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اخلطة التدريبية لدورات (فن التأثري اإلعالمي) وأهدافها
تعريف الدورات وأهدافها :
* دورة ضيف  (:البرامج التسجيلية)
 تعلم مهارات كيف يصبح املتدرب ضيفاً متألقاً يف الربامج :( حمددة املواضيع) و(غري مباشرة مع اجلمهور).
* دورة معدّ ومقدم ( مذيع)
 تعلم مهارات كيف يصبح املتدرب: -1مع ّد برامج لغريه  :اختيار املوضوع  ،حماور احللقة  ،الشكل العام
-2مقدم ( مذيع) برامج :فن طرح األسئلة  ،طرق احلوار واشكالياته.
* دورة إعالمي جماهيري :
( البرامج واللقاءات المباشرة )
 تعلم مهارات كيف يصبح املتدرب إعالمي مجاهريي -1إعداد وتقدمي براجمه اخلاصة به
 -2ضيف الربامج املفتوحة احلوارية واملباشرة مع اجلمهور
 -3حماضر مجاهريي يف الندوات واملؤمترات واملناسبات.
الدورات (:ضيف ) ( مع ّد ومذيع –مقدم) ( إعالمي مجاهريي )
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عناوين أهم مواضيع الربانمج التدرييب

):

 8دعائم للداعية اجلماهريي

محاور البرنامج ( القسم النظري

 3أسرار إلعالم مبدع (اهبار  ،اختصار ،اختيار)
 6أنواع للجمهور ومهارات إقناعه
 7فرضيات رئيسة يف اإلعالم

 7مستوايت لقراءة اآلخر ككتاب مفتوح
 4نظم متثيلية ألمناط البشر

 8برامج عقلية عليا إلدارة اجلماهري
 3حمفزات جوهرية يف حتديد األفعال
 121علم يف اعرف نفسك من
 4طرق لتوليد أغرب األفكار

كيف تتحدث مع اآلخرين بدون خجل

جدول اختبار الصوت
مبحث خاص :

أساليب االهبار واالختصار واالختيار يف القرآن واحلديث

القسم العملي :
مربع كولب في فنون
اإلعداد والتقديم
شكر وتقدير :
يشكر مركز أتهيل األئمة والوعاظ رائسة اجلامعة على املسامهة يف عقد هذا الربانمج الذي هو
جمموع برامج متخصصة وذات تكاليف عالية قامت اجلامعة بتقدميها برسم رمزي دعماً لطالهبا .

3

مركز تأهيل األئمة والوعاظ – البرنامج التدريبي ( فن التأثير اإلعالمي)

المبحث األول  3:اسرار اإلعالم
 3أسرار ! لخطاب مؤثر ..
 لتحقيق التواصل املؤثر مع اآلخرين ال ب ّد من أن يرتكز اخلطاب الديين على  3ألفات:
إهبار ...اختصار ...اختيار.
للمرة الرابعة الحظت أن صديقي خيرج عقب صالة اجلمعة وهو مستاء غضباً .ظننت يف

البداية أنه مثلي يستاء من االزدحام واحلر وعدم اتساع املكان هلؤالء املكتظني الذين أتوا للصالة.
حاولت مواساته بقويل :ماذا نفعل ؟! احلر شديد واملسجد غري مكيّف ,ولكنه أدهشين حني قال:

املشكلة ليست يف احلر!! قلت :إذاً ! ..قال :املشكلة يف هذا اخلطيب الذي – أقسم -أنه مل
يعرف هو نفسه ماذا يريد منا!! ايأخي ،خطبة اجلمعة ,املقابلة التلفزيونية واإلذاعية ,وحىت احلوار

الصحفي ،ميكن أن حنقق من خالهلم جناحاً يف إيصال ما نريد إىل من نريد ,خاصة وأن اجلندي

نستعرض القواعد الثالثة
األبرز يف املعارك احلالية هو اإلعالم ،أليس كذلك.؟!..تعال أخي القارئ
ُ

لفن التواصل املبدع مع اآلخرين عرب اخلطاب املباشر.

أوالً :اإلهبار
شيئا ،لفت انتباهنا
ملاذا نتوقف عند قناة معينة أو حديث حمدد لشخص ما؟! أليس ألن هناك ً
؟!املدرسة اإلعالمية ختربان أبنه ليس املهم "ما تقول" ،بل املهم هو "كيف تقول".
وقد قسموا اخلطاب إىل:
* التفاعل اجلسدي واملشاعري (لغة اجلسد) -نربة الصوت أثناء الكالم -حمتوى
اخلطاب(املضمون).

*نربة الصوت أثناء الكالم ومييل املختصون ابإلعالم إىل إعطاء لغة اجلسد نسبة من القدرة على
التأثري تساوي  ،%55ونربة الصوت  ،%38فيما ال حيوز املضمون على أكثر من  ،!!%7ولذا
فإننا جند يف كثري من األحيان أشخاصاً قادرين على جذب اهتمام النا

دحديثهم واالحتفاظ به.

فما السر يف ذلك؟!
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ببساطة شديدة نقول :ألهنم يتبعون أدوات وقواعد اإلهبار.
أدوات اإلهبار  :وهي وسائل وأدوات وطرق وحركات تستخدمها إلهبار احلضور يف البداية او أثناء
شرح بعض األفكار وهي مهمة جداً ومنها على سبيل املثال ال احلصر :
 -1أدوات مساعدة  :عصفور  ،مسطرة  ،كأ  ،لبا خمتلف  ،فلم  ،نشيد  ( ..ابداعك )
 -2حركات جسدية  :الصمت  ،القفز  ،اجللو املفاجئ  (...،ابداعك حسب احلاجة)
قواعد اإلهبار ال ..)15(:وهي :
 -1األرقام :جيب حتديد عدد فقرات املوضوع الذي تريد التحدث عنه عند البدء ,مثال ذلك:
(ثالثة أشياء لربح املعركة)
 -2الزمان :إن استخدامك لزمن احلدث يشد االنتباه ,مثال ذلك( يف الثالث والعشرين من شهر
كذا سنة كذا
 -3املكان :وحتديد املكان مهم أيضا إلعطاء مصداقية أكرب ( عند مدخل البوابة الرئيسة حتت
غرفة القتيل
– 4القصة :القصة من سحر الكالم واإلعالم قائم على سرد القصص وما احلوادث واألخبار إال
قصص.
ابدأ بقصة واقعية وال تذكر خامتتها  ..دع احلضور يسألونك عنها
-5السخرية  :استخدم السخرية -وليس االستهزاء  -فالسخرية تعبري عن موقف جاد التستطيع
ذكره بشكل مباشر ,وهو أسلوب قدمي كما يف كليلة ودمنة ( أُكلت يوم أُكل الثور األبيض ) ،كما
استخدم ذلك حزب هللا  ( :نعم انتصر العدو على األطفال ).
** على أنه من أروع وسائل السخرية استخدام الكاريكاتري وخاصة إذا كان من متخصص ومبدع .
-6النكتة  :الشيء يشد االنتباه كالنكتة والطرفة !! وخاصة إذا كانت تدعم موضوعك .
اخرت نكتة ولكن احذر من عدم مطابقتها ملوضوعك أو أن تسيء هبا جملموعة ما)
-7التكرار  :استخدم التكرار لتثبيت املعلومات( الصال َة الصال َة – اهلمةَ اهلمةَ –) ،على أنه:
5

مركز تأهيل األئمة والوعاظ – البرنامج التدريبي ( فن التأثير اإلعالمي)
(يفضل التكرار للفكرة أبساليب متنوعة )
-8القيم :راع قيم اآلخرين عند اخلطاب ،فمثالً  :احذر وصف املقاومة ابملغامرة عند من ال يعتربها كذلك -9 .
العواطف احلادة  :هناك من النا من حيب احلديث عن العواطف قبل األرقام واحلقائق ،وهذا أسلوب هام يف

حتفيز النا واستمطار عواطفهم  ,كقول النيب صلى هللا عليه وسلم ملن يريد لنفسه إابحة الزىن  ( :أترضاه
ألمك  .)....أو كقول القائد ملن تضعف نفسه جتاه مغرايت العدو لشراء ضمريه  ((:بلدك عرضك ...أتبيعه
لعدوك )).
-11العناوين املؤثرة  :استخدم عنواانً مؤثراً وجذاابً حملاضرتك أو مقالك ،مثالً  (:اإلسالم حيّرم
سرقة ظل احليوان ! هذا عنوان له أدلة شرعية وميكنك عزيزي القارئ مراسليت ملعرفة املصدر إن
أحببت )..
-11العبارات الشهرية :رائع جداً أن تبدأ افتتاحيتك بعبارة شهرية كقول إقبال:

( بكيت ألنين بال حذاء حىت رأيت رجالً بال أقدام ) .وخاصة إذا أردت احلديث عن الرضا بقسمة

هللا مثالً..
-12الشكل واللبا  :النا تراك قبل أن تسمعك ،فاحرص على ارتداء اللبا املناسب ،فمثال
ربطة العنق حمببة لدى البعض ولكن هناك من يعتربها تقليداً ال داعي له  ,وابختصار فإن اللبا

هوية فإما أن حترتمه أو استبدله....
-13العشر ٍ
ثوان األوىل :لعل هذه القاعدة من أهم القواعد ،فقدرتك على جذب االنتباه يف
الثواين األوىل هي اليت حتدد متابعة النا

لك من عدمها ،والقاعدة تقول(:االنطباع األول هو

االنطباع الدائم.)...
-14استخدام األمثال  :القرآن الكرمي استخدم األمثال لتقريب املفاهيم ،وهناك حكم من القرآن
الكرمي جرت جمرى األمثال السائدة كقوله تعاىل (( :أأتمرون النا ابلرب وتنسون أنفسكم)) ،وميكن
استخدام األمثال الشعبية كقوهلم ( :اإلسكايف حايف واحلايك عراين ) .
 -15املنافسة  :ما حيرك النا هو املنافسة حنو األفضل ،وعليه فإن حتفيز النا من خالل ما
سوف حيصلون عليه

هو الذي سيجعلهم يستمعون أو يقرأون لك .مثال ذلك :لدي ثالث

خطوات للحصول على نتائج ابهرة يف االمتحاانت.
و هنا أود إيضاح أمر هام  :جتنب قول هذا الفائز وهذا األول !!! ألن هذا حيبط اآلخرين،
وأقرتح أن جتعل اجلميع يفوزون ولو بنسب متفاوتة ،أو أن جتعل كل إنسان فائزاً بناحية معينة كما

فعل النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله عن أصحابه:

(أقرؤكم اُ ّيب  ,وأقضاكم علي  ,وأعـلمكم ابحلالل واحلرام معاذ)..
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اثنياً :االختصار
وهذا األسا الثاين هو سبب جناح كل معلومة حفظها النا  ،ألن النا حتفظ املختصر املفيد
وال حتب التطويل واإلسهاب ,وميكن أن تتابع هذ األساليب:
 -1أسلوب القرآن  :إن املتتبع آلايت القرآن جيد قصر وسرعة اآلايت املكية ،أي يف مرحلة اإلهبار
والتشويق للرسالة ،وميكنك قراءة اآلية  15من سورة الشورى
لتجد  11أوامر يف أربع أسطر هي قوله تعاىل ( :ا ِمل غُلِب ِ
وم ِِ ِيف أَ ْد َىن ْاأل َْر ِ
ض َو ُهم ِّمن بَـ ْع ِد
ت ُّ
الر ُ
َ
غَلَبِ ِه ْم َسيَـغْ ِلبُو َن ِِ  , ).والحظ معي كيف اختصر القرآن إحدى املعارك يف سطر واحد .
-2أسلوب النيب صلى هللا عليه وسلم :النيب أويت جوامع الكلم ،وجند أنه استطاع حشد أفكار
كثرية يف عبارات قصرية كقوله( :قل آمنت ابهلل مث استقم ) أو ( التغضب ) ،وحىت يف رسائله إىل
امللوك فـإن رسائله كانت ال تتجاوز األسطر املعدودة.
 -3حسن اجلواب :أحد أهم فنون االختصار حسن اجلواب على األسئلة,مثال ذلك هذا احلوار
مع

حكيم

-:

هل

عليَ َدين.
 -هل أنت غين؟  -ليس ّ

لك

أعداء؟

–

ال

أغتاب

 -هل أنت سعيد؟  -حتبين زوجيت .

أحداً

.

 -4اجلواب املفحم :كرد سيدان إبراهيم عليه السالم على املعاند  (:إن هللا أييت ابلشمس من
املشرق فأت هبا من املغرب فبهت الذي كفر )) أو كردك على من يقول:
كان جيب على األمة أن تفعل كذا وكذا  - ...فتجيبه :وأنت ماذا فعلت ؟
 -5استخدام القواعد الكلية  :هناك عبارات ختتصر الكثري من الكالم ومنها قانونية مثل :
العقد شريعة املتعاقدين مامل ختالف النظام العام  ,أو دينية مثل :الضرورات تبيح احملظورات ,درء
املفاسد مقدم على جلب املصاحل ...
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اثلثاً :االختيار
اختيارك حياتك فحدد أولوايتك .
هناك أساليب تساعدك على اختيار املوضوع ومنها:
 -1الدقة :جيب حتري الدقة يف نقل املعلومة ،وإن التوثيق شرط من شروط املصداقية لذا جتنب
قول( :مسعت)( ,قيل وقال)
 -2اجلدة واحلداثة  :أغلب النا الحتب تكرار القدمي ,فادحث عن موضوع جديد أو موضوع يهم
النا اآلن.
 -3املوضوعية  :أن تتحدث مبوضوعية فال تنحاز ألي طرف ولكن هذا شيء – ابعتقادي
صعب ألن اإلنسان الميكنه التخلي عن معتقداته وهويته ولكن ميكنه مع ذلك
التحدث مبوضوع عما يقال وعما يعتقد هو من خالل:
( رؤية جديدة ملوضوع قدمي أو حتليل مواكب لألحداث املستجدة بعيداً عن التعصب ))
 -4حسن اختيار املوضوع  :لكل موضوع فكرة يتمحور حوهلا ،ولكن جيب مراعاة طرح هذه
الفكرة ضمن ضوابط للموضوع  (( :زمنه – مناسبته – مكانه – مصدره  -مجهوره))
 -5املرونة  :جيب االنتباه أنه أحياانً ما نضطر لتغيري املوضوع املعد مسبقاً بسبب حادث
ط ارئ((وجود وفيات كثرية يف املسجد)) أو مناسبة مل يتم االنتباه هلا ((كخرب وطين عاجل)) ،أو
شخصية هامة حضرت فجأة هلا شأن يف موضوع اخلطبة أو احلدث احلايل.
 -6طلب التوفيق من هللا وعدم اإلفراط ابلثقة ابلنفس .
أرسلت نسخة من هذه املعلومات إىل صديقي بعد إرسال نسخة خلطيب مسجدان  ..و ال أدري
ملاذا مل يعد صديقي يتذمرمن اخلطيب ،وحىت احلر واالزدحام مل يعودا مشكلة ..
*****************************************
8

مركز تأهيل األئمة والوعاظ – البرنامج التدريبي ( فن التأثير اإلعالمي)

المبحث الثاني  :انواع الجمهور ال 6
 – 1اجلمهور املعارض  :هذه اجملموعة ختالفك وقد تتخذ ضدك موقف معاكس
 – 2اجلمهور احملايد  :هذه اجملموعة تقدر موقفك وتتفهمه  ،ولكنها حتتاج اىل اقناع
 – 3اجلمهور غري املهتم  :لدى هذه اجملموعة معلومات ابلقضااي اليت تريد تناوهلا وال يعنيها اقل من
ذلك
 – 4اجلمهور غري املعلن  :تنقصه معلومات ضرورية القناعه
 – 5اجلمهور املؤازر  :هو يتفق معك سلفاً
 – 6اجلمهور املختلط  :له وجهات نظر خمتلفة

المبحث الثالث  :فرضيات اإلعالم ال 6
الفرضيات القبلية يف اإلعالم

 اإلعالم غري املنطق ! ( نظرية القرود اخلمسة)
 اإلعالم فن اإلنصات قبل فن اخلطاب !
 اإلعالم فن احلجب ( رسالة ضمنية ال عبارة لفظية)
 اإلعالم علم احلياد  ...لكن ال وجود له !!
 اإلعالم مصطلحات هلا معىن واحد  ..الميكن نقلها!
 اإلعالم حيتاج إىل احلوا السبع !!!
***********************
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المبحث الرابع  7 :مستويات لقراءة اآلخر ككتاب مفتوح
املستوايت السبع املنطقية الرئيسة اليت يتجه البشر إليها:
من األسفل لألعلى :
 .1البيئة ( دور الزمان واملكان )
 .2السلوك ( ماذا أفعل اآلن )
 .3القدرات ( ماذا ميكنين أن أفعل )
 .4القيم  :عادات العقل الشعورية ( مجيع القيم الذاتية املوروثة واملكتسبة وهي معاين
التقا أو تقدر )
 .5املعتقدات  :عادات العقل الفكرية ( مخس رئيسة ):


االعتقاد عن :مصدر الوجود ( من هو  /كيف هو  /ملاذا هو ...... /



االعتقاد عن  :من أن ـ ــا ومن لس ـ ــت أنـ ـ ــا



االعتقاد عن  :من اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر



االعتقاد عن  :ماهو الدور ( ل ـ ــي واآلخر )



االعتقاد عن  :ماهو املصي ـ ــر

 .6اهلوية  :االنتماء الذايت واألسري والقبلي واجملتمعي والطائفي والديين ......
 .7الصلة  :الصلة العليا ( روحية مع هللا أو مع فكرة عليا )
*****************************************

المبحث الخامس  :النظم التمثيلية
األنظمة التمثيلية هي:
النمط الصوري
النمط السمعي
النمط احلسي
النمط الرقمي ( الدجييتال)
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المبحث السادس  :البرامج العقلية العليا
نركز في جميع دورات التطوير الشخصي على ستة ( )6أركان
و هي أساس و ركيزة اهتمامنا للتطوير:
 )1اعرف نفسك
 )2اكتشف عيوهبا ومزاايها وتلمس رسالتك من خالل ما أاتك هللا.
 )3تقبلها ....
 )4ركز على اإلجيابيات ونقاط القوة واستثمرها
 )5ركز على ما أعطاك و ال تركز على ما أعطى غريك
 )6طورها واكتسب إجيابيات األمناط األخرى
كيف حتقق حلمك ؟؟ ماذا أريد وكيف أحصل على ما أريد ؟؟
أي شــخص مل يولــد عبثـاً وال لعبــا ،إمنــا لــه رســالة مــا وهللا املوجــد اختــار لــك الزمــان ،واملكــان ،وأيضــا

اختـار البيئــة االجتماعيــة ،الوالــدين ،واألقــارب ،هللا أوجــدان يف مكــان صــحيح ،وبيئــة صــحيحة .وتــرك
لك فرصة وفرتة زمنية ليتعـرف كـل منـا علـى مـادة التكليـف اخلاصـة بـه .يكلـف اإلنسـان حـني يصـبح
عاقل -ابلغ راشد.
وعلينا أن حنافظ على القواعد األربعة اليت هي أسا تكليفنا:
 )1ال يكل ـف هللا نفس ـاً إال مــا أاتهــا فهــذه حمــددات وعالمــات ومؤش ـرات هبــا حتــدد وتعــرف رســالتك،

وتصل للهدف والوقت الذي أنت معذور فيه ملا قبل سن البلوغ ،حىت تبلـغ وتعقـل وترشـد ،وتعـرف مـا
عندك هو مـا كلفـت بـه .علـى األصـعدة (جسـدي/مادي/مهين  -/نفسـي  -/عقلـي /ذهـين /روحـاين /
اجتماعي :هل أنت منفتح منبسط /منغلق -مبادر -منتظر.
 )2ال يكلف هللا نفسا إال وسعها .كلف كل شخص بقدر قدراته وقوته.
 )3كلكم ميسر ملا خلق له :كل شخص خلق لـ ....شيئ  .وحىت ال تكون لـك حجـة علـى رب العـاملني،
خلق التيسري والتعسري.
 )4أنت ثغرة من ثغر اإلسـالم ال يـؤتني مـن قبلـك(أن مكلـف أن تغلق/تسـد الثغـرة) لـك مقـام هـو أصـل
لك،وعنــدما تســتغله تكــون أنــت األصــل وغــريك الفــرع .وهــو نقطــة قوتــك ال يوجــد اثنــني متمــاثلني
فكل فرد هو متميز وهو فريد.
مثال غطاء األقالم هل ميكن أن تغطي القلم بغطاء غريه ،لكل قلم غطاء يناسبه.

11

مركز تأهيل األئمة والوعاظ – البرنامج التدريبي ( فن التأثير اإلعالمي)
و رب العــاملني مل خيلــق البشــر مثــل بعضــهم ،ادحــث عــن الثغــر اخلــاص بــك والــذي ميكنــك أن تســده
وابدر وحافظ على القواعد األربعة:
 )1ركز على ما أاتك وليس على ما آتى اآلخرين مادة تكليفك هي ما أاتك.
 )2ركز على ما أاتك وليس على أخذ منك
 )3ما أعطاك لك وما مل يعطك ليس لك
( )4ركز على ماذا أخذ منك فهو عني ما أعطاك.
ومن األدوات اليت وهبك هللا هي الربامج العقلية ولشرحها:
هل أنت اقرتايب أم ابتعـادي هـذه هبـة مـن هللا وقـد جعلـك منـذ أن كنـت جنـني هبـذه السـمات -ورمبـا
اجملتمع يطمس جانب من اجلوانب ورمبا يذكي جانب آخر ،وهللا أعطاك بصمات ومسات مميزة لكـون
هذا عدل من هللا.
والربامج العقلية هي :طريقة احملاكمة العقلية اليت يتبعها الشخص ليحكم علـى األشـياء ولكـل إنسـان
نظــام متثيلــي يســتقبل املعلومــات هبــا يف الــذهن وحيللهــا ويســتقبلها كــل حســب طريقتــه :وهــو احلــوا
اليت يـدرك هبـا األشـياء فهـو أمـا يـدرك ابلسـمع -أو ابلبصـر والصـور ،أو ابللمـس ،و الـذوق و الشـم
أي حسي -،قد يتقاطع شخص معك يف بعض السمات ولكن من املستحيل أن يتطابق.
ال ـربامج هــي121 :بــرانمج عقلــي أو طريقــة تعامــل مــع احلــدث وكــل واحــد حيكــم علــى اآلخ ـرين بـ ـ
 121/1من هذه الربامج ( سنأخذ هنا  12فقط)
 أهــم قاعــدة مــن الـربامج أن ال يكــون هنــاك ســليب أو إجيــايب تعــرف عــل نفســك كمــا أنــت والختتــار منــط يعجبــك ،كــن حمايــدا كــاملرآة متامــا " قــد افلــح مــن زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها"
وتتفاوت نسبة النمط والسمات بني الشخص واآلخر.
%04

%04

%04

%04

%04
%04

واإلنســان الحيكــم علــى نفســه أو علــى اآلخ ـرين إالّ مــن خــالل جمموعــة مــن املواقــف واحلكــم هن ـا يف
قاعة احملاضرة يكون انقصـا ،وال يسـتكمل إال مـن خـالل املواقـف الكثـرية ويف كـل املناسـبات :فعلـى

الشــخص أن يعــرف نفســه ويســتثمرها يف نقــاط القــوة ونقــاط الضــعف الــيت فيهــا يكــون فــردا فيهــا
وليس مقلدا بل أصل.
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أهم البرامج وأكثرها شهرة  ،والتي تنسب لصاحبها:
فروق ـ ــي

تشاهبي

ابتعادي

اقرتايب

امجايل

تفصيلي

مرجعية داخلية

مرجعية خارجية

إمكان

ضرورة

أحصل على

أختلص من

المبحث السابع :أشهر طرق التحفيز العامة :
طريقة ماكنالند  :عالقات * قوة * اجناز
طريقة األشكال  :دائرة * مثلث * مربع * مستطيل
السمانية  :مضى  :منافسة * ضرورة * انتقام
الطريقة ّ

المبحث الثامن :اعرف نفسك من  021 ...علم
ألوانك  ،أشكالك  ،خطك  ،مالبسك  ،اغانيك  ،رنة موابيلك  ،شتائمك  ،أصدقائك...

المبحث التاسع  :طرق توليد األفكار
 -1فكر ابملقلوب  -2 ،فكر ابلدمج  -3 ،فكر ببساطة  -4 ،ختيل غري املمكن
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القسم العملي :
مربع كولب في فنون اإلعداد والتقديم
ويعتمد مربع كولب على أربع نظرايت عملية وهي :
 – 1نظرية التحفيز (:ملاذا ) احملفز
البد لكل معلومة تطرحها ,من حتفيز اآلخر على مساعها ,ويكون ذلك من خالل األسئلة التالية:
*

هل أنت مقتنع مبا ستقول ( هل أنت انقل أم فاعل )

*

ملاذا تريد أن تقول ( اللماذات األربع )

*

ملاذا جيب أن يسمعك اآلخرون ( هل سرتضي دوافعهم أو هل ستعينهم على أهدافهم *

ماذا تريد أن تقول ( األفكار الرئيسة امللخصة )
*
*

كيف ستقول ( مهارات اإللقاء ولغة اجلسد )
ماذا لو استمعوا ؟ وماذا لو مل يستمعوا ( االفرتاضات )

مترين  :ملاذا تنزعج عندما ترى مدخن ؟ ملاذا تنزعج عندما الترى مدخن ؟
ملاذا التنزعج عندما الترى مدخن ؟ ملاذا التنزعج عندما ترى مدخن ؟
 -2نظرية التعليم  ( :ماذا ) ( املعلم )
* ماهي املعلومات ( وأهم املعلومات هي التغذية الراجعة أي معلومات اآلخر )
* أنواعها  :مبادئ  ,مفاهيم  ,نظرايت  ,عمليات  ,طريقة  ,معتقدات ..
* مصادرها  ,توثيقها  ,أمهيتها  ,زماهنا  ,مكاهنا  ,حداثتها ...
* وسائل القاء املعلومة ( اإلهبار – االختصار – االختيار )
 -3نظرية التدريب  ( :كيف ) ( املدرب )
* اخلطوات العملية لتنفيذ املعلومة أو االستفادة منها

* اخلطوات العملية لكيفية القاء املعلومة وايصاهلا
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* اخلطوات العملية لتلقي االصغاء املناسب
 -4نظرية اخلبري ( ماذا لو) ( اخلبري )
* فن التلخيص وأمهيته ( التلخيص الواعي وأنواعه حروف /كلمات  /إرساءات  )/وتلخيص
الواعي مع اإلراء
* األسئلة املفتوحة واملغلقة ( كيف ومىت تستخدم )
* الرد على االفرتاضات وإغالقها ( رد على األسئلة املتوقعة واحلالية ) ( ابوك ) ا( اشهد)
* تغطية االحتماالت املستقبلية والغائبة (اإلعالم املباشر)
سلم التعلم
مهارة يف الالوعي
مهارة يف الوعي
وعي وال مهارة
المهارة والوعي

المبحث الخاص :
أدلة وسائل وأسرار اإلعالم ( إبهار  ،اختصار  ،إختيار )
في القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية .

يراجع مع المدرب
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