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 ألوان التعبير الشفهي) تابع(

 -المناظرة -التعبير الشفهي بتطرقنا لبعضها) المحادثةلقد رأينا في الحصة الماضية ألوان 

 الندوة(. و في هذه الحصة، سنواصل التطرق لبعضها اآلخر، و نبدأ ب:

 :إدارة االجتماعات -

تعرف إدارة االجتماعات بأنها طريقة لترتيب مناقشة معينة حول موضوع محدد و تنظيمها، 

 يتوصل المناقشون من خاللها إلى قرار معين.

 الجتماعات نوعان: رسمي و غير رسمي.و ا

و االجتماعات الرسمية في مجموعات منظمة من الناس تلتقي لغرض معين، و يجري 

الحديث لتحقيق هذا الغرض، و تسير االجتماعات بوجود رئيس لها، و َمحاضر و جلسات و 

فيها جدول أعمال، و أعضاء مشاركين. و تتميز االجتماعات غير الرسمية بأن األحاديث 

 تلقائية كأحاديث النوادي االجتماعية و الروابط األدبية.

 :الحوار -

إن االتصال باآلخرين و الحوار معهم يزيل الملل و الحيرة و اإلحساس بالنفي، و يوفر لهم 

السالم و الطمأنينة، فاألب الذي يعّود سائر أفراد عائلته الحوار و المكاشفة و الصراحة 

أسرية مطمئنة، و يحل مشكالت كان من الممكن أن تتفاقم و يجعلهم يعيشون ضمن حياة 

يصعب حلها. و كذلك في كل ميدان من ميادين الحياة، فإذا ساد الحوار القائم على احترام 

الرأي اآلخر سادت المودة حتى مع اختالف الرأي، ذلك أن الحوار يعطي للنفس فرصة بث 

 الكشف كل من المتحاورين معا.همومها و الكشف عن مشكالتها و يستفيد من ذلك 

و نجد  الحوار حاضرا حضورا قويا في العالقات االجتماعية، و كل فرد في المجتمع بحاجة 

ألنه يمثل منهجا رئيسيا من مناهج النجاح في الحياة اليومية، مهما اختلفت مواقع  ماسة إليه

ن صاحبها مراعاة اآلداب األفراد و تباينت وظائفهم. فالحوار مهارة رفيعة المستوى تتطلب م

 الالزمة لذلك.



 آداب الحوار:

عندما يكون الشخص في حوار مع غيره فإنه يكون مرسال و مستقبال في الوقت نفسه، و كي 

 يكون الحوار مفيدا و ذا مغزى ينبغي مراعاة بعض اآلداب، منها:

 احترام  شخصية المتحاور، و يظهر ذلك جليا من خالل: -

  باالنتباه لكالمه، و عدم تجاهله و االنشغال عنه بشخص أو االهتمام به

 موضوع آخر،

  عدم تحقيره، و تجنب السخرية منه و االستهزاء به، فالمحاور يكون هدفه إما

اإلقناع أو االقتناع، و لذلك فإبداء المودة و االحترام للطرف األخر يكون سببا 

 في استمرار الحوار،

 ة نظره كاملة، و التعامل مع طروحاته بصدر فسح المجال له للدفاع عن وجه

 رحب عن طريق إتاحة الوقت الكافي لعرضها و بيانها.

 تجنب مقاطعة المتحاور قبل إتمام حديثه، ألن ذلك يبعث عن استيائه و يشتت أفكاره، -

تجنب تكذيب المتحاور و تسخيفه، فاحترام وجهة نظره أمر توجبه حرية الرأي، لكنك  -

 أيه بلباقة دون أن تسيئ له أو إليك،تستطيع أن تدحض ر

التأني قبل إطالق التعميمات و األحكام، فالتلفت السريع إلى النتائج قبل تمحيصها  -

 يوقعك في الندم و يسبب لك اإلحراج،

عفة اللسان: من آداب الحوار أن ال يبالغ المتحاور في المدح و ال يسرف في الذم،  -

 يه الشر و الرذيلة،فاألول فيه ملق و مهانة، و الثاني ف

حسن الصمت و اإلصغاء: الصمت هو السكوت بعد الكالم و تقديم الفكرة، أما  -

اإلصغاء فهو االستماع، و لكي يتحقق الصمت و اإلصغاء في المحاورة، يتطلب ذلك 

 توافر عدة أمور منها: االنتباه، و عدم مقاطعة اآلخر. 

ما هو إجراء إيجابي يمثل خطوة نحو و الصمت بالنسبة للحوار ليس موقفا سلبيا، و إن

الكالم الصائب؛ و اإلصغاء أدب رفيع و خلق حسن يوصل إلى الفهم و التفهم، فإنه 

من حسن األدب أن ال تغالب أحدا إلى الكالم، و إذا سئل غيرك فال تجب عنه، و إذا 

 حدثك بحديث فال تنازعه إياه و ال تقتحم عليه  فيه.

ف به المتحاور يفتح الطريق أمام اآلخر و يتيح له التواضع: الذي يجب أن يتص -

المجال إلبداء الرأي و الفكرة، و يتمثل التواضع في عدم الثناء على النفس، و لهذا 



على المتحاور أن يتجنب الحديث عن نفسه، و عن إنجازاته، ألن شر المتحدثين من 

 آثر الحديث عن أحواله و أكثر الكالم عن نفسه،

نة، و ذلك من خالل االبتعاد عن االنفعال و التوتر العصبي الذي الهدوء و المرو -

يؤدي حتما إلى فشل الحوار و عدم االستفادة منه، كما يجب تجنب رفع الصوت أو 

 الصراخ.
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 المطلوب:

اكتب حوارا بين شخصين محاوال تطبيق آداب الحوار، على أن يكون الموضوع من 

 اختيارك.

 

 


