
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استكمال انمشروع سجم  

رٛل١غ ِغئٛي اٌشئْٛ  اٌزبس٠خ ػٕٛاْ اٌخطجخ سلُ اٌّششٚع

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

1 اٌّششٚع     

2 اٌّششٚع     

3 اٌّششٚع     

4 اٌّششٚع     

5 اٌّششٚع     

6 اٌّششٚع     

7 اٌّششٚع     

8 اٌّششٚع     

9 اٌّششٚع     

11 اٌّششٚع     

ثٕبء  ػٍٝ ؽٍجه، رشعً ِٕطمخ اٌزٛعزّبعزشص اٌؼب١ٌّخ خطبة ِٕبعت إٌٝ طبؽت اٌؼًّ أٚ  :اخز١بسٞ

ا ثإٔغبصاره  .اٌّششف إلشاس 

 _____________________________________اٌّششف /اعُ طبؽت اٌؼًّ

 _______________________________________________ اعُ اٌششوخ

 _____________________________________________1اٌؼٕٛاْ 

 ________________________________________________2 اٌؼٕٛاْ

 ______اٌشِض اٌجش٠ذٞ /اٌشلُ اٌجش٠ذٞ_____________اٌّمبؽؼخ /٠خاٌٛال____________اٌّذ٠ٕخ 

 ___________________________________اٌذٌٚخ
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 تمٌٌم النادي الذي تنتمً إلٌه

االستبٌان التالً هو فرصتن لتدع النادي ٌعرؾ   CTMكٌؾ ٌساندن النادي فً تحمٌك  هداؾ 
ٌرجةى لضةاء دلٌمةة فةً اإلجابةة نتةى األسةبتة التالٌةة، ثةم  ما إن كان ٌمدم خدمة جٌةدة آلنضةابه.

 االستبٌان المكتم  إلى ربٌس النادي. تمدٌم

ننةةةدما حضةةةرت  و  اجتمةةةاع . 1
لةةةن بالنةةةادي، هةةة  لمٌةةةت ترحٌب ةةةا 
ا مةةةةةن  نضةةةةةاء ومسةةةةةبولً  حةةةةةار 

 النادي 

   ال نعم

ننةةةدما التحمةةةت بالنةةةادي، هةةة  . 9
لتةةدن النةةادي العضةةوٌة فةةً حفةة  

 خاص 

   ال نعم

هةةةةة  نةةةةةٌن النةةةةةادي مرشةةةةةد ا . 2
ن فةةةً مشةةارٌ  الخطةةةب تلمسةةاند
األولةةى واإلجابةةة نةةن  ٌةةة  المتٌتةةة

  سبتة بشأن البرنامج التعتٌمً 

   ال نعم

ه  سةألن نابةب ربةٌس النةادي . 4
لتشبون التعتٌمٌة نمةا ترٌةد تعتمةه 

 نند التحالن بالنادي 

   ال نعم

فةةةور التحالةةةةن بالنةةةةادي، هةةةة  . 0
 سةةدي إلٌةةن دور خطابةةة فةةً  حةةد 

 اجتمانات النادي 

   ال نعم

تمٌٌمةةةات هةةة  حصةةةتت نتةةةى . 6
بشةةةةةأن الخطبةةةةةة كانةةةةةت إٌجابٌةةةةةة 

 وبناءة 

   ال نعم

هةةةة  تةةةةم تخطةةةةٌط اجتمانةةةةات . 1
 النادي بصورة جٌدة 

ا  إط ل ا  حٌان ا نادة   دابم 

ه  كنت مسةتمتع ا باجتمانةات . 8
 النادي 

 إط ل ا  حٌان ا نادة دابما

ه   تٌحت لن الفرصةة لتعمة  . 2
 كمابد لتنادي 

   ال نعم

ترؼةةب فةةً تؽٌٌةةره مةةا الةةحي . 15
 فً النادي 

    

     ما الحي  نجبن فً النادي . 11

هةةة  تعتةةةزم االسةةةتمرار فةةةً . 19
 النادي 

  لماحا  ال نعم

 

 

 


