
 فً وتطجٍقبتهب اننجىي انحىار أسبنٍت

 انًعبصر انتذرٌت يىاقف

  إعداد
 )*(البشري المعطي عبد عطية عايش ٓد

 :  انجحث يقذيخ

 تحاوؿ ذلؾ ظؿ وفي الحياة، مجاالت كافةفي  شاممة ثورة المعاصر عالمنا يشيد
 بؿس عف والبحث واالقتصادية االجتماعية مشكبلتيا عمى التغمب الحديثة المجتمعات

 والصناعي العممي التقدـ عمى معتمدة المتاحة، الفرص كؿ مف مستفيدة الكريـ، العيش
 .العصر ىذا في جمياً  برز الذي والتقني

 المعمومات لنقؿ التخصصات، كافة في والمعارؼ العمـو بيف الربط ذلؾ ويقتضي
 المستند الصحيح التوظيؼ توظيفيا بعد المناسب، بالشكؿ منيا واإلفادة الخبرات ونشر
 .  العممية األسس عمى

 أىدافو تحقيؽ إلى يسعى كريمة حياة اإلنساف يعيش أف سبؽ مما واليدؼ
 اليادؼ التدريب ىو تطمعاتو تحقيؽ عمى لو المساعدة العوامؿ أىـ مف ولعؿ خبلليا،
 إدارة عمى وقدرة وميارة معرفة أكثر ليصبحذلؾ  يساعده حيث باحتياجاتو، المرتبط المنظـ
 . أفضؿ بشكؿ وحيات

 ، الماضي الميبلدي القرف في منيجي بشكؿ برزت التي العمـو مف التدريب ويعد  
 العامة والقطاعات والمنظمات الحكومات بو فاىتمت منو، المتأخرة العقود في وتحديداً 

 ، اآلخريف وتميز جيود مف اإلفادة ضرورة عمى وتأكيداً  الميـ، بدوره إيماناً  والخاصة،
 مواردىا أو ميزانياتيا مف خاصاً  نصيباً  الجيات تمؾ مف العديد جعمت ذلؾ ضوء وعمى

 مؤكد فييا فالربح المنتجة، العقوؿ في االستثمار عمى الحرص مع وبرامجو، لمتدريب
 . اإلنساف في االستثمار األصؿ ألف مضموف، والعائد

 والسنة الكريـ القرآف اتخذت وقد المعرفة، لتمقي والدعوة العمـ أمة المسممة واألمة
 ونشره، العمـ طمب عمى فأكدت أمورىا، شتى في بو تتيدي ونبراساً  واضحاَ  منيجاّ  المطيرة

 عموـ عمى النبوية السنة اشتممت وقد نحوىا، والسعي المعرفة تحصيؿ عمى الحرص مع
 النافعة التربوية األساليب مف العديد خبلليا وبرزت بؿ وأخروية، ودنيوية دينية ومعارؼ
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 . الناجحة التدريبية الميارات مف كثير ثناياىا في يرتوظ
 تنوع مف وسمـ عميو اهلل صمى النبي حوارات تضمَّنتو ما األساليب تمؾ أىـ ومف

 قدومو ساعة ويتحروف دعوتو عمى يقبموف المتمقيف جعمت الطرائؽ، في وتعدد الطرح في
 دينيـ أمور في منيا ليفيدوا غيرىـ، مع أو معيـ حواره وقت وينتظروف بؿ عمييـ،
 والظروؼ واألحداث المواقؼ حسب النبوية الحوارات أساليب تنوعت وقد وأخراىـ، ودنياىـ

 .واألشخاص
 عند النية استحضار أىمية تبرز مجاالتيا، وتعدد وتنوعيا العمـو اختبلؼ ومع

 أىـ مف إف بؿ دنيوية، أـ دينية عمـو ىي ىؿ النظر بغض وتحصيميا، عمييا اإلقباؿ
 لدخوؿ سبباً  ذلؾ أف اعتقاده ىو النافع العمـ تحصيؿ عمى المسمـ بحرص المرتبطة األمور
 َمف: ) وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي الدرداء أبي فعف الجنة،
بف ابف ماجو، صحيح ا). إلى الجنَّة طريًقا، َسيََّؿ المَُّو َلُو فيِو ِعمًما يمَتِمُس  طريًقا سَمؾَ 
 .(، صححو األلبانيٖٛٔرقـ :  ،ماجو

جبلؿ، واحتراـ تقدير ىالة الفرد عمى يضفي والقيـ العمـ حمؿ إف  قيمة وتزداد وا 
 العممية حواراتو في وتميزه لآلخريف مراده عف التعبير في براعتو بمقدار العمـ حامؿ

 . لآلخريف العمـ نشر وكيفية واالجتماعية
 العمـو وتأصيؿ والمنطمقات، األصوؿ إلى لمعودة الدعوة األخيرة اآلونة في انطمقت وقد

 نبيو وسنة اهلل كتاب في جاء ما مع المتفؽ المناسب التوجيو الميارات وتوجيو والمعارؼ
 مداىا، وتوضح مسارىا تحدد التي والضوابط والدعائـ األسس إبراز بيدؼ  الكريـ،

 . عمييا البارزة الشواىد واستحضار
 بالبحث المقصودة المجاالت تمؾ أبرز مف ومجاؿ وميارة وعمـ كفف الحوار ويعد

 والتميز والبياني الببلغي فالتفوؽ الحنيؼ، اإلسبلـ رحاب مف المنطمؽ والتوجيو والتقصي
 مف العديد في البروز أسباب مف الصحيحة المعمومة عمى المستند الحوار في المغوي

 الوسائؿ مف وىو المتمقيف، لجميور ذبةالجا الوسيمة ىو بؿ الحاضر، وقتنا في المجاالت
 . والعمـ واألدب والفكر الديف وعاء باعتبارىا أبنائيا، لغة لتيذيب المحببة

 يتعمؽ عمَّا باحثاً  المباركة، النبوية السنة نحو الباحث سيتجو البحث ىذا وفي
َـّ  عتمدة،الم المراجع مف لشروحاتيا الرجوع وكذلؾ النبوية، السنة في الحوارية باألساليب  ث

 . اإلمكاف بقدر وحديثاً  قديماً  بذلؾ المتصمة الكتب في الموضوع عف كتب ما
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 توظيفيا الباحث سيحاوؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي حوارات أساليب عمى الوقوؼ وبعد
 والفنوف، والمعارؼ العمـو لنقؿ ميماً  أساساً  الحوار باعتبار المعاصر، التدريب مواقؼ في
 الخبرات ونقؿ الميارات إكساب في ناجحة كوسيمة اليادؼ التدريب مىع االعتماد مع

 . القناعات وتوجيو
 : انجحث يشكهخ

 داعـ خير الشريفة فشواىدىا اإلنسانية، لمعمـو ميماً  مصدراً  النبوية السنة تشكؿ
 تمؾ تطبيؽ إمكانية عمى دليؿ أصدؽ النبوية السيرة ومواقؼ تحتوييا، التي لممفاىيـ
 . العصر ىذا في المتجددة والمعارؼ الحديثة النظريات

ومف ىذا المنطمؽ ، فإننا بحاجة ألف نتجوؿ في رياض السنة المباركة والسيرة 
النبوية العطرة لننطمؽ منيا نحو رحاب أوسع ومجاالت أكبر في حياتنا العممية والعممية 

ة فاعمة في حياتنا والتدريبية، بيدؼ اإلفادة والقرب منيا، وتحويميا إلى مواقؼ تطبيقي
 اليومية، لنزداد عممًا بيا، ونكوف أكثر األمـ تطبيقًا وتمسكًا بيا .

وقد اشتممت السنة النبوية عمى العديد مف المواقؼ الحوارية الناجحة بيف نبي اهلل 
صمى اهلل عميو وسمـ وأزواجو وأصحابو وأتباعو وغيرىـ خبلؿ مسيرة حياتو الشريفة، وبقيت 

 و زاخراً بكؿ نافع ومفيد لممسمميف وغيرىـ حتى قياـ الساعة . منيجاً واضحاً 
 بارز، وفف ميمة كميارة المتبلكو الحاجة وضرورة الحوار، أىمية تبرز حيف وكؿ

 تمقيو عمى الميتموف حرص ذلؾ وألىمية الحؽ، وتوضيح الصحيح الفكر نشر في ليسيـ
 مف ػ  العصور أقدـ مف ػ ذلؾ عمى أدؿ وال اإلنسانية، الذات بناء ميارات أىـ مف كميارة
َقاَؿ َربّْ اْشَرْح ِلي چ : قائبلً  ػ  وجؿ عز ػ لربو السبلـ عميو موسى تضرع
  چ (ٕٛ) َيْفَقُيوا َقْوِلي (ٕٚ) َواْحُمْؿ ُعْقَدًة ِمْف ِلَساِني (ٕٙ) َوَيسّْْر ِلي َأْمِري (ٕ٘) َصْدِري
 ( ٕٛ – ٕ٘) طو: 

تي اشتممت عمى مجموعة متنوعة مف أساليب ومف المواقؼ الحوارية الواضحة ال
، ة، فأصبحت مواقؼ تدريبية فاعمتحمي باآلداب الكريمة لممتحاوريفالحوار الناجح، مع ال

، مع فييا مف آداب كريمة وأخبلؽ فاضمةيستفاد مف أحداثيا وأطوارىا وُيتحمى بما ورد 
المتحاورة، ثـ أفضت تمؾ مراعاة اختيار الزماف والمكاف المناسب، واعتبار خاص لؤلطراؼ 

نتيا كتب السنة المطيرة، مف ذلؾ ما  رواه أبو سعيد الخدري  العوامؿ لنتائج رائعة، دوَّ
ـَ َيوـَ ُحَنيٍف، وقسـَ لمُمتألَّفيَف ِمف ُقَريٍش وسائِر  رضي اهلل عنو:" لمَّا أصاَب رسوُؿ اهلِل الغنائ



 ٖٔ٘ 

، وَلـ يُكف في األنصاِر شيٌء ِمنيا  ، قميٌؿ وال كثيٌر، وجَد ىذا الَحيُّ ِمف العرِب ما قسـَ
رسوُؿ اهلِل َقوَمُو. فمَشى سعُد بُف ُعبادَة  ػواهلِل  ػاألنصاِر في أنفِسِيـ حتَّى قاؿ قائُمُيـ: َلقَي 

إلى رسوِؿ اهلِل فقاَؿ : يا رسوَؿ اهلِل إفَّ ىذا الَحيَّ ِمف األنصاِر َوجدوا عَميَؾ في أنفِسِيـ؟ 
ـَ ؟ قاؿَ  : فيما كاَف ِمف َقسِمَؾ ىذِه الغنائـِ في َقوِمَؾ وفي سائِر العرِب ، وَلـ يُكف  قاَؿ : في

: فأيَف أنَت ِمف ذلَؾ يا سعُد ؟  ـَ فيِيـ ِمف ذلَؾ شيٌء . قاَؿ رسوُؿ اهلِل صمَّى اهلُل عَميِو وسمَّ
: اجَمْع لي َقوَمَؾ  . فقاَؿ رسوُؿ اهلِل صمَّى اهلُل عَميِو وسمَّـَ : ما أنا إالَّ امرٌؤ ِمف َقوميقاؿَ 

في ىذِه الحظيرِة، فإذا اجتَمعوا فأعِممني، فخرَج سعُد فصرَخ فيِيـ فجمَعيـ في تمَؾ الحظيرِة، 
حتَّى إذا َلـ يبْؽ ِمف األنصاِر أحٌد إالَّ اجتمَع لُو أتاُه ، فقاَؿ : يا رسوَؿ اهلِل اجتمَع لَؾ ىذا 

ـَ هلِل صمَّى اهلُل عَميِو وسمَّـَ . فخرَج رسوُؿ اـنصاِر َحيُث أمرَتني أف أجمَعيُ الَحيُّ ِمف األ  ، فقا
َـّ قاَؿ : يا معشَر األنصاِر أَلـ آِتُكـ  فيِيـ خطيًبا، فحِمَد اهلَل وأثَنى عَميِو بما ىَو أىُمُو ، ث

اًل فيداُكـ اهللُ  قاَؿ : بَمى ! َؼ اهلُل بيَف قموِبُكـ؟ قالوا، وعالًة فأغناُكـ اهلُل ، وأعداًء فألَّ ُضبلَّ
؟ قالوا : وما نقوُؿ يا رسوَؿ اهلِل وبماذا ُنجيُبَؾ ؟ وُؿ اهلِل: أال تجيبوَف يا معشَر األنصارِ رس

الَمفُّ هلِل ورسوِلِو . قاَؿ : واهلِل َلو ِشئتـُ لُقمتـُ فصَدقتـُ وُصدّْقتـُ : جئَتنا طريًدا فآَويناَؾ، 
َصرناَؾ. فقالوا : المفُّ هلِل ورسوِلِو . فقاؿ : وعائبًل فآَسيناَؾ، وخائًفا فأمَّنَّاَؾ، وَمخذواًل فن

، يا تألَّفُت ِبيا َقوًما أسَممواأَوَجدتـُ في ُنفوِسُكـ يا َمعشَر األنصاِر في ُلعاَعٍة ِمف الدُّن
وَوَكمُتُكـ إلى ما قسـَ اهلُل لُكـ ِمف اإلسبلـِ ! أَفبل َترَضوَف يا َمعشَر األنصاِر أف يذىَب النَّاُس 

ِيـ بالشَّاِء والَبعيِر وتذَىبوَف برسوِؿ اهلِل إلى ِرحاِلُكـ ؟ َفَو الَّذي َنفسي بيِدِه، َلو أفَّ إلى ِرحالِ 
، وَلوال اليجرُة لُكنُت اْمرًَأ عًبا ، لَسَمكُت ِشعَب األنصارِ النَّاَس َسَمكوا ِشعًبا وَسَمكِت األنصاُر شِ 

ـْ األنصاَر ، وأبناَء  األنصاِر ، وأبناَء أبناِء األنصاِر . فبَكى الَقوـُ ِمف األنصاِر . المَّيَـّ ارَح
َـّ انصرَؼ، وتفَرقوا" حتَّى أخَضموا ِلحاُىـ . وقالوا : َرضينا . رواه باهلِل َربِّا، ورسوِلِو قسًما، ث

 ( بإسناد جيد، وصححو األلباني .ٛٗٚٔٔ)ٙٚ/ٖأحمد ابف حنبؿ، 
 التي الناجحة الحوارية يباألسال مف العديد بو يجد السابؽ الحديث في والمتأمؿ

 أننا والشؾ المأمولة، وغايتو الحوار أىداؼ منيا وتحققت جيدة، لنتائج مفضية كانت
 الحديث، التدريب قاعات في لننقميا المباركة، الحوارية األساليب ىذه لمثؿ كبيرة بحاجة

 واإلفادة، اإلثراء أساسيا واحدة، لعممة وجييف المفيد والحوار النوعي التدريب أصبح فقد
 جيود حوؿ تتمحور ومقاصدىا المستيدفة، والفئة الشريحة حسب تتنوع ووسائميما
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 الذات ويطور باليمـ يرتقي متميز تدريب حمقات عقد ألجؿ والُمتمقي، الُممقي الطرفيف
 .  النبيمة أىدافو ويحقؽ المختمفة بالمؤسسات وينيض الفكر ويثري

 في الواردة النبوية الحوارية األساليب بيف المواءمة إلى بحثو في الباحث ويسعى
 منيا لئلفادة معاصرة، وتربوية تدريبية مواقؼ في وتقديميا المباركة النبوية السنة ثنايا

ثبات  .الزاىر ماضينا وأصالة الحاضر عصرنا عمـو بيف الربط إمكانية وا 
 :  انجحث أهذاف

 : أبرزىا األىداؼ، مف جممة تحقيؽ إلى الباحث يسعى
 جوع لمسنة النبوية بالبحث والتحميؿ واالستنباط .الر  .1
 عرض كيفية اإلفادة مف دراسة السنة النبوية بطرؽ حديثة ومبتكرة . .2

دعـ العبلقة بيف المتحاوريف والمدرب والمتدربيف بمثؿ ىذا األساليب التربوية  .3
 والتدريبية الناجحة .

عاصر، وذلؾ بعد عرضيا اإلفادة مف أساليب الحوار النبوي في مجاالت التدريب الم .4
 في تطبيقات تدريبية مناسبة .

 :  انجحث أهًٍخ

 : اآلتي في البحث أىمية تبرز
 . إسبلمياً  وتوجيييا العمـو تأصيؿ ودراسات برامج دعـ في يسيـ -ٔ
 التدريب اليادؼ، الحوار النبوية، السنة) العمـو بيف المنشود التكامؿ لتحقيؽ يسعى -ٕ

 .(النافع
 . لو الثابتة والمصادر لممنطمقات العودة أىمية إلى بالتدريب تميفالمي يرشد -ٖ
 . المعاصر بالواقع وربطيا العممية األبحاث في والمعاصرة األصالة لمبدأ الدعوة -ٗ
 . واآلخرة والدنيا الديف عمـو شممت النبوية السنة عمـو أف بياف -٘
 . عنو االستغناء يمكف ال متجدد، عمـ التدريب -ٙ
 . األخرى المنيجيات مف غيرىا عف متفردة العممي البحث في اإلسبلمية منيجيةال -ٚ

 أسئهخ انجحث : 

 ما التطبيقات التدريبية المناسبة ألساليب الحوارات النبوية ؟ ويتفرع منو :
 ما أىـ أساليب الحوار النبوي ؟ -1

 كيؼ يتـ تطبيؽ أساليب الحوار النبوي في مواقؼ التدريب المعاصر؟ -2

 جحث : ينهج ان
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اعتمد البحث عمى المنيج التاريخي، وذلؾ بالرجوع إلى كتب السنة النبوية بالبحث 
َـّ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ثـ  والتدقيؽ لما يتعمؽ بموضوع الدراسة، وأيضًا ت
االستنباطي الذي يركز عمى قراءة النصوص قراءة تحميمية فاحصة والخروج منيا بشواىد 

أساليب حوارات الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في مواقؼ التدريب تؤكد عمى توظيؼ 
المعاصر ، وذلؾ بعد النظر في شروحات كتب السنة المطيرة، وكذلؾ االطبلع عمى ما 

 يؤيد ىذه المواقؼ مف كتب الحوار والتدريب الحديثة المتخصصة .
 يصطهحبد انجحث :

مف طرؽ التواصؿ ونقؿ األفكار عدة تعريفات، تتمحور عمى أنو : طريقة  الحوار : ولو -1
والخبرات والتجارب، وفيو عرض لآلراء بأساليب مختمفة، تقـو عمى المراجعة بيف 

 :الصواب. ومف تمؾ التعريفات إلىالمتحاوريف في الكبلـ لموصوؿ 
" كبلـ يتفيـ فيو كؿ طرؼ مف الفريقيف المتحاوريف وجية نظر اآلخر، ويعرض فيو كؿ ػ 

تي رجَّحت لديو استمساكو بوجية نظره، ثـ يأخذ بتبصر الحقيقة مف طرؼ منيما أدلتو ال
ىػ، ٔٓٗٔ. )الميداني، تي كانت غامضة لديوخبلؿ األدلة التي تنير لو بعض النقاط ال

 ( .ٖٔٙص
نوع مف الحديث بيف طرفيف أو أكثر، بحيث يجري الكبلـ بينيما متكافئًا دوف أف ويعرؼ بأنو : "ػ 

النفس والبعد عف ه، مع غمبة اليدوء ورحابة الصدر وسماحة يستأثر بو طرؼ دوف غير 
 (.ٔٔص ىػ،ٛٓٗٔ" )الندوة العالمية لمشباب اإلسبلمي، التعصب والخصومة

وأيضًا يعرؼ بأنو: " المراجعة في الكبلـ بيف طرفيف دوف أف يكوف بينيما ما يقتضي ػ 
ىػ، ٕٚٗٔقيف،خصومة أو تعقيبًا أو استقصاء أو محاولة إبطاؿ قوؿ آخر ." )ال

 (ٕٕ-ٕٔصص
وىو " الحوار نقاش وتبادؿ الحديث بيف الطرفيف أو أكثر، يريد كؿ مف المتحاوريف ػ 

الوصوؿ إلى أىدافو في أي مجاؿ كاف دينيًا أو تربويًا أو سياسيًا أو فكرياً". )بصفر 
 ( .٘ٔىػ، صٜٕٗٔ والمينا،

صاخبًا، وتسوده لغة  فالحوار نقاش بيف طرفيف أو أكثر في موضوع معيف، وقد يكوف
الخبلؼ والمعارضة أحيانًا، وييدؼ إليضاح فكرة أو بياف أي أو تصحيح معمومة أو إظيار 

 حجة أو كشؼ خطأ أو دفع شبية أو تعزيز موقؼ، وغير ذلؾ مف المبررات .
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ولو العديد مف التعريفات بحسب المجاؿ الذي يتـ فيو، ومف أبرز تمؾ  : التدريب -2
 التعريفات :

ط مخطط، ييدؼ إلى إحداث تغيرات في الفرد والجماعة مف ناحية المعمومات "نشاػ 
والخبرات والميارات ومعدالت األداء وطرؽ العمؿ واالتجاىات، مما يجعؿ ىذا الفرد أو 

 (ٖٔـ، صٕٙٓٓتمؾ الجماعة الئقة لمقياـ بأعماليا ".)العزاوي، 

 (ٔٗىػ، صٕٙٗٔ" نقؿ معرفة وميارات محددة وقابمة لمقياس" )ويمز،ػ 

" أي شكؿ مف أشكاؿ العمميات التي تصمـ بغرض تسييؿ عممية التعمـ لدى الجميور ػ 
 ( .ٕٕـ،صٕٛٓٓالمستيدؼ")براي،

" عممية مستمرة داخؿ المنظمة ، لتزويد المتدربيف بالمعارؼ والميارات البلزمة لمقياـ ػ 
واتجاىاتيـ "  بعمميـ اليومي وفي الغد المتطور ولمحاولة التغيير في سموكياتيـ

 ( .ٛٔىػ ،صٜٕٗٔ)العامري، 

" عممية مخططة ومستمرة خاصة بإكساب الفرد الميارات والمعرفة المرغوب فييا التي ػ 
 ( .ٕٔـ، صٕٓٔٓتحسف أداء الفرد وتزيد فاعمية المنظمة " )معمار، 

ة لدى "عممية مخططة ومستمرة، تيدؼ إلى تمبية االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبميػ 
الفرد، مف خبلؿ زيادة معارفو وتدعيـ احتياجاتو وتحسيف مياراتو، بما يساىـ في تحسيف 

 (.ٕٕص ىػ،ٖٓٗٔ)أبو النصر،ة في المنظمة "أدائو في العمؿ وزيادة اإلنتاجي

" عبارة عف عممية مخططة ومنظمة ومستمرة، تيدؼ إلى تنمية ميارات وقدرات الفرد ػ 
وكو واتجاىاتو بما يمكنو مف أداء وظيفتو بكفاءة وفعالية" وزيادة معموماتو وتحسيف سم

 ( . ٚٔىػ،صٕٖٗٔ)السكارنو، 

 ـ، صٕٗٔٓ)رضواف،"عامميف فيما يخص وظيفتيـ الحاليةإكساب الميارات والمعارؼ لم"ػ 
ٖٜ-ٗٓ. )  

بقولو : مجموعة مف األنشطة  -في بحث آخر لو  -وقد عرفو الباحث  التدريب 
لمخطط ليا مسبقًا، بقصد إحداث تغيير إيجابي في الفكر والسموؾ، اليادفة والمنظمة وا

       . تسيـ في تطوير أداء الفرد لؤلفضؿواكتساب ميارات ومعارؼ وخبرات جديدة، 
 ( .ٕٔىػ، صٖٙٗٔالبشري، )

ويتفؽ الباحث مع مف سبقو بأف التدريب جيود منظمة ومخطط ليا، بيدؼ تجويد 
 .وتوظيؼ قدرات األفراد بشكؿ فعاؿ ميارات العمؿ واكتساب مقومات وتنمية
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 انذراسبد انسبثقخ :

 أوالً: يجبل انحىار وانخطبثخ وانتأثٍر :

 . " طريقة سيمة وسريعة لمحديث "كارينجي، دراسة  -ٔ 
، ثـ كيفية الترغيب في استبداؿ الخجؿ بالثقة بالنفس المؤلؼ يقدّْـ خبلصة تجاربو

وطرائؽ التأثير واإلقناع، وخطوات تنظيـ الكممات  والحث عمى الفعؿ ومقابمة الجميور،
 الطويمة أماـ اآلخريف، ثـ الحرص عمى تطبيؽ ىذه التجارب في مواقؼ عممية .

 ـ.ٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔالسويداف، فف اإللقاء الرائع. دراسة  -ٕ
واشتمؿ الكتاب عمى ستة أبواب، األوؿ: الخطابة ومفيوميا ومواصفات الخطيب، 

والحضور وأنواع الخطب، والثالث: تييئة المكاف والتدرب عميو، والرابع: والثاني: الجميور 
عناصر الخطبة، والخامس: كيفية اإللقاء، والسادس: تقييـ األداء، وىو مرجع ميـ لكؿ 

 مف أراد التميز في الخطابة مع عرض لتوجييات عممية في الموضوع .
 .( ـ ٕ٘ٓٓىػ/ٕ٘ٗٔ)نايشتادت، تكمَّـ بدوف خوؼ، دراسة  -ٖ

أوضح المؤلؼ كيفية التغمب عمى مشكمة الخوؼ مف المسرح، وبياف أنواع التوتر 
العصبي، وبعض المعوقات الظاىرة والخفية، وكيفية التعامؿ األمثؿ معيا، مع تقديـ 

 وصفات لمنجاح، وآليات معرفة الجميور وكيفية الوقوؼ أمامو .
 . (ـٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ)خطبة الخطبة "دراسة دعوية"،  "الحبس، دراسة  -ٗ

أىمية الخطبة في اإلسبلـ وما يتصؿ بيػا مػف آداب وأحكػاـ، وعوامػؿ  اتناوؿ المؤلؼ فيي
نجػػاح الخطبػػة والخطيػػب، مػػع بيػػاف أبػػرز العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي نجػػاح عػػرض خطبػػة الجمعػػة، وقػػد 

 .ة في ىذا الموضوع قديمًا وحديثاً اعتمد المؤلؼ عمى الكتب المتخصص
 .( ـٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ) ،حاور؟كيؼ ت لحبيب،ادراسة  -٘

كتاب ثقافي أدبي، اشتمؿ عمى توجييات ميمة عف فنوف الحوار وآدابو، مع االستشياد 
بو مف كتب بعض عمييا مف القرآف والسنة، وأضاؼ الكاتب مقتبسات مدعمة ألىمية الحوار وآدا

 . سيماتتق، وتميز بالبساطة والوضوح دوف االستغراؽ في التفاصيؿ والالمؤلفيف الغربييف
 .( ـ ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ ) " الحوار في اإلسبلـ "الموجاف، دراسة  -ٙ

عدة أبواب، األوؿ : مدخؿ عف الحوار وشواىد عميو مف القرآف الكريـ والسنة  اوفيي
لحوار مع . والثاني : الحوار عند األمـ األخرى، والثالث: اوية، ومواقؼ الصحابة، وأىـ آدابوالنب

 . والرابع: حوار الحضارات. والخامس: ثمرات الحوار.الذات والحوار مع اآلخر
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مة ىذه األبواب تسيـ في اإلرشاد ألرقى أساليب الدعوة إلى اهلل تعالى  والشؾ أف محصّْ
 وفؽ ميزاف عادؿ، تنتظـ بو جميع أنواع الحوارات، مع البعد عف أسباب الخبلؼ المذمـو .

 .( ـ ٕٚٓٓ/ىػٕٛٗٔ ) العيسى، لماذا نخشى اإللقاء ؟دراسة  -ٚ
وفيو إبراز ألىمية اإللقاء، وأىـ الوسائؿ المعينة عمى اإلعداد النفسي قبؿ اإللقاء، 
ثـ بياف كيفية جمع المعمومات وتنظيميا قبؿ اإللقاء مع إجراءات التطبيؽ العممي لئللقاء 

. 
وخبلصة الكتاب: أف لكؿ فرد ميارات يمكنو صقميا وتنميتيا إذا وجدت لديو الرغبة 

 قة والعمؿ الجاد عمى تحقيقيا .الصاد
 .( ىػ ٕٛٗٔ)الحمود، فف اإلعداد واإللقاء، دراسة  -ٛ

اشتمؿ الكتاب عمى نخبة مف قواعد وميارات فف اإلعداد واإللقاء، وعرض عمييا بعض 
الشواىد مف القرآف الكريـ والسنة المطيرة، مع عرض بعض الخطب لمخطباء المشيوريف في 

 ف الكتاب ثبلث مراحؿ : اإلعداد، االستحضار، اإللقاء .العالـ اإلسبلمي ، وتضم
 .(ـ ٕٛٓٓ ) طريقة فورية لتنمية ميارات التخاطب، ٔٓٔبوؼ، دراسة  -ٜ

كتاب مجمؿ  يبرز كيفية تنمية ميارات التخاطب، مع عرض بعض اآلليات والنصائح 
 العامة وبعض السموكيات الضرورية المرتبطة بيذا المجاؿ .

ني، ثقافة الحوار لدى طالبات المرحمة الثانوية في مدينة الرياض ودورىا البادراسة  -ٓٔ
 .(  ـٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔ)في تعزيز بعض القيـ الخمقية، 

رسالة عممية احتوت عمى إطار نظري عاـ يقـو عمى تعزيز ثقافة الحوار  يوى
ساط ودور المعممة في ذلؾ ثـ دراسة تطبيقية أكَّدت عمى أىمية الحوار ونشره في األو 

 .ـ الخمقيةالتعميمية مع إظيار صمة األخبلؽ الوثيقة بميارة الحوار ودوره في تعزيز القي
     الحوار مع المرأة في ضوء قصص األنبياء في القرآف الكريـ،الدليجاف،دراسة  -ٔٔ

 (.ـٕٓٔٓ/ٖٔٗٔ)
ذكر المؤلؼ في الكتاب أنواع الحوار مع المرأة في قصص القرآف الكريـ وبياف 

، وبذلؾ ظيرت قضية الحوار مع المرأة بشتى وظائفيا )أـ، أخت، ممكة، فتاة، ذلؾية أىم
 زوجة( مع تأكيد التعمـ عمى أساليب الحوار وفنوف التفاوض .

 
 .( ـٕٓٔٓ/ ىػٖٔٗٔ )الحوار النبوي" المبادئ واألساليب"، صيني، دراسة  -ٕٔ
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آف الكريـ والسنة في الكتاب تأصيؿ عممي وربط لمحوار بمصادره الشرعية مف القر 
المطيرة مع استطراد وشموؿ لمعظـ الحوارات النبوية في شتى مجاالت: العقيدة والعبادات 
والمعامبلت، وقد تنوَّعت المنطمقات والمصالح منو، لتؤكد عمى أف األساليب والوسائؿ 

 النبوية قابمة لمتطبيؽ في عصرنا الحاضر وما بعده .
 .( ـٕٔٔٓ)بؾ لكي يسمعوؾ، اف يؤمنوا  يحبديكر، دراسة  -ٖٔ

يقدّْـ المؤلؼ أساليب التواصؿ العاطفي وكيفية اكتساب الثقة مع التركيز عمى 
 عاممي: البصري والطاقة، وكيفية إعداد قوة اإلقناع في الحديث ومقاببلت الجميور .

 .(  ـٕٔٔٓ )فيكرز، التأثير الشخصي، دراسة  -ٗٔ
عممية لجذب انتباه اآلخريف وكيفية يشتمؿ الكتاب عمى مجموعة مف األفكار ال

تعزيز الثقة بالنفس، مع ما يتطمبو التأثير في اآلخريف مف عوامؿ وتدريبات، وىو دليؿ 
 عممي لمراغبيف في البروز والتميز عند مقابمة الجميور وتدريبيـ عمى ذلؾ .

 .( ـ ٕٔٔٓ )كومار، فف التحدث أماـ الجميور. دراسة  -٘ٔ
ت عممية لكيفية اكتساب ميارات التحدث أماـ الجميور بكؿ وىو كتاب يقدّْـ خطوا

 جرأة وفعالية مع الحرص عمى حسف اختيار موضوع الحديث المراد تقديمو .
دث الجيد، دراسة  -ٙٔ  .( ـ ٕٔٔٓىػ/ٕٖٗٔ)بكار، المتحّْ

يشكؿ الكتاب خطوة ميمة عمى طريؽ النيوض باألساليب الدعوية، واشتمؿ عمى 
ح، وأىمية التعبير غير المفظي، وكيفية إعداد الحديث، وأنماط صفات المتحدث الناج

 الجميور وكيفية التأثير فييـ .
 .(ـٕٕٔٓ)بوكاف، كيؼ تتحدث بثقة أماـ الناس؟، دراسة  -ٚٔ

المتحدث أماـ الجميور، وكيفية لفت  أفكارعرض المؤلؼ أبرز الوسائؿ لتنظيـ 
جاح، وكيفية اكتساب ميارات التواصؿ مع انتباىو والمحافظة عميو، مع بياف أىـ سمات الن

 اآلخريف، وطرؽ كسب المصداقية والمحافظة عمييا، وكيفية التأثير عمى الجميور.
 . (ـٕٕٔٓ)،تريسي، تحدْث لتفوزدراسة  -ٛٔ

ر خبرتو الكبيرة في إبراز ميارة  المؤلؼ مف أشير الخطباء المعاصريف، وقد سخَّ
لعناية بو لزرع الثقة بنفسو عبر مجموعة مف الخطابة كفف ضروري لئلنساف وأىمية ا

الخطوات اإلجرائية، بداية مف الثقة بنفسو عبر مجموعة مف الخطوات اإلجرائية، بدءًا مف 
تعزيز الثقة وحسف التعامؿ مع الجميور، مرورًا باالىتماـ بالعروض التقديمية، وحسف 
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ـ الجيد لمتعامؿ مع التقنية، التعامؿ مع ظروؼ المنصة وكيفية السيطرة عمى المكاف، والفي
 وأخيرًا: كيفية الختاـ المبير ألي برنامج خطابي أو تدريبي .

 . (ـٕٕٔٓ)روجرز، قوة التحدث ، دراسة  -ٜٔ
وفي الكتاب نصائح عممية لمتغمب عمى المواقؼ المحرجة أثناء الحديث والتحاور 

 وسائؿ اإلعبلـ . مع اآلخريف، وأيضًا كيفية التغمب عمى المخاوؼ عند الظيور في 
 .(ـٖٕٔٓ/ ٕٕٔٓ ) ، فف اإللقاءالكبلب، دراسة  -ٕٓ

يعتبر الكتاب خبلصة تجربة المؤلؼ في اإللقاء ومقاببلت الجميور بعد سنوات عديدة 
مف الظيور التدريبي والتميفزيوني، وجمع فيو نصائح عممية تساعد عمى التغمب عمى عقبات 

مع االستشياد بمجموعة مف اآليات القرآنية واألحاديث  مقاببلت الجميور وزيادة الثقة بالنفس
زة لجوانب التطبيؽ والممارسة العممية لبعض تمؾ الميارات .  النبوية المعزّْ

 . (ـٕٕٔٓ)، قؼ وتواصؿ كارينجي، دراسة  -ٕٔ
وقد تناوؿ المؤلؼ عدة جوانب ميمة، منيا: الخطابة العالية التأثير، كسر 

ور، كيؼ تتخمِّص مف رىبة الموقؼ؟ ، أدوات الخطابة، الحواجز بيف الخطيب والجمي
القصص، التفاعؿ مع الجميور، كيؼ تبدا خطابؾ؟ قوة اإلقناع، كيفية إنجاح الخطاب، 

 الرد عمى األسئمة .
ويعتبر الكتاب دليبًل متكامبًل إلجادة فف الخطابة العامة بما يزخر بو مف نصائح 

 واستراتيجيات وأمثمة مف واقع الحياة .
 . (ـٕٕٔٓ)ميمز، فف اإلقناع، دراسة  -ٕٕ

، وكيفية اآلخريفوتناوؿ الكتاب: تأثير اإلقناع ونماذج ، وقوة الكممة وقراءة أفكار 
الفوز بقموب اآلخريف، ودرجات التأثير التمقائي ،وأفضؿ أشكالو مع تقديـ نماذج ألبرز 

قناعًا .  زعماء القرف العشريف تأثيرًا وا 
 مـ في عباداتو ومعامبلتو وأخبلقودي محمد صمى اهلل عميو وسالمزيد، ىدراسة  -ٖٕ

 .(ـٕٕٔٓىػ/ٖٖٗٔ)
وقد اختار المؤلؼ ثبلثيف موضعًا لمقدوة مف حياة النبي صمى اهلل عميو وسمـ )منتقاة 

، ومف أبرز واألخبلؽمف زاد المعاد لئلماـ ابف القيـ(، وذلؾ في مجاالت: العبادات والمعامبلت 
 ارتباط بالبحث: ىديو صمى اهلل عميو وسمـ في خطبتو وحديثو .المواضع التي ليا 

ر مف مخاوؼ التحدث إلى جدراسة  -ٕٗ  . (ـٖٕٔٓ )،ميورىندرسوف، تحرَّ
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قدَّـ فيو الميارات الضرورية لتقديـ خطاب مميـ، سواء أكاف لشخص واحد أو 
واأللواف المناسبة مبلييف، وكيفية التعامؿ مع البيئة والجميور، واختيار المكاف والمبلبس 

عند الحديث الجماىيري، وميارات تكويف الصوت، وكيفية جمب اليدوء المطموب في تمؾ 
 المواقؼ .

 .(ـٖٕٓٓىػ/ٖٗٗٔ)الحزيمي، المتحدث البارع، دراسة  -ٕ٘
ويتضمف الكتاب مقدمة وخمسة أبواب، وفي المقدمة نبذة عف اإللقاء والمفاىيـ 

مة اإلعداد)قبؿ اإللقاء(، وثانييا: التييئة النفسية)قبيؿ المرتبطة بو، وأوؿ األبواب: مرح
اإللقاء(، وثالثيا: الميارات العممية)أثناء اإللقاء(، ورابعيا: بعد اإللقاء، وخامسيا: ميارات 
متقدمة، وقد عرض المؤلؼ مجموعة مف التجارب الناجحة والنصائح المفيدة لممدرب 

 بكؿ كفاءة واقتدار.الجيد حتى يتعامؿ مع المواقؼ التدريبية 
 يجبل انتذرٌت : ـ ثبنٍبً 

 .( ـ ٕٚٓٓ) ،تقنيات التدريبراي، دراسة  -ٔ
الكتاب مفيد لبياف كيفية تدريب الموظفيف وتطويرىـ مع إبراز عدد مف طرؽ 
التدريب الفعالة والمجربة مف قبؿ، ويقدـ معمومات عف عمميات تقييـ التدريب، وكيفية 

 مى نحو فعاؿ ومؤثر .إعداد الدورات التدريبية ع
 . (ـٕٛٓٓ)المرشد العممي في تصميـ الدورات التدريبية، براي، دراسة  -ٕ

يمتاز الكتاب بأسموب عممي لممستخدـ، ويقدـ الجوانب النظرية والتدريبات العممية 
في جميع مراحؿ عممية التصميـ، مع وجود العديد مف األمثمة لممواد والمعينات المساعدة 

ورات بنجاح . وييدؼ الكتاب إلى بعث النشاط في الدورات التدريبية وتقديـ في تقديـ الد
 تصميمات جديدة بيا .

 .( ـٕٛٓٓ)، تاونسيند، كتيب المدرّْبدراسة  -ٖ
وىو كتيّْب ميـ ورائع، اشتمؿ عمى باقة مف األساليب واألدوات لممدربيف وكيفية 

 دريب وأساليب كسر الجمود .تييئة بيئة التدريب بشكؿ مناسب مع تمميحات لطرؽ الت
 . (ـٕٛٓٓ/ ىػٜٕٗٔ ). الشريؼ، محمد موسىدراسة   -ٗ

وىو كتاب ميـ في مجالو، حيث يؤكد عمى أىمية التدريب في العمؿ الدعوي، 
 ف القرآف والسنة ػو مػػوضرورة نقمو إلى ىذا المجاؿ، وتقديـ العديد مف الشواىد عمي

 سبلمي .وعرض بعض النماذج عميو مف التاريخ اإل



 ٔٗٗ 

 .( ـ  ٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔ )أبو النصر، ميارات المدرب المتميز، دراسة  -٘
احتوى الكتاب عمى أبرز األمور المرتبطة بالتدريب كفمسفة وميارات وعمميات 
إدارية مرتبطة بو، ومف أبرز الجوانب التي اشتمؿ عمييا: مفيـو التدريب وعناصره وأطرافو 

عداد الحقائب التدريبية، األساليب ومتطمباتو، ومتطمبات المدرب المتم يز وأدواره، وا 
التدريبية، الوسائؿ التدريبية، مشكبلت القاعات التدريبية، أنماط المتدربيف، تقييـ التدريب 

 والمدرب، معايير األداء لممدربيف، تطوير أداء المدربيف .
ـ ٜٕٓٓ/ ىػٖٓٗٔ)ة، مبادئ وأساليب التربية بالتدريب مف السنة النبويبف شديّْد، دراسة   -ٙ

.) 
أبرز الكتاب أىمية التدريب لمموظؼ، مع بياف أىميتو لؤلمـ ونيوضيا، وكيفية 
اىتماـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ بالتدريب في شتى مجاالت الحياة، مع ضرب الشواىد 

 عميو مف السنة النبوية واستنباط األساليب التدريبية الواردة في مجالو .
 . (ـٕٓٔٓ)التدريب : األسس والمبادئ، معمار، دراسة   -ٚ

وىو كاتب شامؿ لمتدريب وعممياتو وما يتصؿ بو مف دراسة االحتياجات التدريبية 
وتصميـ البرامج التدريبية وتصميـ الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج التدريبية وتقويميا، 

 وعرض المؤلؼ جيده بأسموب سيؿ وميسر
 . (ـٕٔٔٓىػ/ٕٖٗٔ) ديثة في التدريب،السكارنو، اتجاىات حدراسة  -ٛ

، فمسفة العممية يو عرض عف مفيـو التدريب وأىميتووىو كتاب شامؿ، ف
التدريبية، وتحميؿ وتحديد االحتياجات التدريبية، تصميـ البرامج التدريبية، والطرؽ 

ائب واألساليب التدريبية. الوسائؿ والمساعدات التدريبية، تقويـ البرامج التدريبية، الحق
 التدريبية، إدارة العمميات واألنشطة التدريبية، كيؼ تكوف مدربًا ناحجًا ؟ 

، نجد أنيا ي: الحوار والتدريببعد االطبلع عمى الدراسات السابقة في مجال
مجموعة متنوعة مف المؤلفات، وقد اعتمدت عمى عرض أىمية الموضوع وما يتصؿ بو 

 مف عدة جوانب .
د عمى الحوار مف السنة النبوية الشريفة دوف ربط وبعض المؤلفات أوردت شواى

 ليا بواقع التدريب الحديث .
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بكونو األوؿ في الربط بيف أساليب  ػحسب عمـ الباحث  ػولذلؾ تفرَّد البحث 
الحوارات النبوية وتطبيقيا في مواقؼ تدريبية معاصرة، وذلؾ في قالب عممي ، يضفي 

مكانية التطبيؽ في   . وقت الحاليالعمييا الواقعية وا 
 : ع في التفاصيؿ عمى النحو التاليوبعد عرض اإلطار النظري لموضوع البحث، سنشر 

 وسهى عهٍه هللا صهى اننجً حىاراد أسبنٍت  أوال ـ

 :  تًهٍذ

سيظؿ الحوار الوسيمة األولى لمدعوة اإلسبلمية ونشر الخير وتغيير المفاىيـ 
براز جوانب التميز والقوة في كؿ م وضوع، والحوار اليادؼ الداعـ لمحقيقة الخاطئة وا 

المنتج لممعرفة الصحيحة يقـو عمى أىداؼ واضحة وغايات نبيمة ، تدعمو وتوجيو 
 لتحقيؽ المراد منو .

ومف لواـز الحوار الناجح أف توظؼ الميارات البلزمة واألساليب المؤثرة خبللو 
أف تجعؿ الجميور طوع  ، بؿ اليدؼ الحقيقي"الجميور ولفت انتباىولتستأثر باىتماـ 

(، وذلؾ يسيـ في تحقيؽ ٜٙص ـ،ٕٕٔٓثانية مف بدء حديثؾ")تريسي، ٖٓبنانؾ خبلؿ
إقامة الحجة، ودفع الشبو والفاسد مف القوؿ والرأي. فيو تعاوف مف مف الغاية مف الحوار 

المتناظريف عمى معرفة الحقيقة والتوصؿ إلييا، ليكشؼ كؿ طرؼ ما خفي عمى صاحبو 
لسير بطرؽ االستدالؿ الصحيح لموصوؿ إلى الحؽ. وىذه ىي الغاية األصيمة، منيا، وا

 وىي جمية بينة، وثمَّة غايات وأىداؼ فرعية ومميدة ليذه الغاية ، منيا:

 إيجاد حؿ وسط يرضي األطراؼ. -
 التعرؼ عمى وجيات نظر الطرؼ أو األطراؼ األخرى. -

 نتائج أفضؿ. إلىلرؤى مف أجؿ الوصوؿ تنويع او البحث والتنقيب، مف أجؿ االستقراء  -

ومف أىـ غايات الحوار: توليد األفكار الجديدة في ذىف المتكمـ، وفي ىذا التجاوب 
غناء المفاىيـ يفضياف إلى تقديـ الفكر والوصوؿ إلى نتائج وخبلصات.  توضيح لممعاني وا 

 ( .ٜٗ-ٛٗىػ،، صٜٕٗٔ) بصفر والمينا،
لنبيمة مف الحوار تقودنا لمجموعة مف اآلداب وتمؾ األىداؼ الواضحة والغايات ا

 التي ينبغي أف يتحمى بيا المتحاوروف قبؿ البدء في الحوار، ومنيا :
إخبلص النية هلل تعالى : فبل يقصد بذلؾ إظيارًا لثقافتو وقدرتو وبراعتو أو جمب الثناء  -ٔ

 لو.
 يتعمؽ بموضوع الحوار ومادتو . خاصة فيماالعمـ :  -ٕ
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 احتراـ الحقيقة مطمب ميـ ليطمئف كؿ طرؼ لآلخر .ألف  الصدؽ : -ٖ
التزاـ المحاور بما يدعو إليو: ليكوف قدوة حسنة في تطبيؽ ما يحاور مف أجمو  -ٗ

 ويدافع عنو.
التكافؤ بيف المتحاوريف : مف حيث المنزلة والمكانة االجتماعية والعممية بقدر اإلمكاف  -٘

. 
 : لتضفي األلفة واالطمئناف لمطرؼ اآلخر .المعرفة المسبقة بالطرؼ اآلخر -ٙ
اختيار الظرؼ المناسب : )الزماف، المكاف، المناخ، نفسية المتحاوريف، مبلءمة  -ٚ

 ( .ٖٛ -٘ٚىػ ، صصٕٚٗٔالموضوع( )الموجاف،
 وسمـ عميو اهلل صمى النبي ُبعثوتمؾ األساليب وردت في السنة النبوية المباركة، فقد 

 مف العديد فاتخذ عاتقو، عمى الممقاة لؤلمانة أداء وتبميغو بنشره وُكمؼ ة،السماوي األدياف بخاتـ
 الحوار، األساليب تمؾ ومف الناس، بيف  ونشره اإلسبلـ ديف لتبميغ المتنوعة واألساليب الوسائؿ
 ...لممرشد ماسة وحاجة لمقائد، وضرورة لمداعية، ميمة ركيزة باعتباره

 أىداؼ ىناؾ وكذلؾ ونشره، تعالى اهلل ديف بميغت ىو عاـ، ىدؼ النبوية ولمحوارات
 اإلقناع: األىداؼ تمؾ ومف اآلخر، بالطرؼ المحيطة والظروؼ الموقؼ حسب تتحدد أخرى

 والذود اهلل، ألوامر التسميـ عمى والتعويد اإليماف، عمى والتثبيت الناس، وتعميمو باإلسبلـ،
 الخيرات، فعؿ عمى والتعود اهلل، نعـ استثمار وحسف اهلل، طاعة وتيسير اهلل، ديف عف

 ( .ٕٔص ، ىػٖٓٗٔ صيني،. )الحقوؽ وحفظ الغمو، وتجنب
 األساليب مف مجموعة ممارسة مف البد أعبله، المذكورة األىداؼ ولتحقيؽ

 المتحاوريف وطبيعة الظروؼ مراعاة مع تحقيقيا، في تسيـ التي المتعددة الحوارية
 . المختمفة المواقؼ حسب وتنويعيا

عد ىذا التمييد الموجز عف أىداؼ الحوار وغاياتو وآداب المتحاوريف، سنشرع وب
في بياف مجموعة مباركة مف أساليب النبي صمى اهلل عميو وسمـ في حواراتو المتعددة مع 

 : يمي ما األساليب تمؾ ومف اآلخريف،
 وحتى المتحاوريف، بيف التواصؿ لغة الكبلـُ  : انًستًع رهن تهٍئخ: أوالً 
 الميارات بعض توّفر مف بدّ  ال والتدريب، والتعميـ التربية في ودور مفيد أثرٌ  لو فيكو

 محتواه نحو األلباب ويجذب النفوس، في التأثير عمى يبعثَ  حتى ؛ قائمو في والمواصفات
. 
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 ليدرؾ المستمع ذىف يصفو حتى لمكبلـ؛ واإلصغاء اإلنصات أىمية تظير ولذلؾ
 في الميارات تمؾ يطبّْؽ وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ افك ولقد. معناه وُيفيـ مغزاه
 االستجابة درجات أوؿ وىو واإلصغاء، لئلنصات أوالً  يدعوىـ فنجده صحابتو، مع كبلمو

ةِ  ِفي َلوُ  َقاؿَ  وسمـ عميو اهلل صمى النَِّبيَّ  َأفَّ   َجِريرٍ  َفَعفْ  لؤلفضؿ، والتغيير واالستفادة  َحجَّ
( . َبْعضٍ  ِرَقابَ  َبْعُضُكـْ  َيْضِربُ  ُكفَّارًا َبْعِدي َتْرِجُعوا ال:  - َفَقاؿَ  - النَّاَس، ِصتِ اْسَتنْ :)اْلَوَداعِ 

 ( .ٛٔٔ:  حديث ، البخاري صحيح البخاري،)
 صحيح بشرح الباري فتح) كتابو في الحديث شارحاً  العسقبلني حجر ابف قاؿ

 الـز لمعمماء اإلنصات أفّ  فيو:  بطاؿ ابف قاؿ: "  بالموضوع يتعمؽ ما شارحاً ( البخاري
 أف وذلؾ لمحديث، الترجمة مناسبة بيذا أراد كأنو ، األنبياء ورثة العمماء ألفّ  لممتعمّْميف؛

 الجمار، لرمي اجتماعيـ وكاف جدًا، كثير والجمع الوداع، حّجة في كانت المذكورة الخطبة
 صحيح في ثبت كما ،( ـمناسكك عني خذوا)  :ليـ قاؿ وقد ، الحجّ  أمور مف ذلؾ وغير
 الحديث شرح في النووي وقاؿ باإلنصات، يأمرىـ أف ناسب ، ليعمّْميـ خطبيـ فمما مسمـ،
 ليسمعوا باإلنصات؛ ُمْرىـ: معناه ،(النَّاَس  اْسَتْنِصتِ :)وسمـ عميو اهلل صمى قولو: " السابؽ

رىا التي والقواعد الميّمة األمور ىذه  ." وأحّممكموىا لكـ سأقرّْ
 أصحابو نشاط التماس عمى وسمـ عميو اهلل صمى رسوؿ حرص لنا يتضح ذلؾوب 

 . إليو والجموس لمسماع الذىني واستعدادىـ
 البصري االتصاؿ عمى الحرص المتمقيف تييئة عمى تساعد التي األمور أبرز ومف

 : عدة فوائد ولو معيـ،
 . بأىميتيـ ويشعرىـ المستمعيف مع ألفة رابط يمثؿ أنو -ٔ
 . بالموضوع المستمع قناعة مف يزيد وأن -ٕ
  (٘٘ٔص ىػ،ٕٛٗٔ الحزيمي،).المناسب التعديؿ لتجري ،راجعة تغذية يعطيؾ أنو -ٖ

 أصحابو عمى يقبؿ كاف وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف كثيرة، أحاديث في جاء وقد
فينا رسوُؿ قاـ )  :  قاؿ عنو، اهلل رضي سارية بف العرباض رواه ما منيا يحدثيـ، وىو بوجيو

وِجَمْت منيا القموُب، وَذَرَفْت منيا  بميغًة، َمْوِعَظةً  فَوَعَظنااهلِل صمى اهلل عميو وسمـ ذاَت يوـٍ 
 . األلباني صححو ( ،ٓٗالرقـ:  ،ابف ماجو، صحيح ابف ماجو ).( العيوُف!

 أف الميـ مف فإف ىذا وعمى وعقمياً، ونفسياً  روحياً  استعداداً  تقتضي الذىف وتييئة
 الحديث في ورد فقد ،( ٕٙىػ، صٕٖٗٔ)بكار،.  لسماعو مييأوف مستمعيو أف المتحدث يتأكد
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 كؿ يذكّْرنا -عنو اهلل رضي – مسعود بف اهلل عبد كاف: قاؿ وائؿ، أبي شقيؽ عف الصحيح
 كؿ حدَّثتنا انؾ ولوددنا ، ونشتييو حديثؾ نحب إنا الرحمف، عبد أبا يا:  رجؿ لو فقاؿ خميس،

،  اهلل صمى اهلل رسوؿ إف. ُأممَّكـ أف كراىية إال أحدثكـ أف يمنعني ما:  مسعود ابف ؿفقا يـو
لنا كاف) وسمـ عميو )مسمـ ، صحيح مسمـ، رقـ:  ( .عمينا السآمة كراىية بالموعظة يتخوَّ

(، خبلصة حكـ المحدث : صحيح . وقد ورد في شرح الحديث المذكور : َيحكي عبُد اهلل ٕٕٔٛ
اهلُل عنو أفَّ النَّبيَّ صمَّى اهلل عميو وسمَـّ كاف ِمف شدَِّة حرِصو عمى انتفاِع بف مسعود رِضي 

نَّما يتعيَُّدىـ  رشاِده أنَّو لـ يكف ُيكِثر عمييـ مف ذلؾ، وا  أصحابو واستفادِتيـ ِمف وعِظو وا 
ادىـ بالموعظِة في بعض األياـ دوف بعض، ويتحرَّى األوقاَت المناسبة، الَّتي ىي مظنَُّة استعد

َجر والمَمؿ،  نَّما كاف يقتِصُر عمى الوقِت المناسب خوفًا عمى نفوِسيـ مف الضَّ النَّفسيّْ ليا، وا 
الَّذي يؤدّْي إلى استثقاِؿ الموعظة وكراىِتيا ونفورِىا، فبل تحُصُؿ الفائدة المرجوة، وفي الحديِث: 

وا األعماَؿ بنشاٍط وحرٍص عمييا، ال عف رفُؽ النَّبيّْ صمَّى اهلل عميو وسمَّـ وشفقُتو بأمَِّتو؛ ليأخذ
 ىػ(ٖٚٗٔ/ٕ/ٜضَجٍر ومَمٍؿ. )موقع الدرر السنية ، بتاريخ 

 تكوف حديثو يبدأ حيف" ألنو  المتدربيف، أذىاف تييئة عمى يحرص مف الجيد والمدرب
 بأقصى المسافة تمؾ قطع عميو وينبغي مستمعيو، وبيف بينو تفصؿ ونفسية عقمية مسافة ىناؾ
 مف الكبلـ بدايةفي  األسئمة طرح معو، بالتفاعؿ ويبدؤوا وعقميًا، روحياً  معو يندمجوا تىح سرعة
 . (ٙٓٔ-٘ٓٔىػ، صصٕٖٗٔ)بكار،. "ذلؾ في المساعدة األمور

 أو رغبة، عف بالحديث وذلؾ الجميور، انتباه تجذب بعبارة البدء المستحسف ومف
 مراعاة أف فبلشؾ ،(ٗٓٔص ـ،ٕٕٔٓتريسي،).الجميور بيف شائعة مشكمة أو اىتماـ،
 الفيـ عمى الباعثة األسباب أىـ مف عنيا الشواغؿ وصرؼ المتمقيف أذىاف تييئة

 . والمحاورة النقاش أو والتنفيذ التطبيؽ ثـ ومف واالستيعاب،
 الحوار الستمرار ميـ مطمب الواضحة السيمة لمغةا : انكالو وضىح: ثبنٍبً 
 قولو يريد ما لسماع الجميع يتييأ أف فبعد كريـ، نبوي منيج وذلؾ ، أىدافو ليحقؽ اإليجابي،

 ُنطؽ، وِبُحسف استعجاؿ، بدوف فْصٍؿ، بّيفٍ  واضح بكبلـ يشرع وسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ
 مف غرضو وسمـ عميو اهلل صمى الرسوؿ ويحقؽ ، السامع منو يستفيد حتى ترتيب؛ وجماؿ
 وسمـ عميو اهلل صمى النَِّبيَّ  َأفَّ )  َعْنَيا اهللُ  َرِضي ةَ َعاِئشَ  َعفْ : منيا ، شواىد ذلؾ وعمى، ذلؾ
:  َقاؿَ  َأنَّوُ  ِشَياٍب  اْبفِ  َعفِ  ُيوُنُس  َحدَّثَِني المَّْيثُ  َوَقاؿَ .  أَلْحَصاهُ  اْلَعادُّ  َعدَّهُ  َلوْ  َحِديثًا ُيَحدّْثُ  َكافَ 

 َجاِنِب  ِإَلى َفَجَمَس  َجاءَ . ؟ ُفبلفٍ  أَُبو ُيْعِجُبؾَ  َأالَ :  َقاَلتْ  أَنََّيا َعاِئَشةَ  َعفْ  الزَُّبْيرِ  ْبفُ  ُعْرَوةُ  َأْخَبَرِني
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 َأفْ  َقْبؿَ  َفَقاـَ  ، ُأَسبّْحُ  َوُكْنتُ  َذِلَؾ، ُيْسِمُعِني  وسمـ عميو اهلل صمى اهللِ  َرُسوؿِ  َعفْ  ُيَحدّْثُ  ُحْجَرِتي
 َيْسُردُ  َيُكفْ  َلـْ  وسمـ عميو اهلل صمى اهللِ  َرُسوؿَ  فَّ إِ  َعَمْيِو، َلَرَدْدتُ  أَْدَرْكُتوُ  َوَلوْ  ، ُسْبَحِتي أَْقِضيَ 
 ( .ٖٖٖٓ:  حديث البخاري، صحيح ، البخاري(.)َكَسْرِدُكـْ  اْلَحِديثَ 

 السرد مف الخالي الفْصؿ البيّْف الواضح الكبلـ) األسموب ىذا لنا ويؤّكد
 صحيح بشرح يالبار  فتح) كتابو في لمحديث شرحو في العسقبلني حجر ابف( واالستعجاؿ

 حروفو أو مفرداتو أو كمماتو عدَّ  لو: أي ،( أَلْحَصاهُ  اْلَعادُّ  َعدَّهُ  َلوْ : )  قوليا( : " البخاري
 َأْدَرْكُتوُ  َلوْ ) : وقوليا. والتفييـ الترتيؿ في المبالغة بذلؾ والمراد ، آخرىا وبمغ ذلؾ ألطاؽ
 السرد، مف أولى التحديث في الترتيؿ أفّ  لو وبّينتُ  عميو ألنكرتُ : أي ،( َعَمْيوِ  َلَرَدْدتُ 
 ؛ بعض إثر بعضو استعجاالً  الحديث يتابع: أي ،( َكَسْرِدُكـْ  اْلَحِديثَ  َيْسُردُ  َيُكفْ  َلـْ :) وقوليا

 كاف إّنما: )  يونس عف المبارؾ ابف رواية مف اإلسماعيمي زاد ، المستمع عمى يمتبس لئبلّ 
 " . (القموب تفيمو فْصبلً   وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ حديث

 عمى الصحابة قدرة ىو وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ كبلـ وضوح دالئؿ ومف
 بؿ أخرى، ميزة وىذه ، ذلؾ الستطاع العادُّ  ويحصيو يعّده أف أراد لو بؿ ، منو واالستفادة سماعو
 يريد ما كؿ ةكتاب ندر بؿ ، الكتابة وجود فيو قؿَّ  الذي الزماف ذلؾ في خاصة مناسب أسموب
 صمى اهلل رسوؿ عف والحفظ السماع إال متبعة طريقة ىناؾ يكف فمـ وسمـ، عميو اهلل صمى قولو
 ومف الجوانب الميمة المرتبطة بيذا الجانب :.  وسمـ عميو اهلل
استخداـ لغة بسيطة وسيمو لترجمة األفكار والمعاني. -  
مراعاة المستوى الثقافي لممستقبؿ. -  
دـ التحدث بسرعة.االختصار وع -  
التكمـ بوضوح، والعناية بمخارج األلفاظ. -  
مراقبة ردود األفعاؿ عمى المستقبؿ. -  
عدـ التعالي بالمعرفة عمى المستقبؿ. -  
( .ٚٚٔىػ،صٜٕٗٔالتأكد مف دقة وصحة ما تقوؿ مف معمومات.)بصفر والمينا، -  

أدعى لمقبوؿ  فمراعاة ما سبؽ يفضي إلى السيولة والبساطة في الحوار، وذلؾ
 والتفاىـ المطموب في مثؿ ىذه المواقؼ المتكررة .

ويستحسف دعـ الحوار بكؿ وسيمة نافعة، وتؤدي لغة األرقاـ وضوحًا وبيانًا، " 
تكوف مؤثرة  أفوتستخدـ اإلحصائيات لتوضيح نسبة األمثمة مف نوع معيف، ويمكنيا 
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ثاؿ المنفصؿ أف يؤدي نفس ومقنعة، والسيما كبرىاف في المواقؼ التي ال يمكف لمم
 (.ٖٚٓالغرض" )كارينجي، د.ت، ص

ومف األمور المرتبطة بالحوار اإليجابي أف يتـ بمغة واضحة مفيومة لمطرفيف ، مع 
التي تعني استخداـ كممات معينة ال يفيميا سوى أصحاب مينة  -البعد عف الرطانة 

الحديث، وعمى ذلؾ ينبغي  مف العوامؿ التي تضفي غموضًا كبيرًا عمىألف ذلؾ  –معينة 
 (.ٜـ، صٕٛٓٓالحد منيا حتى ال تتعرض لسوء الفيـ . )بوؼ، 

وتبرز أىمية التحاور بالفصحى لتعطي الحوار قوة وجزالة، وعند ظيور ضعؼ التحدث 
بيا، ينبغي ترسيخ أىميتيا بما يمي: الشعور بأىمية انتقاء الكممة القوية والمعبرة، العودة إلى 

لمغوية، التدريب الشخصي المستمر، الحرص عمى القراءة مف الكتب التطبيقية مصادر الثروة ا
اديث مف التراث العربي، االىتماـ بانتقاء الكممات الجميمة، والحرص عمى المشاركة في األح

 ( .ٕٔٔ-ٜٔٔص ىػ، صٖٔٗٔ .)العشماوي،العامة، زيادة الثقة بالنفس
لؾ أقرب إلى نفسو، ، فذ -إف أمكف - ومف غاية االىتماـ بالمحاور أف تحادثو بميجتو

اجعؿ ليجتؾ واضحة لمطرؼ اآلخر ما أمكف، فقد تحاور أحدًا ينطؽ بنفس لغتؾ وأحظى عنده، "
ت لكف يختمؼ عنؾ في الميجة، لذا فاحرص عمى اختيار األلفاظ المشتركة حتى ال يضيع وق

 ( .ٓٛص ىػ،ٕٚٗٔ " )الحبيب،الحوار في تفسير معاني األلفاظ
ؾ يقتضي البعد عف الفاحش مف القوؿ، فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو سمع وكؿ ذل

النار )إف العبد ليتكمـ بالكممة ما يتبيف فييا، يزؿ بيا في  :وؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿرس
 صحيح: ( خبلصة حكـ المحدثٚٚٗٙ، رقـ: صحيح البخاري،  البخاري)أبعد ما بيف المشرؽ(.

 عمى المحاور حرص مف بد وال الكبلـ، ووضوح الصوت يفتحس بيف ارتباط وىناؾ
 ومف طرحو، مع ويتفاعؿ بوضوح جميوره ليسمعو صوتو يحسف الذي المنظـ التدريب
 الثقة استشعار باستمرار، الرياضة ممارسة بعمؽ، التنفس: الصوت تحسيف وسائؿ

 لنباتيا والسكر العسؿ تناوؿ المواقؼ، حسب الصوت تمويف عمى التدريب بالنفس،
 ( .ٚٛص ىػ،ٖٔٗٔالعشماوي،.)واليانسوف

 الصحيح النطؽ الوضوح ومنبع لمطرفيف، مفيـو ىدؼ لتحقيؽ مفضي مطمب فالوضوح
 النصائح ومف سريعة، أو مرتفعة أو ىادئة الحديث نبرة كانت إذا النظر بغض لمكممات،
 : يمي ما بوضوح، الصحيح النطؽ عمى لمتدرب المفيدة

 إلى ما قمت بتسجيمو . سجؿ لنفسؾ ثـ استمع -
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 انطؽ كمماتؾ بوضوح . -

ضع قطعة مف الفميف بيف أسنانؾ وكرر الكممات التي ال يمكف نطقيا بوضوح .  -
( ، ويفضؿ أف يستمع لنطؽ الكممات بشكؿ صحيح مف ٙٔـ، صٕٛٓٓ)بوؼ، 

 شخص آخر.

وج فوضوح العبارات مطمب لبلسترساؿ في المتابعة والمشاركة الفاعمة في الحوار، لمخر 
 بنتائج إيجابية ومفيدة لمطرفيف .

 فمف: إتبحخ انفرصخ نهًستًع نإلنصبد وانًتبثعخ :ثبنثبً 
 واالسترجاع لمحفظ لممتمقيف فرصة إعطاء:  وسمـ عميو اهلل صمى كبلمو في التربوية أساليبو
 راحة،ال مف َقْدر وأخذ انتباىيـ، لجذب عظيمة فوائد ولذلؾ اإللقاء، أثناء بسكوتو وذلؾ والسؤاؿ،
  اهلل رسوؿ عف رواية مف بأكثر ورد الذي( الوداع خطبة) الطويؿ الحديث ولعؿّ . األفكار وترتيب
 قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف  بكرة أبي َفَعف الجانب، ىذا يوضّْح  وسمـ عميو اهلل صمى

:) قاؿ اسمو، بغير سيسّميو أنو ظنّنا حتى فسكت أعمـ، ورسولو اهلل: قمنا. ؟( ىذا شػير أيّ :)
 (.ٜٖٚٔ:  حديث مسمـ، صحيح مسمـ،...) بػمى:  قمنا. ؟(  الحجة ذا أليس

ذا  الغضب؛ أو التحذير معرض في يكوف كأفْ  ، ذلؾ غير يستدعي الموقؼ كاف وا 
 كما ، لمحَدث وُموافقة لؤلسموب مطابقة الوسيمة تكوف ، صريحة مخالفة أو محّرـ الرتكاب

ببلغيـ لقريش إنذاره في  ْبفِ  َوُزَىْيرِ  اْلُمَخاِرؽِ  ْبفِ  َقِبيَصةَ  َفَعفْ  ، الصفا جبؿ عمى التوحيدب وا 
 عميو اهلل صمى اهللِ  َنِبيُّ  اْنَطَمؽَ : َقاؿَ  اأَلْقَرِبيَف، َعِشيَرَتؾَ  َأْنِذرْ :  َنَزَلتْ  َلمَّا: ) َقاالَ  َعْمٍرو
َـّ  َحَجًرا، َأْعبلَىا َفَعبل َجَبؿٍ  ِمفْ  َرْضَمةٍ  ِإَلى  وسمـ  ، َنِذيرٌ  ِإنّْي َمَناَفاْه، َعْبدِ  َبِني َيا: َناَدى ُث
 َيْيِتؼُ  َفَجَعؿَ  َيْسِبُقوُه، َأفْ  َفَخِشيَ  َأْىَمُو، َيْرَبأُ  َفاْنَطَمؽَ  اْلَعُدوَّ  رََأى َرُجؿٍ  َكَمَثؿِ  َوَمَثُمُكـْ  َمَثِمي ِإنََّما
 ( .ٖٙٓ:  حديث مسمـ، صحيح ، مسمـ(.)َصَباَحاهْ  َيا: 

 وتضع ، المقاـ ذلؾ في المطموبة باالنفعاالت توحي الموقؼ أو ديثالح فعبارات
 المناسب كبلمو في وسمـ عميو اهلل صمى الرسوؿ وأساليب خصائص مف جممة القارئ أماـ
 . مقاـ لكؿّ 

 دقيؽ تعبير( يربأ) بكممة الموقؼ عف فالتعبير( : " ىػٕٔٗٔ الباري، عبد) يقوؿ
 ألّنو ويصرخ؛ يصيح:  ومعناىا ،(ييتؼ) لكممة سمـو  عميو اهلل صمى اختياره ثـّ  مصيب،
 وىي ،(صباحاه يا: ) المعبّْرة الكممة بيذه ييتؼ وىو قومو، فيدىـ العدو يسبقو أف خشي
 تظير ىنا ومف لو، ويتأىبوا ليجتمعوا ،فيقولونيا عظيـ أمرٍ  وقوع عند يعتادونيا كممة
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 (. ٛٙص" .)  المناسب مكانيا في ووضعيا األلفاظ اختيار في الدّقة
 المأموؿ، النحو عمى الحوار انسيابية لضماف ميـ، مطمب قولو تريد فيما االنتباه تركيز إف

 : المرتبطة النصائح مف مجموعة ذلؾ ويحقؽ
 توقؼ قميبًل وفكر وتأمؿ فيما تريد قولو . -

 اختر الكممات المناسبة التي تعبر عف رسالتؾ بوضوح . -

 ا .حدد النبرة التي تريد التحدث بي -

 حدد النتيجة التي تريد تحقيقيا مف حوارؾ مع اآلخريف . -

 تعرؼ عمى طبيعة مستمعؾ . -

 (.ٗـ، صٕٛٓٓصغ رسالتؾ بأسموب يسيؿ فيمو . )بوؼ،  -
 ذلؾ يتجاوز بؿ فحسب، لآلخريف لبلستماع الفرصة إتاحة بو يقصد ال واإلنصات

 أو اآلخريف عميؽت عند الصوت رفع وعدـ اإلساءة عف والتجاوز الغيظ كظـ إلى ليصؿ
 . لو انتقادىـ

 فوائد وليا واالستفادة، المتابعة عوامؿ مف ميـ عامؿ المستمعيف أحواؿ فمراعاة
 . منو لمماضي والتوثيؽ الكبلـ مف لآلتي التشويؽ أبرزىا عدة،

 المتحاوريف لكبل:  عذو إطبنخ انحذٌث أو يقبطعته: راثعبً 
بداء الحديث في الحؽ  واضحة، رسالة خبلؿ مف وذلؾ مراده، عف روالتعبي النظر وجية وا 
 تغير أو وجداني تأثر أو عقمي اقتناع شكؿ في إيجابي فعؿ رد عمى الحصوؿ"  ألجؿ

 يؤدي فقد اآلخر دوف بالحديث الطرفيف أحد انفراد أما ،(ٗٙص ىػ،ٕٖٗٔبكار،) ."سموكي
 الممؿ سيصيبو وأيضاً  الحوار، خبلؿ إيرادىا المفترض  الميمة المعمومات بعض إغفاؿ إلى

 يتابع أف يستطيع ال البشري العقؿ أف الدراسات بعض دلت فقد التركيز، وتناقص والكمؿ
 ( .ٗٙىػ،صٕٖٗٔبكار،. ) دقيقة ٛٔ مف أكثر كؼء نحو عمى

 الكبلـ؛ في اإلطالة عدـ:  وسمـ عميو اهلل صمى اليدى رسوؿ ىدي مف كاف وقد
 عدـ وعادتو الحاجة، اقتضت إذا إال سامعيف،ال ألحواؿ ومراعاةً  والممؿ، السأـ مف خشيةً 

 ال وسمـ عميو اهلل صمى  اهللِ  َرُسوؿُ  َكافَ : )َقاؿَ  عنو اهلل رضي َسُمَرةَ  ْبفِ  َجاِبرِ  فَعفْ  اإلطالة،
 ،(ٖٖٜ: حديث السنف، داود، أبو(.)َيِسيرَاتٌ  َكِمَماتٌ  ُىفَّ  ِإنََّما اْلُجُمَعِة، َيْوـَ  اْلَمْوِعَظةَ  ُيِطيؿُ 
 الخطبة في الوعظ: فيو: " (داود أبي سنف شرح المعبود عوف) كتاب في شرحو في ووردَ 

ف مشروع،  " . إطالتيا مف َأْولى الخطبة إقصار وا 
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 المتمقي، عمى الممؿ وظيور الذىف النصراؼ سبب حاجة غير مف الكبلـ فإطالة
 إغراؽ فم احذر" منو، المفيد في التركيز وضعؼ واالستيعاب الفيـ في صعوبة وُتوِجد

 الموضوع بجوىر دائماٍ  مشدوديف واجعميـ الكثيرة والتفاصيؿ المعمومات في الجميور
 (.ٕٗٓص ىػ،ٕٖٗٔبكار،")

 ما زاد قصر، كمما الحديث"  ألف وتدريب، تدريب إلى يحتاج ميارة واالختصار
" لو المخصص المحدود الوقت خبلؿ لتمقيو وتنظيـ إعداد مف إليو تحتاج

 ( .ٜٚص ـ،ٕٕٔٓتريسي،)
 فييا يبرز النبوية األحاديث أغمب أف نجد النبوية السيرة في نتأمؿ وعندما

 فمما وأبمغ، فأوجز خطب -عنو اهلل رضي – عماراً  أف روي وقد نبوي، كمنيج االختصار
: فقاؿ. (قميبلً  أطمت: أي) تنفست، كنت فمو وأوجزت، أبمغت لقد: اليقظاف أبا يا: قالوا نزؿ،
 خطبتو وقصر الرجؿ صبلة طوؿ إف:) يقوؿ وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ سمعت إني
ف الخطبة، وأقصروا الصبلة فأطيموا فقيو، مف( عبلمة: أي) مئنة ( لسحرا البياف مف وا 

 ( .ٜٙٛ رقـ مسمـ، صحيح مسمـ،)
 وقد ألحصاه، العادُّ  عدَّه لو حديثاً  يحدث كاف أنو وسمـ عميو اهلل صمى عنو وروي

 ولعؿ ، شاممة جامعة قميمة بألفاظ الكثيرة المعاني عف يعبر حيث ، الكمـ جوامع أوتي
 إعطاء عف عبارة"  فالتمخيص اإلطالة، وعدـ لبلختصار وداعمة مناسبة وسيمة يصخالتم

 يجعؿ التمخيص إف بؿ المحاضرة، أو الخطبة مسار إلى يعودوا كي لمسامعيف ثانية فرصة
 ( .ٖ٘ٔص ىػ،ٕٖٗٔ،بكار" ) استطراداتو عف يكؼ نفسو المتحدث

 أثناء األنفس عمى وقعو ويزداد اليادئ، الحوار منغصات مف الحديث مقاطعة أف والشؾ
 ( .ٕٙص ىػ،ٕٚٗٔالحبيب،) "أنفسيـ عف ػ خاص بشكؿ ػ يتحدثوف عندما مقاطعتيـ"

 عف تصرفو المقاطعة ألف لضرورة، إالَّ  المتحدث مقاطعة عدـ الحكمة ومف
 أنيا األمريكيوف يرى التي األمور لتحديد( بوؿ جالوب) معيةج أجرتو مسح ففي المتابعة،

 حديثيـ أثناء اآلخريف مقاطعة أف ترى التي% ٛٛ نسبة... الحديث أثناء اإلزعاج تسبب
 ( .ٖٗص ـ،ٕٛٓٓبوؼ،.)بالفعؿ المزعج األمر ىي

 حرصو بقدر ليـ اإلنصات عمى ويحرص لآلخريف يصغي الذي الناجح فالمحاور
 . ول االستماع عمى

:  منيا عديدة، فوائد لئلعادة : انحبجخ عنذ انكالو إعبدح: خبيسبً 
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ر الشيء وحفظ والمفاىيـ، والحقائؽ المعمومات لبعض والتثبيت التأكيد  في ورسوخو المكرَّ
ثارة ، الذىف  يتـ عندما" إلخ،...عميو والتنبيو بو واالىتماـ المكّرر، الشيء حوؿ االنتباه وا 
 يتـ وعندما واحد، عاـ مرور بعد% ٓٔ إال المخ منيا يتذكر ال ة،واحد مرة الرسالة عرض
 التكرار المدربيف عمى يجب لذا المدة، نفس بعد منيا% ٜٓيتذكر فإنو مرات، ست عرضيا

 (.ٜـ،صٕٛٓٓ تاونسيند،" )والمراجعة والتمخيص
 ةعديد مواقؼ في وثبت كبلمو، في التكرار وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ استخدـ وقد

ر كاف أنو وكثيرة  النَِّبيّْ  َعفِ   أََنسٍ  فَعفْ  وُيدركوه، ويفيموه ليعوه سامعيو؛ عمى ويعيده كبلمو يكرّْ
َذا ، َعْنوُ  تُْفَيـَ  َحتَّى َثبلثًا َأَعاَدَىا ِبَكِمَمةٍ  َتَكمَّـَ  ِإَذا َكافَ  أَنَّوُ :) وسمـ عميو اهلل صمى  َقْوـٍ  َعَمى أََتى َواِ 
 ( .ٖٜ:  حديث البخاري، صحيح ، البخاري(.)َثبَلثػًا َعَمْيِيـْ  َسمَّـَ  ، َعَمْيِيـْ  َفَسمَّـَ 

 المواقؼ في خاصة ، حديثو يعيد أف وسمـ عميو اهلل صمى الرسوؿ عادة مف كاف
 لمضمونو تأكيداً "  التكرار؛ وسيمة لو ويتخذ الجميع، ويعيو ليدركو العامة؛ واألماكف المشيودة
 ( . ٛٙٔص ، ىػٚٔٗٔ غّدة، أبو".) ويتقنو السامع وليفيمو يتو،أىم عمى لممخاَطب وتنبيياً 

 ِلمنَِّبيّْ  َقاؿَ  َرُجبلً  َأفَّ   ُىَرْيَرةَ َأبو رواه ما الحديث إعادة عمى الميمة الشواىد ومف
( َتْغَضبْ  ال: ) َقػاؿَ  ِمرَارًا، َفػَردَّدَ  ،( َتْغَضبْ  ال: ) َقاؿَ  ، َأْوِصِني:  وسمـ عميو اهلل صمى

 ( . ٔ٘ٙ٘:  حديث ، البخاري صحيح ، بخاريال.)
 َمفْ : َباب :بذلؾ متعمقاً  شيئاً  كتابو في - عميو اهلل رحمة - البخاري صّنؼ وقد

ورِ  َوَقْوؿُ  َأالَ :) َفَقاؿَ  ، َعْنوُ  ِلُيْفَيـَ  َثبلثًا اْلَحِديثَ  َأَعادَ  ُرَىا زَاؿَ  َفَما. ؟(الزُّ  ُعَمرَ  اْبفُ  َوَقاؿَ . ُيَكرّْ
مَّْغتُ  َىؿْ :)وسمـ عميو اهلل صمى النَِّبيُّ  َقاؿَ : )نيماع اهلل رضي ًثا ػ َب بَل  البخاري،)   .(ػ َث

 بشرح الباري فتح) كتابو في العسقبلني حجر ابف قاؿ ،(ٜٗ: حديث البخاري، صحيح
ُرَىا زَاؿَ  َفَما: )قولو: " ذلؾ عف(البخاري صحيح  يعود والضمير ، ذلؾ مجمسو في: أي ،(ُيَكرّْ
 " . الزور قوؿ وىي األخيرة، مةالكم عمى

 إعادة ويحتسب: "  قولو حمقتو في طمبتو مع العالـ آداب في جماعة ابف وذكر
 أف اليـو ومدرب بمحاور فحِريّ ( .  ٜٔص ىػ،ٜٔٗٔ ، جماعة ابف). " وتكراره لو الشرح
 .لو حسنة وقدوة أسوة العظماء وأسبلفو  وسمـ عميو اهلل صمى رسولو مف يتخذ

 استخداـ فإف  لذا،"  بقوليـ المعاصر، الوقت في التدريب عمماء األمر ىذا ىعم ويؤكد
 .(ٚٙص ـ،ٖٕٔٓ ىندرسوف،" )ضروري أمر البصري التواصؿ مع التكرار تقنية

 األولوية ذات األساسية واألفكار بالمفاىيـ المرتبط الكبلـ إعادة ىنا بالتكرار ويقصد
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 مقبوؿ غير فيذا وترديده، برمتو الكبلـ كؿ إعادة منو المراد وليس المقاء، محور في
عادة الضرورية واألفكار الميمة المعاني عمى التركيز المطموب وكذلؾ إطبلقًا،  تكرارىا وا 
 لممخاطبيف، الباطف العقؿ إلى المعاني تمؾ تسريب عمى يساعدنا فذلؾ مختمفة، بأساليب

 ( .ٜٕٔىػ،صٕٖٗٔبكار،.) والتفاعؿ التجذر في ىناؾ لتأخذ
 السامع، وممؿ المتمقي تشتيت إلى تؤدي قد والتكرار اإلعادة كثرة أف اعتبار عوم
 .  ىادؼ إطار وفي مقصود ليدؼ تكوف أف منيا فالمقصود
 بعض عمى والتركيز ، المعمومات لحفظ ناجحة وسيمة اإلعادة أسموب إف:  ذلؾ وخبلصة
 مف بعده وَمف األسموب اىذ وسمـ عميو اهلل صمى  رسولنا استخدـ وقد الميّمة، األشياء

 . والتدريب التربية أىؿ
:  والتذّكر الحفظ عمى المعينة األساليب مف : انتقسـٍى استخذاو: سبدسبً 
ُـّ  الطالب تجعؿ" و، طمبيا عند واسترجاعيا تعمُّميا المراد المادة تذكر يسيّْؿ فيو ، التقسيـ  يم
 إلى باإلضافة ىذا سريع، شكؿٍ ب ويستوعبيا المعمومات، يحفظ وتجعمو الموضوع، بأطراؼ
 عددىا أفّ  تذّكر ثـّ  منيا معمومة الطالب نسي فإذا النسياف، مف وحفظيا المعمومات صيانة
 الشميوب،". ) المفقودة المعمومة السترجاع معيناً  ذلؾ كاف كذا، أقساميا أو كذا،

 ( . ٕٕٔص ىػ،ٚٔٗٔ
 التعميمي سموباأل ليذا وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ استخداـ ثبت وقد
 اْجتَِنُبوا): َقاؿَ   وسمـ عميو اهلل صمى  النَِّبيّْ  َعفِ   ُىَرْيَرةَ  َأِبو رواه ما ذلؾ ومف والتدريبي،

 النَّْفسِ  َوَقْتؿُ  َوالسّْْحُر، ِباهلِل، الشّْْرؾُ :) َقاؿَ . ؟ ُىفَّ  ،َوَما اهللِ  َرُسوؿَ  َيا: َقاُلوا ،(اْلُموِبَقاِت  السَّْبعَ 
ـَ حَ  الَِّتي َبا، َوَأْكؿُ  ِباْلَحؽّْ، ِإالّ  اهللُ  رَّ ، َماؿِ  َوَأْكؿُ  الرّْ  اْلُمْحَصَناِت  َوَقْذؼُ  الزَّْحِؼ، َيْوـَ  َوالتََّولّْي اْلَيِتيـِ

 الذنوب مف فممتحذير ،(ٕٓٙ٘: حديث البخاري، صحيح البخاري،(.)اْلَغاِفبَلت اْلُمْؤِمَناتِ 
 أسموب عمى بِذكرىا قاـ بالميمكات، وسمـ يوعم اهلل صمى اهلل رسوؿ وصفيا التي العظاـ

 يوضح أف جداً  مفيد شيء" ، ارتكابيا مف والحذر واسترجاعيا حفظيا ليتـّ  التقسيـ،
 التي التقسيمات أو كبلمو حوليا سيدور التي المحاور كبلمو بدايات في المتحدث
 (.ٙٓٔص ىػ،ٕٖٗٔبكار،" )موضوعو خبلليا مف سيتناوليا

 صمى اهللِ  َرُسوؿَ  َسِمْعتُ :  قاؿ عنو اهلل رضي ُىَرْيرَةَ  أبو رواه ما ىاألخر  الشواىد ومف
، َردُّ :  َخْمٌس  اْلُمْسِمـِ  َعَمى اْلُمْسِمـِ  َحؽُّ :) َيُقوؿُ   وسمـ عميو اهلل  تَّْباعُ ا  وَ  اْلَمِريِض، َوِعَياَدةُ  السَّبلـِ

َجاَبةُ  ، اْلَجَناِئزِ   ،( ٗٙٔٔ:  حديث البخاري، صحيح ، البخاري.) ( سِ اْلَعاطِ  َوَتْشِميتُ  ، الدَّْعَوةِ  َواِ 
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 أسموب  وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ استخدـ المسمـ، عمى المسمـ حقوؽ وترسيخ ولبياف
 في اإلسبلـ عظمة الجميع يدرؾ وبذلؾ بيا، ويعمؿ الدواـ عمى ويذكرىا المسمـ ليدركيا التقسيـ؛
 في وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ براعة عمموفوي المسمميف، بيف والمحبة األخوة عرى توثيؽ
 . فييـ وأثره أصحابو مع حواره

 يسرؼ أال الميـ ومف" مناسب، بشكؿ األسموب ىذا يوظؼ مف الحصيؼ والمدرب
 عمى تزيد ال حتى بعضيا في يدمجيا أف عميو كثرت إذا وليحاوؿ التقسيمات، كثرة في

ذا خمسة،  ،(٘ٔٔص ىػ،ٕٖٗٔبكار،". )أحسف فيو ثبلثة إلى اختزاليا استطاع وا 
 استرجاع عوامؿ أىـ مف بو الموقؼ وربط المعمومة، لتذكر معيف خير التقسيـ فأسموب
 . غيره مف أسيؿ بشكؿ المعمومة
 التاـ اإلنصات عميو يصعب العادي المستمع : األيثـبل ضـرة: سبثعبً 
 واألساليب المعبرة ؤلمثمةل االستماع عميو يسيؿ ولكف واحدة، وتيرة عمى المجردة لمعبارات
 اهلل رسوؿ استخدـ وقد ذىنو، في وترسخيا المعمومة نحو تجذبو التي األخرى المتنوعة

 بأسموب والفائدة المعرفة لتحصؿ كبلمو؛ أثناء المفيد األسموب ىذه  وسمـ عميو اهلل صمى
 َأفَّ   ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ  ذلؾ، عمى الشواىد ومف. والتمثيؿ التصوير عمى يعتمد ومفيد جديد
ْنِبَياءِ  َوَمَثؿَ  َمَثِمي ِإفَّ :)  َقاؿَ   وسمـ عميو اهلل صمى  اهللِ  َرُسوؿَ   َبَنى َرُجؿٍ  َكَمَثؿِ  َقْبِمي ِمفْ  اأَل
 َلُو، َوَيْعَجُبوفَ  ِبوِ  َيُطوُفوفَ  النَّاُس  َفَجَعؿَ  ، زَاِوَيةٍ  ِمفْ  َلِبَنةٍ  َمْوِضعَ  ِإالّ  َوَأْجَمَموُ  َفَأْحَسَنوُ  َبْيتًا

      . (النَِّبيّْيفَ  َخاِتـُ  َوَأَنا ، المَِّبَنةُ  َفَأَنا:  - َقاؿَ  -!. ؟ المَِّبَنةُ  َىِذهِ  ُوِضَعتْ  َىبلّ : َوَيُقوُلوفَ 
 لمحديث شرحو في العسقبلني حجر ابف قاؿ ،(ٕٖٔٚ: حديث البخاري، صحيح البخاري،)

 لمتقريب األمثاؿ ضرب: حديثال وفي( : " البخاري صحيح بشرح الباري فتح) كتابو في
 بو ختـ اهلل وأفّ  النبييف، سائر عمى وسمـ عميو اهلل صمى النبي وفضؿ ، لؤلفياـ

 في النووي وشَرحيا مسمـ، عند أخرى رواية وردت وقد ،"الديف شرائع بو وأكمؿَ  المرسميف،
 ف،النبيي خاتـ وأنو وسمـ، عميو اهلل صمى فضيمتو: فيو:"  بقولو مسمـ لصحيح شرحو
 " . وغيره العمـ في األمثاؿ ضرب وجواز

 أو بعيداً، كاف ما لتقريب ُتستخَدـ التي والتدريبية التربوية األساليب مف األمثاؿ فَضربُ 
 ممموسة محسوسة بصورة والمعاني األفكار تقديـ طريؽ عف وذلؾ غامضاً، كاف ما إيضاح
رة؛ غير الغريبة انيالمع لؤلفياـ ُيقرّْب وكذلؾ أكثرىـ، أو الناس كؿ يعرفيا  في فتكوف المتصوَّ
 عشرات لوجدت النبوية السنة في تأممت أنؾ ولو. "الوجود حيّْز في كأنيا واضحة المتمّقيف أذىاف
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 إيصاليا يرغب التي المعاني إيصاؿ بغية وسمـ عميو اهلل صمى ساقيا التي  الجميمة التشبييات
 .(ٕٚص ،ىػٕٖٗٔبكار،" ) ممكف وجو أفضؿ عمى مستمعيو إلى

 اهلل صمى اهللِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ :  َقاؿَ   اأَلْشَعِريّْ  ُموَسى أبو رواه ما أيضاً  ذلؾ ومف
ةِ  َمَثؿُ  اْلُقْرآفَ  َيْقرَأُ  الَِّذي اْلُمْؤِمفِ  َمَثؿُ : )  وسمـ عميو  ، َطيّْبٌ  َوَطْعُمَيا َطيّْبٌ  ِريُحَيا ، اأُلْتُرجَّ
 الَِّذي اْلُمَناِفؽِ  َوَمَثؿُ  ، ُحْموٌ  َوَطْعُمَيا َلَيا ِريحَ  ال التَّْمرَِة، َمَثؿُ  اْلُقْرآفَ  َيْقرَأُ  ال الَِّذي اْلُمْؤِمفِ  َوَمَثؿُ 
ْيَحاَنِة، َمَثؿُ  اْلُقْرآفَ  َيْقرَأُ  ، َوَطْعُمَيا َطيّْبٌ  ِريُحَيا الرَّ  َكَمَثؿِ  اْلُقْرآفَ  َيْقرَأُ  ال الَِّذي اْلُمَناِفؽِ  َوَمَثؿُ  ُمرّّ

 النووي قاؿ (ٕٖٛٔ: حديث ،مسمـ صحيح مسمـ،)(.ُمرّّ  َوَطْعُمَيا ِريحٌ  َلَيا َلْيَس  ، اْلَحْنَظَمةِ 
 إليضاح األمثاؿ ضرب واستحباب القرآف، حافظ فضيمة فيو: " مسمـ صحيح شرح في

 " . المقاصد
 نجد لذلؾ عالية، وأىدافيا سامية، رسالتيا تعميمية، تربوية وظيفة النبوة فوظيفة

 لبعض اإليضاحي التمثيؿ في صادقة أمثمة لنا يقّدـ وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ
 البراعة ولعؿّ  ،الكريـ القرآف مع التعامؿ في ودرجاتيـ الناس تفاوت قضية:  ومنيا القضايا،

 المعنى وأعطت قريبًا، البعيد الشيء مف جعمت فيو العبارة وقّوة الحديث عمييا اشتمؿ التي
 . المتمقيف نفوس في وتجسيداً  وجزالة قوةً 

 ثـّ  المسائؿ، بتصوير يبدأ" أف: حمقتو في طمبتو مع العالـ آداب ِمف وكذلؾ
 يتأىؿ لـ لمف وتمثيميا المسألة تصوير عمى ويقتصر ، الدالئؿ وِذكر باألمثمة يوّضحيا

 حكميا أسرار معاني لو ويبيّْف لمحتمميا، والمأخذ األدلة ويذكر ودليميا، مأخذىا لفيـ
 نقؿ، أو تخريج أو حكـ في ىـ وَمف وأصؿ، َفرع مف المسألة بتمؾ تعّمؽي وما ،وعمميا
 األمثمة استخداـ مف والبد ،(ٕٜ-ٜٔص ىػ،ٜٔٗٔ ، جماعة ابف)"األداء حسنة بعبارة
 : الشروط تمؾ ومف منيا، المراد ليتحقؽ حواراتنا، في ناجح بشكؿ

 . إثباتو المراد والكبلـ المضروب المثؿ بيف الصحيح بالربط وذلؾ التشبيو، صحة -ٔ
 . المخاطبيف لعامة بالنسبة فيمو وسيولة المثؿ وضوح -ٕ
 ٕٛٗٔالحزيمي،. )أحواليـ بعض أو بيئتيـ مف يكوف كأف لممخاطبيف، المثؿ مناسبة -ٖ

 ( .ٙ٘-٘٘ص ص ىػ،
 بأساليب الناس تعميـ عمى يحرص وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ كاف ولقد

 أنفع ونصحو أقوى، تأثيره ليكوف ؛ والموجودات بالمحسوسات لناسا ربط في تتمثؿ رائعة،
ذا فييـ،  الطيبة ثمارىا ستؤتي لممخاَطبيف؛ الفيـ وسيولة والوضوح البساطة فييا روعي وا 
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 . بمقتضاىا وُيعمؿ منيا، المقصود وُيفيـ ،
 ألف والنفع، الخير فيو ِلما األمثاؿ ضرب مف يستفيد الذي ىو الجيد فالمحاور

 استطاع استخداميا، المتحدث أحسف ومتى اإليضاح، وسائؿ أقوى مف والتمثيؿ لتشبيوا"
 بالغ تكف حسية بصورة المعنوية فكرتؾ فادعـ يريد، حيث إلى بالمستمعيف يصؿ أف

 ( .ٖٙٔص ىػ،ٖٗٗٔ الحزيمي،")التأثير
 لبلستفادة أدعى اآلخر الطرؼ لدى والمفيـو لمحدث المناسب المثؿ أف والشؾ

 فيعجز ذلؾ عكس وال فيحتقره، دونو ال السامع، بمستوى يكوف والمثاؿ"  المطموب ؽوتحقي
" وقعاً  أشد يكوف حتى السامع بيئة مف المثاؿ يكوف أف ألطؼ وما إدراكو،

 (.ٕٖص ىػ،ٕٚٗٔالحبيب،)
قناعًا، متعة الحوار عمى يضفي الحوار خبلؿ متوازف بشكؿ األمثمة فتوظيؼ  وا 

 . إيجابي بحوار لمخروج المتحاوريف، نظر وجيات تقريب عمى ويساعد
 وحشد النفوس جذب في كبيرة قدرة لمقصص : انقصص سرد: ثبينبً 

 لمحقائؽ، وسرداً  لمعزائـ وتقوية وتسمية إخباراً  فييا وألفّ  القاّص، مع لمتفاعؿ الحواس
 أخرى فوائد ولمقصص والسير، لؤلحداث وحفظاً  السابقة، والعصور لمشخصيات وتقريباً 

 الرذائؿ، واجتناب الفضائؿ عمؿ في والترغيب المجّردة، والحقائؽ المعمومات كتثبيت يدة،عد
 لتيذيب جيدة وتدريبية وتعميمية تربوية وسيمة فيي والشر، الخير فرؽ سموؾ وتصوير
 : بأنيا تتميز  والقصة. الصحيح بالطريؽ وتبصيرىا وتربيتيا النفوس
 تستولي عمى انتباه المستمعيف . -

 األفكار المعقدة، وتجعؿ األفكار المجردة أفكارًا ممموسة .تبسط  -

 تمس العاطفة لدى المستمعيف . -

 (ٗٗٔص ـ،ٕٕٔٓقابمة لمتذكر .) ميمز، -
 فيي البشري، الفكر توجيو في متجانساً  ووقعاً  الثقافات في موحداً  أثراً  لمقصة أف ويبدو" 

 كؿ تعكس كما المختمفة، اقؼالمو  في البشري السموؾ أنماط كؿ تعكس مدىشة مرآة جية مف
 مؤشر أخرى جية مف وىي الحياة، صعوبات عمى التغمب في الناس استخدميا التي الطرؽ
 مف نتعرؼ إننا: قؿ أو المكروىة، الحياة وصفات المرغوبة الحياة شروط عمى خبللو مف تتعرؼ
 ( .ٕٚٔص ىػ،ٕٖٗٔبكار،" )اإلنساني التاريخ في موقعنا عمى خبلليا

 والتخمُّؽ الديف، أركاف لبياف تعالى؛ اهلل كتاب بجانب تقؼ النبوية صةالق وكانت
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 القصص امتاز وقد. تعالى هلل العبودية وتحقيؽ ، الصالح العمؿ وتمجيد اإلسبلـ، بآداب
 لئللحاح والعبارات؛ األلفاظ بعض وبتكرار ووضوحو، وتفصيمو األسموب ببساطة النبوي
 ، النحبلوي. )لمنفوس وجاذبيتو الموضوع طرافةوب القصة، أو الحديث مف الغرض عمى

 ( . ٕٗٗ-ٖٕٗص ص ، ىػٚٔٗٔ
 عند االنتباه جذب عمى القصة قدرة إنكار يمكف وال خاصة، متعة ولمقصص

 المبلييف سمعيا التي الخطب صاحب – بيؿ فنسنت نورماف يقوؿ...الجماىير أماـ الحديث
 األمثمة أو القصص ىي الحديث مادة لتدعيـ المفضمة صيغتو إف -والتمفاز اإلذاعة عبر
 (ٓٓٔ-ٜٜص ت،.د كارينجي،.)

 تعميمية ووسيمة كأسموب القصة استخدـ وسمـ عميو اهلل صمى  اهلل رسوؿ إف والحقيقة
 أبعد، وغاية أكبر ىدؼ إلى الوصوؿ أجؿ"  مف يستخدميا كاف سابقة وسائؿ عّدة ضمف مف
 مف بكثير وتزويدىـ المسمميف، عقوؿ في وتوضيحيا مبادئو، وشرح اإلسبلـ تعاليـ بسط وىي
 مف قوّية أسس عمى الجديد اإلسبلمي الجيؿ بناء أجؿ مف وأحكامو، الجديد الديف ىذا قضايا
 الفكر في واألحياء الحياة عف المختمفة بقيموِ  جمّية ومعرفة الجديد، الديف بمفاىيـ الصحيح العمـ

 المركزة المعمومات إلقاء ضغط مف فؼتخ والقصة ،(ٗٗٗص ، ىػ٘ٓٗٔ الزير،)".  والسموؾ
 . أحداثيا إلكماؿ التخيؿ فرصة لممتمقيف وتتيح

 عديدة مواقؼ في القصة أسموب  وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ استخدـ وقد
 َأفَّ    ُىَرْيَرةَ  أَِبو رواه ما المثاؿ، سبيؿ عمى منيا بعضاً  نذكر أف ويمكف متعدّْدة، ومجاالت
 َفَشِربَ  ِبْئرًا َفَنَزؿَ  اْلَعَطُش، َعَمْيوِ  فَاْشتَدَّ  َيْمِشي َرُجؿٌ  َبْيَنا:) َقاؿَ   وسمـ عميو اهلل مىص  اهللِ  َرُسوؿَ 
َـّ  ، ِمْنَيا  َبَمغَ  الَِّذي ِمْثؿُ  َىَذا َبَمغَ  َلَقدْ :  َفَقاؿَ  اْلَعَطِش، ِمفَ  الثََّرى َيْأُكؿُ  َيْمَيثُ  ِبَكْمبٍ  ُىوَ  َفِإَذا َخَرجَ  ُث
َـّ  ُخفَّوُ  ؤلَ َفمَ  ، ِبي َـّ  ِبِفيِو، َأْمَسَكوُ  ُث  َرُسوؿَ  َيا:  َقاُلوا. (َلوُ  َفَغَفرَ  َلُو، اهللُ  َفَشَكرَ  اْلَكْمَب، َفَسَقى َرِقيَ  ُث
فَّ  ، اهللِ   البخاري، صحيح البخاري،(.) َأْجرٌ  َرْطَبةٍ  َكِبدٍ  ُكؿّْ  ِفي: ) َقاؿَ . ؟ َأْجرًا اْلَبَياِئـِ  ِفي َلَنا َواِ 

 ىذا  اهلل رسوؿ رّغب كاف، َمف مع عميو والتشجيع الخير عمؿ حبّ  ولترسيخ( ٜٕٓٔ: حديث
 .  المذكورة بالقصة بعدىـ وَمف أصحابو نفوس في

 ِلما القارئ أو السامع انتباه وشدّ  التشويؽ بعنصر النبوية القصة امتازت ولقد
 اهلل مف الخوؼ عمى الربانية العواطؼ وتنمية الفكري اإلقناع جانب إلى بعد، فيما سيحدث
 تحريؾ إلى يؤّدي مما البشرية، النفس في التأثير قويّ  واضح وأسموبيا. هلل والخشوع
 . منو الشريرة النزعات وطرد اإلنساف، في الكامنة الخيّْرة الدوافع
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ويمكف لممدرب البدء بقصة في مستيؿ حديثو، " ولعؿ مف أقوى الكممات التي تستولي 
(، وعند ٚٙص ـ،ٕٕٔٓمجميور، ىي: في يـو مف األياـ." )تريسي،عمى االنتباه الكامؿ ل

عض االنفعاالت توظيؼ القصة في ثنايا التدريب الحديث، ينبغي عمى المدرب المحترؼ إضافة ب
ءة لآلخريف، ، وال يمنع أف تكوف القصة شخصية مع الحرص عمى عدـ اإلساوالحيوية والتكثيؼ

(. وعند سرد قصة ذات مغزى لمجميور، البد ٕٔـ، صٕٛٓٓ. )بوؼ، ويفضؿ أف تكوف قصيرة
، وغالبًا يمكف أف نيا بأنفسيـمف توضيح  مغزى القصة، وال تترؾ األمر ليـ ليخمنوا المغزى م

تنيي البرنامج بقصة توضح نقاط حديثؾ الرئيسية ثـ ربطيا بوضوح بالرسالة الرئيسية لحديثؾ. 
 ( .ٚٙص ـ،ٕٕٔٓ)تريسي،

لممؿ، " وفي كؿ األحواؿ، فالقصص والحكايات ستكوف والقصة تقضي عمى بوادر ا
بالغة اإلمتاع ال سيما إذا قمت بأدائيا بتفاعؿ كامؿ مف قبمؾ مع أحداث القصة" 

 ( .ٛٚٔـ،صٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ)الكبلب،
ويقتضي أسموب سرد القصص التدقيؽ والتمحيص في محتواىا، والتأكد مف 

سات والخبرات تشير بقوة إلى أف كثيرًا مف صحتيا والتحقؽ مف أحداثيا أو أطرافيا، " فالدرا
 ( .ٕٚٔىػ،صٕٖٗٔالزيؼ والخمؿ يقع فيما يتناقمو الناس شفويًا " .)بكار،

وىذه الضوابط تتماشي مع المنيجية اإلسبلمية في التثبت مف األخبار والروايات 
 .والتماس الصدؽ وتحريو والحرص عمى مجالسو، وبياف فضؿ ذلؾ وأثره عمى حياة المسمـ 

انتطجٍقبد انتذرٌجٍخ انًعبصرح ألسبنٍت ثبنًٍب : 

 انحىاراد اننجىٌخ  

  تًهٍذ :
يظؿ التدريب المنظـ المبني عمى أسس منيجية ىدفًا منشودًا ومطمبًا نفيسًا في 

 ظؿ تعدد منطمقاتو وتنوع مؤسساتو في العصر الراىف .
بالرجوع إلى ويؤدي المدرب المحترؼ دورًا ميمًا في توجيو التدريب وتفعيمو 

مصادره في القرآف الكريـ والسنة المطيرة، ويقتضي الحاؿ بذؿ المزيد مف العناية واالىتماـ 
بالمدرب وتكوينو فكريًا ومياريًا، ليسيـ في تحقيؽ المأموؿ منو في جانب التأصيؿ 
، والتفعيؿ ، ويتطمب األمر أف يعمّْؽ معرفتو في ثبلثة حقوؿ ثقافية : حقؿ الثقافة الشرعية

وحقؿ الثقافة العامة، وحقؿ الثقافة المتخصصة، فالثقافة الشرعية تمنحو الرؤية والمنيج 
والضوابط وتوضح لو المحظورات، والثقافة العامة تساعده عمى تشكيؿ خمفية شاممة لكؿ 
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الموضوعات، والثقافة المتخصصة تمنحو العمؽ والمصداقية وصبلبة الموقؼ المعرفي . 
 . (ٔ٘ىػ، صٕٖٗٔ)بكار،

إف التطبيؽ التدريبي ألساليب الحوارات النبوية يحتـ عمينا التأمؿ في واقع التدريب 
في الوقت الراىف واالطبلع عمى عوامؿ نجاحو وأسباب ضعؼ مخرجاتو، مع التأمؿ في 
العوامؿ المحيطة بو كالبيئة ودراسة االحتياج وجودة تصميـ البرامج التدريبية وقياس األثر 

 و وما يتصؿ بالعممية التدريبية عمومًا .د االنتياء منعب
جيديف والمحاوريف موخبلصة المأموؿ مف المدربيف المعاصريف والمتحدثيف ال 

يستشعروا األجر والفضؿ والمثوبة مف اهلل، و المتميزيف أف يقصدوا اإلخبلص في أعماليـ 
يـ أف يفيموا ألف وقوفيـ أماـ الناس وتدريبيـ مف تعميـ الناس ونشر الخير، وأيضًا عمي

 القواعد الست التالية :
 متى يتحدثوف ومتى يتوقفوف ؟ -

 يتحدثوف عف أشياء تيـ االخريف . -

 يستخدموف المغة اليومية السيمة . -

 يتحدثوف دوف تفاخر . -

 يشيروف إشارات طبيعية . -

 ( .ٖٓىػ، صٕ٘ٗٔيحافظوف عمى التواصؿ بالعيف . ) السويداف، -

عمى تقػديـ التػدريب بشػكؿ مفيػد، وينبغػي مراعػاة  ومراعاة تمؾ القواعد واألسس يساعد
الطرؽ واألسػاليب المتميػزة إلثػارة انتبػاه واىتمػاـ المتػدربيف، وىػي كثيػرة ومتعػددة ومتجػددة 

 وتختمؼ مف موقؼ تدريبي آلخر، ومف تمؾ الطرائؽ :
 توجيو األسئمة المرتبطة . -ٔ
 العينات البصرية الجذابة . -ٕ
 أو حديث نبوي شريؼ مرتبط بالموضوع . اإلشارة إلى آية قرآنية -ٖ
 اإلشارة إلى قوؿ مأثور شعبي مناسب . -ٗ
النكات والمرح بدوف اإلساءة إلى ديف أو نوع أو جنس أو أصؿ أو لوف جنسية أو  -٘

 فئة معينة .
 ( .ٜٓٔىػ، صٖٓٗٔعرض قصة مشوقة ليا عبلقة بالموضوع . )أبو النصر، -ٙ
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ض المواقؼ الحوارية لمنبي صمى اهلل عميو وفي الفصؿ السابؽ عرض الباحث بع
وسمـ بمختمؼ األساليب مع تنوعيا وتعدد  طرائقيا واختبلؼ مواقفيا ، بيدؼ نشر الخير 
وتوضيح الحؽ وكشؼ الباطؿ والرد عميو، واإلقبلع عف الممارسات الخاطئة عند بعض 

 ا .المتحاوريف، وبياف أىمية تمؾ األساليب، وأىمية ممارستيا في حواراتن
سيكوف  -السابؽ ذكرىا  –وبعد االطبلع والرجوع ألساليب حوارات النبي الكريـ 

 توضيح توظيفيا في المواقؼ التدريبية المعاصرة اآلتية :
  أوالً : تهٍئخ انجٍئخ انًنبسجخ نهتذرٌت :

معرفة مكاف الدورة التدريبية والظروؼ البيئية المحيطة بيا مف أبرز العناصر 
وذلؾ يجنب المدرب الكثير مف األخطاء والمواقؼ المحرجة التي قد تتسبب  الميمة لمنجاح،

 في عدـ تقديميا بشكؿ أفضؿ .
فنجاح الدورة يتوقؼ عمى مكاف انعقادىا والظروؼ البيئية التي تتـ فييا، فاختيار 
المكاف المناسب مف عوامؿ النجاح المطموبة، والمدرب الحصيؼ يحرص عمى ذلؾ أشد 

جؿَّ اىتمامو، بؿ عميو أف يتفقد " المكاف المخصص النعقاد الدورة ويتخيؿ الحرص ويوليو 
( ، وذلؾ يعطيو تصورًا أفضؿ ٖٗٙـ،صٕٛٓٓنفسو واقفًا فيو طواؿ فترة انعقادىا" )براي،

مكانات ومرافؽ .   لممكاف وما يتصؿ بو مف أدوات وا 
اؼ، لمعرفة حجـ بوقت كقبؿ التدريب ومف االحتياطات البلزمة، زيارة مكاف التدريب 

القاعة ومدى استيعابيا لعدد المتدربيف، وتوزيع المقاعد بشكؿ مناسب يضمف تفاعؿ المتدربيف 
مع المدرب، ويضمف الرؤية بوضوح ، وكذلؾ التأكد مف سبلمة وجودة التمديدات الكيربائية 

-ٕٚص ىػ، ص ٕ٘ٗٔوجودة اإلضاءة والتيوية ومناسبة التبريد أو التدفئة ...)السويداف،
(، ويستحسف أخذ جولة في أرجاء المكاف قبؿ البدء في التدريب، وتحديد خط سيره وأبعاد ٖٚ

 واتجاىات المكاف بشكؿ دقيؽ، ليكوف عمى عمـ واؼ بالمكاف ومحتوياتو .
ويجب أف يحرص المدرب عمى وصوؿ صوتو بوضوح لجميع الحاضريف بدوف 

وسائؿ اإليضاح المتوفرة ضجيج أو صدى أو إزعاج، مع الحرص عمى رؤية الكؿ ل
 .أو الفتة عمى الطاولة تحمؿ اسمو بالقاعة، ويفضؿ وجود بطاقة السـ المتدرب،

 ( .ٗٚىػ، صٕ٘ٗٔ)السويداف، 
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ة منظمة ومرتبة ومريحة وينبغي الحرص عمى ترتيب الطاوالت والكراسي بطريق
التي تجعميـ ، وبإمكاف المدرب أف يطمب منيـ " أف يرتبوا القاعة بالطريقة لممتدربيف

 (ٖٚىػ،صٖٖٗٔيشعروف بمشاعر أفضؿ، وتدفعيـ لمتعمـ التعاوني " )الدجوي،
وترتيب جموس المشاركيف لو أثره النفسي عمى تفاعميـ ومشاركتيـ بفاعمية، ويمكف وضع 
بطاقات خاصة بأسمائيـ في المكاف المناسب ليـ، وتحديد أماكف المشاركيف يكوف مطموبًا 

 في الحاالت اآلتية:
 تكويف مجموعات صغيرة . -ٔ
 القضاء عمى المحادثات الجانبية إذا تكررت . -ٕ
ىػ، ٕٖٗٔالرغبة في تدعيـ درجة اندماج المشاركيف مع بعضيـ .)السكارنة، -ٖ

(، ومناسب جدًا لممدرب الناجح أف يتجوؿ بيف ٖ٘ٓاتجاىات حديثة في التدريب،ص
 .ـ، لضماف المشاركة والتفاعؿبيني تمؾ المجموعات لبث الحيوية والتنافس المحمود

ولؤلثاث دور ميـ في القاعة ووضوح الصوت وانطبلقو بانسيابية في أرجائيا،" وكمما 
زادت المفروشات في القاعة، مثؿ الستائر وأغطية الحوائط وورؽ الحائط والسجاد، سيتـ 
امتصاص قدر أكبر مف الصوت، وبالتالي ستكوف ىناؾ حاجة لقدر أكبر مف الصوت 

 ( .ٕٖٔـ،صٖٕٔٓغمب عمى ىذا االمتصاص" )ىندرسوف،لمت
ولعؿ أوؿ وأىـ أدوات بيئة التدريب ) منصة التقديـ(، فيي المكاف الذي تشرئب لو 

 أعناؽ الجميور لمتابعة الممقى، وأعينيـ تتابعو لتمقّْي كمماتو ورؤية لغة جسمو ...
يا يتجيوف، وخروجؾ فالمنصة مف أىـ عناصر بيئة التدريب، فيي جية نظر الجميور ول

بشكؿ مناسب بعد التقديـ لؾ أمر مطموب، ويستحسف مصافحة مف قدمؾ لمجميور وانتظر 
حتى ينزؿ عف المنصة، ثـ اتجو نحو الجميور، وابدأ بالصمت لتصبح محور تركيز 
الجميور، وابتسـ وتجوؿ بناظريؾ في أرجاء القاعة قميبًل، وأشعرىـ بسعادتؾ لوجودؾ 

دأ الجميور ويسود القاعة الصمت واالنتباه، ومف األجمؿ أف تبدأ معيـ، عندئذ سيي
الحديث بتعميؽ استيبللي قوي، واضح، ودود، مثير، جاذب لبلنتباه . 

 ( .ٙ٘ـ،صٕٕٔٓ)تريسي،
ولموقوؼ الجيد عمى المنصة مجموعة مف الميارات، لعؿ مف أبرزىا أالَّ يكوف أسيرًا 

" وأكبر سوء ثر حرية وحركة في قاعة التدريب، أك لموقوؼ عمييا، وعدـ االلتصاؽ بيا ليكوف
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استخداـ واألكثر شيوعًا يكوف عندما يتكئ المتحدث عمى المنصة واضعًا يديو، وأصابعو، 
 ( .ٜٙٔـ، صٖٕٔٓوساعديو، وحتى مرفقيو عمييا ليدعـ نفسو" )ىندرسوف،

لس وكمما زاد عدد الجميور، كاف لزامًا أف تكوف المنصة أعمى، "فالشخص الجا
في الصؼ األخير يجب أف يكوف قادرًا عمى رؤية الجزء العموي مف جسدؾ، أي: مف 

 ( .ٖ٘ٔـ،صٕٕٔٓخاصرتؾ إلى أعمى ". ) تريسي،
وفي ىذا المقاـ يبرز التأكيد عمى نظافة بيئة التدريب وحسف ترتيبيا، مع الحرص 

 التاـ عمى أف تكوف بمنظر يميؽ بالمتدربيف والجية المنفذة لمبرنامج .
أفَّ رجبًل أسَوَد، أِو  وقد أكدت السنة النبوية عمى ذلؾ، فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو :

ُـّ المسجَد، فمات، فسَأؿ النبيُّ صمَّى اهلُل عميو وسمَـّ عنو، فقالوا : مات،  امرأًة َسوداَء، كاف َيُق
 .ى قبَرىا فصمَّى عميياأو قاؿ قبرِىا(. فأت قبرِه، عمى ُدلُّونيقاؿ :) أفبل كنتُـ آَذنتُموني بو، 

 صحيح.، خبلصة حكـ المحدث : (ٛ٘ٗ، رقـ: صحيح البخاري، البخاري)
أبرز عوامؿ نجاح  مف ثبنًٍب :االرتجبل وانطالقخ فً انحذٌث :

المتحدث امتبلكو لممعمومة الصحيحة والحاضرة في ذىنو، مع تقديميا بشكؿ مشوؽ 
ثر كثيرًا بالعبارات الرنانة والكممات وبطريقة فاعمة، فالناس في عصرنا الحاضر ال تتأ

الجاذبة إذا لـ تكف مبنية عمى معطيات عممية موثوقة ، وعمى معاف قوية متماسكة، ففي 
 ظؿ االنفجار المعموماتي والتقني حدث أمراف ميماف :

فرصًا كبيرة لتنمية  أتاحتفر كميات ىائمة مف المعمومات في كؿ مجاؿ ، ااألوؿ : تو 
 ة .المعرفة الشخصي

الثاني : ارتقاء معارؼ الناس بفنوف القوؿ وأشكاؿ الخطاب، مف خبلؿ مشاىدة العديد مف 
البرامج الحوارية، وما يترتب عمى ذلؾ مف مقارنات وتحديات مع أنفسيـ، لتتيح ليـ 

 (ٓ٘-ٜٗص ىػ، صٕٖٗٔفرص اإلفادة والبروز  لو أرادوا . )بكار،

الحوار أو اإللقاء، ويقصد بيا : يعاني البعض مف الرتابة في الحديث أثناء 
، وتمؾ مف األخطاء الشائعة التي قد واصمة عمى وتيرة واحدة دوف تنويعالحديث بصورة مت

عراضو عف المتحدث، وفقداف الرابط الذي يجمعيـ بالمتحدث،  تسبب عزوؼ الجميور وا 
تيجة والبعض يعاني مف االرتباؾ والخوؼ والتردد عند مواجية الجميور، وذلؾ يحدث ن

ة بداًل مف إفراز األدريناليف، وال يمبث أف يزوؿ عندما يصرؼ التفكير إلى المادة الممقا
 ( .ٖٔـ،صٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ. )الكبلب،االستغراؽ في المخاوؼ
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ومف أبرز الحموؿ لتمؾ المشكمة التدريب عمى االرتجاؿ ومواجية الجميور يولد 
ستمر عمى مواقؼ التدريب لف يجعؿ الطبلقة في الحديث وانسيابية التعبير، فالتدريب الم

المدرب كامبًل  لكنو سيساعده عمى تجاوز الكثير مف األخطاء، باإلضافة إلى زيادة الثقة 
 ( .ٕٔٔىػ، صٕ٘ٗٔبالنفس. )السويداف،

ومف النصائح الميمة في ىذا الجانب " احرص عمى اإللقاء المعّد لو إعدادًا جيدًا 
نيا مورثة لمسأـ، مزرية لمممقي أو المدرب" واحذر القراءة الدائمة مف ورقة، فإ

 ( ٕ٘ٔـ،صٕٓٔٓ)معمار،
كممة في الدقيقة الواحدة.  ٓ٘ٔإلى  ٕ٘ٔفالمعدؿ الطبيعي لسرعة الحديث بيف نطؽ 

(، وال يخمو التدريب الجيد مف التربط بينو وبيف لغة الجسـ أو الحركة ٖٕـ، صٕٛٓٓ)بوؼ، 
ي ثانية، وى ٕٓ، ومف األفضؿ حفظ  مقدار ة تأثيره، لتأكيده وزيادلمموقؼ المعبرة والمصاحبة

. اية، وحسف اختيار عبارات النياية، لكسر رىبة البدمطمع ونياية البرنامج التدريبي
، ولتعميؽ الطبلقة في الحديث يجب أف نركز عمى األفكار، (ٕٔٔىػ، صٕ٘ٗٔالسويداف،)

 (ٖ٘لتخرج عمى طبيعتيا وببل تكمؼ . )كارينجي، د.ت ،ص
ا سبؽ، فإنو عمى المدرب " منح المشاركيف شيئًا مثيرًا يفعمونو في وعمى م

 (.ٜص ـ،ٕٛٓٓتاونسيند،)كممة في الدقيقة"  ٓٛٙالمساحة الفارغة التي تشكؿ 
ومف الجوانب الميمة التي ينبغي تركيز التدريب عمييا نطؽ الكممات الطويمة أو 

المراف عمى المراد  لطبلقة كثرة، وتقتضي اأو الكممات والمصطمحات األجنبية صعبة النطؽ
، "إف إتقاف تحضير ما ستقولو يشكؿ أساسًا عظيمًا لطرد الخوؼ واكتساب قولو لمجميور

 (ٖٚٔىػ، صٕٖٗٔالشجاعة عمى التحدث"  )بكار،

مف النصائح الميمة عند اإللقاء في ببلد أخرى:" أشعرىـ بسعادتؾ لمحديث في 
استعمؿ مثبًل مشيورًا عندىـ، اذكر أمورًا  بمدؾ، استشيد بخبراء ومفكريف مف بمدىـ،

تتعمؽ ببمدؾ، استعمؿ جممة مف لغتيـ أو ليجتيـ، استعمؿ المقاييس والمصطمحات التي 
يعرفونيا، مثبًل: "التدريب" في المغرب العربي يسمى "التكويف"، انتبو إلى فارؽ التوقيت 

انتبو إلى مناسبة النكت ومواعيد الصبلة، أكد عمى أىمية تبادؿ الخبرات والثقافات، 
 ( .ٚٓٔىػ، صٕ٘ٗٔ)السويداف،ئؼ، تكمـ بالفصحى ما استطعت " . والطرا

وعمى ما سبؽ مف أىمية ليذا األمر، البد مف التركيز عمى البداية والنياية ألىميتيا، 
"فالكممات التي تقوليا في البداية، والكممات التي ستقوليا في نياية حديثؾ، بشكؿ خاص ستظؿ 
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ـ، ٕٕٔٓة في األذىاف لفترة أطوؿ مف أي جزء آخر في حديثؾ تقريبًا " )تريسي،عالق
 ( .ٗٙٔص

فالتدريب ميارة وبراعة تبدأ قبؿ الصعود عمى منصة التقديـ وتستمر حتى اختتاـ 
 البرنامج عمى وتيرة واحدة مف القوة والحرص عمى تقديـ كؿ نافع ومتجدد يخدـ المتدربيف .

يبقى القمؽ حالة مقبولة طالما أنو ال  بننفس :ثبنثًب: تعزٌز انثقخ ث
يعيؽ عف العمؿ، واألسمـ لممدرب الجيد أف يوظؼ ىذا القمؽ الطبيعي ليدعمو في اإلنتاج 
المنظـ ليحقؽ التدريب الناجح، بؿ حينما يقؼ المحاور أماـ مف يحاوره بقصد إيصاؿ فكره 

في جس النبض بيف الممقي أو بدء الحوار معو" فإف ىناؾ وقتًا ال مناص مف قضائو 
والمتمقي، كؿ منيما يريد التعرؼ عمى نفسية صاحبو، وقدرتو عمى األداء واإلصغاء " 

 ( .ٙٚ-٘ٚص ىػ،ٖٔٗٔ)العشماوي،

فبلشؾ أف مقابمة الجميور أمر شاؽ عمى النفس، وبالذات إف ارتبط بالحوار مع 
تقداتيـ أو قناعاتيـ لؼ معآخريف، وبذؿ الجيود إلقناعيـ أو تقديـ حقائؽ أو معمومات تخا

كررًا عمى ، وذلؾ األمر يتطمب تعزيزًا لمثقة بالنفس، وتدريبًا ومرانًا متأو ميوليـ ورغباتيـ
، ولعؿ مف أىـ النصائح المعززة لذلؾ : السعي نحو اليدؼ برغبة الحوار ومقاببلت الناس

صؼ دقيقة قبؿ قوية ومستمرة، االنشغاؿ بأداء شيء قبؿ الحديث، التنفس بعمؽ لمدة ن
 مواجية المستمعيف، النظر ألعينيـ مباشرة، الحرص عمى الممارسة والمراف عمى الحديث،

(، ومف عوامؿ تعزيز ٖٔ-ٔٔص ص ـ،ٕٔٔٓ. )كومار،والمعرفة الدقيقة بموضوع الحوار
الثقة بالنفس االستعداد المتميز، بحيث يبلحظو الجميور، فيبيرىـ ويجعميـ أكثر انفتاحًا 

(، فاالتزاف والوقوؼ بشكؿ طبيعي مف ٜٔص ـ،ٕٕٔٓ لرسائؿ المدرب. )تريسي،واستقباالً 
سمات المدرب الناجح، ومف السمات المرتبطة بذلؾ : التنفس بعمؽ، والتجوؿ بالعينيف 
ف كانت ىناؾ دالئؿ عمى التمممؿ، وبعض الضوضاء أو  بيف الجميور والمستمعيف، وا 

(، وىناؾ ٓٚـ، صٕٔٔٓ)كومار،ألوضاع.مت مطمب ميـ حتى تستقر ااالضطراب، فالص
وىي  بعض القواعد البسيطة التي تساعد عمى بناء الثقة بالنفس والتآلؼ مع المستمعيف ،

: 
 : تحدث عمى أساس اىتمامات مستمعيؾ . أوالً 
 : عبّْر عف تقديرؾ بأمانة وصدؽ . ثانياً 
 : التحـ بالجميور . ثالثاً 
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 ؾ .: اجعؿ جميورؾ شريكًا في كممت رابعاً 
( ، ويضاؼ إلى ذلؾ : التعبير ٚٗٔ-ٖٖٔص خامسًا : تواضع . )كارينجي، د. ت ، ص

باأللفاظ عف قدرتؾ عمى الحديث ومواجية الجميور، والتخيؿ بتصور نفسؾ في صورة 
إيجابية وواضحة، فذلؾ يمنحؾ كممات ومشاعر مناسبة تتوافؽ مع صورتؾ الذىنية، 

 ( ٜٗـ،صٕٕٔٓتحدثًا ناجحًا. )تريسي،واستشعار الموقؼ يساعد عمى أف تكوف م
ويساعد التواصؿ البصري مع الجميور عمى االستمرار والبعد عف العزلة، وقد دلت 

ذا كاف الجميور  ٖ-ٔالتجارب أف أفضؿ اتصاؿ بصري يكوف مف  ثواني لكؿ شخص، وا 
كثيرًا فيتـ تقسيميـ إلى مجموعات مختمفة حتى يتواصؿ معيـ بصريًا عمى شكؿ 

 ( .ٜٗٔص ـ،ٕٓٔٓ)معمار، مجموعات.
ومف دعائـ الثقة وبناء النفس شعور المستمعيف بأف محدثيـ يستند في 
 أطروحاتو وكبلمو إلى قواعد العقؿ والمنطؽ السميـ وليس إلى المشاعر والعواطؼ.

ومف جماليات ىذا الجانب في تعزيز الثقة بالنفس  ،(٘ٗٔ-ٗٗٔص ص ىػ،ٕٖٗٔبكار،)
عف الخطأ ويعترؼ بو إذا وقع فيو، فذلؾ يترؾ انطباعًا متألقًا أف المتحدث الناضح يعتذر 

، ودقيقةلدى الناس، فيـ يممسوف مف خبللو أنيـ يحصموف عمى معمومات صحيحة 
ويشعروف بتواضعو ليـ واىتمامو بيـ، وعند تصحيح الخطأ تنشأ عبلقة حميمية بيف 

 (ٚٗٔص ىػ،ٕٖٗٔبكار،) المتحدث ومف يتمقى عنو .
 لقواعد التي تعيف عمى اكتساب الثقة بالنفس وتعزيزىا، وىي :وىناؾ بعض ا

 االستعانة والثقة باهلل تعالى . -ٔ
 تعزيز الدافع والرغبة في العمؿ وتحمؿ األعباء . -ٕ
 اإللماـ بالموضوع واإلعداد الجيد لو . -ٖ
 راجع اعتقاداتؾ وتصوراتؾ عف نفسؾ . -ٗ
 باهلل تعالى . التصرؼ بثقة وتفاؤؿ، ألنو مف حسف الظف -٘
 تصور النجاح والحرص عميو . -ٙ
 تفريغ الطاقة السمبية . -ٚ
 (ٕٔٔ-٘ٔٔص ىػ، صٕٛٗٔالتدريب، لتوليد الثقة بالنفس .)الحزيمي، -ٛ

ومف الطرائؽ الجيدة لتعزيز الثقة بالنفس وتبديد مصادر التوتر: ترتيب المخاوؼ  
 عالجة كؿ واحدة عمى بشكؿ ىرمي، مف أقميا وصواًل إلى أكثرىا، ومعاممة وم
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 ( .ٕٔص ـ،ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ)الكبلب، .قيقة أو تخيبًل، مع الثقة بالنفسحدة، إما ح
، وفييا يكوف رسـ االنطباع كثر صعوبة لبلنطبلؽ في الحوارفالبدايات ىي أ

وتكويف مبلمح الشخصية، وعمى المحاور أف يبذؿ جيدًا مضاعفًا لتوجيو المتمقيف نحوه، 
، ومف ذلؾ : بداية قوية مؤثرة، أو بالصمت مدة قصيرة، أو وذلؾ بأكثر مف طريقة

االنطبلؽ في اإللقاء بثقة، أو بكممات مباشرة موجية إليو، مثؿ: ىؿ لنا أف نحظى بصمت 
(، وىناؾ أشياء تساعد عمى بناء الثقة ٙٚص ىػ،ٖٔٗٔيتيح لنا الحديث؟ )العشماوي،

يو لمعرفة أرجائو ليضفي عميؾ في المحظات األخيرة، ومنيا: تفحص المكاف والتجوؿ ف
ىدوءًا واسترخاء، وأداء بعض تماريف التنفس بعمؽ لتساعد في صفاء الفكر وىدوء 
األعصاب، االعتزاز بالنفس والثقة بالقدرات، ثني أصابع القدميف، تحريؾ الكتفيف دائرياً 

ـ، التفكير لزيادة الثقة بالنفس وتقميؿ المخاوؼ، الوقوؼ منتصبًا ورفع الرأس بشكؿ مستقي
في الجميور باعتباره محفزًا ضروريًا، الشعور باالمتناف إلتاحة الفرصة لؾ بالحديث ليذا 

 ( .ٕ٘-ٓ٘ص ـ،صٕٕٔٓالجميور. )تريسي،
السترخاء بداًل عف ويضاؼ إلى ما سبؽ مف معززات الثقة بالنفس التركيز عمى ا

قة بالنفس ويزيد مف ، وتجديد التواصؿ البصري مع الجميور ليدعـ الثالقمؽ والتوتر
 تفاعميا اإليجابي مع الموقؼ.

ويبقى عامؿ االستعانة باهلل تعالى أىـ معزز ومحفز لمثقة بالنفس اإلنسانية، 
 فاإلنساف المبادر ال ينفؾ عف طمب العوف والمدد مف ربو، وال ريب فإف اهلل مدبر األمور 

 وكاشؼ الكروب وميسر كؿ عسير . 
  انًنبسجخ : راثعًب : تىظٍف نغخ انجسى

قدرة قة لنقؿ األفكار بيف الطرفيف، و عمى الكممة المنطو  -أساسًا  –يعتمد الحوار 
عدادىا عمى النحو الذي يمكنو مف التواصؿ  المحاور المتميز تتجمى في اختيار الكممات وا 
الفعاؿ مع المتمقي، وىي براعة ومسؤولية كبيرة عمى عاتقو، ما دامت الكممة ىي أساس 

مشاعرنا واتجاىاتنا نحو  في مختمؼ أشكالو، وتظؿ المغة غير كافية لنقؿ كافةالتواصؿ 
ات لمغة ومؤكدات ، ولذلؾ ظيرت لغة الجسـ والحركات المقصودة واإلشارات كمعزز اآلخريف

 .لمكبلـ المنطوؽ
 وتكمف أىمية لغة الجسـ في اآلتي :



 ٜٔٙ 

لمستمع، حيث تستغؿ حاسة إذا استخدمت بفاعمية، فإنيا تؤدي إلى زيادة التأثير في ا -أ
 البصر لديو بجانب حاسة البصر .

 ب ػ استخداميا بشكؿ صحيح يؤدي إلى إزالة الممؿ عف المتمقيف .
 ج ػ تساعد عمى تخفيؼ حدة التوتر واالرتباؾ .

 د ػ تعمؿ عمى تصوير األفكار ورسميا كصور حية .
 فاعمية .ىػ ػ تساعد عمى نقؿ األحاسيس واألفكار والمشاعر بشكؿ أكثر 

 و ػ تعمؿ كوسائؿ إيضاح مرئية .
 البابطيف، ز ػ تحفز عمى المشاركة وتساعد في تحديد االستجابة المطموبة . )العيسى،

. وال شؾ أف توظيؼ الجسـ لتعزيز الكبلـ مف أقوى (ٕٗٛ-ٖٕٛص ىػ، ص ٕٛٗٔ
 األساليب لمتأثير واإلقناع .

والحركات،  اإلشارات، مثؿ "أما العناصر الصوتية التي تظير مصاحبة لمكممات
فيي عوامؿ مساعدة لتدعيـ الكممة وتقوية مضامينيا وتوجيو إيماءاتيا لتحقؽ التأثير 

 (.ٜٔىػ، صٜٕٗٔالمطموب" )بصفر والمينا،
، قالوا: "اإلشارة والمفظ شريكاف، ونعـ العوف لمفظ اإلشارة، ونعـ وتأكيدًا عمى أىمية ذلؾ

 (ٕٔٔص ىػ،ٖٔٗٔوب عف المفظ" )العشماوي،الترجماف ىي عنو، وما أكثر ما تن
ية اإلشارات وتزداد أىمية لغة الجسـ في تواصمنا اليومي، لتؤكد عمى أىم

% مف ٓٛإلى  ٓٚ، " تشير معظـ الدراسات  إلى أف حوالي مف والتعبيرات المختمفة
 (ٖٕٗص ـ،ٕٚٓٓالرسائؿ التي نرسميا ونستقبميا تتـ بمغة الجسد" )راي،

لمحاور الجيد أف يكوف ىناؾ تناغـ بيف حركات جسمو المعبرة فالمأموؿ  مف  ا
وطبيعة كبلمو ومحتواه، " فاإلنساف ال ينطؽ بمسانو فقط، بؿ كؿ عضو مف أعضاء جسده 
يشارؾ في التعبير عف أفكاره، يقوؿ حسف آؿ الشيخ: العجيب أف تعبيرات عيوف الكثيريف 

( . فالترابط بيف الصوت ونبراتو ٓٛىػ، صٕٚٗٔتفوؽ قدراتيـ عمى الحديث". ) الحبيب،
والكبلـ وعباراتو مؤشر ميـ عمى براعة المتحدث ، وكذلؾ " تبلـؤ نغمة الصوت مع 

(، بؿ إف نغمة ٗ٘ىػ، صٕٖٗٔمضموف الكبلـ دليؿ تمكف المتحدث واحترافو" ) بكار،
)  % في تفسير اآلخريف لما نقولو .ٖ٘الصوت وحدَّتو وقوتو وسرعتو ليا تأثير يصؿ إلى 

 (ٖٓىػ، صٕٖٗٔبكار،
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وقد ورد في السنة النبوية االىتماـ بنبرات الصوت ومراعاة الحركات المعبرة، فعف 
ـَ إذا خطب  كافجابر بف عبداهلل رضي اهلل عنو قاؿ:  رسوُؿ اهلِل صمَّى اهلُل عميو وسمَّ

بَّحكـ ، يقوؿ : ص جيشٍ  ُمنِذرُ  كأنواحمرَّْت عيناه ، وعبل صوُتو واشتدَّ غضُبو . حتى 
 . صحيح( ، خبلصة حكـ المحدث : ٚٙٛرقـ:  صحيح مسمـ،، مسمـ)..."، ومسَّاكـ

، المعبرة كما ورد في الحديث أعبلهوبذلؾ فإننا بحاجة أف نوازف بيف انفعاالتنا وكمماتنا  
فنبرة الصوت ونغمتو عامؿ تأكيد عمى لغة الجسـ وحركاتو، " وكمما نوعت في العناصر 

متاعًا لمجميور، بغض النظر عف الصوتية المختمفة  لحديثؾ، كاف أكثر تشويقًا وا 
 ( .ٕٚٔـ،صٕٕٔٓالموضوع" )تريسي،

ولمنظر أىمية كبرى في ايصاؿ الرسائؿ المتمقيف، وتؤدي المشاعر الصادقة دورًا 
ميمًا في المتابعة واإلقباؿ عمى المتحدث،" إننا حيف ُنعجب بإنساف ونرتاح إليو ننظر إليو 

% مف وقت الخطاب، وحيف نكوف في حالة إعراض وتوتر عصبي، فإف ٓٚمدة تصؿ إلى 
 .(ٕٗىػ، صٕٖٗٔ) بكار، % .ٓٗتمؾ النسبة تيبط إلى أقؿ مف 

وتتعاضد الكممات المعبرة مع اإليماءات المناسبة لتقوي الكبلـ وتجعمو أقرب 
حيف الذي لمتصور الصحيح والفيـ السميـ لممقصود، و"يجب أف يتـ ادخار اإليماءات إلى ال
 ـ،ٖٕٔٓ تضيؼ فيو قيمة لمكممات، بحيث ال تطغى في تأثيرىا عمى الكممات" )ىندرسوف،

 (ٖٓٔ-ٕٓٔص
 عف بعيداً   بتمقائية التصرؼ بؿ ، واإليماءات الحركات تكمؼ عدـ الحكمة فمف

 . لو والمتفردة الحقيقية الشخصية لتبرز المتكمفة، والمظاىر التصنع
 االبتسامة المتدربيف عمى كبير تأثير وليا الجانب، يذاب المرتبطة األمور أىـ ومف

 اهلل رضي الغفاري ذر أبي فعف المطيرة، السنة في عمييا التأكيد جاء وقد الوجو، وطبلقة
...(  صدقة أخيؾ وجو في تبسمؾ: ) وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو

 .(، صححو األلباني ٜٙ٘ٔ، رقـ: الترمذي سنف ،)الترمذي
وكؿ ذلؾ يكوف بالقدر المناسب الذي يبعث عمى االىتماـ والمتابعة، ال النفور والممؿ 
والسآمة، ويكوف بالبعد عف المزمات الحركية كالعبث ببعض األشياء الشخصية أو 
محتويات قاعة التدريب بشكؿ متكرر، وكذلؾ المزمات المفظية، التي يكثر منيا بدوف 

 أو جممة . اكتراث ليا، سواء كانت كممات
 

 خبيسًب: انتعبيم يع انتقنٍخ انحذٌثخ :
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فالتقنية الحديثة تكمؿ حديثؾ وال تغني عنو، ويبقى دورىا مساندًا لممدرب ومعززًا  
لمحوار لمتماريف والتطبيقات التدريبية في تحقيؽ المقصود منيا، وىي تبعث عمى التشويؽ 

% فقط مف ٖٓ% إلىٕ٘سات أف مف ولقد أثبتت البحوث والدراواالستمرار في التدريب، "
المعارؼ المستقاة مف أي تقديـ شفوي يختزنيا المتمقي، كما أثبتت أف مضاعفة المختزف 
قد تحصؿ باستخداـ الوسائؿ البصرية، لذلؾ فإف المواد أو الوسائؿ البصرية الفعالة تعزز 

القدرات االتصاؿ بيف المدرب والمتدرب وتعدؿ في تحقيؽ أىداؼ التدريب، وبالتالي 
(، وعميو، تنبغي المحافظة عمى ٖٚٔص ىػ،ٖٓٗٔالمطموب اكتسابيا" )أبو النصر،

رب، "ألنو كما يقوؿ البساطة في المساعدات البصرية والوسائؿ التعميمية المساندة لممد
 ( ٜٛـ، صٕٔٔٓ) كومار،ؿ ألؼ كممة": صورة واحدة تعادالمثؿ الصيني

شاعة الحيوية في أوساطيـ، ولمتقنية دور فاعؿ في جذب انتباه الجمي ور وا 
%  منيـ يعتمد عمى السمع، والبد ٖٓ% مف الجميور يعتمد عمى الصورة وٓٚفنسبة 

% ٔ٘(، وفي دراسة أخرىٖٜـ،صٕٕٔٓأثناء عرضؾ ليـ . )تريسي، ذلؾ مف مراعاة
% يفضموف المحاضرات واألصوات، ٚمف المشاركيف ذاكرتيـ تفضؿ المعمومات البصرية، و

وف المشاعر والمذاقات والروائح والخبرات الممموسة بصورة أفضؿ . % يتذكر ٕٗو
 ( .ٓٛـ،صٕٛٓٓ)تاونسيند،

 ولممعينات البصرية فوائد عدة، منيا:  
 " أنيا تجعؿ الجميور متيقظًا ومنتبيًا . -

 أنيا تساعد في شرح الموضوعات أو الرسـو المعقدة . -

 أنيا تنبو أكثر مف حاسة . -

 يمية سيمة في حفظيا وتذكرىا .انيا تجعؿ الرسالة التعم -

ثارة لبلىتماـ . -  تجعؿ الموضوع الجاؼ الممؿ أكثر بيجة وا 

 (.ٜٕٙص ـ ،صٕٛٓٓ تساعد المدرب عمى تذكر المعمومات ". ) براي، -

 تمكف مف استغبلؿ الوقت المتاح بشكؿ أفضؿ . -

تساعد في التغمب عمى حدود الزماف والمكاف، مف خبلؿ عرض ظواىر وأحداث  -
 ماضية أو نادرة ... بعيدة أو

 (ٕٚىػ، صٖٓٗٔتجنب الحرج في بعض المواقؼ . " بف شديّْد،  -

 تجذب انتباه الجميور . -
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ز وتدعـ الموضوع المشروح شفييًا . -  تعزّْ

 تحفز االىتماـ . -

 ( .ٕٗٔـ، صٕٓٔٓتصور العناصر التي يصعب تخيميا . )معمار، -

ة منظمة ومشوقة، وىناؾ وىي ببل شؾ تسيؿ عممية المفاىيـ واألسس المختمفة بطريق
 مجموعة مف العوامؿ المؤثرة في فعاليتيا، ىي :

 بسيطة وواضحة . -ٔ
 أساسية وضرورية  لمموقؼ التدريبي . -ٕ
 ممتعة وتبعث عمى التحدي . -ٖ
 موفرة لموقت والجيد . -ٗ
 متفقة مع أىداؼ البرنامج التدريبي . -٘
 متفقة مع حجـ المجموعة التدريبية . -ٙ
 ( .ٜٖٔص ىػ،ٖٓٗٔمع حجـ وشكؿ القاعة التدريبية . )أبو النصر، متفقة -ٚ

وليا الكثيػر مػف األدوار الميمػة المرتبطػة بعمميػة التػدريب االحترافػي، وىنػاؾ نقػاط 
 تسع يجب االىتماـ بيا قبؿ عرض المدرب، وىي :

 جياز العرض العموي . -ٔ
 لوحة األرقاـ واألقبلـ . -ٕ
 جياز عرض الشرائح . -ٖ
 زة الكمبيوتر والبرامج .أجي -ٗ
 نشرات التوزيع وكيفية ترتيبيا وكميتيا . -٘
 المؤشر. -ٙ
 الميكروفونات . -ٚ
 اإلضاءة والتوصيبلت . -ٛ
 ( .ٙٗٔص ـ،ٕٓٔٓ. )معمار،ترتيب المقاعد بشكؿ مريح لمجميور -ٜ

ويمكف توظيؼ التقنية بشكؿ إيجابي قبؿ الخروج أمـا الجميور أو المحاوريف، وذلؾ 
يؿ شرائط فيديو أو شرائط صوتية لجمسات المراف، ـث إعادة سماعيا مرة تمو األخرى، حتى بتسج

 .(ٛٚـ، صٕٔٔٓ. )كومار،لنفس والشعور بالراحة واالطمئنافيعتاد عمى الحديث، لتعزيز الثقة با
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ومف أبرز وسائؿ التقنية المرتبطة بالتدريب مكبر الصوت )الميكرفوف(، فيو الناقؿ 
جاء القاعة، ويجب أف يكوف تحت إشراؼ فني متخصص، وفي ارتفاع لمصوت ليعـ أر 

مناسب، ويفضؿ اختباره قبؿ البدء في التدريب ، وكذلؾ ُيوضع في مكاف وجية مناسبة، 
درجة تقريبًا، متوجيًا مباشرة إلى الزر  ٓٙو"يجب أف يشير الميكرفوف ألعمى بزاوية 

 ٕٔإلى  ٛوعمى مسافة تتراوح بيف  الثاني لؤلسفؿ مف قميص الرجؿ أو بموزة المرأة،
( . ويجب اختيار مكاف مناسب في ٚٚٔص ـ،ٖٕٔٓبوصة مف فـ المتحدث" )ىندرسوف،

و حائبًل بيف جياز الوقوؼ أثناء التدريب، بحيث ال يحجب جزءًا مف شاشة العرض أ
ىي مجرد أداة مساعدة،  (الباوربوينت)، وليكف في ذىنو أف شرائح العرض والشاشة

لرسالة الرئيسية، إنيا مجرد أداة لمتأكيد عمى النقاط التي تطرحيا . وليست ا
 (.ٛ٘ٔص ـ،ٕٕٔٓ)تريسي،

ومف األفضؿ أف يتـ تجربة كافة األجيزة واألدوات قبؿ دخوؿ الجميور القاعة، 
ف كاف المدرب مجبرًا لمقياـ بدور المختص الفني لمتعامؿ  لمتأكد مف فاعميتيا وجاىزيتيا، وا 

صوتيات أثناء التدريب، يجب أف يقـو بذلؾ بسرعة ولباقة دوف النظر مع التقنية وال
 لمجميور .

 سبدسًب : كسر انجًىد وانًهم :
الحديث بطريقة رتيبة واحدة خالية مف المزج بيف األساليب أو التنويع فييا مف  

، والمدرب الجيد ىو لؾ مف أسباب الممؿ والسآمة بينيـأبرز أسباب عزوؼ المتمقيف، بؿ ذ
ف يحرص عمى تجديد أجواء القاعة بشيء مف المرح اليادؼ أو  النشاط المقصود كؿ م

، " إما بطرفة، أو قصة، أو معمومة مثيرة، أو موقؼ مفاجئ" ائؽعدة دق
 (.ٔٛىػ، صٖٔٗٔ)العشماوي،

ومف الضرورات الميمة في التدريب الناجح النظر لمحاضريف ومشاركتيـ والرد 
ومنحيـ مزيدًا مف االىتماـ، فيو دليؿ عمى االحتراـ، "  عمى المتحاوريف بكؿ جوارحؾ،

وىذا مما يشد انتباه الجميع لحديثؾ، كما إنو قد يكوف مف بينيـ مف قد يستفيد أو يدعـ 
( . وقد أظيرت التجارب أف المخ يدخؿ حالة " ٓٛىػ، صٕ٘ٗٔمقالؾ الصحيح" )الحبيب،

شيئًا يحفزه، لذا يجب عمى المدربيف  دقائؽ فحسب إذا لـ يتـ منحو ٓٔإغبلؽ تمقائي" بعد 
عطاء رسائؿ متعددة القنوات"   ( .ٜـ،صٕٛٓٓتاونسيند،)تنويع وسائطيـ وا 
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ومف أبسط الطرائؽ لكسر الجمود في بداية المقاء الطمب مف المتدربيف التعريؼ 
بأنفسيـ بشكؿ مختصر، وعند النياية يطمب مف بعضيـ تذكر أسماء الكؿ، وىذا التمريف يحفز 

 :كف جذب انتباه المتدربيف بما يميذاكرة عمى التذكرة ويقرب بيف المتدربيف ، ويمال
 البدء بسؤاؿ ميـ متعمؽ بالموضوع .-ٔ
 البدء برواية واقعية متصمة بالموضوع . -ٕ
. أو أي حادثة لو ارتباط بالموضوع البدء بالحديث عف األوضاع الجارية -ٖ

 (ٖٖ٘ىػ، صٕٖٗٔ)السكارنة،
ص المحػػاور النػػاجح عمػػى جعػػؿ اآلخػػريف متػػابعيف لػػو، متشػػوقيف وينبغػػي أف يحػػر 

لطرحو، محاواًل إدخاؿ الفكاىة والطرائػؼ لممحافظػة عمػى اىتمػاميـ، ومػف المػأموؿ منػو أف 
تكػػوف النػػوادر التػػي يروييػػا مختصػػرة ومػػؤثرة وغيػػر قديمػػة، فربمػػا قػػد سػػمعيا الػػبعض . 

 (  ٓٗـ،صٕٔٔٓ)كومار،
ميـ، مع استعماؿ األساليب الجاذبة لو ، وال  فالحرص عمى نفسية المتدرب مطمب

يمنع ذلؾ مف الممازحة المباحة والمبلطفة المناسبة، ومف شواىد السنة النبوية لذلؾ، ما 
جاء رسوُؿ اهلِل صمَّى اهلُل عميو وسمَّـ بيَت :  اه سيؿ بف سعد رضي اهلل عنو، قاؿرو 

: كاف بيني وبيَنو شيٌء، عمّْؾ. قالتْ  مـ يِجْد عميِّا في البيِت، فقاؿ: أيف ابفُ فاطمَة، ف
صمَّى اهلُل عميو وسمَّـ إلنساٍف: انُظْر أيف فغاضَبني فخَرج، فمـ يِقْؿ ِعندي، فقاؿ رسوُؿ اهلِل 

: يا رسوَؿ اهلِل، ىو في المسجِد راقٌد، فجاء رسوُؿ اهلِل صمَّى اهلُل عميو ىو؟ . فجاء فقاؿ
 فجَعؿ رسوُؿ اهلِل صمَّى اهللُ  تراٌب،ف ِشقّْو، وأصاَبو وسمَّـ وىو مضطِجٌع، قد سَقط ِرداُؤه ع

،  صحيح البخاري، البخاري).(ترابٍ  أبا ُقـْ  تراٍب، أبا ُقـْ ): عميو وسمَّـ يمسُحو عنو ويقوؿُ 
 صحيح. ، خبلصة حكـ المحدث (ٔٗٗرقـ: 

والبد مف المزاوجة بيف العرض الشخصي وتوظيؼ التقنية المعززة لمموقؼ 
ف مدة االنتباه لمكبار ال تستمر طويبًل، لذلؾ البد مف تغيير اإليقاع والتنويع التدريبي، أل 

 (ٖٗٗىػ ، صٕٖٗٔ)السكارنة،. بيف مياـ الفريؽ والتكميؼ الفردي
ومف أبرز األمور الميمة التي ينبغي توظيفيا في ىذا الجانب األلعاب التدريبية، فيي: 

بموضوع ما أو فكرة محددة، يستخدميا المدرب  "أية لعبة مسمية أو طريفة أو مثيرة ليا عبلقة
 (ٕٕ٘ص ىػ،ٖٖٗٔ. )الدجوي،فيـو أو ميارة معينة في المتدرب"لغرس م
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وتعد الفكاىة مف أسباب كسر الرتابة والممؿ، "فيي تكسر الحواجز النفسية وتحقؽ 
 (.ٔٔـ، صٕٛٓٓ)بوؼ، االسترخاء الذىني " 

يبي مف أبرز عوامؿ التشويؽ ويظؿ اختيار العنواف الجاذب لمبرنامج التدر 
لبلستفادة والتفاعؿ مف البرنامج والحرص عمى الحضور اإليجابي، فالعنواف أوؿ توصؿ مع 
الجميور، وعندما يكوف جاذبًا فيو خير وسيمة لدعوتيـ وجذبيـ وتشويقيـ لمعرفة المزيد 

 ( . ٕٕٛىػ،ٕٛٗٔ. )العيسى،البابطيف،
ليب حسب الفئة العمرية والموقؼ التدريبي وتتنوع طرائؽ التجديد والتشويؽ واألسا

والموضوع المطروح والفرص المتاحة لممدرب، وتبقى التقنية ذات أىمية بالغة ال يمكف أف 
 يستغني عنيا المدرب المتميز .

   سبثعًب: انتعبيم األيثم يع األسئهخ :
حة  مف أنجح الطرؽ لتحفيز المتحاوريف إلثراء الحوار إشراكيـ بطرح أسئمة مفتو 

، فإنو يصبح مجبرًا عمى ر ، فعندما تسأؿ شخصًا ما سؤاالً ليا ارتباط بموضوع الحوا
اإلجابة، حتى إف لـ يعرؼ اإلجابة أو إف كاف سؤااًل خادعًا أو مجرد تعبير ببلغي، فأنت 
عندما تطرح السؤاؿ، تستحوذ عمى انتباىو، حيث يبحث المتمقي في عقمو عف اإلجابة 

 ـ،ٕٕٔٓاألماـ ليستمع منؾ ما ستكوف عميو اإلجابة. )تريسي،الممكنة ويميؿ إلى 
(، والبعض يخشى إتاحة الفرصة لتمقي األسئمة " خوفًا مف كشؼ محدودية ٓٔٔص

 ( . ٔٛـ،صٕٔٔٓمعرفتيـ" )كومار،
وال شؾ أف توظيؼ األسئمة كوسيمة ميمة مف وسائؿ إثراء الحوار مسألة ميمة، وتقـو 

 عمى :
 لطرح األسئمة. اختيار الوقت المناسب 
 .تشجيع الطرؼ اآلخر عمى طرح االسئمة 
 .تشجيع الطرؼ اآلخر عمى الرد عمى األسئمة 
 .تشجيع الطرؼ االخر عمى توجيو أسئمة استفسارية 
  كوسيمة لتوضيح المعنى.)بصفر والمينا،  واإلجابة األسئمةاستخداـ أسموب إثارة

 ( . ٛٚٔ-ٚٚٔىػ، صٜٕٗٔ
اط الميمة التي تسد الفراغ في عرض الموضوع، ومف وتعتبر األسئمة مف أبرز النق

قدر اإلمكاف"  أىدافيا" تقديـ نفسؾ ووجية نظرؾ بيدوء وسبلسة ومصداقية
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، وواجب المحاور الجيد عرض موضوعو بشكؿ يبعث عمى إثارة (ٔٛـ،صٕٔٔٓ)كومار،
كبر ، مع الحرص عمى إتاحة الفرصة أل لمشاركة والتفاعؿ بيف المتحاوريفاألسئمة وحب ا

 قدر مف المشاركيف .
يـ عمى ذلؾ بإشارات والمدرب الناجح مف يبادر لتمقي األسئمة مف الجميور ويحث

 ، ويؤدي رفع اليد إلى تحقيؽ ىدفيف :مناسبة باليد
 .ادرة والتشجيع عمييا منعًا لمخجؿإشارة بصرية لمبدء في طرح األسئمة والمب -

. ؼ يرفع يده عند السؤاؿالجميور سو التنبيو لممساعدة في حفظ النظاـ، ف -
 ( ٓ٘ٔـ، صٕٓٔٓ )معمار،

% ٘ٚ -% ٕ٘ومف أساليب تشجيع المتدربيف عمى طرح األسئمة استخداـ قاعدة -
و  % لمجميور، فذلؾ يجعؿ ٘ٚ% مف االتصاؿ البصري لمسائؿ وٕ٘أي : وجّْ

 ( ٔ٘ٔـ، صٕٓٔٓالمدرب مسيطرًا عمى الموقؼ . )معمار،

التدريب نابضًا بالحماس والنشاط المتجدد، وبالذات وطرح األسئمة مف أفضؿ الطرؽ لجعؿ 
 إذا المس موضوعا مشتركًا وميمًا لممتدربيف، وىناؾ عدة طرؽ لتنفيذىا :

 تخصيص وقت لؤلسئمة والمناقشة في نياية المحاضرة . -

 السماح بالمقاطعة لطرح األسئمة خبلؿ المحاضرة . -

 (٘ٙص ـ،ٕٚٓٓ ،رأي. )محاضرةاألسئمة والمناقشة خبلؿ الالسماح بالمقاطعة لطرح  -
ومف حسف توظيؼ األسئمة التوظيؼ الصحيح في الحوار ىو توقع طرحيا مف 
المحاوريف وحسف االستعداد لئلجابة عنيا، بعد طرحو بصوت واضح ومسموع عمى 
الحاضريف، ليستمعوا اإلجابة الوافية منؾ عمى السؤاؿ . وأيضًا، إف توقع أسئمة محددة 

ميارة تقتضي االستعداد الجيد ليا، وكذلؾ إجراء عصؼ ذىني مف  وحسف اإلجابة عنيا
، لتوقع مثؿ ىذه األسئمة، ومف الذكاء إعادة طرح اور أو المدرب أو فريؽ العمؿ معوالمح

 السؤاؿ مرة أخرى بكيفية تناسب الوصوؿ ليدفؾ، ولتكف اإلجابة موجية لمجميع .
وره  مؤشرًا ميمًا عمى ويبقى اجتياد المدرب وحرصو عمى إجابة أسئمة جمي

ف كانت اإلجابة غير حاضرة في ذىنو أو الوقت  اىتمامو بسمعتو  وزرع الثقة بنفسو، وا 
" ؼ لعرضيا، يمكنو أف يقوؿ لمسائؿ: "ذكرني بسؤالؾ بعد االنتياءغير كا

 ( .ٕٛٓص ىػ،ٕ٘ٗٔ)السويداف،
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بالسائؿ والثناء عمى والتعامؿ األمثؿ مع األسئمة الغريبة أو االستفزازية يكوف بالترحيب 
سؤالو واإلجابة عنو بابتسامة مناسبة غير متكمفة، وبصوت ىادئ، وليس شرطًا أف يقتنع 

 (ٕٗٔص ىػ،ٕ٘ٗٔالسائؿ باإلجابة، فاالختبلؼ ال يفسد لمود قضية . )السويداف،
وينبغي عدـ االستخفاؼ بأي سؤاؿ يطرح، ومحاولة اإلجابة عنو بوضوح وبإيجاز 

: ال ولو، ال يمنع مف ق. وأف كاف ال يعرؼ جوابًا لمسؤاؿغير ممؿ  غير مخؿ أو إسياب
 أعمـ .

بعيدًا عف الغضب أو التذمر  وعمى المدرب الناجح أف يتمقى األسئمة بصدر رحب،
، مع مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتدربيف، وقد أيَّدت السنة النبوية ذلؾ، فعف أبي منيا

ال : )لمنبيّْ صمَّى اهلُل عميو وسمَّـ: َأوِصني، قاؿقاؿ أفَّ رجبًل ىريرة رضي اهلل عنو: 
( خبلصة ٙٔٔٙ، صحيح البخاري، رقـ: )البخاري(، قاؿ: )ال َتغَضبْ َتغَضْب(. فردَّد ِمرارًا
 . يححكـ المحدث : صح

: التوقؼ عف ب خبلؿ فقرة تمقي األسئمة ما يميومف التنبييات الميمة لممدر 
عدـ مقاطعة السائؿ، تجنب الحركات السمبية كفرقعة المشي عند االستماع لؤلسئمة، 

 ( .ٖٛ٘ص ىػ ،ٕٖٗٔاألصابع أو ىز الرأس بسرعة  )السكارنو،
وتضاؼ بعض اإلرشادات الميمة عند التعامؿ مع أسئمة المتدربيف، ومنيا : إتاحة 
الفرصة لمجميع لطرح أسئمتيـ، عدـ مقاطعة السائؿ، عدـ وصؼ بعض األسئمة بالروعة 

مية حتى ال يوحي بدونية بقية األسئمة، عدـ أخذ السؤاؿ بشكؿ شخصي،  ال أو األى
 ىػ، صٕٛٗٔ البابطيف، )العيسى،.لئلجابة عف سؤاؿ واحد وسائؿ واحدتستأثر بالحديث 

 (ٕٖٔ-ٖٓٔص
وتبقى النصائح ميمة عند التعامؿ مع األسئمة وكيفية إدارتيا وعرضيا، ومف 

موضوعات سياسية أو دولية أو جنسية أو تبادؿ الميـ" عدـ الحديث مع المتدربيف في 
النكات بمختمؼ أنواعيا، ألف معظـ النكات يكوف بيا تمميحات تسيئ لبعض الفئات أو 

 ( .ٓٓٔص ىػ،ٖٓٗٔالطبقات أو الشرائح أو األدياف في المجتمع " )أبو النصر،
داد ومف الواجب االستعداد لئلجابة عف األسئمة والتخطيط لو، وذلؾ يتطمب اإلع

 المسبؽ، كاآلتي:
، تمخص وجية نظرؾ وىدفؾ في الموضوع ، لتطرحيا في حينو أو إعداد جمؿ مركزية -ٔ

 عند تمقي سؤاؿ قريب مف ذلؾ .
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 .اىتماماتو، ثـ االستعداد لئلجابة، مف خبلؿ معرفتؾ بثقافة الجميور و توقع بعض األسئمة -ٕ
اىتماـ الجميور، الستخداميا في تحضير مواد إضافية احتياطية، وبالذات التي تثير  -ٖ

 اإلجابة عف األسئمة ذات الصمة .
 البابطيف، )العيسى،صياغة األسئمة، وتجييز اإلجابة عنيا، مع التمريف عمييا فعميًا . -ٗ

 (ٕٗٛ-ٖٕٛص ىػ، صٕٛٗٔ
وتبقى االبتسامة مطمبًا ميمًا في ثنايا التدريب، وليكف نشرىا مصحوبُا ببعض الطرائؼ 

 اقع الحياة المرتبط بالبرنامج التدريبي أو الموقؼ التدريبي الراىف . المتاحة مف و 
تبقى فقرة تمقى األسئمة واإلجابة عنيا مطمبًا ضروريًا خبلؿ البرنامج  وأخٍرًا :

التدريبي لتمقي االستفسارات المتعمقة بالموضوع، وفرصة سانحة إلبراز جوانب أخرى مف شخصية 
ثراء مفردات ميمة ف ي فقرات البرنامج التدريبي، مع التأكيد عمى ضرورة الكشؼ عف المدرب، وا 

 المخزوف المعرفي لمجميور ومدى حرصو عمى اإلثراء والمشاركة اليادفة .

 خبتًخ انجحث : 

 الحمد هلل الذي بفضمو تتـ الصالحات ، والصبلة والسبلـ عمى خير الكائنات .
ًا اآلف وعمى مرّْ الزماف، ألىمية ُيعدُّ البحث في رياض السنة النبوية مكسبًا ومطمب

 الموضوع، وموثوقية المعمومة، وتعدد المجاالت المرتبطة بو .
وفي عصرنا الحالي برزت أىمية التدريب بشكؿ أكبر عمَّا مضى مف األزمنة، فاجتمع في 
 ىذا البحث رؤية الباحث بأىمية االطبلع عمى السنة النبوية كمصدر لمتشريع اإلسبلمي، واشتماليا

 ، وباعتبارىا مصدراً لمتربية والتدريب والتجديد المفيد .عمى عمـو الديف والدنيا واآلخرة
اليب متنوعة مف الحوارات فأورد الباحث مجموعة مف الشواىد المشتممة عمى أس

 ، وربطيا بصورة واضحة وذات صمة مباشرة بالحوار ومقوماتو وأطرافو .النبوية
ميـ ة النبوية مع أىمية التدريب كرافد تنموي وقد اتفقت أىمية البحث في السن

، ثـ تجمَّت العبلقة القوية بيف الحوار والتدريب في ىذا البحث لؤلفراد والمجتمعات المعاصرة
 بتوظيؼ بعض أساليب الحوارات النبوية في مواقؼ تدريبية معاصرة، ومنيا :

 تييئة البيئة المناسبة لمتدريب . .1

 ث .االرتجاؿ والطبلقة في الحدي .2

 تعزيز الثقة بالنفس . .3

 توظيؼ لغة الجسـ المناسبة . .4
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 التعامؿ مع التقنية الحديثة . .5

 كسر الجمود والممؿ . .6

 التعامؿ األمثؿ مع األسئمة . .7
وقد امتزجت األصالة بالرجوع لمسنة المطيرة مع المعاصرة باالطبلع عمى الكتب 

، ويؤكد عمى ـو الثبلثةمنتجًا يربط بيف العم المتخصصة في الحوار والتدريب، لتكوف
 أىميتيا منفردة أو متبلزمة .
 نتبئج انجحث :

 مف خبلؿ التجوؿ في البحث برزت مجموعة مف النتائج ، منيا :
السنة النبوية مصدر لمتشريع اإلسبلمي الحنيؼ، ومدرسة متجددة وشاممة لعمـو  -ٔ

 الديف والدنيا واآلخرة .
يب المعاصر وسيمة ميمة لتعميؽ فيميا توظيؼ السنة المطيرة في مجاالت التدر  -ٕ

 .ف بيا كرافد ميـ عمى مرّْ العصوروربط المسممي
 أكدت السنة النبوية عمى تييئة التدريب ، ألنيا مف أبرز عوامؿ نجاح المدرب .  -ٖ
 الطبلقة في الحديث تتكوف نتيجة لمتدريب المستمر والمعمومة الوافرة . -ٗ
 نفس ىو االستعانة باهلل تعالى .أكبر محفّْز لبناء الثقة بال -٘
تتعاضد الكممات المعبّْرة مع لغة الجسـ المناسبة لتدعـ الكبلـ وتجعمو أقرب لمتصور  -ٙ

 الصحيح والفيـ السميـ .  
شاعة الحيوية في أوساط المتدربيف . -ٚ  لمتقنية دور فاعؿ في جذب االنتباه وا 
عبر مجموعة مف الطرائؽ واألساليب  التدريب الناجح يقـو عمى التجديد وكسر الجمود -ٛ

 التشويقية واأللعاب التدريبية .
ثراء الموضو  -ٜ ثارة الحماس في قاعة التدريبطرح األسئمة وسيمة ميمة لدعـ المدرب وا   .ع وا 

 تىصٍبد انجحث :

، لتسيـ في بناء شخصػية الشػباب المسػمـ اسات عممية ، تمحؽ حقائب تدريبيةإجراء در  -
 تعميمية .ال مراحموفي شتى 

تكميؼ طبلب الجامعات بإجراء األبحاث العممية في مجاؿ السػنة النبويػة وربطيػا بواقعنػا  -
 المعاصر، بحسب التخصص الذي ينتموف إليو .

 
 انًصبدر وانًراجع
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العزيز لمحوار  ، نشر: مركز الممؾ عبدٔودورىا في تعزيز بعض القيـ الخمقية، ط
 ـ.ٜٕٓٓ ىػ/ٖٓٗٔالوطني، الرياض: المممكة العربية السعودية،
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البشري، عايش عطية . لغة الجسـ في السنة النبوية وتطبيقاتيا في مجاؿ التدريب  .11
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 انعرثٍخ ثبنهغخ انجحث يهخص

 يىاقف فً وتطجٍقبتهب اننجىي انحىار أسبنٍت

 انًعبصر انتذرٌت
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 بمجاالتو النبوي لمخطاب التطبيقية المواقؼ ضلبع تحميمية نماذج البحث ىذا في
 بطريؽ الحديثة واإلدارة والتدريب الحوار مجاالت في منيا اإلفادة الستجبلء المختمفة،
 والمبتكرة الحديثة األساليب مف مجموعة مع تتعاضد بحيث العصر، ليذا مناسبة احترافية
 ... المجيد اإلسبلمي وتاريخنا الكريـ رسولنا بسنة لربطنا

 المستمع، لذىف التييئة: التالية الجوانب عمى اشتمؿ ما المواقؼ تمؾ أبرز ومف
 عمى واالعتماد والتكرار، واإلعادة البميغة، والتشبييات األمثاؿ وضرب والبياف، والوضوح
 ومراعاة المناسب المكاف اختيار مع النبوي، بالقصص واالستئناس والتنويع، التقسيـ
 .السامعيف أحواؿ

ت العبلقة القوية بيف الحوار والتدريب في ىذا البحث بتوظيؼ بعض أساليب وتجمَّ 
 الحوارات النبوية في مواقؼ تدريبية معاصرة، ومنيا :

 تييئة البيئة المناسبة لمتدريب . -1

 االرتجاؿ والطبلقة في الحديث . -2

 تعزيز الثقة بالنفس . -3

 توظيؼ لغة الجسـ المناسبة . -4

 . التعامؿ مع التقنية الحديثة -5

 كسر الجمود والممؿ . -6

 التعامؿ األمثؿ مع األسئمة . -7

 :  منيا ، النتائج مف مجموعة إلى البحث وانتيى

السنة النبوية مصدر لمتشريع اإلسبلمي الحنيؼ، ومدرسة متجددة وشاممة لعمـو  -ٔ
 الديف والدنيا واآلخرة .

عميؽ فيميا توظيؼ السنة المطيرة في مجاالت التدريب المعاصر وسيمة ميمة لت -ٕ
 وربط المسمميف بيا كرافد ميـ عمى مرّْ العصور .

التدريب الناجح يقـو عمى التجديد وكسر الجمود عبر مجموعة مف الطرائؽ واألساليب  -ٖ
 التشويقية واأللعاب التدريبية .

 
 االنجهٍزٌخ ثبنهغخ انجحث يهخص

Prophetic dialogue methods and their applications in the 
contemporary training positions 
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In this research, analytical models of some applicable positions of 
the prophetic speech and its various fields, to benefit from them in 
the areas of dialogue, training 
and modern management with a professional way suitable to our 
modern era, in which it combines a range of modern and innovative 
methods to connect us with  
our beloved Prophet’s way of life and our glorious Islamic history… 
Among the most prominent of those positions are the following 
aspects: the preparation of the mind of the listener, the clarity and 
the demonstration, providing  
examples, eloquent similes, repetition and duplication, relying on the 
partition and diversification, and familiarization with the Prophet 
stories, choosing the right  
place and taking into account the conditions of the listeners. 
A strong link between the training and the dialogue was established 
in this research by the employment of some methods of prophetic 
dialogues in the contemporary  
training, such as: 
1. Preparation of suitable environment for training. 
2. Improvisation and fluency in conversation. 
3. Promote self-confidence. 
4. Employ the appropriate body language. 
5. Dealing with modern technology. 
6. Break stalemate and boredom. 
7.  Deal with the questions with appropriate way. 
The conclusion of the research raised a set of outcomes such as: 
1. Sunnah (the way of life of the Prophet PBUH) source of glorious 
Islamic legislation, and renewable and global school for all the 
sciences either religious or non-religious 
and the hereafter. 
2. Employment of the Sunnah in the areas of contemporary training 
an important way to deepen its understanding and linking Muslims to 
it as an important part of it  
throughout the ages. 
3. The successful training is based on the renewal and break 
stalemate through a variety of methods and techniques and learning 
games . 

 


