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  مهارات اإلقناع في تنمیة الموارد المالیة
  ّللمؤسسات التطوعیة

  
  خیر سلیمان شواهین.د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢

  :مقدمة
ٕوانما عمال مؤسسیا  ، عفویا یعتمد على الجهود والخبرات الفردیةجمع التبرعات لم یعد عمال 

  .وعلما قائما بذاته
قمت بعقدها في مدینة صنعاء الیمنیة وهذا الكتاب تم تجربته عملیا من خالل تقدیمه في دورة 

وأنا أضعه هذا الموقع لیستفید منه ،  لمؤسسة انهض للتنمیة والتمكین٣/٢٠١٤/ ٣- ٢یومي 
راجیا من اهللا أن یكون في میزان حسناتنا ، ّجمیع العاملین في المؤسسات الخیریة والتطوعیة

  وال تنسونا من صالح دعائكم، وحسناتكم
  

  شواهینخیر سلیمان .د: أخوكم

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣

 نظرة عامة... جمع التبرعات 
  

  یجب أن یلمس الناس بأیدیهم إنجازات أي مؤسسة حتى یتشجعوا للتعاون معها
  

  :نصائح خبراء
  

  :في جمع التبرعاتوالحماس عند العاملین مفاتیح تساعدك على المحافظة على الدافعیة أربعة 
  

  
  : وضوح الرؤیة-١

ي هذا المجال رؤیة واضحة ودقیقة المعالم حول دوره في هذا من المهم أن یمتلك من یعمل ف
، وأهمیة مشاركته في جهودها، العمل  حول أهمیة هذا العمل أي المؤسسة التي یعمل ألجلها

  .ودوره في تحقیق أهدافها

  
  

 :خطة العمل-٢
 تتضمن بعنایة محددة  خطةإلىتحتاج  ،الرؤیة الخاصة بك لتحقیق 

وهذه اإلجراءات یجب ،  هدفكلوصول إلىل تتخذسوف  اإلجراءات التي
     .أن تبنى على نظرة واقعیة وتكون قابلة للتطبیق

  
  



 

 ٤

  :مواقف والتوجهاتال -٣
 هدفك، إلى للوصول سعیك وأثناء،  الحفاظ على النظرة اإلیجابیة أمر أساسي لتحقیق أي هدف

لمثل هذه العقبات والنكسات من المهم عدم السماح و ،فال مناص من أن تواجه العقبات والنكسات
وقع من المت و،لمشكالتهذه ایجاد الحلول لبل علیك أن تسعى إل، أن تثنیك عن مواصلة عملك

األخطاء جزء مهم ویجب أن تعتبر أن ،  تقع أنت أو المؤسسة التي تعمل من أجلها في أخطاءأن
 والمهارة والبصیرة بحیث تقل ّیها ومحاولة تجاوزها یكون عندك الخبرةمن عملیة التعلم، والتفكیر ف

  .فرص ووقوعك في الخطأ وتجعلك قادرا على مساعدة اآلخرین في تجاوز أخطائهم

  
  

  : الثبات-٤
 الذین ینجحون أولئك الفرق بینو، الرفض عندما تواجه  عن األمر كلهأن تتخلى جدا من السهل
نك تطلب من الناس بعضا من وال تنسى أ،  الثبات لدیهممستوى الفاشلین هوأهدافهم و في تحقیق

، ّوكثیر من الناس یصعب علیهم التخلي عن شيء مما یملكون، أغلى ما لدیهم وهي أموالهم
ولكن حتى هؤالء الناس إن جئتهم في الوقت والطریقة ، وخاصة إن حصلوا علیه بجهد كبیر

  .المناسبة فإنك تحصل منهم على ما ترید



 

 ٥

 
  

 التبرعات؟ لجمع مستعد أنت هل
 على التبرعات جمع یقتصر أن ینبغي ال  لذلك مؤسستك لنجاح باألهمیة التبرعات جمع یتسم

 عمال منهجیا یكون أن یجب بل أموالك، تنفد عندما إلیه تلجأ ًعمال یكون أن وال بعینه، غرض
 :یلي ما التبرعات جمع في النجاح یستلزم، ًومتواصال ًومنظما ًمستمرا

   وحدیثة فعالة مؤسسیة خطة- ١
   واضحة مهمة- ٢
   اإللهام على تبعث نظرة- ٣
     طموحةوتطلعات أهداف- ٤
   واألمناء اإلدارة مجلس وأعضاء والعاملین المتطوعینتبادل الخبرات والمشورة بین - ٥
  
 :یلي ما التبرعات جمع في النجاح یتطلب ٕوانما المال؛ طلب بمجرد التبرعات جمع یرتبط الو
   الجید التواصل-
   ولیةالمسئ تحمل-
   الثقة-
   المصداقیة-
   اإللهام على تبعث إیجابیة صورةتقدیم -
   التبرعات لجمع وأسالیب أدوات تطویر-
  
  
  



 

 ٦

 العامة والصورة یةمسئولوال األخالقیات
 : أخالقي بشكل التبرعات جمع
 الحفاظ ویمكنك دخلك، في ًدورا تلعب أن فلألخالق أخالقیة، دعائم على تقوم مؤسستك أن بما

 مبادئ للخطر تعرض أنها اعتبار یتم قد والتي التبرعات أو رفض إرجاع في حقك على
 مؤسستك مصداقیة ترتبط المانحة، إحدى الجهات من هدیة تقبل أن بمجردف ونزاهتها مؤسساتك

 .الجهة تلك بمصداقیة ًوثیقا ًارتباطا
 یتم للتبرعات أخالقیة سیاسة أجل من علیها واالتفاق العریضة الخطوط مناقشة المستحسن ومن

 .مؤسستك في اعتمادها
  

 :التبرعات أحد رفض إلى مؤسستك تقود قد التي األسباب من
   إجرامیة بمصادر األموال ارتباط .١
   مؤسستك أهداف وبین المانحة الجهة أهداف بین تام تعارض وجود .٢
 تناقص ىإل ذلك یؤدي وقد، لمؤسستك المقدم التأیید تراجع إلى األموال تلقي یؤدي قد .٣

   .منك المستفیدة للجهات المتاحة المصادر في
 .التبرعات إرجاع إلى االضطرار من ًبدال البدایة، من بذلك القیام األفضل .٤

  
 :التقاریر وتقدیم والشفافیة یةالمسئول

 التبرعات جمع تقترح الذین والمؤیدین المانحة الجهات تجاه یةلمسئولا تحمل على احرص- ١
   .منهم

 جدید إلكتروني موقع تأسیس ولعل،  ئمدا اطالع على ٕوابقاؤهم عملك حول بالشفافیة االلتزام- ٢
إلعالم المتبرع بوصول  مناسبة وسائل تمثل   بوصول المبلغإخباریة إلكترونیة رسالة ٕوارسال

 .وتعتبر وثیقة رقمیة تمنح المتبرع مزید من الثقة، األموال بالطریقة الصحیحة
 .وص أموال التبرعات یجب إعالم المتبرعین بذلكإذا حدثت أي مشكلة بخص- ٣
 االتفاقوحسب  التقاریر تقدیم بشأن الدعم منح جهات بمتطلبات الوفاء على ًدائما احرص- ٤

 . معهماألصلي
  
  
  
  



 

 ٧

  :اتواستعداداختبار قدرات 
  

  :قم باإلجابة على هذا االختبار السریع للتحقق من مدى استعدادك لجمع التبرعات لمؤسستك
  
  ل لدیك هدف واضح حول المبلغ المطلوب جمعه لتحقیق أهداف وتطلعاتك؟  ه  .١

ً سواء یتلقى أجرا أو متطوع –هل هناك شخص في مؤسستك   یمكنه تخصیص ثالث ساعات –ً
  على األقل في الیوم لجمع  التبرعات؟

  هل لدیك صیاغة حدیثة لبیان المهمة والنظرة التي تتبناها مؤسستك؟    .٢
  ة إستراتیجیة لمؤسستك؟  هل لدیك خط  .٣

إذا طلبت من العاملین ومن أفراد مجلس اإلدارة توضیح مهمة المؤسسة ونظرتها، فهل سیمكنهم 
  القیام بذلك؟ وهل  ستتطابق روایاتهم؟

  هل یستوعب أعضاء مجلس اإلدارة أهمیة جمع التبرعات للمؤسسة؟    .٤
  تبرعات لمؤسستك؟  هل یساعد جمیع أفراد مجلس اإلدارة لدیك في جمع ال  .٥
  هل یمكنك تقدیم قائمة باألسواق أو قطاعات الجماهیر األساسیة لتلقي خدماتك؟    .٦
  هل تعرف كیف ستقوم قطاعات الجماهیر التي تخاطبها بوصف صورة المؤسسة؟    .٧
هل كل أفراد العاملین ومجلس اإلدارة في المؤسسة ملتزمون ومتحمسون بشأن الخدمات التي   .٨

   مؤسستك ومهمتها؟  تقدمها
  ًهل لدیك مصادر مخصصة تماما لجمع التبرعات؟    .٩

  هل لدیك عالقات تعاونیة مع غیرك من المؤسسات غیر الساعیة للربح؟    .١٠
  هل التقنیة التي تتبناها على أحدث ما یكون؟    .١١
ولى هل تحافظ على اتصالك بوسائل اإلعالم فیما یتعلق بمؤسستك واألحداث التي تت  .١٢

  تنظیمها؟  
  هل تحافظ على عالقات جیدة مع قیادات المؤسسات في مجتمعك؟    .١٣
  هل لدیك نسخ حدیثة من بعض العناصر التالیة والتي تشرح مؤسستك؟    .١٤

، مقتطفات من الجرائد، رسالة إخباریة، دعوة لألحداث الخاصة، اتخطاب، مواد تسویقیة، اتكتیب(
  ...)ور أو لقطات فیدیوص، تقریر سنوي، بیانات صحفیة

  
  
   
  



 

 ٨

 :التبرعات جمع عن المسئول دور
 عملك في بالحماس التزم .١
 احتیاجاتك حول بالصراحة التزم .٢
 عملك؟ في ستحدثه الذي الفارق حول واضح تصور لدیك هل .٣
 ًتدریجیا والتوسع مجتمعك إلى بالوصول علیك ثم...مانحة جهات من ًحالیا لدیك بما ابدأ .٤

 خارجه
  في عملكالتواصلة ال تنسى أهمی .٥
 وجیوبهم.. وقلوبهم الناس عقول إلى الوصول علیك سیكون .٦
 المساعدة طلب تنس ال .٧
 )تطلب أشیاء عینیة أو خدمات(المال  تطلب أن ًدائما علیك یكون لن .٨
 اإلمكان قدر الشكر تقدیم من ِأكثر .٩

 طیب وقت بقضاء علیك النهایة، وفي .١٠
 

 أن یقبل  ویمكن ،العطاء على تشجع دیانة فكل ،ًتقریبا ثقافة لك في العطاء تقالید توجد
 :لألسباب التالیة العطاء على الناس
 :یلي ماك الدوافع تكون عامة بصفة .١
   أفضل ًمكانا العالم جعل .٢
   ذاتیة مصلحة تحقیق .٣
   الخیري بالعمل باالرتباط الفخر .٤
   واالنتماء ةكالمشار .٥
   ركِالذ دوام .٦
   ) ضریبیة( مالیة إعفاءات .٧
   لذنببا الشعور .٨
   األثر طویل تأثیر إحداث .٩

 "ال" بكلمة الرفض صعوبة .١٠
  

 لماذا یمتنع الناس عن العطاء؟
  ألنهم ال یتواصلون مع الشخص الذي یقدم الطلب  .١
ًألنهم سمعوا أخبارا سلبیة عن المؤسسة المعنیة  .٢ ً  



 

 ٩

  ألنهم ینسون  .٣
  ألنهم ال یعتقدون أنه یمكنهم إحداث فارق  .٤
  لوب منهم ألنهم مرتبكون بشأن المط .٥
 !ألنه ال أحد یطلب منهم ذلك .٦

  
 اإلقناع بتقدیم الدعم

ًویمثل ذلك عرضا للمعلومات حول سبب احتیاجك للمال والذي سیمثل دافعا مؤثرا یحرك الجهة  ً ً
یز جهود مؤسستك على المطلوب كوسوف یساعدك هذا المستند على تر.  قضیتكالمانحة لدعم

 .لجمع األموال وسبب قیامك بذلك
 
 :نقاط الواجب إدراجهاال

ًمن أنت، قدم ملخصا حول المؤسسة  .١ ِّ   
   ما هي أهداف هذا المشروع، وما هي الخلفیة واالحتیاج؟ ما هو السبب؟  .٢
   ما الموضوع بشكل عام؟ : هدف یمكن تحقیقه .٣
   یف ومتى؟ كما الموضوع على وجه الخصوص؟ : األهداف واألنشطة .٤
   الدلیل : المتابعة والتقییم .٥
   ما المبلغ الذي تحاول جمعه؟ ما الفترة الزمنیة التي تحاول جمع المال خاللها؟ : زانیةمیال .٦
   ًمن أیضا یتولى المساهمة؟  .٧

  
 :ّ فكر فیما یلي–قم بالتحدث إلى الجهات المانحة 

   ما وجه أهمیة االلتماس وما سبب االستعجال فیه؟  .١
   ماذا سیحدث لو فشل هذا االلتماس لتقدیم الدعم؟  .٢
 ًر االلتزام دائما باإلیجاز وااللتزام بنفس الموضوع واستعجال الطلب وتحفیز الهممكتذ .٣

  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠

  :مراحل التعامل مع الجهات الداعمة

  
  

  
  
  
  
  
  



 

 ١١

 :المنافسین تحلیل
  تخیلیین أم حقیقیین انواك ًسواء المنافسین، على التعرف أو فكرة تكوین المهم من .١

 :امعرفته علیك ینبغي التي المشكالتو
   األموال؟ أم التمویل جهات على التنافس، مجال ما .٢
   مستواك؟ نفس على المنافسون یعمل هل .٣
   المنافسین؟ هؤالء بین من قوىاأل المنافسون هم من .٤
وهل یمكن العمل معهم بشكل متوازي بحیث ، هي مجاالت التعاون أو التصادم معهم ما .٥

 ال یحدث تضارب في المصالح؟
   عنهم؟ ةتنافسی میزة لدیك هل .٦

  
 :یلي فیما ّفكر

   التنافس في طریقتك .١
   فیه تتنافس الذي المستوى .٢
   معك یتنافسون من .٣
 التنافس مستوى .٤
   المؤسسة اسم مستوى .٥
   المنتجات مستوى .٦
  المیزانیة مستوى .٧

  
 األفراد من حتملونالم المؤیدون یشكلها التي المصادر

  الحالیون  األعضاء .١
   والدولیون والسابقون الحالیون المتطوعون .٢
   زبائنك أو عمالؤك .٣
   السیاح .٤
   المحلي المجتمع یشكلون الذین األشخاص .٥
   وأسرتك أصدقاؤك .٦
   اإللكتروني موقعك زوار .٧
   موقعك أو مشروعك زوار .٨
 المهتمون بمجال عمل مؤسستك األفراد .٩

  



 

 ١٢

 :هرم المتبرعین

  
  
   
 المتبرعین بارك من التبرعات جمع

 جامعي ومصادر وقت من  یستهلك الكثیرًاستثمارا یمثل برعینالمت بارك من التبرعات جمع إن
 حیث ًحجما، األصغر للمؤسسات الطویل المدى على ًمصدرا للدخل یكون قد ولكنه التبرعات،

 للتمویل فرصة أنها إال ، الحجمبیرك عمل فریق وال ضخمة میزانیة إلى البدایة في یحتاج ال إنه
  .للتمویل سریع حلك استخدامها وال فیها جلالتع ینبغي وال البعید، المدى على

 :النصائح بعض   وهذه
 بركأ استثمار عن ًفضال شخصیة عالقات بناء الرفیع المستوى ذوي من المتبرعون یتطلب- ١

 .المتبرعین من غیرهم مع بالمقارنة وذلك الموارد، أو الوقت  في ًسواء ثركأ بشكل ومكثف
  .بعینه لمشروع أموالهم تخصیص ویطلبون المشروعات على یزكالتر إلى المتبرعین بار كیمیل- ٢
  .مباشر بشكل المتبرعین مع التعامل علیك یكون- ٣

   طویل ٍوقت قضاء  وقد تحتاج إلى،مكثفة أبحاث إجراء علیك سیكون الشروع، فقبل جدید، ومن
 تضییع عدم على احرص ولذلك المنحة، على للحصول السعي فيسنة أو أكثر  إلى یصل قد

 .النهایة في الدعم یقدم لك أن المحتمل غیر من شخص خلف بالسعي وقتك
 
 



 

 ١٣

 
 الممولین تحدید في فقط لیس الفعالیة، غایة في یكونوا أن اإلدارة مجلس ألعضاء یمكن- ٤

 .الرفیع المستوى ذوي من المرتقبین المتبرعین تحدید في ًأیضا ولكن المرتقبین،
  

 : نسبة مشاركة كبار المساهمین

  
هیئات المساعدات الدولیة، : بیر من الهیئات والجهات المقدمة للمنح، ومن بینهاكناك عدد ه

المحلیة (وهیئات المساعدة متعددة األطراف، والمنظمات غیر الحكومیة، والمنح الحكومیة 
االت المانحة، والمؤسسات المحلیة والدولیة، والمؤسسات الدینیة، والمؤسسات ك، والو)والقومیة

 .اتكعة للشرالتاب
. ، فسیكون علیك البدء بإجراء األبحاث من هذه الوكاالت مصدر للتمویل وعند البحث عن 

 :ولعلك ترغب في التعرف على ما یلي
  االت التي ستتولى تمویل مشروعك على وجه الخصوص؟ كما الو- ١
  یف تفضل التقدم بطلب للتمویل؟ ك- ٢
  مناء والذین قد یدعمون طلبك؟ هل من المتوقع أن تعقد أیة روابط مع األ- ٣
  من هو الشخص األفضل لالتصال به أو لعقد عالقة معه؟ - ٤
  ما حجم المنح التي تفضلها؟ - ٥



 

 ١٤

  ما المنحة التي تعرضها تلك الجهات؟ - ٦
ال معنى للتقدم ف، وما هي شروطهم وطلباتهم ، ما القیود المفروضة من جانب الجهة المانحة - ٧

 .الجهات أن تدعمه ولن تقبل على تقدیم الدعم له  ال یمكن لتلكبطلب للحصول على شيء
ما نوع المشروعات التي قامت تلك الجهات بدعمها في الماضي، بحیث یمكنك التعرف على - ٨

 وبحیث یمكنك تعدیل أسلوبك لالتصال بما یتماشى معها؟ الجوانب الخاصة الهتمامها، 
  . ا قبل سماع الردتوقیت تقدیم الطلب والمدة التي سیستغرقه- ٩

  . ًاستكشاف المؤسسات األخرى التي صادفت نجاحا في طلباتها-١٠
ما نوع التعلیقات والتقاریر التي تطلبها؟ هل یمكنك االمتثال لمتطلباتها بشكل واقعي؟ على -١١

ة المنحة المقدمة من االتحاد األوروبي أو األمم المتحدة على عملی ًسبیل المثال، غالبا ما تنطوي 
  .بیر من العاملینكٍإلصدار التقاریر تتطلب جهود عدد 

  هل ستقدم تلك الجهات الدعم لنفس المؤسسة مرتین؟ -١٢
  ؟هل ینتظرون تلقي أي نوع من التقدیر أو االستفادة من الدعم أم ال-١٣

   
المؤسسات الدولیة واألندیة التي لها ارتباطات خارجیة ال أظن أنها تقدم تبرعا من أجل 

ولهذا یجب اتخاذ الحذر الشدید عند محاولة الحصول ، صول على رضا اهللا سبحانه وتعالىالح
 .على تبرع منها

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٥

  مهارات اإلقناع
 إعطاء وقد تم ،لتفكیر الناقدلوالتي هي جزء من برنامج ، أهم مهارات اإلقناع 

 واخترت وقد أصدرت كتابا في هذا الموضوع، )RISK(النسخة العربیة منه اسم 
  .األمثلة والتطبیقات بناء على ثقافتنا العربیة اإلسالمیة

  
  

  :التفكیر الناقد یدور حول اتجاهین 
  هو كیف تتأكد من صدق وأهمیة ما تسمعه أو تقرأه أو تراه : األول

  :  تقدیم أمثلة
  

  ؟ هو كیف تستطیع إقناع الناس بما ترید : الثاني
  

وسیكون ، عاتّوهذا ما یهمنا في عمل جمع التبر
وعدد المهارات التي تقع ، موضوع هذه المحاضرة

سوف نشرح عدة ، ) مهارة٢٠(تحت هذا الموضوع 
مهارات ثم عمل مجموعات وبعد عرض أعمال 

  .المجموعات ومناقشة عامة
  
  
  



 

 ١٦

  :وهذه هي المهارات
 جاذبیة االسم   .١
 تسویق الفكرة  .٢
 اإلقناع الساذج   .٣
 أسئلة الدفاع  .٤
 الدعایة   .٥
   المناورة .٦
 قوة التأثیر  .٧
 التأثیر في المشاعر   .٨
 الدفاع عن الذات .٩

 األمثلة المنطقیة .١٠
 قوانین المجتمع   .١١
 المعاییر المزدوجة   .١٢
 الحد الفاصل  .١٣
 اإلقناع بلغة التكرار .١٤
 األهمیة والضرورة   .١٥
 التلمیح   .١٦
 تفنید المناقشات والمجادالت .١٧
 البرهنة على صحة الكالم .١٨
 التمییز بین الحقیقة والرأي .١٩
  ابة المقصودةتجنب اإلج .٢٠

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٧

  : جاذبیة االسم: اسم المهارة-١
ًفقد تضع اسما  لكتاب یكون مؤثرا وله جاذبیة على أشخاص .. لألسماء تأثیر على األشخاص

  .معینین مما یؤدي إلى زیادة في البیع وما شابهه من أسماء المنتجات
  

  :مثال من القرآن الكریم

  
  :١مثال

أمثال عائشة أم ... سمیات التي تعطي صاحبها الشرف واالحترامالتاریخ اإلسالمي مملوء بالت
  . المؤمنین وسیف اهللا المسلول وجعفر الطیار والكثیر الكثیر من األمثلة

وهنالك أمثلة على أسماء طرحت على أصحاب السوء والندامة مما یورث لهم االبتعاد والجفاء 
  .  والنكرة من المؤمنین أمثل أبو جهل وأبو لهب

  : ٢لمثا
وردت في بعض النصوص والمجالت العلمیة تسمیات وصفیة لمرض اإلیدز  إلظهار خطره 

وهذه ،   مكنسة الشواذ، مقبرة الجنس الحرام: وبشاعة المعاصي التي تؤدي إلیه ومن هذه األسماء
  التسمیات تأثیر على المستمع لما لها من جاذبیة ووقع 

  
  األسماء عند البدو :٣مثال

البدو أبناءهم بأسماء قد تكون مخیفة أو ثقیلة على األذن لتخیف األعداء حسب    یسمى بعض 
   غویالن ،بعیجان، طریخم: ومن هذه األسماء، اعتقادهم

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٨

  قصة األعمى والربیع-٤مثال

  
  
ًمعان جمیلة قصة األعمى الذي جعل من أحد األرصفة مكانا یجلس  ن القصص التي فیها منم

 ویحكى أن هذا األعمى.ي أن یتصدق الناس علیه لعدم قدرته على العملًطمعا ف فیه كل یوم
ًكان یضع أمامه كیسا فارغا یستقبل فیه صدقات الناس علیه علیه شخص  وفي ذات یوم مر.ً

األعمى خلفه وقد كتب فیها  یعمل في مجال الدعایة واإلعالن فوجد لوحة صغیرة قد وضعها هذا
قلة المال الذي في الكیس فما كان منه إال  الحظ هذا الرجلو” تصدقوا علي فأنا أعمى“عبارة 

 .وكتب عبارة أخرى ثم أعادها إلى مكانها ومضى في طریقه أن تناول هذا الورقة ومسح العبارة
زادت في الكیس بشكل غیر معتاد عن كل یوم فأوقف  بعد قلیل الحظ األعمى أن النقود قد ..

قد مر رجل من هنا قبل قلیل وأحسست أنه قام بشيء ما ل: سیدي  : ً وسأله قائالالمارةأحد 
أعلم ماذا فعل،والحظت أن الناس الیوم تصدقوا علي بمال أكثر من كل یوم  حولي لكنني ال

 .أن تخبرني ماذا حولي غیر اللوحة فأرجو
یوجد غیرها حوله فقال له األعمى  وأخبره أنه ال نظر الرجل حول األعمى فلم یجد سوى لوحته

الدنیا ربیع ”  إلى ”تصدقوا علي فأنا أعمى“فإذا العبارة قد تغیرت من  فقرأها الرجل. هاأقرأ
 “  أستطیع أن أرى جمالهال لكنني

  
  تسویق الفكرة : اسم المهارة-٢

إلظهار فكرتك بالكل .  ًعندما تكون مسوقا لفكرتك فإنك ال بد تستخدم كل الممیزات والحسنات
، حصول علیها، فإذا كنت ترید إقناع أحد األشخاص بشراء منتج األفضل حتى تقنع اآلخرین بال

  . ًكتاب أو شیئا ما، فال بد أنك ستستخدم كل السبل لتسویق هذا المنتج
  .أما بالنسبة للفكرة فإن الشخص ال بد أن  یحاول استخدام كل الممیزات اإلیصالي الفكرة إلیك



 

 ١٩

  : ١مثال
  أهذا كالم ترجو منه الثواب : ال یعنیه فوقف علیه وقالًرأى إبراهیم بن أدهم رجال یتحدث بكالم 

  ال : قال
  أفتأمن علیه العقاب؟ : قال
  ال : قال
ًعلیك بذكر اهللا وما تصنع بكالم ال ترجو منه ثوابا وال تأمن عقابا : ابن أدهم:قال ً  

  

  االنتقام عدل والتجاوز فضل : ٢مثال
  أمیر المؤمنین االنتقام عدل والتجاوز فضل یا : أتى المنصور برجل لیعاقبه على شيء فقال له

ونحن نعیذ أمیر المؤمنین باهللا أن یرضى لنفسه بأوكس النصیبین دون أن یبلغ أرفع الدرجتین 
  . فعفا عنه

هنا نالحظ براعة الرجل في تسویق فكرة العفو عن طریق دفع خیارین االنتقام عدل والتجاوز 
ستحق أن تبلغ أرفع الدرجتین، وهي األفضل من أجل فضل، ونالحظ إظهار انك أیها المنصور ت

  فحصل الرجل على ما یرید وامتنع المنصور بالعفو عنه . العفو
  
  
  : المناورة: اسم المهارة-٣

  .وهي استخدام طریقة معینة من أجل إخراج المستمع أو المتلقي عن المسار للفكرة الرئیسیة
  : وتكون على أشكال منها

 . تغییر شكل الموضوع .١

 .االهتمام بفكرة أو نقطة أقل أهمیة وذلك لالبتعاد عن الفكرة الرئیسیة .٢

وذلك من أجل إبعاد الشخص .  إقحام مناقشة أو أمر ما لیس له شأن في الفكرة الرئیسیة .٣
 . عن المناقشة األساسیة أو الموضوع األساسي

  
  : ١مثال

في الجاهلیة، وستین سنة   كان حویطب بن عبد العزى قد بلغ عشرین ومائة سنة؛ ستین سنة 
  . في اإلسالم
  .ما سنك؟ فأخبره: فقال له مروان" حویطب" المدینة، دخل علیه " مروان بن الحكم" فلما ولي 
  . تأخر إسالمك أیها الشیخ، حتى سبقك األحداث:  فقال له

 دین أتدع: ّواهللا، لقد هممت باإلسالم غیر مرة، وكان یعوقني أبوك عنه وینهاني، ویقول: فقال
  آبائك لدین محدث؟ 



 

 ٢٠

  . فأسكت مروان، وندم على ما كان منه: قال
  
  

  قوة التأثیر :  اسم المهارة- ٤ 
  أن تتأثر بشخص ما یتمتع بقوة معینة وهنالك أنواع لقوة التأثیر 

 .قوة المعرفة دراسات علمیة .١

 .  قوة األرقام اإلحصائیات .٢

 قوة التجربة الشخصیة أن یعرض شخص ما تجربته  .٣

 .لتجربة لشخصیة لألخر عندما یقول قال صدیقي أو قال في وهكذاقوة ا .٤

 أو روى .. أحد األشخاص قال: قوة التجربة الشخصیة البعیدة .٥

قوة الشهادة المدعومة بدلیل إعطاء دلیل أن یقول شخص أمر ما ویعطي دلیل على  .٦
 . ذلك

 . قوة األلقاب مثال قال رئیس البلدیة، رئیس الوزراء .٧

در كقول شخص مشهور شاعر أو كاتب أو حكیم مقتبس من قوة اقتباس المص .٨
 . كتاب أو مؤلف

  أن المعلم هنا، أن القائد هنا –القائد الفالني : قوة الموقع .٩

  
  "اإلحصائیات" قوة التأثیر باألرقام :مثال

  ١٩٩٤ أمامك إحصائیة بعدد سكان محافظات المملكة األردنیة الهاشمیة لعام 
  ١٢٣١٩٥  جرش   ١٥٧٩.٠٨  عمان 
  ٩٤٢٠٥  عجلون   ٧٤٥٧٧٤  اربد 

  ٧٩٧٤٥  العقبة   ٦٣٢١٤٣  الزرقاء 
  ٦١١٥٦  الطفیلة   ١٩٦٥٥٢  الكرك 

  
  : التأثیر في المشاعر:   اسم المهارة-٥

  وهو استخدام الكلمات المثقلة بالعواطف والمشاعر 
لة على فهنا المتحدث یرید منك أن تشعر وتحس في الكلمات أكثر من التفكیر والتأمل ومن األمث

  ذلك
 . الشفقة استخدام كلمات تثیر الشفقة .١

 استخدام كلمات تثیر الغضب : الغضب .٢



 

 ٢١

ًاستخدام كلمات تحمل تحیزا نحو أشخاص أو كالما على أشخاص: التحیز التحامل .٣ ً . 

 . ٕأن تتعام بعدالة وانصاف في الحكم على األشخاص: العدالة .٤

  التسمیة أو النداء باالسم وصف شيء، مثل هذا الجاهل .٥

 . أن هذا واجب وطني: التلویح بالوطنیة .٦

 إظهار نكته أو االستهزاء من الشخص : السخریة .٧

 المغاالة في الوصف : المداهنة .٨

 إن لكم مكانة مرموقة، أنتم أناس مهمین، أنتم أناس طموحین :  المكانة .٩

 أخالقي تمنعني من فعل كذا، ضمیري یمنعني من معل كذا: المبادئ األخالقیة .١٠

 ار صورة الكرم لدى األشخاص، أنكم كرماءإظه: الكرم .١١

  
وال . عندما یستخدم المتكلم أسلوب التأثیر بالعواطف في نقاشه ال یعني ذلك أن النقاش ضعیف

ًیعني أیضا أن المناظرة قویة أیضا ً .  
ولكن یعني إلى أن نلجأ إلى التفاعل مع األحاسیس والمشاعر أكثر من التفاعل بالمنطق والتفكیر 

ًذلك، ال بد أن نتساءل هل النقاش جیدا أو ال وهل نتابع اإلصغاء والتفاعل مع هذا العمیق ك
  . النقاش

  
  "الغضب"ال عافاكم اهللا : مثال

لما قتل مصعب بن الزبیر خرجت سكینة بنت الحسین ترید المدینة فأحاط بها أهل الكوفة، 
  . أحسن اهللا مصابك یا بنت رسول اهللا: وقالوا
ًقتلتم جدي وأبي وعمي وزوجي مصعبا أیتمتموني صغیرة وأرملتموني كبیرة، فال واهللا لقد : فقالت

  .عافاكم اهللا من أهل بلد وال أحسن علیكم الخالفة
  
  -:تفنید المناقشات والمجادالت-٦

  -:شرح المهارة
ولكـن یجـب أن ، لـیس فقـط أن توافـق أو ال توافـق علـى رأي شـخص مـا، عندما تحـصل مناقـشة مـا

وعندما ال توافق علـى الحـدیث أو النقـاش ، لى إیجاد مناقشات تؤید وتدعم ما تفكر بهًتكون قادرا ع
ًأیضا یجب أن تكون قادرا على بیان ما هو الخطأ في النقاش ً.  

  -":صحیح الفكر: "قال علي رضي اهللا عنه یصف ماذا یفعل إذا حصلت له مشكلة
  كشفت غوامضها بالنظر    إذا المشكالت تصدین لي



 

 ٢٢

  عمیاء ال یجتلیها البصر    ي مخیل الظنونٕوان برقت ف
  وضعت علیها صحیح الفكر      مقنعة بغیوب األمور

  أفرى به عن بنات السیر    معي أصمع كظبا المرهفات
  أو كالحسام الیماني الذكر    لساني كشقشقة األرحبي
   هذا وذا ما الخبر                 یساءلٍولست بإمعة في الرجال
  أبین مع ما مضى ما نحبر    ولكنني مذرب األصغرین

  
  -:یقول سیدنا علي رضي اهللا عنه

فإنـه یجـري عملیـة الكـشف عـن األشـیاء الغامـضة ، أو اعترضـنه مـشكلة، إذا حصلت له مشكلة مـا
، ٕواذا كــان هنالــك ظنــون أو شــكوك وأمــور غائبــة أي مخفیــة ال یمكــن أن یــدركها بالبــصر، بــالنظر

قلبــه الــذكي المــدرب ، لیل ویقــول إن قلبــه لــیس أي قلــبویــستخدم قلبــه كــد، فإنــه یرمــز فــي التفكیــر
وال ، ویـستخدم لــسانه فـي المناقـشة ویكــون كالـسیف الحــاد، علـى التفكیـر فــي إیجـاد الحلـول للمــشكلة

وذلــك ، ٕوانمــا رأیــه واضــح وال یــسأل هــذا وذاك عــن الخبــر، )لــیس لــه رأي فــي النقــاش(، یكــون إمعــة
وهـذا ، فیعـرف مـا المـشكلة وكـل األخبـار المتعلقـة بهـاألنه یتفحص ویبحث عـن الخبـر والمعلومـات 

  .مبني على تدریب عملي للسانه وقلبه إلیجاد الحلول والتصدي للمشكلة
باعتقـــادك هـــل اســـتخدم ســـیدنا علـــي رضـــي اهللا عنـــه مهـــارة تفنیـــد المـــسألة فـــي طرحـــه للتفكیـــر فـــي 

 بــن أبــي طالــب تــدعم هــل تعتقــد أن كــل األفكــار الموجــودة فــي شــعر علــي.المــشكلة والتــصدي لهــا؟
  .الفكرة األولى؟

  -:٢مثال
قال أحد الـسیاسیین األمریكـان للـروس فـي مقابلـة تلفزیونیـة سنـصل قبـل الـروس إلـى القمـر وسـنرفع 

  .العلم األمریكي فوق القمر وسنقیم قاعدة لصواریخ الفضاء
القمـر وســنتجه فـرد أحــد الـسیاسیین الــروس علیـه فــي تعلیـق فــي مقابلـة تلفزیونیــة سـنترك لألمریكــان 

  .إلى المریخ فهو مركز استراتیجي أهم
فرد أحد األطبـاء فـي تعلـق سـاخر فـي الجریـدة ألـم یكـن اهتمـامكم بعـالج الـسرطان واألنفلـونزا أولـى 

أمــا أنــصار الــسالم فــردوا فــي تعلیــق ســاخر فــي جریــدة معارضــة إذا ، مــن إرســال رجــل إلــى القمــر
فلمـــاذا تعجـــزون عـــن وضـــع نهایـــة للحـــروب علـــى ، ًكنـــتم تـــستطیعون أن ترســـلوا رجـــال إلـــى القمـــر

األرض؟ أما أحد المـواطنین فكتـب فـي الجریـدة ذاتهـا یقـول للـروس واألمریكـان اتركـوا الكـون یعـیش 
  .في سالم وكفاكم ما فعلتم باألرض

  



 

 ٢٣

  : األهمیة والضرورة: اسم المهارة-٧
. ك ذو أهمیة وضرورةهي فن من فنون اإلقناع، یحاول فیها الشخص إقناعك بأن ما یطلبه من

  ... افعله... فلذلك 
  : ١مثال

  . أراد المعتصم أن یقتل تمیم الدوسي
  : ًفقال تمیم شعرا

  ًأرى المــــــوت بــــــین الــــــسیف والنطــــــع كافیــــــا
  وأكبـــــــــــــر ظنــــــــــــــي أنــــــــــــــك الیــــــــــــــوم قــــــــــــــاتلي
  وأي امــــــــــــــــرئ یــــــــــــــــأتي بعــــــــــــــــذر وحجــــــــــــــــة
  ومــــــــــا جزعــــــــــي مــــــــــن أن أمــــــــــوت وأننــــــــــي
  ولكــــــــــــن خلفـــــــــــــي صــــــــــــبیة قـــــــــــــد تـــــــــــــركتهم

  بغبطـــــــــةفـــــــــإن عـــــــــشت عاشـــــــــوا ســـــــــالمین 
  وكـــــــــــــــــــــــــم قائــــــــــــــــــــــــــل ال یبعــــــــــــــــــــــــــد اهللا داره

  

  یالحظنــــــــــــــي مــــــــــــــن حیــــــــــــــث مــــــــــــــا أتلفــــــــــــــت  
  وأي امـــــــــــــــرئ ممــــــــــــــــا قـــــــــــــــضى اهللا یفلــــــــــــــــت
  وســـــــــــیف المنایـــــــــــا بـــــــــــین عینیـــــــــــه مـــــــــــصلت
  ألعلـــــــــــــــــم أن المـــــــــــــــــوت شـــــــــــــــــيء مؤقـــــــــــــــــت
ـــــــــــــــــــــت   وأكبـــــــــــــــــــــادهم مـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــسرة تتفت
  ٕأذود الــــــــــــــردى عــــــــــــــنهم وان مــــــــــــــت موتــــــــــــــوا
  وآخــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــذالن یــــــــــــــــــــسر ویــــــــــــــــــــشمت

  
  . فابتسم المعتصم وعفا عنه

  الشعر؟ ما رأیك في أبیات 
  . هل تعتقد أن الشاعر استخدم مهارة اإلقناع باألهمیة والضرورة؟ لیستجدي عطف المعتصم

سیموتون حسرة وألم أال تعتقد أنه استخدم ضرورة .. لقد قال الشاعر أن لي صبیة إذا تركتهم
  . بقاءه من أجل أبناءه وهنا لقد أفلح الشاعر في إقناع المعتصم بالعفو عنه

  
  : اإلقناع الساذج: ارةاسم المه - ٨

هي اللجوء إلى طریقة ساذجة لإلقناع فالمبررات الموجودة غیر مقنعة بل إنها ساذجة وال تعتمد 
  . على المنطق والبراهین

  : ١ًمثال
ًفأحضر رجال ضخم ،قبل بدء المعركة الحظ بركلیس القائد األثیني أجمة من األشجار الضخمة 

رجوانیة ثم أعطاه مركبة تجرها خیول بیضاء وأمره أن یختبئ الجثة مهیب الطلعة وألبسه مالبس أ
في األجمة، على أن یخرج عند إعطاء إشارة البدء في المعركة ویتوجه نحو االثنین ویصرخ باسم 

ّولما حدث هذا فر جیش ،بركلیس ویخبره على مسمع من العدو إن اآللهة تقف إلى جانبه 
  ًاألعداء مذعورا دون مقاومة 



 

 ٢٤

  : ٢مثال
ندما أراد االسكندر المقدوني التضحیة لآللهة كتب بمادة ملونة على ید مقدم التضحیة الذي ع

عندما أخرج أحشاء الحیوان ضغط یده على الكبد الحار فظهرت علیه الكلمات التي تنبئ بنصر 
  .االسكندر ورآها الجنود فاقتنعوا بأن اآللهة ترید لهم النصر

  
  : التلمیح: اسم المهارة- ٩ 

والمفكر یستطیع أن ،ستخدام مهارة الرسالة الخفیة التي تتضمنها الكلمات إلیصال األفكار هو ا
  یستخلص النتیجة النهائیة من بین الكلمات 

  أیها الشاعر: ٌ دخل شاعر على ملك وهو على مائدته فأدناه الملك إلیه وقال له  :١مثال

  ......ّ إن:شاعر على الفور  الّفرد،   ......و: قال الملك ف ،قال نعم أیها الملك

ًفغضب الملك غضبا شدیدا وأمر بطرده  أعني قول اهللا،.... و :أنا قلت له  : وقال لجلسائه،ً
ّإن الملوك  ":  قوله تعالىوهو یعني،....ّإن  :وقالّعلي  ّ فرد".والشعراء یتبعهم الغاوون: "تعالى

   " .ًإذا دخلوا قریة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
   

واهللا ما یقیم الفأر في بیتك إال لحب : خاصمت امرأة زوجها في تضییقه علیها فقالت: ٢مثال
  الوطن 

  

  یغیر عتبه بابه : ٣مثال 
لما شب إسماعیل تزوج امرأة فجاء إبراهیم فلم یجد إسماعیل، فسأل عنه امرأته : قال ابن عباس

  : فقالت
  : في ضیق وشدة وشكت إلیه فقال، ّبشرنحن : خرج یبتغي لنا ثم سألهم عن عیشهم فقالت

  . فإذا جاء زوجك فأقرئي علیه السالم وقولي له یغیر عتبة بابه فلما جاء أخبرته
  ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي أهلك : فقال

  

   الزوج والزوجة :٤مثال
 وراح ،لقها ولكنه لم یط،اجبر احد الرجال على فراق زوجته التي أحبها بسبب الخالفات القبلیة

 عوىرب من الخیام راح یقلد صوت الذئب وتقاوالشوق یدفعه إلى مضارب أهل زوجته وعندما 
 زوجها وبعد إلى هذا الذئب هو زوجها فخرجت والوله یقودها أن فعرفت الزوجة ،مراتثالث 

اتضح الحمل فذكرت الزوجة ما ولما  ،أهلها الزوجة وعادت إلى تحمل، اللقاء الزوجي المعتاد
وطبعا ال ،حتى وجدوه في مجلس أحد الشیوخ الحقیقة الزوج لمعرفة بحثوا عنحدث إلخوانها ف

  :الزوجة اخو فقال، یریدون فضح أسرارهم أمام اآلخرین



 

 ٢٥

  ، ثالث عویات على ساق وصالب ،للي تالي اللیل عویت ب یاییا ذ"
  "؟  یوم الثریا راوست والقمر غاب ،اسئلك باهللا عقبها ویش سویت

  ، وأخذت شاة البیت من بین األطناب، عقب جوعي تعشیتإني اشهد أنا:" الزوجّفرد 
  " ردوا نسبنا یا عریبین األنساب،على النقا وال الردى ما تقهویت

   . دون أن یعلم اآلخرین بما حدثوبذلك تمت براءة الزوجة ورجعت مع زوجها
  

  : الدعایة:  اسم المهارة- ١٠
  . ر بقصد إقناع أحد ما بأمر ما والغایة من الدعایة هو اإلقناعهي شائعة أو فكرة تنش: الدعایة

  : وهنالك أسالیب للدعایة مثل
  :  االهتمام بالكثرة .١
  .التكرار أو اإلعادة.٢ .٢
  : التحویل.٣ .٣
  :الدلیل.٤ .٤
  : الضرورة أو الحاجة .٥
 ":بدون مقابل" المجان .٦

 : استخدام كلمات أو مصطلحات عامة: التعمیم .٧

 :التسمیة والوصف .٨

 . م كلمات عاطفیةاستخدا .٩

  :إثارة الفضول .١٠
 : المغاالة .١١

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٦

  أسئلة الدفاع : اسم المهارة- ١١
هي األسئلة التي تطرحها حول قضیة تواجهك أو أمر یعترض طریقك وذلك لحمایتك من الوقوع 

  . ًفي الخطأ وأیضا لحمایة فكرتك أو موضوعك الذي تطرحه
  

  :١مثال
لى مؤتمر صحفي لیجیب على أسئلة كبار الكتاب  یقال أن أحد قادة المسلمین قد دعي إ

  . والمفكرین والمعلقین السیاسیین وفیهم الكثیرین من الیهود
سمعنا أنكم تعاقبون السارق بقطع یده والزاني بالرجم، وهذه عقوبات بربریة همجیة : فسأله أحدهم

  ترفضها مدینة القرن العشرین فما رأیك في هذا؟ 
أن أؤكد لك أن تطبیق تلك العقوبة خالل السنة الماضیة قد اقتصر على أحب : قال القائد المسلم

حادثتین اثنتین في بالدنا الواسعة ، وقد حققت قسوة تلك العقوبة التي أمر اهللا بها ما نطمح إلیه 
  ًفلقد انقطع دابر السرقة أو كاد في بالدنا ولكن دعني أسألك سؤاال 

  السرقات؟ هل حققت قوانینكم الوضعیة القضاء على 
  أال ترى أن قوانینكم الوضعیة قد شجعت الناس على السرقة؟

ًودعني أسألك إذا هل تعتقد أن قطع ید شخصین ثبتت علیهما جریمة السرقة دون سبب من 
فسلم المجتمع كله واستقر األمن وشاعت الطمأنینة هل هذا القانون أفضل أم .. حاجة أو إمالق

  ع جرائم القتل بدافع السرقة واالغتصاب؟قانونكم الذي ترتكب في ظله أبش
  

 أما عن عقوبة الزنا فقد أحاطها اإلسالم بالكثیر من اإلحترازات التي تجعل إقامة الحد فیها 
متعذرة بالبینة بل مستحیلة ولم تطبق هذه العقوبة في حكم اإلسالم إال باالعتراف أفهذا أفضل أم 

  ر إلیها؟ في مجتمعكم من مباذل أخالقیة استحي أن أشی
نالحظ هنا أن القائد یدافع عن اإلسالم بالمقارنة بین القانون  ألسمائي والقوانین الوضعیة ویطرح 
أسئلة للدفاع عن اإلسالم تثیر عقول الكتاب والصحفیین المتواجدین وهنا تكون أسئلة الدفاع لمن 

را في ذهنه في ال یرید إعطاء فرصة لخصومه في البحث عن أسئلة قد ال یكون الجواب حاض
  ٕوانما یترك األجوبة لهم ولعقولهم للتفكیر والتدبر والتذكر ، تلك اللحظة فیضعف موقف

   
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٧

  -:التمییز بین الحقیقة والرأي: اسم المهارة-١٢
  -:شرح المهارة

  .ثابتة واضحة ال تتغیر: الحقیقیة
قـد تكـون غیـر حقیقیـة آراء أفكار مطروحة تطرح من قبل شخص معین وقـد تكـون حقیقیـة و: الرأي

  .إنما هي تعبر عما یجول في ذهن المتحدث عن موضوع ما
  

  -:مثال
  .أرى أن السعادة تكمن في محبة الناس لبعضهم البعض .١
 .أعتقد أن العولمة هي سبب كل ویالت ومشاكل العالم .٢

 .أعتقد أن السفر یذهب الهموم ویساعد اإلنسان على نسیان مشاكله .٣

فقـد ، ولیـست حقیقـة ثابتـة ال تتغیـر، ة السابقة هي آراء تعبر عـن أصـحابهانالحظ أن األمثلة الثالث
فكــل منــا وجهــة نظــره ، یكــون اعتقــادي بالنــسبة للــسعادة أو العولمــة أو الــسفر یختلــف عــن اعتقــادك

ًوقـد تكـون العولمـة سـببا فـي ، قد تكون السعادة بالنسبة لي لیست في محبة اآلخـرین، في الموضوع
ًوق یكــون الــسفر جالبــا للهمــوم ولــیس طــاردا لهــا، وفــي تقــدم وازدهــار الــشعوباالنفجــار المعرفــي  ً ،

  .فتختلف اآلراء والطروحات واألفكار، لذلك كل شخص یعبر عن رأیه في هذه األمور
علـى ذلـك الـشمس تـشرق مـن الـشرق هـل أتـى شـخص وأدعـى غیــر : مثـال، أمـا الحقیقـة فهـي ثابتـة

هـل یـستطیع أحـد أن یقـول أن ، س تـشرق مـن مكـان آخـرهل استطاع أحـدهم إثبـات أن الـشم، ذلك
إنها حقائق ثابتة موجودة علـى األرض تثبـت قـدرة اهللا ، الشمس غیر موجودة وأن القمر ال وجود له

  .للكون لإلنسان، عز وجل في خلقه للوجود
  

  -: قسمة الرحمن-:مثال
  وأیقنت أن اهللا ال شك رازقي  توكلت في رزقي على اهللا خالقي 

  ولو كان في قاع البحار الغوامق     من رزقي فلیس یفوتنيوما یك
  ولو لم یكن مني اللسان بناطق    سیأتي به اهللا العظیم بفضله

  وقد قسم الرحمن رزق الخالئق  ففي أي شيء تذهب النفس حسرة 
  

  ما رأیك في ما قاله الشافعي بالنسبة للرزق هل هو رأي أم حقیقة؟
  
  



 

 ٢٨

  
  .ى صحة الكالم البرهنة عل-: اسم المهارة-١٣

  -:شرح المهارة
وهـــي أن تــــصدر تعمیمــــات تــــستند إلــــى قاعــــدة مــــرت علیــــك أو شــــاهدت بوضــــوح أو أمــــر مــــا فــــي 

ًفتطلق الحكم بناءا على ما رأیت وتعطي برهانا على صحة كالمك وقد یكون خاطئا، السابق ً ً.  
  

  لیس یكسف إال الشمس والقمر: ١مثال
  .ش عیشان ذا صفو وذا كدرالدهر یومان ذا أمن وذا خطر      والعی

  وتستقر بأقصى قاعه الدرر             أما ترى البحر تعلو فوقه جیف
  ولیس یكسف إال الشمس والقمر    وفي السماء نجوم ال عداد لها

ولـم نـر ، هنا أعطى الشاعر البرهـان القـاطع علـى صـحة كالمـه وهـو أن النجـوم كثیـرة ال عـداد لهـا
ألن القاعـــدة التـــي مـــرت ، مــن المؤكـــد أن كـــالم الـــشاعر صــحیح، ًشــیئا یكـــسف إال الـــشمس والقمـــر

  .علینا وشاهدناها هي كسوف الشمس وخسوف القمر
ولكـن لـو فكرنـا فـي النجـوم المتبقیـة مـن الممكـن ، أما النجوم األخرى فلم نر لها كسوف أو خـسوف

ظــروف ًوذلــك نظــرا ل، أن یكــون لهــا كــسوف أو خــسوف ولــم یمــر علینــا أو لــم نــشاهده ألــیس كــذلك
فكــر فــي األمــر بجدیــة أكثــر وأعــط ، الطبیعــة التــي نعــیش فیهــا وبعــد هــذه النجــوم عنــا ألــیس كــذلك

  .اقتراحاتك
  

  أحفظ لسانك : ٢مثال
  ال یلدغنك أنه ثعبان  أحفظ لسانك أیها اإلنسان

  كانت تهاب لقاءه األقران  كم في المقابر من قتیل لسانه
اء مثـال موجـود وهـو القتلـى الـذین قتلـوا بـسبب وذلـك بإعطـ، هنا یبـرهن الـشاعر علـى صـحة كالمـه
  .لسانهم وذلك كنایة عن آرائهم وأفكارهم

  
  
  
  
  
  



 

 ٢٩

  . األمثلة المنطقیة-: اسم المهارة-١٤
  -:شرح المهارة

ًیستخدم المفكر قوال مأثورا أو مثال شعبیا لینهي به الحوار ً ً ً.  
  

  :جواب مقنع/ ١مثال
لخـروج أخیــك : لـم؟ قـال: قـال، ألقتلنـك: جــاءة وقـالروي أن الحجـاج الثقفـي أخـذ أخـا قطـري مـن الف

هاتــه؟ : فقــال الحجــاج، ًإن معــي كتابــا مــن أمیــر المــؤمنین أن ال تأخــذني بــذنب أخــي: فقــال، علــي
ثـــم قــال معــي قـــول اهللا ، ومعــي كـــذلك رســالة مــن الـــسماء عــالوة علــى رســـالة أمیــر المــؤمنین: قــال

  .به وخلى سبیلهفتعجب من جوا). وال تزر وازرة وزر أخرى: (تعالى
  

  -:حوار بین أبي حنیفة وجاحد: ٢مثال
: هــل رأیــت ربــك؟ قــال اإلمــام أبــو حنیفــة: ًســأل رجــل جاحــد اإلمــام أبــا حنیفــة رضــي اهللا عنــه قــائال

هل لمـسته؟ أو شـممته؟ أو سـمعته؟ أو ذقتـه؟ : فقال الرجل الجاحد، سبحان ربي ال تدركه األبصار
فـإذا لـم : فقـال الجاحـد، س كمثلـه شـيء وهـو الـسمیع البـصیرسـبحان ربـي لـی: قال اإلمام أبـو حنیفـة

  .تكن رأیته أو لمسته أو شممته وال أحسسته فمن أین تثبت أنه موجود؟
، ال: قــال، هــل سـمعت عقلـك: قــال أبـو حنیفـة، ال: قـال. یــا هـذا هـل رأیــت عقلـك؟: فقـال أبـو حنیفـة
قــال ، ال:  أحســست عقلــك؟ قــالهــل: قــال أبــو حنیفــة، ال: قــال، هــل شــممت عقلــك: قــال أبــو حنیفــة

فــأین عقلــك؟ قــال : قــال لــه أبــو حنیفــة، أنــا عاقــل: أعاقــل أنــت أم مجنــون؟ قــال الجاحــد: أبــو حنیفــة
  .كذلك اهللا جل جالله موجود: قال أبو حنیفة، موجود: الجاحد

  
 . تجنب اإلجابة المقصودة-:اسم المهارة  -١٥

ع إجابتـه فتلجـأ إلـى تجنـب الـسؤال بطریقـة أو وال تـستطی،  عندما یطرح علیك سؤال-:شرح المهارة
  .بأخرى

  :قال تعالى-١
َیسَألونك عن األهلة قل هي مواقیت للناس والحج ولیس( َْ َُ َ َِّ َ َ َْ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َّ ُِ ََ َ ْ ُ َِ َّالبر بَأن تأتوا البیوت من ظهورها ولـكن  ْ ِ َِ َ َ ِْ ُ ُ َ ُُ ْ ْْ ُْ َْ ِ ُِّ

ِالبر من َ َِّ ْاتقى وأتوا البیوت من َأ ْ ِ َ ُُ ْ ْ ُ ْ َ ْبوابها واتقوا الله لعلكمََّ َُ ََّ َ َ ّ ْ َُّ َِ َ َتفلحون ْ ُ   )سورة البقرة/١٨٩) (ُِْ
  ولكن جاء الجواب مختلفا، لقد كان السؤال عن كنه القمر وما هو

 
  : الصمت شرف-:٢مثال

  إن الجواب لباب الشر مفتاح    :قلت لهم، قالوا سكت وقد خوصمت -



 

 ٣٠

  لعرض إصالحًوفیه أیضا لصون ا    الصمت عن جاهل أو أحمق شرف
   
  لیس الغبي بسید في قومه    إنما سید قومه المتغابي-
   

  :الدفاع عن الذات: اسم المهارة- ١٦
  -: شرح المهارة

وبـذلك تـدافع عـن ذاتـك وعـن أفكـارك وأرائـك باستحـضار أسـباب ، هو أن تضع المبررات لما فعلـت
ً یكــون الـــدفاع دفــاع مبـــررا وقــد، ًقــد تكــون مقنعـــة وحقیقیــة وقـــد تكــون غیــر مقنعـــة إذا فهــي خاطئـــة ً

ًألســباب حقیقیــة وقــد یكــون الــدفاع دفاعــا غیــر مبــرر أي دفــاع خــاطئ ألن األســباب خاطئــة وغیــر 
  .مقنعة
  :مثال

أن رئیس  : قالت المصادر من داخل محكمة جنایات شمال القاهرة المختصة بمحاكمة مبارك
 به هیئة الدفاع عنك؟ ب ما جاءهل ترید إضافة شيء إلي جان: المحكمة بدأ في سؤال المتهمین 

  . ٕوانه یكتفي بما جاء به هیئة الدفاع. یتردد أن مبارك رد علي السؤال بالنفي 
  . وقدم فرید الدیب محامي حسني مبارك بمذكرة دفاعیة ، كما قدم عددا من المالحظات الشفهیة

  : را من الشعروالقي بیتا شهی. بعد أن انتهي الدیب من المرافعة ، طلب مبارك الكلمة 
ّبالدي وان جارت علي عزیزة ّ وقومي وان ظنوا علي كرام ٕ ّ ٕ  

  
  

  : قوانین المجتمع: اسم المهارة- ١٧
ً هي المادة التي تحكم المجتمع وتجعله یسیر وفقا لنظام یراعي العدالة –القوانین : شرح المهارة

  . للمجتمع
  .  لنظام معینًوعندما یتبع الفرد القوانین فإنه إنسان منضبط یسیر وفقا

وهناك أناس ال یكترثون للقوانین فتـأتي العقوبـة المقـررة لكـل مـن یختـرق القـوانین وقـد یفلـت 
  . البعض من العقوبة وهناك ضوابط مجتمعیة تعتبر قواعد لهذا المجتمع

وقـد تحكمنـا العـادات والتقالیــد ونعتبرهـا قاعـدة ال نـستطیع خرقهــا، ولكـن القـانون الـذي فــوق 
  .  یستطیع أحد أن یفلت منه هو القانون الربانيالمجتمع ولن

  ًولكل مجتمع قوانین وقواعد یعیش وفقا لها 
  

  دیة الذنب : مثال



 

 ٣١

ــــــــــــالن: قیــــــــــــل لــــــــــــي   قــــــــــــد أســــــــــــا علیــــــــــــك ف
  ًقـــــــــــــد جـــــــــــــاءني واحـــــــــــــدث غـــــــــــــدرا: قلـــــــــــــت

 

  ومقـــــــــــــــــام الفتـــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــذل عــــــــــــــــــار 
ـــــــــــــــــــــــدنا االعتـــــــــــــــــــــــذار ـــــــــــــــــــــــذنب عن ـــــــــــــــــــــــة ال   دی

 
  

  ٍراض بما حكم الدهر : مثال
ـــــرىومـــــا كنـــــت أرضـــــى مـــــن زمـــــان   ي بمـــــا ت

  فـــــــــــإن كانـــــــــــت األیـــــــــــام خانـــــــــــت عهودنــــــــــــا
 

  ٍولكنـــــــــــــــــــــي راض بمـــــــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــدهر 
  ٍفــــــــــــــــــــــإني بهــــــــــــــــــــــا راض ولكنهــــــــــــــــــــــا قهــــــــــــــــــــــر

 
  
  : المعاییر المزدوجة: اسم المهارة-١٨ 

  -:شرح المهارة
  هي إحدى قوانین المجتمع، التي من الممكن أن تطبق على فئة من الناس دون أخرى

او قــد تكــون ،  مــن وجهــة نظــره واعتبــار المفیــد لــهوفــي المعــاییر المزدوجــة كــل یحكــم علــى األمــر
  أن تنظر من زاویتك إلى األمر وآخر ینظر من زاویته  ، وجهات نظر متضاربة حول موضوع ما

  
  :الواسطة :مثال 

  .  محسوبیة وأمر غیر مشروع وتتنافى مع األخالق والمبادئ–الواسطة في نظر أحد األشخاص 
وســاطة لـــشخص محــروم مـــن الحــصول علـــى حقــه فـــي ، ولكــن شـــخص آخــر ینظـــر إلــى الواســـطة

بـسبب كثـرة الواسـطة فـي البلـد ، لـذلك تعتبـر مـساعدة محتـاج عـن . الوظیفة أو في المقعد الجـامعي
  . طریق الواسطة أمر مشروع

إللـي  مــا معهــوش " التـاریخ مملــوء باألحـداث التــي تعتبـر عــن المعــایر المزدوجـة مثــال قـدیم عــامي 
  " ما یلزمهوش

  الشخص الذي ال یوجد معه فلوس ال یحق له أن یشتري شيء : مثالتفسیر ال
  قد یراه البعض  في تفسیر آخر على قد لحافك مد رجلیك 

  وهذا أمر منطقي 
 –وقد یراه شخص آخر أنه مثال شدید القسوة واللهجة من حیـث الحـق فـي الحیـاة الكریمـة 

  .الهواء النظیف اللقمة الهنیة مساعدة محتاج
 - یراهـا–الـبعض ،  یراها الـبعض مـساعدة فـي حـل مـشكلة عالقـة أي تـسهیل معـامالتقد:  الرشوة

  . أمر غیر مشروع
   



 

 ٣٢

  : زیادة ونقصان: مثال 
وكانـــت لـــه قطعـــة أرض بجانـــب أحــــد " فقیـــه"قیـــل أن أحـــد علمـــاء الـــسالطین یطلقـــون علیـــه لقــــب 

  الفالحین فكان الفقیه یضم كل سنة قطعة من أرض الفالح إلى أرضه 
  ما هذا الفقدان في أرضنا یا شیح؟ : ً الفالح یومافقال له

  " أولم یروا أنا نأتي األرض ننقصها في أطرافها" أما سمعت قول اهللا تعالى: قال الفقیه
  فما هذه الزیادة في أرضك؟ : فقال الفالح
  ذلك فضل اهللا یؤتیه من یشاء : قال الفقیه
  قص في  أرضي فمن أین أوتیت الفضل؟ وأوتیت أنا الن: قال الفالح
  . یا أیها الذین أمنوا ال تسألوا عن شيء إن تبدلكم تسؤكم: " قال الفقیه
   

  الحد الفاصل : اسم المهارة- ١٩
ً هــل الــشيء المقبــول بالنــسبة لــك دائمــا صــحیح فمــن الممكــن أن تقبــل شــیئا :شــرح المهــارة ً

  .ویكون غیر صحیح لذلك الحد الفاصل هو الحد بین الصحیح والخطأ ال مفر من ذلك
   

  : ١مثال
یــدي یــا أمیــر المــؤمنین أعیــذها : أتــي المنــصور بــسارق فــأمر بقطــع یــده فأنــشأ الرجــل یقــول

 اقطع یا غالم هذا حد مـن حـدود اهللا وحـق مـن - فقال المنصور–بحقوقك من عار علیها یشینیها 
: یـدي اتعـب واشـقي بهـا ألحـضر الطعـام ألبنـائي قـال المنـصور: حقوق ال سبیل إلى تعطیله، فقـال

  اقطع یا غالم هذا حد من حدود اهللا 
  : مثال

  یـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــاهد اهللا علـــــــــــــــــــــــي فاشـــــــــــــــــــــــهد 
  مـــــــــــن شــــــــــــك فــــــــــــي الــــــــــــدین فــــــــــــإني مهتــــــــــــد

  

  أنــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى دیــــــــــــــــــن النبــــــــــــــــــي أحمــــــــــــــــــد
   رب فاجعـــــــــــل فـــــــــــي الجنـــــــــــان مـــــــــــوردي یـــــــــــا

  
   فإنا على دین محمد صلى اهللا علیه وسلم –ال یوجد شك في الدین 

  
  األوزاعي الفقیه :٢مثال

وكــان األوزاعـــي شخــصیة قویـــة مــع صـــالح وتقــوى وتمـــسك بــالحق أمـــام الخلفــاء واألمـــراء 
یـا أوزاعـي مــا : ًوممـا یـروى عنـه أن عبــد اهللا بـن علـي بــن العبـاس عـم الـسفاح طلبــه یومـا فقـال هــل

قـال رسـول : ترى فیما صنعنا في إزالة أولئك الظلمـة عـن الـبالد والعبـاد أجهـاد وهـو؟ قـال األوزاعـي



 

 ٣٣

فلــم یعجـب عبــد اهللا هــذا ، ٕاهللا صـلى اهللا علیــه وسـلم إنمــا األعمــال بالنیـات وانمــا لكـل امــرئ مــا نـوى
 رســول اهللا صــلى اهللا علــي قــال: الكــالم، ثــم قــال یــا أوزاعــي مــاذا تقــول فــي دمــاء بنــي أمیــة، فقــال

الـنفس بـالنفس والثیـب الزانـي والتـارك لدینـه المقـارن : وسلم ال یحل دم امرئ مسلم إال بإحـدى ثـالث
یـــا أوزاعـــي مـــا تقـــول فـــي :  ینكـــث األرض بخیزرانـــه كانـــت بیـــده ثـــم قـــالفأخـــذ عبـــد اهللا، للجماعـــة 

سكت عبـد اهللا بـن علـي ونهـض ًأن كانـت فـي أیـدیهم حرامـا فهـي حـرام علیـك أیـضا فـ: أمواله؟ فقال
  . األوزاعي وانصرف

نالحظ هنا استخدام األوزاعي للحد الفاصـل بـین األمـور فـالحرام بـین والحـالل بـین وهنالـك 
  . حد فاصل بینهما

  
  : اإلقناع بلغة التكرار- 

ر وقد تستخدم لغة التكرا..." إلقناع المستمعین بما ترید: وهو تكرار الكالم أو  تكرار الفعل وذلك
بشكل إیجابي أو بشكل سلبي، أي أن تقنع المستمع بأن فالن شخص مرغوب به أو غیر 

  . مرغوب به وبأن المنتج الفالني مرغوب به أو غیر مرغوب به
  :مثال

قال ثم ... قال ثم من قال أمك... من أحق الناس بحسن صاحبتي قال أمك:  قال رسول اهللا  
  . أبوك: قال ثم من قال... من قال أمك

   
 قال الشافعي في الطمع  .١

  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إن قنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقنع وال تطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   ف

  

  والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إن طمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ــــــــــــــــــــــــشین ســــــــــــــــــــــــوى الطمــــــــــــــــــــــــع   شــــــــــــــــــــــــيء ی

  
 قال الشافعي .٢

  إن الفقیــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــو الفقیــــــــــــــــــــه بفعلــــــــــــــــــــه
ـــــــــــه ـــــــــــرئیس بخلق ـــــــــــرئیس هـــــــــــو ال   وكـــــــــــذا ال
  وكــــــــــــــذا الغنــــــــــــــي هــــــــــــــو الغنــــــــــــــي بمالــــــــــــــه

  

ــــــــــــــــــــــه ومقالــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــه بنطق ــــــــــــــــــــــیس الفقی   ل
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــرئیس بقومــــــــــــــــــــه ورجال ــــــــــــــــــــیس ال   ل

ــــــــــــــــــــــیس الغنــــــــــــــــــــــي بملكــــــــــــــــــــــه    وبمالــــــــــــــــــــــهل
  

٣.  
  مـــــــع العلـــــــم فأســـــــلك حیثمـــــــا ســـــــلك العلـــــــم 
  فــــــــــــأني رأیــــــــــــت الجهــــــــــــل یــــــــــــزري بأهلــــــــــــه
  فـــــــــواهللا لـــــــــوال العلـــــــــم مـــــــــا فـــــــــصح الهـــــــــدى

ـــــــــــه فـــــــــــسأل كـــــــــــل مـــــــــــن عنـــــــــــده فهـــــــــــم     وعن
ــــــــــــم   وذو العلــــــــــــم فــــــــــــي األقــــــــــــوام یــــــــــــرده العل
ــــــــــا رســــــــــم ــــــــــب الــــــــــسماء لن   وال الح مــــــــــن غی



 

 ٣٤

ــــــــــــــوال العلــــــــــــــم مــــــــــــــا ســــــــــــــعدت رجــــــــــــــال   فل
  

  وال عـــــــــــــــــــــــــرف الحـــــــــــــــــــــــــالل إال الحـــــــــــــــــــــــــرام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٥

  تطبیقات على مهارات اإلقناع
فیما یلي أمثلة واقعیة استخدمت من قبل أجدادنا العلماء العظام للدفاع والمنافحة عن العقیدة 

ومطلوب منك عزیزي المتدرب أن ، السلیمة أمام جمیع طوائف الكفر من یهود ونصارى ومجوس
  .حاور إلثبات وجهة نظرهتقرأ النص وتعرف ما هي المهارات التي استخدمها الم

 
  :١نشاط

اقرأ النص اآلتي حول مناظرة اإلمام الباقالني مع النصارى واستخرج أهم مهارات اإلقناع التي 
  استخدمها المحاور

  
   : اإلمام الباقالني مع النصارىةمناظر

ئهم، من المشهورین بالمناظرات مع النصارى اإلمام الباقالني، وهو من أذكیاء المسلمین وعلما  
 فاحتفى الباقالني به واحتفل، اباالنصارى لمناقشتهم، فجاءوا له بالب وكان الخلیفة قد أرسله إلى

أن یتزوج،  ًطبعا الراهب عندهم ال یمكن-كیف األهل والولد : وسأله أحسن سؤال وقال له  ورحب
 ألنهم یعتقدون رهبانهم ال یتزوجون ولذلك هذا البابا ما عنده زوجة و ال أوالد، وفي الفاتیكان

الحاضرین من النصارى  عظم علیه وعلى"كیف أهلك وأوالدك؟ :"  ولهذا فعندما سألهحرمة ذلك
إنا : وما تنكرون؟ قالوا: قالف"وأوالده؟  كیف تسأل عن أهله": ًجدا، وتغیروا وقطبت وجوههم وقالوا
وال   والولد ،ةخاذ الصاحبتستعظمون لهذا اإلنسان ات! یا هؤالء :ننزه هذا عن الصاحبة والولد، قال

أیدیهم، وبهتوا ،  فسقط في، الكالم؟  تستعظمون لربكم عز وجل أن تضیفوا له هذه السوءة وهذا
 .لم یرجعوا بجواب: ًوانكسروا ، ولم یثیروا جوابا، أي

  
  
 
ألن رفض وتضایق النصارى من اتهام البابا وهو من هو بمركزه الدیني : قوة التأثیر -١

ثم ربط هذا األمر مع عقیدتهم التي تجعل هللا ، م من اتهامه بوجود الزوجة والولدوقدسیته عنده
  وعدم قدرتهم عن الدفاع عن هذا التناقض،سبحانه وتعالى زوجة وولد 

٢-.....  
٣-.....  
  
   
  



 

 ٣٦

  :٢نشاط
  اقرأ النص اآلتي واستخرج أهم مهارات اإلقناع التي استخدمها المحاور

منا أمیر : قلتم ما نفضتم أیدیكم من تراب نبیكم حتى:  رضي اهللا عنهًأن یهودیا قال لـ علي یروى 
من ماء البحر الذي جمده اهللا لموسى  وأنتم ما جفت أقدامكم: ومنكم أمیر، فقال علي رضي اهللا عنه

  من األسوأ األعظم؟ : آلهة ًاجعل لنا إلها كما لهم: حتى قلتم
  

  :٣نشاط
  اإلقناع التي استخدمها المحاوراقرأ النص اآلتي  واستخرج أهم مهارات 

فیرید أن   ما فعلت زوجة نبیكم وما كان من أمر اإلفك هذا؟: قالف الباقالني نصراني اإلمامل أس 
 .یطعن في عائشة رضي اهللا عنها

 فبرأهما اهللا عز -  مریم و عائشة -هما امرأتان ذكرتا بسوء : ًمجیبا  فقال الباقالني على البدیهة
  .فبهت النصراني ٍة ذات زوج ولم تأت بولد، و مریم أتت بولد ولم یكن لها زوج،وكانت عائش وجل،

  
  

  :٤نشاط
  اقرأ النص اآلتي واستخرج أهم مهارات اإلقناع التي استخدمها المحاور

 طالبا منه مناظرة علنیة أمام  إلى الشیخ عبد المجید الزندانيجاء أحد القساوسة ذات مرة  
 الموجودة حالیا بین أیدي أن األناجیل  القسیس أن یثبت لهمجموعة من الطالب، واشترط

 ، فأراها القسیس له، فقال له األناجیل من نسخا  لیست من عند اهللا، فطلب منهالنصارى
، " ویوحنا ولوقاصإنها لیست من عند اهللا، وان اسم مؤلفها على غالفها متى ومرق" :الزنداني

  .فوجم القسیس
  ".إن بعض الناس أخبرني أن رئیس المالئكة قد مات" :للقسیس الزنداني  ثم قال

  ...إن ذلك كذب، ألن المالئكة خالدون ال یموتون :"فقال له القسیس
إن اإلله قد مات على خشبة الصلب، فكیف یموت : وكیف؟ وأنت تقول اآلن :الزنداني  فقال له

 ... اإلله وتخلد المالئكة، فبهت القسیس ولم ینطق

  
  
  
  
  



 

 ٣٧

  

  :جمع التبرعات... هارات في موضوعتقنیات وم

  
  :مؤثرة في الدافعیة للتبرععوامل 

ولكن قدمهم لهم مشاكل  من أجل حل مشاكل ضخمة؛  مساعدة الجهات المانحةطلب منال ت
  .قابلة للحلصغیرة 

ّقدم ، تحدث عن الشخص أو الجهة المانحة ثم عن مؤسستك وال تتحدث كثیرا عن نفسك  - ١
  .ؤسستك وأن األموال التي تجبى تستخدم بالطریقة الصحیحة أدلة على إنجازات م

ّعند الحدیث مع اآلخرین لطلب التبرع تحدث معهم بلغتهم وال تقیدهم بالتعلیمات الخاصة  - ٢
  .بمؤسستك

  .ولیس بلهجة الضعیف المستجدي، بشكل ینبض بالعاطفة والقوة،  مثیر للغایةتكلم بشكل - ٣
ّوال  یحبون إظهار ، في العطاء یشعرهم العطاء بالمتعة والراحة األشخاص الذین لدیهم رغبة - ٤ ّ

ّ ولهذا أظهر لهم مدى فائدة هذا التبرع ولكن بعزة،ّالمن على من یأخذ فأنت أیضا تتبرع بشيء ، ّ
  .أفضل من تبرعك وهو وقتك وجهدك وربما بعضا من مالك

، تلمس مشاعره، افح من أجلهابحث عن قیمه واتجاهاته وما یك، إذا كنت ترید تبرعا من أحد- ٥
  .أي ال تخاطب كل الناس بلهجة واحدة، وعند ذلك تحصل على ما ترید منه

ّرسالتك للناس سواء مشافهة أو بطریقة الكترونیة یجب أن تكون قصیرة ومعبرة وتخلو من - ٦
  .الحشو

ئل لیختار قدم له عدة بدا، ال تحشر المتبرع المتوقع في زاویة ضیقة وتحصر الخیارات أمامه- ٧
  .ٕما یناسبه حسب قناعاته وامكانیاته



 

 ٣٨

ولكن األهم كیفیة التأثیر علیه لیكون عضوا دائما أو صدیقا دائما ، ال تنسى أن تشكر المتبرع- ٨
  ..للمؤسسة

  .وحافظ على الشفافیة،  ال تضع نفسك في مكان شبهة- ٩
اتخاذ تؤثر في   یةإیجاب ة كلها عوامل شخصیاتلقاء ،ات سابقة مشارك، یةالشخص الخبرة-١٠

وخاصة إن كنت تتوقع مبلغا -ولهذا إن أردت الحصول على تبرع  من شخص ما ،  للتبرعالقرار
،  فعلیك جمع بعض المعلومات عنه والبحث عن مشاركات سابقة له في هذا المجال–كبیرا 

  . ّفهذا سیشجعه على التبرع، وتذكیره بها مع الشكر له على جهوده السابقة
عندما یشعر اإلنسان أن عنده إلتزام بمجتمعه وبلده وأمته فإنه ،  بتحقیق إنجازالشعور-١١

 .یسارع إلى التبرع
) ّنحن أبناء حي واحد..ّالحي أو المدینة (ّالمحلیة : مثال، الدعوة إلى التبرع باستخدام الروابط - ١٢
نحن : مثال،  وبینهابحث عن رابط یجمع بینك، المدینة أو البلد أو رابطة الدم أو العقیدة أو 

وحتى نحن أبناء جیل واحد ، ..نحن جئنا من مدینة ، الجیش.. االثنین عملنا في وزارة التربیة
 ... نحن موالید الخمسینیات

وماذا یحب أن یعرف الناس ، ابحث عن الصفات التي یحب هذا المتبرع  أن یظهرها للناس-١٣
  .ّعندها ستشجعه على التبرع، ّعنه وتكلم عنها

وال تتحدث عن تفاصیل كثیرة ألن هذا یحدث بلبلة ، لیكن طلبك محددا، حافظ على البساطة-١٤
  .وقد ینسحب دون أن یتبرع

 

  :استخدام االتصال الهاتفي لمتابعة عملیة جمع التبرعات
قد تزور جهة ما أو تتواصل معها بطریقة أو أخرى وتطلب منك أن تمنحها بعض الوقت لتقدم 

   وقد تتأخر استجابة هذه الجهة فماذا تفعل؟،لك المال المطلوب
 فیما یلي بعض االقتراحات إلجراء مكالمة هاتفیةو ،أحد الحلول المقترحة هي االتصال الهاتفي

  :ناجحة
 . عن بقعة هادئة إلجراء المكالمات الخاصة بكابحث- ١

متبرع من الضوضاء في  ولل لكالیس هناك شيء أكثر تشتیت
 ٕاذا لزم األمر و ، محادثة هاتفیةالخلفیة بصوت عال خالل

 وابقی أفراد األسرة أن ابلغ الموجودین حولك من الزمالء أو
  ؛  أثناء إجراء المكالماتینهادئ

، قبل أن تتصل راجع معلوماتك حول هذا المتبرع المتوقع- ٢
  .واطلع على أي وثائق متوفرة لدیك حول الموضوع



 

 ٣٩

 أمامك كل األوراق الخاصة بهذا الموضوع ّجهز مكان جلوسك قبل االتصال وكذلك ضع-٣ 
وقد یقترح علیك االتصال بجهة ما ویعطیك ، وكذلك ورقة بیضاء وقلم لتسجیل النقاط المهمة

 .هاتفها أو بریدها اإللكتروني ولهذا ال تضطره لالنتظار
  بحیث ال تظهر وكأنك في عمل رسمي ،  اضبط نغمة صوتك وكأنك تتحدث إلى صدیق - ٤
 یعطیك مظهرا  المانحین ألن ذلك إلى الحدیث أثناءمضغ العلكة أو تناول الطعام   یجوزال- ٥

 .غیر احترافي
  

 : هاتفیة المتابعةالمكالمة لالبنیة األساسیة ل
 ف بنفسكّعر -
 .لمكالمة إذا كان هذا هو الوقت المناسب ل الطرف اآلخر فیماأسأل -
 وتأكد من وصول رسائل سبق أن أرسلتها ،ّ ذكرهم بتواصلك السابق معهم سبب مكالمتك،أشرح -

   .إلیهم
 .على أیة أسئلة قد تكون لدیهم للرد  اخبره باستعدادك الشخص قد تلقى رسالتكم،  هذاإذا كان -
ابدأ من البدایة واعرض علیه ، لم تصلهم رسالتك أو ال یتذكرون تواصلك السابق معهمإذا  -

 .موضوع التبرع
 . ، وینقل ابتسامة دافئة متحمسا ومتفائالكصوت لیكن-
 .متبرعالالرفض من ب حتى عندما تواجه مهنیاكن مهذبا و -
  الشخص على استعداد لدعمكم هذاأسأل ما إذا كان -
 تراعي ألن علیك أن ، حدد وقت اللقاء ومدته اجتماع ، وترتیب موعد األمر عقدإذا تطلب  -

األعمال ووقتهم كبار رجال أحد دیة أو  رئیس بل: مثلالمطالب التي یواجهها الوقت متبرع خاص
 . الضیق

 تخطط لتقدیمهادعوة المانحین المحتملین إلى أي عروض  - 
 .ٕ وقته واتمام المكالمة باختصار وعدم إطالةشكرتقدیم ال-
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٠

  :تقدیم عرض جماعي 

  
  

  فيهودجال زیادةطریقة رائعة ل  من الحضورمجموعة لباحترافیة عالیة  عرض تقدیمي القیام ب
حیث تخاطب عدد كبیر من األفراد أو ممثلین لمؤسسات في وقت ، لمؤسستك جمع األموال

ّمحلیة من الناس العادیین أو الذین یمثلون  مجموعةل عرض تقدیمي ویمكن  إجراء، واحد ّ
  :ناجح تقدیم عرض تقدیميل عدد من المبادئ المهمة وفیما یلي ، ّمؤسسات محلیة مختلفة

  
  رضقبل الع: أوال

 : قبل العرض
، ّفي جمعیة محلیة: مثال،  على استعداد الستضافة العرض التقدیميجهةالبحث عن مكان و -

  ... نادي ، مدرسة، في مسجد
ووضع رقم  الدعوات ٕوارسالإنشاء ملصق أو توزیع النشرات للتعریف العرض التقدیمي ،  - 

 .الواتساب أو الفیسبوك: أو أي طریقة تواصل حدیثة مثل، هاتف للرد على االستفسارات
ّالتمرن على طریقة التقدیم واللهجة الودیة الحماسیة التي ستخاطبهم بها -  ّ. 
صور ولقطات فیدیو عن المؤسسة : مثل، التي تحتاج لعرضهاالوسائل البصریة  إعداد -

  ،.ٕوانجازاتها
 . المهنیة یدل على اللباس بشكل مناسب  ارتداء-
للتأكد من توفر األجهزة ة واحدة على األقل قبل العرض التقدیمي  ساع قبل مكانإلىوصول ال -

 .والمعدات وصالحیتها للعمل
  .وأرقام هواتفهم،  أماكن عملهم: سجل لكتابة أسماء الحضور وأي معلومات عنهم مثلإعداد - 



 

 ٤١

حیث یضع المتبرع مبلغا في ، إعداد الطرق المناسبة الستالم التبرعات مثل المغلفات الورقیة-
وإلعطاء المتبرعین األمان حول وصول هذه األموال إلى المؤسسة یمكن اتخاذ ، المغلف ویغلقه

  :تدابیر مختلفة مثل
إحضار سجل وصوالت رسمي یتم في نهایة العرض فتح المغلفات أمام الحضور أو *

ٕواعطاء نسخة من ورقة التسجیل إلى إحدى ، مجموعة منهم وعد المبلغ وتسجیله في السجل
  .تعطى الورقة لرئیس النادي، إذا كان اللقاء في نادي: مثال، ت المشاركة الجها

وموقع أو مختوم علیها ، ومحدد عددها من قبل المؤسسة ، تكون المغلفات مرقمة تسلسلیا- *
یأخذ المتبرع غالفا ویضع المبلغ الذي یرید ویلصقه جیدا ویمكن أن یوقع ، بختم المؤسسة

  .   علیه
ٕ واذا كان هنالك حاجة اإلنارة والتأكد من ،  للجلوس أماكن كافیةوترتیب الغرفة إعداد  -

 .وهل تتوفر اإلمكانیات لذلك، للتكییف
  .حلویات، مرطبات: وفیر الضیافة مثلت -
  

  خالل العرض: ثانیا
 .المضیفین أشكرو هم حضورعلى  لجمهور اشكرأ -
    حضورا من األوراق أو المنشورات التي لدیك على النسخ تقدیم -
  سماعك الحضور  جمیع یستطیعبما فیه الكفایة بحیث بصوت عال تتكلم تأكد من أن -
  .ّحضرتها لهذا العرض معینات بصریة أي عرض -

  .یقةدق ١٥  یزید عنال العرض التقدیمي تأكد من أن -
 لدى الحضور أي أسئلة هناك أسأل ما إذا كان -
سواء مغلفات أو صندوق أو تحویل ، مها إلى طریقة التبرع التي تستخدالناس ّوجه -

  .مالي للمؤسسة أو توقیع أوراق
 .تهممتابع حتى تمكنوا من معلومات االتصال بهم ترك  علىّشجع الحضور-
  .رهملحضو ضیوفك شكرا -

  
    بعد العرض:ثالثا

  .ٕوارسال رسائل شكر للجمیع، وخاصة الذین وعدوا بالتبرع الحقا، التواصل مع الجمیع -
ي إذا احتجت عرض التقدیمال تجرى على أي التي یمكن  أي تحسینات یر فيالتفك    -

  .إلعادة تقدیمه لجماعة أخرى
  



 

 ٤٢

  :اللقاءات الفردیة
  معكم ا فردی اجتماعا المانحین المحتملین یطلب منك بعض في كثیر من األحیان

  الكاملاالهتمام لحصول علىلفرصة مهمة االجتماع و .،األموال طلبك للحصول على مناقشةل
األشیاء في  وفیما یلي بعض ،بحیث تعرض ما تریده للشخص المناسب دون أي معیقات

 :الجهات المانحة مع الفردیة االجتماعات في لجهودكم قبل التخطیط االعتبار
  

  قبل االجتماع: أوال
، ّحیث تجهز أوراقك ، علیك تجهیز أمورك قبل االجتماع تقریبا كما ذكرنا في العروض الجماعیة

وترتدي لباسا ، وتصل قبل الموعد بعشرة دقائق على األقل، ّوتحضر نفسك ذهنیا لهذا األمر
  .مناسبا یوحي بالجدیة والمهنیة

 خالل االجتماع: ثانیا
  الجهة المانحة أعرض نفسك على

ومظهر ، ابتسامة إیجابیة ّارسم على محیاك -
  . یوحي بالثقة والحماس

ّتكلم بأسلوب ودي ولیس رسم -   .يّ
 النشرات اإلعالمیة ، مثلالوثائق الداعمة م كلّقد -
  مرجعیةالخطابات الو
  أي أسئلة لإلجابة على  االستعدادعرض -
 .ضمن الوقت المخصص دون إطالة العرض التقدیمي الحفاظ على -
  محدداللمبلغ ا أطلب، والمالي الخاص بك الهدف اذكر -
  .كمؤسست في دعم كانوا مهتمین إذا اسألهم -
  األموال للحصول على اتخذ الترتیبات الالزمة -
  .هذا إن تبرعوا أو وعدوا بالتبرع–تقدیم الشكر على كرمهم بلقائك أوال وكرمهم بالتبرع -
  .الستعراضها مع الشخص مواد إعالمیة اترك -

 .ّاسألهم عن الطرق التي یفضلونها للتواصل حتى ال تزعجهم وأنت ال تشعر
  

  جتماع بعد اال :ثالثا
  . أو تعیین اجتماعات إضافیة إذا لزم األمرللمتابعة إجراء مكالمات -
  .یمكن االستفادة منها في االجتماعات المقبلة التفكیر في االجتماع وأي التحسینات -



 

 ٤٣

  :كیفیة التعامل مع الرفض
  یليوفیما، جمع األموال في موضوع تحدیا الجانب األكثر بأنهیمكن القول  الرفض مع التعامل
الرفض  مع كیفیة التعامل قیمة حولالنصائح  بعض

 :الحفاظ على موقف إیجابيو
    رفض طلبك :  شخصیا األمرعتبرتال - ١
  وجد ت قد، قدراتكل لك كفرد أو التمویل لیس رفضل

  :  ذلك مثلأسباب كثیرة وراء
أو سبقك أحدهم لهذا ، عدم وجود مال فائض للتبرع به

 المؤسسة ملتزم مع جهة أو أن هذا الشخص أو، األمر
وقد تكون قوانین المؤسسة التي ترید أن تحصل ، أخرى

منها على تبرعات ال تسمح بذلك أو أن مؤسستك ال 
وعزمك على تقویض ثقتك بنفسك بلرفض لتسمح وعلى كل حال ال ، تحقق الشروط التي تتطلبها

  .تحقیق هدفك
حیث نواجه الرفض في كل ، نافال تنسى أن الرفض جزء من حیات،  الرفض أمر طبیعي- ٢

  یمكننا الرفض مواجهةومن خالل ، نواحي حیاتنا سواء في البیت أو العمل أو بین األصدقاء
  .ةحیاالطوال  الشخصیة والمهنیة  الحیاةمستوى تفیدنا على  مة من شأنها أنّقی مهارات تطویر

 حاولت ك وبین جهات     قد تحدث خالفات بین: ال تقطع جمیع وسائل االتصال مهما حدث- ٣
 وقد یتسبب هذا األمر بتصرف غیر محسوب النتائج من ، آلخر لسبب أوجمع تبرعات منها

ویحرمك من جهة مهمة ، وهذا قد یتسبب بخسائر كبیرة لك، طرفك فتقوم بقطع االتصاالت معهم
والقیام بتصرف یصعب ،ولهذا أنصحك بعدم التسرع وقطع العالقات ، كنت تتعامل معها

  .فهذا لن یحقق لك شیئا،یحه وفتق یستحیل رتقهتصح
وقد ،بحیث تعرض وجهة نظرك على الجهة األخرى ،واألصح أن تتعامل مع هذه األزمة بذكاء 
إما أن ، بحیث تضع الطرف اآلخر بین خیارین ،تقوم ببعض المناورات معهم وبأسلوب مرن

فربما كان  ،كاف للتصرفوامنحهم وقت  ،ّیخسروا بعض المصالح أو یحلوا مشكلتهم معكم
  . أعطهم فرصةولهذا ، تصرفهم هذا بسبب مشاكل تواجههم 

أو التعاون أطلب منهم تقدیم ، بدال من الغضب من جهة رفضت التبرع: ّتعلم من أخطائك- ٤
 منهم أو من تمویل الحصول على فرصك في كیف یمكنك تحسین حول اقتراحات أو نصائح
لعمل  على استعدادقدیم نفسك بشكل صحیح قد یكونوا ولو استطعت ت، جهات مرتبطة بهم



 

 ٤٤

 كیف التفكیر في   فيواستخدمه بصدر رحب انتقاداتهم تقبل ،تواصل بینك وبین  جهات أخرى
  . في جمع األموالاستراتیجیات یمكن أن تعزز

  
  :نصائح عامة للعاملین في جمع التبرعات

للشخص المرح بشكل جید  لناسا یستجیب : ولكن دون ابتذال - الدعابةحافظ على حس- ١
  .ّولهذا تحلى بروح الدعابة مهما صعبت األمور، لخفیف الظل وال تحب ثقیل الظ

یتغیر مزاج اإلنسان بسبب ظروف مختلفة قد تكون صحیة أو اقتصادیة أو : ّتحكم بمزاجك- ٢
 وعندما تتعامل مع الناس الذي تأمل أن تحصل منهم على المال ال تجعل مزاجك، عاطفیة

ربما ، ّال تتعامل بنزق مع الناس وال ترفع صوتك علیهم وال تحملهم مشاكلك وهمومك، یتحكم بك
  .فال تضیف مشاكلك فترهقه، تسبب أنت وما تطلبه منهم مشكلة لهم

 ویقوض  اإلنتاجیة یزیدال إخفاقات الماضي التركیز على  :الماضي طیل في الحدیثتال - ٣
على  المهمة التالیة  إلىانتقلن أن تعرضها أمام اآلخرین ثم ّ تعلم من أخطائك دو،ثقتك بنفسك
 .هدفك تحقیق الطریق نحو

 :  سیاسة اإلغراق - ٤
لتحطیم   أنا هنا ال أقصد تلك السیاسات القذرة التي تطبقها االحتكارات الرأسمالیة كوسیلة

ظم البدائل ٕوانما أقصد طریقة تقدم فیها جمیع أو مع ،ٕالمنافسین في السوق واخراجهم منها
لجهة التي ترید أن تتعامل معها بحیث تضمن أن تكون طلبات هذه الجهة متوفرة لالمطروحة 

  :مثال، فال تترك لهم سبیل لعدم التعامل معك،ضمن ما تقدمه
تجد أنه یتوفر من ،وتذهب إلى أي جناح ،) الموالت(عندما تدخل أحد المحالت التجاریة الكبیرة

 .، متعددة كل نوع من البضائع أصناف
وهذه سیاسة أنتهجها دائما في ،عندما یكون أمامك عدة أعمال حاول أن تبدأ بالعمل األصعب- ٥

  :وأجدها مفیدة جدا لعدة أسباب،حیاتي
ومع الزمن وخاصة إذا كان العمل ، في البدایة تكون نشیطا وأقدر على تحمل المصاعب -

  .یستمر لمدة طویلة قد تمل وتتعب
لصعب وتنهیه بإذن اهللا تقوى روحك المعنویة وتزداد نشاطا فتجد أن عندما تبدأ بالعمل ا -

 .األعمال المتبقیة تصبح أسهل
  :العمل المتوازيو توزیع الوقت- ٦

بحیث ،ولهذا یجب استغالل وقته أفضل استغالل،وأهم ما لدیه ،وقت اإلنسان هو عمره وحیاته
  .یوزع وقته حسب برنامج بذكاء



 

 ٤٥

هذا " تجمید"فإذا انشغل بعمل آخر یقوم بإیقاف أو، بعمل ما قومیینوي أن  الناس بعضفمثال 
مع أن ذلك العمل یتم في وقت مختلف وال یؤثر بتاتا على ، اآلخر العملالعمل حتى ینتهي من

  .    هذا العمل
أي نقوم بعدة أعمال ، من أجل استغالل الوقت أفضل استغالل یجب أن نعمل بشكل متوازي

وبدل أن تقوم بعمل ، ، بحیث ننجز الكثیر من العمل في وقت قصیر ، خالل فترة زمنیة واحدة
  .  ٕواذا وجد أي عائق تتوقف حتى ینتهي هذا العائق، واحد طیلة الوقت 

  
  وبرضاهم... بدال عنك..یقومون بالعمل یساعدونك أو اجعل اآلخرین - ٧

  
قوم عنه بالعمل الشخص الذكي یستطیع أن یستفید من تداخل المصالح لجعل شخص آخر ی  

  !بل یكون مسرورا بهذا العمل،الذي یرید عمله دون أن یطلب منه ذلك
ولكن یمكن التعاون مع اآلخرین خاصة إن وجدت مصالح ، طبعا أنا ضد استغالل اآلخرین

  . مشتركة بینك وبین ذلك الشخص الذي ربما یكون أقدر منك على إنجاز هذا العمل
  :١مثال

وهو أعظمهم .. فأقبل إلى رجل منهم.. أراد أن ینتشر الخبر.. اب  لما أسلم عمر بن الخط
  ..! فاكتم عني.. ٍّإني محدثك بسر.. یا فالن: فقال.. ًنشرا لإلشاعة

  ما سرك؟ : قال



 

 ٤٦

  .. ًال تخبر أحدا.. فانتبه.. إني قد أسلمت: قال
 واحد حتى جعل الرجل یطوف بالناس ویقول لكل.. فما كاد یغیب عنه.. ثم تولى عنه عمر

  ..!! صبئأعلمت أن عمر ..!! ) أسلمأي( صبئ أعلمت أن عمر: منهم
  
 ال تحجز القط في الزاویة-٨

إیاك أن تضعه ،  إذا حدث خالف بینك وبین شخص آخر
 قط زومثال على ذلك عندما تحج، جعله شرسایفي موقف 

صغیر مسالم في زاویة وتهاجمه سیصیر القط شرسا 
: مثال،  طریقا مفتوحة لیبتعدواألصح أن تترك له ،وخطیرا

وهنا ، قد یرتكب بعض العاملین خطأ أو یتسبب بإهمال
   علیك تصحي

  
  
  . قدر استطاعتكDead end""  ال تلتزم بمواعید نهائیة- ٩

عندما تقوم بعمل مع جهة معینة قد تطلب منك موعدا 
وأحیانا قد تؤثر في العمل عوامل لیس ،نهائیا لتسیلم العمل

مثل حالة الجو لألعمال التي ،السیطرة علیهافي استطاعتك 
وهنا علیك أن تحاول جهدك أن ال ،تجرى في الخارج عادة

یمكنك تقدیر الموعد النهائي والوعد ،تلتزم بموعد نهائي
أما أن تلتزم ،باإلنجاز ضمنه إن لم تحدث أشیاء مفاجئة 

  .وأحیانا تتحمل غرامات لكل یوم تأخیر فهذا أمر مقلق
  

  
  ص من خصمك وأنت تبتسم له ّتخل - ١٠

وربما ، جمع التبرعات یجبرك على التعامل مع كثیر من الناس
ربما (ستواجه بعض الناس ممن تصطدم مصالحه مع عملك 

وكثیرا ما حدثت مشاكل ، )جمعیات أخرى تجمع التبرعات 
بین جامعي تبرعات في المساجد بشكل مخزي یجعل الناس 

 . یتخذون موقفا من الجهتین
وخاصة إذا ،لهذا إن حدث خالل بینك وبین شخص آخر و 



 

 ٤٧

ٕواضعاف خصمك دون ،فحاول أن تحصل على حقك ،كان ضمن مجتمعك ویصعب االبتعاد عنه
یمكنك بكل الطرق المشروعة أن تسترجع  ،أن یظهر منك سواء له أو لآلخرین أي مظهر عدواني

حیث تشاهد ، لم من الریاضیینوتع ،حقك ولكن إیاك والخصام واللجاجة ورفع الصوت والتهدید
علما أنه من لحظات ، ویتفوق علیه یودعه مصافحة ویبتسم له ،الالعب وبعد أن یغلب خصمه

ٕواذا كانت اللعبة مصارعة أو مالكمة قد یكون الخصم قد تكسرت  ،قد غلبه وحرق قلبه
  .   ولكن تنتهي المباراة بابتسامة،أضالعه

  
ومن خالل ،ت والممرات التي ال یلتفت إلیها اآلخرونطریق النجاح قد یمر عبر الفجوا-١١

  .التفاصیل المهملة أو المنسیة
المشكلة في شعبنا أن الكثیر من أفراده مقلدون 

إذا عمل أحدهم شیئا ونجح تجد الكثیر من ،فقط 
شلوا وقد یتسببوا في فشله هو ففی،الناس یقلده

فمثال إذا فتح أحدهم مطعم في شارع ما ،أیضا
 طاعمل أیام یفتح العدید من المونجح خال
  .المشابهة

ابحث عن طرق جدیدة ، وبالنسبة لجمع التبرعات
ابحث في اإلنترنت وخاصة ، لم یسبقك أحد إلیها

بالمواقع األجنبیة ستجد الكثیر من الطرق غیر 
  .ّویمكن أن تسأل بعض معارفك من المحنكین أصحاب الخبرة، المعروفة

  
 مارد في الوقت المناسب افتح القمقم إلخراج ال-١٢

 اآلخرین وخاصة ال تظهر كل أسلحتك أمام 
، "األسلحة"حاول إخفاء بعض ، مكوخص

وخاصة السالح الذي لیس بمقدور خصمك 
  .أخفیه حتى اللحظة المناسبة، مواجهته

، ّسر معین، معلومة، السالح قد یكون وثیقة
المهم أنه شيء ، وغیر ذلك،طریقة جدیدة 

  . لب على خصمكیساعدك في التغ
  
  



 

 ٤٨

  :البحار الذكي یسیر یستفید من الریح للسیر باتجاه معاكس-١٣
أما إن ،ٕواذا وقفت الریح توقفت السفینة في عرض البحر،  السفن الشراعیة تسیر بدفع الریاح

فإذا كان البحار ماهرا فإنه یستطیع االستفادة ،هبت الریح ولو باتجاه معاكس التجاه حركة البحار
 .ریح لیتحرك باتجاه معاكس لهامن هذه ال

ٕوان تغیر اتجاه ،إذا كانت الریح مواتیة لك انطلقت وعملت ونجحت، وأنت كن مثل البحار الماهر
  .بل تغیر أسلوب عملك لیتناسب مع الوضع الجدید وتنطلق بكل ثقة،الریح ال تتوقف وتندم حظك

   .ف حسب الوضع الجدیدّتتكی، یجب أن تكون مرنا،   ویمكن تسمیة هذا الوضع بالمرونة

  
  

  رأي األغلبیة نادرا ما یكون الرأي الصحیح-١٤
وال ترتكب بهذا العمل ،ومفید، وبأنك تقوم بعمل صحیح، مقتنع بعملك، إذا كنت واثقا من نفسك

وال ،فالكثیر من الناس همج رعاع یتبعون كل ناعق،فال تلقي باال لآلخرین،معصیة أو جریمة
َّن تطع َأكثر من في اَألرض یضلوك عن سبیل الله إن یتبعون إال الظن َِٕوا{: تنسى قوله تعالى َّ َّ ِ َِّ ِ َِ َ َ ُُ َِ ُّ ِ ِ ِّ ِ َ ِ ْ َْ ََ ْ ُ

َوان هم إال یخرصون َُ ُ ْْ َّ ِ ُ ْ   سورة األنعام) ١١٦(} َِٕ
  .  وتجاهل هؤالء الرعاع أعداء النجاح،ولهذاُ قم بعملك وأنت واثق مطمئن

، ر من الغمز واللمز من الكسالى والفاشلینطبعا من یعمل في جمع األموال سیتعرض لكثی
ولهذا یجب أن ، فالفساد انتشر كثیرا هذه األیام، وربما معهم بعض الحق، وسیتهم أنه یعمل لنفسه

  .تحافظ على الشفافیة وتبتعد عن كل شبهة



 

 ٤٩

  
  

  : احرص على نجاح النظرة األولى -١٥
فإذا كنت طالبا في مدرسة ، یالألنها تعطي انطباعا قد یدوم طو،النظرة األولى مهمة جدا

أو حتى تتقدم لخطبة ،أو تتقدم لمقابلة مدیر من أجل وظیفة جدیدة ،أو معلما جدیدا،جدیدة
  .أحرص أن یراك اآلخرون بأفضل صورة،فتاة

ولكن كفاءتك في المجال الذي ،لیس المقصود هو أفضل لباس أو زینة وخاصة بالنسبة للنساء
  وهكذا، على التعامل مع الظروف المختلفة وقدرتك، تظهر فیه ألول مرة

  
  قد یكون األقرب أو أألسهل أو األرخص ،قد یكون الحل أمام عینیك - ١٦

وقد نبذل من أجله الكثیر من الجهد والتعب ،وربما یعیدا جدا...أحیانا نبحث عن الحل بعیدا 
  .لفةونحن ال ننتبه إلیه من طول األ،ّولكن قد یكون الحل قریبا جدا منا،والمال

  
 ال تلغي جهود من سبقك،ال تعید اختراع العجلة- ١٧

،    وكل شيءمشكلتنا نحن العرب أن عملنا غیر مؤسسي سواء في السیاسة أو البحث العلمي
وربما یكون هذا أألمر من أسباب التخلف الذي  ،فعندما یأتي شخص یلغي جهود كل من سبقوه

سوف توفر الكثیر ،ولن تخسر ، أفضل ما فیها احترم جهود من سبقوك وخذ ،ما زلنا نعاني منه
  .من الوقت والجهد



 

 ٥٠

  
 الدیناصورات انقرضت سریعا-١٨

وهذا یغریه أن یتوسع كثیرا بشكل یصعب ، بعض الناس یقوم بمشروع صغیر فیجد بعض النجاح
   .علیه السیطرة علیه فینهار كل شيء

 تفقد السیطرة وتخسر كل فإذا أردت أن تقوم بعمل فاعرف حجمك وتوسع تدریجیا بحیث ال
  " ال یمكن أن تحمل بطیختین بید واحدة" : یقول المثل>شيء

  
  

 ال تتوقع رمیه من غیر رام- ١٩
المال الحالل لیس من السهل ، وال یوجد كسب بدون عمل، ّفي هذه  الحیاة ال یوجد شيء مجاني

  .دأن تحصل علیه دون بذل الجه
ْوهزي إلیك بجذ{:قال تعالي ِ ِ ِِ ْ َُ ِّ ِع النخلة تساقط علیك رطبا جنیاَ ِ ِ َِ ً ََ ُ َْ َْ َ ُ ْ َّ  سورة مریم  ) ٢٥(} ِ

ومع ذلك أمرت بان تقوم بعمل ما وهو أن تهز جذع النخلة كي  ،  فهذه امرأة ضعیفة نفساء
ولو وجدت نقود ، البد من وجود عمل حتى لو كان العمل هو البحث عن عمل، تجنى الرطب

  إال بالعمل على تنمیتهابدون عمل كمیراث مثال لن تدوم 



 

 ٥١

  
  أنتا  تطلب من أحد أن یفعل أشیاء تعجز عنهال- ٢٠

سواء كنت أب أو ،إذا كنت مسئوال عن فئة من الناس
مدیر أو قائد عسكري یجب أن تكلف أحدا بعمل ال 

  .تستطیع أنت أن تقوم به
ویقال أن القادة العسكریین من أعدائنا سئل عن 

قم بیوم من األیام فكان جوابه أن لم ی،سبب نجاحه
  .بتكلیف جندي بعمل ال یستطیع هو أن یقوم به

  
  تصمیم خیر شواهین ..  ISPPSفي  البرنامج العلمي الشامل لحل المشكالت - ٢نصائح العامة مأخوذة من ملحقال

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٥٢

  
  نظرة سریعة...  اإلنترنت في جمع التبرعاتاستخدام

  
حیث توفر طرقا متنوعة ، ام اإلنترنت خالل األعوام السابقةیعرف الجمیع مدى انتشار استخد

  .للتواصل بین الناس وتلغي حاجز المسافة

  
  

  :مواقع وتطبیقات التواصل االجتماعي
ّلقد غیرت هذه المواقع نظرتنا  للحیاة وتعریفنا لوسائل 

فلم تعد وسائل اإلعالم حكرا على ، التواصل واإلعالم
فكل شخص ،  المال والنفوذالجهات الرسمیة أو أصحاب

یمكنه عمل صفحة له ینشر فیها ما یرید بالطریقة التي 
ویمكن  ،  ،Blogsیرید من خالل ما یسمى بالمدونات  

یبث من خاللها ) Youtube(أن ینشئ له قناة تلفزیونیة  
: ومن أشهر هذه المواقع، ما یرید من لقطات فیدیو

ع موقعه كما یمكنه التواصل م، وتویتر، الفیسبوك
  ...واألجهزة اللوحیة، والهاتف الخلوي، باستخدام أنواع مختلفة من األجهزة مثل الحاسوب

  
  



 

 ٥٣

  
  

  
  
  
  
  
  



 

 ٥٤

  :الحاجة إلى مواقع التواصل
 : تلبي االحتیاجاتمواقع التواصل

 :للتواصل مع اآلخرین الحاجة- ١
 ، وأدوات مثل فیسبوكاالجتماعیة منصات الشبكات 

  قوائم البرید اإللكترونيروني ووالبرید اإللكت الدردشة
  :أن تكون مبدعا، اإلبداع الحاجة إلى- ٢

Flickr, MySpace,   YouTube 
 التأثیرو ، اآلخرین وجهات نظر معرفة  الحاجة إلى -٣

  الثقافةعلى المجتمع و
  wikiوالموسوعات الحرة ، لوحات المناقشة ،المدونات -
  

   :ات الخیریةالتواصل اإللكترونیة للمؤسس وسائل أهمیة
   باألعضاء االحتفاظوالمساعدة علىوالء التطویر • 
  .جعل المؤسسة جزء من حیاتهم من خالل التواصل الیومي -
  ).viral campaignیطلق علیها (بشكل متوالیة هندسیة النمو السریع • 

  
د بالضغط على زر یمكن تحویل رسالة بری، توزیع المهام بین األعضاء بشكل سریع وسهل•  

   .الكتروني إلى العضو المناسب
   ومتابعة التواصل معها تحدید المصالح والجهات المانحة الرئیسیة-
   من أصدقاء األصدقاء جمع التبرعات -
   دعم العمالء -
   بناء المجتمع -
   تقییم المحتوى-
  . عرض منجزات المؤسسة أوال بأول وهذا یوفر الشفافیة ویعزز الثقة عند المانحین-



 

 ٥٥

 :افتراضي مجتمع اءبن   
مجتمعات افتراضیة  ذات معنى مع بناء عالقاتب سمح للمؤسساتت االجتماعيمواقع التواصل 

الحجم  بطریقة نمو هذه المجتمعات أو  التنبؤ  المستحیلومن،مجتمعات جدیدة إنشاءقائمة أو 
  . الذي ستصل إلیه حیث تنمو بشكل متوالیة هندسیة

 
 

  تخدام وسائل اإلعالم التقلیدیة أم مواقع التواصل االجتماعي؟أیهما له فرص نجاح أكثر اس
 

  :نشاط
  هل تشاهد التلفزیون؟ -
مدة المشاهدة .. هل تشاهد تلفزیون بلدك الرسمي-

  الیومیة؟
  هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي؟-

  مدة االستخدام الیومي؟
  
  
  
  
  
  



 

 ٥٦

  :التنافس بین أوباما وهیالري:مثال 
الشبكات االجتماعیة والبرید  من خالل" جمع التبرعات الصغیرة " حمالتمن أوباما استفاد- ١

  . اإللكتروني ومواقع االنترنت
 الجهات المانحة واالعتماد على التقلیدیة وسائل اإلعالم حملة هیالري من استخدمت - ٢

  .الرئیسیة 
الشبكات أثناء الحملة وصل المبلغ الذي حصل علیه أوباما من الداعمین الصغار عبر - ٣

  . دوالر فقط٢٠٠وكان معدل المبلغ الذي یتبرع به الشخص ، ملیون دوالر٣١االجتماعیة إلى  
 . ملیون فقط٦بینما حصلت هیالري على 

  
  :التبرعات على شبكة اإلنترنتمواصفات صفحة 

   . وعدم وجود روابط غیر صحیحة  جاهزیة الموقعتأكد من• 
  ). معلومات جدیدة، ألعاب، فرص جدیدة (تغري الزائر بالعودةإنشاء أسباب • 
بسیطة وصغیرة الحجم وطریقة التبرع سهلة وفي معظم األحیان، یجب أن تكون صفحة التبرع • 

  .وواضحة
  .والمواقع الخاصة بالمؤسسة، اإللكتروني إلى البرید المانحین قائمة تأكد من إضافة •
 رسائل ترحیب ورسائل شكر إرسال •
  

  :خدام البرید اإللكترونيجمع التبرعات باست
 من اسهل طرق جمع التبرعات البرید اإللكترونيیعتبر 

فهو ال یحتاج إلى تصمیم ونشر موقع ، باستخدام اإلنترنت
، وال الجلوس طویال للمحادثة المباشرة مع الناس، خاص

ٕویمكن كتابة رسالة برید الكتروني في دقائق وارسالها إلى 
والشخص الذي تصله ، ةّعدد كبیر من الناس مرة واحد

الرسالة التي كتبت بطریقة سلیمة ال یحتاج ألكثر من ثواني 
  .لقراءتها

  
  :نصائح إلستخدام البرید اإللكتروني في جمع التبرعات

  .ّلتكن رسالتك قصیرة ومختصرة ومعبرة- ١
  .والكلمات المهمة اكتبها بخط سمیك ولون غامق، استخدم خط كتابة سهل وبحجم مناسب- ٢



 

 ٥٧

ب أن تستخدم نمط معین من طریقة الكتابة فال تمأل الرسالة بالكثیر من األلوان  یج- ٣
  .والتفاصیل

یجب أن ال ترسل أكثر من ،  ال تزعج األشخاص برسائلك بشكل متكرر یومي أو أسبوعي- ٤
  .رسالة لشخص ما أكثر من مرة أو مرتین في الشهر

ل رسائلك من أجل االحتیال علیه  ال تقوم بتغییر عنوان بریدك حتى ال یحذف المستقب- ٥
  .ألنك بهذه الطریقة تدفعه لمعاداتك، ٕوارغامه على تلقي رسائلك

  
 :االجتماعي تواصلوسائل ال أدواتبعض 

  مواقع على شبكة اإلنترنت-١ 
 WIKIالموسوعات الحرة - ٢
  )الفیسبوك، وفلیكر() االجتماعیة الشبكات منصات -٣
 ) یوتیوب ( الفیدیولقطات-٤ 
 )تویتر ( تغرید- ٥
  الدردشة / الرسائل الفوریة -٦
  جوجل تطبیقات -٧
  الرسائل النصیة -٨
  يالبرید اإللكترون- ٩

  ) الدردشة(مواقع المحادثة -١٠
  

   موقع تقدم خدمات مجانیة أو قلیلة الكلفة للمؤسسات التطوعیة١١١موقع یتضمن عناوین 
   

http://www.nptechforgood.com/2013/07/29/low-cost-tools-for-nonprofits/ 
  



 

 ٥٨
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 :جمع التبرعات مقترحة وسائل 
نظرا ألن األفراد هم الفئة األكثر أهمیة في مسألة التبرعات في العالمین العربي واإلسالمي؛ لذا 

  :فإن الوصول لهم یحتاج إلى وسائل عدة أبرزها ما یلي
تحدث وجها لوجه، وهي األكثر فعالیة؛ حیث إن  االتصاالت الشخصیة المباشرة، وهي التي - ١

  .هناك العدید من األسئلة التي قد یطرحها المانح، والتي تجد لها إجابة في اللقاء مع المستفید
، حیث یتم ومن خالل المتطوعین طرق . Knock at the Door حمالت طرق الباب - ٢

  .اف معینةأبواب المواطنین ودعوتهم للمشاركة في التبرع لغایات وأهد
 التبرع من خالل الحمالت في الشوارع واألسواق، حیث یقومون بالوقوف عند إشارات - ٣

  .السیارات ومفترق الطرق ویجمعون بحصاالتهم ما یجود به المتبرعون
 الخطابات الشخصیة التي تأخذ الصفة الشخصیة البحتة التي یجب إعدادها بدقة متناهیة، - ٤

  .ي یمكن أن یطرحها المانحوتجیب عن جمیع األسئلة الت
 االتصاالت التلیفونیة التي تنقل رسالة المؤسسة ببساطة ویسر وتأخذ صفة غیر رسمیة مع - ٥

  .الجهة، سواء أكان فردا أم أسرة، ویتم فیها طلب الدعم والمساندة منهم
أو كاألعیاد أو في رمضان، أو المناسبات التي أصبحت متعارفا علیها :  المناسبات الخاصة- ٦

  .األم، أو یوم كبار السن وخالف ذلك، حیث یتم إعداد ترتیب لالتصال بالمانحینیوم 
 الدعوة للتبرع بوساطة اإلعالن بوسائل اإلعالم المختلفة، ویتطلب ذلك اعتماد وسائل ذكیة - ٧

ومن أمثلة ذلك اإلعالن الذي كان یبث من . الفتة لالنتباه في اإلعالن باإلضافة إلى البساطة
التلفزیونات العربیة لجمعیة ترعى المعوقین، وكان یحمل عبارة بسیطة تشیر إلى أن عمل أحد 

ومثال آخر ". وأنا أیضا لي نصیب من زكاتكم: "الجمعیة في مجال اإلعاقة، یعقبه عبارة واحدة
لمؤسسة تطوعیة كانت تقوم ببناء مستشفى للسرطان، وكان اإلعالن الذي یبث في وسائل 

نحن نقوم ببناء مركز للسرطان، : "ٕفة واذاعة وتلفزیون یحمل عبارة بسیطة هياإلعالم من صحا
  ".ساعدونا إلتمامه

 الدعوة لإلسهام في تغطیة نفقات الخدمة، كما هو الحال في الدعوة لكفالة الیتیم، أو تغطیة - ٨
  .تكالیف عالج مریض أو تغطیة نفقات تعلیم طالب جامعي، أو تكالیف رعایة طالب معاق

س هناك من حدود لمثل هذا اإلسهام الذي یالقي صدى في الوطن العربي، على أساس أنه ولی
  .أسلوب مباشر لتقدیم الخدمة ومعرفة الغایة التي من أجلها یقدم الدعم

 الحفالت السنویة التي تقیمها المنظمات التطوعیة التي یدعى إلیها المیسورون والمقتدرون - ٩
 في العادة في إحدى القاعات الكبرى، حیث یجتمع الجمیع وتقام. والمهتمون بعمل الخیر

وهناك حفالت أخرى، باإلضافة إلى . ویقدمون تبرعا للجمعیة باإلضافة إلى رسوم المشاركة



 

 ٦٠

الحفالت السنویة كأن یكون ذلك حفل إفطار تقشفیا، وقد تأتي الحفلة السنویة ضمن مفهوم موائد 
  .امة موائد إفطار في رمضان للفقراء والمحتاجینالخیر الذي یتم فیه تبرع األغنیاء إلق

 مقترحات المشاریع خاصة عندما تقوم المنظمة التطوعیة بتقدیم المقترحات المتعلقة بطلب -١٠
وقد أصبح . تبرع إلنشاء مشروع أو تكملته، أو تشغیل مشروع طبي أو تعلیمي أو اجتماعي

 خاصة من المنظمات المانحة لتقدیم الدعم إعداد المشاریع وصیاغتها من أهم الوسائل المعتمدة
  .أو مواصلته والمتعلقة بتنفیذ المشاریع الخیریة

 االشتراكات ورسوم العضویة التي تعد ضمن الدخول التي تعتمدها المؤسسة التطوعیة في -١١
تأمین دخل إلدامة أعمالها، وزیادة االشتراكات ضرورة ماسة؛ حیث إن قاعدة العضویة المتسعة 

 من خالل هذه العضویة في الوصول إلى العدید من المانحین والراغبین في اإلسهام في تسهم
  .دعم أعمال الخیر

 األسواق الخیریة والبازارات التي تقیمها المنظمات التطوعیة بهدف تسویق منتجاتها كإحدى -١٢
  .الوسائل المتاحة لجمع التبرعات

 الخیریة والبازارات، ویسهم في العادة الفنانون  المعارض الفنیة، وهي ال تختلف عن األسواق-١٣
  .برسوماتهم وأعمالهم الفنیة بحیث یخصص العائد ألعمال المنظمة التطوعیة

 بطاقات المناسبات؛ حیث تلجأ المنظمة التطوعیة إلى طباعة بطاقات للمناسبات كاألعیاد -١٤
  . على أعمال المنظمةوالمناسبات الوطنیة وتقوم ببیعها بحیث تعود واردات هذا البیع

 دكاكین وأسواق الخیر التي تلجأ إلیها المنظمات التطوعیة خاصة في المناسبات التي من -١٥
أهمها شهر رمضان المبارك؛ فتقوم المنظمة بتسویق منتجاتها أو االستفادة من الذین یشاركون 

  .ق في الغالب كبیرةفي عرض بضائعهم في هذه األسواق، وتكون الفوائد التي تحققها هذه األسوا
 االستقطاعات الشهریة؛ حیث یتم دعوة الراغبین في دعم المنظمة إلى تخصیص مبالغ -١٦

  .معینة من رواتبهم یتم اقتطاعها شهریا من الراتب مباشرة، وتحویلها إلى المنظمة التطوعیة
ا ویرفق بها  الحمالت البریدیة التي یتم بوساطتها توجیه رسائل متضمنة قسائم یتم تعبئته-١٧

  .الدعم الذي یقدمه الفرد في حالة رغبته في تقدیم الدعم أو التبرع
 الحمالت اإلعالمیة للدعوة إلى دعم المنظمة التطوعیة، وذلك عبر وسائل اإلعالم المرئیة -١٨

  .والمسموعة والمقروءة
 المنظمة  المزادات الخیریة؛ حیث یتم في أثناء الحفل السنوي، أو أي مناسبة تقوم بها-١٩

  .التطوعیة، بیع بعض المجوهرات أو المالبس الوطنیة أو الشعبیة
 حصالة الخیر وتوضع في األسواق أو المدارس، وتستهدف جمع التبرعات من الراغبین في -٢٠
وقد تم في األردن توزیع آالف الحصاالت على األطفال في المدارس ضمن مشروع القرش . ذلك



 

 ٦١

ن إلى اإلسهام یومیا بقرش واحد، على أساس أن القرش هو أصغر الخیري، الذي یدعو المواطنی
  .فئة في العملة

 ترویج االسم، ویتم ذلك باإلنفاق مع المؤسسات التجاریة أو الصناعیة بحیث یتم اإلشارة -٢١
  .إلى المؤسسة التطوعیة، وأن جزءا من مبیعات هذه المؤسسة سوف یخصص للعمل الخیري

ات التي تقوم بطباعتها المنظمة التطوعیة، وتعمل على تسویقها  طابع الخیر والكوبون-٢٢
  .لصالحها

  . المسیرات والمسابقات الریاضیة على جمیع المستویات أو أي نشاطات أخرى مشابهة-٢٣
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  : ّمشروع التخرج
  یمكن التقاطها واستخدامها في عملك.. ومضة... خطة.. فكرة

والسیاسات ... والخطوط العریضة... نا محتوى یتضمن الكثیر من األفكار ّفي هذا الكتاب  قدم
  ..  الحسن - المكر–وشيء من .. والتقنیات... والمهارات.. العامة

  

  
  : والمطلوب

أو ) ومضة إلهام(اختیار موضوع مما طرح في الكتاب العتماده كمدخل أو منطلق أو - ١
ریقة أو خطة تقترحها لالستفادة منها في عملك ط.. مشروع أو .. أو.. لفكرة) لحظة إشراق(

  الحقیقي  
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  ال تنسونا من صالح دعائكم
  
  

 


