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أو    إذا حتى   محلاًل  أو  مسؤواًل  القنوات   مشهورًا،كنت  إحدى  في  استضافتك  وتمت 

التلفزيونية، فتذكر دائمًا هذه النصائح قبل إجراء المقابلة، وضع في ذهنك أن )مقصلة( 

 ..االعالمالكثير من اإلعالميين والمشاهير والمسؤولين كانت على يد 

 

 
 
 
 
 

( البد أن تأخذ قسطا وافرًا من النوم قبل اللقاء حتى تركز بشكل جيد، ولتكون أفكارك 1)

 .. حاضرة في ذهنك الصافي.. ألن اإلرهاق سيشتت أفكارك وُيفقدك التركيز

ك، تخيل األسئلة حتى وان لم  قد ُتطرح علي   التي( البد أن تحضر جيدًا لجميع االسئلة  2)

 ..تعرض عليك، وحضر اإلجابات في ذهنك لتكون مستعداً 

( انطلق الى االستديو قبل وقت كاف، وتجنب ضغوطات الطريق والتالسن مع قائدي 3)

 المركبات األخرى وانت تسير الى مقر اللقاء، حتى ال تعكر صفو مزاجك.. 
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( اضبط نبرة صوتك، وحاول أال تبدو أمام المشاهدين أن صوتك قد ارتفع، وأصبحت 4)

 استفزازك.منزعجًا حتى وإن حاول مقدم البرنامج  غاضبًا او

أن تندفع بحماس منقطع النظير مع مقدم اللقاء، فهو يريد اإلثارة لينجح هو   احذر(  5)

 وبرنامجه حتى وإن كان الثمن هو أنت نفسك.  

 

 

 

 

 

 

 

 

( ضع لنفسك استراتيجية للتعامل مع األسئلة المحرجة أو التي قد تدخلك في مشاكل  6)

 . وتوقع في كل لحظة أن ُيطرح عليك ذلك السؤال "المُلغم"قانونية، وتدرب عليها جيدًا،  

( اعط لنفسك برهة ذهنية للتحضير لإلجابة بشكل جيد من خالل استخدم مصطلحات، 7)

لترتيب  بسيطة  ثوان  تمنحك  التي  المشابهة  الكلمات  وبعض  الحقيقة،  في  الواقع،  في 

 .الفكرة جيدا

العموم، انتقى األ8) الحساسة بصفة  ا( حاول ان تتحدث عن األمور  حسب ُت  لتي اللفاظ 

 ، أو تسبب سخط المجتمع عليك.قضائياً عليك وقد تكون سببًا في مالحقتك 
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كنت قد أجريت بحثًا متعمقًا عنها.. فاألرقام هي   إذا( ال تتحدث عن ارقام واحصائيات اال  9)

 مستقبالً   ستحضارهااسالح ذو حدين، حيث يسهل نقضها وانتقادها بسهولة، ويسهل  

التقريب النسب  استخدام  يمكن  ذلك  عن  عوضًا  تتحقق.  لم  ان  عليها  ية، ومحاسبتك 

 .أخرىمنشورة في دراسات  واالشارة الى أرقام

اضطررت للنقد فانتقد شريحة معينة   وإذا( تجنب انتقاد كل المجتمع او كل الناس،  10)

 من المجتمع، وامتدح شريحة اخري..  

يدخلك في حرج، عوضًا عن ذلك   الذي( حاول أن تبتعد عن النقد المباشر لألشخاص  11)

 أن تغلفها بنقد المحب ال بهجوم األعداء. كنت مضطرًا(، وحاول  إذاانتقد الظواهر )

( اضبط حركات جسدك، ال تحرك يديك كثيرا وتشير بها في وجه المذيع او في وجه 12)

ارتفع ثوبك   إذاتحرك "العقال" يمينا أو يسارًا، أو    إذاالجمهور، اطب من المصور أن يوجهك  

ضع رجاًل على عن قدميك، احذر ان تتحرك بقوة فيسقط المايك المثبت على ثوبك، وال ت

 الجمهور. رجل في وجه المذيع او 

 

 

 

 

 

 

 

( ال تفكر اثناء اللقاء بالجمهور خلف الشاشات، ألن ذلك سُيصيبك حتمًا بالتوتر والقلق 13)

ويفقدك التركيز حتى ولو للحظات، افترض ان اللقاء يتم بدون جمهور، وهذا يتطلب منك 

والموضوع وال تفكر ولو   تدريبًا متكررًا في المنزل، حاول أن تركز على األسئلة واالجابات

 للحظة واحدة بالمتابعين. 
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الى االستديو وأنت بأفضل هندام، صفف شعرك وذقنك بشكل الئق، وتذكر   اذهب(  14)

ان هذا اللقاء سيبقى في الذاكرة لفترات طويلة، وان انطباع المشاهدين عنك يجب أن 

 .يكون عظيمًا، انتقى الساعة والقلم المناسبين لهندامك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغير   إذا(  15) والنظرات  المفرط،  االبتسامات  تبادل  من  فاحذر  فتاة،  اللقاء  مقدم  كان 

وحاول تجنب النظر الى وجه الفتاة لفترات طويلة، مما يعطى انطباعًا للمشاهدين    الئقة،

اللقاء خرج عن   احتراطاره.بأن  لبق يدل على  بأسلوب  الفتاة  اآلخر . خاطب  للطرف  امك 

 . حتى وإن حاولت استفزازك بأي شكل

( اجعل من مقابلتك التلفزيونية تسويقًا لشخصيتك وافكارك ومبادئك، وليست منبرًا 16)

لمهاجمة اآلخرين.. وتذكر دائمًا أن الظهور اإلعالمي هو سالح ذو حدين، قد ُيحسب لك، 

 االعالم هو مقصلة "المشاهير" إنوقد يكون السبب في نهايتك.. ُيقال 

 ..ودمتم في حفظ الرحمن
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