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المقدمة

�آله  وعلى  حممد  نبينا  و�ملر�سلني،  �لأنبياء  �أ�سرف  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
و�سحابته �أجمعني..

ها �أنت عزيزي �ملتعّلم تعي�ش �أجو�ء جديدة يف تعّلم �للغة �لعربية يف �ملرحلة �لثانوّية، فبعد �أن �أنهيت 
در��ستك يف �مل�ستويني �لأول و�لثاين متدربا فيهما على بع�ش مهار�ت: �لنحو و�لقر�ءة و�لت�سال �لكتابي 
بع�ش  فيه على  وتدربت  �لأدبي(  �لثالث )�مل�سار  �مل�ستوى  �إلى  بعدهما  �نتقلت  ثم  �ل�سفهي،  و�لتو��سل 
مهار�ت: �لقر�ءة و�لت�سال �لكتابي من خالل مقرر �لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي)1(، تتدرب بعدها يف 
�مل�ستوى �لر�بع )�مل�سار �لأدبي( على بع�ش مهار�ت �لقر�ءة و�لتو��سل �ل�سفهي ب�سورة م�ستقلة مركزة 

وباأ�سلوب تعليمي مماثل ملا كان يف �مل�ستويات �لثالثة �ل�سابقة.
ويتج�سد مقرر �لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي)2( يف �سفوف )�مل�سار �لأدبي( يف �ملرحلة �لثانوية يف كتابني: 

كتاب �لتطبيقات وكتاب �ملادة �لعلمية.
لكت�سابك  و�لتفكري؛  و�لنقد  �لفهم  ومهار�ت  �للغوية  �ملهار�ت  فيه  متار�ش  ميد�ن  �لتطبيقات  فكتاب 

�لقدرة �للغوية �ملطلوبة و�لثقافة �لو�عية باللغة وق�ساياها وفنونها �ملختلفة.    
�سوئها  يف  ُتبَنى  �مل�ستهدفة،  �للغوية  �ملجالت  يف  �سرفة  علمية  مادة  يت�سمن  �لعلمية  �مل��ادة  وكتاب 
ما  فكل  و�حد،  كتاب  فهو جمموعة مر�جع يف  �لتطبيقات(؛  �ملوجودة يف )كتاب  �لتعّلمية  �لن�ساطات 
حتتاج �إليه لتنفيذ �لن�ساطات �ملوجودة يف )كتاب �لتطبيقات( جتدها يف هذ� �لكتاب، فعندما تعود �إليه 
تكون كمن رجع �إلى جمموعة من �مل�سادر و�ملر�جع يف �لقر�ءة و�لت�سال �لكتابي، دون �أن يغني ذلك 

عن �لرجوع �إلى م�سادر �لتعّلم �لأخرى ول �سيما �لتقني منها. 
�ملادة  �لتي تقدم يف )كتاب  �أن يكون كل كتاب مكمالاً لالآخر، فاملعلومات و�ملعارف و�ملفاهيم  ويتوقع 
�لعلمية( يجري �لتطبيق عليها يف )كتاب �لتطبيقات(، و�لتدريبات �ملوجودة يف )كتاب �لتطبيقات( 
 � �إذاً �إلى دليل م�ساعد ومعلومات تعني على تنفيذها، وهي موجودة يف )كتاب �ملادة �لعلمية(.  حتتاج 
يف  زيادة  �أو  �لرتف  من  ا  نوعاً �أحدهما  وجود  يكون  �أن  ميكن  ول  �خلا�سة،  �أهميته  �لكتابني  من  فلكل 

�لعبء.



ويتكّون كل من �لكتابني من وحدتني در��سيتني يهدف يف كلتيهما �إلى حتقيق جمموعة من �لأهد�ف �ملتمثلة 
فيما يلي: 

�لوحدة �لأولى: �لوحدة �لقر�ئية، وتعنى �إجمالاً بالقدرة على توظيف �إ�سرت�تيجيات خمتلفة للقر�ءة باختالف 
نوع �ملقروء وهدف �لقر�ءة، �إ�سافة �إلى فهم �ملقروء وحتليله وتقوميه. وتهدف �إلى:    

• زة لال�ستذكار، 	 �ختيار �لإ�سرت�تيجية �ملنا�سبة للقر�ءة بح�سب �لهدف )�لقر�ءة �ل�سريعة، �لقر�ءة �ملركَّ
�لقر�ءة �لتحليلية �لناقدة(، وبح�سب نوع �لن�ش )علمي/ �سعري/ نرث �أدبي/ وظيفي(. 

• حتليل �لبنية �ل�معرفية للن�سو�ش �لعلمية، و�لبنية �لأ�سلوبية �جلمالية للن�سو�ش �لأدبية، و تقوميهما يف 	
�سوء معاي�ري مو�سوعية. 

• فهم عبارة �لن�ش �ل�مقروء ودللته �ل�سمنية وما ور�ء �سطوره.   	
• �تباع �أ�ساليب د�عمة للفهم �لقر�ئي كالتخطيط وتلخي�ش �لأفكار ور�سم خمطط �ملو�سوع و�لتعليق و�إعادة 	

�إنتاج دللة �لن�ش.
• حتليل �ألفاظ �لن�ش و�أفكاره وحججه؛ للو�سول �إلى �أغر��ش من مثل: معرفة بيئة �لن�ش/ زمنه/ �سخ�سية 	

كاتبه/ روؤيته/ موقفه من �ملو�سوع.
• �تباع �إ�سرت�تيجية جيدة للدر��سة و�ل�ستذكار و�ل�ستعد�د لالختبار�ت �ملدر�سية و�أد�ئها.	

وحتليلها  �مل�سموعة  �لن�سو�ش  فهم  على  بالقدرة  �إجمالاً  وتعنى  �ل�سفهي،  �لتو��سل  وحدة  �لثانية:  �لوحدة 
ونقدها، و�لقدرة على �إنتاج خطاب لغوي �سفهي: �سليم ومنظم وموؤثر، و�لقدرة على �لت�فاعل �للغوي �لجتماعي 

)حمادثة  و��ستماعا(، وتهدف �إلى: 
• �إنتاج خطاب لغوي منظم و�سليم وموؤثر. 	
• ��ستخد�م �للغة �لف�سحى للتعبري عن �أفكاره و�أغر��سه يف �ملو�قف �للغوية �ملختلفة. 	
• �تباع �إ�سرت�تيجيات لغوية وعقلية و�ت�سالية  للتاأثري على �لآخرين و�إقناعهم. 	
• �حرت�م �آد�ب �حلو�ر و�ل�ستماع و�آد�ب �لختالف يف �لر�أي.  	
• مر�عاة �لأعر�ف �لجتماعية �للغوية، و�لظروف �ملحيطة باخلطاب؛ لإنتاج �خلطاب �أو فهمه.  	
• �لتلخي�ش و�لختز�ل وتدوين �ل�ملحوظات وحتديد �لأفكار �لرئي�سة وتوجهات �خلطاب �ل�م�سموع،  و�أغر��سه 	

�ملعلنة و�خلفية.    
ت�سمنته  وذلك مبا  �لتفكري،  تنمية  تدور حول  فيهما  �أهد�ف م�سمنة  �لوحدتني، هناك  �أهد�ف  �إلى  �إ�سافة 

درو�ش �لوحدتني من ن�ساطات وعمليات و�أ�سئلة. وتتمثل هذه �لأهد�ف فيما يلي:



• �تباع �إ�سرت�تيجيات منا�سبة لتعميق �لفهم وتلخي�ش �ملعرفة )خر�ئط �ملفاهيم، �لت�سجري، �لعنقدة(.	
• �لتنبوؤ، 	 �لتف�سري،  �لتنظيم،  �لعلمي وحل �مل�سكالت )�ملالحظة، �لت�سنيف،  �لتفكري  �لتمكن من مهار�ت 

فر�ش �لفرو�ش، �ختبار �لفرو�ش، �لتعميم(.
• �لتمكن من مهار�ت �لتفكري �لناقد )�لتمييز بني �حلقائق و�لدعاء�ت، �لتمييز بني �ملعلومات �ملرتبطة 	

باملو�سوع وغري �ملرتبطة به، حتديد م�ستوى دقة �لرو�ية �أو �لعبارة، حتديد م�سد�قية م�سدر �ملعلومات، 
بها،  �مل�سرح  �لفرت��سات غري  على  �لتعرف  �لغام�سة،  �ملعطيات  �أو  و�حلجج  �لدع��اء�ت  على  �لتعرف 

حتري �لتحيز، حتديد قوة �لربهان �أو �لدعاء، �لتنبوؤ مبرتتبات �لقر�ر �أو �حلل(.
• �لتمكن من مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي: �خليال و�لطالقة و�ملرونة و�لأ�سالة و�لتف�سيل.	

ومن جمموع �أهد�ف �لوحدتني و�أهد�ف جمال تنمية �لتفكري تتكون �أهد�ف تعليم �للغة �لعربية يف �ملرحلة 
�لثانوية �لتي ينتظر من �لطالب �لتمكن منها. ويتمثل �أبرزها يف �لتو��سل �للغوي �لناجح بالعربية �لف�سحى 
مة  ا وكتابة وقر�ءة( يف �ملو�قف �للغوية �ملنا�سبة، و�ل�معرفة �لو�عية بالقو�عد �لنحوية �ملنظِّ ا و��ستماعاً )حديثاً
لعمليات �سبط �أو�خر �لكلمات �ملعربة، و��ستخد�م عالمات �لرتقيم و�لأعر�ف �لكتابية مبا ي�ساعد على فهم 
�ملكتوب وت��نظيمه، وتنمية مهار�ت فهم �لن�سو�ش وحتليلها وتقوميها باتباع �إ�سرت�تيجيات خمتلفة للقر�ءة، 

�إ�سافة �إلى تنمية مهار�ت �لدر��سة و�لتعلم �لذ�تي، وتنمية مهار�ت �لتفكري: �لعلمي و�لناقد و�لإبد�عي.

واهلل ولي التوفيق.          
             الموؤلفون



كيف تستخدم الكتابين؟
عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة:

كيف تتعامل مع كتابي مادة �لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي؟               
     �أنت �أمام كتابني ميثالن مادة �لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي، يهدفان �إلى �لرتقاء 

مب�ستوى تعلمك، وهذ�ن �لكتابان هما:
• �لتي 	 �للغوية  للمجالت  �لعلمي  �ملحتوى  على  وي�ستمل  �لعلمية(،  )�ملادة  كتاب 

�ل�سفهي.  و�لتو��سل  �لكتابي،  �لنحو، و�لقر�ءة، و�لت�سال  ي�ستهدفها �ملنهج يف 
وهو بهذه �ل�سفة مرجع علمي متعدد �مل�سادر يف �ملجالت �للغوية �مل�ستهدفة. 

• كتاب )�لتطبيقات(، وي�ستمل على �لن�ساطات �لتي تك�سبك �ملهار�ت �للغوية يف �لقر�ءة و�لكتابة 	
و�لتحدث و�ل�ستماع. وهو �أ�سبه ما يكون بدورة تدريبية؛ ت�ستهدف �كت�سابك �لقدرة �للغوية �ملنا�سبة 

و�لثقافة �لو�عية باللغة وق�ساياها وفنونها �ملختلفة. 

�لعالقة بني �لكتابني:                          
     بني �لكتابني عالقة تكاملية وتبادلية؛ فاملحتوى �لعلمي من �ملعلومات و�ملعارف 
كتاب  يف  عليها  �لتطبيق  يجري  �لعلمية(  )�ملادة  كتاب  يف  تقدم  �لتي  و�ملفاهيم 
)�لتطبيقات(، و�لن�ساطات �ملوجودة يف )كتاب �لتطبيقات( حتتاج �إلى دليل م�ساعد 

ومعلومات تعني على تنفيذها وهي موجودة يف كتاب )�ملادة �لعلمية(. 

كيف ت�ستخدم �لكتابني؟  
   كتاب )�لتطبيقات( هو �لكتاب �ملقرر، و�أما كتاب )�ملادة �لعلمية( فيمثل �إ�سافة 

تعينك على فهم حمتوى كتاب �لتطبيقات وتنفيذ تدريباته.

�لقر�ءة و�لتو��سل �للغوي



دليل األشكال والرموز 
المستخدمة في الكتاب

و�سف حمدد لأبرز العنا�سر التي يتوقع اأن يتقنها الطالب بعد درا�سته 
الوحدة.

مدخل ي�سف مو�سوع الوحدة، ويحفز دافعية الطالب للتعلم، ويثرياهتمامه 
للمعرفه، ويف الغالب ينتهي ب�سوؤال عام عن الوحدة.

اأ�سئلة مع اإجاباتها تهدف اإلى م�ساعدة الطالب على فهم املادة العلمية 
وكيفية تطبيقها.

املراجع وامل�سادر التي اأخذت منها املادة العلمية للوحدة، وميكن للطالب 
العودة اإليها لال�ستزادة منها حول مو�سوع الوحدة.

حتديد للدرو�س التي تت�سمنها الوحدة.

توجيهات للطالب تعينه على حتقيق اأهداف الوحدة بي�سر وفعالية.

معلومات اإ�سافية تهدف اإلى توفري فر�س ال�ستزادة من املعلومات املتعلقة 
بالدر�س دون مطالبة املتعلم بها يف التقومي.
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الوحدة األولى

1

الوحدة القرائية
القراءة السريعة

          
�سرعة  على  ا  اأي�سً قادًرا  تكون  اأن  تعني  بل  فقط  اأ�سرع  ب�سكل  تقراأ  اأن  تعني  ل  ال�سريعة 

ا�ستيعاب ما تقروؤ ه وا�ستخال�س ما حتتاجه  من معارف وعلوم منا�سبة  من داخل هذا 

التي متكنك  من م�سايرة ومتابعة ع�سر  الو�سيلة  اإنها  املتجدد،  الهائل  املعلوماتي  الكم 

املعلومات واملعرفة،  و هي مفتاح لتحقيق جناحاتك امل�ستقبلية ال�سخ�سية واملهنية  

فما اأنواع القراءة ال�سريعة؟ وما اأهدافها؟ وكيف نطبق اإ�سرتاتيجياتها؟



اأهداف الوحدة

مدة التنفيذ

مو�ضوعات الوحدة

دليل الوحدة

هذا الكتاب يعينك على حتقيق اأهداف الوحدة، وهي اأن:
  تت�سفح الكتب، واملقالت، والإنرتنت.. بكفاءة عالية.

  تقراأ ب�سرعات خمتلفة )متاأنية، بطيئة، �سريعة، فائقة ال�سرعة( بح�سب  
      الهدف من القراءة، ونوع املقروء.

  تتخل�س من امل�سكالت ال�ست التي حتد من �سرعة القراءة.
  ت�ستخدم اإ�سرتاتيجية )القراءة الذكية = الرتكيز + القفز( بنجاح.

  ت�ستخدم منظم القراءة للزيادة من �سرعة القراءة.
  تقراأ ب�سرعة تفوق )350ك/د( مع فهم تف�سيالت املو�سوع.

  ت�ستفيد من اأعراف الكتابة لزيادة �سرعتك القرائية.
  ت�ستخدم التعليقات والتلخي�سات ور�سوم التذكر لزيادة الفهم وال�ستيعاب.

اأنواع القراءة ال�سريعة.

معوقات �سرعة القراءة.

اإ�سرتاتيجيتان لت�سريع القراءة.

ثمانية �أ�سابيع



الوحدة األولى

1

اإر�شادات املتعلم

12

القراءة  القراءة،  قبل  ما  )اأ�سئلة  القراءة  خطوات  على  الأول  امل�ستوى   )1( العربية  اللغة  كتاب  يف  تدربت   
الرتكيز(،  اإ�سرتاتيجيات  القراءة،  بعد  ما  اأ�سئلة  املركزة،  للقراءة  اخلم�س  اخلطوات  ال�سريعة،  التمهيدية 
وكلها متطلبات اأ�سا�سية للتمكن من مهارات هذه الوحدة، فحاول مراجعتها، وتطبيقها يف درا�ستك لن�سو�س 

هذه الوحدة.
والنفجار  الع�سر  مقت�سيات  حتتمها  �سرورة  اإنها  للقراءة،  اإ�سرتاتيجية  جمرد  لي�ست  ال�سريعة  القراءة    
املعريف. ما مل تكن قارئا �سريعا فلن ت�ستطيع متابعة ال�سيل اجلارف من املعلومات التي تتزايد كل يوم. اإن 

الق�سية ق�سيتك، واأنت الذي �ستقرر ما اإذا كنت راغًبا يف تطوير �سرعتك القرائية.
القراءة هي عملية تكوين املعنى، ما مل حت�سل على املعنى فاأنت ومن مل يقراأ �سواء. اإن القراءة ال�سريعة التي    

ت املعنى ل قيمة لها. اقراأ �سريًعا، واجته �سوب املعنى بكل قواك الرتكيزية. تفوِّ
�ساهم يف تكوين مكتبة خا�سة للف�سل، اأح�سر كتاًبا خمتاًرا اأو جملة، واأودعها مكتبة الف�سل؛ لتكون مادة    

للتدريب ت�ستفيد منها اأنت وزمالوؤك.
القراءة ال�سريعة مهارة معقدة حتتاج اإلى تدريب مكثف، قد ل تفي به الدرو�س املخ�س�سة لهذه الوحدة،    
اجعل الق�سية ق�سيتك ال�سخ�سية، واقتطع )15 دقيقة( من كل يوم للتدرب الذاتي على ال�سرعة القرائية.
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مدخل

ا يعرب عن �أبرز ما فيه؛ لأ�سميناه ع�سر تدفق �ملعلومات  لو �أردنا �أن نطلق على �لع�سر �لذي نعي�سه ��سماً
و�ملعرفة، فالع�سر �حلايل ي�سهد ثورة كربى يف و�سائل �لت�سالت، وتغمرنا فيه و�سائل نقل �ملعرفة ب�سيل 

جارف من �ملعلومات و�ملعارف �ملتجددة و�ملتالحقة كل يوم وكل �ساعة بل وكل ثانية تقريبا.
�إذن ما �لآلة عالية �لتقنية �لتي �ست�ساعدنا على ��ستيعاب ذلك �لطوفان من �ملعلومات؟ �لإجابة هي ل 
�سيء. لذلك فال�سرعة �لقر�ئية مطلب �أ�سا�ش، ي�ساعدنا على �لحتفاظ بتو�زننا يف هذ� �لع�سر، فاإذ� كنا 
حمتفظني ب�سرعة بد�ئية يف �لقر�ءة ف�سوف نكون عاجزين عن قر�ءة �حلد �لأدنى مما جتب علينا قر�ءته 
ومتابعته. لكن ذلك يجب �أن يتغري، فمهار�تنا �خلا�سة بالقر�ءة يجب �أن ترتقي ويعاد ت�سميمها من �أجل 

�لتعلم وم�سايرة �لع�سر.
 �إن �لو�سيلة �لوحيدة �لتي متكننا من متابعة �سيل �ملعلومات �جلارف �إمنا هي �سرعة �لقر�ءة.

أهمية  القراءة السريعة

�إننا يف حاجة حقيقية �إلى �أن نعرف �أن �لقر�ءة �ل�سريعة مل تعد ترفا، ولكنها �أ�سبحت حاجة �سرورية، �أو 	•
مبعنى �آخر �أ�سبحت �إحدى �لأدو�ت و�ملهار�ت �لأ�سا�سية للباحثني عن �ل�ستمر�ر يف �لتميز و�لتفوق.

�لتدرج 	• �إلى  �لإن�ساين  �لفكر  يقود  متكامال  نظاما  يحوي  جديد�  عقليًّا  برناجما  �ل�سريعة  �لقر�ءة  متثل 
و�لتطور يف ��ستيعاب �حلركة �ل�سريعة للمعرفة لي�ش ملرة و�حدة، ولكن ملر�ت عديدة.

�لتاريخية 	• �ملعرفية  �حلاجات  �إ�سباع  وت�سمن  نف�سه،  �لوقت  يف  و�جل��ودة  �ل�سرعة  ت�سمن  طريقة  �إنها 
و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية و�لعلمية و�لرتفيهية يف �لوقت نف�سه.

�إنها برنامج عقلي جديد يحقق �ل�سرعة يف �لتهام �لكلمات و�لأ�سطر و�لفقر�ت ب�سورة ت�ساعد �لقارئ 	•
على م�ساعفة م�ساحة ذ�كرته، وحتتاج �لقر�ءة �ل�سريعة من �لقارئ �للتز�م بالوقت للح�سول على 

نتائج �أف�سل.
�لعمل، وميكنك 	• �أو  �ملنزل  �أو خارج  د�خل  �نتظار  تعي�سها يف حالة  �أوقاتا كثرية  �إنك ت�سادف يف حياتك 

��ستغالل هذه �لأوقات لكي جتمع �لكثري من �ملعارف و�ملعلومات من خالل �لقر�ءة �ل�سريعة.
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ةءيرةلا ةءارقلا

ماذا نقصد بالقراءة الفعالة السريعة؟

�لقر�ءة �ل�سريعة ت�سمل يف م�سمونها �لقر�ءة �ل�سحيحة، فلي�س �ملق�سود هو �لقر�ءة ب�سكل �أ�سرع فقط، بل 
هي �لقر�ءة ب�سكل �أذكى. فهي متزج بني كل �ملهار�ت �ملتبادلة للرتكيز و�لفهم و�ال�سرتجاع، فيجب �أن تتعلم كيف 

تكون قارئا مرنا، وكيف ت�ستوعب �أ�سعب �ملو�سوعات �لفنية ب�سكل �أ�سرع و�أ�سهل.

إن القراءة السريعة تعني:

�ملالحقة �ل�سريعة لكل ما يدور حولنا باأق�سى كفاءة ممكنة يف �لقر�ءة و�الطالع.	•
�ل�سيطرة على حجم �الأور�ق وم�سادر �ملعرفة حولنا، وت�سخريها خلدمة �أهد�فنا و�سعادتنا.	•
�لتعامل �ل�سريع مع �ملعلومات �أثناء تناولها؛ مما يزيد من قوة �لتاأثر يف �لتفاعل مع �لعقل.	•
�لفرز �ل�سريع للمعلومات و��ستبعاد ما ال تريده و�لرتكيز على ما حتتاج �إليه.	•
�إدماج عمليات �لفهم و�لتقييم و�لنقد للمعلومات يف مرحلة و�حدة مبا يتنا�سب مع ما يفعله �حلا�سب �لذي 	•

جتل�س �أمامه.
�لتفاعل مع �لو�قع و�لتنبوؤ بامل�ستقبل و�ال�ستعد�د له من خالل �ال�ستقبال �ل�سريع و�جليد لكل ما يدور حولك.	•
�لقر�ءة �ل�سريعة تعني �أنك ت�ستخدم �لربنامج �لعقلي �ملتو�فق ن�سبيًّا مع ما ت�ستخدمه من �أجهزة ومعد�ت 	•

وتدفق للمعلومات.

عة
ري

س
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ءة
قرا
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وقت أقل

تعلم أكبر

تركيز عال

تحصيل أكبر
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سرعة القراءة ترفع مستوى االستيعاب

يالزم �أغلب �ملبتدئني يف جمال �لقر�ءة �ل�سريعة �سعور باأن م�ستوى �ل�ستيعاب عندهم قد �نخف�ش، �إل �أن 
هذ� �ل�سعور ل يعرب عن �حلقيقة، فقد �أثبتت �لدر��سات �لتي �أجريت  يف هذ� �جلانب باأن م�ستوى �ل�ستيعاب 
يزد�د بازدياد �سرعة �لقر�ءة؛ حيث ُوِجد �أن �لقر�ءة �ل�سريعة تزيد من �لفهم �أكرث من �لقر�ءة �لبطيئة بالن�سبة 
ل  �ل�سريعة  �لقر�ءة  �لقارئ عندما ميار�ش  لأن  وذلك  �ملثال؛  �سبيل  على  �ملقالت  كقر�ءة  �لقر�ء�ت  لكثري من 
وبالتايل  و�ملعلومات،  لالأفكار  �ل�سامل  �ملعنى  عن  يبحث  و�إمنا  ذ�تها،  بحد  مكتوبة  كلمة  كل  معنى  على  يركز 
ي�ستخل�ش �مل�سمون من �ملكتوب �لذي �أمامه ب�سورة �أ�سمل و�أ�سرع. كما �أن �لقر�ءة �ل�سريعة ل تتيح للقارئ �لغفلة 

و�ل�سرحان حال �لقر�ءة،كما ين�ساأ هذ� عن �لقر�ءة �لبطيئة.
�لكلمات  �لعني بني  �ل�سريعة، فزيادة �سرعة نقل  للقر�ءة  �لو�سائل �ل�سحيحة  بتعلم  ا  لكن يبقى هذ� مرهوناً
و�ل�سطور دون معرفة �لطريقة �ل�سريعة لذلك �سيوؤدي حتما �إلى خف�ش م�ستوى �ل�ستيعاب، ومن ثم تت�ساعف 

�أزمة �لقر�ءة عند �لقارئ، وهذ� بدوره ي�سعف ثقة �لقارئ بنف�سه وبقدرته على �ل�سيطرة على ملكة �لقر�ءة.

هل تعد القراءة السريعة أمرا يسيرا؟

�إن �لقر�ءة �ل�سريعة تعد مهارة نف�سية حركية، فتعلمها لي�ش �أ�سعب من لعب �لتن�ش �أو ��ستخد�م لوحة 
مفاتيح �حلا�سب �لآيل �أو �حلياكة. فاأي �سخ�ش لديه �لد�فع وي�ستطيع �لقر�ءة �ل�سليمة باإمكانه �أن يتعلم 

مهارة �لقر�ءة �ل�سريعة.

كيف تطور سرعة قراءتك؟

هل ميكن لأي �سخ�ش �أن يزيد من �سرعة قر�ءته مبجرد تعلمه لأ�ساليب �لقر�ءة �ل�سريعة؟
�لإجابة هي نعم، ول، يف �لوقت نف�سه!

�إجابة حمرية. �ألي�ست كذلك؟
�لقر�ءة �ل�سريعة �ساأنها ك�ساأن �لألعاب �لريا�سية، ككرة �لقدم على �سبيل �ملثال، ل ي�ستطيع �ل�سخ�ش 
�أن يقرر باأن يتعلم كرة �لقدم، فيدخل �مللعب مبا�سرة ليجري خلف �لكرة ويركلها ويقول بعدها باأنه 
�سار يعرف كيف يلعب كرة �لقدم. على من يريد تعلم كرة �لقدم �أن يتعلم قو�عدها وطرقها، و�لأهم �أن 
يتمرن ب�سكل م�ستمر؛ حتى يجيدها �إلى �أق�سى حد، و�أن ي�ستمر يف �لتدريب و�ملر�ن بعد ذلك؛ ليحافظ 

على لياقته يف م�ستوى مرتفع، وكذلك �لقر�ءة �ل�سريعة.
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يحتاج �ملرء يف �لبدء �أن يت�سلح بالرغبة �ل�سادقة يف تطوير �سرعة قر�ءته، و�أن ي�سرع بعد ذلك يف 
تعلم �لو�سائل و�لأ�ساليب �ملتبعة للقر�ءة �ل�سريعة، ومن ثم عليه �أن يو��سل �لتدريب على هذه �لأ�ساليب 

�جلديدة للقر�ءة، و�أن ي�سرب على �ل�سعوبات �لتي �ستظهر له يف بد�ية �مل�سرية، و�أن يثابر بعزم.
ولكي ت�سبح قارئا تت�سم مبهارة �ل�سرعة وذ� م�ستوى متقدم، فعليك تكري�ش مقد�ر معني من �لوقت 
للممار�سة و�لتمرين. فاأنت ت�ستطيع �أن تتعلم �أ�سا�سيات �لقر�ءة خالل �ساعة �أو �ساعتني، وت�ستطيع �أي�سا 
يف تلك �لفرتة �لق�سرية �أن ت�ساعف �سرعة قر�ءتك مع �إدر�ك جيد �أو �أف�سل. لكن ذلك ل يعني �أنك 
�ست�سبح بارعا �أو قارئا �سريعا متقدم �مل�ستوى؛ حيث �إن �خلربة يف �أي جمال ل تكت�سب يف عدة �ساعات.
�أ�سابيع،  �إلى �ساعة يوميًّا على مدى �ستة  �أدنى فرتة تدريب ترت�وح ما بني خم�ش و�أربعني دقيقة  �إن 
وبذلك ت�ستطيع �أن حتول �لقر�ءة �ل�سريعة �إلى مهارة د�ئمة. كما �ستوفر لك تلك �لفرتة �ل�سغرية فو�ئد 
كبرية يف جمال حياتك �لتعليمية. فمن �أجل �حل�سول على �أق�سى فائدة، ميكنك �ختيار مو�د متعلقة 

بدر��ستك �أو تخ�س�سك �أو عملك ل�ستخد�مها كمو�د للتمرين على �لقر�ءة.
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كيف تحسب معدل سرعة قراءتك؟

هل اأنت قارئ �سريع اأو متو�سط ال�سرعة اأو قارئ بطيء؟
يقروؤون  ممن  »�إنني  قول  ذلك  ومثال  �لقر�ءة،  ل�سرعة  عامة  مر�تب  �سمن  �أنف�سهم  ي�سعون  �لنا�ش  معظم 
ببطء«. وقبل �أن تتدرب على مهارة �لقر�ءة �ل�سريعة، ولكي تتمكن من قيا�ش تقدمك فيما بعد يف �سرعة �لقر�ءة، 

عليك �أول �أن حتدد �ل�سرعة �لتي تقر�أ بها حاليًّا.
لتحديد معدلت القراءة في المادة التي تقروؤها، اتبع الخطوات التالية:

�سع عالمة على نقطة بد�ية �ملادة �ملقروءة.. 1
حتتاج حل�ساب دقيق للوقت؛ لذ� حدد وقت �لبدء �أو ��ستخدم �ساعة �إيقاف، و�بد�أ �لقر�ءة.. 2
عندما تنتهي من �لقر�ءة حدد وقت �لنتهاء، �أو �سجل �لوقت �مل�ستغرق يف �ساعة �لإيقاف، ثم قربه �إلى . 3

دقائق  �إلى خم�ش  فيقرب  ثانية(  و35  دقائق  �مل�ستغرق )5  �لوقت  كان  �إذ�  مثال  �لدقيقة،  ربع من  �أقرب 
ون�سف، و�إذ� كان )5 دقائق و52 ثانية( يقرب �إلى �ست دقائق.. وهكذ�.

حل�ساب متو�سط عدد �لكلمات يف �ل�سطر �لو�حد قم بعد �لكلمات يف �ستة �أ�سطر كاملة، وق�سم عدد �لكلمات . 4
على �ستة.

مثال: 54 كلمة يف �ستة �أ�سطر ÷ 6 = 9 )متو�سط عدد �لكلمات يف �ل�سطر �لو�حد(.. 5
لتح�سل على متو�سط عدد كلمات �ل�سفحة قم بعد �لأ�سطر يف �سفحة كاملة، ثم ��سرب ذلك �لعدد يف . 6

متو�سط عدد كلمات �ل�سطر.
مثال: عدد �لأ�سطر يف �ل�سفحة �لو�حدة 16 �سطر� × 9 = 144 )متو�سط عدد كلمات �ل�سفحة(. 7
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لتحديد عدد �لكلمات �ملقروءة قم بعد �ل�سفحات �لتي قر�أتها، و��سرب ذلك �لعدد يف متو�سط عدد كلمات . 8
�ل�سفحة.

مثال: عدد �ل�سفحات �ملقروءة 5 �سفحات × 144 = 720 كلمة )عدد �لكلمات �ملقروءة(. 9
والآن طبق المعادلة التالية لتحدد �سرعتك القرائية:

�سرعتك �لقر�ئية = عدد �لكلمات �ملقروءة )ك( ÷ �لزمن بالدقيقة )د(.
للتطبيق على �ملثال �ل�سابق:

معدل كلمات �ل�سطر = )9 كلمات(
عدد �لأ�سطر يف �ل�سفحة = )16 �سطر�(

عدد �ل�سفحات �ملقروءة )5 �سفحات(
�لزمن )3 دقائق(

�إذن عدد �لكلمات �ملقروءة )ك( = 9 × 16 × 5 = 720 كلمة.
�ل�سرعة = 720 ÷ 3 = 240 ك/د

معدل القراءة الجيدة

�سرعة �لقر�ءة �ل�سائدة بني �لنا�ش هي ما بني مئتني وثالث مئة كلمة يف �لدقيقة، �أي بحدود خم�ش ع�سرة 
�سفحة من �لقطع �ملتو�سط لكل ع�سر دقائق؛ لذ� فاملعدل �لذي يقل عن مئتي كلمة يف �لدقيقة يعدُّ معدل بطيئا، 
و�أما ذلك �لذي يكون فوق �لثالث مئة كلمة يف �لدقيقة فيعدُّ مقبول. لكن �سرعة �لقر�ءة �جليدة ترت�وح ما بني 
�سبع مئة وثماين مئة كلمة يف �لدقيقة. علما باأن من يتعلمون طرق وتقنيات �لقر�ءة �ل�سريعة قد ي�سلون �إلى �أكرث 

من ذلك بكثري.

كيف تقيّم الفهم؟

��ساأل نف�سك د�ئما: ما �لكم �لذي �أدركته من �ملادة �لتي قر�أتها؟ و�لإدر�ك هنا ل يعني �أنك ت�ستطيع ��سرتجاع 
كل �ملعلومات، حيث �إن �لفهم و�ل�سرتجاع مهارتان منف�سلتان، فال�سوؤ�ل: ما �لكم �لذي فهمته مما قر�أت خالل 

حلظة قر�ءته؟ 
قم بتقدير ن�سبة مئوية لفهمك على �أ�سا�ش ذلك �ملعيار. فاإذ� فهمت مادة مقروءة بن�سبة 50% فاإن ذلك يعني 
�أنك قد فهمت �لأفكار �لرئي�سة مع قليل من �لتفا�سيل، كما �أن �حل�سول على ن�سبة 60% يعني اأنك فهمت النقاط 
�لرئي�سة  �لأفكار  فهمت  �أنك  يعني   %80 ن�سبة  على  �حل�سول  �أن  حني  يف  �لتفا�سيل،  ببع�ش  و�أملمت  �لأ�سا�سية 

وت�ستطيع ربط معظم �لتفا�سيل.
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� �أن نفرق بني �أد�ء �لقر�ءة �ل�سريعة وبني �لتمرين عليها، فاأنت خالل �لتمرين يجب �أل ت�سع  لكن من �ملهم جدًّ
�لفهم هدفا، بل ركز على معدل �ل�سرعة فقط، حيث عليك �أن ت�سعى للتمرين على �سرعات قر�ءة �أعلى بكثري من 
ال ل�سرعتك �أنك تتمرن ب�سرعة  معدل �ل�سرعة �لذي ت�ستهدف �لو�سول �إليه، وهنا �سيكون �لهتمام بالفهم معطِّ

�أعلى من معدل �ل�سرعة �لذي تتقنه، بل �أعلى من �ملعدل �لذي ت�سعى للو�سول �إليه.

تمرين عملي

�أن يقر�أ حتت �سغط �لوقت، كاأن يحدد لنف�سه ن�سف  ميكن للقارئ - لكي يتمرن على �لقر�ءة �ل�سريعة - 
�ساعة لقر�ءة 20 �سفحة مثال، يجد نف�سه �سار متمكنا من ذلك بكل �سال�سة، ثم ينتقل �إلى مرحلة �أ�سرع فيجعل 
وهكذ�،  لقر�ءة 30 �سفحة  �ساعة  ن�سف  �إلى  يرتقي  ثم  عليها،  ي�سيطر  لقر�ءة 25 �سفحة حتى  �ساعة  ن�سف 

�سيجد �لقارئ نف�سه ومع �لوقت قد �سارمتمكنا من �لقر�ءة ب�سكل �أ�سرع مما كان عليه بكثري.

20

25

30
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القراءة السريعة

محددات السرعة

إن السرعة  في القراءة محكومة بعدد من العوامل، منها:

درجة عمق الفهم التي يريد القارئ الو�سول اإليها:	•
نحن نعلم �أن للفهم درجات و�أعماقا متفاوتة، فهناك �لفهم )�حلريف( �أي فهم ظاهر �لن�ش ومنطوقه، 
�أعمق من �سابقه، يقوم �لقارئ بتحليل �ملقروء،  �أو ماذ� يقول �لن�ش. وهناك �لفهم )�لتحليلي( وهو 
وتف�سري م�سمونه، وحتليله و��ستخال�ش �لنتائج منه، وهناك �لفهم )�لناقد(، و�لفهم �لإبد�عي. وهو 
بني  فيه  ومييز  وبنائه،  و�أ�سلوبه  �لن�ش  معلومات  على  �لقارئ  يحكم  وفيه  �لتحليلي،  �لفهم  من  �أعمق 
�حلقائق و�لآر�ء، وينفذ �إلى ما ور�ءه فيقدم حلول و�قرت�حات بديلة، وين�سئ ن�سو�سا يف �سوئه، وي�ستفيد 

منه يف حل م�سكالت م�سابهة.
ومعنى ذلك �أن بع�ش �لقر�ء يقفون عند �أول درجات �لفهم، وبع�سهم ينفذ �إلى  ما بني �سطور �لن�ش، 

�أو يتعدى �إلى ما ور�ء �ل�سطور.
�لفهم  �إلى  للو�سول  �لقر�ءة  من  �أ�سرع  �ستكون  �حلريف  �ملعنى  لتح�سيل  �لقر�ءة  �أن  �لو��سح  ومن 

�لتحليلي، وهذه �أ�سرع من �لقر�ءة للو�سول �إلى �لفهم �لإبد�عي �أو�لناقد.
اأهمية المادة المقروءة:	•

كلما كانت �ملادة �ملقروءة �أكرب �أهمية كان �لقارئ حمتاجا �إلى قدر �أكرب من �لتاأين و�لبطء و�لتكر�ر 
�أو   � �أهمية قر�ءة مقرر مدر�سي لأد�ء �لختبار غداً و�أدق. فال ميكن مقارنة  �أعمق  للح�سول على فهم 

قر�ءة عقد �سركة �سيتم توقيعه، باأهمية قر�ءة ديو�ن من �ل�سعر للمتعة و�لت�سلية. 
حجم المعلومات:	•

�إن بع�ش �لن�سو�ش و�ملو�د �ملقروءة مليئة باملعلومات و�ملفاهيم، وبع�سها يحتوي على �لقليل من �ملعلومات 
و�لكثري من �ل�سروحات و�لأمثلة. وكلما �زدحم �لن�ش باملعلومات �حتاج �لقارئ �إلى �لتاأين و�لبطء.

�سعوبة المادة المقروءة:	•
� بالن�سبة للقارئ ذي �لثقافة �جليدة، �أو ب�سبب ح�سن تنظيمها، �أو ب�سبب  بع�ش �ملو�د �لقر�ئية �سهلة جدًّ

جمال �أ�سلوب �لكاتب، وبالتايل �ستكون قر�ءتها �أ�سرع من قر�ءة مادة �سيئة �لتنظيم �أو ركيكة �لأ�سلوب.
�أن تزد�د �ل�سرعة يف قر�ءة �ملادة �ملاألوفة و�ل�سهلة و�ل�سيقة، و�أن تتباطاأ  ومن �ملتوقع و�ملنطقي كذلك 

ب�سكل كبري يف �ملادة �لغريبة غري �ملاألوفة وذ�ت �لرتكيب �للغوي �ل�سعب.
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الزمن المتاح للقراءة:	•
�إذ� علمت مثال بالختبار قبل وقته ب�ساعة و�حدة ف�سوف تكون �سرعتك �لقر�ئية �أ�سعاف �سرعتك 

حني تعلم مبوعده منذ �أ�سبوع.
تقرر  اأن  ت�ستطيع  ذلك  على  وبناء  ال��ق��راءة،  �سرعة  في  تتحكم  اأ�سا�سية  عوامل  هذه خم�سة 

اإ�ستراتيجيتك القرائية المنا�سبة، فتختار بين:
قر�ءة متاأنية فاح�سة.	•
قر�ءة بطيئة، ُتقر�أ فيها �ملادة يف عدد من �خلطو�ت �مل�سل�سلة للو�سول �إلى �لغاية �ملق�سودة.	•
قر�ءة �سريعة.	•
 قر�ءة فائقة �ل�سرعة.	•

�إننا نتعلم �إ�سرت�تيجيات خمتلفة للقر�ءة، ونتمرن على �سرعات خمتلفة؛ لن�ستخدم كل �إ�سرت�تيجية وكل 
�سرعة يف مكانها �ملنا�سب. 

ومن غري �ملنا�سب �أن ن�ستخدم �سرعة فائقة يف �لقر�ءة يف �ملكان �لذي يتطلب قر�ءة متاأنية �أو بطيئة، 
ول �أن ن�سري ب�سرعة بطيئة يف �ملكان �لذي يتطلب قر�ءة �سريعة.

ماالذي  املعلومات:  حجم 
�صيحدث لو مل حت�صل على 

�صعوبة املادة املقروءة: املعلومة؟
التنظيم،  �صوء  ب�صبب 
الأ���ص��ل��وب،  رك��اك��ة  اأو 
ثقافة  اإلى  الفتقار  اأو 

الن�ص... 

املقروءة:  امل��ادة  اأهمية 
املوجودة  املعلومات  كمية 
يف الن�ص، كمية املعلومات 

التي يريدها القارئ

الزمن املتاح للقراءة  حم����ددات ال�ص��رع��ة 
 عمق االفهم: مام�صتوى 
بلوغه؟  امل���راد  الفهم 
 / حت��ل��ي��ل��ي   / )ح����ريف 

نقدي/ اإبداعي( 
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هناك اأنواع وحالت قرائية تتطلب �سرعة فائقة في القراءة، من اأ�سهرها:
قر�ءة �لتم�سيط، قر�ءة �لنتقاء، قر�ءة �لت�سفح و�ل�ستطالع، قر�ءة �لن�سو�ش �لوظيفية، �لقر�ءة على �سبكة �لإنرتنت.

قراءة التمشيط

�إذ قد يكون لدى �لقارئ  � من �لقر�ءة، ت�ستخدم للبحث عن معلومات �سغرية وحمددة،  هي نوع �سريع جدًّ
�لقارئ  �أو مهمة، لأن  باأكمله مطلوبة،  �لن�ش  �إجابة عنه. وهنا ل تكون قر�ءة  �إلى  �لو�سول  �سوؤ�ل معني، يريد 

يبحث عن �إجابة حمددة.
وتتم هذه �لقر�ءة عرب �لقفز فوق �لكلمات و�جلمل، �إذ يكفي �أن مير عليها �لقارئ مرور �لكر�م.

وخري مثال على ذلك، �لبحث يف دليل �لهاتف، وهنا ل تكون قر�ءة �لدليل بطبيعة �حلال  مهمة �أو �سرورية، بل 
ا على بع�ش �لأ�سماء �لقريبة من �ل�سم �ملطلوب، �أثناء �لبحث عنه هجائيًّا. كذلك �لأمر  قد ن�سطر للمرور �سريعاً
فيما يتعلق بالبحث يف معجم عن معنى مفردة ما، �أو �لبحث يف مو�سوعة عن تعريف مب�سطلح من �مل�سطلحات، 

وكذلك �لبحث يف كتب �لرت�جم و�ل�سري...
على  للح�صول  حم��ددة،  ق��راءة  حول  ترتكز  لأنها  املعلومات(؛  التقاط  )ق��راءة  اأي�صا  القراءة  هذه  وت�صمى 

معلومات حمددة مرغوبة نحتاجها من بني معلومات كثرية.
وتتطلب قر�ءة �لتم�سيط معرفة بطريقة �لبحث يف �ملعاجم و�ملو�سوعات و�لأدلة، كما تتطلب �لرتكيز و�لتوجيه 

نحو �لهدف مبا�سرة.
�إن قر�ءة �لتم�سيط نوع من �لقر�ءة �ل�سريعة، تتفاوت يف �سرعتها تبعا للمادة �ملقروءة وحاجتنا منها.

أنواع القراءة السريعة
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قراءة التصفح واالستطالع

يت�سفح  فعندما  ب�سرعة.  كثيرة  معلومات  تح�سيل  على  ت�ساعد  ا،  ج��دًَّ �سريعة  ق��راءة  هو  الت�سفح 
القارئ كتابا، اأو مقال في مجلة فاإنه ياأخذ فكرة �سريعة عنه، ق�سد الخروج باأجوبة عن اأ�سئلة محددة 
حول المو�سوع، منها على �سبيل المثال: هل هذا الكتاب منا�سب لل�سراء والقتناء؟ هل هذا المو�سوع 
تهمني قراءته قراءة مكثفة مركزة؟ ما راأي الموؤلف فيه؟ ما غر�سه من كتابته؟ ما فكرته الرئي�سة؟

وتتلخ�س الغاية الأ�سا�سية من قراءة الت�سفح في اإلقاء نظرة عامة على الن�س اأو الكتاب اأو المقال 
لمعرفة مو�سوعه، واأخذ فكرة عن نوع القراءة التي يحتاجها. فاإذا طلب منك قراءة كتاب ما في وقت 
محدد، ماذا تفعل؟ اإنك تقوم اأول بت�سفحه، فقد ل يكون لديك الوقت الكافي لقراءته قراءة مركزة.

ولتطبيق قراءة الت�سفح تطبيقا �سحيحا يمكن اتباع التوجيهات التالية:
�نظر �إلى �سفحة �لعنو�ن، و�ملقدمة. �قر�أ كالًّ منهما ب�سرعة، دون �لتفات �إلى �لتف�سيالت، وعند �إمتام 	•

هذه �لعملية يكون قد تكّون لديك فكرة عامة عن �لكتاب.
�در�ش فهر�ش �ملحتويات ملعرفة �لعناوين �لرئي�سة و�لفرعية �لتي يعاجلها. �إن �لفهر�ش هو دليل �لكتاب، 	•

ا يف و�سعه. و�ملوؤلف بذل جهد� خا�سًّ
�نظر �إلى قائمة �مل�سطلحات، و�إلى ملخ�ش �لكتاب، وقائمة �ملر�جع، فهي ت�سلط �ل�سوء �أي�سا على �ملو�سوع 	•

برمته ب�سورة مفيدة.
�أو ينهي كل 	• �أهد�فها،  �إذ� كان �لكاتب ميهد لف�سوله بكتابة  �طلع ب�سرعة على ف�سول �لكتاب، وحدد ما 

ف�سل مبلخ�ش �سغري؛ فعندما يوجد ذلك فاإن قر�ءته تغني عن قر�ءة �لف�سل بكامله.
تفح�ش �لر�سوم و�ل�سور و�جلد�ول، وحدد وظيفتها.	•
�قر�أ بع�ش فقر�ت �لكتاب، خمتارة من هنا وهناك، عدة فقر�ت ل �أكرث؛ لتعرف لغة �لكاتب و�أ�سلوبه.	•

قراءة االنتقاء

عندما ت�سرتي �سحيفة �أو جملة، �أو تطلع على كتاب �سخم �أو ديو�ن �سعر، �أو تت�سل بالإنرتنت، فاإنه من غري 
�ملحتمل �أن تقر�أ كل �سيء، و�إمنا �ستبحث يف �أي منها عن مادة منا�سبة تنتقيها للقر�ءة.

�إن بع�ش �ملو�سوعات ي�سدك �إلى قر�ءته ب�سبب عنو�نه �جلاذب، �أو جودة �ملقدمة، �أو ب�سبب معرفتك بكاتبه، 
�أو  �لأخرى،  �ملو�سوعات  تتجاوز  حني  يف  لقر�ءته،  عنده  �ستتوقف  وبالتايل  باملو�سوع،  �ل�سخ�سي  �هتمامك  �أو 

تكتفي بقر�ءة عناوينها.
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أنواع القراءة السريعة

موقعها،  �حفظ  �أو  عندها،  �إ�سارة  �سع  بل  فور�،  لقر�ءتها  �ملنتقاة  �ملادة  عند  تتوقف  �أل  لك  �لأف�سل  ومن 
�ملنتقاة وقم  �ملو�د  �أو  �ملادة  �إلى  �لت�سفح، عد  �نتهيت من  �إذ�  �أو �ل�سحيفة.. حتى  �لكتاب  و��ستمر يف ت�سفح 

بقر�ءتها قر�ءة متاأنية.
اإننا في القراءة النتقائية نقوم بعملين:

�لت�سفح �ل�سريع؛ لنتقاء مادة منا�سبة للقر�ءة.	•
قر�ءة �ملادة قر�ءة متاأنية. 	•

قراءة النصوص الوظيفية

عندما تكون موظفا �أو رجل �أعمال، فاإنك �سوف حتا�سر بعدد من �لر�سائل و�لتقارير و�لطلبات و�ل�سكاوى 
تكون  �لتي  �ملكتوبة  �ملو�د  من  ذلك  غري  �إلى  و�لإعالنات...  �لدعوة  وبطاقات  �لتجارية  و�لعرو�ش  و�ملعامالت 
قر�ءتها جزء� من و�جباتك �ليومية، وو�سيلة للحفاظ على متيزك وعالقاتك،  وحتى يف حياتك �لعامة قد تتبادل 

�لر�سائل بينك وبني �أهلك و�أ�سدقائك.
ا �إل �أنه من ح�سن �حلظ �أن هذ� �لنوع من �ملو�د يتبع منطا  ورغم �سخامة �ملو�د �ملكتوبة �لتي تو�جهك يوميًّ
معينا يف تنظيم �لن�ش، وي�ساعد على ذلك �لتعرف على �لبنية �لفنية للن�ش �لوظيفي، فيجيب عن خم�سة �أ�سئلة: 

)من؟ ماذ�؟ ملاذ�؟ متى؟ �أين؟(:
من؟: �لكاتب، �ملر�سل، �ل�سخ�سيات ذ�ت �لأهمية.
ماذ�؟: �ملو�سوع: ماذ� يريد �ملر�سل؟ ما �لر �سالة؟

ملاذ�؟: �ل�سبب �لذي دفع �ملر�سل �إلى كتابة �لر�سالة، �أو �لهدف من �لر�سالة.
متى؟: �لزمن �أو �ملوعد.

�أين؟: �ملكان.
وعندما تقراأ فاإنك تتجه مبا�صرة اإلى التقاط اإجابات تلك الأ�صئلة اخلم�صة، وتقفز عن اأي تف�صيالت اإ�صافية 

خارج حدود �لإجابة.

القراءة على شبكة اإلنترنت

�إلى  �لو�سول  من  متكنك  فهي  ع�سرنا؛  يف  �لوقت  توفري  و�سائل  �أعظم  من  و�حدة  )�لإنرتنت(  �سبكة  تعد 
�ل�سخمة  �ملعرفية  �ملادة  من  �ل�ستفادة  على  وت�ساعد  مكانك،  يف  و�أنت  عنه  تبحث  مو�سوع  �أي  عن  معلومات 

�ملنت�سرة فيها، وتوفري �لوقت يعني �أي�سا توفري �ملال.
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�إنك ت�ستطيع �لبحث عن �أية معلومة بال�ستفادة من خدمة �لبحث على �لإنرتنت، فبمجرد �لبحث �ستح�سل 
لفتحها  هدفك  �إلى  �أقرب  �ملو�قع  هذه  �أي  حتديد  عليك  ويبقى  لهدفك،  �ملنا�سبة  �ملو�قع  وعناوين  قو�ئم  على 

وت�سفحها، وت�ستطيع طبع �ملعلومات �أو تخزينها
ومبجرد اأن تعرث على ارتباط تظن اأنه ي�صري اإلى املعلومات التي تريدها، عليك اأن تت�صاءل عن املعلومة هل 
ا للرقابة، ول يوجد قانون يفر�ش على موؤلفي �سفحات �لإنرتنت �أن  هي �سحيحة �أم ل؟ فالإنرتنت لي�ش خا�سعاً
ير�عو� دقة �ملعلومات �لتي يعر�سونها، بل �إن �أي م�ستخدم لل�سبكة ي�ستطيع �إ�سافة معلومات �أو بحوث �أو ن�سو�ش 

�إلى بع�ش �ملو�قع.
لذ� على �لقارئ �أن يتاأكد من �ملعلومة، ويتاأكد من �ملوقع �لذي يعر�سها، ومن هو كاتبها، وما هي مرجعيته، 
�أن تقر�أ  �أم �لدعاية وجمع �ملال.. وغري ذلك من �لت�ساوؤلت. و�لأف�سل  وهل هدف �ل�سفحة �لتعليم و�لتثقيف 

�ل�سفحات �لتي قام بو�سعها موؤ�س�سات و�أفر�د معروفون.
هذه خم�ش حالت نحتاج فيها �إلى �لقر�ءة �ل�سريعة، وميكننا �إ�سافة حالت �أخرى، مثل: �سيق �لوقت �ملتاح 
للقر�ءة، و�سخامة �ملعلومات �لتي نريد �لو�سول �إليها، و�لرغبة يف متابعة ما ين�سر يوميًّا يف �ل�سحف و�ملجالت 

و�سبكة �ملعلومات.
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أنواع القراءة السريعة

أنواع القراءة السريعة وأهدافها وإستراتيجياتها:

قراءة التم�شيط

البحث عن 
معلومة 

معينة - اأو 
معنى مفردة 
- اأو تعريف 
م�شطلح اأو 
رقم هاتف

من اأهدافها

اأهم م�شادرها

اإ�شرتاتيجياتها

غالبًا:املعاجم 
املو�شوعات، 

الأدلة، 
واأقل من 

ذلك: الكتب 
وال�شحف

البحث 
باحلرف 
الأول من 

الكلمة.
البحث 

بالعنوان.

القفز اإلى 
املحتوى 

املهم اعتماداً 
على اأعراف 

الكتابة.
حتديد من؟ 
ماذا؟متى؟ 
اأين؟ ملاذا؟

قراءة الفهار�س 
مطالع  – قراءة 
فقرات املقدمة- 
فح�س الأ�شكال 

والر�شوم –قراءة 
مطالع الف�شول 
املهمة- قراءة 

اأهداف اأو 
ملخ�شات عينة 
من الف�شول اإن 

وجدت 

الت�شفح – 
النتقاء – اإكمال 

الت�شفح – 
العودة لقراءة 

املنتقى: النتقاء 
بح�شب جودة 

املطالع. النتقاء 
بح�شب الأهمية. 
النتقاء بح�شب 

الكاتب

الكتب،
ال�شحف،
املجالت

الكتب ذات 
املو�شوعات 

املتعددة، 
ال�شحف، 
املجالت 

ال�شكاوى، 
الطلبات، 
التقارير، 
العرو�س، 
املعامالت، 
الدعوات، 

املقرتحات    

-اإجادة ا�شتخدام 
احلا�شب الآيل 

بكيفية  –املعرفة 
عمل )الإنرتنت(

-ا�شتخدام )خدمة 
البحث( بال�شم 

اأو العنوان اأو 
املفردة الأكرث 
اأهمية –كيفية 
ح�شر النتائج 

وتقليلها – اختيار 
املوقع الأكرث 

منا�شبة من قائمة 
النتائج  - احلكم 
على م�شداقية 

املعلومة –التاأكد 
من اإذن املوقع 
بنقل املعلومة

اأخذ انطباع 
عام -اقتناء 
كتاب - اإبداء 

راأي �شريع 
- التمهيد 
للقراءة 
املركزة.

ال�شتمتاع 
-الت�شلية - 

ال�شتزادة يف 
مو�شوع معني= 
قراءة ت�شفح

+قراءة 
متاأنية

اأداء واجبات 
العمل - 
حتقيق 

املنفعة - 
املحافظة على 

العالقات.

البحث عن 
معلومة 
معينة، 

الت�شفح، 
متابعة 

امل�شتجدات.

قراءة الن�شو�س قراءة النتقاءقراءة الت�شفح
الوظيفية

قراءة على 
الإنرتنت
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الم�سكالت ال�ست الرئي�سة في القراءة:
ا اأو متو�سطا. لكن  اإذا كنت تقراأ ما بين 150 و 350 كلمة في الدقيقة، فاأنت تعد قارئا عاديًّ
من المحتمل اأن �سرعة قراءتك تنح�سر داخل هذا المعدل. اإذن ما الفرق بينك وبين ال�سخ�س 
الذي يقراأ ما بين 500 اإلى 1000 كلمة في الدقيقة اأو اأكثر؟ اإن الإجابة تقع في �ست م�سكالت 

�سائعة متعلقة بالقراءة والتي قد تعّلم القارئ ال�سريع التغلب عليها. وهذه الم�سكالت هي:
التهجي )�لقر�ءة كلمة كلمة(:. 1

�إن �أح����د �ل���ف���روق �ل��رئ��ي�����س��ة ب���ني �ل���ق���ارئ �مل��ت��و���س��ط و�ل���ق���ارئ �ل�����س��ري��ع ت��ك��م��ن يف �ل��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ي 
ي��ن��ظ��ر ب��ه��ا ك��ل منهما �إل����ى �ل�����س��ف��ح��ة. ل��و ن��ظ��رن��ا �إل����ى ك��ث��ري مم��ن ح��ول��ن��ا ل��وج��دن��اه��م ي���ق���روؤون كما 
ت�سييق  �إل���ى  ت���وؤدي  �ل�سكل  ب��ه��ذ�  �ل��ق��ر�ءة  كلمة،  كلمة  �ل��در����س��ي��ة،  �سنو�تهم  ب��د�ي��ة  يف  �ل��ق��ر�ءة  تعلمو� 
ب��امل��ر�ن و�مل��ر����ش. �أك���رث  ب��ل ومي��ك��ن تو�سيعه  �لأم����ر،  �ل���ذي ه��و جم���ال و����س��ع يف حقيقة  �ل��ن��ظ��ر   جم���ال 
     لو نظرت �إلى كلمة و�حدة من هذه �ل�سطور، وثبت نظرك عليها، �ستجد �أنك يف �لوقت نف�سه ترى �لكلمة 
هذه  ذلك.  من  �أكرث  ورمبا  بعدها،  وكلمتني  قبلها  كلمتني  يرون  قد  �آخرين  �إن  بل  بعدها،  و�لتي  قبلها  �لتي 
من  �أكرث  رمبا  �أو  خم�سا  �أو  ثالثا  �لو�حدة  بالنظرة  تلتقط  �أن  على  قادرة  �لب�سرية  �لعني  �أن  تثبت  �حلقيقة 
�لكلمات �ملكتوبة. وبذلك ميكن للعقل �أن يلتقط �ملحتوى �ملعريف �ملوجود يف �سطر يتكون من �أربع ع�سرة كلمة 

مثال يف نظرتني �أو ثالث، بدل من �أن ينظر �إليه �لقارئ �أربع ع�سرة مرة، �أي بعدد �لكلمات �ملوجودة فيه.
الرتداد )�لرت�جع بوعي �أو بدون وعي(:. 2

�إما ب�سبب ق�سور يف �لفهم وبالتايل   يحدث �لرت�جع عندما تقوم باإعادة قر�ءة كلمات قد قر�أتها بالفعل، 
قر�ءة  من  تنتهي  فعندما  �لو�عي،  غري  �لرت�جع  يكون  وهنا  ب�سري  خطاأ  ب�سبب  �أو  بوعي،  �لرت�جع  يكون 
منه. �نتهيت  �ل��ذي  �ل�سطر  ق��ر�ءة  تعيد  �أن��ك  تكت�سف  �لتايل،  �ل�سطر  �أن��ه  تعتقد  ملا  عينيك  وتنقل   �سطر 
       �إن �لقارئ متو�سط �مل�ستوى يق�سي حو�يل �سد�ش �لوقت �لذي يقر�أ فيه يف �إعادة �لقر�ءة، ويرجع �ل�سبب 
يف ذلك ل�سوء فهم حول كيفية عمل �لعني، حيث يعتقد معظم �لنا�ش �أن �أعينهم ت�سبه �آلة �لكتابة يف �لنتقال 
من �سطر �إلى �آخر ب�سرعة و�سال�سة، لكن �لعني ل تعمل بهذه �لطريقة، فهي تتحرك ببد�يات ونهايات غري 
منتظمة؛ لأنها مرتبطة ع�سبيا بالدماغ، وبالتايل فهي ت�ستدل على فهم �ملقروء ب�سريا عرب �لر�سائل �لعك�سية 

�لتي ير�سلها �لدماغ �إلى �لع�سب �لب�سري �مل�سوؤول عن ��ستيعاب �لروؤية. 
بطء النتقال )�لرتد�د ببطء(:. 3

 هو  �إحدى �مل�سكالت �ملتعلقة بالرت�جع وطريقة ��ستخد�م عينيك يف �لقر�ءة، وهو م�سكلة رئي�سة ل يدركها 
كثري من �لنا�ش. ويق�سد بها �لوقت �لذي ت�ستغرقه عيناك يف �لنتقال من نهاية �ل�سطر �إلى بد�ية �ل�سطر 

�لذي يليه، وكذلك �لوقت �لذي ت�ستغرفه يف تقليب �ل�سفحات.

معوقات سرعة القراءة
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معوقات سرعة القراءة

 وي�ستغرق �لقارئ �ملتو�سط ثلث �لوقت �لذي يق�سيه يف �لقر�ءة ملجرد �لبحث عن �ل�سطر �لتايل. ويعني 
هذ� �أنك من كل ثالث �ساعات تق�سيها يف �لقر�ءة، حتتاج �ساعة كاملة للبحث عن �ل�سطر �لتايل. �أي �أنك ل 

ت�ستوعب فيها �أي معلومة، وهذ� كثري من �لوقت �ل�سائع دون ��ستفادة!
نق�س المفردات:. 4

 �إن عدم �لإملام بح�سيلة كلمات كافية تعد م�سكلة لي�ش من �ل�سهل حلها. ففي بع�ش �لأحيان عندما تو�جه كلمة 
غري ماألوفة بالن�سبة لك ل جتد بديال �سوى �أن تبحث عنها يف �ملعجم. لكن �حلقيقة �أن معظم �لنا�ش لن ترتوى 
 بالرجوع �إلى �ملعجم يف كل مرة يو�جهون فيها كلمة غري ماألوفة بالن�سبة لهم. �إذن فكيف تكّون ح�سيلة قوية؟
       هناك عدة طرق لرفع ح�سيلة �لكلمات من �سمنها �لتعر�ش ملو�سوعات وكلمات �أكرث كنتيجة لالإ�سر�ع يف 

�لقر�ءة، ومبرور �لوقت �سيكون لذلك �أثر �إيجابي على ح�سيلة �لكلمات �لتي تلم بها دون �أن ت�سعر مبجهود.
�لن�ش  للمعاجم من خالل موقعها يف  �لرجوع  �إلى  �لكلمة دون �حلاجة  �إلى معنى  �لو�سول         كما ميكن 

و�سياقها وما يحيط بها من كلمات وجمل ومعان.
ا به مزيد من �لكلمات �ملاألوفة         وتظهر فائدة �لإملام بح�سيلة و�فرة من �لرثوة �للغوية عندما تقر�أ ن�سًّ

فاإنك تقروؤه ب�سرعة كبرية؛ لأن كل كلمة منه تقروؤها بال�سرعة �لتي تقر�أ بها حرفا و�حد�.

�ملفرد�ت  عن  خمتلفة  بطريقة  �ملفرد�ت  هذه  مع  تتعامل  �أن  �ملتخ�س�سة  �ملفرد�ت  فهم  تطوير  يتطلب 
�لن�ش، وعادة مات�ستطيع  �سياق  �لتي ل تفهمها معنى د�خل  �ملتخ�س�سة  �لكلمات  تفيد  �لعادية  فغالبا ما 
�لقر�ءة دون معرفة �ملعنى �لدقيق لكلمة ما،و�ستظل مدركا ملا تعنيه �جلملة �أو �لفقرة، �أما عدم فهم �لكلمة 
�ملتخ�س�سة  فمن �ملمكن �أن يجعل فهم �أي �سيء يف �لن�ش حمل �لقر�ءة �أمر� م�ستحيال وخا�سة �إذ� كانت 
�لقطعة كلها تدور حول هذه �لكلمة.وكلما كنت على در�ية �أكرث بالن�ش �ملتخ�س�ش كنت قادر� على �لقر�ءة 
على   � �عتماداً وذلك  بالن�ش،  در�ية  على  ت�سبح  حتى  �لوقت  بع�ش  ذلك  منك  ي�ستغرق  وقد  �أ�سرع،  ب�سكل 
م�ستوى �ملعرفة لديك، و�إذ� ما�تبعت ب�سع خطو�ت ب�سيطة فاإن عملية �لتعلم قد ت�سبح �أ�سهل بقدر كبري، 
ا حتت كل كلمة لتفهمها من �ملفرد�ت �ملتخ�س�سة وتعود �إلى �لقامو�ش  ومنهاعلى �سبيل �ملثال �أن ت�سع خطًّ
وتكتب معانيها يف  مذكرة  مع حتديد مكانها بال�سفحة؛لكي ت�ستطيع  �لعودة �إليها مرة ثانية،وهناك طريقة 
�أخرى ت�ستطيع   من خاللها �أن تزيد من معرفتك   لهذه �ملفرد�ت  وهي �أن حتمل معك �ملذكرة وكلما �سمعت  
�أو قر�أت  كلمة ل تفهمها دّونها يف �ملذكرة ودّون فهمك لها ثم �ك�سف عن معناها يف �ملعجم لتعرف  �إذ� ماكان 
تخمينك �صحيحا اأم ل، وهذا مترين جيد ي�صجعك  على التفكرييف تعريف هذه املفردات وا�صتنباط معانيها.

مادة إثرائية
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ال�سوت الداخلي )�لنطق �ل�سامت(:. 5
 من �مل�سكالت �لتي حتول بينك وبني �لقر�ءة �ل�سريعة �ل�سوت �ل�سعيف �لذي ت�سمعه بد�خلك كلما قر�أت. 

فما هذ� �ل�سوت؟ �إنك تنطق �لكلمات ب�سكل غري ملفوظ د�خل ر�أ�سك عندما تقروؤها. 
للكلمات هو �مل�سكلة �لأولى �لتي حتد من �سرعة �لقر�ءة، فاإن كنت  �أو غري �مللفوظ  �إن �لنطق �ل�سامت 
� يف �أثناء قر�ءتها فاأنت حتدد بذلك �سرعتك يف �لقر�ءة ب�سرعتك يف �لكالم. فمعظم  تقوم بنطق �لكلمات �سرًّ
�لنا�ش ل ي�ستطيع �أن يتكلم باأ�سرع من مئات قليلة من �لكلمات يف �لدقيقة، وهذ� هو �ل�سبب �لرئي�ش �لذي 

يجعل �سرعة �لقر�ءة �ملتو�سطة 252 كلمة يف �لدقيقة. 
يجب �أن تتعلم كيف تقلل من م�سكلة �لنطق �ل�سامت �أو غري �مللفوظ للكلمات؛ لكي ت�سبح قارئا �سريعا. 

لكن، قبل �أن تقلل من �سوتك �لد�خلي يجب �أن تدرك ملاذ� ي�سدر هذ� �ل�سوت؟ 
باخت�سار �سديد هذه �مل�سكلة تعود �إلى بد�يات تعلمك �لقر�ءة يف �سنو�ت �لدر��سة �لأولى، وتدربك على 
�إنك مبجرد جتاوزك لهذه �ملرحلة �لأولية  �لقر�ءة ب�سوت غري م�سموع بعد �لقر�ءة ب�سوت عال مع �ملعلم. 
� كي  ي�سبح هذ� �لأ�سلوب غري �سحيح؛ حيث ت�سبح معظم �لكلمات مرئية ولي�ش من �ل�سروري نطقها �سرًّ
تعرف معناها، مثل: قلم، ورق، هاتف، كتاب... هذه �لكلمات ر�أيتها مر�ت كثرية ل حت�سى. على �سبيل �ملثال 
�إذ� نظرت �إلى يدك �لآن، هل يجب �أن تقول: )يد( لكي تعرف �أنك تنظر �إليها؟ بالطبع ل. لكنك عندما متر 

عليك كلمة )يد( يف �ل�سفحة، فاإنك ما زلت تنطقها يف د�خلك وكاأنك تر�ها للمرة �لأولى.
 �إنك على �لأرجح لن ت�ستطيع �أن تق�سي على هذه �مل�سكلة نهائيًّا، لكن يجب �أن يكون هدفك هو �أن تقلل 

�مل�سكلة تدريجيًّا حتى ت�سل يف �لنهاية �إلى نطق �لكلمات �لغريبة عليك و�لكلمات �لتي تعطيك �ملعنى فقط. 

ا من  �لنوم و�لر�حة  من معوقات �لقر�ءة �أي�سا هو �أن ت�سعر  بالتعب و�لإرهاق فاإن مل ت�ستطع �أن تنال ق�سطاً
فاأمامك  طرق �أخرى ملو�جهة ذلك:

توقف ملدة ق�سرية وتنف�ش بعمق وقم بعمل بع�ش �لتمارين �لب�سيطة.	•
��ستخدم �أ�سلوب �لقر�ءة �ملتعدد �حلو��ش.	•
ا�صرب الكثري من املاء وجتنب الإفراط يف تناول ال�صكريات  وقلل من تناول املنبهات )الكافيني(.	•
ق�سم �لوقت �لذي تق�سيه يف �لقر�ءة �إلى �أجز�ء، مدة كل جزء يرت�وح ما بني ع�سر �إلى خم�ش ع�سرة دقيقة.	•

مادة إثرائية
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معوقات سرعة القراءة

نق�س التركيز : . 6
�إلى  �أو من �أي مادة �أخرى... وعندما ت�سل  �أو رو�ية  �أو كتاب مدر�سي  قد تقر�أ �أحيانا �سفحة من جريدة 
نف�سه  �ملو�سوع   لقر�ءة  �لرجوع  للتو«. وحينئذ يجب عليك  �أعرف ماذ� قر�أت  »�أنا ل  �ل�سفحة تفكر  نهاية 
مرة �أخرى، وقد يح�سل �أن تقر�أها ثالث مر�ت. فهذه م�سكلة مرتبطة بالرتكيز، و�لذي يوؤثر بالطبع على 

فهمك.
ل�سماع  مكان جماور  �إلى  موجها  �نتباهك  يكون  �لأحيان  بع�ش  ففي  �لرتكيز،  ت�ستت  �أ�سباب  وتختلف         
مناق�سة ما، �أو ت�سمع �أ�سو�تا باخلارج، �أو بد�أت ت�سرح باأفكارك، بل قد يكون �سبب هذ� �ل�سرحان و�لت�ستت 
�لذهني ب�سبب كلمة قر�أتها يف �لن�ش �لذي بني يديك، و�نطلق بك �خليال ور�ء هذه �لكلمة، كاأن متر بك كلمة 
تاأخذك بعيد� عن  �أنها  �أو مثرية لهتمامك لدرجة  �أي كلمة ملفتة لنتباهك  �أو  �أو كلمة »�حتفال«  »�لطعام« 
�لن�ش �لذي تقروؤه، وقد تقوم بقلب �ست �أو �سبع �سفحات من �لن�ش قبل �أن تدرك �أنك مل ت�ستوعب �أيًّا من 

معلوماته، و�أن عليك �أن تعيد قر�ءة هذ� �ملو�سوع مرة �أخرى على �لأقل. 
يف  �لعقل  رغبة  تقل  وبالتايل  �لكايف،  �لتنبيه  عقلك  �إعطاء  يف  �لغاية  حتقق  جيدة  ب�سرعات  �لقر�ءة  �إن 

�ل�سرود لأي مكان �آخر، ومبعنى �آخر يجب �أن متالأ �لعقل من �أجل �أن يقل �ل�سرود.
 �إذ� �كت�سفت �أنك م�ساب باإحدى هذه �مل�سكالت فعليك �لتخل�ش منها فور�، �إن �لأمر ل يعدو �أن يكون 
قناعة، فحني تقتنع بوجود هذه �مل�سكلة لديك، وتقتنع ب�سرورة جتنبها ف�ستكون قادر� على ذلك، و�إذ� كانت 

هذه �مل�سكالت تقود �إلى بطء �لقر�ءة فاإن �لتخل�ش منها �سيقود حتما �إلى �سرعة �لقر�ءة.

معوقات
ال�شرعة

بطء
النتقال

نق�س 
الرتكيز

التهجي

ال�شوت 
الداخلي

نق�س 
املفردات

الرتداد
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منها  القرائية،  ال�سرعة  عادة  اكت�ساب  على  ت�ساعد  والإ�ستراتيجيات  الطرق  من  عدد  هناك 
الطريقتان التاليتان:

1- إستراتيجية اقتناص جوهر المعنى:

تعتمد هذه الإ�ضرتاتيجية على اقتنا�ص جوهر املعنى، والقفز عن التفا�ضيل، بالإ�ضافة اإلى اتخاذ اإجراءات 
ت�ضحيحية ملعاجلة ق�ضور الفهم.

اقتنا�ص جوهر املعنى: الرتكيز على الأفكار الرئي�ضة للمو�ضوع، واملعلومات واملفاهيم والتف�ضيالت التي  �
يعتني الن�ص بتقدميها واإي�ضاحها.

وهناك معينات ت�ساعد القارئ على اقتنا�ص جوهر المعنى، منها:
دع الكاتب يحدد لك الأفكار الرئي�سة:	•

يف هذه الأيام لي�ص عليك اأن تبحث عن الأفكار الرئي�ضة حيث اإن كل من يكتب كتابا اأو مقال اأو تقريرا اأو ما 
�ضابه ذلك، يقوم بنف�ضه بعملية حتديد الأفكار الرئي�ضة والتطورات املهمة يف املو�ضوع، كما نالحظ اأن كل مادة 
من�ضورة يف هذه الأيام تعتمد على كتابة عناوين رئي�ضة بني الفقرات واإبرازها؛ لتحدد بداية مناق�ضة كل فكرة 
�صواء كانت جديدة اأو فرعية. وهذه العناوين تقدم لنا نقاط املواد التالية لها فيما ي�صبه ال�صندوق، وطبعا ال بد 

اأنك �ضاهدت مثاًل لذلك فيما قراأته من كتب و�ضحف وتقارير.
كما يلجاأ الكاتب اأحيانا اإلى حيل الطباعة مثل الكتابة بحروف مائلة اأو كبرية اأو و�صع خطوط حتت العبارات 
والكلمات اأو القوائم الرقمية اأو اللوحات اأو احلروف؛ حتى يربز احلقائق املهمة واالأفكار الرئي�صة ومييزها عن 

الأفكار والتفا�ضيل الفرعية.

إستراتيجيتان لتسريع القراءة 
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إستراتيجيتان لتسريع القراءة 

�لر�سوم  ��ستخد�م  �أو  ملخ�سات  و�سع  �أو  �لأه��د�ف  بذكر  �لن�ش  لأع��ر�ف  باتباعه  �لكاتب  ي�ساعد  كما 
و�جلد�ول �أو تنظيم �لفقر�ت بطرق مثل: �سوؤ�ل/جو�ب �� تعميم/تخ�سي�ش

على  بها  �لقارئ  ومعرفة  �إد�ري��ة...(  ر�سالة  تقرير،  �لن�ش )مقالة،  لنوع  �لفنية  �لعنا�سر  ت�ساعد  كما   
�لو�سول �إلى �لفكرة �لرئي�سة �أو �لأفكار �لتي يريد.

ابحث عن الجمل الإر�سادية الدالة على المو�سوعات: 	•
عندما ل تقودك �أ�سكال �لكلمة �ملطبوعة �إلى ما يهمك، وعندما ل توجد عناوين لإر�سادك فعليك �أن تبحث 
عن �جلمل �ملفتاحية �لد�لة على �ملو�سوعات. فمعظم �لفقر�ت جيدة �ل�سياغة حتتوي على جملة و�حدة مهمة 

تلخ�ش حمتوى �لفقرة كاملة. وهذه هي �جلملة �ملفتاحية �أو �لإر�سادية.
لحظ العالمات التي تحدد تغيير المو�سوع:	•

 �إنك ل حتتاج �أن تقر�أ كل جملة �إر�سادية للمو�سوع، كما ت�ستطيع مبجرد �لتجول بب�سرك �أن تعرث على �أكرث 
�لتغري�ت �أهمية يف �ملو�سوع.

فقد ت�سري كلمات معينة �إلى �أن فكرة جديدة على و�سك �أن تربز، و�أن مادة حا�سمة م�ساعدة على و�سك �أن 
تظهر. وعادة ما تاأتي مثل هذه �لكلمات يف بد�ية �لفقر�ت حيث ي�سهل �لتو�سل �إليها. 

القفز عن التفا�سيل: القفز عن ال�سروحات والأمثلة والتف�سيالت الثانوية. �
ل تقع يف م�سيدة �لتفا�سيل و�قفز عنها؛ فالتفا�سيل لي�ست هي ما تريد وعليك بالبحث عن �لنقطة �أو �لفكرة 
�لرئي�سة. �إن معظم ما يكتب يهدف �إلى �لتو�سل �إلى نقطة حمددة، ثم تاأتي �لتفا�سيل ملجرد �إي�ساح هذه �لنقطة. 
واأنت غالبا ما تقراأ للو�صول اإلى هذه النقطة اأو النقاط، فالتفا�صيل املحددة التي توؤدي اإلى ذلك قد ل تتعلق بهذه 
النقاط، ويف مثل هذه احلالة عليك بالبحث عن الكلمات الرئي�صة املتعلقة بنواحي اهتمامك، وميكنك القفز عن:

- ما تعرفه متاما.
� وي�سعب فهمه. - ما هو غام�ش جدًّ

- �ل�سروحات: �جلمل �لتي ت�سرح �لفكرة �لرئي�سة.
- �لأمثلة: ما يقدمه �لكاتب من �أمثلة تدعم �لفكرة �لرئي�سة �أو تو�سحها.

- �ل�ستطر�د�ت: �جلمل �لتي تخرج عن لب �ملو�سوع.
- �ل�ستدللت: ما يقدمه �لكاتب من �أدلة و�سو�هد و�قتبا�سات تدعم �لفكرة �أو تثبت �سحتها.

- �حلجج و�ملجادلت �لإقناعية: �حلجج �لتي يقدمها �لكاتب لإقناع �لقارئ ب�سحة �لفكرة.
معظم  لكن  معينة،  مبو�سوعات  �ملتعلقة  تلك  خا�سة  �لتفا�سيل  على  �لتعرف  �إلى  ا  �أحياناً حتتاج  قد  �إنك 
�لتفا�سيل يف �ملادة �لتي بني يديك قد ل تكون مرتبطة باملو�سوع �لذي يهمك. فهناك �أجز�ء معينة فقط هي 
�لتي تتناول جو�نب مهمة بالن�سبة لك. لذلك ركز على حتديد وقر�ءة �لأجز�ء �لتي لها عالقة باهتمامك. 

ا بهذه �لطريقة. و�سوف تك�سب وقتا ثميناً
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اتخاذ اإجراءات ت�سحيحية لمعالجة ق�سور الفهم: �
التي تعالج هذا  الإج��راءات  اأن تقوم ببع�س  ال�سريعة  القراءة  الفهم في  يمكنك حين تواجه ق�سورا في 

الق�سور، ومنها:
- تاأجيل �لتفكري يف �مل�سكلة على �أمل �أن تت�سح �إجاباتها يف �لن�ش لحقا.

- ت�سجيل ملحوظة للعودة �إليها فيما بعد.
- طلب �لعون من م�سادر خارجية.

- ��ستخد�م �ملعجم.
�إجر�ء�ت  وتتخذ  و�لتفا�سيل،  وتقفز عن �حل�سو  �ملعنى،  تبحث عن جوهر  قر�ءة  �إذن هي  �لذكية  فالقر�ءة 

ت�سحيحية ملعاجلة ق�سور �لفهم.

2. إستراتيجية منظم القراءة )الطيران باأليدي(:

يف هذه �لإ�سرت�تيجية للقر�ءة �ل�سريعة ت�ستخدم يديك كمنظم حلركة عينيك على �ل�سطور، وتتطلب منك 
فقط ��ستخد�م �إ�سبعك �ل�سبابة، فاإذ� كنت ت�ستخدم يدك �ليمنى فاإنك ت�ستخدم �سبابتك �ليمنى، و�إذ� كنت 
�أع�سر ��ستخدم �سبابتك �لي�سرى، حيث تكون �ليد على �سكل قب�سة بينما �ل�سبابة تكون يف و�سع �لإ�سارة، مرر 
ا حتتها، مع �لرتكيز على �لكلمات �لتي فوق  �سبابتك حتت �لكلمات من �أول �ل�سطر �إلى �آخره وكاأنك ت�سع خطًّ
�إ�سبعك مبا�سرة، وعندما تنهي �ل�سطر تنتقل �إلى �ل�سطر �لذي يليه بحركة �سريعة و�سل�سة قدر �لإمكان، و�سو�ء 
�أكان �لتحريك بالإ�سبع �أم بالقلم فكلها ت�سمى »منظم �لقر�ءة«وهو �ل�سيء �لذي ي�ساعد �لقارئ يف تتبع ما يقر�أ.
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 وميكن �لتنويع يف حركة �ليد مبا ينا�سب �ملادة �ملقروءة �أو �ل�سرعة �مل�ستهدفة �أو �لهدف من �لقر�ءة، ومن 
�حلركات �مل�ستخدمة على �سبيل �ملثال:

- تتبع كل �سطر من �أق�سى �ليمني �إلى �أق�سى �لي�سار )قر�ءة كل �سيء(.
- من �ملنت�سف �إلى �أ�سفل �ل�سفحة مبا�سرة )قر�ءة �جلمل �لو�قعة يف و�سط �ل�سطر(.

- قر�ءة �سطر و�لقفز عن �سطر �أو �سطرين بعده.
- من �أعلى �إلى �أ�سفل ب�سكل متو�ٍز.

 - من �أعلى �إلى �أ�سفل �إلى �أعلى على �سكل رقم )7(.
 وي�ستطيع �لقارئ حتديد مدى �سرعة �حلركة على �ل�سفحة؛ ما يعطيه حتكما كامال، في�ستطيع �لإ�سر�ع يف 
قر�ءة �ملو�سوعات �ل�سهلة، �أو �لقر�ء�ت �لتي تتميز بالإ�سهاب و�حل�سو، و�لإبطاء يف �ملو�سوعات �ل�سعبة �أو �ملهمة 

�أو �ملف�سلة.
وفي تطبيق هذه الإ�ستراتيجية فوائد، منها:

�مل�ساعدة على قر�ءة جمموعة من �لكلمات، حيث ت�ساعد �ليد على �لتق�سيم ب�سهولة، وقر�ءة جمموعة من 	•
�لكلمات باإر�ساد �لعينني لعدد حمدود من �خلطو�ت.

�لتقليل من �لنطق �ل�سامت للكلمات؛ بتمرير �لعني على �ل�سفحة بطريقة �أ�سرع من �إمكانية �لقر�ءة لكل 	•
�، وبالتمرين �لإ�سايف �ستتعلم  كلمة، وبفعل ذلك يكون عليك �ختيار �لكلمات �لتي ت�ستمر يف قر�ءتها �سرًّ

كيف تقلل من نطق �لكلمات �ملهمة و�لكلمات غري �ملاألوفة.
تقليل �لرت�جع و�لرتد�د �لبطيء، فاإن ��ستخد�م �ليد ب�سكل كبري يقلل من �لرت�جع و�لرتد�د �لبطيء، حيث 	•

ت�ستهلك هاتان �مل�سكلتان ن�سف وقت �لقر�ءة تقريبا.
تركيز �لنتباه يف مو�سوع �لقر�ءة، فاليد ع�سو فعال يف �لرتكيز �جليد، ت�ساعد �لقارئ على حتديد �لنتباه 	•

يف �ملو�سوع، وت�ساعده على �ل�ستغر�ق و�لتعمق يف �ملو�سوع �لذي يقروؤه باإ�سافة حا�سة �للم�ش �إلى �لقر�ءة.
جل�سة مثالية للقراءة ال�سريعة:

بع�س  وات��ب��اع  ال��خ��ط��وات،  ببع�س  القيام  عليك  ال�سريعة  ال��ق��راءة  م��ن  ف��ائ��دة  اأق�سى  لتحقيق 
الن�سائح، ومنها:

1. كن على �قتناع باأهمية �لقر�ءة �ل�سريعة، وفائدتها بالن�سبة لك، و�أنها مهارة مهمة حتتاج للتمرين و�لتدريب 
�مل�ستمر للتقدم فيها؛ فذلك �سيزيد من د�فعيتك نحو �لقر�ءة �ل�سريعة، و�سي�ساهم يف متكنك من �أدو�تها.
2. �قر�أ يف وقت منا�سب، و�عرف ربيع وقتك )وقت تقبل مز�جك ب�سكل �أكرب للقر�ءة(؛ لأنك �إذ� قر�أت و�أنت 

متعب �أو يف حالة ع�سبية ف�سيكون �ل�ستيعاب حمدود� و�ل�سرعة بطيئة.
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3. �قر�أ يف مكان هادئ؛ لأن �ل�سجيج يعيق �ل�ستيعاب فت�سطر �إلى �إعادة ما قر�أت �أكرث من مرة، �إن �لقر�ءة 
يف مكان هادئ ت�ساعدك على �ل�ستيعاب �ل�سريع، وبالتايل تزيد من �سرعة قر�ءتك.

4. �حر�ش على �ختيار �ملكان �ملنا�سب للقر�ءة من حيث توفر �لإ�ساءة �جليدة و�ملقعد �ملريح و�مل�ساعد على 
�جلل�سة �ل�سليمة للقر�ءة.

5. وفر جميع �لأدو�ت �لالزمة للقر�ءة �أو �لتي ترى �أنك �ستحتاج �إليها )قلم �لر�سا�ش، �أور�ق، م�سبك ورق، 
�ساعة �إيقاف...(.

6. �خرت كتابا منا�سبا للقر�ءة، فحينما ل تكون ب�سدد قر�ءة حمددة �أو مطلوبة منك، فاأنت متلك �حلرية 
�أن يعود عليك  �أكرث من جمال و�ختيار ما ينا�سبك على  �لتنويع يف  �ملنا�سب، وميكنك  �لكتاب  يف �ختيار 

بالفائدة، فتجمع بني �لتمرين على �لقر�ءة �ل�سريعة و�لثقافة يف عدة جمالت.

ما دمت تقر�أ بنطق كل كلمة "ب�سوت عال " على نف�سك ف�سوف ت�ستطيع فقط �أن تقر�أ بقدر �سرعتك يف 
�حلديث، وهذ� يعني �أنك �ستقر�أ بني 150 �إلى 250 كلمة يف �لدقيقة �لو�حدة وفقااً لكثري من �لنا�ش.

�إنك ت�ستطيع �أن ت�سمع �أو تقول �سيئا و�حد� فقط يف �ملرة �لو�حدة، لكنك ت�ستطيع �أن ترى ماليني �لأ�سياء يف 
نف�ش �لوقت �إن تعلم �لقر�ءة �ل�سريعة ينطوي على تعلم ��ستخد�م و�حد من �أكرب و�أهم �أجز�ء �ملخ ��ستخد�ما 

فعال �أل وهو �جلهاز �لب�سري.
�إن تعلم �لقر�ءة بعينيك بدلاً من �سماعها باأذنيك ميثل �أكرب خطوة تاأخذها نحو زيادة �سرعتك �لقر�ئية 

زيادة �سريعة وفّعالة.

مادة إثرائية

متى تبطئ سرعتك؟

تحدثنا عن القراءة ال�سريعة...
لكن من �ملهم كذلك �أن يدرك �لقارئ �أنه و�إن متكن من هذ� �لأ�سلوب يف �لقر�ءة، و�سار يقر�أ ب�سرعة، �إل �أنه 

قد يكون �سروريًّا يف كثري من �لأحيان �أن يبطئ من �سرعته. فمتى يبطئ من �سرعته؟
يجب على �لقارئ �أن يخفف من �سرعته عند مروره  مب�سطلح غريب �أو جديد، فعليه �أن ي�ستجلي معناه و�أن 
ي�سرب غوره ليدرك ما يرمي �إليه؛ لأنه �إن جتاوزه دون حر�ش على ذلك، فلعله لن ي�ستوعب معنى �جلملة �أو رمبا 
�أو غري مبا�سر، فال بد من �لتمهل  �لفقرة باأ�سرها. كذلك ينطبق �لأمر ذ�ته عند �ملرور برتكيب لغوي �سعب 

للوقوف على معناه ومر�ده.
كذلك فاإن �لقارئ - وخ�سو�سا يف قر�ءة �ملذ�كرة و�لدر��سة- عليه �أن يتمهل عند فقر�ت �لتف�سيل و�ل�سرح 

�لدقيق، وعند تلك �ملو�د �لتي يدرك حاجته �إلى فهمها بعمق.
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�ستيف مويدل   �لقر�ءة �ل�سريعة يف جمال �لأعمال   
د. �ساجد �لعبديل   �لقر�ءة �لذكية     

مركز �لأعمال �لأوربي للدر��سات و�لتدريب   �لقر�ءة �ل�سريعة     
د. حممد عبد �لغني ح�سن هالل   مهار�ت �لقر�ءة �ل�سريعة �لفعالة   

د. عبد�للطيف  �سويف   فن �لقر�ءة      
د. حممد علي �خلويل   �ملهار�ت �لدر��سية     

د. حممد حبيب �هلل   �أ�س�ش �لقر�ءة وفهم �ملقروء    
تينا كون�ستانت   �عمل بذكاء مع �لقر�ءة �ل�سريعة   

مراجع 
الوحدة
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مذكرة/ مالحظات الطالب



الوحدة الثانية

2

وحدة التواصل الشفهي
التواصل اإلقناعي

على االإقناع والتاأثري ال تعتمد على التح�صيل فقط، بل هي فن وموهبة، حتتاج القدرة   

ل�صقلها وتنميتها.

فكيف ت�صرتعي انتباه االآخرين وتغري اآراءهم وتوؤثر فيهم؟



اأهداف الوحدة

مدة التنفيذ

مو�ضوعات الوحدة

دليل الوحدة

هذ� �لكتاب يعينك على حتقيق �أهد�ف �لوحدة، وهي �أن:
  متيز بني املواقف التوا�صلية االإقناعية، وغريها من مواقف االت�صال والتوا�صل.
  ت�صتخدم اأ�صاليب متنوعة من االإثبات املنطقي )االإثبات بالتعليل، بالتعميم، 
         بالتجزيء، باملقارنة، بالقيا�س( بح�صب احلاجة، وبح�صب مو�صوع الر�صالة.
  تدلل على الق�صايا التي تطرحها واالأفكار التي تتبناها مبا ي�صمن اقتناع     

       االآخرين بها.
  حتلل الأمناط الإدراكية للم�شتمع )ب�شري، �شمعي، �شعوري( وتوظف

       نتائج التحليل يف التوا�صل معه واإقناعه.
  تراعي يف توا�صلك االإقناعي كفاءة امل�صتمع وجن�صه واجتاهاته.

  تتعرف على �صماتك الذاتية وتطورها لتكون اأكرث قدرة على التوا�صل االإقناعي.

مناذج التاأثري.

عنا�صر التوا�صل االإقناعي.

مهارات االإقناع.

ثمانية �أ�سابيع



اإر�شادات املتعلم
خالل هذه الوحدة بالذات ال يحق لك اأن تتحدث بالعامّية اأبدا، التزم بالعربية الف�صحى، ال تخ�ش رقابة املعلم،    

اإنه �صيكون اأكرث ت�صاهال معك يف املرات االأولى، وعليك اأن حت�صن اأداءك كلما تقدمت يف ن�صاطات الوحدة.
ا�صتعد الأداء الن�صاطات ال�صفهية �صابقا، جهز اأفكارك، دّون روؤو�ش اأقالم حول املو�صوع، تدرب على التحدث يف    

ن اأداوؤك. منزلك ومع اأ�صدقائك. كلما متر�صت باالأداء ال�صفهي حت�صَّ
اأنا�ش عجزوا عن تطوير  اإن النا�ش املخفقني يف احلياة هم  النجاح يف التوا�صل هو النجاح يف احلياة كلها.    

قدراتهم التوا�صلية مع االآخرين، فاجعل هذه الوحدة التدريبية خطوة ممتازة يف طريقك للنجاح.
ذل  ي�صرب على  اأنه )من مل  فتذكر  ال�صفية،  واالأحاديث  امل�صاركة يف احلوارات  عندما مينعك اخلجل من    
هذه  َتّ  فوَّ اإن  واأنك  التعلم،  ميدان  يف  اأنك  وتذكر  ال�صاعة(،  قيام  اإلى  اجلهل  ذل  على  �صرب  �صاعة،  التعلم 

الفر�صة فلن تتاح لك مرة اأخرى، وقل لنف�صك: ما الذي �صاأجنيه من اخلجل والرتدد؟!
يعتمد االإقناع على الربهنة العلمية واحلجاج العلمي واالإثبات باالأدلة. اجمع حججك، واأدلتك قبل الدخول    

يف اأي توا�صل اإقناعي.
تذكر اأنك اإن مل تكن مقتنعا بفكرتك فمن ال�صعب اأن تقنع بها االآخرين.    

هناك فرق بني االإقناع واالإ�صرار على الراأي، ولي�ش معنى اأنك مقتنع باأمر ما اأن يكون النا�ش جميعا على    
مثل قناعتك.

تذكر اأنك يف حاجة اإلى الرجوع اإلى كتاب املادة العلمية يف امل�صتويني االأول والثاين.   
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التواصل اإلقناعي

مدخل

 كل حدث كالمي �سفهي يدور بني �سخ�سني، �أو بني فرد وجمموعة �سغرية، وجًها لوجه يعد تو��سال، ولكل 
حدث تو��سلي هدف معني، كالتعليم �أو �لتاأثري �أو �مل�ساعدة �أو �لت�سلية.

ويهدف �لتو��سل يف �أحد �أكرث وظائفه �أهمية �إلى �لتاأثري، و�أبرز �أ�سكال هذ� �لتاأثري هو �لإقناع، و�لإقناع هو 
جعل �لآخر يقبل بوجهة نظرك خمتاًر� ولي�س مرغًما، وذلك من خالل ��ستخد�مك جلملة حجج وو�سائل متنوعة. 
ا – باملثل – ملحاولت �إقناع من  ونحن ننخرط يوميًّا يف حماوالت �إقناع يف �أمور �صغرية وكبرية, ونتعر�ض يوميًّ
�لآخرين. ومتتد هذه �ملحاولت على م�ساحة �حلياة �لجتماعية، يف �لبيت و�ملدر�سة و�لعمل...، وتعد �لقدرة على 

ا. �لإقناع مهارة تو��سلية بارزة، تفيد من يتمتعون بها يف �حلياة �لجتماعية �أي�سً

مفهوم التواصل اإلقناعي:

�لتو��سل �لإقناعي حدث كالمي يهدف �إلى �لتاأثري يف �جتاهات �لآخرين وتغيري �سلوكهم وتعديل �أفكارهم 
- بر�سا و�ختيار - لتكون مو�فقة ملا يتبناه �ملتحدث ويدعو �إليه.

فاملتحدث مقنع اإذا جنح يف اإحداث 

التاأثري والتغيري.

وامل�ستمع مقتنع اإذا تقبل ما يدعو 

اإليه املتحدث عن ر�سا واختيار.

والتوا�سل اإقناعي اإذا كان هدفه 

التاأثري يف الآخرين وتغيري 

�سلوكهم اأو اأفكارهم.
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التواصل اإلقناعي

وتنقسم استجابتنا لرسائل اإلقناع إلى قسمين:

دون تفكيربعد تفكير

بكل  نن�ست  مفكرين  نكون  فحينما 
عناية �إلى ما يقوله �ملقنع ثم نقوم بقيا�س 
ميز�ت وم�ساوئ كل زعم وننقد �لر�سالة 
مل  و�إذ�  وتو�فقها،  منطقيتها  حيث  من 
ونطلب  �لأ�سئلة  نطرح  ن�سمع  ما  لنا  يرق 
نكون  وحينما  �مل��ع��ل��وم��ات،  م��ن  م��زي��ًد� 
مفكرين يتحدد مدى �إقناع �لر�سالة على 

ح�سب وقائع �حلالة. 

دون  للر�سائل  ن�ستجيب  وحينما 
ب�سورة  مغلقة  تكون  عقولنا  فاإن  وعي 
و�حلافز  �لوقت  لدينا  يكون  ول  �آلية 
لذ�  بحر�س  �لإن�سات  على  و�ل��ق��درة 
�عتمادنا على �حلقائق  بدًل من  فاإننا 
و�ملنطق و�لدليل يف �تخاذ �حلكم نقوم 
باخت�سار ذهني ونعتمد على غر�ئزنا 

لتمنحنا مفتاح �لإجابة. 

و�لأ�سباب �لتي تدعونا �إلى �لقتناع بفكرة معينة، �أو عر�س معني، لي�ست د�ئًما و�حدة، ففي بع�س �لأحيان 
نقتنع ب�سبب منطقية �لر�سالة وقوة �حلجج و�لرب�هني و�لأدلة، و�أحياًنا نقتنع لأن طريقة �لعر�س لم�ست عو�طفنا 
و�أثارتها بقوة، و�أحياًنا �أخرى نقتنع لأن �ملتحدث جنح يف �لربط بني فكرته و�أهو�ئنا وتف�سيالتنا، ويف كثري من 

�لأحيان يكون ل�سخ�سية �ملتحدث ومكانته �لأثر �لأكرب يف �لإقناع.

ا بين هذه األطراف الثالثة: ويزداد اإلقناع قوة وتأثيًرا كلما كان التضافر قويًّ

طريقة عرض الموضوعمنطقية الرسالة وقوة الحجة.شخصية المتحدث ومكانته.
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نماذج التاأثير

االإقناع

الهجوم

التع�صب

التفاو�س

هناك اأربعة نماذج للمحادثة، تحدث حينما يحاول النا�س التاأثير على بع�صهم:

1.نموذج اإلقناع:

وفيه يحاول �أحد �لطرفني �إقناع �لطرف �لآخر بتبني موقفه �أو �ملو�فقة عليه، وينجح �لطرف �ملوؤثر يف �إقناع 
�ملتلقي بالنتقال �إلى موقفه.

موقف الطرف الموؤثر

موقف الطرف المتلقي

االإقناع

نماذج التأثير
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نماذج التأثير

2.نموذج التفاوض:

و�ملعتاد يف  �لتفاو�س،  تبد�أ  �أن  كليًّا ميكنك عندئذ  قبوًل  بقبول موقفك  �لآخر  �لطرف  �إقناع  ت�ستطع  �إذ� مل 
�لتفاو�س �أن يتنازل هذ� �لطرف قلياًل، وذ�ك قلياًل، وهو ما يت�سبب يف �إيجاد حل و�سط يف نهاية �ملفاو�سة.

يقوم كال �لطرفني �أثناء �ملفاو�سة باتخاذ خطو�ت لت�سييق �لهوة بينهما.
عادة ما يكون حمرتفو �لإقناع على �أهبة �لتفاو�س حينما ل يفلح �لإقناع ب�سورة مبا�سرة، كما �أنه من �لعادة 

�أن ي�سمل �لتعاون �مل�ستمر و�لعالقات �لتي تهدف �إلى ك�سب ر�سا كال �لطرفني �أخًذ� وعطاًء.

3.نموذج التعصب:

يحدث هذ� �لتع�سب عند �تخاذ كل من �لطرفني مو�قف ثابتة، ورف�سه �لتحرك دون �عتبار ملا يطلبه �لطرف �لآخر. 
وهما  خمتلفني  حزبيني  �نتماءين  ذوي  �سخ�سني  ت�ساهد  �أن  فيمكنك  �سائًعا،  �لتع�سب-  �لأثر-�أثر  هذ�  ويعد 
�لآخر  �أن كل طرف يكرر م�سامينه يف حماولة لإقناع �لطرف  �لثابتة وترى  ب�ساأن مو�قف حزبيهما  يتجادلن 

بالتزحزح عن موقفه، بيد �أن كال منهما ل يبدي مرونة، بل يت�سبث كل منهما مبوقفه.

موقف الطرف
 الموؤثر

موقف الطرف
 المتلقي

التفاو�س

موقف الطرف
 الموؤثر

موقف الطرف 
المتلقي

التع�صب

�لإن�سان عند  ي�ستخدمه  �سلوك طبيعي  �لتفاو�س: 
�لتفاعل مع حميطه، وهو عملية �لتخاطب و�لت�سالت 
�مل�ستمرة بني جبهتني للو�سول �إلى �تفاق يفي مب�سالح 
�لطرفني، وهو موقف تعبريي حركي قائم بينهما حول 
ق�سية من �لق�سايا يتم من خالله عر�س وجهات �لنظر 
و��ستخد�م  وتكييفها  ومو�ءمتها  وتقريبها  وتبادلها 
كافة �أ�ساليب �لإقناع للحفاظ على �مل�سالح �لقائمة �أو 
للح�سول على منفعة جديدة باإجبار �خل�سم بالقيام 
بعمل معني �أو �لمتناع عن عمل معني يف �إطار عالقة 
�الرتباط بني �أطر�ف �لعملية �لتفاو�صية جتاه �أنف�صهم 

�أو جتاه �لآخرين.

مادة إثرائية
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4.نموذج الهجوم:

يحدث هذ� حينما تت�سع �لهوة كلما ��ستمر �حلديث ود�ئًما ما يحدث �لهجوم حينما يقوم كل طرف مبهاجمة 
ا �ل�ستماع �إلى حجة �لآخر وبينما يحاول كل طرف �إثبات �سحة موقفه  موقف �لطرف �لآخر دون نز�هة  ر�ف�سً

يحدث �لهجوم، كلما حتدث �لطرفان كلما ز�دت �لهوة بينهما.

موقف الطرف الموؤثر

موقف الطرف المتلقي

الهجوم

�لتع�سب: �سعور د�خلي يجعل �لإن�سان يت�سدد فريى نف�سه د�ئما على حق ويرى �لآخر على باطل بال حجة 
�أو برهان.

وله �أ�سر�ر كثرية ميكن �إجمالها فيما يلي:
و�إن  �إليه، ول يرى ما يرى غريه،  لأنه يرى ما مييل  �لو�قع على حقيقته؛  �أن يرى  للمتع�سب  • ل ميكن 

كان ظاهًر� للعيان ل ميكن جحوده، وبالتايل فاأحكامه ل ميكن �أن تكون وفق مقت�سى �حلكمة و�ل�سو�ب.
ناجعة. حللول  �لتو�سل  فر�س  ويقلل  �خلالف،  هوة  ويو�سع  �لجتماعي،  �لن�سيج  • يقطع 

• يحر�س على يّل �أعناق �حلقائق ويزيف �لو�قع، وبالتايل يحرمنا من �لتو�سل للقر�ر �ل�سليم، ويجعلنا  
نخطئ يف تقييم �لأفر�د و�أطر�ف �ملجتمع.

دقيقة،  غري  لنتائج  ن�سل  ويجعلنا  �لر�سني،  �لعلمي  �لبحث  نتائج  و�إلى  �حلق  �إلى  �لو�سول  يف�سد   •
ويحرم �لأفر�د و�ملجتمع من �لتقدم و�لرقي.

و�لقلق. �لتوتر  حدة  زيادة  يف  ي�سهم  مما  و�ل�سقاق،  �خلالف  �أمد  ويطيل  �لنز�عات  • يذكي 
ويحرم �لأفر�د و�ملجتمع من �لتقدم و�لرقي.

مادة إثرائية
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هناك ثالثة عنا�صر مت�صمنة في التوا�صل االإقناعي، هي:

أواًل / المتحدث:

و�ملهم من �سخ�سيته هنا ثالثة جو�نب:

مهاراتهمكانته
االت�صالية

�صفاته ال�صكلية 
واالأخالقية

عنا�صر التوا�صل االإقناعي

المتحدث

الر�صالة

الم�صتمع

عناصر التواصل اإلقناعي
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�لإقناع  تو�فرها يف م�سدر عملية  �لو�جب  �لقو�عد  من 
م�ستوى �ملعرفة و�لدر�ية مبا يدعو �إليه ومبا يحاول �لإقناع 
و�لتاأثري به، فاإذ� كان �مل�سدر غري ُملمٍّ مبو�سوعه ولي�ست 
�لإقناع  عملية  ُيفقد  ه��ذ�  ف��اإن  �لكافية،  �ملعلومات  لديه 
يحاول  ا  �سخ�سً �أن  �ملت�سور  غري  من  وكذلك  فعاليتها، 
�إقناع �آخر وهو يفتقر �إلى بع�س �ملعلومات �سو�ء �لأ�سا�سية 
يتمتع  �لثاين  �لطرف  كان  فلو  غر�سه،  لأد�ء  �لثانوية  �أو 
حول  معلومات  لديه  �أو  �مل�سدر  من  �أك��رث  علمي  مب�ستوى 
�لق�سية نف�سها ل توجد لدى �لطرف �لأول ف�ستكون عملية 

.� �لإقناع بال �سك فا�سلة جدًّ

مادة إثرائية

1.  مكانته: أي عالقته بالموضوع وكفاءته في هذا المجال, وشهرته فيه:

�إذ�  ما  على  ما  مب�ساألة  �قتناعنا  يتوقف 
يف  خبرًي�  �لإق��ن��اع  بعملية  يقوم  �ل��ذي  ك��ان 

جمال هذه �مل�ساألة.
يف  ثقة  جميعهم  �لقلب  �أط��ب��اء  فمثال: 
�حلديث عن �أمر��س �لقلب وطرق عالجها، 
�إل �أن بع�سهم �أكرث  خربة وكفاءة من بع�س، 
ولذلك يبحث �ملر�سى عن �أولئك �مل�سهورين 

و�مل�سهود لهم بالكفاءة.
لكن تخيل �أن �أحد �أولئك �لأطباء ت�سدر 
فكيف  �ملعمارية،  �لهند�سة  ع��ن  للحديث 
�ستكون م�سد�قيته؟ وما مدى �قتناع �لنا�س 
للنقد  �سيتعر�س  باخت�سار  �إن��ه  بحديثه؟ 

�ل�سديد، ولن يقتنع به �أحد.
وهذ� يعني �أنه كلما كان �ملتحدث خبرًي� 
كان  فيه،  بالكفاءة  له  م�سهوًد�  �ملو�سوع  يف 

�أكرث م�سد�قية و�إقناًعا.

2.  صفاته الشكلية واألخالقية:

باجلاذبية  �جلانب  هذ�  ويتعلق  �لإقناع،  يف  دوًر�  تلعب  �لأخ��رى  �لإيجابية  �ل�سخ�سية  وخ�سائ�سه  �ملر�سل 
ا �أ�سعث �أغرب  و�لتاأثري �لب�سري. فالنا�س مفطورون على حب �جلمال يف �ملظهر و�مللب�س و�ل�سورة، ولو �أن �سخ�سً

رث �لثياب �سيئ �ملظهر حتدث يف مالأ من �لنا�س لحتقرته �لأعني ومالت عنه �لقلوب.
 ومر�سل ل ميتلك خ�سائ�س �جلاذبية �لالزمة قد يحدث �أثًر� عك�سيًّا، فينبئ نقي�س �آر�ء �ملر�سل.
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عناصر التواصل اإلقناعي

بالغة الخطاب ال�صفهي:
�ن��ت��ق��اء �مل���ف���رد�ت �لأك�����رث دق��ة 
وت����اأث����رًي�، و����س��ت��خ��د�م �مل���ج���از�ت 
�لتي  �لبالغية  و�لت�سبيهات  و�ل�سور 
تقرب �لفهم، وترفع م�ستوى �لتاأثري 

و�لتنظيم �ملنطقي للر�سالة �للغوية.

التاأثير ال�صوتي:
�سالمة  وجهارته،  �ل�سوت  جودة 
�لوقفات، و�لنرب و�لتنغيم،   وجت�سيد 

�لعو�طف و�لنفعالت.

اللغة غير اللفظية:
ت���ع���ب���ري�ت �ل�����وج�����ه، �لإ������س�����ار�ت 
و�لإمي����������اء�ت، �حل���رك���ة �جل�����س��دي��ة، 

و�مل�سافة.

وكلما كان المتحدث متمكًنا من هذه المهارات كان حديثه اأكثر اإقناًعا.

3.  مهاراته االتصالية، فيما يتعلق بالجوانب التالية:

�أما �جلانب �لأخالقي فيتعلق ب�سمعة �ملتحدث �لجتماعية وما يتحلى به من �ل�سفات كال�سدق و�لأمانة وحب 
�خلري و�ل�سعي لالإ�سالح.

لقد ��ستهر �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم قبل �لبعثة باأنه )�ل�سادق �لأمني( ولذلك تقبل �لنا�س دعوته و�قتنعو� 
بها، لأنهم يعلمون �أن �ل�سادق �لأمني ل ميكن �أن يكذب.

و�للباقة  و�حل�سور  و�لفطنة  كالذكاء  ذ�تية  و�سمات  خ�سائ�س  من  به  يتمتع  ما  �ملر�سل  ي�ستثمر  �أن  فالبد 
ا على �لأ�ساليب �لبالغية فقط؛ لأن �لذين ي�ستجيبون لتلك  و�جلاذبية يف �إقناع �لآخرين ول يجعل �عتماده من�سبًّ

�لتاأثري�ت يف�سلون كثرًي� �أن يعزى تاأثرهم و�إقناعهم �إلى ذ�ت �ملر�سل ولي�س �إلى مهار�ته يف �لإقناع.
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ثانًيا/ الرسالة:

��ستخد�م �حلجج  �أي  �لر�سالة(،  �لإقناعي، هو )منطقية  �لتو��سل  �ملوؤثرة يف  �لعنا�سر  �لثاين من  �لعن�سر 
و�لرب�هني و�لأدلة لإثبات �لق�سية ودعمها، وتفنيد �أوجه �لعرت��س و�حلجج �مل�سادة لها.

ففي جانب اإثبات الق�صية يمكن للمتحدث ا�صتخدام اأحد اأ�صلوبين، اأو هما مًعا:

اأ- االإثبات املنطقي:
اأي ا�صتخدام التعليالت واملقارنات للو�صول اإلى �صحة املعلومة، ومن ذلك:

التعليل:
م��ب��ت��دئ��ا  ت��ع��ل��ل  �أن 
ب����الأ�����س����ب����اب، ث��م 
�لنتائج، �أو �لعك�س.

التعميم:
ذك������ر ح���ك���م ع���ام 
�حلالة  على  ينطبق 
وغريها،  �ملق�سودة 
على  ت��ط��ب��ي��ق��ه  ث���م 

�حلالة.

التجزيء:
�حلالة  بذكر  �لبدء 
ثم  حكمها،  وب��ي��ان 
على  �حلكم  تعميم 

كل ما �سابهها.

المقارنة:
�ل�سبه  �أوج���ه  ب��ي��ان 
بني  �لخ���ت���الف  �أو 
�ملق�سودة  �حل��ال��ة 
ب��احل��دي��ث وح��ال��ة 
معها  ترتبط  �أخرى 

بعالقة معينة.

القيا�س:
�ملتفق  �حلكم  نقل 
عليه يف حالة معينة 

�إلى حالة ت�سبهها.

فالتعليل و�لتعميم و�لتجزيء و�ملقارنة و�لقيا�س كلها �أ�ساليب ت�ستخدم لالإثبات �ملنطقي.

�لر�سالة هي لب �حلديث �لذي ير�د �لإقناع به، بل �إنه �ل�سيء �لأ�سا�سي و�ملهم يف عملية �لإقناع، 
ومن �لقو�عد �لتي يجب �للتز�م بها ومر�عاتها لنجاح عمليات �لإقناع �لو�سوح فيها و�لبعد عن 
�لغمو�س و�لألغاز؛ لأن ذلك مما يعيق �مل�ستقبل عن فهمها و�لتاأثر بها، �إن كون �لعبار�ت حتتمل 
�أكرث من معنى ي�سو�س على �ملتلقي و�سول �لر�سالة �أو قد ت�سله ب�سورة متاأرجحة بني عدة معان، 
فمن �ل�سروري �أن يكون مو�سوع �لر�سالة وبيان نتائجها و�أهد�فها له فعالية �أكرب لنجاح �لر�سالة 

�لإقناعية.

مادة إثرائية
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نصاوإ ا لصاوت ا رصانع

ب- الإثبات بالأدلة:

�لعلماء �أدلة �شرعية. باأقو�ل  �ال�شتدالل 
�أو �مل�شاهري يف �ملجال.

�أو  �مل�شاهد  �ل��و�ق��ع  م��ن  �أدل���ة 
�الأحد�ث �جلارية.

�ال�شتدالل بالتمثيل.

اقراأ الفقرة التالية:
�لعامل يف �أذهاننا هو غري �لعامل �حلقيقي �لذي نعي�ش فيه؛ الأن �لذي يف �أذهاننا عامل حمدود خمت�شر, ال 
ميثل �لو�قع متاًما. �نظر مثاًل �إلى �أحد �أ�شدقائك �ملقربني, �إنك رمبا تر�ه من �أف�شل �لنا�ش خلًقا, و�أح�شنهم 

مع�شًر�, و�أجملهم مظهًر�, بينما هو يف نظر �شخ�ش �آخر �شعب �لطباع �شيئ �ملع�شر قبيح �ملظهر.
يف �لفقرة �ل�شابقة يريد �ملتحدث �أن يثبت ق�شية, هي �أن روؤيتنا للعامل ال متثله متثياًل �شحيًحا, و��شت�شهد على 

ذلك بنوع من �أنو�ع �الأدلة هو �ال�شتدالل بالتمثيل.
ويف جانب تفنيد �حلجج �مل�شادة فاإن �ملتحدث عادة ما يبد�أ بعر�ش حجج �الإثبات, حتى �إذ� �طماأن �إليها, �أخذ 

يعر�ش �حلجج �مل�شادة ويفندها و�حدة و�حدة, متبًعا عدًد� من �الأ�شاليب, منها:

ويجب �أن ينتبه �ملتحدث �إلى �أن �للجوء �إلى �لت�شفيه و�ل�شخرية, و��شتخد�م �لعبار�ت �لو�شفية �ل�شيئة ال تخدم 
حجته, بل ت�شعفها.

كما يجب �أن ينتبه �إلى �أن �لبدء بذكر �حلجج �مل�شادة رمبا يوؤدي �إلى قبولها بحكم �أ�شبقيتها �لرتتيبية, ولذلك 
فاإن �ملتحدثني �لبارعني يبدوؤون �أوال بعر�ش حجج �الإثبات لتاأكيد �شحة توجههم جتاه �لق�شية, ثم ياأتون باحلجج 

�مل�شادة الأنهم �طماأنو� على جذب �مل�شتقبل �إلى �لر�شالة.

بيان الأخطاء العلمية اأو المغالطات الفكرية فيها.

بيان اأوجه ال�ضعف في بنائها المنطقي.

بيان المحاذير ال�ضرعية اأو الجتماعية اأو التطبيقية الناتجة عن ت�ضديقها وقبولها.

بيان اأهدافها ومراميها المبطنة, والتحذير منها.

ال�ضت�ضهاد باأدلة اأو وقائع واأحداث تبين زيفها وتك�ضف كذبها.
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ثالًثا/ المستمع:

�أما �لعن�سر �لثالث يف عملية �لتو��سل �لإقناعي فهو �مل�ستمع، ويف هذ� �جلانب على �ملتحدث �أن ير�عي ما يلي:

والمهم اأن تدرك اإذا كنت في عملية توا�صل اإقناعي اأن للم�صتمع اأثًرا كبيًرا في نجاح مهمتك، وعليك 
اأن تراعي كفاءته، واتجاهاته، ونمطه االإدراكي.

�أن •  �ل�سهولة  فمن  منه.  متكنه  ودرج��ة  �حلديث،  مبو�سوع  خربته  �أي 
غري  �أما  �لعلمية،  �لدقة  حتريت  �إذ�  معني  جمال  يف  �ملخت�سني  تقنع 

�ملخت�سني فالدقة وحدها ل تكفي.

علم •  تكره  مثاًل  كنت  فلو  �حلديث،  مو�سوع  من  �ل�سابق  موقفه  �أي 
�لفيزياء فاإنه �سي�سعب على �أحد �أن يقنعك بالتخ�س�س �جلامعي فيه.

�أي �حلا�سة �لتي ي�ستقبل بها ما حوله ب�سورة �أف�سل.• 

كفاءة الم�صتمع

اتجاهات الم�صتمع

النمط االإدراكي 
للم�صتمع

لتحري جناح عمليات �لإقناع من �ملهم �لأخذ بالقو�عد �ملر�سومة لعن�سر �مل�ستمع، ومنها:
• �لفروق �لفردية بني �مل�ستمعني، فامل�ستمع �لذكي �أقل تاأثر� بالر�سالة �لإقناعية كالدعاية مثال، و�لأقل

    ذكاء يتاأثر ب�سكل �سريع.
�لتعليم. وحمدود  �ملتعلم  بني  بالختالف  يختلف  و�مل�ستمع  �ملتحدث  بني  فالتفاعل  و�لتعليم،  • �لثقافة 
• �لو�سع �لنف�سي، فهو يحدد �ل�ستعد�د �لن�سبي ملتلقي �لر�سالة يف تقبلها و�لقتناع بها �أو عدم �لقتناع.

• �لنفتاح �لذهني، ي�ساعد على تقبل �لأفكار �جلديدة و�لقتناع بها، يف حني �أن �لفكر �ملنغلق عك�س ذلك.
�لذين �أولئك  ��ستعد�د� لالقتناع من  �أكرث  فالذين ميلكون خيال خ�سبا هم  • �سعة �خليال وخ�سوبته، 

   تكون مقدرتهم �خليالية حمدودة.

مادة إثرائية
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عناصر التواصل اإلقناعي

الحواس منافذ اإلدراك:

ا لالإدراك، والأنماط الإدراكية ثالثة اأنواع: يمثل الإح�شا�س المتولد عن كل حا�شة نمًطا خا�شًّ

اقراأ االأبيات التالية، وحاول اأن تحدد النمط االإدراكي لل�صاعر:
�أر�أيت �أحالم �لطفولة تختفي خلف �لنجوم.
�أم �أب�سرت عيناك �أ�سباح �لكهولة يف �لغيوم.

�أم خفت �أن ياأتي �لدجى يوًما ول تاأتي �لنجوم.
�أنا ل �أرى ما تلمحني من �مل�ساهد �إمنا... 

�أظاللها يف ناظريك 
تنم يا �سلمى عليك.

�إن �لألفاظ )ر�أيت، �أحالم، تختفي، �لنجوم، �أب�سرت، عيناك، �أ�سباح، �لغيوم، �لدجى، تلمحني، �مل�ساهد، 
�أظاللها، ناظريك( هي �ألفاظ تنتمي �إلى �لنمط �لب�سري.

الب�صري:

ال�صمعي:

ال�صعوري:

على •  هذ�  وينعك�س  �ل�سورة،  �إل��ى  ن�سبة  �لروؤية  عن  �لناجت  �لإدر�ك  وهو 
�ألفاظه وعبار�ته، فهو عادة ي�ستخدم �ألفاًظا من مثل: )نظر، روؤية، ت�سور، 

ملعان، و�سوح، �ألو�ن، ظالم، ظالل، غيوم، م�ساهد(.

وهو �لإدر�ك �لناجت عن �سماع �سوت، وغالًبا ما تكون عبار�ته من مثل )�سوت، • 
�سمع، نغمات، رنني، �سر�خ، قال، كالم، �إن�سات، �سوؤ�ل، �إجابة...(.

وهو �لإدر�ك �لناجت عن �لإح�سا�س �جل�سدي �أو �ل�سعور �لنف�سي هو �لنمط • 
�أما  و�للم�س(،  و�ل���ذوق  )�ل�سم  �جل�سدي  �لإح�سا�س  وي�سمل  �ل�سعوري، 
�حلب،  )�خل��وف،  مثل  و�لنفعالت،  بالعو�طف  فيتعلق  �لنف�سي  �ل�سعور 
�لأمل، �لغ�سب...(، وتكرث يف عبار�ت �لنمط �ل�سعوري �ألفاظ مثل: )�سعور، 
�إح�سا�س، �أمل، خ�سن، �سلب، ناعم، حاد، �سرور، حار، بارد، �سيق، خوف..(.
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يف �لتو��سل �لإقناعي ميكن للمتحدث �أن يكرث من ��ستخد�م �لألفاظ �ملنتمية �إلى �لنمط �لإدر�كي للم�ستمع، 
فيتو�صل بها �إلى �إقناعه. ويلجاأ خرب�ء �لدعاية �إلى مثل هذ� �الأ�صلوب كثرًي�, حماولني �أن يجمعو� بني �الأمناط 

�لثالثة؛ لي�سمنو� �إقبال �لنا�س جميًعا، �أو كما يقولون: �إر�ساء جميع �لأذو�ق.
 في دعاية لنوع من المفرو�صات المنزلية كانت الدعاية تركز على الجوانب التالية:

�ملظهر �جلمايل، وتنا�سق �لألو�ن، و�لفخامة �لتي ي�سيفها على �ملنزل.  )منط ب�سري(• 
�أحاديث �لنا�س عن منزل كان يحتوي على هذ� �لنوع من �ملفرو�سات، و�إعجابهم به، ورغبتهم يف حماكاته.  • 

)منط �سمعي(
�ل�سعور بالر�حة و�لبهجة و�لفخر بوجود هذ� �لنوع من �ملفرو�سات يف منزلك.  )منط �سعوري(• 
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أ-اإلقناع يبدأ بالمصداقية:  
)معرفة + ثقة + حيادية + التزام( �

كيف تنال ثقة �لآخرين وتعر�س خرب�تك عليهم؟
ميكن �أن تكون من �أبرع �خلطباء �لذين عرفهم �لعامل، ومتتلك قدر�ت عقلية فائقة، وبر�عة ذهنية عالية، و�أن 
تكون �سليًعا يف كافة �سور �ملناق�سة و�جلد�ل ولكن ما مل تكن �سادًقا يف قولك، فال ميكن �أن ي�سدقك �لآخرون.
لكي تقنع �لآخرين مبا تريد ينبغي �أن ي�سدقو� حديثك �أوًل، ولكي ي�سدقو� حديثك ينبغي �أن يكون حديثك 

و�قعيًّا و�سادًقا، فمقومات �مل�سد�قية: معرفة + ثقة + حيادية + �لتز�م.
�إقناعنا بها، فد�ئًما  �أنف�سنا عن مدى �سدق �ملتحدث عندما ن�ستمع لأي ر�سالة يحاول  ن�ساأل  �أن  لذ� ينبغي 
ما نك�سف نزعات �ملتحدث عندما ن�ساأل �أنف�سنا عما يرغب �أن يحقق لذ�ته، �أو بعبارة �أخرى ما هي �هتماماته 

�ل�سخ�سية.
فاإذ� �أدركنا �أن �لر�سالة �لتي ينقلها لنا �ملتحدث تت�سم بالتحيز فيمكن �أن نقبلها، ونحللها حتلياًل دقيًقا �أو 
نرف�سها، وهذ� يعتمد �أ�سا�ًسا على مو�سوع �لر�سالة، لذ� فالأ�سخا�س �لبارعون يف �إقناع �لآخرين يبذلون ق�سارى 

جهدهم لكي يكونو� يف موقف حيادي و�سادق.
من �لو�سائل �لتي جتعل �ملرء ينال ثقة �لآخرين عندما يحاول �إقناعهم مبا يريد، �أن يكون حديثه بعيًد� عن 
�أهو�ئه �ل�سخ�سية، فعندما تدرك �أن �ل�سخ�س �لذي يتحدث �إليك ل يرغب يف �أن يحقق هدًفا معيًنا من خالل 

�إقناع �لآخرين مبا يريد، ف�سينال بذلك ثقة �لآخرين، و يكون حًقا �سادًقا يف حديثه.
فاإذ� �سكا مثاًل، مهرب ممنوعات من ظلم �لعد�لة، و�أعلن �أن �ملجرمني هم �سحايا نظام �جتماعي ظامل، 
فهل من �ملمكن �أن يحدث حديثه تاأثرًي� يف نف�سك؟ بالطبع ل؛ لأن �لنا�س يرون هذ� �ل�سخ�س متحيًز� لأهو�ئه 

وغري �سادق يف قوله.

مهارات اإلقناع
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 نربة �ل�سوت
%38

 �لكلمات
%7

لغة �لبدن
%55 

�أما لو حاول �أن يقنعك هذ� �ل�سخ�س باأن �لنظام �ملتبع يف معاقبة �ملجرم لي�س �سارًما، و�لأحكام �لتي ت�سدر 
عليه لي�ست قا�سية؛ لريدعهم عن �رتكاب �جلرمية مرة �أخرى، فهل يوقع حديثه تاأثرًي� يف نف�سك؟

وباخت�سار، ينبغي �أن نعرف مدى حتيز �ملتحدث لأهو�ئه �ل�سخ�سية، ون�ساأل �أنف�سنا عن دو�فعه قبل �أن نقتنع بحديثه.

ب-قوة االنطباع األول:   
)براعة الت�صوير ولغة الج�صد( �

�أكدت �لأبحاث على �أن �لر�سالة ميكن �أن تدرك بثالث طرق: �سفهيًّا )بالكلمات(، و�سوتًيّا )بنرب�ت �ل�سوت(، 
ومرئيًّا )باللغة �جل�سدية(، وتفاوتت �لن�سب بني �لت�سال غري �ل�سفهي و�لت�سال �ل�سفهي، فمن ر�أى �أن ن�سبة 
�لتاأثري �لذي يحدثه �لت�سال �ملرئي و�ل�سوتي �أعلى؛ ت�ساءل لديه تاأثري �لكلمة، فلي�س �ملهم ما تقول ولكن �ملهم 

كيف تقول.
على اأن االأبحاث اأظهرت:

�أن �لكلمات حتدث تاأثرًي� بالًغا على �لنف�س.• 
�أن تاأثري �لت�سال �ل�سفهي و�ملرئي ن�سبي ويعتمد �أ�سا�ًسا على حديثك ومدى قابليته لإقناع �لآخرين، ويختلف • 

بالتايل يف تاأثريه من �سورة �إلى �أخرى
وتتلخ�س تلك �لأبحاث �لتي �أجريت حول تاأثري �لت�سال �ملرئي و�ل�سفهي يف �إقناع �لآخرين يف نقطتني:

�أن جتتهد يف توليد �نطباع طيب للوهلة . 1 �أن يكون هدفك �لرئي�س هو  لكي تكت�سب ثقة �لآخرين، فينبغي 
�لأولى عن �سخ�سيتك �أو �إقامة عالقة يف �ملقام �لأول، ثم تتولى لغة بدنك �لتاأثري �لأعظم. 

عدم اأهمية محتوى الر�صالة

يكون  �لجتماعية  �ملنا�سبات  ففي  �أخرى،  �إلى  منا�سبة  من  �جل�سدية  �ل�سورة  حتدثه  �لذي  �لتاأثري  فيختلف 
لتاأثري �ل�سورة �جل�سدية �أهمية كبرية، بعك�س �لر�سالة �لو�قعية �لتي ل ت�سكل �أهمية كربى يف تلك �ملنا�سبات.
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فغالًبا ما تظهر �لأهمية �لكربى للر�سالة يف �للقاء�ت �ملهمة حيث ينبغي تقدمي �لكثري من �ملعلومات، وذلك لتحقيق 
تاأثري بالغ يف �لنفو�س، و�أبعد من �ل�سورة �ملرئية تاأثري �ل�سورة �جل�سدية، و�للقاء�ت �ملهمة، و�أهمية �لر�سالة.

ا للمرة �لأولى فاإننا نتخذ بع�س �ل�سلوكات �لتي نوردها فيما يلي: وعندما نقابل �أ�سخا�سً
ننظر �إلى وجوههم نظرة فاح�سة.. 1
ننظر �إلى هياأتهم.. 2
منعن �لنظر يف �ملالب�س �لتي يرتدونها.. 3
ن�سغي �إلى نرب�ت �أ�سو�تهم.. 4
ن�سافحهم �إذ� ��ستدعى �لأمر.. 5
ن�ستمع �إلى كالمهم.. 6

ينبغي �أن تدرك �أنك ما مل ت�ستطع �أن تر�سم يف ذهنك �نطباًعا �أوليًّا ملن تقابلهم للمرة �لأولى، فاإنه �سي�سعب 
عليك �أن ت�ستدعيها فيما بعد، فالعبارة �لتي تقول: )�إنه ملن �ل�سعب �أن تتاح لك فر�سة �لنطباعية �لأولى ثانية( 
هي عبارة �سحيحة، �أيَّدها كثري من �لأبحاث �لعلمية، فقد �أو�سحت �لأبحاث �أنك ت�ستغرق دقيقتني فقط لكي 
تر�سم يف ذهنك �نطباعية �أولى لل�سخ�س؛ �إل �أن �لبع�س ير�سمون يف �أذهانهم تلك �ل�سورة خالل �أربع دقائق 

 نربة �ل�سوت
%15

لغة �لبدن
�لكلمات %30

%55 

من . 2 بح�سد  خطابك  ترثي  �أن  عليك  فينبغي  �ملفاو�سات،  �إحدى  يف  ت�سرتك  كاأن  �سيًئا،  تعر�س  كنت  �إذ� 
�ملعلومات، فمن �ساأن ذلك �أن يغني كلماتك �لتي توؤثر تاأثرًي� بالًغا على �لنا�س.

العر�س المهم واأهمية الر�صالة النقدية
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بحيث تكون �لنطباعات �لأولى قد تال�ست متاًما، ولكي متحو متاًما �سورة �سيئة قد ر�سمتها ل�سخ�س عندما 
قابلته للمرة �لأولى، فاإن ذلك ي�ستغرق نحو �ستة �إلى ثمانية لقاء�ت.

كيف ت�صتخدم لغتك الح�صية؟
نعر�س هنا �ستة �أدلة موجزة ت�ساعد على ��ستخد�م �للغة �جل�سدية يف �لتاأثري على �سخ�س �آخر:

1. مو�جهة �ل�سخ�س �لآخر بقوة وثبات.
2. �ل�سر�حة يف �حلديث.

3. �لإيجاز يف �لكالم.
4. �لنظر �إلى �لآخر باإمعان.

5. �لرتبيت على كتفيه.
6. �لهدوء يف �لنفعالت.

ج-قراءة أفكار اآلخرين:  
)ا�صتغالل نمط ال�صخ�صية في االإقناع( �

تنبوؤ  جهاز  �أف�سل  هو  �ل�سخ�سية  منط  �أن  �لبيع-  حقل  يف  يعملون  من  �سيما  -ل  �ملحرتفون  �ملقنعون  وجد 
بال�سلوك �لب�سري، على �إن �لإملام مبعلومات عن منط �ل�سخ�سية ت�ساعد على:

�لتعرف على طريقة �قتناع �جلمهور �لتي يف�سلها.• 
�لتعرف على نوع �ملعلومات �لتي يود �جلمهور مالحظتها وترديدها.• 
�لتعرف على مدى تاأثري �سنع �لقر�ر لدى �جلمهور.• 
�لتحدث بلغة جمهورك �أو عمالئك.• 
�سرعة بناء �لعالقة �ملطلوبة من �أجل �لإقناع �لناجح.• 

وبهذه �ملعلومات يكون من �لي�سري جًد� لدى مقنع حمرتف �أن يهذب عر�سه مبا يتفق مع �لحتياجات �لدقيقة للجمهور.
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اأنماط ال�شخ�شية:• 
يمكن قيا�س نمط ال�شخ�شية باأربعة اأنماط كل منها حلقة ات�شال بين طرفين:

كيف نتعامل مع �لآخرين؟. 1

�أي �أنو�ع �ملعلومات نوليها �هتمامنا؟. 2

كيفية �تخاذ �لقر�ر؟. 3

كيفية حل �لق�سايا؟. 4

النب�شاط

التحليل

العلم

الحزم

التحفظ

ال�صمول

العاطفة

الود
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1- االنبساط والتحفظ

�لنب�ساطيون يختلطون بالأ�سدقاء و�لزمالء، وعلى �لنقي�س من ذلك �ملتحفظون يبحثون عن �لعزلة و�لتاأمل منفردين.
عندما يتم معاجلة م�سروع ما، مييل �لنب�ساطيون �إلى �إ�سر�ك �لآخرين يف و�سع �خلطط و�لتنفيذ، �أما �ملتحفظون 

فاإنهم يف�سلون �لعمل على �نفر�د ويخو�سون �لتحديات، وهم يف عزلة.
ميار�س �لنب�ساطيون �لت�سالت بالتفكري و�لعمل خالل م�سكلة ما ب�سوت عال، فهم يع�سقون معاجلة �لأمور 
ومييلون  يف�سلون �خل�سو�سية  فهم  �لنب�ساطيني،  مثل  كثرًي�  يتحدثون  ل  فعادة  �ملتحفظون  �أما  �لآخرين،  مع 

للتاأمل قبل �لإدلء باآر�ئهم.
�لنب�ساطيون يع�سقون �سحبة �لآخرين، فهم يجدون ر�حتهم �أكرث يف �أي وظيفة عامة تتعر�س لالإ�سر�ف �لعام 
�مل�ستمر �أما �ملتحفظون فتبدو عليهم عالمات �ل�سرية ب�سورة  �أكرب، ولأنهم يقدرون �سريتهم، فاإنهم ل يطلعون 

عليها �سوى �أقرب �لأ�سدقاء �لذين ي�ساركونهم �أ�سر�رهم.

املتحفظوناالنب�صاطيون

يتاأملون ويفكرون ثم يتحدثون.يفكرون ب�سوت عال.

يحتفظون مب�ساعرهم لأنف�سهم.�ت�سالتهم كلها حما�سة.

ين�ستون �أكرث مما يتحدثون.يتحدثون �أكرث مما ين�ستون.

يف حاجة �إلى جذب �أنظارهم.مي�سكون بزمام �حلديث

يحتفظون لأنف�سهم باملعلومات �ل�سخ�سية.يتقا�سمون �لوقائع �ل�سخ�سية عن طيب خاطر.

يف�سلون �ملذكر�ت و�لتقارير �لتحريرية.يف�سلون �ملو�جهة �ل�سريحة.

يتوقفون لفرت�ت عندما يجيبون عن �لأ�سئلة.يتحدثون ب�سرعة عندما يدلون باملعلومات.

مييلون لالت�سالت �لفردية.يرتاحون عند �ت�سالتهم باجلماعات.
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2- التحليل والشمول:

�لتحليليون: يولون �حلقائق و�لتف�سيالت �هتمامهم، �أما �ل�سموليون فيميلون �إلى �حل�سول على �ل�سورة �لعامة �أوًل 
عندما ين�ستون �إلى �ملقرتحات، �أما �لتف�سيالت فقد تاأتي يف �ملقام �لثاين.

ويعتمد �لتحليليون على �ملعلومات �لعملية �ملفيدة، بعك�س �ل�سموليني �لذين مييلون لكت�ساب معلومات جديدة، من خالل 
�لت�سور�ت �لعامة.

يكيف �لتحليليون �أنف�سهم مع �حلا�سر ليعي�سو� حياتهم �لعاجلة ويركزون عليها، �أما �ل�سموليون فياأخذون بعني �لعتبار 
م�سامني �ملوقف و�حتمالته دون �حلقائق و�لتفا�سيل، فهم م�ستقبليون، �أكرث منهم معا�سرين للحا�سر.

ون  ي�سمَّ �ل�سم؛ ومن هنا  �لذوق،  �للم�س،  �ل�سمع،  �لإب�سار،  �لتحليليون معلوماتهم من خالل �حلو��س �خلم�س:  يحلل 
باحل�سيني، �أما �ل�سموليون فاإنهم ي�ستقون معلوماتهم من خالل �حلا�سة �ل�ساد�سة: �حلد�س، ومن هنا �أطلق عليهم ��سم 

�حلد�سيني، وهم غالًبا ما يعتمدون على �حل�س �لد�خلي.

ال�صموليونالتحليليون

�أول ما يعر�سون �أفكار �ل�سورة �لكربى �أو �لعامة.�أول ما يعر�سون �حلقائق و�لأدلة و�لأمثلة.

ي�ساألون كثرًي� عن �ل�سبب.ي�ساألون كثرًي� عن �ملاهية و�لكيفية

يتحدثون عن �لت�سور�ت �لعامة.ي�ستخدمون �لكثري من �لأمثلة �لنوعية.

يهتمون بال�سورة �لبعيدة و�حتمالت �مل�ستقبل.يهتمون بالتطبيقات �لعملية ق�سرية �ملدى.

مييلون �إلى ��ستخد�م �ل�ستعار�ت و�ملماثالت.مييلون �إلى �ملعلومات �ملتاأنية و�لأو�ساف �لتف�سيلية.

�ملت�سمة يقدرون خرب�ت �حلياة �حلقيقية. و�لب�سائر  �لباطنية  بالإح�سا�سات  يهتمون 
ب�سعة �خليال.
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3-العلم والعاطفة:

عند �تخاذ �لقر�ر ي�ساق �لعلميون باحلقائق و�ملنطق و�لعقل. فهم يزنون جو�نب ق�سية ما بحذ�فريها، و�إذ� �أظهرت 
فاحلقيقة -كما  �لآخرين،  ب�سعور  �مل�سا�س  يعني  ذلك  كان  لو  يكون، حتى  ما  فليكن  �سارم،  قر�ر  �إلى  �حلاجة  �حلقائق 

يرونها- تاأتي يف �ملقام �لأول، من حيث �لأهمية.
�أما �لعاطفيون فاإنهم عندما يتخذون قر�ًر� ي�سعون تاأثر �نفعالت �لآخرين من جر�ء هذ� �لقر�ر وم�ساعرهم يف �ملقام 
على  و�لتعاطف  �حلقائق  على  قر�ر�تهم  تبنى  لذلك  �لأهمية؛  من  �لأولى  �ملرتبة  �مل�ساعر  حتتل  �لعاطفيني  فعند  �لأول، 
�ل�سو�ء، �إن �لعاطفيني يتم �إقناعهم بالند�ء �لنفعايل �لقوي ب�سورة �أكرب من �ملنطق �ل�سارم �لبارد، فالذوق و�حل�سا�سية 

لدى �لعاطفيني يقفان على قدم �مل�ساو�ة جنًبا �إلى جنب مع �حلقيقة من حيث �لأهمية.
�إذ� جاز و�سف �لعلمي باأنه �لعقل قبل �لقلب، فاإن �لعاطفي هو �لقلب قبل �لعقل، بينما يفخر كل �لعلميني باأن يطلق 

عليهم ��سم و�قعي �ملز�ج و�لتفكري، فاإن �لعاطفيني يفخرون باأن يطلق عليهم ��سم رقيقي �لأفئدة.

العاطفيونالعلميون

ي�ستخدمون �حلقائق �جلامدة �لباردة و�ملنطق يف 
�إقناع �لآخرين.

يقنعون �لآخرين بالأمثلة �ل�سخ�سية �لتي تقدم 
ب�سورة �نفعالية.

يبدوؤون بالأمور �لب�سيطة، ثم يلخ�سون �أوجه �لتفاق.يعر�سون �أهد�ف �لجتماعات ومر�ميها يف مقدمة �لأمور.

يتناولون قيمة كل بديل.يفا�سلون ما بني �إيجابيات و�سلبيات كل مثال.

يو�سحون �لهدف و�ملو�سوعية، وغالًبا ما يكونون 
�نتقاديني حا�سمني.

يوؤكدون على �لر�أي �لآخر ويقدرونه.

يعتقدون �أن �مل�ساعر جميعها �سادقة.يعتقدون �أن �مل�ساعر ل تكون �سادقة �إل �إذ� كانت منطقية.

يركزون على �لعالقات.يركزون على �لعمل.
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4- الحزم والود:

ي�ضف هذا املقيا�س الأخري الطريقة التي نف�ضلها يف تخطيط حياتنا وتنظيمها.
ناحية  ومن  للقلق,  ي�ؤديان  احل�ضم  وعدم  اليقني  عدم  لأن  للحزم؛  ومييل�ن  القرارات  �ضنع  �ضرعة  احلازم�ن  يف�ضل 

ي�ن عند �ضنع القرار فتح جمال اخليارات, وعدم اتخاذ القرار اإل بعد ال�ضطرار اإليه متاًما. اأخرى, يف�ضل ال�دِّ
لأن  �سعادة,  احلازمني  يفوقون  فهم  يون  الودِّ اأما  امل�سوؤولية,  وحمل  واملبادرة  والتحكم  الن�سباط  احلازمون  ويف�سل 

غريهم يت�لى املبادرة ويحمل على عاتقه امل�ض�ؤولية, ويظل على م�ضرح الأحداث.
يني فاإن ال�قت وارد متجدد  من �ضمات احلازمني اأنهم يدرك�ن قيمة ال�قت ودقة امل�اعيد والتقيد بها, اأما بالن�ضبة لل�دِّ

وامل�اعيد مطاطة.
ي�ضع احلازم�ن النظام والتن�ضيق حمل التقدير, فهم يع�ضق�ن و�ضع كل �ضيء يف مكانه واإيجاد مكان لكل �ضيء, ويرون 
ي�ن �ضرامة النظام, ويتململ�ن غالًبا من حتديد الأم�ر  اأن املكتب املبعرث يدل على العقل امل�ضتت, ويف املقابل ل يه�ى ال�دِّ

والتقيد بالنظام, ويرون اأن املكتب اخلايل دللة على العقل الفارغ. 

الودِّيوناحلازمون

يف�ضل�ن فتح جمال اخليارات ومييل�ن للإرجاء.يف�ضل�ن �ضرعة �ضنع القرارات ومييل�ن للح�ضم.

ي�ضعرون بالتقيد باجلداول وامل�اعيد.يف�ضل�ن و�ضع برامج وم�اعيد انتهاء.

يف�ضل�ن بدء امل�ضروعات.مييل�ن اإلى اإنهاء امل�ضروعات.

يتفاو�ض�ن من م�اقع حمددة واأحياًنا تغلب عليهم 
يت�ضم�ن باملرونة ب�ضاأن امل�اقع.�ضمة تاأكيد الراأي اأو القطع به ول� دون مربر كاف.

يركزون املناق�ضات على العمليات.يركزون املناق�ضات على املحت�ى.

ل مييل�ن للجتماعات جتنًبا للح�ضم.يف�ضل�ن الجتماعات لل��ض�ل اإلى نتيجة.

يعتقدون اأن ال�قت متجدد واأن امل�اعيد مطاطة.يعتقدون اأن ال�قت م�رد ثابت واأن امل�اعيد مهمة.
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كيفية ا�صتغالل نمط ال�صخ�صية في االإقناع:

�إن مفتاح �حلل عند �الإقناع هو �أن تتذكر �أن �الأمناط �ملختلفة لل�صخ�صية تف�صل �القتناع بطرق خمتلفة.
�إنك كمقنع لن تتعرف على منط �ل�سخ�سية لدى كل فرد تريد �إقناعه، ومع ذلك، فاإن كل �لنا�س يك�سفون عن 

مفاتيح �حلل ب�سورة كافية من خالل �سلوكهم، مبا يتيح لك تقريًبا �أن توفق منطك مع �أف�سلياتهم.

اأوًل: رّكز على الدليل ثم قدم حتلياًل منطقيًّا متاأنًيا، وب�شورة اأ�شا�شية رّكز على الدليل.

اإ�صرتاتيجيات 
التاأثري االأربع

ثانًيا: رّكز على التف�صيالت وكيفية تاأثري هذه التف�صيالت على االأ�صخا�س 
املعنيني، وب�صورة اأ�صا�صية رّكز على العالقات.

ثالًثا: قّدم اأواًل �صورة عامة، وبعدها �صل�صلة من اخليارات العملية جيدة التحليل، 
رّكز على االحتماالت املنطقية ب�صورة اأ�صا�صية.

رابًعا: قّدم ال�صورة الكربى اأو العامة وبنّي كيفية تاأثري اقرتاحك على حياة النا�س 
وقيمهم، وم�صاعرهم، وب�صورة اأ�صا�صية �صاعد من تريد اإقناعه على التحقق من روؤيته.

الق�صية  مناق�صة  يف�صل  اإقناعه  اأري��د  من  هل 
ب�صوت عال �صريح، قبل اتخاذ اإجراء )انب�صاطي(.

التحدث  ق��ب��ل  االأم����ر  ف��ي  التفكير  يف�صل  اأو 
واتخاذ االإجراءات )متحفظ(؟

عند �صنع القرار، هل من اأريد اإقناعه يبت في 
االأمر بناًء على نوعية الحقائق واالأدلة )علمي(.

قيم  على  التاأثير  اأواًل  اعتباره  في  يعر�س  اأو 
النا�س وم�صاعرهم )عاطفي(؟

ع��ن��د االإ���ص��غ��اء ل��ع��ر���س م���ا، ه��ل م��ن اأري���د 
اإق��ن��اع��ه ي��ول��ي اه��ت��م��اًم��ا ل��م��ع��ل��وم��ات نوعية 

ومف�صلة )تحليلي(.
اأو ي�صتجيب لل�صورة الكبرى )�صمولي(؟

ال��ت��ق��دم ب�صرعة  اإق��ن��اع��ه يف�صل  اأري���د  ه��ل م��ن 
بمجرد االنتهاء من �صنع القرار )حازم(

اأو ي��ف�����ص��ل ت����رك م���ج���ال ال���خ���ي���ارات م��ف��ت��وًح��ا 
)ودي(؟

 ل�صرعة تحديد نمط ال�صخ�صية 
�صل نف�صك هذه االأ�صئلة االأربعة:
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د-قوة الكلمات:  
)اإ�صفاء تاأثير اإ�صافي( �

كيف ت�سفي على �لكلمات تاأثرًي� �إ�سافيًّا؟
ميتاز �ملتحدثون �ملهرة باأنهم ذوو بيان و�سناع كلمة ممتازون، فهم يتحدثون بقوة �لكلمة، وميتازون باخل�سائ�س �لتالية:

التحدث بطريقة االإثبات في اللغة:• 
�إنهم يتحدثون بالإيجاب وعندما يرغبون يف �سيء ما، فاإنهم ي�ستخدمون كلمات تت�سل بدقة مبا يتوقعون حدوثه، 
�أجنزت  �أنك  لو  عبارة:  فبدًل من  تقريره،  يكمل  �أن  و�أر�دو� من عامل غري متحم�س  لو فر�س  �ملثال،  �سبيل  فعلى 
�لتقرير �لليلة ف�سوف نقيم لك حفاًل، فاإنهم ي�ستخدمون �لعبارة:عندما تنجز تقريرك �لليلة ف�سوف نقيم لك حفاًل.

التحدث بطريقة التاأكيد:• 
فعند �حلديث ي�سفون �أنف�سهم ومعتقد�تهم و�إجناز�تهم على نحو �إيجابي �سادق، فبدًل من قولهم: ح�سًنا، 
�إنه جمرد ر�أي يل فقط، بطبيعة �حلال، وقد �أكون خمطًئا، ولكني �أ�ستطيع �لقول باأن....، فاإنهم يقولون: �أعتقد. 

تحمل الم�صوؤولية:• 
فهم يتجنبون لغة تقدمي كب�س �لفد�ء، فبدًل من �أن يلقو� بالالئمة على �لآخرين �أثناء �حلديث، فاإنهم مي�سكون 
�أنف�سهم، فبدًل من  �لتي يجدون فيها  �لظروف  لتطويع  با�ستخد�م كلماتهم  �مل�سوؤولية  �لأمور ويتحملون  بزمام 
قولهم: تلك لي�ست �إد�رتي، ميكنك �للجوء لآخر، ليقدم لك يد �مل�ساعدة، فاإنهم يقولون: �سوف �أ�ساعدك بنف�سي 

باأن �أح�سر لك �ل�سخ�س �مل�سوؤول على �لهاتف.
ابتغاء المك�صب الم�صترك:• 

�إنهم يحاولون يف عبار�تهم، من �أجل �لتعاون وتكاتف �جلهود وعند �لتفاو�س �أن يغريو� قاعدة �ملك�سب لك 
و�خل�سارة لالآخرين �إلى قاعدة �ملك�سب للجميع، فبدًل من قولهم: هذ� لي�س عمليًّا،، ولن ي�سح، فاإنهم يقولون: 

تلك طريقة جيدة، فلنجربها ونرى نتيجتها.
التحدث على نحو قاطع:• 

�إن �ملتحدثني �لبارعني يتمتعون بال�سر�حة و�لو�سوح، فهم ل ي�سرفون يف ��ستخد�م �لكلمات، ولكنهم يتكلمون يف �سلب 
�ملو�سوع متحلني بامل�سد�قية و�لثقة و�لأمانة، فبدًل من قولهم: �أعتقد �أن ذلك قد يفي باحتياجاتك، و�أرجو �أن مينحك ما 
تن�سده، فاإنهم يقولون: �إن ذلك يفي باحتياجاتك متاًما، و�إنني على يقني من �أن ذلك �سوف يوفر لك بال�سبط ما حتتاجه.

التحدث بلغة متكاملة:• 
فهم يوحون بالتكامل بتجنب عبار�ت حتمل �لنا�س على �لرتياب يف مدى �إخال�سهم و�أمانتهم، فبدًل من قولهم: وحتى 
نلتزم �لأمانة �لتامة، علينا �أن نزجر حممد� عن �أد�ئه �لرديء، فاإنهم يقولون: علينا �أن نزجر حممًد� عن �أد�ئه �لرديء.
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هـ-مخاطبة القلب:
 

قوة اال�صتعارات والقيا�صات والق�ص�س  �
�لفعالة  �لوحيدة  �لقوة  تعترب  �لعو�طف  �إن  �إذ  �لعو�طف؛  مت�س  لأنها  نظًر�  �لإقناع؛  يف  توؤثر  �حلية  �للغة  �إن 

لالإقناع، فبدونها تكون �لكلمات جامدة ول تاأثري لها.
�أنه يف معظم  �لو�قع هو  لكن  ور�ء معظم قر�ر�تنا،  �ملنطق  نرى  �أن  نود  فاإننا  كائنات حية مفكرة،  �أننا  مبا 
�لنا�س  �إقناع  يتم  فقد  باحلقائق،  ويربرونها  �لعاطفة  �لنا�س  ي�ستخدم  �لآخرين  �إقناع  ت�ستدعي  �لتي  �ملو�قف 

بالعقل، بينما �لعاطفة هي �لتي حتركهم.
مميزات العاطفة:

تتفوق �لعاطفة بخم�س مز�يا على �ملنطق:
جتعلنا �ملناق�سات �لتي تثريها �لعاطفة نتخل�س من �سلوكنا �لدفاعي �لطبيعي وت�سرفنا عما يهدف �إليه . 1

�ملتحدث من �إقناع.
تتطلب �لعاطفة جمهوًد� �أقل مما يتطلبه �ملنطق، حيث يتطلب تقدير �إيجابيات و�سلبيات �لعر�س �ملنطقي . 2

ا �أكرب مما يتطلبه �لغر�س �لعاطفي. جمهوًد� معرفيًّ
عادة ما تعد �لعرو�س �ملبنية على �لعاطفة �أكرث متعة، فللق�س�س مثاًل حبكة و�سخ�سيات و�أحد�ث، مما . 3

يثري �ملتعة.
�إن �ملناق�سات �ملبنية على �لعاطفة - بالذ�ت تلك �ملناق�سات �لتي ت�ستخدم �ل�سور - تكون �أكرث �سهولة يف . 4

��ستدعائها عن �حلدث �لو�قعي.
توؤدي �لعاطفة �إلى تغيري �ل�سلوك ب�سكل �أ�سرع مما يفعل �ملنطق.. 5

كيف تنجح اال�صتعارات في االإقناع؟
�إلى �ل�ستعارة:  �أ�سلوب جمازي لو�سف �سيء ما من خالل �لتعبري عنه ب�سيء �آخر، فانظر  �إن �ل�ستعارة عبارة عن 

�لوقت من ذهب، فمن خالل ذلك كمفهوم موجه، ميكن �أن تقول:
�إنك ت�سيع وقتي.• 
�سيوفر لك ذلك �ساعات.• 
لي�س لدي وقت لأمنحه لك.• 
كيف تق�سي وقتك؟• 
يكلفني ذلك �لتاأخري �ساعة.• 
لقد بددت وقًتا كبرًي� من �أجلك.• 

هذه  ت�سخ�س  كيف  فانظر  �ملجردة،  �لأفكار  بت�سخي�س  لنا  ت�سمح  لأنها  نظًر�  فعالة  و�سائل  �ل�ستعار�ت  تعد  لذ� 
�ل�ستعار�ت �لت�سخم �لقت�سادي باأنه عدو قد يدمرنا وي�سرقنا:
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�أكرب عدو لنا هو �لت�سخم.• 
قد �سلبنا �لت�سخم مدخر�تنا.• 
لقد دمر �لت�سخم عملتنا.• 

فعالية التناظر:
�إن �لقيا�س ي�سمح لك بتقدمي فكرة جديدة  �لتاأثري �لذي يكون بالن�سبة لال�ستعارة، حيث  �أن يكون للقيا�سات  ميكن 

ب�سرعة عن طريق مقارنتها ب�سيء م�سابه لها وب�سيط.
فعالية الق�ص�س:

جتعل �لق�س�س -مثل �ل�ستعار�ت و�لتناظر�ت- �لعر�س لل�سيء حيًّا. لذلك جند �لعديد من كبار �ل�سخ�سيات �ملقنعة 
الم�صتمعين، ي�ستخدمون �لق�س�س لتو�سيح ر�سالتهم. انتباه  على  الق�ص�س  ت�صتولي  اأواًل: 

حبكة  على  ي��ق��وم  ال�صينمائي  الفيلم  مثل  اإن��ه��ا  اإذ 
درامية و�صخ�صيات ليتفاعل مع الجمهور.

وتعمل الق�ص�س باأربع طرق:

وتجعل  المعقدة  االأفكار  الق�ص�س  تب�ّصط  ثانًيا: 
االأفكار المجردة اأفكاًرا ملمو�صة.

ثالًثا: تم�س الق�ص�س العاطفة لدى الم�صتمعين 
ب�صكل اأف�صل من مجموعة الحقائق الجافة الخالية 

من اأي عاطفة.

رابًعا: اإن الق�ص�س قابلة للتذكر؛ اإذ اإن الق�ص�س 
بعد  اأط���ول  ف��ت��رة  الم�صتمع  ذه��ن  ف��ي  تبقى  الحية 

ن�صيان اأي �صيء اآخر.

ليتحقق �قتناع �لطرف �مل�ستهدف؛ يتعني على �لقائم بالإقناع �لأخذ بعدة �أمور، منها:
�إًذ�، وحينما يكون...، فهذه  �أن،  • ��ستخد�م �لألفاظ ذ�ت �ملعاين �ملح�سورة و�لوقع �خلا�س، مثل: مبا 

�لألفاظ فيها �سيء من ح�سر �ملعنى وحتديد �لفكرة.
�لفهم. و�سوء  �خل�سام  �إلى  يقود  �لذي  �لعقيم  �جلدل  • ترك 

عن�سرين: �إلى  حو�ره  بالإقناع  �لقائم  يحلل  • �أن 
�أ- �ملقدمات �ملنطقية: وهي تلك �لبيانات �أو �حلقائق �أو �لأ�سباب �لتي ت�ستند �إليها �لنتيجة وتف�سي �إليها.

مادة إثرائية
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و-مخاطبة العقل:
 

)كيف تركب ر�صالتك وت�صوغها؟( �
تق�صير الر�صالة:

�إمطار  هو  بالإقناع  نقوم  حينما  باملعلومات،  �لز�خر  عاملنا  يف  نرتكبها  �لتي  �ملنا�سبة  غري  �لتو��سلية  �لأخطاء  من 
م�ستمعينا بو�بل من �لكلمات.

�إن �لنا�ض يتذكرون معظم �ملعلومات �إذ� ما �أوجز �ل�صخ�ض �لنقاط �الأ�صا�صية �إلى نقطتني �أو ثالث.
تب�صيط الر�صالة:

لالإبقاء على �لر�سالة و��سحة ومفهومة:
حتدث بب�ساطة وو�سوح بالقدر �ملطلوب.• 
جتنب �مل�سطلحات �لفنية و��ستخد�م �لكلمات �لب�سيطة �ل�سائعة.• 
��ستخد�م لغة حمدودة وو��سحة بدًل من �للغة �ملجردة �لغام�سة.• 
�جعل كل كلمة ذ�ت مغزى، ول تف�سر خطابك بالكالم �ملطنب.• 
��ستنتج �لنتائج ول تدع قارئك يخمن ما يجول بخاطرك.• 

ب- �لنتيجة: وهي ما يرمي �لو�سول �إليها �ملحاور �أو �ملجادل.
�لر�أي. وفر�ض  �ل�صغوط  عن  و�البتعاد  �لهينة  �للينة  �لعبارة  • �ختيار 

�لنا�س. من  مالأ  على  �حلو�ر  • جتنب 
و�أهميته. ل�سخ�سه  وتقدير  حلديثه  باعتبار  ي�سعر  حتى  �ملتلقي  حديث  بنهاية  حديثه  بد�ية  �ملقنع  • ربط 

وحاجاته. �ملتلقي  ورغبات  �أهد�ف  مع  �ملتالئمة  �لبيانات  على  �حلو�ر  • قيام 
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د. حممد �جليو�سي   �أنت و�أنا، مقدمة يف مهار�ت �لتو��سل �لإن�ساين  
عبد�هلل �لعو�سن   كيف تقنع �لآخرين     

هاري ميلز   فن �لإقناع      
د. حممد عبد �لغني ح�سن هالل   مهار�ت �لقر�ءة �ل�سريعة �لفعالة   

جامعة �مللك �سعود   مهار�ت �لت�سال     

مراجع 
الوحدة
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مذكرة/ مالحظات الطالب










