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  ةمقدـم

 المرافق له من قبل ١شريط الفيديو و"يري التغأجلواصل من تال" تم إعداد آتيب

مساعدة ب )WLP( الحقوق والتنمية والسالم أجلمن للتعلم  التضامن النسائي

اتهن على  الشخصية وقدرواصلهنتأجل تحسين وتطوير أساليب  من اتالناشط

  .إيصال رسالتهن بفاعلية

زامن مع بالت أو ،معًا أو ،آل على حدة الكتيب وشريط الفيديو ومن الممكن استخدام

، آما يمكن ٢" القيادة للنساءالتدريب علىدليل : إلى الخياراتالتوصل "دليل 

 بناء في برامج أو )الجندر(التدريب حول النوع االجتماعي  في مااستخدامه

  .غيرها أو المهارات

وبدون مهارات  . باتجاهينتواصًال وآل موقف قيادي يتضمن آل موقف تعليمي

ال والقيادة م الفّع التعليصبحثقة واالحترام المتبادل، ى بناء ال تساعد علتواصل

  . من المستحيالتالةالفّع

ل واصتإطار العمل النظري لل" إلى الخياراتالتوصل " يشرح الدليل التدريبي

ة يتعلموفي تعزيز المجتمعات ال، ات فاعلةالتشارآي ودوره في تطوير قياد

 

  ) . ,٢٠٠٩WLP" (التواصل من أجل التغيير"شريط الفيديو: التوصل إلى الخيارات ١
يمكن استخدام أقسام ) ,WLP ٢٠٠٢" ( القيادة للنساءالتدريب علىدليل :  التوصل إلى الخيارات ٢

ما هي خطة " ٨والجلسة ) ٥٧-٥٣(الصفحات " صل؟واآيف نت "٤من هذا الدليل مع الجلسة 
 ).٨١-٧٧الصفحات " (عملنا؟
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لية تغطي مجموعة متنوعة من ويتضمن تمارين وورشات عمل تفاع .٣الديمقراطية

 .خرينالتواصل مع اآل وأجل القيادةلتطوير الذاتي من الخاصة بااالستراتيجيات 

 مع االحتياجات تكييف ولل،وتعرض هذه التمارين آنماذج مرنة قابلة للمراجعة

  .الخاصة بمختلف المجموعات المتدربة

 من التواصل"ن المعنوريبي هذا الكتيب التدعداد للتعلم بإ التضامن النسائيوقد قام 

بهدف توفير مواد إضافية لمساعدة ، ديو المرافق لهوشريط الفي"  التغييرأجل

واصل منظماتهن ت الشخصية ومهارات التواصل تحسين مهارات في الناشطات

  . التطوير والتغيير االجتماعيأجل من لتعزيز جهودهن

 رسائل معينه تؤثر على عدادإبغرض نشاطات بناء المهارات يحتوي الكتيب على 

 من ئل اليصال هذه الرساالتواصل خطط واستراتيجيات استخدامجمهور معين، و

بالت اتوصيل الرسالة من خالل المقإضافة إلى ،  مناسبة محليًاتواصلخالل قنوات 

  .مع وسائل االعالم

  

 

دليل في "  تواصليالعملية القيادية آتدريب: حجارة األساس لبناء الحس القيادي": فخميأ مهناز  ٣
 .١٩-٩الصفحات )  ,WLP ٢٠٠١ (لنساءدليل تعلم القيادة ل: ياراتالتوصل إلى الخ
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  " التغييرأجل من التواصل"استخدام آتيب 

 لتواصل للمفاهيميالألساس تقديم ملخص  ب التغييرأجل من التواصلآتيب يبدأ 

  .جذابة ووشاملةمثقفة و ةمقنعهمة ملبطرق 

رار، تقوية القدرة على اتخاذ القو التفكير النقدي، إلى التشارآي التواصلويحتاج 

  بسبب جنسه، والتي تبنىحدًاأستثني ة التي ال تيمتعّل بدعم المجتمعات المواالهتما

٤.خالقية وديمقراطيةأ ىءعلى مبادوار  الحو أساسعلىفيها العالقات 

مع حدث آان يت أو ما،عن قضية دفاعًا مناصرة ملة لشخص يقود حآان اسواء و

  . في آل الحاالته فإن مهارات التواصل الفّعال ضروريةصديق

 على تطوير مهارات "آيف نتواصل بفعالية؟ "،دليلول من  يرآز الجزء األ

، والمساعدة في إعداد رسائل المنظمي أو الشخصيعلى المستوى ، ةمقنع تواصل

رسائل معينة لجمهور إليصال  مالئمة تواصلمؤثرة، وابتكار خطط واستراتيجيات 

  .محدد

ساليب أن المشارآات من تحليل وآشف كِّم تَمويتضمن هذا الجزء خمسة تمارين تعّل

  .خرينمتنوعة لتعزيز التفاعل مع اآل

على " صل رسالتنا؟آيف نو"  المعنونريبي ويرآز الجزء الثاني من الكتيب التد

 -نترنت واالوالتلفاز واإلذاعة الطباعة - المتنوعةاإلعالمشكال أفوائد استخدام 

 

حجارة األساس لبناء الحس " :لباب رجعي للمزيد من الوصف المفصل للمجتمعات التعلمية، ا ٤
دليل التدريب على : التوصل إلى الخياراتدليل في "  تواصليالعملية القيادية آتدريب: القيادي

 .فخميأمهناز بقلم  ١٩ -٩الصفحات )  ,WLP ٢٠٠١ (القيادة للنساء
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  هذا الكتيبلم الواردة فيوفر تمارين التّعتو.  الجمهور المحددإلىيصال الرسائل إل

مي لمساعدة  الكتيب بتمرين تقيينتهيوي. ال فّعيعالمإ بيان وإيصالتطوير  ل فرصًا

  .ممنه ونقد عملية التعلُّعلى تقييم ما تعّلالمشارآات 

  : نوصي بعملية التعلم التاليةبناء على ذلكو

 التواصل" يبت آاقرئيخريات، قبل االجتماع مع المشارآات األ : األولىالخطوة

  ". التغييرأجلمن 

 الفيديوخريات، شاهدي شريط ت األقبل االجتماع مع المشارآا: الخطوة الثانية

ل بشكل واصتي بالتفكير حول طرق جديدة للوابدئ"  التغييرأجل من التواصل"

  .الفّع

  .شارآي في التمارين الموجودة في الكتيب: الخطوة الثالثة

"  التغييرأجل من التواصل"خرى شريط الفيديو شاهدي مرة أ: الخطوة الرابعة

 مع التواصل"رين السادس والتم" الرسائل المؤثرة "بالتزامن مع التمرين الثالث

  ."االعالم

شارآي " الةالفّع يةعالمالرسائل اإل"آمال التمرين السابع إبعد : الخطوة الخامسة

  .مع المجموعة في التقييم

ن الهدف الرئيسي من  من نوعه، إال أواصلي يعتبر فريدًاتن آل موقف أومع 

 فعال تواصل إلىالسعي أي  الواردة في هذا الكتيب تبقى هي نفسها، مبادىءال

ة يتعلم وتشجيع المجتمعات ال، في المجتمعلتعزيز الديمقراطية والمساواة والتعددية

غير ( التشارآي الشامل التواصل من خالل تشجيع ىءهذه المبادحترام على ا

  ومفيدًاعمليًان يكون ن هذا التوجه يمكن أإ. فقي غير التسلطيواأل) قصائياإل
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 ات والقائدات والقيادايات المدنيات والموظفارياتواإلد والمعلمات اشطاتللن

 التغيير أجل من التواصلن وآما في جميع المهارات، فإ. لنا جميعًا -ةالسياسي

  . وعمليًا نظريًاالتزامايتطلب 
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  متعّل في مجتمعات الالتواصل

٥يمفاهيمملخص 

 

سلوب ألى تؤثر بشكل مباشر ع تواصلي و،ها الشخصبصغي ين الطريقة التي إ

 التواصل نظام  يكون،في المجتمع أو ففي العالقة الهرمية، سواء في منظمة. قيادته

مات الصادرة عن الشخص الذي ينفذ عادة التعليهناك مرؤوس ف ،موديًاساس عباأل

  .يرأسه

،  القائم على االحترام المتبادلمجتمع التعلمال في  الفّعالتواصل فإن ،وبالمقابل

مع  القادةتعامل حيث ي .فقي وطريقته المثلى هي الحوارأل مع يتأسس على إطار

: هداف المشترآة لتحقيق األشرآاءآن معًا و، ويعمل ونمتساو مأنه على الزمالء

  .يؤثر ويتقدمو لجميع يشارك والجميع يتعلما

  :ال والقيادة الفعالة في المجتمعات التعلميةهناك عالقة مهمة بين التواصل الفّع

تجاه احتياجات  بحساسية تمتعتهي و - ةمستمعة ماهر ةاللفّعاة ئدالقا -

  فقط بل وتستمعتها رسالتوصل حتى ال تتكلم قدر ما بتصغيفخرين، اآل

ن إ.  بعين االعتبارتأخذه وتسمعه مما وتتعلم، اآلخرين رسائل إلىأيضا 

 إلى، مما يساعد على الدخول جيل الحكم المسبق الجيد يتطلب تأاإلصغاء

 

حجارة األساس لبناء الحس " هذا ملخص لألفكار الرئيسية التي قدمتها مهناز أفخمي في باب  ٥
  التدريب علىدليل: التوصل إلى الخياراتدليل في "  تواصليالعملية القيادية آتدريب: القيادي

  .١٩-٩الصفحات )  ,WLP ٢٠٠١ (القيادة للنساء
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راء وجود احترام حقيقي آلهم من ذلك ، واألرجعي للمتحدثطار الماإل

  .خريناآل

على تحديد أي ا القدرة لديهو - جيدة تواصلمهارات ا لديه ةالدة الفّعئالقا -

 اف خطابه وتكي ينبغي استخدامه في موقف معينالتواصلنوع من 

الذي يتضمن فالخطاب وعلى سبيل المثال، . قصودلتناسب الغرض الم

هدفه  عن خطاب يرالتعبطريقة في تختلف على أمر ما، رسالة تحث 

 . زيادة الوعي أو التثقيف

ويكون ذلك من خالل تجسيد الرسالة التي  - قدوة لآلخرين الةدة الفّعئالقا -

سيتم إيصالها في ممارسة منسجمة مع هذه الرسالة، وبذلك يتم تقديم 

من ى اإلقناع قدرة عل أآثر فال شيء،  بهحتذىالنموذج الذي يمكن أن ُي

 . على إيصال الرسالةالنموذج الحيقوة 
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   الجزء األول 
  ؟آيف نتواصل بصورة فعالة

  

.  أن ننامإلىصل آأفراد مع االشخاص الذين حولنا منذ الدقيقة التي نصحو فيها نتوا

التي نتفاعل ال هو أمر مهم لتحسين الطريقة فّعتواصل ولذا فإن تطوير مهارات 

ن تحسين مهاراتنا في إ. صدقاء والزمالء والعالم من حولناواألفيها مع العائلة 

  .آثر فاعلية في لعب أدوار قياديةلنصبح أنا ُن يمّكالتواصل

من ما،  مجتمع في في منظمة أوعضاء آأمر مهم لنا أل هو واصت ابتكار خطة إن

ن إ. المجتمع وبناء التحالف الضروري إلحداث التغيير تعبئةو زيادة الوعي أجل

 إلىراتيجيات للوصول هداف وتحديد االست على توضيح األ تساعدالتواصلخطة 

هداف وتسهم في تطوير الخطوات الالزمة إلشراك مجموعات مختلفة من تلك األ

  .  تحقيق رؤية مشترآةأجل

 لموقف ابتحليلمات على حد سواء  والمنّظلألفرادال بالنسبة  الفّعالتواصل يبدأ

ه ريثترك تأي ًاجور أو آل يوم ظلمًافنحن نشهد .  واضحًا تحديدًالمشكلةوتحديد ا

 دقيق عمل على تعريفهي اليجابي ولى نحو التغيير اإلالخطوة األعليه فإن  و. فينا

  .هاللمشكلة التي نرغب في حّل

ن الخطوة التالية هي إفتحديد المشكلة، تقوم منظمتك ب أو وعندما تقومين أنت آفرد

 يمكنك أنتحقيقه وما الحل للمشكلة القائمة؟  الذي تأملين بما: هدافاألاالتفاق على 

 خططًا أو رات بسيطةهداف قد تشمل تغّيهداف وهذه األأعدة  أو واحدًا دي هدفًاتحّد

  . الوطنيمستوىالمعقدة على 
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الدائرة الحكومية التي ترغبين في  أو المجموعة أو شخاصاأل أو حددي الجمهور

 ، أن تتواصلي مع مجموعات مختلفة، بشكل عام،مفيدومن ال. ليهاإيصال رسالتك إ

على أي  و.لتحقيق هدفك" يينأساس"قد يكونون الذين شرائح متنوعة من المجتمع أو 

  .ال يعتبران بذاتهما جمهورًا" المعاإلوسائل " أو "عامة الشعب"فإن حال، 

 .جاهزة لتطوير رسالتكصبحين  ت، جمهوركتحّددي  وتأآدي من أهدافكتأن بعد 

 الحل وتصف، دة التي ترغبين في التعامل معهاّد المشكلة المحفتعّر الةالرسالة الفّع

رؤية ما هي و ،د بدقة من أنت الرسالة القوية تحّد.نفيذهتطالبين بته وترغبين فيالذي 

وضع ما ترغبين في تحقيقه  وآيف تخططين ل،ما تأملين بتحقيقهو، جموعتكم

تميزة عن مقنعة ومتكون الة يجب أن رسالة الفّع فإن ال،وأخيرًا .موضع التنفيذ

 آما يجب أن تجسد  ، الجمهور المستهدفتالقي صدى لدى  ويجب أن  -غيرها

 .تسعين إليههمية العمل الذي أ

  بتطويري أوًالابدئ. لواصترسالتك، ضعي خطة  ريطونتهاء من تبعد اال

 تعكس أن ويجب .هدفكي ستقومين من خاللها بتحقيق أي الطريقة الت ،استراتيجية

ها بما في ذلك نقاط القوة  وخبرائالمنظمة خبرة المجموعة أو  الفرداستراتيجية

ذها يتنف أواألنشطة المحددة التي ستقومين بلخطوات التكتيكيةخططي ل. والضعف

، الموارد ذ باالعتبار جوانب الوقتوهذه النشاطات ينبغي ان تأخ .لدعم استراتيجيتك

ل أيضًا واصتلذي تستطيعين استثماره، وينبغي ان تتضمن خطة ال والجهد االمالية

 طرق وقد تتضمن  وفعالية جهودك لقياس مدى نجاحك وطرقًا محددًا زمنيًابرنامجًا

ذآر حملتك عدد مرات  أو ، مع منظمات أخرىاتك في تحقيق تحالفالقياس نجاح

 استطالعات على حصولآما يمكن ال .  التمويلزيادةمدى  أو ، عالماإلوسائل في 

  .راء القادة في مختلف مراحل حملتكآ أو جمهور الناخبينمعرفة آراء لرأي 
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  التواصلتمارين حول مهارات 

   الفعالالتواصل: ١تمرين 

  :األهداف

  ةال الفّعةتحليل خصائص المتصل •

  ال الفّعالتواصلتحديد أمثلة على  •

   دقيقة٣٠ :الوقت

  طباشير تخطيط أو وأقالم  قطعة ورق آبيرة أو لوح:المواد

تكون مسؤولة عن مساعدة تطوعة من المجموعة بقيادة النقاش وتقوم ميسرة م
 والمناداة على أسماء ،، ومراقبة الوقتجموعة على اتباع تعليمات التمرينالم
تقوم متطوعة ثانية بتسجيل ما تقوله  .مشارآات اللواتي يرغبن في الحديثال

  .  للجميعح الذي يجب ان يكون ظاهرًااللو أو المشارآات على قطعة الورق

على قطعة "  الفعالالتواصل"و "ة الفعالةالمتصل"تكتب المتطوعة الكلمات  -١

  .اللوح آل في عمودعلى  أو الورق

   الفعالالتواصل  ة الفعالةالمتصل

    

 



 
١٤

ها تتحلى بصفة أنمات تعتقد منّظ أو  بتسمية أفرادتقوم آل مشارآة تباعًا -٢

 الجمل أو ن الكلماتضن يعرأ من المشارآات  يطلبها، بعد. التواصل الفعال

  .ال بينما تسجل المتطوعة ما يق، لفعال االتواصلالمفاهيم المتعلقة بأو 

ت على آل ن تجيب المشارآامكن أ، يا تنتهي المجموعة من وضع القائمةعندم -٣

  :على النحو التاليبعضها  أو االسئلة

فعالية في آثر أذين تم ذآرهم المات المنظَّ أو فرادما الذي يجعل األ •

 ؟ممن غيرهالتواصل 

 ...نهمآثر فعالية ألم أهل تعتبرينه •

o ؟ نعم ولماذا اللماذا جيدين؟ن يمستمع 

o  لماذا نعم ولماذا ال؟؟جيدينمتحدثين   

 ...منهألآثر فعالية أهل تعتبرينهم  •

o ؟ نعم ولماذا اللماذا ؟ رسالة مقنعة ومؤثرةونيملك  
o ؟ نعم ولماذا اللماذا ؟ي الحوار فمجمهورهون نهم يشرآأل  
o لماذا نعم ؟اآلخرين آلراء احترام حقيقيعبرون عن  يم النه 

  ولماذا ال؟
o لماذا نعم ولماذا   إيصالها؟نودييرالرسالة التي جسدون  يمألنه

  ؟ال
  ال؟ الفّعالتواصل حول آرهاذتم مثلة التي ما هي أوجه التشابه بين األ •

  ال؟ الفّعالتواصل حول آرهاذتم  ة التي مثلما هي أوجه االختالف بين األ •

 لماذا نعم ولماذا ال؟ ؟ليةآثر فعا أةة قائد الفعالةعتبر المتصلهل ُت •

 



 
١٥

  عتواصل المقِنال: ٢تمرين 

  :الهدف

  عالمقِنواصل تت المهارامناقشة  •

   دقيقة ٣٠ :الوقت

  طباشيربيرة أو لوح وأقالم تخطيط أو  قطعة ورق آ:المواد

من المجموعة بقيادة النقاش وتكون مسؤولة عن مساعدة تقوم ميسرة متطوعة 
 والمناداة على أسماء جموعة على اتباع تعليمات التمرين ومراقبة الوقتالم

تقوم متطوعة ثانية بتسجيل ما تقوله . المشارآات اللواتي يرغبن في الحديث
  . للجميعن يكون ظاهرًااللوح الذي يجب أ أو المشارآات على قطعة الورق

  

  عمقِنغير   عِنمق

    

  

 التي مقنع الالتواصل أساليبوخذ المشارآات بضع دقائق لتحليل مهارات تأ -١

 ومهارات أساليبآما يحللن . والزمالءيستخدمنها مع أفراد األسرة واألصدقاء 



 
١٦

 أو يستخدمها جمهور الناخبين وتلك التيالتواصل التي تستخدمها المؤسسة، 

  .  اإلعالم أو المجتمع المحلي

   : عصف ذهني حول األسئلة التاليةإجراء وم المجموعة بتق -٢

  لماذا؟ ؟ن األشخاص والمنظمات بيالتواصلهل تختلف طرق  •

مقنعة أآثر من غيرها؟ إذا آان  معينة  تواصلهل هناك مهارات •

  ؟  ما هي،جوابك نعم

 اذا آان ؟ تختلف عن الرجالتواصلاء مهارات هل تستخدم النس •

  جوابك نعم، ما هي؟

 إذا آان ؟ معينة مفيدة أآثر للرجالتواصلت مهاراك أنواع ل هناه •

  ؟ ما هي،جوابك نعم

لنساء؟ إذا آان  معينة مفيدة أآثر لتواصلهل هناك أنواع مهارات  •

  ؟جوابك نعم، ما هي

  ؟ المقنعة التي تملكينهاالتواصلما هي مهارات  •

  آثر؟ بصورة مقنعة أالتواصليمكن لمنظمتك  أو آيف يمكنك •

  



 
١٧

  الرسائل المؤثرة :٣تمرين 

  :هدافاأل

 تعريف محتويات الرسالة المؤثرة •

    رسالة مقنعةصياغة •

   دقيقة ١٢٠ :الوقت

جهاز فيديو، تلفاز، قطعة ورق " التواصل من أجل التغيير" شريط فيديو:المواد

  طباشيرتخطيط أو لوح، أقالم  أو آبيرة

 عن مساعدة تقوم ميسرة متطوعة من المجموعة بقيادة النقاش وتكون مسؤولة
المجموعة على اتباع تعليمات التمرين ومراقبة الوقت والمناداة على أسماء 

تقوم متطوعة ثانية بتسجيل ما تقوله . المشارآات اللواتي يرغبن في الحديث
  .، بحيث يسهل على الجميع رؤيتهاللوح أو المشارآات على قطعة الورق

  :هذا التمرين من قسمينيتكون 

  :ولاألقسم ال

 عالناتاإل أو الحمالت أو الشعارات أو  بتعريف الجملم المشارآات تباعًاتقو -١

 عة بتسجيلها على الورقتقوم متطو.  وملهمةمؤثرةطابات التي يجدنها الخأو 

  .اللوحأو 

على جابة طلب من المشارآات اإل القائمة ي من وضع المجموعةتنتهيعندما  -٢

 :جميع االسئلة التالية أو بعض



 
١٨

الخطاب  أو النعإلا أو الجملة أو الشعار أو ه العبارةهذما الذي جعل  •

  ؟في الذاآرةعلق ي

  ؟حفزةُم أو لذي جعل الرسالة مؤثرةاما  •

  ؟الرسالة على المستوى العاطفي تجذبكهل   •

  ؟صميم اهتماماتك أو  قيمكتخاطب الرسالةهل  •

  ؟هل تحثك الرسالة على اتخاذ إجراء فوري •

ذات (علها موثوقة ومقنعة  تجفي الرسالةحقيقية هل هناك معلومات  •

  ؟)مصداقية

  ؟التفكير بطريقة جديدة أو العمل أو هل حثتك الرسالة على الشراء •

 التواصل"تشاهد المشارآات شريط الفيديو  هذا النقاش بعين االعتبار، خذاتآ -٣

ال ويتضمن ل الفّعواصتوالذي يعرض مفاهيم أساسية لل"  التغييرأجلمن 

يرآز شريط الفيديو على رسائل  .الة مؤثرة صياغة رسأجلاقتراحات من 

ي يمكن ني ويكشف بعض الطرق التعالم التلفزيو خالل اإل منالتواصل

 .من خاللها فراد والمنظمات نشر رسالتهمألل

تقوم متطوعة من المجموعة بالقراءة بصوت عاٍل بعد مشاهدة شريط الفيديو،  -٤

في شريط الفيديو للوصف التالي لمكونات الرسالة المؤثرة والمقترحة 

  :" التغييرأجل من التواصل"



 
١٩

 

  ...تكونالرسالة المؤثرة 

 .اثنتين بلغة واضحة وسهلة التذآر أو فكار في جملة األإيصاليجب  :مختصرة

  .رباكسبب اإليلة ألن آثرتها قد ت نقاط رئيسية قلإلىاختصري رسالتك 

لمصطلحات الفنية االمتخصصة وتجنبي اللغة و حاضرةال ستخدمي األفعالا :بسيطة

، قومي  من هذه المصطلحاتأيستخدام  اإلىاضطررت ما ذا وإ –واالختصارات  

  .بشرحها

م رسالتك مع قيم الجمهور ومشاعره وترتبط ءراعي أهمية أن تتال :ابةجّذ

. وما هو مهم بالنسبة لهم أصًاليعرفونه  بمان تذآرهم الرسالة ويجب أ .هتماماتهبا

المؤيدين غير تحفيز الفوري ل بضرورة التحرك ثرًا ألة اسالرتترك ن يجب أ

  .إجراء أو  اتخاذ موقفأجل  منالفعالين

عمله لتغيير دي ما الذي يمكن حّد :يةعملعلى اتخاذ خطوات محددة وتحفز 

  . الوضع

مع االحتفاظ ، المعنيمهور الجوتناسب تعدلي رسالتك ل:مصاغة بحسب الجمهور

  .بثبات المضمون

صال من خالل مختلف وسائل  رسالتك قابلة لإليمن أنتأآدي  :يفتكيقابلة لل

  . والمقابالتالخطاباتو والمواقع االلكترونية والمرئية المواد المسموعة: عالماإل

  .سيةيهدافك الرئأ إلىضعي رسالة تساعدك في الوصول  :تدعم أهدافك الرئيسية



 
٢٠

  

  :ابعضه أو طلب من المشارآات مناقشة جميع األسئلة التاليةُي -٥

  لتذآر؟ مختصرة أن تكون أآثر قوة وسهلة اآيف يمكن لرسالة •

األفعال  أو وضوح الحدثن تكون رسالتك مبنية على لماذا من المهم أ •

إن "مثًال (. األفعال المبنية للمجهول من  بدًالالمبنية للمعلومالحاضرة 

  )"ناس جائعونأك لهنا"بدًال من القول  "الناس جائعون

  ؟وعملية المنحى متماسكةتي تجعل الرسالة ما هي بعض الطرق ال •

إذا آان  ؟ تجعل الرسالة مؤثرةأن عناصر أخرى من شأنها هل هناك •

  ، ما هي؟ابك نعمجو

ن خالل  مة المساعدة في تعزيز فعالية رسالتها الماهرةهل يمكن للمتصل •

  ال؟لماذا  أو لماذا ؟ لهاعرضهاأسلوب 

حتاج مؤثرة؟ هل تفّعالة وئل رساب االتالفّعالقياديات جميع  نيتمتعهل  •

 ؟ أن تصبح قائدة فعالةأجلومؤثرة من فعالة  رسالة إلى ةالقائد

  

  



 
٢١

  :الثانيالقسم 

يقوم آل فريق  ،ثالث أو  فرق مكونة من مشارآتينإلىتقسم المجموعة  -١

 أو عالنًاإ أو شعارًا أو غنيةأ أو ن تصاغ لتصبح خطابًابتطوير رسالة يمكن أ

 مختلفة مثل  أهدافًائلالرساوضح قد ت .خر شكل آأّي أو مةمهمة لمنظ أو ًابيان

  .اتللمفاوضدعوة ال أو والتثقيفمعرفة نشر ال أو تحفيز الدافعية للعمل

  : االسئلة التاليةعن فريقب آل جييأثناء إعداد مسودة الرسالة،  -٢

  ما هي المشكلة المحددة التي ترغبين في التعامل معها؟ •

  ؟تطبيقأن يوضع موضع الهو الحل الذي ترغبين بما  •

آيف تخططين . ترغبين في تحقيقهامحددة  خمسة أهداف إلىحددي ثالثة  •

  لتحقيق أهدافك؟

 أجل من االجهات التي يجب أن تصلي إليه أو المنظمات أو فرادمن هم األ •

 األآثر أهمية ؟ من هم  هم من؟ق أهدافك وإحداث التغيير المنشودتحقي

  ؟قل أهميةاأل

الموضوع بطريقة تؤثر في الجمهور  أو المشكلةآيف يمكنك طرح  •

  ؟وتجعله يتفاعل معك

  ؟ما هو العمل الفوري الذي قد يتخذه الجمهور •

تجاه الذي تقترحينه لمواجهة لعمل باال الجمهور لتحفيزآيف يمكنك  •

  المشكلة والتعامل مع الموضوع؟

  ؟ تستخدم لغة سهلة وهل،هل رسالتك مختصرة •

  ؟ يسيهل تدعم رسالتك هدفك الرئ •



 
٢٢

منظمتك؟ هل توضح رسالتك  متفقة معآيف يمكنك التأآد من أن رسالتك  •

 وآيف ، تحقيقهإلى، وما الذي تتطلعين  ما هي رؤية منظمتك؟من أنت

  تنوين تحقيق أهدافك؟

 أساليب أو مهاراتإحدى ستخدام باموجز عرض إعداد ق بيقوم آل فري -٣

) " المقنعالتواصل"ثاني التي تمت مناقشتها في التمرين ال (مقنع الالتواصل

  . بقية المجموعةإلى إليصال رسالتهن

ومن بين  .وأسلوب عرضهابنقد وتحليل فعالية آل رسالة  المشارآات يقمن -٤

  :مناقشتها ما يليطلب من المجموعة سئلة التي ُياأل

زيادة  أو التثقيف أو تحفيزهل آان هدفك من الرسالة التي تم عرضها ال •

  ؟توافق/جماع إلى إالتوصل إلىالسعي  أو الوعي

  ؟عتِبقناع التي اُتاإلطرق ما هي  •

  لماذا ال؟ أو ؟ لماذا نعمهل أقنعك العرض •

  ؟لماذا ال أو  لماذا نعم؟هل أقنعتك الرسالة •

  ؟لةالرساتعرضين آِنت سآيف لو آنت أنت من تقوم بالعرض،  •

 قًاوفة الفريق  رسالتخصيص/سيقوم آل فريق صغير بتكييف في التمرين التالي،

  .جمهور محددل



 
٢٣

  الرسالة المناسبة للجمهور المناسب: ٤تمرين 

  :فلهدا

  ةمختلفر اهيمجتناسب ة لتكييف رسال تجربة ممارسة •

   دقيقة ٤٥ :الوقت

  طباشير تخطيط أو قالم أو لوح وأ قطعة ورق آبيرة:المواد

تقوم ميسرة متطوعة من المجموعة بقيادة النقاش وتكون مسؤولة عن مساعدة 
عة على اتباع تعليمات التمرين ومراقبة الوقت والمناداة على أسماء المجمو

تقوم متطوعة ثانية بتسجيل ما تقوله . المشارآات اللواتي يرغبن في الحديث
  .المشارآات على قطعة الورق أو اللوح الذي يجب أن يكون ظاهرًا للجميع

ي التمرين  فةصغيرال الفرقها ت التي أعّدئل الرساتقرأ متطوعة بصوت عاٍل -١

  .نيالجزء الثاالسابق من 

لجمهور ل مكنةمالفئات تتضمن القائمة لي ذهنعصف تقوم المجموعة الكبيرة ب -٢

تقوم متطوعة  و.المجموعةلمساعدة في تحقيق أهداف ا في ًامهمالذي يعتبر 

  . اللوح أو جيل القائمة على الورقةثانية بتس

 من الجزء الثاني السابق ت في التمرينلكشتقوم نفس الفرق الصغيرة التي ت -٣

تقوم  ومجددًا .ائمةجمهوره من القآل فريق ختار بحيث ي بالعمل معًا،

 تحقيق أجللجمهور من ل فرق العمل بمناقشة أهمية هذا االمشارآات من خال

عند القيام بالمراجعة و. لتناسب الجمهورصياغة الرسالة  ثم إعادة ،الهدف

  :ة األسئلة التاليةينبغي على آل فريق مناقش ،والتنقيح



 
٢٤

   ؟ ة المطروحالمسألةمن وقفه موجمهورك اتجاهات آيف يمكنك معرفة  •

 ؟تدعم أهدافك والتي المسألةعتقادات الموجودة لدى جمهورك حول االما  •

  أرضية مشترآة مع جمهورك؟إيجادآيف يمكنك  •

شكل عائقًا ما االعتقادات الموجودة لدى جمهورك حول المسألة والتي ُت •

  ؟آيف يمكنك التغلب على هذه العوائق و؟حقيق هدفكتأمام 

 الجمهور عنك وعن  التي قد يحملهاالنمطيةبعض األفكار ما هي  •

  ؟منظمتك

لجمهور احديد مع تالكبيرة الته المعدلة للمجموعة رسبتقديم آل فريق قوم ي -٤

 آيف تناقش و، آل رسالةة الكبيرةم المجموعتقّي. الذي يحاول الوصول إليه

  .أآثر فعاليةبطريقة الها يمكن إيص

  :ما يليمناقشتها المجموعة ومن بين االسئلة التي ينبغي على 

  ال؟ أو لماذا نعم ؟المستهدف الجمهور  لدىصدًىرسالة  التالقيهل  •

لدى أعلى قدر من المصداقية بمن شأنها التمتع التي  المتحدثة سماتا م •

  ؟لجمهوراهذا 

  ناعا للجمهور؟كون أآثر إقستما سمات المتحدثة التي  •

  ؟لية مع الجمهور المستهدف األآثر فعاالتواصلما هي استراتيجية  •

 العمل أجلمن تواصل صغير بوضع خطة يقوم آل فريق في التمرين التالي،  

.ستهدف للجمهور المالمنقحةإليصال رسالتهم 



 
٢٥

  لواصتلاخطة : ٥تمرين 

  :فالهد

  تهدفس جمهور مإلى رسالةبهدف إيصال  تواصلللتطوير خطة  •

    دقيقة٤٥ :الوقت

  طباشير تخطيط أو قالموألوح  أو  قطعة ورق آبيرة:المواد

تقوم ميسرة متطوعة من المجموعة بقيادة النقاش وتكون مسؤولة عن مساعدة 
المجموعة على اتباع تعليمات التمرين ومراقبة الوقت والمناداة على أسماء 

ة ثانية بتسجيل ما تقوله تقوم متطوع. المشارآات اللواتي يرغبن في الحديث
  .المشارآات على قطعة الورق أو اللوح الذي يجب أن يكون ظاهرًا للجميع

 لوضع خطة ثالث أو مشارآتينشارآات بالعمل ضمن فرق تتكون من تقوم الم .١

ه في ديحدالذي تم تجمهور ال إلى يصال رسالتهن إبهدفل واصتعمل لل

  .") للجمهور المناسبالرسالة المناسبة"المعنون التمرين الرابع 

 يستهدفهاالمشكلة التي ل رسالته بما في ذلك عّدفريق ان ُيآل ينبغي على  .٢

  .هداف التي يخطط لتحقيقهايه واألليد التوصل إالحل الذي يرو

  :  ينبغي أخذ االسئلة التالية بعين االعتبار، لتواصللعند وضع خطة عمل  .٣

 على نشر الرسالة؟ ل معكمن سيعم ؟ لديكالمتاحةي الموارد البشرية ما ه •

  ؟ ما هي نقاط القوة والضعف لديهم،ما هي خبراتهم

والتي يمكن استخدامها؟ ما هي  لك المتاحة المالية/ما هي الموارد المادية •

  استثماره؟  والمال يمكنك الوقت آم من ؟الموارد االخرى المحتملة



 
٢٦

  أمطنيًاوأم  ل؟ هل تخططين لنشر رسالتك محليًاواصتلا ةخط نطاقما هو  •

  ؟دوليًا  أمإقليميًا

ًا مسبقالتي يمكن من خالل تطبيقها أن تختبري  بعض الطرق ذآريا •

  ؟مستهدفجمهور الستهوي المن أنها ستتتأآدي من و المخصصةرسالتك 

  ة منهم؟أوليتغذية راجعة للحصول على الممكنة ي بعض الطرق ما ه •

المصممة رسالتك  لنشرها بستشارآين  أو ستقومينما هي النشاطات التي  •

  ؟معين لجمهور خصيصًا

 اوالمنظمات الذين يمكن بناء تحالفات معهم لنشر فراد بعض األآرياذ •

 رسالتك؟

 أو ةالمرئي ة أوالمسموعأو المقروءة –وسائل االعالم أي نوع من  •

عالم الذي ما نوع اإل ؟ مع جمهوركلتواصللن مناسبًا سيكو نترنتاإل

طرق يمكن استخدام بأي  معلومات؟اليستخدمه جمهورك للحصول على 

 عالمية لنشر رسالتك؟هذه الوسائل اإل

ن استخدامها لمعرفة ما هي المؤشرات التي يمك ؟آيف سيتم قياس نجاحك •

  لمعرفة ما إذا آنت قد نجحت أم ال؟ أو نتائج جهودك

لوسائل  موجزبيان شارآات بإعداد تقوم المباإلستناد إلى خطة التواصل،  -٤

 ." الةاالعالمية الفّعئل الرسا"سابع التمرين الي نظر ا.عالم اإل



 
٢٧

   الجزء الثاني
  ؟ نوصل رسالتناآيف

  

سالة المناسبة للجمهور المناسب، ل الراصواصل الفعال ينطوي على إيتن الإ

فعلى سبيل . ًا معينًاجمهورستهوي  لتًا موضوعة خصيص استراتيجياتامستخدبا

حوارات مع قادة الرأي في المجتمع أو  ات رسالتك عبر اجتماعنيالمثال، قد توصل

 ينالمثقفو ينآاديمياألو ينالصحفيو ينالسياسيو آقادة المنظمات والحمالت

 نكوقد يساعدالذين   السياساتراسمي أو قرارل ايصانعو ينالقانونيوالمشّرعين و

عالم مستخدمة  جمهورك عن طريق وسائل اإلإلى نيقد تصل أو .في تحقيق هدفك

 المجالتأو    مثل الصحف اليوميةمحليًانسب األ تتصاالااللمعلومات وتكنولوجيا ا

. لكترونيةالمواقع اإل أو قوائم البريد االلكتروني أو التلفاز  أوبرامج الراديو أو

وبطريقتك أنت،  بصوتك –يصال رسالتك قوية إلمنافذ عالم هذه تعتبر وسائل اإلو

  .الخاصة

ما وآّل.عالم عبر وسائل اإليصال رسالتك إلرق هم الطأ واحدة من التوتعتبر المقاب

سواء  -مقابلة   أيةبإجراءن تقومي قبل أو. زادت فعاليتها ،آثر للمقابلةأرت حّضت

الهدف ن تعرفي أمن المهم ف -نترنت اإل أو التلفاز وأة للراديو معد أو آانت مطبوعة

 ة مقابل في الغيرك سيكونمن و ومن سيقابلك؟ لماذا تتم مقابلتك؟و من المقابلة

 الجمهور المحتمل إلىقومي بالتعرف   ؟حول الموضوعآراؤهم ما هي و معك؟

  منصممي .التواصلخطة  لهم وزن استراتيجي في ذا آانإوقرري ما للمقابلة 

زمام بخذي  ،ل المقابلةخال. ينهذي ستخاطبمناسبة للجمهور اللتكون رسالتك 

جميع تكون ن تأآدي من أ . رسالتكيصالإليقابلك من ال تعتمدي على ، واألمور



 
٢٨

 على المقابلة تمرنكن إ .ينها دقيقة وستساعد على تحقيق هدفكالمعلومات التي تقدم

 في ةفعاليأآثر وف يضمن لك أن تكوني شخاص مختلفين سأ آراءوالحصول على 

  .المقابلة

، يطةبسالة الرسالة الفّعيجب أن تكون  . أآبر نجاحك آان، رسالتكزادت فعاليةآلما 

كلمات خالية من اللغة مباشرة وسهلة التذآر ووباثنتين  أو فكار في جملةتوصل األ

 تحصرين  يجب أ.  تحتوي على اختصاراتال وآما،  أو الفنيةمفهومةالغير 

 اقتراحات تقدم ن يجب أو ،رئيسية ترغبين في تحقيقهاهداف أ ببضعةالرسالة 

عززي رسالتك باإلحصائيات  .هدافتلك األ آيفية تحقيق حول للناس محددة

 وقت خاللآثر من مرة إن تكرارك لرسالتك أ .حّيةمثلة الز واألووالشعارات والرم

   . سيحقق لك مزيدًا من النجاحإعالميةدة وسائل عبرعقصير 

  



 
٢٩

  عالمي اإلالتواصلتمارين حول 

  عالم مع اإلالتواصل: ٦تمرين 

  :هدافاأل

  تلفة عالم مخإ فوائد استخدام وسائل النظر في •

  مختلفةعبر وسائل إعالم  بفعاليةإليصال رسالة  تحديد طرق •

   دقيقة٩٠ :الوقت

قطعة ورق وتلفاز  وجهاز فيديوو" التواصل من أجل التغيير" شريط فيديو :المواد

  طباشير تخطيط أو قالموألوح  أو آبيرة

تقوم ميسرة متطوعة من المجموعة بقيادة النقاش وتكون مسؤولة عن مساعدة 
موعة على اتباع تعليمات التمرين ومراقبة الوقت والمناداة على أسماء المج

  .المشارآات اللواتي يرغبن في الحديث

 يعرفنها، التيعالمية اإلحمالت عصف ذهني لقائمة من ال بالمشارآاتقوم ت -١

  .اللوح أو وعة بتسجيلها على الورقتقوم متطو

من على آل رآات  تجيب المشاا تنتهي المجموعة من وضع القائمة،عندم -٢

 : بعضها أو األسئلة التالية

الراديو أم  المطبوعاإلعالم  : الحملةما هي وسيلة اإلعالم التي استخدمتها •

  ؟نترنت أم اإلالتلفازأم 

  ال؟  أو لماذا نعم ؟ة فعالّّالتهل آانت الحم •



 
٣٠

 الراديو اإلعالم المطبوع أو رسالتك من خالل ما هي بعض فوائد إيصال •

  .نترنت؟ وما هي المساوىء اإل أوالتلفازأو 

الوسائل اإلعالمية في الماضي ها في التي استخدمِتحاالت بعض ال آرياذ •

   جمهور أآبر؟إلىإليصال رسالتك 

هل قمت  ؟الصحف اإللكترونية أو مقابالت مع الصحافة جريتأهل  •

  التلفاز؟ أو الراديو عبربمقابالت 

 أو لماذا نعم ؟ية ناجحةهل آانت آل جهودك في استخدام الوسائل اإلعالم •

  ال؟

 اإلعالمي؟ التواصل معينة مفيدة عند استعمال تواصلهل هناك مهارات  •

  ؟ ما هي,أجبِت بنعمإذا 

 يمكن للمجموعة إعادة مشاهدة ، في األذهانماثًالحتفاظ بالنقاش السابق االمع  -٣

 إيصالومحاولة اآتشاف آيف يمكن " التغيير أجل من التواصل"شريط الفيديو 

 .بصورة أفضل اإلعالم من خالل المقابالت مع وسائل ةالرس

 :بعضها أو تناقش المجموعة جميع األسئلة التاليةبعد مشاهدة شريط الفيديو،  -٤

،  تقول زينة أنور في شريط الفيديو: رسالتك وفقًا للجمهورتصميم •

من المهم عندما نريد "  ماليزيا،فيفي مجال حقوق االنسان وهي ناشطة 

  ."فئات مختلفة لتناسبالتنا  رسنخصصتجاه تغيير ما أن ن نضغط باأ

 ؟لتناسب جمهورًا محددًا رسالتك تخصيصوائد ما هي ف -

لتناسب جمهورًا رسالتك تخصيص  في تصعوباالما هي بعض  -

 ؟ى هذه الصعوباتالتغلب عل ؟ آيف يمكنكمحددًا



 
٣١

 دانا فيكرز التواصلق خبيرة تعّل  :إيصال رسالتك بطريقتك الخاصة •

ن توصلي عالم تكمن في أنك تريدين أإلان أهمية مخاطبة إ": ي قائلةشيل

   " الخاصبصوتك ورسالتك

ن تحكي قصتك من خاللها أك يمكنما هي بعض الطرق التي  -

  ؟ أنتبطريقتك

  آيف يمكنك التغلب عليها؟ ؟اهما هي المشاآل التي قد تواجهين -

 بكل مقابلة أنت لست ملزمة بالقيام" -  تعلق شيلي:التحضير للمقابلة •

هل ستصل هذه الرسالة : سألي نفسك عدة أسئلة قبل الموافقةا .تطلب منك

ورك؟ وإذا آنت ههذه يلتفت إليها جمهل وسيلة اإلعالم و؟  جمهوركإلى

هي اإلذاعة  فهل هذه ،نتخبين إلى مسؤولين ُم رسالتكتريدين أن تصل

 ؟سؤولونليها الم محلية لن ينتبه إإعالمنها وسيلة أم أ آبرىمحطة 

 لنفسك قبل القيام هيهاتوجأن يمكنك ما هي بعض األسئلة التي  -

 بالمقابلة؟

 – المتنوعةللتحضير ألشكال المقابلة طرق المختلفة الما هي  -

  مقابلة مباشرالمقابلة الأو تلفاز؟ ال أو راديومقابل المطبوعة ال

  ؟  مسبقًاةمسجلال

ة اطة في المظهر مهم، تعتبر البسعالم المرئي في اإل:مظهرك ومالبسك •

 ،وفي شريط الفيديو. لرسالتكال لشخصك بل  الجمهور يجدًا حتى تجذب

واألزرق وليس الكحلي مثل   مالبس حيادية اللونبارتداءتنصح شيلي 

 وتنصح، الشعور بالثقةباستقامة مهم إلظهار الجلوس آما أن  .األبيض

  .ستخدام األيدي آثيرًا أثناء الحديثلتجنب اب



 
٣٢

لتفت  حتى يي الشخصكعض الطرق األخرى لتبسيط مظهرما هي ب -

  لرسالة؟ الجمهور ل

 ما هي بعض الطرق لتبسيط عرضك؟ -

 رسالتك تكون" : قائلةتوصي شيلي في شريط الفيديو،  :خالل المقابلة •

اإلحصائيات ب إيقاع الصوت واالستشهاد أو آثر قوة من خالل نبرةأ

ما آان وآّل .ات و نوادرأمثلة شائعة وحكايواستخدام عبارات شهيرة و

 رسالتك إلى ألنه يضيف مصداقية ، ساعدك ذلك أآثر،اختيارها مناسبًا

 وصف أهمية إعطاء يسعنيال  .يمنح المتلقي طرقا مختلفة لفهمهاو

الحلقة كون ن تفقط أليس المهم . دة حول ما تقولينجمهورك وقائع محد

 "؟ رائعةتلماذا آانهو  بل المهم ،التي اسُتضفِت فيها رائعة

  ؟آبر مصداقية أ رسالتكمنحوع المعلومات التي قد تساعك على ما ن -

تكرار رسالتك عدة مرات وفي وقت قصير من خالل لآيف يمكن  -

  تعزيز رسالتك؟في وسائل إعالم متنوعة أن يساعدك 

 قبل بدء األموربأنك تملكين زمام  إن شعورك :خذ بزمام األموراأل •

 بأن عليِك  تنصح شيلي.السالتك بشكل فّعاعدك على إيصال رالمقابلة يس

، ألنه متى ما بدأت  على مجريات المقابلةأنِت دائمًا المسيطرةن تكوني أ"

 ".عادة السيطرةستيكون من الصعب اسالكاميرا بالتصوير 

 قبل بدء المقابلة لتتأآدي لألخذ بزمام األمورطرق الما هي بعض  -

  لها؟من أنك ستبقين هادئة ومتمالكة لنفسك خال

ما هي بعض الطرق الستعادة السيطرة خالل المقابلة؟ وما هي  -

 بعض الصعوبات التي قد تواجهك؟ وآيف يمكنك التغلب عليها؟



 
٣٣

حول  في شريط الفيديو، تعرض المشارآات توصيات :األسئلة السلبية •

د واألسئلة السلبية التي قد تواجهينها خالل نقلتعامل مع اللعدة طرق 

وناشطة من ربية يل المثال، تعلق أمينة لمريني، وهي مفعلى سب. المقابلة

. نقدأن تكوني دبلوماسية هي أحسن طريقة للرد على ال: "المغرب قائلة

 تستطيعين أن .هذا خطأ أو أال، هذا ليس صحيح: فبدًال من أن تقولي

الموضوع الذي أتيت  أو ،...، نحن نعتقد حسنًا: تكوني دبلوماسية بقول

 "...للحديث عنه هو

ما هي بعض الطرق البناءة التي تستطيعين من خاللها الرد على  -

  األسئلة السلبية؟

 المواجهةأسئلة تي تستطيعين من خاللها استغالل ما هي الطرق ال -

 والنقد في المقابلة آفرصة لتعزيز رسالتك؟

التحدي في إن " : لشيليوفقًا :إجراء المقابالت مهاراتك في صقل •

.  بفعله عادًةينما تقوم عكس ينتعملك نآوي عالمي يكمن فالعمل اإل

 عندما نتحدث مع أحد نفعلهاقائمة من االشياء التي لدينا  ما يوجد فغالبًا

ولكن عندما يكون هناك تسجيل  .في أي مكان أو في العمل أو أفراد العائلة

 تعلمتها والطريقة التي شياء التي بعكس جميع األين تعملعليك أ... 

  ".ابه عادة تعملين

 إلىتحتاجين قد  التي التواصلأساليب  أو التصرفات بعض اذآري -

  تغييرها أثناء المقابلة؟

مهاراتك في حول آراء من حولك معرفة ما هي بعض الطرق ل -

 ؟المقابلة



 
٣٤

خاصة تك ال إن تمكنك من العثور على طريق:الرسالةدورك في إيصال  •

 فوفقًا .ةفّعالة اللقيادفي ا عنصر مهم وال هفّعبك إليصال الرسالة بشكل 

ومن خالل  ،إعالميًاشخص مناسب ليكون متحدثًا ليس آل " :لشيلي

. الشخصذلك وعي قد تعرفين أنك لست التجربة والخطأ والتقييم الموض

 عن التدريب رسالة ويكون مسؤوًال اليصيغ أنت الشخص الذي نقد تكوني

خر  آ ولكن قد يكون هناك شخص، واالنطباعاتود الفعلستخالص ردوا

د القيام ، لهذا من المفي أمام الكاميرا وإبداء المالحظاتمستعد للوقوف

 ."ي وتوزيع األدوارشارآبالعمل الت

  ؟ه في إيصال الرسالةينما هو الدور الذي تلعب -

 الجمهور إلى إليصال الرسالة أدائهما هو الدور الذي ترغبين في  -

تاجينها  المهارات التي تحصقلعلى آيف يمكنك العمل المحدد؟ 

 ألداء هذا الدور؟

ومن بين . من قبل المجموعة" التغيير أجل من التواصل"تقييم شريط الفيديو  -٥

  : ما يليمناقشتهايمكن األسئلة التي 

فهم أفضل لكيفية وضع التوصل لهل ساعدك شريط الفيديو على  •

  رسالة مؤثرة؟ 

 التواصلفهم أفضل لطرق التوصل لهل ساعدك شريط الفيديو على  •

 ؟ال من خالل وسائل اإلعالمّعالف

 ؟ ما هو الجزء األقل قيمة؟ هو الجزء األآثر قيمة في الفيديوما  •

 ؟ ية األخرى التي قد تكون مفيدة لكما هي المواد المرئ •



 
٣٥

  الرسائل اإلعالمية الفعالة: ٧تمرين 

  : الهدف

  الة إعالمية فّع صياغة وإيصال رسالة •

   دقيقة٦٠ :الوقت

 تخطيط أقالمولوح  أو قطعة ورق آبيرةو از فيديوجهو وتلفاز  آاميرا فيديو:المواد

  طباشيرأو 

تقوم ميسرة متطوعة من المجموعة بقيادة النقاش وتكون مسؤولة عن مساعدة 
 والمناداة على أسماء يمات التمرين ومراقبة الوقتالمجموعة على اتباع تعل

  . المشارآات اللواتي يرغبن في الحديث

 وتعمل آل مجموعة ثالث أو مشارآتينفرق صغيرة من  إلىتقسم المجموعة  -١

 خطة العمل التي إلى يستند عالممختصر لإلبيان صحفي  صياغة وإعداد على

 وينبغي أن يعكس ."التواصلخطة عمل "تم وضعها في التمرين الخامس 

بيان ن يتضمن الأ على , الرؤية المشترآة التي اعتمدتها المجموعةبيانال

  :األمور التالية

   .الموضوع أو تعريف المشكلة •

 .المجموعة أو ذآر أهداف الفرد •

 .تحقيق األهدافلوسائل قراح تا •

 .حقائق وحكايات واقعية مؤثرةو، ةع مقِنةدلأتقديم  •



 
٣٦

 األساسية، تهممااهتماوقيمهم من حيث الجمهور المستهدف مراعاة  •

 .تتوافق معهمبحيث  الرسالة وتصميم

ي يمكنهم جراءات العملية التاإلوآيفية تدخل الجمهور  حول اقتراح •

 . للمساهمة في معالجة المشكلةا بهالقيام

 منظمتك وأسماء برامجك المهمة ك واسمتأآدي من أن يكون اسم •

 . الرسالةواضحًا في

م الرسالة في مقابلة تلفزيونية صورية ير متحدثة لتقدختيايقوم آل فريق با -٢

 يجريدور الشخص الذي  لعبتقوم متطوعة من فريق آخر ب.  آلهاللمجموعة

  .بالمقابلة

 ة عن مختصرنبذة تقوم المتحدثة بإعطاء ،  الصوريةقبل البدأ بالمقابلة -٣

تلك تقوم و.  بمقابلتهاستجريآة التي  للمشاِر الذي ستمثله موضوع الفريق

 .لتقوم بطرحهما خالل المقابلةسؤالين  بصياغة المشارآة بدورها

من الممكن  .في ثالث دقائقنها اإلعالمي بيا بتقديم تقوم آل متحدثة تباعًا -٤

 ، آلها المقابلة على جهاز التلفازن تشاهد المجموعةتسجيل المقابالت على أ

م يقّد(. فضلأيم الرسالة بطريقة تقدمكانية تقديم الرأي حول إوبهذا يمكن 

ل المقابالت التلفزيونية مثلة حوأ"  التغييرأجل من التواصل"شريط الفيديو 

 .)الصورية
 مكن سئلة التي ين بين األوم .جموعة بتحليل ونقد فعالية آل عرضتقوم الم -٥

  :  طرحها

  ؟إلقناعكآل المعلومات الالزمة  البيان اإلعالمي هل وفر •

  ؟  في عملية اإلقناعتساعديمكن أن ما هي المعلومات اإلضافية التي  •



 
٣٧

 ؟ ة لهذه الرسالة معلومات غير ضروريةهل آان هناك أي •

حدثة باسم الفريق  التي استخدمتها المتالتواصلت ما هي مهارا •

 ؟إليصال الرسالة

 ال؟ أو ؟ لماذا نعمهل آان العرض مقنعًا •

 ؟ال أو هل آان العرض فعاًال؟ لماذا نعم •

 ، ما هي؟نعمأجبِت بهل هناك طرق لتحسين العرض؟ إذا  •

  
  



 
٣٨

  "يريغت الأجل من التواصل"تقييم آتيب وفيديو 
  

وينبغي أن تحظى المشارآات بفرص .  عملية تعلمة من أيًايييم جزء أساسيعتبر التق

 إلىباإلضافة  .مفعالية عملية التعّلوالنظر أيضًا في اء الورشة، ه أثننتعلم فيما للتأمل

سرات استخدام المعلومات التي سيوفرها التقييم لتحسين األداء في ي، يمكن للمذلك

  .الورشات والجلسات المستقبلية

  



 
٣٩

  ييم تقال: ٨تمرين 

  :فالهد

  ل استخدام الكتيب وشريط الفيديوتقييم ما تعلمته المشارآات من خال •

  تقييم عملية التعلم المستخدمة في هذا الكتيب والفيديو •

   دقيقة ٣٠ :الوقت

  طباشيرأو تخطيط   أقالم ولوح أو  قطعة ورق آبيرة:المواد

ن مساعدة تقوم ميسرة متطوعة من المجموعة بقيادة النقاش وتكون مسؤولة ع
 والمناداة على أسماء جموعة على اتباع تعليمات التمرين ومراقبة الوقتالم

تقوم متطوعة ثانية بتسجيل ما تقوله . المشارآات اللواتي يرغبن في الحديث
   . للجميعن يكون ظاهرًاأاللوح الذي يجب  أو المشارآات على قطعة الورق

  أآثر من غيرها نهباعجإأثارت التي جوانب ديد التقوم المشارآات تباعًا بتح -١

 .األسباب نومن ثم يشرح" التغيير أجل من التواصل"في دليل وشريط الفيديو

  .اللوح أو  على الورقلنهة ما يقتسجل متطوع

لم تحز على حديد السمات التي تقوم المشارآات بتستخدام نفس الطريقة اب -٢

 أو ورق التسجل المتطوعة على .األسباب ويشرحن إعجابهن مثل غيرها،

  .اللوح تعليقات المشارآات

 : المشارآات األسئلة التاليةبعد ذلك، تناقش -٣

ورشة العمل والدروس التي تعلمتها من دليل وشريط آانت هل  •

 توقعاتك؟وفق " التغيير أجل من التواصل"الفيديو 



 
٤٠

ها ال تشعرين بأن الفّعالتواصلجوانب أخرى في موضوع هل هناك  •

  ؟ نعم، ما هيأجبِت ب؟ إذا إضافيةمات  معلوإلىما تزال بحاجة 

 في التواصلمهاراتك الجديدة في ما هي توقعاتك إلمكانية استخدام  •

 آيف؟ ؟حياتك اليومية
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