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 إىل املرتشحني مع التحية .. الذكاء االجتماعي وفن التواصل مع الناخبني
 2022يو يول 10خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي

 

 الحالة وفهم اكتشاف على القدرة يعني ببساطة االجتماعي الذكاء

 ومقاصدهم، ورغباتهم، ودوافعهم لآلخرين والمزاجية النفسية

 وهذا المناسبة، بالطريقة لها واالستجابة بينها والتمييز ومشاعرهم،

 يظهر وهو واإليماءات والصوت الوجه لتعبيرات الحساسية يضم الذكاء

 وكذلك والسياسي، االجتماعي واألخصائي الناجح المعلم لدى بوضوح

 يمكن وكذلك .والعام الخاص القطاع في سواء األعمال ومسؤول اإلداري

 ودوافعهم مشاعرهم وفهم (اآلخرين مع التعامل بذكاء) عليه نطلق أن

 التواصل على والقدرة بينها، والتمييز ومقاصدهم واهتماماتهم

 .معهم والتجاوب وإقناعهم اآلخرين مع والتفاعل

 والذي هريرة أبو رواه الذي الشريف النبوي بالحديث الكالم هذا ويذكرنا

 أخالقًا أحاسنكم إليّ أحبكم إن" وسلم عليه اهلل صلى النبي فيه يقول

 المشاؤون إليّ  أبغضكم وإن ويُؤلفون، يألفون الذين أكنافًا الموطؤون

 .األلباني صححه "العنت للبرآء الملتمسون األحبة بين المفرقون بالنميمة
 :كالتالي الشريف النبوي الحديث هذا نفهم أن ويمكن
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 منه وأقربهم إليه الناس أحب بأن يخبرنا وسلم عليه اهلل صلى النبي إن

 الموطؤون) بأنهم وصفهم ثم أخالقًا، الناس أحسن هم اآلخرة في مجلسًا

 وال يصاحبهم من فيها يتمكن لينة وطيئة جوانبهم الذين وهم ،(أكنافًا

 ويعفون السيئة عن ويتجاوزون بالحسنة يفرحون فهم بهم، يتأذى

 بالناس يأنسون فيعني (ويؤلفون يألفون الذين) قوله أما ويصفحون،

 أبغضكم وإن) منهم، ويتقربون صحبتهم ويحبون بهم الناس ويأنس

 بعضهم حديث بنقل الناس بين يفسدون الذين (بالنميمة المشاؤون إليّ 

 بما (األحبة بين المفرقون) بينهم، والفساد الشر إيقاع بغرض لبعض

 وهم (العنت للبرآء الملتمسون) والتحريش، الفتن من بينهم به يسعون

 يلطخوا أن يريدون والفساد، المشقة السالم للبريء يطلبون الذين

 .والعيوب اآلثام من منه اهلل عافاهم بما السالمين المطهرين

 الخاص العمل قفري وكذلك مترشح عن نتحدث عندما فنحن إذن

 يجب فإنه بهم، المحيطين والبشر الناخبين مع يتعامل الذي بالمترشح

 أن قبل حتى وذلك وقراءتهم، الناس فهم على قدرة ذوي يكونوا أن

 لفهم حساسية ذو بساطة بكل ألنهم رغباتهم، فحوى عن يعبروا

 وهذا ومساعدتهم، اآلخرين فهم في هو رغبته خالل من وذلك اآلخرين،

 من ويطلبون االنتخابي، مقرهم في يجلسون ال عمله فريق أو المترشح

 أن عليه وإنما فقط، لهم يسمع حتى االنتخابي المقر حضور الناخبين

 وأحزانهم، احتفاالتهم في ويشاركهم ويعايشهم الناخبين مع يعيش

 يعرف أن يمكنه بذلك ألنه ملتقاهم، وأماكن وأنديتهم ومجالسهم
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 أن يمكنه وإنما فحسب ذلك ليس وتطلعاتهم، ورغباتهم احتياجاتهم

 المجتمع ورجاالت االنتخابية، الدائرة في القوة مراكز على يتعرف

 وأمور والفرق، واألحزاب والتكتالت المجتمع، في القرار سير في المؤثرين

 يخسر ذلك وبعد يُخدع قد لذلك وهلة، أول من خادعة تكون قد كثيرة

 .الكثير
 

 ؟ االنتخابية بالعملية االجتماعي الذكاء عالقة ما

 في تحدث أن يمكن التي والخلل المظاهر بعض نستشف أن سنحاول

 العمل، فريق أفراد بين االجتماعي الذكاء غياب نتيجة االنتخابية الحملة

 لتنمية امتالكها يجب التي المهارات تطوير كيفية عن سنتحدث وثم

 على تنعكس أن يمكن والتي العمل فريق أفراد بين الذكاء من النوع هذا

 .االنتخابية العملية

 فريق أفراد بين االجتماعي الذكاء لغياب نتيجة تحدث التي المشاكل :أوالً

 الذكاء فقد يؤدي قد إنه القول يمكننا الدراسات بعض خالل من ؛العمل

 :إلى العمل فريق أفراد بين االجتماعي

 فريق من أفراد بعض لدى االجتماعي الذكاء غياب :الموقف خلل -أ

 تبني في يساعدهم الذي الحس فقدهم إلى يؤدي أن يمكن العمل

 حتى اللحظة تلك في يتخذ أن المفروض من قرار أو معين موقف

 أو المترشح يشتت أن يمكن الموقف في الخلل هذا المهمة، تنجز
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 أداء إلى لينصرفوا االنتخابية الحملة أهداف عن الفريق بقية حتى

 النشاط أو الموضوع إلى تمت ال التي األخرى والمهام األعمال بعض

 .اللحظة تلك في عمله المطلوب
 أن يمكن الذي والتشتت التركيز في الخلل هذا :الفوضى -ب

 العمل فريق أو جهة من المترشح لدى االجتماعي الذكاء فقد يؤديه

 الشلل، من بنوع كلها االنتخابية الحملة يصيب قد أخرى جهة من

 الشخصية المصالح ووضع األولويات فقدان إلى يؤدي الذي األمر

 العمل سنفقد حتمًا عندئذ االنتخابية، للحملة العامة المصلحة قبل

 .الفوضى تحدث وبالتالي األهداف تغيب وربما الموحد
 يشبه ما إلى والفوضى العجز يؤدي قد :الداخلية الصراعات -ت

 ينقسم أن يمكن إذ العمل، فريق داخل األفراد بين األهلية الحرب

 بل األخرى تحارب مجموعة وكل األفراد، من مجموعات إلى الفريق

 .مهماتها في فشل إلى تؤدي أن وتحاول
 أو المترشح لدى االجتماعي الذكاء فقد يؤدي قد :االستبداد -ث

 أحدٌ يوجد ال أنه يرى إذ واالنفراد، االستبداد إلى العمل فريق رئيس

 األمر وهذا ومشورته، منه الرأي أخذ في للمشاركة أهلٌ الفريق في

 .االنتخابية الحملة يضيع
 وفقد والفوضى الخالفات تلك كل خضم وفي :الرؤية وغياب الخالف -ج

 الرؤية أن العمل فريق وخاصة الجميع يجد االجتماعي، الذكاء

 وليس ورق على وحبرًا كالمًا غدت كلها واالستراتيجيات والرسالة
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 منها تستفيد أن يمكن عملية جدوى لها ليس وبالتالي قيمة، لها

 الخطط وتصبح قيمتها الحملة تفقد وبالتالي االنتخابية، الحملة

 .هباء

 مع العمل، فريق في والعشوائية الفوضى تدب عندما أنه يعني وهذا

 القيادية والقدرات االجتماعي الذكاء فاقدًا أصالً هو يكون ربما مترشح

 يجب أنه ذلك من نفهم لذلك االنتخابية، الحملة ستفشل حتمًا فإنه

 لم وإن االجتماعي، بالذكاء يتمتع أن نفسه المترشح وكذلك الفريق على

 .اإلمكان بقدر ذلك على يتدرب أن عليه فإنه بذلك يتمتع يكن
 

 إن ؛العمل فريق وأفراد المترشح يمتلكها أن يجب التي المهارات :ثانيًا

 فهذا المهارات من كمجموعة االجتماعي الذكاء أن عن فعالً نتحدث كنا

 الزمن بمرور وتنميته اكتسابه يمكن االجتماعي الذكاء أن ببساطة يعني

 الممارسة خالل من ذلك في األكيدة والرغبة الجاد السعي خالل من وذلك

 يمارسها أن يمكن التي األمور بعض وهذه ؟ كيف ولكن والتدريب،

 حتى دائمًا وربما االنتخابية الحملة أثناء العمل وفريق المترشح

 :مثل االنتخابية، الدائرة وتكسبهم االجتماعي الذكاء تكسبهم

 األخرى النفوس لبلوغ اإلنسان بوابة هي واالبتسامة االبتسامة؛ .أ

 الذي العنوان وهي المغلقة، القلوب بها تفتح التي المفتاح وهي

 فريق وأفراد المترشح فابتسامة األصيل، المعدن إلى الناس يرشد
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 الدائرة سكان بقية حتى أو االنتخابي، المقر يحضر من لكل العمل

 .األبواب من الكثير تفتح أن ويمكن ضرورة االنتخابية
 صلى للنبي قال رجالً أن عنه اهلل رضي هريرة أبي عن الغضب؛ .ب

 ال" :قال مرارًا، فردد ،"تغضب ال" :قال أوصني، :وسلم عليه اهلل
 بالمترشح يشتد أن الحكمة من فليس .البخاري رواه ؛"تغضب

 وجهه على تظهر أن العاطفة هذه تحاول أن حتى أو الغضب

 وتفكيره، ووجدانه عقله وفي فيه هي تحكمت إن ألنها وتصرفاته،

 أن يستطيع حتى وال قرارًا، يتخذ أن وال يفكر أن يستطيع لن عندئذ

 ؟ حينئذ يحدث أن يمكن ماذا ترى يتكلم،
 من أيضًا وهذا المجتمع؛ في السالم وإفشاء التحية إلقاء .ت

 وبين الناس بين السالم وإفشاء التحية فإلقاء اإلسالم، وصايا

 المترشح أن الناخبين يشعر االنتخابية الدائرة وسكان المترشح

 .منهم فرد وأنه يحبهم، وأنه بهم، يهتم
 في المهمة القواعد من قاعدة وهذه باآلخرين؛ االهتمام ظهرأ .ث

 نتائج إلى تؤّدي بأن كفيلةٌ وهي وثقتهم، اآلخرين، محبّة كسب

 أن يستطيع فالمترشح األهداف، تَحقيق في سببًا وتكون عظيمةٍ،

 .بهم والعناية االهتمام أبدى إذا الناخبين، ومحبة اهتمام يكسب
 أخطاء من منهم يصدر قَد ما على اآلخرين مُحاسبة في تتعجل ال .ج

 بأقلّ يتأثر بطبعه، عاطفي حساسٌ، كائنٌ فاإلنسان هفوات؛ أو

 خطيرةٍ شرارةٍ  بمثابة يكون قد لومه أو الشخص، فانتقاد الكلمات؛
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 وكبرياءه، عاطفته، تحرق أن شأنها ومن صاحبها، تدمير شأنها من

 يقوم أال االجتماعي الذكاء فمن اآلخرين، أمام ذلك حدث إن وخاصة

 .اآلخرين بانتقاد فريقه أفراد من أحد أو المترشح
 لهم محبتك بإظهار وذلك يحبونك؛ تقابلهم الذين اآلخرين جعلأ .ح

 ولديه اآلخرين عن يُميّزه ما لديه إنسانٍ فكلّ لذاتهم، وتقديرك

 لذاتهِ نظرته في فريدًا تجعله شخصيّته في مشرقة جوانب

 اآلخرين ودّ يكسب أن المترشح أراد فإن ولذلك بأفضليته، وتُشعرهُ

 .مهمين أنهم يشعرهم أن عليه
 على اللقاءات تُبنى ما فغالبًا اآلخرين؛ مع األول باللقاء االهتمام .خ

 األول اللقاء خالل من المترشح على الناس يحكُم حيث األول؛ اللقاء

 لقاءه يبدأ الذي فالمترشح وتصرفات، كلماتٍ من عنه تصدر وما له،

 .الصورة تغيير ذلك بعد الصعب من فإنه والضحك بالتهريج األول
 اآلخرين فإن ولنفسه لذاته تقدير له الذي فالمترشح االحترام؛ .د

 عند ودرجته مكانته وحدّد قرّر من فهو ذلك، على بناء سيتقبلونه

 فالجميع قيمة ذو شخص أنّه على تصرف فإن الناخبين،

 خالف تصرّف وإن لنفسه، حّددها التي نفسها بالقيمة سيعاملونه

 حدده الذي بالشأن يعاملوه أن سوى الناخبين من يكون فما ذلك

 .لنفسه
 أن يمكن التي الكبيرة واألوهام األخطاء من لآلخرين؛ اإلصغاء فن .ذ

 المقر في دائًما هو يتحدث أن يجب أنه هو المترشح يعيشها
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 فمن خطأ، وهذا بالتحدث، للناخبين الفرصة يترك وأال االنتخابي،

 مهارة االجتماعي، الذكاء ومن بل اآلخرين مع التواصل مهارات

 لمشاكلهم اإلصغاء فيجب مهارة، للناخبين فاإلصغاء اإلصغاء،

 .قوله في يرغبون ما وكل واحتياجاتهم
 لتطوير الجميع مع أسلوبك راجع واألخرى الفينة فبين نفسك؛ راجع .ر

 الناس يعاملك أن تريد كيف وتعرف لديك، االجتماعي الذكاء

 اآلخرين معاملة أحسنت إن أنك وأعلم بالمثل، وعاملهم

 .الطريقة بنفس إليك سيحسنون
 

 المستشار وكذلك العمل وفريق للمترشح ويمكن األمور، بعض هذه

 االجتماعي الذكاء من لتزيد األخرى األمور من العديد في التفكير اإلعالمي

 .الهدف تحقيق أجل من كله، الفريق لدى

 

 

 


