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ترسػػل باسػػتمرار  فأنػػت .صػػوتيةغيػػر  ةبطريقػػ وسػػائل التواصػػل البشػػرية تحػػدث صػػ أكثػػر مػػف ن 

، فػػػاف مسػػػتمعيؾ بشػػػكل عػػػاـ عنػػػدما تتحػػػدث الكممػػػات. عنػػػدما تقػػػرأ هػػػذ غيػػػر لفظيػػػة حتػػػ   رسػػػائل
 كيػ  تسػتخدـ جسػدؾ سػتجد هنػا .يػرو  ومػا يسػمعو رسالتؾ عمي أسػاس مػا   وعم عميؾيحكموف 
 .رسالتؾلتعزيز  بشكل فعاؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 جسدك يتحدثاإليماءات:

 ،ينقػل صػوتؾ رسػالة لفظيػة بينمػا .فانػؾ ترسػل نػوعيف مػف الرسػائل لجم ػورؾ ،عندما تقدـ خطاب
 مظ رؾ أو أسموبؾ أو سموكؾ الجسدى. مف خالؿ رؤيةكمية كبيرة مف المعمومات يـ نقل 

اإلنسػػانية تكػوف عمػػي شػكل غيػػر  لتواصػلوسػائل انصػػ   ظ ػر األبحػاث أف أكثػػر مػفت  
يتوقػػ  رسػػالتؾ  عمػػيعميػػؾ و مسػػتمعيؾ حكػػـ فػاف  مػػف النػػاس مجموعػػة عنػػدما تتحػػدث أمػػاـ .لفظػي
 .و أر وما  ما سمعو  عم 

كما  .لكمماتؾ أو توضيح جسدؾ أداة فعالة إلضافة تأكيد ربما يكوف  ،العاـفي الحديث 
 .وحماستؾ وجديتؾ م ورؾ بصدقؾإلقناع ج يمكف استخدام اوسيمة تعد أقوى إن ا 

تقػػػود إلػػي ف ػػػـ معنػػي أخػػػر ال أو كانػػت حركاتػػػؾ البدنيػػة تشػػػتت االنتبػػا  إذا ومػػع ذلػػػؾ، 
 هػو اإلبػالغ أورضػؾ لػذا سػواك كػاف غ .كمماتػؾ يمغػ فػاف جسػدؾ قػد  ،توافق مع رسالتؾ المفظيػةي

  .ئمة لـ تقولهأف تكوف مال وشخصيتؾ البدجسدؾ  ،اـاإلل أو التحفيز  التسمية أو أو اإلقناع
إرسػاؿ  إيقػاؼال يمكنػؾ فػ .أف تف ـ كي  يتحػدث جسػدؾالبد لكي تصبح خطيب فعاؿ 

 .معالجت ا والتحكـ ب ا ولكف يمكنؾ لجم ورؾ ةغير المفظيالرسائل ال
 كػػأداة فػػ فػػي اسػػتخداـ جسػػدؾ بالكامػػل  مسػػاعدتؾ :هػػذا هػػو الغػػرض مػػف هػػذا الكتيػػب

ئل الغيػػػر لفظيػػػة تػػػؤثر عمػػػي عمـ كيػػػ  أف الرسػػػاتتسػػػ هػػػذا الكتػػػاب  مػػػف خػػػالؿ قراكتػػػؾ .الخطػػػاب
بالتصػػرفات البدنيػػة  التػػوتر وكيػػ  يمكػػف التغمػػب عمػػ  مػػا هػػي المعمومػػات التػػي تنقم ػػاو  الجم ػػور
عمػ  فصػوؿ  كمػا يشػتمل الكتػاب  .كمماتػؾل بفصػاحة مماثمػةوكي  تجعػل جسػدؾ يتحػدث  ال ادفة

 نطبػاعواالبػالعيف والتواصػل  الوجػه اتتعبيػر و  الجسػدية اتالحركػواإليمػاكات و  تتحدث عف الوقفػات
 .ومدى مالئمة تمؾ األشياك لمخطاب الجم ور لدى األوؿ

 .تعرؼ عمػي صػورة تحػدث جسػدؾيساعدؾ ف  اليـ خاص يتق كما يتميز أيضا بنموذج
زالػة لفظيػةالغيػر  الضع  ف  رسائمؾد مواضع القوة و يتستطيع تحد والت  مف خالل ا  أي سػموؾ وا 
لتصػبح خطيػب دؾ كوسػيمة تستطيع استخداـ جسػ ثـأثناك خطبتؾ.  هما تقولع  بدني يشتت االنتبا

 أكثر فاعمية.
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 الكممات أعمى منالحركات تتحدث بصوت 

أف تظ ػػػر  فعػػػاؿ البػػػدخطيػػػب  مػػػف الخطابػػػة العامػػػة هػػػو التواصػػػل مػػػع النػػػاس. لكػػػ  تصػػػبحهػػػدفؾ 
السػموؾ لػـ يػتالكـ  إذا .أسموبؾ وسموكؾ يؤكػد مػا تقولػه مف خالؿ جعل والصدؽ ةالحماسو  الجدية
 .ةيالنتيجة كارث ستكوف  مع ما تقوله بواألسمو 

رجػػػة إننػػػي ال ذات مػػػرة قػػػاؿ رالػػػ  وود ايمرسػػػوف،" انػػػؾ تتحػػػدث بصػػػوت عػػػالي إلػػػي د
إذا  .أيضػا عمي حديثؾ بل يحكموف عمػي شخصػيؾالناس فقط  ـأسمعؾ " عندما تتحدث  ال يحك

  موا رسالتؾ الشف يةيتقب فمف المحتمل أيضا أال وجديتؾ صدقؾبلـ يقتنعوا 
عنػػد تقػػديـ خطبػػة،  .كمماتػػؾ أفضػػل مػػفخػػالؿ سػػموكؾ الغيػػر لفظػػي  يمكنػػؾ التواصػػل بوضػػوح مػػف

 :كنتما إذا لتحديد  سيستخدـ الجم ور حاسة البصر
  صادؽ 
 بفرصة مخاطبت ـ  سعيد 

 بما تقوله  بصدؽ تؤمف 

  وتعتن  ب ـت تـ 

 في زماـ األمور. واثق مف نفسؾ ومتحكـ 

 
 عن لغة الجسد تعمم أن تبحث

مػػف االستحسػػاف الغيػػر مػػؤدب، أف يػػذهب الخطيػػب فػػي اتجػػا  المنصػػة ويظ ػػر عمػػي وج ػػه نظػػرة 
شػػخص مػػا يقػػاد إلػػي المقصػػمة. عنػػد وصػػوله  يضػػع رزمػػة المالحظػػات التػػ  بيػػد  ويتن ػػد بصػػوت 
مسموع. وبعد أف يشد في ربطة عنقػه ويعػدؿ نظارتػه ويصػفي حنجرتػه، يحػدؽ ببصػر  بك بػة عمػي 

 فة الخمفي.حائط الغر 
 ثـ قاؿ " إن ا فرصة عظيمة أف أكوف هنا اليوـ". " لدي رسالة لكـ شديدة األهمية ". 

تمممػػل العديػػد مػػف الجم ػػور. كػػاف مػػف الواضػػح أف ابخػػريف ركػػزوا بأبصػػارهـ فػػي اتجػػا  
 لماذا؟  بالفعل.، انت ت الخطبة مف بدايتهعشر ثواف بعد أخر. 

 الفشل وذلؾ بإرساله لجم ور  رسالة مزدوجػة. لمبداية بذلؾ وضع الخطيب نفسه في فخ
 فقط في ما يرا !الجم ور يثق  فمما رأو  يتناقض مع ما سمعو . وعندما يحدث ذلؾ،

بمخاطبػػة الجم ػػػور إال أف رسػػػالته  سػػػرور بػػالرغـ مػػػف أف كممػػات الخطيػػػب عبػػػرت عػػف 
حت أهميػة خطبتػه نفػس هػذ  الكممػات أوضػ .الغير لفظية قالػت " إننػي ال ارغػب فػي التواجػد هنػا "

 وبالمثل أعطػ  تعبيػر وج ػهلكف جسد  أشار إلي أف رسالته لـ تكف تمثػل أهميػة لديػه. –لمجم ور 
 انه درجة اهتمامه بجم ور  قميمة. اانطباع

معصػبية وعػدـ حيػث أن ػا تكػوف نتيجػة ل، المرئية عف قصػد ذ  الرسائل ال يمكف القياـ ب
بػالرغـ مػف انػه ال  – خطيػب يتسػـ بالنفػاؽ وعػدـ المبػاالةأف هذا ال إل  األشياكوتشير هذ   .الخبرة
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 يتص  بأي مف هذ  األشياك.
 

 العاطفةمبدأ 

 ، وهػ العاطفػةعمي الجم ػور يمكػف أف ينػدرج تفسػير  تحػت مبػدأ  سموكؾ البدني أحد عوامل تأثير
إلػي عكػس  جم ػورؾ عنػدما تتحػدث يميػل ،أحاسيسػهأو شخص أخػر مشػاعر   القدرة عمي مشاركة

لذا   .طبقا لذلؾ وتأت  ردة فعم ـما تشعر به بوعي  بدوف ف ـ يشعروف  .وضعؾ الجسمان  صورة
  .الحقيقية يصور جسدؾ بصدؽ مشاعرؾفانه مف الضرورى أف 

ابتسمت إذا  .يشعر باالرتياح والثقةسبدا عميؾ االرتياح والثقة فاف جم ورؾ بالتالي إذا 
اقتنعػػػػوا إذا    أن ػػػػـواألكثػػػػر أهميػػػػة ،البتسػػػػاـانػػػػؾ شػػػػخص ودود ويبادلونػػػػؾ ا سػػػػيدركوف  لمسػػػػتمعيؾ
 .ويقيمونه حسب مميزاته الخاصة لما تقوله وجديتؾ فسوؼ ينتب وف  بصدقؾ

فبػػالطبع  بػػدا عميػػؾ االرتبػػاؾإذا   قػػد تعمػػل هػػذ  العمميػػة فػػ  االتجػػا  المعػػاكس. بػػالطبع
حػػػاجب ـ إذا قطبػػػت مػػػا بػػػيف حاجبيػػػؾ فغالبػػػا مػػػا سػػػيقطب المسػػػتمعيف مػػػا بػػػيف  .مسػػػتمعيؾ سػػػيرتبؾ
ذا و  .بػػػالنفوريشػػػعروف س لػػػـ تنظػػػر إلػػػي ـإذا . أيضػػػا  بػػػالنفسالػػػتحكـ  يالحظوف انعػػػداـسػػػتممممػػػت ا 

 .تقوله وفيمافيؾ ويفقدوف الثقة 
 

 لماذا تساعد الحركة الجسدية؟

 فانػػؾ تقػػدـ مقيػػاس حقيقػػيوهػػادؼ سػػموؾ بػػدني فعػػاؿ  عنػػدما تظ ػػر ،مػػاـ الجم ػػورحػػديثؾ أأثنػػاك  
 : أيضااؾ فوائد أخري ولكف هن وأحاسيسؾ.لمشاعرؾ 

 
 ستكون أكثر تذكرا.الرسائل  .0

 التميفزيونيػػة رات األخبػػار. مػػف اجػػل هػػذا فػػاف نشػػالتقػػديمات الجامػػدةيصػػاب النػػاس بالممػػل مػػف 
 احتجاجيػػةمظػػاهرة  وجػػد حريػق أوإذا  .الحركػػاتو  غالبػػا فػيمـ يعػػرض بعػػض األحػداثتتضػمف 

لـ تكف الخبر األهػـ خبار حت  لو فسوؼ تبدأ ب ا نشرة األ ،حركة بصرية مثيرةأى حدثت أو 
 معمومػػاتحيػػث يحصػػل المشػػاهد عمػػ   نشػػرة األخبػػار تركػػز عمػػي "الػػرؤوس المتكممػػة" بالنشػػرة.
 .مف المذياع أكثر

فػػػػي   فانػػػػه مػػػػف الصػػػػعب عػػػػدـ النظػػػػر إلػػػػي األشػػػػياك المتحركػػػػة. ،ومػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػري  
 المتػػأخر فالوصػػوؿ .اإلل ػػاكات المرئيػػةالنػػاس  يركػػزكيػػ   سػػتالحع توستماسػػترزالاجتماعػػات 

 .جذب االنتبا  بعيدا عف الخطبةاألضواك الضوئية الومضية غالبا ما تأو 
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 كػـ أننػا نتػذكر دد كبيػر مػف األحاسػيس.تػوح  بعػيتذكر األشػخاص عػادة الرسػالة التػي 
 البصػرية والسػمعيةحواسػنا مع ذلؾ، فإننا نتذكر أكثر عندما تشػترؾ  ما نرا  أكثر مما نسمعه.

  .معا
مكنػػؾ االسػػتفادة مػػف هػػذ  النزعػػات عػػف طريػػق تقػػديـ حػػافز بصػػري يخطػػ  كخطيػػب ي
 ربمػػا –الوجػػه  اتتعبيػػر وحركػػات الجسػػد و  اإليمػػاكات .رسػػالتؾ الشػػف ية ويعػػززانتبػػا  جم ػػورؾ 
  .عند توظيف ا بم ارةتكوف أدوات قيمة 

  
  لممعنى. تضيف لترقيماعالمات  .1

وعالمػػات  والمسػػافات الفواصػػلك :رسػػائلب ػػا نظػػاـ كامػػل مػػف الرمػػوز لتػػرقيـ الالمغػػة المكتوبػػة 
مختمفػػػة  فانػػؾ تسػػػتخدـ مجموعػػة ،لكػػف عنػػػدما تتحػػدث .وغيػػػر ذلػػؾ عالمػػات التعجػػب،التوق 

 .لكمماتؾوإلضافة القوة والحيوية  لمجم ور أهـ أجزاك خطابؾرموز لتظ ر تماما مف ال
 أثيرتػالل ػا نفػس وهنػاؾ طػرؽ أخػرى  .صػوتيا   عنػهيػتـ التعبيػر  مف هػذ  الرمػوزالبعض 

تػأثير وعم  الػرغـ مػف ذلػؾ  لكػي تحقػق أفضػل  .الوجهوحركات الجسد وتعبيرات  اإليماكاتك
أكثػر  تواصػلأسػاليب  تسػتخدـكممػا  لػيعمال معػا. صػوتؾ وجسػدؾبيف يجب أف تنسق  محتمل
 أكثر فاعمية وتأثيرا . تواصمؾ مع األخريفكاف  كمما

 
 .أمر محددالتوتر العصبي  .2

فاف ذلؾ يظ ر  ،لـ يتجاوز التوتر حد معيف إذا صحيف ذا أمر  ةتكوف متوتر قبل الخطب أف
عمػػ  مسػػتوى  المضػػيفيف )مقػػدم  البػػرامف( األكفػػاكالعديػػد مػػف يعتػػرؼ  .بجػػودة أدائػػؾاهتمامػػؾ 

الػػذي يفسػػد  نػػوع مػػف التػػوتر – لكػػف الخػػوؼ الحقيقػػي. التػػوتر قبػػل األداكالعػػالـ أنػػه يصػػيب ـ 
  .ثر وفعاؿأف تصبح خطيب مؤ  يبعدؾ عفسوؼ  –الخطبة 

المسػػػتوى عمػػػي ثػػػالث مسػػػتويات :  العػػػاـالخػػػوؼ والتػػػوتر العصػػػبي فػػػي الخطبػػػة يعمػػػل 
العقمػػػي  هخوفػػػيمكػػػف لمخطيػػػب التغمػػػب عمػػػ   .المسػػػتوى الجسػػػدىو  والمسػػػتوى العػػػاطف  العقمػػػ 

يمكنػؾ بينمػا  المسػبق والخبػرة.إلعػداد وهػ  نػاتف ثػانوى ل –النفس بػثقػة ال مف خػالؿوالعاطفي 
الػػػػواع   ـسػػػػتخدااالخػػػالؿ  مػػػػفلخػػػوؼ والتػػػػوتر الجسػػػدية الدالػػػػة عمػػػػ  ا الػػػتحكـ فػػػػي المظػػػػاهر

  .إليماكات وحركات الجسدل
يصػػػبح تنفسػػػؾ و  .قمبػػػؾممػػػا يزيػػػد مػػػف ضػػػربات  ،نشػػػط الغػػػدة الكظريػػػةي ةالعامػػػ مخاطبػػػة

 ،لمتخمص مػف التػوتر شيكأى  يعملحت  يقوـ جسدؾ  .تتوتر عضالتؾومتقطع. كما  سريع
  .عمي التوتر تغمبتإذا إال –شتت انتبا  جم ورؾ قصد بعمل ي رمف غي ربما تأت 

جعم ػػا و  لػػديؾ الطاقػػة العصػػبيةر يتسػػاعدؾ فػػي تسػػخ ربمػػا الجسػػداإليمػػاكات وحركػػات 
  .تعمل معؾ بدال مف أف تعمل ضدؾ
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 خمسة طرق تجعل جسدك يتحدث بفاعمية

ل واصػػتلوا الوجػػهتعبيػػرات و  حركػػات الجسػػدالوقفػػة واإليمػػاكات و  -أدواتػػؾ الغيػػر لفظيػػة تػػنظـكيػػ  
فػػػي هػػػذا القسػػػـ سػػػوؼ تػػػتعمـ خمسػػػة طػػػرؽ عامػػػة  ؟واسػػػتخدام ـ بفاعميػػػة عنػػػدما تتحػػػدث –العيف بػػػ

 .لتحسيف الصورة الكالمية لجسدؾ
 
 .لالنتباه ةيات المشتتالسموك التخمص من. 0

المتحػدث الػذي  "أف قػائال العالميػةتوستماسػترز ال مؤسػس منظمػة ،دلياسمد. رال  سي  كتب
كانػػػت وقفتػػػه .إذا ضػػػجرأو دوف تػػػوتر هػػػو الػػػذي يسػػػتمع اليػػػه دوف ممػػػل يقػػػ  ويتحػػػدث بثقػػػة و 

يماكته   .قد يعتبر ناجح ،بحيث ال يالحظ ا احد حريصة وغير فضوليةوا 
 

حتػػ  لػػو لػػـ يالحظ ػػا  –تػػأثير خطبتػػؾ سػػتزيد مػػف  كمماتػػؾتػػتالكـ حركاتػػؾ مػػع عنػػدما 
ذا و  .الجم ػػور  المفظيػػة،سػػالتؾ ل ػػا عالقػػة بر  أيػػة أسػػاليب لػػيسسػػموكؾ عمػػي المنصػػة  تضػػمفا 
فضػػال و   فػػي الحقيقػػة .خطبتػػؾ فعػػ الجم ػػور تجذب االنتبػػا  ل ػػا وتبعػػدسػػهػػذ  التصػػرفات فػػاف 

 .المعوقاتزالة إلالخطيب المقداـ  سيضطرعف إضافة الميزات الجسدية ففي بعض األحياف 
الخطباك عف قرب  راقب ،التوستماسترزالمعوقات؟ في اجتماعؾ القادـ ف  ما هي هذ  

  .تشتت االنتبا  خالؿ إلقاك الخطبةدد مف الحركات التي ع تالحعوس
 مثل  ،ككلالجسد  التصرفات تشملبعض 

 التأرجح 
 لالتماي  
  التقدـ والتأخر 

 الخبػرة الكافيػة. ؾالغيػر الفعػاؿ والػذى ال يمتمػالخطيػب  وهناؾ تصرفات أخرى يأت  ب ا
 الخبرة  
 المنصة.االتكاك عمي أو شد ال 
 .النقر باألصابع 
  لعق الشفا  أوعض.  
  المعدنية التي في الجيب. النقودجمجمة 

 قطب الحواجب 

 المالبسهندمة أو الشعر  تعديل.  
  مثل المروحة المتقمبة تحرؾ الرأس والعينيف مف ج ة بخري.  
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: ثانيػػا إظ ػػار بػػدني لمعصػػبية أن ػػا مشػػتركيف : أوال: فلػػدي ا شػػيئي التصػػرفاتاغمػػب هػػذ  
 ب ذ  الحركات.ال يدرؾ انه يأتي  الخطيب –تكوف مف غير وعي  أن ا

 والفيػػػػدي أشػػػػرطة ولكػػػػف اذا لػػػػـ تكػػػػف يػػػػدرؾ معظمنػػػػا األخطػػػػاك المفظيػػػػة التػػػػ  نقػػػػع في ػػػػا.
العديػد مػف هػذ  الحركػات الالهيػة كانػت فػاف  ،هذ  الحركػاتمستخدمه ولـ نتمكف مف تسجيل 

 فاتهػػػذ  التصػػػر الخطػػػوة األولػػػي لمقضػػػاك عمػػػي  .اعتػػػراض أو إيقػػػاؼ سػػػتمر مػػػرور الكػػػراـ دوف 
انػؾ تحتػاج ف ذلؾتفعل  ولك جسدؾ. المتحدثة لمصورة لإدراؾ حسي دقيق  ه  امتالؾالزائدة 

  المساعدة.
 .يعطيػػؾ تقػػيـ لكيفيػػة ظ ػػورؾ كخطيػػبخصيصػػا لـ مصػػ نمػػوذج يوجػػد 92صػػفحة  فػػ 

 كانت لديؾ عادات سيئة. إذا تكتش  س مساعدة هذا النموذج وعضو زميل مف الناديب
 .لقضػػػاك عمػػػي أي سػػػموؾ بػػػدني ال يضػػػي  إلػػػي خطبتػػػؾا هػػػ خطوتػػػؾ الثانيػػػة سػػػتكوف 

ة الذاتيػ مراقبةنقاط الضع  لديؾ، ومف خالؿ ال معرفة وتحديد تحقيق ذلؾ مف خالؿ ويمكنؾ
مػا كمو  األخػرى. واحػدة تمػو فعػالف ،متعػددة نقػاط ضػع كانػت لػديؾ إذا  المسػتقبل.في  الدقيقة

 األخرى. إل تقضي عل واحدة انتقل 
 
 .وتحادثي قائيتمو . كن طبيعيا 1

  .عم  طبيعتؾجعل جسدؾ يتحدث بفاعمية هي أف تكوف تمكنؾ مف التي  مف أهـ القواعد
" الحديث المس ب " ف ي أكثر عامية مف بػالمفضل اليوـ يمكف وصفه الخطابة نموذج 

فيقػػػع التركيػػػز عمػػػ   .الخطبػػػاك فػػػي األعػػػواـ السػػػابقةعامػػػة النمػػػوذج المتكمػػػ  الػػػذي تميػػػز بػػػه 
  .الموعظةأو األداك  عم ليس  -ركة األفكارومشا التواصل

لمػػا سػػتجيب بطبيعيػػة وتمقائيػػة دع نفسػػؾ ت ،بػػدال مػػف ذلػػؾ .ال تحػػاوؿ تقميػػد خطيػػب أخػػر
تتحػدث مػع صػديقؾ  كمػا لػو كنػتتكػوف حقيقػي وطبيعػي  حػاوؿ أف .به وتقولػهشعر تعتقد  وت

 احد أفراد أسرتؾ.أو 
 
  مشاعركل مرآةجسدك  اجعل. 2

 الػػذى يقػػع تحػػت، اإلنسػػاف قػػائال -ألب الروحػػ  لمخطابػػة العاميػػة الحديثػػةا- كتػػب داؿ كػػارينف
الذى يستمتع بما الخطيب  .يتصرؼ بطبيعية وتمقائيةو تأثير مشاعر  يظ ر شخصيته الحقيقة 

 .غالبا ما يكوف ممتع يقدمه
رسػػالتؾ  وأف ترغػب فػ  مشػاركةتػؤمف بمػا تقولػه البػد أف  ،كنػت م ػتـ بموضػوعؾإذا 
. بإشراؾ داخمؾ وتكوف مالئمة لما تتحدث عنهمف  جسدؾ بد أف تنبع حركاتوالمع ابخريف 
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في رسالتؾ سوؼ تكوف طبيعي وتمقائي دوف أف تحتاج إلي التفكير في ذلػؾ عمػي  شخصيتؾ
  .نحو مقصود

 
 المسبق. اإلعداد من خالل بالنفسبناء ثقة  .4

هذ   .سبقا عف الخطابالمعرفة الت  يعدها ميوثر السموؾ العقمي لمخطيب أكثر مف  شيكال 
 .لمخطابة العامة الفعالة ةحيويال والت  تعد أحو المقومات  -المعرفة تزيد مف ثقته بنفسه

 مػػػف توجي ػػػه الجم ػػػور بػػػدال  لمخػػػارج نحػػػوسػػػموكؾ يمكػػػف توجيػػػه  ،جيػػػدا   تسػػػتعدعنػػػدما 
ف وستجد انػه مػ ،إرساؿ رسائل مرئية تناقض ما تقوله وبذلؾ تقل إمكانية .لمداخل نحو توترؾ

اإلمكانيػػػات السػػػحرية  وبقميػػػل مػػػف الج ػػػد يمكنػػػؾ إظ ػػػار .السػػػ ولة أف تكػػػوف طبيعيػػػا وتمقائيػػػا
  .لجدية والحماسةلمصدؽ وا

ولكف ال تحاوؿ أف تحفع خطبتػؾ  تمرف وتدرب عمي مادتؾ إلي أف تصبح جزك منؾ
لتػذكر كػل كممػة سػوؼ يجعمػؾ  المطموب الكبيرج د الالف هذا قد يؤثر عمي إعدادؾ.  .حرفيا

 تتػػػابع ال تحتػػػاج إال إلػػػي تػػػذكرجيػػػدا بحيػػػث اعػػػرؼ مادتػػػؾ  ،بػػػدال مػػػف ذلػػػؾ .عصػػػبي ومتػػػوتر
 .تتدفق بتمقائية ستجد الكمماتو  األفكار

 
 استخدم ناديك كمعمل تعميمي  .4

 زتوستماسػػتر ال. نػػادي تقػػـو ب ػػاتحسػػيف أداكؾ فػػي أي محاولػػة ل العامػػل الرئيسػػ التػػدريب هػػو 
. " حيػث يمكنػؾ اكتسػاب الخبػرة hands-on" تحػت مسػم  ورشة عمل الخاص بؾ يقدـ لؾ 

 وداعػـ عػادة مػا يكػوف صػابرالجم ػور و  وه  عبػارة عػف مكػاف ال تحاسػب فيػه عمػ  األخطػاك
 . ومساعد

 التعقيبػػات التػػ تحػػدث كممػػا سػػنحت لػػؾ الفرصػػة. تقبػػل و  احضػػر االجتماعػػات بأمانػػة
ني عمػػ  المنصػػة. بسػػموكؾ البػػد المتعمقػػةاسػػتمع عػػف قػػرب لممالحظػػات و  المقيمػػيف لػػؾ ايقػػدم 
 ستصػػبح خبيػػرا بجميػػع حقػػائق الخطابػػةالعاديػػة  م امػػؾمػػا تعممتػػه مػػف هػػذا الكتيػػب فػػي  بػػدمف
 العامة.

 
 :وقفتك عند إلقاء خطبتك

 أيأكثػر مػف  .لجم ػورإلػ  ا المرئيػة هرسػائمبحيػث تنقػل جسػدؾ عنػدما تتحػدث لوضػع  ي  تتخذك
 متػػػيقعو  كنػػػت واثػػػقإذا مػػػا  تخبػػػر مسػػػتمعيؾوهػػػل تصػػػرفؾ   ػػػل تعكػػػس هػػػذ  الوقفػػػةشػػػيك ,خػػػر، ف

 مسار الحديث. و  مسيطر عم  نفسؾو 
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 تػػنفسعمػػ  ال ػػي تسػػاعدؾ ف فوائػػد أخػػرى لمخطيػػب. أثنػػاك إلقػػاك الخطبػػة ل ػػاالوقفػػة الجيػػدة 
خػراج صػوتؾ بفاعميػة. كمػا و  ب ػدوك يػؾ تحر أو  عمػل إيمػاكةنقطػة بدايػة جيػدة من ػا تسػتطيع  تػوفرا 
فػػػي إنقػػػاص  فإن ػػػا تسػػػاعدؾ ،االرتيػػاحو  اليقظػػػةب مػػف خػػػالؿ شػػػعورؾو  .اتجػػػا  تريػػػد أيفػػػي  دؾجسػػ

 المشتتة لالنتبا . ةالعشوائيالحركات و التوتر و  العصبية
اسػأؿ شػخص ,خػر لكػي يقػرأ لػؾ الفقػرتيف  ؟إللقػاك الخطبػة مناسػبةالوقفة الالذي يشكل  ام

 اتبع التعميمات:و  عاليالتاليتيف بصوت 
عمػ   قػدـ 29و  6تتػراوح بػيف  مبعػدا بػيف قػدميؾ بمسػافة متصػمبالكف لػيس و  معتدالق  

يجػب  .قمػيال لإلماـ. ميل قدميؾوزنؾ عم  كعوب  وازف  .أف تسبق احدهما األخرى بمقدار ضئيل
 ارفػع ،ينحنيػاف لالمػاـلكػف ال تػدع ما و  كتفيؾ أرخ تكوف ركبتيؾ مستقيمتيف وليست مقمقتيف،  أف

 جانبيػؾف  دع يديؾ  .ألعم  ذقنؾو يكوف راسؾ مرفوعا  أفيجب . بطنؾ لمداخلاخفض و صدرؾ 
  .بعض الش ك أصابعؾعم  طبيعت ما مع إرخاك 

ليسػػػت لكػػػف و  خػػػذ نفسػػػا عميقػػػا. هػػػل تشػػػعر بارتيػػػاح؟ يجػػػب اف تكػػػوف وقفتػػػؾ يقظػػػة ابف
ب ذ  الوقفة حاوؿ تغييػر موضػع  طبيعي بأنؾلـ تحس إذا . بميوعهليست لكف و  متراخية ،متصمبة

 يشعر جسدؾ بالتوازف.  أفإل  قدميؾ قميال 
اسػتخدـ  أخػرإلػ   وضػعلكػف عنػدما تتحػرؾ مػف  تقػديمؾ. طواؿ تق  عم  وقفة واحدة ال
 بمجرد انت اك حركتؾ.جسدؾ  توازف مف  تأكدو  نوع ا،و  وقفتؾ أو غير مف إيماكة

 
 اإليماءات

عمػػ  . خاصػػةمشػػاعر أو ينقػػل فكػػرة أو  المفظيػػةتعػػزز الرسػالة  خاصػػة جسػػديةهػػ  حركػػة اإليمػاكة 
إال أف معظم ػػا  ،ـقػػدااأل أو األرجػػلأو  األكتػاؼ أو بػػالرأستكػػوف  أف يمكػفاإليمػػاكة  أف الػرغـ مػػف
 الذراعيف. و  باأليدي يكوف 

الخطبػاك لكف العديد مف و  .أداة مذهمة مف أدوات التواصلتكوف يديؾ  ربما عندما تتحدث
 هبعيدا عػف طريقػ البعض يحاوؿ اف يبعدهـ .أيدي ـكيفية استخداـ  ال يركز عم غير المتمرسيف ال
بعمػػػل  العصػػػبي مػػػف التػػوتروعػػػ   وبػػدوف الػػػبعض . يػػتخمص فػػػ  جيوبػػه أو خمػػػ  ظ ػػػر وضػػع ـ ب

 بسػػػبب يكثػػػر مػػػف اسػػػتخداـ اإليمػػػاكاتمشػػػتتة لالنتبػػػا . القميػػػل مػػػف المتحػػػدثيف أو  ةمحرجػػػ حركػػػات
 كثيرا.  فيموح بيد  وذراعهالتوتر 

 أمريكػاهنود كر ابتلمجم ور.  دقيقةمعان  الت  يستخدم ا الخطيب ربما تقترح  اإليماكات
 كمػا سػاعدت العالـ مف التحدث عم  الرغـ مف اختالؼ لغات ـ.مكنت شعوب  إشارةالشمالية لغة 

 حديث.  عم  التواصل مع األخريف بدوف الصـ  اإلشارةلغة 
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 أوروبػػامػػف ثقافػػة الخػػرى. فػػ  بعػػض الثقافػػات مثػػل جنػػوب المسػػتخدمة  اإليمػػاكات تختمػػ 
 ال يسػتخدـ النػاس اإليمػاكات بكثػػرة  ،أخػرى حريػة. فػػ  ثقافػات ب أيػدي ـ يسػتخدموف  األوسػطالشػرؽ و 
 . خفة أكثربطريقة و 

 .لثقافتنػا هػ  نػواتف ترافق تمػؾ اإليمػاكات التي المعانيو ب ا  نقوـ التيالمحددة  اإليماكات
فػاف  عمػ  سػبيل المثػاؿ . اإليمػاكات التػ  نتالق ػا مػفمعان  أيضا التختم   فكما تختم  الثقافات

ال نػد هػذ   أجزاكبعض  فيلكف و  الثقافة الغربية فيالموافقة  ألعم  وأسفل يدؿ عم س الرأ تحريؾ
 اإلب ػاـبدائػرة  عمل-ف  الواليات المتحدةاإليماكة الشائعة االستخداـ  .تعن  العكس تمامااإليماكة 

 مناطق عديدة مف العالـ.  فيفحش أو تعتبر اهانة  – كإشارة إل  االستحسافالسبابة و 
. يرادغيػر إ أداكهػاكػاف إذا حتػ   إيماكاتػه هادفػةتكػوف  أف البد خطيب فعاؿ يصبح كي

 لمتحػدث.نفػس المعنػ  الػذى يريػد  المجم ػور  تحمػل أفالبػد تكوف مرئيػة لمجم ػور.  أفيجب كما 
 الرسالة. خم  الشخصية الكاممة الكامنة إل  باإلضافةتعكس ما يقاؿ  أف والبد

 
 ؟اإليماءاتلماذا 

وسائل التواصػل الغيػر لفظيػة مػف  أكثره   اإليماكات؟ اإليماكات. لماذا تخدـكل خطيب جيد يس
مػػف الحركػػات الجسػػدية  أخػػر أى نػػوعالمتحػػدث. لػػيس هنػػاؾ  يؤدي ػػاالتػػ  يمكػػف اف  حيػػث الفاعميػػة

 :تعزيز الخطاب بنفس الطريقة الت  تقوـ ب ا اإليماكات. ف  يمكنه 
 
 تدعم كمماتك.و  توضح *

 . المفظيةالجم ور لرسالتؾ  تقوى مف ف ـ اإليماكات
 . بشكل درامى أفكاركتعبر عن  *

 .مستمعيؾصورة حية ف  عقوؿ  فإن ا تساعد ف  رسـ ما تقولهل اإليماكات عند مالئمة
 تركيز عمى كممات المتحدث.الو  حيويةال إضفاء *

 .الكمماتوضوحا مف  أكثروأحاسيسؾ بطريقة مشاعرؾ  اإليماكات تنقل
 .عمى التوتر العصبىفى التغمب تساعد  *

 .التحدثموق   في المتولدة لمطاقة العصبية متنفس جيد اإليماكات ال ادفةتعد 
 مرئية.كمساعدات تعمل * 

 ذاكرت ـ.و  انتبا  الجم وراإليماكات تعزز 
 مشاركة الجميور.تحفز  *

 .ردة الفعل الت  ترغب ا مف الجم ورتساعدؾ ف  الحصوؿ عم  اإليماكات 
 .واضحة الرؤية *
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وال يسػتطيع الجم ػور ككػل  النػاسعدد كبيػر مػف  ف  حالة مخاطبة لمرؤيةدعـ اإليماكات توفر 
 .رؤية عينيؾ

 
 أنواع اإليماءات

يمكػف اإليمػاكات كػل  ،إيمػاكاتك  افيتصنيمكف مف الحركات الت   ال ائلبغض النظر عف العدد 
 التالية. المجموعات الرئيسية إحدىف   إدراج ا

 
ف ػػـ المقارنػػات المفظيػػة. ف ػػ  تسػػاعد الجم ػػور عمػػ  تعػػزز الرسػػالة و  توضػػح: يةالوصــف اإليمــاءات
 .األشياكعدد و الوظيفة و الموقع  و الحركة  و  والشكل  الحجـوتصور 

 
ــاءاتا ــةالتأكيد إليم القبضػػة  عمػػ  سػػبيل المثػػاؿ . واالقتنػػاع لجديػػةإلػػ  اتشػػير و  تؤكػػد مػػا قيػػل.: ي

 .راراإلصأو شعور قوى مثل الغضب  تقترح المغمقة
 

حالػػػة مزاجيػػػة المشػػػاعر. تسػػػاعد المتحػػػدث فػػػ  خمػػػق و  لألفكػػػار رمػػػوزهػػػ  : االقتراحيـــة اإليمـــاءات
تمقػي فكػرة بينمػا  إلػ  عػرض أوالمفتوحػة تشػير  راحػة اليػد. ف  التعبير عف فكػرة معينػةأو  ةمرغوب
 السخرية.أو الحيرة أو  التجاهلإل  يشير  بال مباالة الكتفيف هز
 

كنػت ترغػب إذا مػف الجم ػور.  ةالمرغوبػ لمحػث عمػ  إطػالؽ ردة فعػلتخدـ تسػ: الحثيـة اإليماءات
إمكانيػة حػدوث ردة تعزز سػفانػؾ  قػـ بػأى حركػة معينػة،أو  صػفق ،أيػدي ـيرفع المستمعيف  أففي 
 . إذا قمت بعمل مثاؿ ل ا بنفسؾ الفعل
 

  ج العػػاطف .االبت ػػاأو ال ػػاـ  التعػػال  أو تشػػير إلػػ  األكتػػاؼفػػوؽ مسػػتوى  ف التػػ  تكػػو اإليمػػاكات 
االعتػػراض. تمػػؾ التػػ  أو مبػػاالة أو اال الػػرفضإلػػ  التػػي تكػػوف أسػػفل األكتػػاؼ تشػػير اإليمػػاكات و 

  الصفاك.و  ال دوكإل  تشير  األكتاؼتكوف بالقرب مف مستوى 
ومعنػ   لمخػارج فػ  اتجػا  الجم ػور.بسػط راحػة اليػد اسػتخداما تتضػمف  راألكثػاإليماكات 

فكػػرة عمػػ   تمقػػيأو  عػػرض إلػػ فرفع ػػا ألعمػػ  يشػػير  احػػة اليػػد.هػػذ  اإليمػػاكة يتوقػػ  عمػػ  وضػػع ر 
. محػػػددمعنػػػ   أيبػػػدوف و  – إراديػػةغيػػػر  فػػػ  بعػػػض االحيػػاف كحركػػػة الػػرغـ مػػػف أن ػػػا قػػد تسػػػتخدـ
لمخػػػارج فػػػ  اتجػػػا   وبسػػػط ا الثبػػػات.أو  زاإلنجػػػا أو ةالسػػػري أو القمػػػع وبسػػػط ا ألسػػػفل يػػػدؿ عمػػػ  

 .اإلنكار وأ نفيال وأ االشمئزاز التوق  أو إل الجم ور تشير 
 الوقػتو  المسػافةحػدود  أو قيػاس إلػ تشػير  فإن ػاالمتحػدث  جسػدعم   كانت راحة اليد عموديةإذا 

 .أو المقارنة
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 كيف تؤمي بفاعمية 

الرغـ وعم   .فما يناسب أحد الخطباك قد ال يتناسب معؾ .خطيب كلشخصية  اإليماكات تعكس
الف يكػػػوف متحػػػدث مػػػؤثر  كػػػل شػػػخص يسػػػع  تنطبػػػق عمػػػ  فػػػاف القواعػػػد السػػػت التاليػػػةمػػػف ذلػػػؾ، 

 .فعاؿو 
 
 لما تعتقده وتشعر بو وتقولو. بشكل طبيعىاستجيب  .0

بغػض النظػر  .اإليمػاكاتمػف خػالؿ  بشػكل طبيعػ فانؾ تعبر عػف نفسػؾ  ،عندما تقدـ خطبة
كمماتػػه  لتزويػػد وتقويػػةحػػافز طبيعػػي لديػػه فمكػػل فػػرد منػػا  ،الثقافيػػة خمفيتنػػاأو عػػف شخصػػيتنا 

 .يماكاتاإل باستخداـ
 ػذا قػد يػؤدي فقػط إلػي ، فقمع هذا الحافز خم  قناع مػف السػمبيةال تكمف السمة ف  

 كػػف .خطيػػب أخػػرمػػف أو مػػف كتػػاب  اإليمػػاكاتوفػػي نفػػس الوقػػت ال تقتػػبس  .التػػوتر تعػػاظـ
يحس ب ػا جم ػورؾ الطبيعػ  سػ زائفػة عمػي أسػموبؾ أدخمت إيمػاكات. إذا عمي حقيقتؾو  تمقائ 

  .ويصنفوؾ بالزي 
إذا  .مػػتحفع بطبيعتػػه الػػبعض األخػػربينمػػا األشػػخاص مفعػػـ حيويػػة بطبيعتػػه بعػػض 

كنت إذا  خطبة. عند إلقاكبحرية  أيضا استخدم اف ف  حديثؾ العاـكنت تستخدـ يداؾ بحرية 
 لمجػػرد مالئمػػػةال تغيػػػر شخصػػيتؾ  -شػػػخص منغمػػق عمػػ  نفسػػه–شػػخص مػػتحفع بطبيعتػػؾ 

 .بة العامةاالخط مواق 
 
 وليس اإليماءة تقديم إيماءة مواقف تستدعى. اخمق 1

 تنطمػق هػذ أف  البػد .الخاصػة أفكػارؾ ومشػاعرؾ عػف وناتجػةأف تكوف إيماكتػؾ طبيعيػة  البد
  .بطبيعية وبشكل فطري مف موقفؾ تجا  الرسالة التي تقدم ا اإليماكات

وليس في التفكير في  -كيفية التواصلكميا في  منشغلأف تكوف  البد ،عندما تتحدث
عف طريق غمر نفسػؾ فػي  .مضموف ما تقدمهخالؿ مف  إل  التحفيزإيماكاتؾ  جتحتا .يديؾ

إيمػػػاكات لتػػػي تمكنػػػؾ مػػػف االسػػػتجابة بطبيعيػػػة إلػػػ  تخمق الظػػػروؼ اسػػػ ،موضػػػوعؾ الرئيسػػػي
 .مالئمة

 
  .مكممة والمناسبةاجعل الحركة مالئمة ل. 2
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 .المشػػػاعرأو  األفكػػػار نفػػػستوصػػػيل ل كشػػػركاك معػػػاوالمرئيػػػة  المفظيػػػة تعمػػػل رسػػػائمؾ أفالبػػػد 
زائفػػة و عنػػدما يفشػػل الخطيػػب فػػي مالئمػػة اإليمػػاكات بالكممػػات فػػاف الحصػػيمة سػػتكوف خرقػػاك 

ب ػػذ   وتعكػػس كمماتػؾ. ةدفػأف تكػػوف ها البػدكػػل إيمػاكة تقػػـو ب ػا  .فػي بعػػض األحيػاف هزليػةو 
 اإليماكات. وليسيالحع المستمعيف التأثير سالطريقة 

 وتأكيديػػػةاسػػػتخدـ إيمػػػاكات قويػػػة  .كمماتػػػؾع تػػػتالكـ مػػػوتتػػػابع إيماكاتػػػؾ  أف قػػػوة تأكػػد
فػػػي بعػػػض األحيػػػاف قػػػد تحتػػػاج إلػػػي تكيػػػ   .إلي ػػػاأف الرسػػػالة فػػػي حاجػػػة  فقػػػط عنػػػدما تشػػػعر
عػػػػدد  زادكممػػػػا  ،عامػػػػة  ال فػػػػ  الخطابػػػػة .حجػػػػـ وطبيعػػػػة جم ػػػػورؾمػػػػع تناسػػػػب تإيماكاتػػػػؾ لكػػػػي 

دائمػا مػا  ةالجمػاهير الشػابفػي ذهنػؾ أف  ضػع .وكانػت أبطػ كإيماكتػؾ الجم ور، كممػا زادت 
األكثػر و  الجمػاهير الكبيػرة السػفأمػا  ،ينجذبوف لممتحدث الذي يستخدـ إيمػاكات قويػة ونشػيطة

  .قوةبال تتسـ حركات جسد المتحدث الذي مف  الخوؼأو  بالسخطقد يشعر  تحفظا
عنػػػدما تتحػػػدث بموقػػػ  مقيػػػد  .الحػػػديث بموقػػػ إيماكاتػػػؾ خػػػالؿ الحػػػديث  تتػػػأثركمػػػا 

تػرأس ت هػو الحػديث المقيػدلحالػة  مثػاؿ عػاـ .إليماكات الجارفػةاخداـ است ربما تحـر مف ،بدنيا
 .يجمس الناس بالقرب مف المتحدث حيث االجتماع طاولة
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 اإليمػػاكة التػػي تػػؤديف .االنطبػػاع المطمػػوب لكػػ  تنقػػلواضػػحة و  أف تكػػوف إيماكاتػػؾ حيػػة البػػد
  .والجدية ناعتالمتحدث يفتقد اإلق أفتبيف  يفتقد الحماسةبأسموب 

لػػػيس مػػػف  –كػػػل إيمػػػاكة باليػػػد يجػػػب أف تكػػػوف حركػػػة كاممػػػة لمجسػػػـ تبػػػدأ مػػػف الكتػػػ  
مرفقيػػؾ ليونػػة عمػػي  . حػػافعف جسػػدؾ بحريػػة وسػػ ولةبعيػػدا عػػحػػرؾ زراعػػؾ بالكامػػل  .المرفػػق

 . وأصابعؾ بدال مف التعصب والتصمب
لكػي  وواضػحة بمػا يكفػ وبطيئػة  ،ةلكي تكوف مقنع يكف قوية بما  اإليماكات الفعالة

  .أبدا أف تتبع نمط معيف بيجب أف تكوف إيماكاتؾ بارزة وغير متشنجة وال يج .تري بوضوح
 
 .وفي الوقت المناسب سمسةاجعل إيماءتك  -4

، يبػػدأ جسػػدؾ المقدمػػة والحركػػة والعػػودة. خػػالؿ المقدمػػة :كػػل إيمػػاكة مكونػػة مػػف أجػػزاك ثالثػػة
الحػديث  جسدؾ إلي وقفة تعيدوالعودة  ،هي اإليماكة نفس ا الحركة .ةبالحركة عند توقع إيماك

 .المتوازنة
البػػػػػد أف ينفػػػػػذ  – ، التػػػػػوازف العػػػػػودةالمقدمػػػػػة، الحركػػػػة،  ،التػػػػػوازف  –اإليمػػػػػاكة  تسمسػػػػل

  لمجم ور. الواضحة بالنسبةالضربة هي  تجعل بطريقة بسالسة
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. فالبػد هميةاألكة بنفس توقيت اإليمافاف  ،كما أف التوقيت عنصر جوهري لمكوميديا
عمػػ  الػػرغـ مػف ذلػػؾ   يمكػػف  .قبم ػاأو لػيس بعػػدها  -الكممػػة الصػػحيحة  أف تػأت  الحركػػة مػع

  يمكنػػؾ الحصػػوؿ عمػػ  تػػأثير قػػوى مػػف خػػالؿ عمػػل فػػي الحقيقػػةبػػدأ المقدمػػة قبػػل الحركػػة، ف
رة عػف عبػاالعػودة  .حت  تأت  المحظػة المالئمػة لمحركػة المقدمة مسبقا، ثـ تثبت عم  المقدمة

  .ال يجب أف تكوف بسرعة -إل  جانبيؾ إنزاؿ اليديف بسالسة
مػا تػؤدى  عػادةاإليماكات المحفوظػة  .خطبةالفي  ال تحاوؿ حفع اإليماكات ودمج ا

يػػؤدى هػػذ   .ل ػػا نفسػػه بالكممػػة التػػ  وضػػعت اإليمػػاكة سػػيظل يمقػػف، الف المتحػػدث الفشػػل إلػػ 
  زائ  وأحمق.مما يبدو عمل لكممة، مج ك اإليماكة بعد ا إل 

 
  .اجعل اإليماء التمقائي والطبيعي عادة -5

اسػػػتخدـ  .فهػػو أف تحػػدد مػػا تفعمػػه األاإليمػػاكات إصػػدار خبيػػر فػػي  لتصػػبحالخطػػوة األولػػي 
إذا ستماسترز لمعرفة التو  ومساعدة عضو زميل ف  نادى 92صفحة بالتقييـ الموجود نموذج 
 الصػػورة المتحدثػػة مػػف جاهػػد إلقصػػائ ااعمػػل  ،كانػػت لػػديؾإذا كػػاف لػػديؾ عػػادات سػػيئة. مػػا 
   .جسدؾل

 اعمػل عمػي تعزيػز !خطبتػؾ يوـولكف ال تنظر حت  - عمي ا إيماكاتؾ تمرف  لتحسيف
 تغمػػػب عمػػػ  .لالعمػػػ فػػػ وزمالئػػػؾ  أمػػػاـ أصػػػدقائؾ وأفػػػراد أسػػػرتؾ اإليمػػػاكاتإلصػػػدار قػػػدرتؾ 
تعتقػد  وتشػعر  اسػتخدـ اإليمػاكة عنػدما تشػعر بالحاجػة إلي ػا واسػتجيب بطبيعتػؾ لمػا ،موانعؾ
جػزك مػف سػموكؾ  تجعل اإليماكات المناسػبة أف يمكنؾمف خالؿ المعرفة والتمريف  .به وتقوله
 .المعتاد

 
 حركة الجسد

 يػػةورؤ  انتشػارااألكثػػر  النػوع  هػػ  –أثنػػاك الخطبػة  ؾمكانػ ؾ أوموضػػع تغييػر –حركػة الجسػػد تعػد 
خصػػـ أو ضػػخـ مػػا تكػػوف اصػػل رب بسػػبب هػػذا مػػف الحركػػات البدنيػػة التػػ  يمكػػف لمخطيػػب أدائ ػػا.

 .لنظاـ تقديمؾ ضخـ
مف االستفادة  يمكنؾ ،أثناك الحديث وهادفة عندما تحرؾ جسدؾ بالكامل بطريقة محكومة

 ،بػالطبعو  .تعزز ما تقولوو تدعم حركة الجسـ بإمكان ا أف  بداية: فاف .بثالثة طرؽ هذ  الحركات 
 سػتخداـ حركػات الجسػـ هػي الوسػيمة األسػرعا ،أخيػرا .تجذب انتباه الجميـوردائما ما  فاف الحركة

 . والتخمص من التوتر الجسدي العصبيةطاقة اللحرق األكثر تأثيرا و 
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هنػػاؾ قاعػػدة  .أيضػػا كػػل هػػذ  المميػػزات ضػػدؾوعمػػ  الػػرغـ مػػف ذلػػؾ، يحتمػػل أف تعمػػل 
هػػػي : ال تتحػػرؾ أبػػػدا مػػػف غيػػػر أال و  ت عػػػدواؾ وليسػػا لػػػحركػػات الجسػػػد حميفػػػمػػػف جعل سػػػت واحػػدة
 . سبب

لػػذا فػػاف أى حركػػة جسػػدية  ،شػػ ك متحػػرؾألي  الإراديػػةاألعػػيف بطريقػػة تنجػػذب  بػػا مػػاغال
انتبػا  و يقظػة  يحػثبرسػالتؾ المفظيػة  متعمقالتحرؾ لسبب  .االنتبا  ستجذب خطابؾأثناك  تقوـ ب ا
 .ويعزز ما تقوله ف  نفس الوقتجم ورؾ 

مػف ناحيػة  ديثؾ.أثنػاك حػ بوضػع واحػدنفسؾ  تمـزلذلؾ ال و  أمر مملثابت  شيكمشاهدة 
كانػػػت إذا حتػػػ   –حركػػػات الجسػػػد الكثيػػػرة  .ب ػػػدوكحركػػػات جسػػػدؾ  البػػػد مػػػف الػػػتحكـ فػػػ  أخػػػري 
 حالػة وسػط البػد أف تجػد لكػ  تكػوف مثاليػا قد تصبح مصدر تشتيت النتبا  الجم ور.  -صحيحة

ا ليسػت كافيػة النحػراؼ االنتبػا  بعيػدا عمػو  ،انتبا  مستمعيؾ تتكوف مف حركات تكف  لمحفاظ عم 
  .تقوله

سػيقـو  .أيضا تجػذب االنتبػا  الحركات العشوائيةف النتبا ال ادفة تجذب االحركات  كما أف
بحركػات  الػذيف ال يممكػوف الخبػرة عػادة مػا يػأتوف  فالخطبػاك .شػ  لمػتخمص مػف التػوتربػأى سػد الج
الحػديث  كػافإذا  .دوف أف يشػعر بمػا يفعمػه والتمايل والتحرؾ لمخمػ  واألمػاـ االهتزازمثل  يةجسد
ال  خطابػػؾ بحيػػػثفػػػي جسػػػدية هادفػػة حركػػات  تػػػدمفحػػاوؿ أف  يصػػػيبؾ بػػالتوتر والعصػػػبية،العػػاـ 

 مشتت لالنتبا .سموؾ  يصدر جسدؾ بدوف وع  أى
ة مػػف المقترحػػ المعػػان  .تعزيػػز ف ػػـ رسػػالتؾيػػؾ الجسػػد هػػو لتحر  شػػرع سػػبب أخػػر هنػػاؾ 
ت اولكػف حركػ ،المنفػردة اإليماكاتا المعان  الت  تشير إلي اقل دقة مف تمؾ  الحركاتأغمب أنواع 

 .لحديثؾ فعاؿمرئي  مكملالجسد مازالت 
 إلػيثنػيف االأو خطػوة ال .نقطػة م مػة إلػي الخطوة إل  األماـ أثناك الخطاب تعف الوصوؿ

ويسػتوعب مػا قمتػػه  ،محظػةالجم ػور ليسػترخي  فأفػي  ترغػػبو  فكػرة أن يػتانػؾ  إلػيالخمػ  تػوحي 
 انؾ تترؾ فكرة وتأخذ أخري. أى -نقلتعن  التحركة جانبية ال .لمتو

أو تصػػػورها  توضػػػح نقطػػػة معينػػػةلحركػػػات الجسػػػد  اسػػػتخداـ يمكنػػػؾ بعػػػض المواقػػػ ،فػػػي 
الجػػري أو  مثػػل قػػذؼ الكػػرة -تصػػ  حركػػة جسػػديةكنػػت إذا  عمػػ  سػػبيل المثػػاؿ  .بطريقػػة دراميػػة
وضػػوح مػػف بمػػا تقولػػه  إلدراؾ مسػػاعدة مسػػتمعيؾ فيمكنػػؾ –والفػػوز بالسػػباؽ  الن ايػػةلقطػػع شػػريط 

 .ما تصفهتمثيل خالؿ 
وهػو: االنتقػاؿ مػف مكػاف  لهػو األسػ السبب األخير الستخداـ حركات الجسد ربما يكػوف 

ذا ومف المكاف الذى تمق  منػه الخطبػة.  إل  تتحرؾ أف. ف  معظـ مواق  الخطابة  ال بد ألخر وا 
المساعدات. يكمف  قمت بدمف بعض المساعدات المرئية ف  تقديمؾ، ستتحرؾ وفقا الستخداـ تمؾ

 السبيل لمحصوؿ عم  حركات الفعالة ف  أف تكوف هذ  الحرات بسيطة وطبيعية وسمسة.
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عنػػدما تقػػـو بتغييػػر موقعػػؾ أثنػػاك الخطبػػة، البػػد أف تبػػدأ هػػذ  الحركػػة بالقػػدـ القريبػػة مػػف 
ؾ المكػاف المقصػػود التحػرؾ إليػػه. فػإذا كنػػت تريػػد أف تخطػو إلػػ  اليسػار البػػد أف تبػدأ حركتػػؾ بقػػدم

 اليسرى. وعند بداية الحركة ال تتجاوز بقدـ القدـ األخرى.
 

 تعمم البحث عن لغة الجسد 
في بعض األحياف نتعمـ بطريقة أفضل عف طريق مشاهدة ابخريف وانتقاك تمميحاتنا من ـ. إذا لػـ 
 تكف متأكدا مف أنواع اإليماكات والتعبيرات وحركات الجسد األخرى الت  تحتاج دمج ا في أسموب

 تحدثؾ، فربما تكوف مراقبة أساليب ابخريف أمرا جيد كخطوة أولي، عم  سبيل المثاؿ:
 

المرة القادمة عندما تكوف في موؿ تجاري أو ف  حديقة عامة أو ف  أى مكاف  :كن مراقب لمناس
أخػر مكػػتع بالسػػكاف، ادخػر بعػػض مػػف وقتػػؾ لمراقبػة ابخػػريف. لػػيس فقػط السػػموؾ اإلنسػػاني ولكػػف 

تصػػػرفات ابخػػػريف وردة فعم ػػػـ فربمػػػا يكػػػوف ذلػػػؾ أمػػػر ثمػػػيف لممتحػػػدث الػػػذي يػػػدرس راقػػػب أيضػػػا 
 السموؾ المرئي.

 
 I love: يجػب خفػض الصػوت ! إعالنػات الخمػور مثػل " تكمػف الصػعوبة هنػا :شاىد التمفزيون 

Lucy  تكوف هادفة خاصة عند مشػاهدة اإلشػارات البدنيػة. حتػ  نشػرات األخبػار المسػتقيمة تػتـ "
فظي : استعرض األساليب الحذقة فػ  مثػل هػذا النػوع مػف التواصػل فػي فػ  النمػوذج بطرؽ غير ل

 المبالغ فيه في الكوميديا البدنية.
 

الكممات " كػل هػذا   دائما ما نتسأؿ لماذا يمق  القوؿ المأثور، "الصورة تساوي األل: تأمل الصور
مػػ  الػػرغـ مػػف إف العػػرؼ االنتشػػار؟ بمجػػرد تأممػػؾ لصػػورة عائميػػة قديمػػة سػػيكوف السػػبب واضػػح. ع

االجتمػػاعي لمػػزمف قػػد يكػػوف سػػبب فػػي وقفػػة األشػػخاص فػػ  الصػػورة، فػػيمكف اسػػتنتاج الكثيػػر مػػف 
  تقارب أماكف األشخاص  مثل كيفية/هل تواصل بدن  بين ـ، وما طبيعة تعبيرات وجوه ـ.

 
 تعبيرات الوجو

يعػد أحػػد عوائػق التواصػػل  ربمػا يكػوف تعبيػػر الوجػه الجامػػد أحػد مصػادر قػػوة العػب البػػوكر، ولكنػه
 الفعاؿ بالنسبة لمخطيب.

وبالطبع فاف السبب ف  ذلؾ هو إظ ار  يشاهد الناس وجه الخطيب أثناك عرض خطبته.
األدب واالحتػػراـ ولكػػف هنػػاؾ سػػبب أخػػػر عمػػ  نفػػس القػػدر مػػػف األهميػػة أال وهػػو الحصػػوؿ عمػػػ  

 بيانات مرئية تزيد مف وضوح رسالة الخطيب.
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رات الوجػػه هػػ  المحػػدد الرئيسػػ  لممعنػػ  الكػػامف وراك الرسػػالة. فعمػػ  فغالبػػا مػػا تعػػد تعبيػػ
سبيل المثاؿ "إذا ابتسـ إليؾ صديق بدؼك قائال )أنت مجنػوف( هػل ستشػعر باإلهانػة؟ بػالطبع ال  

مػػف الػػود. وعمػػ  الوجػػه األخػػر  كيػػ  سػػيكوف  ةبػػل فػػ  الحقيقػػة سػػتنظر إلػػ  الموقػػ  عمػػ  انػػه لفتػػ
 فة بشيك مف السخرية؟ ستكوف الرسالة المفظية بنفس الكممات ولكػالوضع إذا قيمت لؾ هذ  العبار 

 مما الشؾ فيه انه ستتغير ردة فعمؾ كميا.
وضػوحا مػف أى  أكثػربصػورة  وأحاسيسػؾعندما تتحػدث  ينقػل وج ػؾ مواقفػؾ ومشػاعرؾ 

جػػزك أخػػر فػػ  جسػػدؾ.وكما يقػػوؿ عممػػاك الػػنفس السػػموك   انػػه عػػف طريػػق تعبيػػرات وجػػه الخطيػػب 
بسػػػ ولة التعػػػرؼ عمػػػ  مشػػػاعر ظػػػاهرة مثػػػل المفاجئػػػة والخػػػوؼ والسػػػعادة واالرتبػػػاؾ  يمكػػػف لمنػػػاس

 واالشمئزاز واالهتماـ والكر  والغضب والحزف.
لمعثػػور اس لمػػا بػداخمؾ. فسػػيراقب المسػتمعيف وج ػػؾ يػبالنسػبة لمجم ػػور يعمػل وج ػػؾ كمق

ادؿ األفكػػػار عمػػ  عالمػػات لصػػدقؾ أو عػػػف موقفػػؾ تجػػا  الرسػػالة التػػػ  تقػػدم ا أو  جػػديتؾ ؼ تبػػ
 مع ـ.

ابتعػػػد عػػػف التعبيػػػرات التػػػ  ال تػػػتالكـ مػػػع وج ػػػؾ. والتػػػ  تشػػػمل أسػػػاليب تشػػػتيت االنتبػػػا  
فكػػػال النػػػوعيف مػػػف  .وأحاسيسػػػؾوالتعبيػػػرات الغيػػػر مقصػػػودة والتػػػ  ال تتعمػػػق بمشػػػاعرؾ ومواقفػػػؾ 

 التعبيرات الغير مقصودة  غالبا ما يعدا عالمات لمتوتر.
 أيضػػاوحركػات جسػدية مشػتتة لالنتبػا ، فانػه يطمػق  كاتإيمػاكمػا يطمػق الخطيػب المتػوتر 

زائػػػدة وتػػػوتر نتيجػػػة لمحركػػػات الغيػػػر مقصػػػودة لعضػػػالت الوجػػػه. وتشػػػتمل تعبيػػػرات الوجػػػه  طاقػػػة
حركػػػػػػػة  أىجػػػػػػػانب  الفػػػػػػػـ وعمػػػػػػػل  ورفػػػػػػػعوشػػػػػػػد الفػػػػػػػؾ  لعػػػػػػػق أو عػػػػػػػض الشػػػػػػػفا العشػػػػػػػوائية عمػػػػػػػ  
 الوجه. أجزاكجزك مف  بأىة يانتفاضية/ارتعاش

. كما تؤدى هذ  واإلعدادالتعبيرات عالمات لمتوتر وقمة الثقة والخبرة يعتبر الجم ور هذ  
 توتر الجم ور وتقمل مف قابميته لتمق  الرسالة المفظية لمخطيب. إل التعبيرات 

تدرؾ انؾ تقـو بتعبيرات مم ية  اعمػل عمػ  الػتحكـ فػ  مخاوفػؾ مػف التحػدث.  أفبمجرد 
 ع عم  زيادة الثقة والتحكـ بالنفس.الشامل واالهتماـ بالموضو  اإلعدادسيساعدؾ 

غيػر  أمػرتذكر االبتسامة هو العامل الرئيس  لنقل الود والحب. ولكػف االبتسػاـ باسػتمرار 
حيػػث يجػػب عميػػؾ أف تكػػوف خفيػػ  الظػػل، ولكػػف االبتسػػاـ المسػػتمر لػػيس مالئمػػا  –مرغػػوب فيػػه 
سػػعادتؾ  لجم ػػورؾظ ر ولكػػف ابتسػػـ عنػػدما تجػػد الموقػػ  المناسػػب.االجػػادة.  األفكػػارخػػالؿ تقػػديـ 

 بفرصة تبادؿ األفكار مع ـ وانؾ تقض  مع ـ وقتا ممتعا وانؾ م تـ ب ـ.
مػػػف خػػػالؿ الػػػتحكـ فػػػ  موانعػػػؾ نػػػة. يال توجػػػد قواعػػػد تحكػػػـ عمميػػػة اسػػػتخداـ تعبيػػػرات مع

الطبيعيػػػة ألفكػػػارؾ ومواقفػػػؾ وأحاسيسػػػؾ، سػػػتكوف تعبيػػػرات وج ػػػؾ مالئمػػػة وسػػػتظ ر  ةواالسػػػتجاب
  صداقية.الصدؽ واإلقناع والم
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 التواصل بالعين

وحركػػػات  واإليمػػػاكات ػػػر البػػػدن  والقفػػػة المظ –التػػػ  ناقشػػػناها مسػػػبقا  األصػػػناؼكػػػل صػػػن  مػػػف 
كػل هػذا يقػدـ عناصػر غيػر لفظيػة لخطابػؾ. ولكػف بعػد صػوتؾ، سػتكوف  -الجسد وتعبيرات الوجػه

 عينيؾ ه  أقوى وسائل التواصل مع األخريف.
 

 لماذا التواصل بالعين أمر أساسي؟ 

مسػػػػتمعيؾ واف تجعػػػػل تقػػػػديمؾ مباشػػػػر وشخصػػػػ   إلػػػػ عنػػػػدما تتحػػػػدث  البػػػػد أف تنظػػػػر بعينيػػػػؾ 
 الجم ور ه  أحد الطرؽ األكيدة لكسر روابط التواصل. إل عدـ القدرة عم  النظر  وتحاورى.

بغػػض النظػػر عػػف عػػدد الجم ػػور، فػػاف كػػل مسػػتمع يريػػد أف يشػػعر باالهتمػػاـ والتواصػػل 
أف الخطػػػاب العػػػاـ  ث يتواصػػػل مباشػػػرة معػػػه أو مع ػػػا. تػػػذكرالشخصػػػ  مػػػع المتحػػػدث واف المتحػػػد

مسػػ بة. كمػػا يشػػعر العضػػو فػػ  مجموعػػة صػػغيرة غيػػر رسػػمية باالسػػتعباد عنػػد  عبػػارة عػػف محادثػػة
عينيه، فكذلؾ الجم ور يشعر باالستعباد عنػدما تفشػل فػ  التواصػل  إل فشل المتحدث ف  النظر 

 معه بالعيف.
عالمات الصدؽ. بينما عػدـ القػدرة العيف أحد  إل شر تعد النظر المبا تالثقافاف  بعض 

عػػػدـ االهتمػػػاـ وقمػػػة الثقػػػة وعػػػدـ  إلػػػ عػػػيف األخػػػر مباشػػػرة أثنػػػاك الحػػػديث تشػػػير  إلػػػ عمػػػ  النظػػػر 
المتحػدث الػذى يمكنػه التواصػل بػالعيف مػع يمكػف الحكػـ عميػه  أفالدراسات  إحدىالصدؽ. ذكرت 

 ف الذى ال يمكنه التواصل بالعيف مػع األخػريف.م ارة م وأفضلومصداقية  وأمانةصدقا  أكثر بأنه
فقط مف خالؿ النظر إل  المستمعيف يمكنؾ إقناع ـ بأنؾ صادؽ وانؾ م تـ ب ـ وانؾ ت تـ إذا ما 

 وصمت إلي ـ رسالتؾ أـ ال.
المسػػتمعيف يمكنػػػؾ  إلػػ عنػػدما تتحػػدث تعمػػل عينيػػػؾ أيضػػا كػػأداة تحكػػـ. فبمجػػػرد النظػػر 

ولػػف  إليػؾ، فمػف ينظػػروا إلػي ـلػـ تنظػػر  إذاـ.وعمػ  الناحيػة األخػػرى  التػأثير عمػ  انتبػػاه ـ وتركيزه
ومػػف ثػػـ يتبػػيف اف االنتبػػا  النػػاتف عػػف تواصػػمؾ الفعػػاؿ بػػالعيف مصػػدر مػػػف رسػػالتؾ.  إلػػ  اينتب ػػو 

ل عمػػػ  الثقػػػة مصػػػادر قوتػػػؾ وشػػػجاعتؾ. عنػػػدما تػػػرى أف الجم ػػػور م ػػػتـ برسػػػالتؾ، سػػػوؼ تحصػػػ
 وتصبح أكثر ارتياحا.

العيف فػػػ  التغمػػػب عمػػػ  التػػػوتر العصػػػب  أيضػػػا. الخػػػوؼ هػػػو أشػػػ ر يسػػػاعدؾ التواصػػػل بػػػ
مسػػببات التػػوتر فػػ  الحػػديث والخػػوؼ يسػػببه عػػدـ معرفػػة األشػػخاص الموجػػوديف. التواصػػل بػػالعيف 

مستمعيؾ وتدرؾ أف معظم ـ م تـ برسالتؾ  إل فعندما تنظر  مع الجم ور يساعدؾ ف  معرفت ـ.
 ستتبخر مخاوفؾ ويقل توترؾ العصب .

فقػػط بػػل يجػػب أف  حيويػػةالرسػػائل ال إلرسػػاؿوسػػيمة تػػدع عينيػػؾ مجػػرد  تتحػػدث  ال عنػػدما
عمػػ  جعػػل  دتتمقػػ  العػػيف هػػذ  الرسػػائل أيضػػا. فالتواصػػل الفعػػاؿ بػػالعيف يعتبػػر أداة تعقيػػب تسػػاع
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موقػػ  التحػػدث عبػػارة عػػف عمميػػة تواصػػل مزدوجػػة االتجػػا . فبمجػػرد النظػػر إلػػ  مسػػتمعيؾ مكنػػؾ 
ـ. هػػل انػػؾ تػػؤدى بطريقػػة جيػػدة؟ هػػل يف ػػـ جم ػػورؾ مػػا تقولػػه؟ هػػل تحديػػد كيػػ  سػػتكوف ردة فعم ػػ

 استحوذت عم  انتبا  الجم ور؟ هل قبل الجم ور رسالتؾ؟
لمخطػاب.  ؾبمشاهدة ردود فعل الجم ور يمكنؾ عمل تعديالت فورية عمػ  طريقػة عرضػ

وبػػذلؾ  حيػػث يعتبػػر الخطيػػب الخبيػػر أف هػػذ  التعقيبػػات المرئيػػة هػػ  أهػػـ فوائػػد التواصػػل بػػالعيف.
ومتػ  قمػت يمكف تطوير قدرتؾ عم  قياس ردة فعل الجم ور ومف ثـ تكييػ  كمماتػؾ وفقػا لػذلؾ. 

 بذلؾ ستصبح خطيب أكثر فاعمية.
 

 كيف تستخدم عينيك بفاعمية؟

 اعرف مادتك. .0

هػػو أحػػد المطالػػب الرئيسػػية لتكػػويف تواصػػل فعػػاؿ  -الػػتحكـ فػػ  رسػػالتؾ المفظيػػة–اإلعػػداد المسػػبق 
ور. يجب عمػؾ معرفػة خطابػؾ جيػدا بحيػث ال تبػذؿ كثيػرا مػف الج ػد الػذهن  فػ  بالعيف مع الجم 

تذكر تتابع األفكار والكممات. فالبد أف يكوف عرضؾ لمموضػوع موجػه لمخػارج إلػ  الجم ػور بػدال 
 مف توجيه لمداخل إل  االضطرابات الذهنية.

الطػػػػرؽ  التحػػػػدث بفاعميػػػػة بػػػػدوف أى مػػػػذكرات يجػػػػب عميػػػػؾ القيػػػػاـ بػػػػذلؾ بكػػػػل تمكنػػػػت إذا
إذا كاف البد مف استخداـ ممخص أو أى مالحظات مكتوبة ، اعل ذلؾ ولكف تػذؾ الممكنة. ولكف 

 أن ا البد أف تكوف أمر ثانوى بعد اإلعداد والتمريف.
يمكػػػف اسػػػتخداـ العػػػيف جيػػػدا أثنػػػاك القػػػراكة مػػػف المالحظػػػات ولكػػػف يتطمػػػب ذلػػػؾ مزيػػػد مػػػف 

باع كبير فػ  هػذ  الم ػارة، حيػث أن ػـ يسػتغموا  ـلدي  الج د والتمريف. فالعديد مف الخطباك الماهرة
 إللقػػاك -االنشػػغاؿ بنتػػائف نقطػػة هامػػة أوضػػحؾ أحػػد الجمػػاهير -بعػػض التوقفػػات الطبيعيػػة مثػػل 
البػػد أف تكػػوف مالحظاتػػؾ  األسػػموب. لالسػػتفادة مػػف هػػذا بحػػوزت ـالنظػػر عمػػ  المالحظػػات التػػ  

عرفػػت مادتػػؾ  إذالحػػل تتػػابع الرسػػالة.  مختصػػرة بحيػػث تكػػوف عبػػارة عػػف كممػػات بسػػيطة أو رمػػوز
وتجنػػب خسػػارة تػػأثير م ػػارة ل ػػا جيػػدا، سػػتكوف هػػذ  المفػػاتيح جيػػدة لمحفػػاظ عمػػ  تركيػػزؾ  وأعػػددت

 التواصل بالعيف مع الجم ور.
 

 س روابط.يأست .1

وحػػػدة  أمػػػاـعنػػػدما تتحػػػدث  فانػػػؾ تتعامػػػل مػػػع مجموعػػػة مػػػف األشػػػخاص المختمفػػػيف ولسػػػت تػػػؤدى 
النظػػرات عبػػر الغرفػػة  فانػػه يعنػػ   إلقػػاكصػػل الفعػػاؿ بػػالعيف ال يعنػػ  مجػرد مفػردة.ومف ثػػـ فػػاف التو 

 عم  كل مستمع بمفرد  وتكويف روابط شخصية معه. التركيز
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اجػػذب نظػػر  شخصػػيا. إلي ػػاأو  إليػػهكيػػ  تقػػوـ بػػذلؾ؟ ابػػدأ باختيػػار شػػخص مػػا والحػػديث 
أو لموقت الكاف  لقػوؿ لتكويف رابطة مرئية  -دقائق 25إل   0مف  -هذا الشخص إليؾ فترة كافية

 الجممة أو نقل فكرتؾ. ثـ انقل نظرؾ بعد ذلؾ إل  شخص أخر.
ربمػػا تالحػػع الخطيػػب الػػذى يحػػرؾ رأسػػه مػػف هػػذا الجنػػب إلػػ  ذاؾ أو يتنقػػل ببصػػر  مػػف 
اليمػػيف إلػػ  اليسػػار والعكػػس مثػػل المروحػػة الدوارة.تػػذكر دائمػػا  انػػه عمػػ  الػػرغـ مػػف ضػػرورة تنقػػل 

 أف يتبع هذا التنقل أى أسموب معيف. بيه، فانه ال يجعينؾ مف شخص إل  الذى يم
مف الس ل نسبيا القياـ بذلؾ وفقا لمعػدد المثػال  لمجم ػور الحاضػر بنػادى التوستماسػترز. 

مػػف النػػاس. ومػػع ذلػػؾ يمكنػػؾ اختيػػار  أالؼ أوكنػػت تخاطػػب مئػػات  إذاولكنػػه بعػػد أمػػرا مسػػتحيال! 
ومػػف ثػػـ يتكػػوف لػػدى جميػػع المسػػتمعيف مػػف كػػل مجموعػػة وتكػػويف روابػػط معػػه  اثنػػيفشػػخص أو 

 مباشرة. إلي ـانطباع انؾ تتحدث 
 

 راقب التعقيبات المرئية. .2

بينما تمقػ  خطابػؾ، يسػتجيب المسػتمعيف الػ  الرسػائل الغيػر لفظيػة. فاسػتخدـ عينيػؾ لمبحػث عػف 
تقولػه هذ  التعقيبات القيمة. بمراقبة هذ  الرسائل المرئيػة يمكنػؾ قيػاس ردة فعػل الجم ػور تجػا  مػا 

 وفقا ل ذ  الردود. اإللقاكومف ثـ ضبط طريقة 
 إليػػػؾ، ف ػػػذا يػػػدؿ أن ػػػـ ال يسػػػتمعوف إليػػػؾمػػػف الجم ػػػور ال ينظػػػر  ضكػػػاف هنػػػاؾ الػػػبع إذا

كنػت ال تسػتخدـ ميكرفػوف  إذاأيضا. ف  بعض األحياف يكوف السػبب عػدـ قػدرت ـ عمػ  سػماعؾ. 
كوف السبب هػو مجػرد الشػعور بالممػل. كاف لذلؾ ردة فعل ايجابية. وربما ي إذاتكمـ بصوت وراقب 

ذا عيد االسػػتحواذ عمػػ  انتبػػاه ـ عػػف طريػػق اسػػتخدـ الفكاهػػة سػػتت إلػػ  أفكػػاف كػػذلؾ  فسػػتحتاج  وا 
 أو حركات الجسد ال ادفة. اإليماكاتبعض  إضافةأو المالئمة وزيادة التغييرات الصوتية 

شػ ك مػا قمػت  هل يظ ر عم  مستمعيؾ الحيرة؟ إذا كػاف األمػر كػذلؾ يجػب عميػؾ شػرح
بقولػػه. راقػػب ـ عنػػد قيامػػؾ بالشػػرح وعنػػدما تػػرى عمػػ  وجػػوه ـ عالمػػات الف ػػـ انتقػػل إلػػ  النقطػػة أو 

 الفكرة التالية.
وانػؾ ربمػا تقطػب لممتحػدث.  مػر,ةهل يقطب المستمع ف  وج ؾ؟ تذكر أف الجم ػور يعػد 

لشػ ك مػع الجم ػور ف  وجوه ـ بدوف قصد. ابتسػـ ل ػـ وراقػب التغييػر فػ  تعبيػرات ـ. وقػـ بػنفس ا
بػدا  إذا أخػرى الذى يتمممل بعصبية: فربما انؾ قمت بعض الحركات المشتتة لالنتبا . ومف ناحيػة 

 حيث أنؾ تقـو بعمل جيد. أسموبؾعم  وجوه ـ السعادة واالهتماـ والتركيز التاـ فال تغير مف 
 

 كيف تترك انطباع أولى جيد
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 أحكػاـالػذيف يجتمعػوف لممػرة األولػ  يكونػوف  شػخاصفاألال امػة.  األشػياكاالنطباعات األول  مػف 
عندما تمق  خطاب، سيقـو الجم ور  .لألبدد شكل عالقات ـ دحفورية عف بعض ـ البعض والت  ت

 .إلقائؾبالحكـ عميؾ واالنطباع األوؿ الذى ستتركه عمي ـ سيؤثر مباشرة عم  نجاح 
 فأنػتعػزز رسػالتؾ المفظيػة. أحد أهدافؾ كخصيب أنه البد أف تقدـ صورة مرئيػة تكمػل وت

 تريد مف المستمعيف أف يظ روا لؾ الحب والثقة وأف يستمعوا ال  ما تقوله.
ذا بػاع األوؿ عمػ  طفانؾ قمت بالفعل بتػرؾ االن زالتوستماستر اك ضكنت عضو مف أع وا 

الخطػب فػ  الخػارج  إللقػاكيؾ عبارة عف مؤسسة تعميميػة تعػدؾ دنا أفزميمؾ العضو. ولكف تذكر 
مجموعػػة مػػف رجػػاؿ األعمػػاؿ فػػ  مجتمعػػؾ.  إلػػ ، وفػػ  المسػػتقبل ربمػػا تتحػػدث أخػػرجم ػػور  أمػػاـ

 جيد. أول وستكوف غريبا عم  العديد مف هؤالك الجماهير وسيصعب عميؾ ترؾ انطباع 
 

 مظيرك 

رضػػيت أـ أبيػػت  فػػاف مظ ػػرؾ البػػدن  يػػؤثر بقػػوة عمػػ  كيفيػػة حكػػـ األخػػريف عميػػؾ. عنػػدما تمقػػ  
 وهذ  الرسالة م مة لؾ كمتواصل. -البدن  رسالة مرئية قوية لمجم ورالخطاب، ينقل مظ رؾ 

طولػؾ أو خصػائص وج ػؾ، ولكػف يمكنػؾ تعزيػز ظ ػورؾ  أوالتغيير مف سػنؾ  ؾال يمكن
مف المالبس المالئمة والت يئة ووضع الجسد. ال يستطع هػذا الكتػاب تقػديـ معمومػات مفصػمة عػف 

تمػػ  بػػاختالؼ الزمػػاف والمكػػاف والعوامػػل االقتصػػادية والتفضػػيل بيػػن ـ يخ فاألسػػاليبهػػذ  األمػػور  
 واالجتماعية. ومع ذلؾ هناؾ بعض التعميقات العامة الت  يمكف تطبيق ا عم  كل الخطباك.

شػخص فػ  الجم ػور  أفضػلترتدى مالبس جيدة مثمؾ مثل  أفالقانوف الجيد لمممبس هو 
فسػػتاف  أوبدلػػة  أفضػػلؾ ارتػػداك ارتػػدى الجم ػػور بدلػػة أو فسػػتاف سػػ رة يجػػب عميػػ إذاعمػػ  األقػػل. 

 باستمرار مف نظافة مالبسؾ وأن ا جيدة الحياكة وأن ا مالئمة لؾ. تأكدس رة. 
فربمػػا  -إيمػػاكةوهرات التػػ  تممػػع أو تصػػدر ضػػجيف أثنػػاك عمػػل حركػػة أو ترتػػدى المجػػال 

ولنفس السبب اجعػل محفظتػؾ خاليػة مػف األشػياك الضػخمة أو  تجذب االنتبا  بعيدا عف الخطاب.
 النقود المعدنية أو المفاتيح الت  تصدر أصوات مرتفعة عند الحركة.

يحب الجم ور الخطيب الذى يظ ر الصحة الجيدة والنشاط البػدن . توضػح األبحػاث أف 
الجم ػػػور يػػػربط بػػػيف األداك الجيػػػد لمخطيػػػب وصػػػحة رسػػػالته المفظيػػػة. ولػػػذلؾ حػػػافع عمػػػ  نظامػػػؾ 

 الغذائي وتمارينؾ بانتظاـ. 
 

  قبل أن تتحدث
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وصػػوؿ الجم ػػور، البػػد مػػف يظ ػػر جػػزك مػػف انطباعػػؾ األوؿ قبػػل تقػػديمؾ لبػػدك الخطػػاب. بمجػػرد 
فػػػال تقػػػوـ بمراجعػػػة الخطػػػاب أمػػػام ـ. وبػػػدال مػػػف ذلػػػؾ  اخػػػتمط مػػػع الجم ػػػور  -انت ػػػاك تحضػػػيراتؾ

 خطابؾ. إنجاح إل الذى سيؤدى  قالواثواظ ر الجانب الودود 
أحسست بالتوتر، تنفس  إذاكوف منتبه وكيس. ت أفعند بداية االجتماع أو البرنامف، البد 

ب دوك. كما يوص  الخطيب بالقياـ ببعض الحركات األيسومترية، هذ  الحركػات التدريبيػة التػ  ال 
  األخريف وتساعد ف  التغمب عم  التوتر العصب . ايالحظ 

 
 الدقيقة األولي

أحػػػرج لحظػػػات العػػػرض. ولػػػ  هػػػ  جم ػػػور ال تعرفػػػه جيػػػدا، تكػػػوف الدقيقػػػة األ إلػػػ عنػػػدما تتحػػػدث 
مػا كنػت وثػػق  إذافخػالؿ هػذ  الثػوان  القميمػة يقػـو الجم ػور بػالحكـ عميػػؾ. ومػف ثػـ يمكػن ـ تحديػد 

ذاوصادؽ ومحب وراغب ف  مخاطبت ـ   إلػ ال. وسػوؼ يعتمػدوف  أـما كنت تستحق اهتمػام ـ  وا 
 حد كبير ف  هذا القرار عم  ما تقوله.
. اجعػل جسػدؾ متػوازف كػـ لػو تتخػذ وقفػة اإللقػاكمكػاف  إلػ بعد تقديمؾ، سر ب ػدوك وثقػة 

. قـ بالترابط الفورى مع الجم ور مف خالؿ مف خالؿ التواصػل المباشػر بػالعيف واالبتسػامة اإللقاك
يماكتػػػؾالدافئػػة. خػػػالؿ المحظػػػات األولػػػ  مػػػف الخطػػػاب  حػػػافع عمػػػ  اال تتجػػػاوز حركاتػػػؾ  الحػػػد  وا 

 دع الجم ور يتعود عميؾ أوال. – األدن 
 

 ابع اإلبيام عند اإليماءرفع أص

نمػػاائمنا ال تكػػوف فػػ  الكممػػات سػػمعظػػـ ر  أفأف نتػػذكر  إلػػ كخطبػػاك  نحتػػاج  تكػػوف فػػ  عرضػػنا  وا 
سػػػة اوتعبيػػػرات الوجػػػه و تطػػػوير ح اإليمػػػاكاتمػػػف  اإلكثػػػارالمرئػػػ  أيضػػػا. وهػػػذا يعنػػػ  لمػػػبعض  

ب ة لحػػػد تغييػػػر بعػػػض تمػػػؾ الصػػػفات المتشػػػا أوالتواصػػػل بػػػالعيف. ويعنػػػ  لمػػػبعض األخػػػر  تعػػػديل 
 كبير.

م مػػا كانػػت قػػوة صػػوتؾ وم ػػارات التحػػدث لػػديؾ، فػػاف قػػدرتؾ عمػػ  نقػػل أفكػػارؾ بصػػورة 
نمػاالتعبيرات الجسدية األخرى سيعزز ليس فقػط طريقػة عرضػؾ  أو اإليماكاتمرئية عف طريق   وا 
 فاعميتؾ كخطيب.

 
 

 تعميمات لتقييم الصورة المتحدثة لجسدك

اعدؾ فػػ  التعػػرؼ عمػػ  نقػػاط قوتػػؾ وضػػعفؾ الغيػػر يوجػػد نمػػوذج تقيػػيـ خػػاص يسػػ 92فػ  صػػفحة 
 المفظية. 
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المعػيف لػػؾ. اطمػػب  المقػػيـخبػػرة مػف  أكثػرابػدأ باختيػػار عضػو مػػف أعضػاك التوستماسػػترز 
خطابؾ أماـ النادى.  بإلقاكيقرا التعميمات التالية ثـ يكمل النموذج بينما أنت تقـو  أفمنه أو من ا 

ش معػه النتػائف مػع التأكيػد عمػ  ف مػؾ التػاـ لممعػدالت بعد ن اية خطابؾ، تحدث مع العضػو ونػاق
 والتعميقات الت  كتب ا.
  جسدؾ يتحدث" والت  تتعامػل مػع أى مشػكمة مػف اإليماكاتالكتاب " أجزاكثـ استعرض 

الخطػاب.  إللقػاكاألساليب العشوائية والمشتتة لالنتبا  مف طريقتؾ  إلزالةالمشاكل. كرس اولوياتؾ 
واطف التػ  حصػمت في ػا عمػ  معػدالت ضػعيفة والتحسػينات الموصػ  ب ػا  اعمل عم  تحسيف الم

إذا تعددت هذ  التحسينات، ركز عمػ  واحػدة تمػو األخػرى. يمكنػؾ قيػاس تقػدمؾ عػف طريػق القيػاـ 
نمػوذج تقيػيـ اضػاف  )كتػالوج  95بتقييمات دورية متتابعة لصػورة جسػدؾ المتحدثػة. يمكنػؾ طمػب 

 الدولية. زر ( مف منظمة التوستماستA 952رقـ 
 

 تعميمات المقيم

لقػػد طمػػب منػػؾ مسػػاعدة زميػػل لػػؾ فػػ  التوستماسػػترز عػػف طريػػق تقيػػيـ النػػواح  الغيػػر المفظيػػة فػػ  
بػػه خمسػػة أنػػواع الوقفػػة واإليمػػاكات وحركػػات  92خطابػػه/خطاب ا. النمػػوذج الموجػػود فػػ  صػػفحة 

الخصػػػػائص  الجسػػػػد وتعبيػػػػرات الوجػػػػه والتواصػػػػل بػػػػالعيف. ينػػػػدرج تحػػػػت كػػػػل نػػػػوع مجمػػػػوعتيف مػػػػف
 المتضادة يفصل بين ما بمقياس مف خمس نقاط.

يب لخطابه، اختار المعدؿ المالئـ لكل خاصية بوضع دائرة حوؿ احػد عرض الخطأثناك 
تكػػوف النتيجػػة ايجابيػػة. وبعػػد ذلػػؾ اعػػرض  0سػػمبية و تكػػوف النتيجػػة 2- 0 إلػػ  2المعػػدالت مػػف 

 ال امش األيسر.التعميقات وتوصيات التحسيف ف  المكاف الخاص بذلؾ ف  
تكػػوف  أفتقػػـو بعمػػل حكػػـ هػػاـ. يجػػب هػػذا النمػػوذج أنػػؾ  إكمػػاؿ أثنػػاكضػػع فػػ  اعتبػػارؾ 

مػػػ  الػػػذى تختػػػار  ال يعتبػػػر نقػػػاط. " هػػػدف ـ الرئيسػػػ  هػػػ  قموضػػػوعيا بقػػػدر االمكػػػاف. المعػػػدؿ الر 
مػػػف  تأكػػػدمسػػػاعدة الخطيػػػب فػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  نقػػػاط القػػػوة والضػػػع  فػػػ  الرسػػػائل الغيػػػر لفظيػػػة. 

وصياف ايجابية وداعمة لمنقػاط التػ  تحتػاج الػ  تحسػيف. كمػا يجػب عميػؾ كمقػيـ مناقشػة تقديمؾ ت
  نموذج التقييـ. إليهالمعدالت مع الخطيب عندما تعيد 
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 تقييم الصورة المتحدثة لجسدك
 

التعميقات/الحركات  النوع المعدل النوع
 الموصى بيا

 الوقفة
 متوازنة
 واثق
 مرتاح
 منتصبة

 سترخيةم

 الوقفة 
 عصب /متوتر
 غير واثق
 غير مرتاح
 مترهمة

 جامدة/صمبة

 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 

 اإليماكات
 مصطنعة/زائفة

 عشوائية
 سمبية
 ماكرة

 غامضة
 تشتت االنتبا  عف الرسالة المفظية

 اإليماكات 
 طبيعية/تمقائية
 ل ا معن 
 ةنشيط
 صريحة

 دقيقة/واضحة
 تعزز الرسالة المفظية

 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 

 حركات الجسد
 غير نشيطه/بميدة

 خرقاك
 عشوائية
 االنتبا  عف الرسالة المفظية تشتت

 حركات الجسد 
 سمسة/حية

 رائعة
 هادفة

 تعزز الرسالة المفظية

 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
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 رات الوجهيتعب
 جامد الوجه
 غير ودود
 مصطنع

 غير مناسب

 تعبيرات الوجه 
 حية
 ودودة
 طبيعية

 مالئمة لمخطاب

 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 

 التواصل بالعيف
 قسرى/مصطنع
 يتبع نمط معيف

 يكوف روابط مع المستمعال 

 التواصل بالعيف 
 طبيع /سمس

 ال يتبع نمط معيف
 يكوف روابط مع المستمع

 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 
2 9 2 4 0 

 


