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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
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احلوار الفعال.

أن يتدرب املشارك على مهارات احلوار واإلقناع مع اآلخرين.

في نهاية البرنامج يتوقع من املشارك أن يكون قادراً على: 
شرح مفهوم احلوار الفعال.. 1
إدراك أهمية احلوار في حياته.. 2
متييز صفات احملاور اجليد.. 3
شرح خطوات احلوار الفعال.. 4
ممارسة خطوات احلوار الفعال.. 5

شباب املرحلة الثانوية – مسار اصنع حياتك.

3 ساعات تدريبية.
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يوظــف البرنامــج التدريبــي العديــد مــن إســتراتيجيات التدريــب النشــط ســواء مــن خــال 
أنشــطة احلقيبــة أو مــن خــال آليــة تقــدمي وإدارة عمليــات التدريــب فــي البرنامــج ومــن أبــرز هــذه 

اإلســتراتيجيات مــا يلــي:

املقابلة الثاثية.     . 1

ورش العمل.. 2

احلوار املفتوح. . 3

التمارين.. 4

األفام التدريبية.. 5

الصور.. 6

حلقات النقاش.. 7

احملاضرة املعدلة.. 8
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البرنامــج ميكــن أن ينفــذ بأكثــر مــن طريقــة وأســلوب وبالتالــي تتغيــر املــواد والوســائل حســب 
األســلوب والطريقــة املســتخدمة ومــن أهــم هــذه الوســائل مــا يلــي: 

جهاز احلاسب.. 1

جهاز العرض ) داتاشو (.. 2

السبورة الورقية.. 3

أقام خط ملونة عريضة وكبيرة )أربعة ألوان(.. 4
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أخي  املشارك:

حتى حتقق تعلمًا سريعًا ومفيدًا ميكنك االستفادة من األفكار العملية التالية: 

املعلومــات املقدمــة فــي البرنامــج التدريبــي مترابطــة ويســند بعضهــا بعضــاً، فحضــور . 1
ــات. ــا ف ــي الســؤال عم ــذر ينبغ ــد الع ــر هــام، وعن ــج أم ــل البرنام كام

ــة . 2 ــدور نقاشــات ثري ــك مــن تعليقــات وأفــكار .. فالذاكــرة تخــون، و قــد ت ــب مــا ميــر ب اكت
بــني املشــاركني لــم تكتــب فــي املــادة العلميــة للبرنامــج ينبغــي أن ال تفــوت عليــك!  كمــا أن 

كتابتــك تســهم فــي ترســيخ و تثبيــت املعلومــة. 

لديــك خبــرات عديــدة فشــارك مجموعتــك بهــا فــي الــورش واحلــوارات وأدِل مبــا لديــك . 3
فقــد يضيــف عليــه زمــاؤك وقــد يصّوبونــه.

اســأل عمــا ال تعلمــه: واطلــب مــن املــدرب زيــادة توضيــح مــا لــم تفهمــه أو مزيــداً مــن . 4
األمثلــة لتتجلــى لــك الفكــرة وكيفيــة تنفيذهــا علــى أرض الواقــع.

أنصت باهتمام ملا يدور في قاعة التدريب من شرح املدرب ومداخات املتدربني.. 5

اختر مكان اجللوس املناسب الذي يسّهل عليك املشاركة والتفاعل والسؤال.. 6

ــة أو . 7 ــى شــكل خريطــة ذهني ــي البرنامــج عل ــاط ف ــرز النق ــاء البرنامــج خّلــص أب ــد انته بع
ــا.  ــوع له ــهل الرج ــات ليس ــي ملف ــا ف ــا و احفظه ــرة وتختصره ــط الفك ــداول تبس ج

ابــدأ مبمارســة املهــارة فــور تعلمهــا فاملعرفــة اجملــردة ال تكفــي الكتســاب املهــارة بــل البــد . 8
مــن التطبيــق العملــي.

احرص على نقل ما تعلمته إلى اآلخرين لتسهم في تثبيت معرفتك واستيعابك.. 9

ــزم . 10 ــة مبــا يل ــل احلقيب ــة ليســهل تعدي ــم بدق ــات التقيي ــي فــي بطاق ــم البرنامــج التدريب قّي
ــع. ــق النف لتحق
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في نهاية اجللسة يتوقع من املشارك أن يكون قادراً على: 

شرح مفهوم احلوار الفعال.. 1

إدراك أهمية احلوار في حياته.. 2

متييز صفات احملاور اجليد.. 3
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احلوار لغة : 
احلوار: اجلواب، وقيل احملاورة: اجملاوبة والتحاور والتجاوب. 

واصطالحًا:
املناقشــة بــني طرفــني أو أطــراف بقصــد تصحيــح كام أو إظهــار حجــة، وإثبــات حــق، ودفــع 

شــبهة، ورد الفاســد مــن القــول أو الــرأي علــى اختــاف وســائله. 

احلوار الفعال: 
تبــادل اآلراء بــني املتحاوريــن علــى اختــاف ميولهــم أو اهتماماتهــم  أو أجناســهم.. فــي إطــار 
مــن االحتــرام وتقبــل االختــاف والتنــوع لاتفــاق علــى رأي أو لعــرض وجهــات النظــر فقــط دون 

إســاءة أو انتقــاص لآلخــر.

غاية احلوار : 
من غايات احلوار التي يسعى للوصول إليها: 

إيجاد حل وسط يرضي األطراف. . 1

التعرف على وجهات النظر.. 2

الوصــول ملعلومــات تســاعد علــى تنويــع الــرؤى والتصــورات املتاحــة، للوصــول إلــى نتائــج . 3
أفضــل، ولــو فــي املســتقبل.
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للحوار أهمية بالغة في حياة الناس بعامة ومما يؤكد أهمية احلوار أنه: 

يشــجع علــى االلتــزام بــآداب احلــوار وأخاقــه التــي جــاء بهــا القــرآن وســنة النبــي صلــى . 1
اللــه عليــه وســلم.

ينمي احملبة والعاقة الطيبة بني املتحاورين.. 2

يرتقي باملستوى احلضاري للتعامل بني الناس على اختاف انتماءاتهم.. 3

يساعد على  نبذ التعصب وإثارة الشحناء.. 4

يقوي نسيج وحلمة الترابط بني اجملتمع بعامة.. 5

يقلل التوتر واالنفعاالت احلادة والغضب غير املبرر  ويحفظ الصحة واللياقة النفسية.. 6

يعني على رؤية األمور بشكل أفضل بعيداً عن الهوى والتعصب والظلم.. 7

يعــد مــن أحســن الوســائل املوصلــة إلــى اإلقنــاع وتغييــر االجتــاه الــذي قــد يدفــع إلــى تعديــل . 8
السلوك.

 يروض النفس على قبول النقد، واحترام آراء اآلخرين.9. 

 يدعــم النمــو النفســي وتخفيــف مــن مشــاعر الكبــت ويحــرر النفــس مــن الصراعــات 01. 
والقلــق. العدائيــة واخملــاوف  واملشــاعر 

 وسيلة بنائية عاجية تساعد في حل كثير من املشكات.11. 

وقد وردت مناذج عديدة من احلوار في القرآن والسنة ومن ذلك:

مناذج من القرآن الكرمي:
عــرض القــرآن حــوار اللــه مــع خلقــه بواســطة الرســل ، وكــذا مــع املائكــة ومــع إبليــس ، رغــم 
أنــه ميتلــك القــوة ويكفيــه أن يكــون لــه األمــر وعليهــم الطاعــة، وكذلــك مــع موســى عليــه الســام 
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ومــع عيســى عليــه الســام فــي اآلخــرة كمــا أنَّ دعــوات الرســل كلهــا كانــت محكومــة باحلــوار مــع 
أقوامهــم ، وقــد أطــال القــرآن فــي عــرض كثيــر مــن أحــداث هــذه احلــوارات بــني الرســل وأقوامهــم 
وأيضــا حــوار ســليمان عليــه الســام مــع الهدهــد والــذي انتهــى بإســام ملكــة ســبأ ودولتهــا أضــف 
إلــى ذلــك حــوار املائكــة مــع بعــض األنبيــاء كإبراهيــم عليــه الســام ، ولــوط عليــه الســام وزكريــا 

عليــه الســام ومــرمي واألمثلــة كثيــرة جــدا فــي القــرآن الكــرمي.

مناذج من السنة النبوية:
حــوار الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم مــع املشــركني كصلــح احلديبيــة وكحــواره مــع عتبــة بــن 
عامــر وســائر املشــركني وأيضــا مــع اليهــود ومــع املنافقــني ومــع األنصــار ومــع امللــوك والوفــود ومــع 

زوجاتــه وأصحابــه واألمثلــة فــي الســنة كثيــرة جــدا.



17



18

للمحاور اجليد صفات عديدة من أهمها :

احترام شخصية احملاور وماطفته، وعدم االستهانة به.. 1

حسن االستماع واإلنصات للمحاور بجميع احلواس.. 2

ــل الفكــرة بفكــرة تصححهــا أو تكملهــا، ويقبــل . 3 ــة فــي احلــوار وعــدم التشــنج، فتقاب املرون
ــوع ويتفهــم. االختــاف والتن

حسن الكام ويكون :. 4

بالتعبير بلغة بسيطة غير ملتبسة وال غامضة وحقيقية.	 

ُر أَْو يَْخَشى{ )طـه:44(.	  بالرفق في الكام: }َفُقواللَُه َقْوالً لَيِّناً لََعلَُّه يَتََذكَّ

بالتــأدب فــي اخلطــاب: }َوِإَذا ُقلْتُــم َْفاْعِدلُــوا...{ )األنعــام: 152(،  }َوُقولُــوا ِللنَّــاِس 	 
ُحْســنا{ )البقــرة: 83(.

بتوضيح املضمون باستخدام ما يفهم من التعابير دون تكلف.	 

ــول . 5 ــج العلمــي، واحلجــة الصحيحــة، وقب ــاع املنه ــن خــال اتب ــي احلــوار، م ــة ف املوضوعي
الــرأي اآلخــر إذا كان مقنًعــا.

البحــث عــن احلــق واحلقيقــة واالعتــراف لآلخــر بالســبق فــي بعــض اجلوانــب التــي ال يســع . 6
العاقــل إنكارهــا، وحتاكــم إلــى الدليــل واملنطــق الســليم.
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في نهاية اجللسة يتوقع من املشارك أن يكون قادراً على: 

شرح خطوات احلوار الفعال.. 1

ممارسة خطوات احلوار الفعال.. 2
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احلــوار اإليجابــي لــه خطــوات متعــددة .. وميكــن اختصــار وتركيــز هــذه اخلطــوات مــن خــال 
النمــوذج الرباعــي التالــي:

تفهم وتقبل: . 1

تفهم:
أن كا املتحاورين يرى أنه على صواب.	 

أن هدف احلوار أن نتعرف على وجهة نظر بعضا وليس االنتصار على بعض.	 

أن احلوار الفعال يؤكد محافظتك على أدبك وأخاقك وسلوك الراقي في احلوار.	 
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تقبل:
أن يكون معك الصواب واحلق مرة ومع اآلخرون مرة أخرى.	 

أن يختلف عنك اآلخرون في اهتماماتهم وانتماءاتهم ومواقفهم.	 

الرأي اآلخر والنقد اإليجابي بلطف واحترام.	 

اعرض وقدم: . 2

اعرض فكرتك ورأيك بهدوء وابتسامة.	 

ــات مســلمة 	  ــا وحتاكمــا ملنطلقــات ومرجعي ــف فيه ــل اخملتل ــا قب ــدأ باألمــور املتفــق عليه اب
بينكمــا.

اجعل أفكارك منطقية وابدأ باألهم واذكر ما يثبت ويؤكد ما تقول.	 

جتنب رفع الصوت والسب والتهكم باآلخر فذلك دليل انهزامك وضعفك.	 

استمع وأنصت: . 3

استمع بحواسك وقلبك ملا يقوله محاورك فقد يكون احلق معه.	 

ال تقاطع محاورك وأمهله حتى ينتهي فذلك دليل كمال عقلك وأدبك.	 

وجه أسئلة لتفهم أكثر وابتعد عن ما يحرج محاورك.	 

ال جتهــز الــرد  علــى محــاورك أثنــاء كامــه وإمنــا ركــز فــي كيــف تفهــم مايقــول وتتقــارب 	 
معــه . 

اختم بسام: . 4

اعمل دوما بقاعدة: اختاف الرأي ال يفسد الود.	 

أشكر محاورك وقدر له وجهة نظره وأظهر له تفهمك لها.	 

خلص أهم األفكار والنقاط التي أثيرت واثِن على أي جزء جميل فيها.	 

ودع محاورك بأرقَّ العبارات وألطف التحايا وأصدق االبتسامات.	 
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