إدارة الحوار ومهارات
تنمية

اإلقـ ـناع
لقد أقنعني بسهولة ...لِ َم ال أملك هذه القدرة؟
هل يولد الناس مع قدرة سحريّة عىل اإلقناع
يكن العمل عىل اكتسابها؟
أم أنّها مهارات ُ

بعد دراسة القادة ـ السياسيّني واالجتامعيّني ورجال األعامل
ورجال الدين ـ األكرث نفوذًا حول العامل ،ت ّم تحديد بعض
املبادئ التي قد تفيد يف وضعك عىل السكّة الصحيحة الكتساب
مهارات ف ّعالة يف اإلقناع وإدارة الحوار .وقد تختلف هذه
طبيعي ضمن
املبادئ من كتاب آلخر ومن مقالة ألخرى ،وهذا
ّ
العلوم اإلنسانيّة التي تخضع بشكل كبري لذاتيّة الكاتب ،مهام
حاول أن يكون موضوعيًّا .ولكن يف هذه املقالة ،اخرتنا لكم
عرشة مبادئ نجد أنّها عملّية وقابلة لوضعكم عىل خارطة
الطريق الصحيح يف هذا املجال.
ً
ّ
األساسيات
ّأول:

1ـ اإلقناع ال يعني التالعب :التالعب هو فرض خيارات
عىل اآلخر بطريقة ذك ّية وخف ّية ،بحيث يبدو أنّه اضطر بكامل
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محمد حسن

إعاليم وعضو مؤسس يف املبادرة الشبابي�ة

لتنمية املهارات ـ لبن�ان

إرادته للذهاب إىل تلك الخيارات ،وهو ليس موضوع حديثنا
الحقيقي لخيارات حقيق ّية
اليوم؛ أ ّما اإلقناع فهو اإلظهار
ّ
واقع ّية مفيدة لآلخر ومفيدة يل يف الوقت عينه.
2ـ إقناع الشخص الذي ُيكن إقناعه :صحيح أنّه ميكن
إقناع الجميع ،ولكن يجب االلتفات إىل معيارين أساس ّيني
هام :التوقيت والسياق ،وهذا املعياران ـ باإلضافة إىل معيار
«الشخص املقابل» ـ هام من يح ّددان جدوى الدخول يف الحوار
أساسا قبل الحديث عن اإلقناع أو عدمه .هل الوقت مناسب
ً
لهذا الحوار ،وهل هذا السياق (املكان ،الحضور ،املناسبة)...،
مناسب لهذا الحوار؟ وهل الشخص املقابل يل مناسب ليكون
طرفًا يف هذا الحوار؟ حني ترى أ ّن اإلجابات عىل هذه األسئلة
الثالثة إيجاب ّيةُ ،يكن لك الدخول يف الحوار مع فرص عالية
ليكون ف ّع ًال ومنت ًجا.
3ـ يجب أن تخاطب اهتاممات اآلخر لتقنعه :ال ميكنك
أب ًدا إقناع شخص إن مل ت ُِث اهتاممه تجاه ما تقول .والناس
يهت ّمون بتفاصيل حياتهم اليوم ّية وميوين الجزء األكرب من

أي شخص
4ـ عامل كام تُحب أن تُعا َمل :حني تبدأ الحوار مع ّ
ضمن دائرة معارفك بغض النظر عن قرب أو بعد العالقة
الشخيص املحفوظ يف ذاكرة
بينكام ،فعليك أن تعلم أ ّن ملفّك
ّ
هذا الشخص ووجدانه يحرض ذهن ًّيا بالكامل لديه .وحتى
لو مل تحرض تفاصيل األحداث ،إال أ ّن االنفعاالت واملشاعر
الشخيص لديه ستحرض
واالنطباعات السابقة املرتبطة مبلفّك
ّ
بق ّوة وستشكّل س ًّدا مني ًعا مقابل ما تقول إذا ما كانت سلب ّية أو
مدخل ممتازًا ملا تريد إيصاله من أفكار يف حال كانت إيجاب ّية.
ً
وبالتايل فإ ّن سلوكك مع من يحيط بك سواء يف العائلة أو
االجتامعي األوسع هو ما يح ّدد االنفعاالت
العمل أو املحيط
ّ
واالنطباعات واملشاعر املرتبطة مبلفّاتك الشخص ّية الكثرية
وكل شخص حولك يقوم
كل من حولك بتحفيظهاّ .
التي يقوم ّ
الشخيص تكون وفق
خاصة به عن ملفّك
بتحفيظ نسخة ّ
ّ
إدراكاته هو ،وليس وفق ما ترغب أنت بإيصاله؛ لذلك حاول
شخيص يف تفاعالتك االجتامع ّية مع الجميع
ملف
تشكيل ّ
ّ
يل معهم وليس العكس.
يساعدك يف ّ
أي حوار مستقب ّ
5ـ ثابر تصل :إ ّن األفعال تتكلّم بصوت أعىل بكثري من
الشخيص
الكلامت .تحدثنا يف النقطة الرابعة عن تشكيل ملفّك
ّ
الخاص عند نفسك
الشخيص
العا ّم ،ونصل اآلن لتشكيل ملفّك
ّ
ّ
وعند اآلخرين .ح ّدد قضيّتك األساس والقيم املطلوبة لتحقيقها،
وثابر عىل إظهار هذه القيم يف سلوكك ضمن سعيك املستم ّر
لتحقيق أهدافك السامية املرتبطة بقض ّيتك السامية .هذه
يل ،وتشكّل
املثابرة تجعلك أقوى عىل املستوى
النفيس الداخ ّ
ّ

مع الشباب

ثاني�ا :قواعد ّ
ً
عامة

العــدد  9ـ ربيع 2020

عم إن كان
حيامتا مشغولني بتلك التفاصيل .وبغض النظر ّ
ذلك صحي ًحا أم ال ،فإنّه ال مفر من البدء من هذه االهتاممات
إن أردت أن ت ُِث اهتامم اآلخر ،وحتى لو أردتَ تغيري هذه
االهتاممات ،فال تظن أ ّن البدء من مكان آخر سيقوم بتغيريها.

خاصا حولك لدى اآلخرين بخصوص القض ّية التي
انطبا ًعا ًّ
نذرت حياتك ألجلها ،وتجعل فرص نجاحك يف إدارة الحوار
واإلقناع حول تلك القضيّة املح ّددة أقوى بكثري.
بكل
6ـ اعرتف بالنقاط اإليجاب ّية لآلخر :ال يوجد من يعلم ّ
حفظت شي ًئا وغابت عنك
َ
يشء و «يا من تدعي يف العلم فلسفة،
أشياء» .يجب أن تقوم بتذكري نفسك بهذا األمر بشكل مستمر
وتزيد من التذكري به كلّام زادت معارفك ومهاراتك الشخص ّية
وشهرتك بني الناس .وإ ّن الرتجمة السلوك ّية لهذا األمر تت ّم
عن طريق االعرتاف لآلخرين بنقاط إيجابيّاتهم ونقاط ق ّوتهم
أثناء الحوار ،حتى لو كان مث ّة تباين يف الرأي معهم ،فهذا يُظهر
ق ّو تك
عىل
تقبّل

الصحيح ولو جاء من الخصم ضمن الحوار ،ويثبت أنّك تبحث
حق،
عم هو
حقيقي ومفيد ،وليس عن أن تكون أنت عىل ّ
ّ
ّ
وهذا يزيد من قدرتك عىل التأثري واإلقناع بشكل كبري.
ً
ّ
شخصية
ثالثا :قواعد

7ـ كن مرنًا :يظ ّن بعض األشخاص أ ّن الق ّوة والسلطة هي
التي تجعل الشخص قاد ًرا عىل اإلقناع ،وهذا غري صحيح؛ حيث
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إ ّن األشخاص الذين يتمتّعون بأعىل درجة من املرونة هم
األقدر عىل اإلقنا .،أ ّما من يتمتّعون بأعىل درجة من الق ّوة
والسلطة ،فهم األقدر عىل اإلجبار ،وال مهارة وال إبداع وال متيّز
يف ذلك .يف منتصف الحوار ،عليك أن تكون قاد ًرا عىل تغيري
أسلوبك وطريقتك دون تضييع الهدف بشكل مناسب لسري
الحوار وآراء الحضور التي يضيفونها تبا ًعا ،وهذه املرونة عادة
ما يقابلها انسجام أعىل من اآلخرين مع ما تقول وتحفي ًزا
إيجابيًّا لهم لريوا الصورة من منظارك ويفهموا وجهة نظرك
متهي ًدا القتناعهم بها.

التخصص ولو من باب
متسكك بلغة
ّ
بالنسبة لجميع السامعنيّ .
األمانة العلميّة سيشكّل حاج ًزا كب ًريا بينك وبني اآلخرين؛ لذلك
عليك أن متتلك مهارة التبسيط دون اإلخالل باملضمون.
9ـ اضبط انفعاالتك:
قد تثري كثري من الحوارات مشاعر سلبيّة لدى املتحاورين.
واألقدر عىل إدارة الحوار وعىل اإلقناع هو األقدر عىل ضبط
انفعاالته واستثامرها ،ففقدان السيطرة عليها لن ينتج عنه
سوى الخسارة والندم .وحني تتحكّم االنفعاالت باآلخرين،
فإنّهم مييلون نحو البحث عن األهدأ واألقدر عىل بثّ الهدوء
وينقادون إليه تلقائيًّا ولو بعد حني.

10ـ كن واثقًا:

الثقة الحقيق ّية فيام تقوم به يختلف بشكل كبري عن إظهار
ثقة زائفة إلقناع اآلخرين ،ويستطيع اآلخرون اكتشاف الفرق
بسهولة ،وبالتايل تخرس قدرتك عىل التأثري واإلقناع ،وتخرس
موقعك كمدير للحوار؛ لذلك عليك أن تثق بخياراتك .ابنِ
خياراتك عىل مبادئ سامية ورغبة صادقة يف أن يكون العامل
مكانًا أفضل حتى لو مل تنل التصفيق واملديح ،وحينها تستطيع
حقيقي وتعمل عىل إقناع اآلخرين بها،
أن تثق بها بشكل
ّ
ليس ألنّها خياراتك؛ بل ألنّها الخيارات الصحيحة املستقلّة عن
وعم تريده أنت.
رغباتك الشخص ّية ّ
8ـ كن واض ًحا يف إيصال ما تريد:
يقول العامل الفيزيا ّيئ آينشتاين متح ّدث ًا عن نظريّة النسبيّة(((:
«إن مل تستطع رشحها لجدّ تك ،فأنت مل تفهم معناها» .مهام
تخصصيّة،
كان ما تريد الحديث عنه مع ّق ًدا ويحتاج إىل لغة ّ
فضل عن
فإنّك لن تستطيع الحديث عنه أمام اآلخرينً ،
إقناعهم به إن مل تستعمل لغة بسيطة وسهلة تكون مفهومة
((( -وهي من أعقد النظريّات الفيزيائ ّية وما زال العلامء حتى اليوم يضيفون عليها ويكتشفون من
خاللها كث ًريا من الحقائق الفيزيائ ّية امللموسة التي يعدّها عا ّمة الناس من الغرائب والخرافات.
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ليس مث ّة وصفات سحرية يف مجال املهارات الشخصيّة ،ولن
تجد إجام ًعا بني الناشطني يف هذا املجال من كتّاب ومد ّربني
ومحارضين ومنظّرين وغريهم؛ لذلك قم بتحديد موقعك
وإىل أين تريد أن تصل ،وقم بتجربة ما يناسب ظروف حياتك
وقدراتك .ويف مجال اكتساب املهارة ،ال ِعربة ليست يف كرثة
النظري؛ بل يف العمل مبا تعلم ،وروي ًدا
القراءة والتحصيل
ّ
روي ًدا ،تصل إىل ما ال تعلم.

