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 المفاهيم األساسية لمهارات اإلقناع: والً أ

:تعريف مهارات اإلقناع

على الرغم من أهمية مهارات اإلقناع وسعة استخدامها ودورها الحاسم في شتى ميادين الحياة إال أنه لم 

يتفق على تعريف موحد وشامل لمهارات اإلقناع، بل قدمت تعاريف متعددة ومتنوعة عامة لإلقناع تارة 

االصطالحي لمهارات اإلقناع خرى، لذلك من المهم استعراض المعنى اللغوي مع المعنى أوالتأثير تارة 

 .لتعريف جامع شامل يفي بالغرض وصوالً 

 أي ةً مَهَر الشيَء َمهار : يقالو  وتعني الحذق في الشيء، واإلحكام له، واألداء المتقن له: المهارة لغة :

 .َمَهَر في العلم وفي الصناعة وغيرهما: ويقال، أحكمه وصار به حاذقًا فهو ماهر

  توجه العلماء للمعنى االصطالحي للمهارة بالعديد من التعاريف منها :اً صطالحاالمهارة: 

o «وهي  ،السُّهولة والدقة في إجراء عمل من األعمال بدقة مع مراعاة الظروف القائمة وغيرها

 .«تنمو نتيجة لعملية التعلم والتدريب

 الوحدة األولى

مدخل إلى عالم اإلقناع 
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o ن طريق أداء بدني أو ذهني يؤدي لمستوى عال من اإلتقان، ع»: وعرَّفت المهارة بأنها

 .«الفهم والممارسة والدقة بأقل جهد وأقل وقت ممكن

والتمكن منه مع االقتصاد  ،القدرة على أداء عمل معين بإتقان»:هي اً اصطالح ن المهارةإسبق نجد  مما

 .«في الجهد والوقت وتحقيق األمان

 ( َقَنعَ )الثالثي من قنع بالشيء أي رضي به، ويرى ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أن : اإلقناع لغة

 (:سأكتفي بهما)له أصالن صحيحان 

o اإلقبال على الشيء وهو اإلقناع: األول. 

o يدل على استدارة في الشيء: الثاني. 

 :المعنى األول وهو األقرب لموضوعنا وله عدد من االستعماالت اللغوية منها

 .اإلقبال بالوجه على الشيء: اإلقناع .1

 .بتذللمالة، والسؤال اإل: اإلقناع .2

 .الرضا بالشيء والقبول به :قتناعاال .3

 .الرضا بالقسم: القناعة .4

:أما في االصطالح فنجد الكثير من التعريفات لإلقناع منها

 فٌن حمل الناس على فعل شيء لم يفعلوه في المعتاد إذا لم : تعريف أرسطو الذي قال فيه أنه

 .يطلب منهم ذلك

 و عملية تغيير أو تعزيز الموقف أو المعتقدات أو ه: ويقول هاري ميلز في تعريفه لإلقناع

 .السلوك
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 محاولة مقصودة لتعديل التفكير والسلوك عن طريق التأثير : العالم بريمبك يرى أن اإلقناع هو

 .البارع في دوافع المتلقي نحو غايات محددة

 آراء اآلخرين  الجهد المنظم المدروس الذي يستخدم وسائل مختلفة للتأثير على" كما ُيعرَّف بأنه

بحيث يجعلهم يقبلون ويوافقون على وجهة النظر في موضوٍع معين، وذلك من خالل  ،وأفكارهم

."المعرفة النفسية واالجتماعية لذلك الجمهور المستهدف

 :اإلقناع اصطالحاً 

من خالل تبني أسلوب اتصالي تستخدم  ،و لسلوك ماأو لمعتقد ألموقف  و تعزيزأعملية إحداث تغيير 

 .فيه أدوات التأثير

تهدف إلى تغيير أو تعديل سلوٍك ما أو تعزيز لموقٍف ما  ،لى من يريد إقناعهإعمليه مقصودة من المقنع 

 .مطلوب تشكيل معتقد وتوجه لسلوكٍ  أو

نقول أن ( اإلقناع ،مهارات)بعد هذا التفصيل لمفهوم مفردتي 

 :هي اً طالحمهارة اإلقناع اص

الهدف منها إحداث  القدرة على أداء عمليات فكرية وشكلية،

تأثير معين في الفرد أو الجمهور لتشكيل االتجاهات 

 .والتصرفات أو تغييرها
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 :نالحظ من خالل التعريف السابق وجود مرتكزات لعملية اإلقناع هي

 تقانه بحرفية وبمستوى عال من الدقة ،التمكن من العمل المطلوب :القدرة على األداء وبأقل جهد  ،وا 

 .ووقت ممكن وبشكل يحقق اإلنتاجية المطلوبة

 الستدالل واوالفهم  ،ويشمل أغلب العمليات العقلية من تخيل وتذكر وتصور: وجود العمليات الفكرية

 ..و..والتعليل والتصميم والتخطيط والنقد و

 ُيعِمل النسب ، يبتكر ويبدع ويركب ،واحتمالياً  كيرًا فرضياً يؤدي الفرد فيها تف :العمليات الشكلية

 .ويمكنه أن يقيم عمليات تفكيره ،والتناسب والمنطق المترابط

 نحو االستجابة المستهدفة من  ،والعواطف االنفعال في العقل والقلب وتحرُّك المشاعر :إحداث التأثير

 .هي وقود السلوك والمشاعر دائماً  العمليات السابقة

 حدوث االستجابة المستهدفة من هذه العملية، والتي تتفق مع الهدف المحدد  :تشكيل توجه أو تصرف

.لعملية اإلقناع

 بهذه المرتكزات هي أركان البد منها لنجاح عملية االقناع وحدوث االستجابة وتشكيل التوجه المطلو 

 التأثير؟ وما هي الصلة بينه وبين اإلقناع؟على ماذا يدل مفهوم  :نوالسؤال اآل ،وتحقيق الغاية المستهدفة
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 :التأثير مفهوم

 :التأثير أعم من اإلقناع إذ هو في

 .وأثر في الشيء ترك فيه أثراً  ،إبقاء األثر في الشيء: اللغة

حيث أنَّ  ،قبل وانفعل: فتأثر أي ،وعالمة جعلت فيه أثراً  أثرت فيه تأثيراً : جاء في المصباح المنير

 .االنفعال في العقل والقلب وتحرُّك المشاعر والعواطف التي هي بدورها تدفع السلوك

وتتم عملية  ،يجب أن نعلم أن نتيجة التأثر يحدث االنفعال في العقل والقلب وتحرُّك المشاعر والعواطف

قناع لكن االنفعال قد يكون االستجابة التي تُقرأ من خالل السلوك الناتج، وهنا نالحظ أن القبول أقرب لإل

وقد يكون بعكسه هذا يدل على أن اإلقناع ال بد له من التأثير لتحقيق الغاية المطلوبة من  ،موافقة للمؤثر

 .كامل عملية اإلقناع

 :فتكون المعادلة كاآلتي

 استجابة وتوجيه السلوك نحو غاية( =تأثر وانفعال)تأثير (+رضا وقبول)إقناع 
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 الصلة بين اإلقناع والتأثير: ثانياً 

 :حتى يتضح األمر بصورة أشمل سأشير إلى أبرز جوانب الصلة بين اإلقناع والتأثير

نالحظ أن هناك جوانب اشتراك  ،بالنظر إلى االستقراء اللغوي واالستخدام الواقعي لإلقناع والتأثير

 :واختالف بينهما، ويمكن أن نجمل هذه الجوانب فيما يلي

  اللفظتان في المقصود فتكون من باب الترادف، والترادف المقصود هنا هو الترادف قد تشترك

 .النسبي أي االشتراك الجزئي في المعنى، ذلك أن اللغة يقل بين ألفاظها ترادف بالمعنى الكامل

  أما محل التأثير ففي الغالب  ،(القبول، الرضا، االطمئنان)محل اإلقناع يكون في الفكر والعاطفة

 .(اإلتيان أو الترك) في السلوك يلحظ

  قد يؤدي اإلقناع والقناعة إلى التأثير، فاقتناع المدخن بضرر

 .قد يكون سببًا في تركه ،التدخين وخطره الصحي واالقتصادي

  قناع بحجج قطعية دون أن يكون لها أثر قد تحصل قناعة وا 

 ،عملي، مثاله قناعة المدخن بضرره وخطره الصحي

 .ائه عليهقتصادي مع بقواال

 فرؤية حادث سيارة تتسبب في الشعور بأهمية  ،قد يتسبب التأثر االنفعال في حصول قناعة ما

ضبط السرعة والقناعة بضرورة تخفيفها، ورؤية صور الفقراء والبائسين والمشردين، قد تدفع إلى 

شراك الناشئة في األعمال التطوعية يولد قناعة لديهم نهم وعوتهقناعة بأهمية مساعد م، وا 

 .بأهميتها وقيمتها

 فرض التغيير على اآلخر  أو الترك دون إقناع أو قناعة مثالً  قد يحصل تأثير سلوكي باإلتيان

من فيها يأتيه، وهنا تأكيد أفقد يترك إنسان ما أمرًا لخوفه من العقوبة، وفي أي فرصة ي باإلكراه،
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حتى لو زالت أو غابت المؤثرات الدافعة  ،ا أبقى وأرسخنهعلى أهمية التأثير المرتبط باإلقناع أل

 .أو المانعة

  فيحصل التأثير العكسي للمقصود األصلي، فالضغط غير  ،اد بالتأثير حصول قناعةقد ير

المنضبط إلتيان مأمور أو ترك منهي مع عدم سلوك سبل اإلقناع في ذلك قد يؤدي إلى عكس 

المراد، مثاله دفع الطالب إلى التعليم في المدارس أو غيرها بالضرب واإليذاء قد يؤدي بالطالب 

 .عراض مع أهمية األمر وقيمته لذلك كله جاء الربط بين هاتين اللفظتينواإل ،إلى الترك

 اإلقناع ِفكر و تأثير: ثالثاً 

وشكلية  ،مما سبق تبين أن اإلقناع هو عمليات فكرية

خضاعه  يحاول فيها أحد الطرفين التأثير على اآلخر وا 

من خالل مناشدة العقل أو العاطفة أو  ،لفكره ورأيه

حيث يعتبر أكثر الناس أن مناشدة العقل هي  ،األخالق

 ، وكثيراً "هذا معقول"المعيار الذهني لإلقناع، فشعورنا يكون أفضل تجاه القرار الذي يمكن أن نقول عنه 

  اً من األحيان ما تكون مناشدة العقل هي األقوى واألكثر إقناع

 بدون مواربة أو ُمداراة :أنواع اإلقناع: ثانياً 

یأخذ اإلقناع شكلین واضحین فهو إما یكون إقناعًا مباشرًا أو إقناعًا غیر مباشر. 
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 :اإلقناع المباشر

بشكل تلقائي ومباشر بدون مواربة أو ُمداراة، في حال  يتم التخاطب من خالله مع األفراد أو الجمهور

وافقت تلك الرسائل واألطروحات خبرات ومعتقدات المتلقي وقيمه ولّبت حاجاته ورغباته عندها يحدث 

التأثر وتتم االستجابة وتتم عملية االقتناع، أما إن خالفت تلك الرسائل أو األطروحات معتقدات وقيم 

لك يؤدي في كثير من األحيان إلى استثارة دفاعات المتلقي مما يجعله ُيبدي تصّلبًا فذ المتلقي أو خبراته،

 .ومقاومًة نفسية متزايدة ينتج عنها في الغالب استجابة  عكسية وعدم قبول وجهة النظر المطروحة

لتسويق أساليب اإلقناع المباشر الحوار، المناظرة، الجدل، التفاوض، المناقشة، التعليم التفاعلي، ا من

 إلخ....المباشر

 :اإلقناع غير المباشر

إلى اتخاذ القرارات واالستجابة ( المرسل إليه)يكون عادة متواريًا خفيًا، يدفع المتلقي هذا النوع من اإلقناع 

بالتوجه نحو العاطفة وصنع التأثير للموضوع المطروح أو الرسالة المرسلة من تلقاء نفسه، يكون ذلك 

لهابها لدرجة ربما تدفع بالسلوك من دون تفكيرالمناسب إلثارة   .المشاعر وا 
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هذا النوع من الرسائل تخاطب األفكار، كما يقول علماء النفس، العقل الباطن عن طريق الالوعي تمنهج 

وتبرمج الناس عليها من خالل استراتيجيات منهجية وتقنيات مدروسة ومخطط لها، منها ما يكون فيه 

.بناءة، ومنها ما يكون عكس ذلكالخير واإليجابية ال

، ااإلعالن، البرامج التلفزيونية، الدراما، المسرح، األلبسة، السينم)من أساليب اإلقناع غير المباشر

وبكال النوعين تستخدم آليات التحفيز أو  ،(األغاني، األلعاب، التطور التكنولوجي، االرتباطات الشرطية

 .خلق الدافع

 فن اإلقناع علم أم: اً رابع

 :في الحقيقة إن عملية اإلقناع والتأثير الغّعال والمثمر هي مزيج من العلم والفن

ألنها عملية قائمة على استخدام األسلوب العلمي في الكثير من مجاالتها، بدليل استخدام األساليب : علم

أو تسويق لفكرة ما أو منتج  ،واإلحصائية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتشكيل رأي عام ،الرياضية

مثل علم النفس  ،خرىعن اعتمادها على الكثير من المبادئ والقوانين المطبقة في العلوم األ فضالً ، ما

 .خرىوغيرها من العلوم األ ،وعلم االجتماع

وذلك العتمادها على نتاج اإلنسان اإلبداعي في تطبيقه  ،الفنقناع أحد أشكال أما اعتبار عملية اإل

شكال يجسدها أأو ما يراه من صور و  ،وللتعبير عن فكره أو ترجمة ألحاسيسه ،ملي للنظريات العلميةالع

 .في أعماله
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علم مبني على نظريات وأسس علمية : يمكن القول بأن اإلقناع والتأثير هو علم وفن خالصة الكالم

يعبر عنها بمهارات مبدعة فنية تحتاج إلى الخبرة والمهارة للوصول  ،ومبادئ وطرق وأساليب محددة

 .حول هذا الموضوع في الوحدة الخامسة وسيأتي الكالم مفصالً  ،للتأثير المطلوب تحقيقه

 لمحة تاريخية عن نشأة علم اإلقناع: اً خامس

وأخذ هيئته كعلم  ،الحديث لهلقد مر مفهوم اإلقناع بعدة مراحل عبر التاريخ إلى أن وصل إلى المفهوم 

قناع وتطوره عبر وحقيقة البحث في نشأة فن اإل ،قائم بذاته في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين

فاإلنسان الذي استخدم  ،ي تاريخ البشرية ذاتهتالحقة يعني بشكل أو بأخر البحث فالمراحل التاريخية الم

هي إال وسائل استطاع من خاللها أن يقنع  ما ،وحياته المعاشة عن أفكاره ولغاته الرموز والصور ليعبر

األجيال التي أتت بعده بحقبته الزمنية، وينقل إلينا تاريخه الذي عاشه بظروفه وتطوراته وأحداثه، وكيف 

 :، وذلك من خالل عدة عصور مر بها هذا العلم، وهيعلى إثبات ذاته بتطور حياته كان قادراً 

 :عصر الفراعنة

تجاوزت المعابد واألهرامات التي بناها الفراعنة اإلقناع إلى اإليمان بعظمة تلك الحقبة الزمنية، حيث 

أذهلت العالم بفن عمارتها، والتي ال زالت إلى األن محط أنظار الباحثين في كل العالم. 
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 :العصر اإلغريقي

أول مدددؤرخ كتدددب التددداريخ الدددوطني آندددذاك، اسدددتطاع أن يدددؤثر ويبدددث  ،الكاتدددب اإلغريقدددي هيررررودوتس يعدددد

 .الحماس ويزرع معنى التميز في نفوس أبناء زمانه

البرهانيدة )وهدي  ،مباحث المنطق اليوناني اإلقناع والتدأثير فدي إطدار الحجدج المعروفدة عندد اليوندان تناولت

كلها بغدض النظدر عدن صدوابها وخطئهدا مدع ف ،(أو السفسطائية ،والخطابية والجدلية والشعرية واألغلوطات

والتأثير على اآلخر بأشكال وأساليب متغايرة تتركز حدول  ،ما كتب في الجدل والخطابة تتوجه إلى اإلقناع

 .التكوين العقلي والعاطفي لإلنسان

سنة من خالل ربطه بين  2322أسس االقناع الناجح منذ أكثر من  أرسطوالفيلسوف اليوناني وقد وضع 

من خالل  ،«القدرة على اإلقناع»حيث وصف أرسطو البالغة بأنها  الغة والفصاحة والخطابة والكالم،الب

والتي قسم فيها اإلقناع  ،هذه النظرية التي كانت األكثر تأثيرًا على مر العصور نظرية اإلقناع الخاصة به

 .علم اإلقناع تدريجياً  وكما هي سائر العلوم تم تطور ،(أخالقي ،عاطفي ،منطقي) وهي إلى ثالثة أنواع

 :العصر الروماني

من العصر الیوناني في القرن الرابع قبل المیالد إلى العصر الروماني في القرن الرابع بعد المیالد، و 

الذي شهد علم اإلقناع فیه اهتمام ًا ملحوظًا عندما وضع فالسفة ذاك العصر بهدف اإلقناع أركان 

للفصاحة: 
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لقاء ،حفظ ،تصوير ،ترتيب ،إبداع) ومن أشهر فصحاء العصر الروماني القسيس سانت أوغسطين  ،(وا 

 .الذي تخصص بالكتابات الدينية

 :العصر اإلسالمي

السماوية التي دلت على استخدام قناعية في الكتب ورد في العصر اإلسالمي العديد من القصص اإل

وقصة النبي موسى  ،مثل قصة النبي إبراهيم عليه السالم وقومه ،وسائل اإلقناع في الحوار والمناظرة

أضف إلى ذلك العديد من القصص التي ذكرت الحوارات اإلقناعية بين النبي محمد  ،عليه السالم فرعون

 .وقومه أثناء دعوته ،َصِل اهلل عليه وسلم

«الفصاحة»أو « علم البيان»حيث كان مصدطلح  ،س اإلقناع في هذا العصر كفن من فنون الكالميقا

.يستخدم لإلشارة إلى فن استخدام اللغة للتأثير على أحكام اآلخرين وسلوكهم

 :العصر الحديث

وبدايات  ،رفي القرن التاسع عشر بعد الثورة العلمية والتكنولوجية التي حدثت في نهايات القرن الثامن عش

 .بعلم االتصال القرن التاسع عشر أخذ هذا العلم يتطور إلى أن ظهر كعلم متصالً 

وعلوم التنمية البشرية  ،ونشوء الدراسات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،في بداية القرن العشرين

كعلم له « علم اإلقناع»أخذت هذه العلوم تأخذ شكلها العلمي والتقني حتى انبثق  ،والتنمية المستدامة

قوانينه وتقنياته وأدواته ومجاالته المختلفة في عصر تعددت فيه وتنوعت أوجه النشاط البشري واالتصال 

 .يحةمن خالل وسائل إلكترونية مستحدثة جمع فيها بين العلم والتقنية الصح ،إعالميًا وتكنولوجياً 
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فهو في علم النفس والتربية واإلعالم واالتصال والسياسة  ،ونجد أن اإلقناع موضوع تتناوله عدة علوم

وأعتقد أن علم المنطق أقدم هذه العلوم تناواًل له، لذلك يرى بعض المهتمين باألمر أن  ،واإلدارة والمنطق

هل أوجدد العلم أساليب مقنعة إلدارة : ئلالحكم على هذا العلم يجب أن ينطلق من اإلجابة عن السدؤال القا

 .(وهذا ما سُيجيُب عليه كتابنا في محاوره)السلوك اإلنساني؟ 

 أهمية علم اإلقناع: ساً ساد

ويمكننا القول بأن كل من كان طرفًا في نشاط اتصالي  ،يلعب اإلقناع دورًا رئيسيًا وحيويًا في حياة أي فرد

 :فهو ممارس لإلقناع والتأثير غالبًا ومن ذلك ،هادف في عموم النظر إلى اإلنسان

 الوالد في بيته يريد أن يقنع األسرة بوجهة نظره. 

 المسؤول في موقعه أيًا كان يريد أن يقنع المرؤوسين. 

 التاجر يحاول إقناع الزبائن. 

 اإلعالمي يريد إقناع الُمتلقي. 

 السياسي يريد إقناع الجمهور بجدوى سياسته وأهمية برامجه. 

 رجل العالقات العامة يسعى لتسويق المنتجات والخدمات لدى الجمهور المستهدف.
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وهم ممارسون لإلقناع والتأثير في الغالب، شعروا بذلك أم  ،كل أولئك وغيرهم لديهم نشاط اتصالي هادف

بل إن األمر يتعدى إلى مجاالت التعليم  ،لم يشعروا إضافة إلى أن أهمية اإلقناع ال تقف عند هذا الحد

فالتعليم يقوم بعضه على التجارب واألرقام واألفكار والمالحظة واالستنتاجات التي تمّلك الطالب  ،والتربية

المهارات والخبرات والتي توصله لإلبداع والتميز، فإن خلت الرسالة التعليمية من األدلة  المقنعة المرتبطة 

ثم يحفظ ويمتحن على مر سنوات  ،ط لنقل المعارف والعلوم والطالب يحفظ ثم يمتحنبالحياة وتحولت فق

وطابور البطالة سيكون  ،تتلقفه الصدمات تلو الصدمات ،الدراسة سيخرج للحياة وهو خالي الوفاق

 .بانتظاره

متسددارع بعدد هددذا النضددج التكنولددوجي ال كدذلك ميددادين التربيددة تحتدداج للدتمكن مددن مهددارات اإلقندداع خصوصدداً 

 .والذي كان على حساب النضج الفكري والوجداني واألسري والصحي والوطني ،عند الطلبة واألبناء

وحياتيدة ذات  ،لالتصدال الدذي يعدد عمليدة إنسدانية لذا فإن لإلقناع دورًا رئيسدًا فدي الحيداة التدي تعتبدر ميدداناً 

جانب 

 .بهاوتكتمل إاّل  ،ال تستقيم الحياة االجتماعية اجتماعي ونفسي

حيث  والتقدم العلمي والمعرفي وتزايد االتجاه نحو العولمة، ،أضف إلى ذلك فإن التسارع التكنولوجي

وهي  ،وضعنا أمام حتمية البد منها وقوامها اليومي ،التقنية الرقمية الجديدة التي أضحت هي لغة الحياة
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والتكنولوجية  تلك الوسائل اإللكترونية أقصد وشئنا أم أبينا نحن نخضع لهذه الرقمية ،إتقان مهارات اإلقناع

الذي  وكادت لتكون ذاك األكسجين ،الحديثة التي أحاطت بنا من كل جانب من جوانب حياتنا اليومية

 والمدارات األثيرية التي يستعملها ،إلى األقمار الفضائية من الهاتف المحمول وصوالً  بتداءً انستنشقه 

 بكل أشكالها وأدوات التسويق ،بوسائل اإلعالم واإلعالن روراً وتشكيل التوجهات وم ،البعض للتأثير

 ...و...الحديثة و

وضرورة توفر  ووسائل التأثير المختلفة ،نخلص مما سبق إلى تعاظم أهمية التمكن من مهارات اإلقناع

فحري بكل  ،سواء المتعلقة بالفرد أو بالمجتمع ،عنصر اإلقناع والتأثير في جميع أدوار الحياة المختلفة

من يريد أن يوجد لنفسه مكانًا فعااًل في هذه الحياة التوجه لهذه المعارف والمهارات للتمكن منها وبها، 

تكون األداة التي إن أحسن استعمالها كانت بمثابة الرافعة التي تنهض بمستخدمها لتكون أداة حياة  علَّها

 .بكل أشكالها وأنواعها ،والنجاح والمهنيةواحدًا من أهل الحكمة واإلبداع والتميز  ليكونتوصله 
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 قناعمجاالت استخدام اإل:  اً سابع

جميعنا يمارس في حياته اليومية عملية اإلقناع، ويخضع 

سواء من قبل مندوبي  ،بالمقابل لهذه العملية بشكل أو بآخر

وسائل اإلعالم المختلفة، أو من و البرامج الدعائية و مبيعات ال

معينين في حياته، لذلك تعتبر هذه العملية قوة قبل أشخاص 

فعالة منتشرة بشدة في جميع مواقف حياتنا في المجال 

واألكثر انتشارًا واستخدامًا هو مجال الدعاية  ،والمجال اإلداري والتجاري والسياسي ،االجتماعي والتعليمي

 .عالنواإل

فإنه ينبغي تعّلم تقنياتها ألنها باتت ضرورة  جتمع ككل،وبما أن لهذه المهارة تأثيرًا أساسيًا على األفراد والم

حتمية لكل مواقف حياتنا، فقدرتك على أن تكون شخصًا مقنعًا، وتستطيع التأثير على اآلخرين، يعود 

عليك وعلى اآلخرين بالفائدة عبر تحقيق الكثير من األهداف خاصًة إن استعمل اإلقناع لتحقيق أهداف 

 والبناء تعود بالنفع ،إيجابية
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 :الخالصة

ويأخذ شكاًل يعرف به ويشهر،  ،لكل بناء له أسس يقوم عليها وأركان يركن إليها بقوتها يرفع ويقوى البناء

حيث  ،هذه الوحدة بعناصرها هي األسس التي سوف يبنى عليها فكر االتصال اإلقناعي بمهاراته

سيتعرف الطالب فيها على المفاهيم األساسية لمهارات اإلقناع، معنى المهارة، معنى اإلقناع، الصلة بين 

 وهل اإلقناع علم أم فن؟، اإلقناع والتأثير

هي  وما ،وما هي العوامل المؤثرة على عملية اإلقناع ،بعدها سنأخذ لمحة تاريخية لنشأة علم وفن اإلقناع

 .مجاالته

كان بعناصرها ستكون الدعامة التي سيبني الطالب عليها معارفه وعلومه حول مهارات وفن هذه األر 

 .لكترونية لتكون السبب في تحقيق األهداف التعليمية لهذه الوحدةباستخدام الوسائل اإل ،اإلقناع
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 :التمارين

 .عرف علم اإلقناع لغة واصطالحاً  .1

 تعلم هذا العلم والفن؟هل اإلقناع علم أم فن وما مدى أهمية  .2

 ما هي مجاالت استخدام اإلقناع؟ .3

 :اختر اإلجابة الصحيحة .4

 :اإلقناع عمليه تهدف -

A. إلى تغيير أو تعديل سلوك ما. 

B. إلى تعزيز لموقف ما. 

C. إلى تشكيل معتقد. 

D. مطلوب إلى توجيه لسلوك. 

E. كل ما سبق. 

F. كل ما سبق غير صحيح. 

 كل ما سبق. E :اإلجابة الصحيحة

 :التأثير هو -

A. االنفعال في العقل. 

B. االنفعال في القلب. 

C. نحو االستجابة المستهدفة تحرُّك المشاعر. 
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D. كل ما سبق . 

E. كل ما سبق غير صحيح. 

. كل ما سبق. D: اإلجابة الصحيحة

 :اإلقناع هو علم وفن -

A. علم مبني على نظريات وأسس علمية ومبادئ. 

B. يعبر عنه بمهارات مبدعة فنية تحتاج إلى الخبرة والمهارة. 

C. كل ما سبق. 

D. كل ما سبق غير صحيح. 

 كل ما سبق. C: اإلجابة الصحيحة

 :لالتصال الذي يعد إن لإلقناع دورًا رئيسًا في الحياة التي تعتبر ميداناً  -

A. عملية إنسانية وحياتية ذات جانب اجتماعي. 

B.  عملية إنسانية وحياتية ذات طابع نفسي. 

C. ال تستقيم الحياة االجتماعية وتكتمل إال بها. 

D. كل ما سبق. 

E. كل ما سبق غير صحيح. 

 كل ما سبق. D: اإلجابة الصحيحة
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العالقة األساسية بين اإلقناع والسلوك : أولا 

 :اإلنساني

عمليااه موصااودة ماان الموااا   قاااا اإلورد معاااا فااي الوحاادة األولااى أن 

تعزياز  ه تهدف إلى تغييار أو تعاديل سالوك ماا أوإقااعلى من يريد إ

 .تشكيل معتود وتوجيه لسلوك مطلوب لموقف ما أو

سااواأ أكااان ساالوك  ،يسااتهدف الساالوك بكاال أشااكاله دائماااً  قاااا اإلإذًا 

نجااا  هااذا يعاااي أن  ،وخلااق الصااور الذهايااة للمتلوااي ،ساالوك خفااي أقصااد فيااه عمليااات التفكياار ظاااهر أو

أو  تتوقااف علااا نجااا  عمليااة الااداو  للااا نتاااس المعتدااداس األساسااي عنااد المساات دف قناااعاإلعمليااة 

ضافة المعتدد الجديد ،المتلدي ثاس  ،وتحدياد التوجا  المتضمن لصورة ذهنياة محاددة اللاو  والملااعر وا 

داأ السلوك أو األ، تردم بها الفجوة بين ؤثرةفعالة وماستراتيجياس من اال   الدفع باتجاه الغاية المنلودة

الوحدة الثانية 

عالقة اإلقناع بالسلوك اإلنساني 
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بوااااوة و ماهجااااي واسااااتراتيجي والساااالوك أو األداأ المطلااااوب بشااااكل الحااااالي 

يتشاااااكل مااااان خاللهاااااا الموقاااااف الجدياااااد ليصاااااب  جااااازأ مااااان اظاااااام  ياااااةإقااع

 .المعتودات األساسي للمستهدف أو المتلوي

 مف وس السلوك اإلنساني: ثانياا 

يتكياااف مااا   حياتاااه لكاااي ييواااوم بهاااا اإلاساااان فااا يتاااهاااو مجموعاااة األاشاااطة المتعاااددة ال يالسااالوك اإلاسااااا

محصلة التفاعل باين العوامال الشخصاية والعوامال  هياألاشطة  هذهو  ،متطلبات البيئة والحياة المحيطة به

 يالشكل التال يالبيئية كما ف
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:السلوك اإلنساني مَسَبب .1

 ن هاااك ساببًا لكال سالوك قاد يكاون مصادرها تكويااهإبال  ،ال يصاير مان فارا  بمعاى أن السالوك اإلاساااي

 .أو المثيرات الخارجية من البيئة المحيطة به الداخلي

 :السلوك اإلنساني محفز ل  دوافع متحروة وموج  نحو هدف .2

ااك دواف  تحرك هذا اإلاساان أن ه يأ ،هلى تحويوإن سلوك اإلاسان يتجه احو هدف يسعى إيوصد بذلك 

ياتج عاهاا  ،تماعيةة أو اجافسي قد تكون حاجات فيزيولوجية أو والتي ،والتي تاتج عن حاجات معياة لديه

 .حالة عدم إشباعهاتوتر أو قلق في 

  :السلوك اإلنساني قاب  للتنبؤ .3

اذا  انما یخضع لنظام معین، و  إن السلوك اإلنساني لیس ظاهرة عفویة، وال یحدث نتیجة للصدفة و 

استطاع العلم تحدید عناصر ومكونات هذا النظام، فإنه یصبح باإلمكان التنبؤ به. 

ویعتقد معدلي السلوك أن البیئة المتمثلة في الظروف المادیة واالجتماعیة الماضیة والحالیـة للشـخص 

هـي التي تقرر سلوكه، لذلك نستطیع التنبؤ بسلوك الشخص بناًء على معرفتنا بظروفه البیئیة السابقة 

والحالیة، وكلمــا ازدادت معرفتنــا بتلــك الظــروف وكانــت تلــك المعرفــة بشــكل موضــوعي أصــبحت 

قــدرتنا علــى التنبــؤ بالسلوك أكبر، ولكن هذا ال یعني أننا قادرون على التنبـؤ بالسـلوك بشـكل كامـل، 

فـنحن ال نسـتطیع معرفـة كل ما یحیط بالشخص من ظروف بیئیة سواء في الماضي أو الحاضر. 
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أو إعااادة تاظاايم األحااداث البيئيااة التااي تساابق  ،إن الضاابط فااي مياادان تعااديل الساالوك عااادة مااا يشاامل تاظاايم

بط الشاااخه لذاتاااه كماااا أن الضااابط الاااذاتي فاااي مجاااال تعاااديل السااالوك يعااااي ضااا ،السااالوك أو تحااادث بعاااده

 .والووااين التي يستخدمها لضبط األشخاه اآلخرينباستخدام المبادئ 

 :اإلنساني قاب  للدياس السلوك .5

والجازأ األخار ريار ظااهر  ،مااه ظااهر وقابال للمالحظاة والويااس ن جازأً عواد ألبما أن السالوك اإلاساااي م  

ن العلماااأ لاام يتفوااوا علااى اظريااة واحاادة لتفسااير الساالوك اإلاسااااي، ال يمكاان قياسااه بشااكل مباشاار لااذلك فااإو 

تحليل وقياس الظواهر المراد دراستها، وعليه فواد طاور ن العلم ال يكون علميًا دون أوعلى الررم من ذلك ف

وأساااليب رياار مباشاارة ، كالمالحظااة وقااوائم التواادير والشااطب ،علماااأ الااافس أساااليب مباشاارة لوياااس الساالوك

ذا تعااااذر قياااااس الساااالوك بشااااكل مباشاااار فماااان الممكاااان قياسااااه  كاختبااااارات الااااذكاأ واختبااااارات الشخصااااية، وا 

 .المختلفةباالستدالل عليه من مظاهره 

 وهااي وس أساسااية لتفسااير الساالوك اإلاساااايضااوأ العاارس السااابق يمكاان الوااول أن هااااك ثالثااة فاار  فااي

كااال  يوتاطباااق هاااذه الفاااروس الثالثاااة علاااى سااالوك األفاااراد فااا، والدافعياااة والتوجااا  نحاااو ال ااادف الساااببية

، والشكل التالي كل الظروف وفيظال أاوا  مختلفة من الثوافات وفى جمي  مراحل السن وفي المجتمعات 

 :تفسير السلوك الفرديلاموذج يوض  

4. السلوك اإلنساني قاب  للضبط: 
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التالي على الاحو  يمر بها السلوك اإلاسااي يلفة التالاموذج السابق يمكن تحديد المراحل المخت خالل من

 مرحلة التعرس للمثيرات. 

 مرحلة العمليات الافسية واالجتماعية والحضارية الخاصة بتكوين الفرد. 

 مثل السلوك الااشئت   مرحلة االستجابة والتي. 

  مرحلة األثر المرتج. 
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 المحدداس الرئيسية للسلوك اإلنساني: رابعاا 

 (اإلدراك ،اللاصية ،التجاهاس ،الدافعية)

 الدافعية . أ
بأن ا قوة داالية تثير حماس الفرد وتحرك  ،يمكن تعريف الدافعية

أو نتيجااة أو منفعااة وتنلااط ساالوو  باتجاااه معااين لتحدياا  هاادف 

ًا واناس  ،حاجة معينة في الفردلزمة إللباع   جياة أسلو و فيزيساوا

نفسیة. 

ونظـــرًا إلـــى أن الدافعیـــة بمثابـــة قـــوة داخلیـــة تحـــرك الفـــرد وتســـتثیره،  

ان كــان مــن  فإنهــا ال یمكــن مالحظاتهــا أو مشــاهداتها أو قیاســها، مثــل التفكیــر واإلدراك وغیرهمــا و 

الممكــن استنتاجها واالستدالل علیها من السلوك الظاهري للفرد. 

علـــى ســـبیل المثـــال نســـتطیع القـــول بأنـــه لـــدى الفـــرد دافعیـــة قویـــة للعمـــل واإلنجـــاز، اســـتنتاجًا مـــن 

أفعالـــه وتصرفاته التالیة في العمل: 
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 م بمواعيد العمل الرسميةالمواظبة في العمل وااللتزا. 

 التعاون البااأ م  اآلخرين. 

 عدم التغيب. 

 عدم التمارس. 

 الحره على إاجاز ما يساد إليه من مهام. 

 تكريس كل وقته وجهده إلاجاز العمل. 

 عالقة الدافعية بالسلوك

يمكااا الوول باأن السالوك أو األداأ هاو محصالة لكال مان الدافعياة والوادرة 

 دافعياااااة هاااااي مفهاااااوم ضاااااروري ولااااايس بكااااااف  الواضااااا  أن الو والظاااااروف، 

كااات لو توافرت قدرات عالية لألفراد والظاروف  للسلوك، بمعاى أاه حتى

 لاام يتااوافر مواتيااة لهاام، فااإن ذلااك لاان يااؤدي إلااى التااأثير علااى الساالوك مااا

 .من الدافعية اً قدر  لديهم

 :نترياس الدافعية

 .لمؤثرة عليهاوبيان العوامل ا التركيز على مسببات واشأة الدافعيةفعية وذلك بحسب تتعدد اظريات الدا
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والتي رّكز فيهاا بشاكل أساساي علاى الجواااب  ،هذه الاظرية التي تعود لعالم الافس األمريكي أبراهام ماسلو

 .الدافعية للشخصية اإلاسااية

أو الحاجات التي تحرك السالوك اإلاساااي وتشاكله  ،يفسر من خالله طبيعة الدواف  مترابطاً  حيث قدم اسواً 

 (.هرم ماسلو للحاجات اإلاسااية)وفق الهرم التالي الذي يطلق عليه 

يفتااااارس ماسااااالو  في هذه الاظرياة 

الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادواف   أن الحاجاااات أو 

رج أو فااااااااااي تااااااااااد اإلاسااااية تاااتظم 

ماااااااااااااااان حيااااااااااااااااث  د اظااااام متصااااااع

فااإن الحاجااات التاليااة فااي  ،التااأثير، فعااادما تشااب  الحاجااات األكثاار أولويااة أو األعظاام قااوةاألولويااة أو شاادة 

لم ى ساأعلاى علا اادما تشاب  اكاون قاد صاعداا درجاةً وع ،التدرج الهرمي تبارز وتطلاب اإلشابا  هاي األخارى

د كما وصفه المتصاعفي الاظام  اصل إلى قمة هذه الحاجات والدواف  وفوًا ألولوياتها كذا حتىوه ،الدواف 

 .ماسلو

النظریة األولى: نظریة تدرج الحاجات: 

28



تلاااك الحاجاااات ريااار المشااابعة، وبماااا أن الحاجاااات ريااار ل التعااارف المحااااور علاااى تااادرج الحاجاااات يسااااعد

 واا  أو المخطاط أن يساتثمراور أو المحالموجاب علاى ا ،ي تعمل كدواف  للسالوكالمشبعة هي الحاجات الت

إشاابا  الحاجااة رياار المشاابعة لاادى ومحاولااة  ،مصاالحة الاوااا وك الاادافعي لهااذه الفرصااة لتوجيااه ذلااك الساال

 .المستهدفين م  ربط إشباعها باألداأ المطلوب ماهم

 نترية دافع اإلنجاز: النترية الثانية

ذهبت هذه الاظرية إلى الوول بأن هااك أفرادًا ذوي ميل ورربة إلى إتمام العمل بصورة جيدة خالفاًا لألفاراد 

وااتهت هذه الاظرية إلى اتيجة معياة وهي أن هااك  ،(العاليذوي اإلنجاز )العاديين، أطلق عليهم مسمى 

 .داف  متميز هو داف  اإلاجاز

 نترية التوقع: النترية الثالثة

تفتارس هااذه الاظريااة أن اإلاسااان يجااري مجموعااة ماان العمليااات العوليااة والتفكياار قباال مااا يااؤدي األماار إلااى 

حصال عليهاا، وشاعوره لة للعوائاد التاي سيمحصا سلوك محدد، وترى أن دافعية الفرد ألداأ عمال معاين هاي

 .واعتواده بإمكااية الوصول إلى هذه العوائد

 منفعة العوائد×الوسيلة×التوقع=الدافعية
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 :التجاهاس النفسية . ب

استعداد ذهناي محادد نحاو لذلك عّرف االتجاه على أااه  ،مباشراً  تؤثر االتجاهات على سلوك األفراد تأثيراً 

 ،ألهااداف معينااةموعااة ماان الملاااعر والعواطااف الموج ااة يتضاامن مج ،التفاعاا  األنلااطة أونااوع ماان 

 مياال مسااتور إلاى حااد كبياار لالسااتجابة بطريوااة ماساوة لااابعس األشاااياأ والمواقاااف واألفاااراد أو لموصاود هااوفا

يبادأ لادى الفارد مااذ اللحظاات األولااى بااا العلام بااأن تكاوين االتجاهاات  ويجادر، رادمجموعاة معيااة مان األفا

 :ك بأسرته ومدرسته وبيئته ومعبدهمن خالل االحتكاوذلك لحياته 

وتؤثر ،ويجااب التاويااه إلااى أن المعيااار الااذي يضاابط اتجاااه األفااراد هااي الواايم التااي تحكاام التصاارف والساالوك

الواارارات الحياتيااة وفوهااا دات الراسااخة فااي الااافس والتااي تباااى علااى اإلدراك هااذه الواايم التااي تتضاامن المعتواا

 .بحيث ترسم اإلطار العام للسلوك

هاااي فهااام اتجاهاااات الفااارد، ألاهاااا تسااااعد فاااي تحدياااد  قااااا اإلاألدوات التاااي تسااااعد فاااي  وأحاااد أهااام وأخطااار

األسباب التي تدف  بالسلوك والتابؤ به أما الخطورة تكمن حين يتم التوجه للوايم بسالبية أو تهكام عاادها لان 

 .ال بل ربما يحدث العكس تماماً  ،وال حتى التواصل قاا اإلأاوا   ياج  أي او  من

30



أو مان خااالل مالحظاة سالوك الفاارد  ،ساتبااة أو الموابلااة الشخصايةويمكان قيااس االتجاهاات عاان طرياق اال

يجاد العالقة بياه وبين ميول الفرد واستعداداته  .الفعلي وا 

 اللاصية . ج

 ،تشكل شخصية الفرد بشكل ملحوظ عان طرياق الوراثاة والمتغيارات االجتماعياة والثوافياة و العوامال البيئيااة

 .سلوك الفرد يالمجموعة من المتغيرات تحدد التشابه واالختالف ف وهاذه

ساااليب التفوياار والتصاارف واتااااذ الدااراراس والملاااعر المتأصاالة أهااي مجموعااة ماان : تعريااف اللاصااية

 .للاص معينوالفريدة 

أن اللاصااية ساالوك متأصاا  فااي نفااس الفاارد مسااتمد ماان موروثاا  الجينااي : ل ااا أااار ف  ومااا ورد تعرياا

ماان  فالشخصااية هااي تلااك األاماااط المسااتمرة والمتسااوة اساابياً  ،والتربااوي يتميااز باا  واا  فاارد عاان ماان سااواه

لمميازة كمااا أاهااا تكااوين والتاي تباادو مجتمعااة لتعطاي الااااس ذاتيااتهم ا ،اإلدراك والتفكيار واإلحساااس والساالوك

 .اختزالي يتضمن األفكار والدواف  واالافعاالت والميول وريرها

 :اإلدراك. د

بأن  العملية التي من االل اا يانتس ويتارجس األلاااص انطباعاات س الحساية مان أجا  أن يعارف اإلدارك 

 .يعطوا معنا لما يدور حول س
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لاى المثياارات احاااول أن إاحاس بهاا فإاااا عاادما ااتباه دراك تاظيم وتفسير المثيارات التاي تتضمن عملية اإل

دراكها بمعااها التياااظم واصاف المعلومات   .اتلواها لتفسيرها وا 

ثام ياتم  ،مان خاللهاا اساتوبال وااتوااأ المثيارات والمعلوماات الاواردة وفواًا لوادرات الحاواس عملية ياتم فاإلدراك

وكاااذا وفواااا لحاجاتااااا ودوافعااااا  ،لدرجاااة وضاااوم واكتمااااال وجاذبيااااة هااااذه المعلوماااات والمثيااارات اً تفسااايرها وفوااا

 اإلدراك  عملية والشكل التالي يوض  عااصر ،وتوقعاتاا وخبراتاا السابوة

 :وهي ة،يحاط الفرد بمجموعة من المثيرات البيئية ويستوبلها من خالل أعضائه الحسي

وتختلااف قااوة الحاسااة ماان شااخه ألخاار ولاادى افااس الشااخه ماان  ،اللمااس ،التااذوق ،الشاام ،الساام ،الاظر

 .وقت ألخر

وهكااذا اشااعر واحااس بالصااوت  ،لااى الماا إاألعصاااب  وياااتج عاان اسااتوبال المثياارات الخارجياااة اولهااا عباار

جساام اإلاسااان تاولهااا األعصاااب للماا  مثاال  كمااا أن هااااك مثياارات داخليااة فااي، والملمااس والمااذاق والضااوأ

32



أحاس بهاا ويتجاهال الابعس لاى بعاس المثيارات الخارجياة التاي إ ياتبه اإلاساان س بالتعب أو األلم،اإلحسا

 .يتلواها اإلاسان ة ااتوااأ للمثيرات الخارجية التيأن هاااك عمليا أي اآلخار،

، قاااوة المثيااار ،وتتوقاااف درجاااة االاتبااااه للمثيااارات علاااى خصاااائه المثيااار موضااا  اإلدراك مثااال حجااام المثيااار

 التميز، الحركة ،التضاد ،التكرار

 :اصائص المؤثراس ودورها في عملية اإلدراك

إن إدراكاا وتفسيراا لألشياأ أو المثيرات مان حولااا يتوقاف علاى خصاائه تلاك األشاياأ أو هاذه المثيارات، 

أو تلاااك  ،حياااث يزياااد ااتبااااه الفااارد وياجاااذب إلاااى مااادركات ومثيااارات دون ريرهاااا اظااارًا لتمياااز هاااذه المااادركات

 :المثيرات بخصائه معياة ماها

فكلمااا كاااات المثياارات أو الماادركات ماان حولاااا قويااة وشااديدة، كلمااا أمكاان إدراكهااا بصااورة : اللاادة .1

 .، والرائحة الاّفاذة، يمكن إدراكها بصورة عالية، فالصوت المرتف  والضوأ الشديدأسهل

االاتبااه إلياه أكثار مان االاتبااه إلاى المثيارات فكلما كان المثيار ذو حجام كبيار، كلماا أمكان : الحجس .2

ذات الحجاام الصااغير، ويسااتفاد ماان ذلااك عاااد تصااميم اإلعالاااات، حيااث تكتااب العااااوين الرئيسااية 

 .فيها بحجم كبير

حولااه ماان باااقي المثياارات، كلمااا أمكاان االاتباااه إليااه  عماااكلمااا كااان المثياار متمياازًا ومتباياااًا : التباااين .3

 ،مكتوب على ورقاة صافراأ اللاون ضامن بااقي أوراق معروضاة للواراأة فوجود خطاب ،بشكل أكبر

 .قد يسترعى ااتباه الوارئ أكثر من األوراق األخرى

فكلما تكارر وجاود المثيار أماام الشاخه، كلماا زاد احتماال ااتباهاه إلياه، ويمكان االساتفادة : التورار .4

 .يزيد من األثراإلعالن للمشاهد بأوقات مختلفة يمكاه أن  فمثال تكرار ،من ذلك
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فكلما كان المثير متحركًا، كلما أمكن االاتباه إليه أكثر من المثير الساكن، الالفتات ذات : الحروة .5

 .األضواأ المتحركة أكثر جذبًا لالاتباه من الالفتات الساكاة

اه حولاه مان المثيارات العادياة، كلماا أمكان جاذب االاتبا عماكلما كان المثير حديثًا جديدًا : الحداثة .6

 .إليه بصورة أكبر

كلماا  ،كلما كاات المثيرات مألوفاة لادى الفارد، وذلاك بالموارااة بماا حولهاا مان أشاياأ رريباة: األلفة .7

أمكن االاتباه أكثر إلى هذه األشياأ المألوفاة، فعلاى سابيل المثاال قاد تلاتوط صاوت أحاد المتحادثين 

 .تلفة في أحد المؤتمرات الدوليةباللغة العربية وسط زحام العديد من الااس يتكلمون بلغات مخ

 :البيئة ودورها في عملية اإلدراك

إن البيئااة التااي تحااوي مثياارات معياااة ذات أثاار بااالر علااى كيفيااة إدراكاااا لهااذه المثياارات، قااد تااؤدي إلااى إبااراز 

 .لشدة الورب والتآلف م  البيئة حيااًا ال ادرك هذه المثيرات أبداً وقد يؤدي األمر إلى أااا أ ،هذه المثيرات

 :الفرد ودوره في عملية اإلدراك

تتااااأثر عمليااااة إدراك المثياااارات ماااان حولاااااا باالختالفااااات الفرديااااة الموجااااودة بااااين األشااااخاه، وترجاااا  هااااذه 

 .تالفات في الجاس أو في الشخصيةاالختالفات إما الختالفات في رصيد الخبرة أو الخ

ازعته السريعة إلدراك شيأ معين قد تاؤدي إلاى حكماه علاى األشاياأ أو كما أن خصائه الفرد من حيث 

 .على اآلخرين بصورة متمايزة عن ريره من األفراد

 :وفيما يلي سوف اتااول هذه االعتبارات بالتفصيل، كما هي واضحة في الشكل التالي
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 دور الفرد في عملية اإلدراك

 والحاجات الفروق الفردية
 األخطاء األكثر شيوعاً في عملية اإلدراك

النزعات السريعة لإلدراكأو 

 التعميم 
 انطباع اللحظة األولى 
 التنميط 
 التشابه 
 اإلدراك المحقق لذاته 
 اإلسقاط 
  ًاإلدراك الجاهز فعل 
 استخدام نظريات شخصية 

 الخبرة السابقة 
 الجنس 
 الشخصية 
 ثقافة الفرد 
 الحالة الجسمانية والنفسية
 الدوافع
 التوقعات

 الفرو  الفردية والحاجاس: اامساا 
 :الابرة السابدة

يااؤثر رصاايد خبراتاااا علااى إدراكاااا لألشااياأ التااي اتعاارس لهااا، فالموساايوي ياادرك األلحااان بصااورة أعمااق ماان 

الشااخه العااادي، والخبياار تختلااف اظرتااه عاان ريااره المرشاا  بالكليااة، وماان أجاال هااذا يختلااف الااااس فااي 

إدراكهاام لااافس الشاايأ وذلااك لمااا بياااهم ماان فااوارق، خاصااة فااي أرصاادتهم المعرفيااة، فحااين يسااتوبل اإلاسااان 

المثيرات الخارجية من خالل حواسه، فإاه يختزن في ذاكرته معلومات ومعااي كثيرة اتيجة لخبراته السابوة 

و ادراكااه ألشااياأ ساابق لااه استشااعارها، وهاااا يوااارن اإلاسااان مااا تاام اسااتوباله ماان مثياارات جدياادة بالمعلومااات 

والمعااي المختزاة في ذاكرته، ومن ثم يستطي  اكتشاف معااي جديدة لهاا ويصاافها فاي تكويااات مااسابة، 

مما قد يؤثر في سلوكه الموبل. 
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 :الجنس

يختلااف الرجاال عاان الماارأة فااي أساالوب اإلدراك فبيامااا تهااتم الماارأة بالماادركات الحسااية، وتاتبااه إليهااا وتفهمهااا 

دراكاتااه علاى التحليال بصااورة أعماق مان الماارأة، ويهاتم بتأوياال إأكثار مان الرجاال، اجاد أن الرجال يعتمااد فاي 

فإن العلم لم يستط  أن يحدد  ،رأةالعالقات أكثر من المرأة، وعلى الررم من هذا االختالف بين الرجل والم

 .أيهما أحسن من اآلخر في إدراكاته، حيث فوط أمكاه الوول أن كالهما مختلف عن اآلخر

 :اللاصية

اختلاااف فااااي إدراكاتاااااا لألشااااياأ مااان حولاااااا الخااااتالف شخصااااياتاا، حياااث أشااااارت بعااااس البحااااوث إلااااى أن 

 وفاقااديم فااي افااس الوقاات أكثاار تااوترًا وهاا ،األشاخاه الااذين تتميااز شخصااياتهم بواادر ضااعيف ماان االحتارام

 .بآراأ اآلخرين بسهولة أكبر االقتاا يميلون رالبًا إلى  ،الثوة في أافسهم

 :ثدافة الفرد

عاادما يارى  فاإلساباايعلى طريوة إدراكه للموضوعات من حولاه، إن ثوافة الفرد ومعتوداته تؤثر دون شك 

الااادماأ تسااايل مااان أحاااد الحيواااااات فاااي مصاااارعة الثياااران يواااوم علاااى الفاااور بتحياااة مصاااار  الثياااران ويشاااعر 

باستمتا  من وراأ هذا، بياما إذا رأى شخه آخر افس المشهد، فربما سيشاعر باأن هاذا ااو  مان التعاذيب 

للحيوان وأاه مظهر ال أخالقي. 
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 :الحالة الجسمانية والنفسية للفرد

لشخه الجائ  لحد الموت قد يدرك أي شيأ مان حولاه علاى أااه طعاام، كماا أن الشاخه ذو الحالاة إن ا

الافسية الطيبة قد يرى في لعب األطفال من حوله ااو  محباب مان التاروي  عان الاافس، بياماا إذا كاان فاي 

زعاج  .حالة افسية سيئة قد يفسر هذا الاشاط بأاه عبث وا 

 :الدوافع

 فحالاااة ،مشااابعة تعمااال علاااى إثاااارة الشاااخه وربماااا تاااؤثر علاااى إدراكاااه لحواااائق األماااورالاالحتياجاااات الغيااار 

بحيااث يفساار أي تواادم لموظااف أخاار  ،اضااطرابتجعاال الموظااف بحالااة مااثاًل ماان الااوظيفي الشااعور بعاادم األ

 .بافس تخصصه، بأاه رربة ماه إلزاحته من وظيفته

 :لتوقعاسا

الحويواة أم ال، وهاذا التوقا  ال  فاإن الفارد ال يارى إال ماا توقعاه ساواأ كاان يمثال ،إذا كان هاااك توقا  محادد

 .خر حسب ما دلت عليه الكثير من التجاربلبث إال أن يوجه السلوك بشكل أو آي

 :اإلدراك أو النزاعاس السريعة لإلدراك األاطاً األوثر ليوعاا في عملية: سادساا 

للحكاام علااى اآلخاارين ماان حولااه، فهااو يسااتخدم العديااد ماان  مختصاارة   يمياال الفاارد عااادة إلااى اسااتخدام طاارق  

 .الطرق التي تشير إلى ازعة معياة في كيفية الحكم على اآلخرين بصورة معياة
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ماان حولااه باالسااتدالل بصااورة سااريعة أمااورًا أو  ،وبمعااى آخاار يوااوم الفاارد عاااد تعرضااه لمثياارات تمااس أفااراداً 

 .األمور يطلوها على األفراد أومن هذه المثيرات على معااي وأحكام 

وساشارم فيمااا يلااي تلااك الطارق المختصاارة والتااي تعطااي إمكااياة سااريعة للفاارد لكااي يطلاق أحكامااًا علااى ماان 

حوله من الااس، وبالررم من أن ازعاتاا اإلدراكية قد تسهل من عملية الحكم على اآلخرين والوصاول إلاى 

إلاى بعاس األخطااأ التاي قاد تسائ إلاى التصارف ت س الوقافاي افاإال أاها قاد تاؤدي  ،لوكية سريعةاتائج س

 :وفيما يلي وصف لتلك الازعات اإلدراكية السريعة ،والسلوك

 :التعميس .1

أو إلااى مالبسااات موجااودة فااي هااذه  ،إلااى تعماايم الظااواهر اسااتاادًا إلااى خصااائه حيااث يمياال الااااس عااادةً 

 الظواهر 

 :انطباع اللحتة األولا .2

اآلخاارين ماان اللحظااة األولااى التااي ياارواهم فيهااا، فعلااى الااررم ماان تعاارس يمياال الاابعس إلااى الحكاام علااى 

هاااذه  ااااة، إال أن الااابعس يحااااول أن يحكااام مااان خااااللبعاااس الاااااس وبصاااورة وقتياااة ولحظياااة لصااافات معي

 .الصفات اللحظية أو المؤقتة على باقي الصفات

تعااارس  يم يساااتاد علاااىهاااو ااااو  مااان أااااوا  التعمااايم، ولكااااه تعمااايالحاااظ أن ااطباااا  اللحظاااة األولاااى وهااااا 

فيعتواد أاهاام سااهلوا  ،فواد ياارى أحاد المااديرين الجادد ماان مرؤوسايه مبتساامينالشاخه لصاافات لحظياة مؤقتااة 

وذلاك ألن إدراكااتهم وااتبااههم  ،المراس م  مالحظة أن هاااك أاااس يصادق ااطبااعهم فاي اللحظاة األولاى

بالواادر الااذي يساااعد علااى التمثياال الااذهاي ن عملياااتهم العوليااة اشااطة وا  للماادركات ماان حااولهم عاليااة جاادًا 

 .السري  للمثيرات من حولهم فيصدروا ااطباعات صادقة اسبياً 
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 :التنميط .3

ثم يويماون اآلخارين بمادى ااتماائهم لتلاك األامااط  ،ةيميل الااس عادة إلى وض  األفراد في أاماط اجتماعي

إلاى جماعاة معيااة، وحكمااا علاى اآلخارين  االجتماعية، فالتاميط هو عبارة عن تويايم للفارد بحساب ااتمائاه

بمدى ااتمائهم إلى جماعات معياة موسامة حساب الجااس، أو الادين، أو الجاساية أو المهااة أو  عادةً  يتأثر

 شاديدوااااس مااديون، واليابااايون أن األمريكاان أ)فود اواول ماثاًل  الحرفة أو االاتماأات التاظيمية المختلفة،

 .(والوضاة ذو حكمة وعدالة وهكذا ،العمل، والسود موسيويون ادؤوبو الحب لبلدهم، واأللمان 

 :التلاب  .4

قد يدرك الفرد األشخاه من حوله بصورة محببة ومفضلة إذا كان هااك تشاابه بيااه وبيااهم، فالتشاابه فاي 

قااد يكااون كفااياًل بالتااأثير علااى فهاام  ،الاااو  أو التعلاايم أو المسااتوى المااادي أو الجاسااية أو االاتماااأ الجغرافااي

دراك الفرد لمن حوله من األشخاه اآلخرين  .وا 

 :اإلدراك أو التوقيع المحد  لنفس  .5

م بتحوياق لذاته، وفيه يووم الفرد بإدراك أو توق  شيأ بويمة معياة، ثم يوو  المؤكدالتابؤ  عليه أيضاً ويطلق 

وهااذا مااا يحاااول أن يؤكااد هااذه الويمااة حتااى يكااون إدراكااه لهااا سااليمًا وصااادقًا  أاااه أو ،هااذه الويمااة فااي أفعالااه

وذلاك مان خاالل ساعي الشاخه الواائم باالتابؤ إلاى محاولاة  ،تؤكاد ذاتهاا أحيااااً  قاد ،الابوأة يطلق عليه بأن

 .تأكيد صحة هذه الابوأة
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وررباتاه فااي  مشااعره ودوافعااهوهااا يارى الشااخه صافات اآلخاارين مان خاالل صاافاته الذاتياة، حيااث يساوط 

وعاادة ماا يظهار اإلساواط بالاسابة للصافات ريار المرروباة والتاي توجاد فاي الشاخه  ،الحكم على اآلخارين

عازي ااخفااس الوائم باإلدراك، ولكاه ال يود اإلفصام عاها أو االعتراف بها، فماثاًل الشاخه الكساول قاد ي  

أو إلاى تادهور مساتوى الاشااط لادى هاؤالأ اآلخارين،  ،يناألداأ في العمل إلى ااخفاس دافعية وأداأ اآلخار 

ااه قاد يصال باه بال إ ،كًا بالاسبة ألمااة اآلخارينكذلك الحال بالاسبة للشخه رير األمين، قد يكون متشك

أيضًا الخائف قد يفسر سلوك اآلخرين على أاه  ،األمر إلى حد وصف اآلخرين بعدم الازاهة وعدم األمااة

 .توتر ااجم عن الخوف

 (:الحوس المسب )اإلدراك الجاهز فعالا أو  .7

وهاااا ياارى الشااخه اآلخاارين بالصااورة التااي يودهااا ويرربهااا، بمعاااى أن مدركاتااه وعواطفااه ومشاااعره جاااهزة 

بالفعل، وحياما يرى اآلخرين فإاه يارى فايهم اإلدراك الجااهز، فهااا يارى الشاخه ماا ياود أن ياراه، فالجاائ  

، والشاااخه ذا الخلفياااة أو لرائحاااة الطعاااام بحاااد ذاتهااااحاااول األطعماااة كاااون حساساااًا جااادًا ألي حاااديث قاااد ي

 .التجارية يرى المشاكل أمامه ذات زوايا تجارية واقتصادية

 :استاداس نترياس لاصية لتفسير السلوك .8

سااااي، فإاااه حيامااا يصاال الفاارد ماان تعميماتااه السااابوة إلااى اظريااة ثابتااة وخاصااة بااه فااي تفسااير الساالوك اإلا

 .افس تفسير سلوك اآلخرين من حولهيحاول أن يستخدمها في 

، ومخلاه فمثاًل يصف كثير مان الاااس الشاخه الادؤوب علاى العمال والماتحمس لاه بأااه شاخه شاريف

أي ربماا يغياب معاااى  ،وذلاك علاى الاررم مان عادم تاوافر أي معلوماات عان هاذه الصافة األخيارة لادى الفارد

، وكلما قابلوا شخصاًا دؤوباًا علاى العمال والشريف وماذا يعاي الشرف المهايخاله وصفات المخله اإل

6. اإلسداط: 
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ماااهو المعيااار الااذي اساات خدم إلطااالق هااذه الصاافة : ، والسااؤالأيضاااً  ومخلصاااً  شااريفاً  اعتبااروهومتحمسااًا لااه 

امااا  أالعلااى ذاك الموظااف أو تلااك الموظفااة  تسااتغرب ماان اإلجابااة أاااك تجااد  يوجااد معيااار وال موياااس، وا 

 .فرضيات تحولت لاظريات لتفسير السلوك ووض  مسميات له، وهذا بعيد جدًا عن المهاية والحويوة مجرد

 :النتيجة

 ،(اإلدراك، الشخصااااية ،االتجاهااااات ،الدافعيااااة)بعااااد دراسااااة المحااااددات الرئيسااااية للساااالوك اإلاسااااااي ن و واآل

دراك العالقاة الوطيادة باين السالوك اإلاساااي واإلقااا ، والمؤثرات  على السلوك وخصاائه تلاك الماؤثرات وا 

وعلاااااام االجتمااااااا   ،مثاااااال علاااااام الااااااافس الفيزيولااااااوجي ،االهتمااااااام بدراساااااااة العلااااااوم الساااااالوكيةأدركاااااااا ساااااابب 

الشارو  باالتعرف علاى  باإلمكاانأصاب  و  وريرها من العلوم التي ت عاى بالسلوك اإلاسااي، ،واألاثروبولوجيا

للتمكن من هذا العلم والفن الذي هاو أحاد أهام أساسايات  جي وحرفيهبشكل ما قاا اإلوفاون  استراتيجيات

 .لوحدات الالحوةفي اسيأتي معاا  وهذا ما ،الاجام والفاعلية في هذه الحياة
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 :الاالصة

 ،التي تسااعد في تفهم السلوك الفردي والجماعيازداد االهتمام في الفترات األخيرة بدراساة العلوم السلوكية 

وريرهاااا مااان العلاااوم التاااي ت عااااى بالسااالوك  ،مثااال علااام الاااافس الفيزيولاااوجي وعلااام االجتماااا  واألاثروبولوجياااا

اإلاسااااي، وذلااك بهاادف رساام السياساااات واالسااتراتيجيات وتحدياااد األدوات التااي يمكاان أن تااؤثر فااي الساالوك 

وتعامالتهاااااا  ،الوصااااول للغاياااااات المخطاااااط لهااااا بشاااااتى مجاااااالت الحيااااااةوتوجهااااه احاااااو تحويااااق األهاااااداف و 

 .عالميةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكاولوجية واإل

والجاادير بالمالحظااة أن الكثياار ماان االسااتراتيجيات اإلقااعيااة المسااتخدمة فااي بعااس الوطاعااات االقتصااادية 

حيااث أاهاا أثبتاات فاعليتهااا  حظياات بدرجاة عاليااة مان الاجااام والوباول، ،عالمياةوالتساويوية واالجتماعيااة واإل

 .في التأثير على جمهور عريس من المتلوين ووصلت حد الوااعة عادهم

هذا ما دف  لتخصيه وحدة كاملة في هذا المورر يدرس فيها الطالب عالقة اإلقاا  بالسلوك اإلاسااي 

خصائه مؤثرات السلوك اإلاسااي ومدى تأثيرها  داته،من خالل التعرس لمفهوم السلوك اإلاسااي ومحد

 .اإلقاا  الرئيسية والتي في حال تم التمكن ماها كاات أحد أهم أسباب اجام عملية اإلقاا  عليه، مداخل
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 التمارين

لماذا ازداد االهتمام في الفترات األخيرة بدراساة العلوم السلوكية  .1
 الرئيسية للسلوك  هي األبعاد عرف السلوك اإلاسااي وما .2
 ما هي محددات السلوك وما مدى تأثيرها على السلوك  .3
  والسلوك اإلاسااي وما أهميتها قاا اإلمدى العالقة بين ما  .4

 :جابة الصحيحةاختر اإل .5

ازداد االهتمااام فااي الفتاارات األخياارة بدراساااة العلااوم الساالوكية التااي تسااااعد فااي تفهاام الساالوك الفااردي 

 بهدف

A.  رسم السياساات واالستراتيجيات المؤسساتية. 

B. ي يمكن أن تؤثر في السلوك وتوجههتحدياد األدوات الت. 

C.   تحويااااق األهااااداف والوصااااول للغايااااات المخطااااط لهااااا بشااااتى مجاااااالت الحياااااة وتعامالتهااااا

.عالميةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكاولوجية واإل

D.  كل ما سبق صحي. 

E.  صحي كل ما سبق رير. 

كل ما سبق صحي . D :اإلجابة الصحيحة

:أاهمن خصائه السلوك اإلاسااي 

A.   ااتجة عن حاجات معياة واف بدز ف  مح.
B. لوياسوا قابل للضبط. 
C.  قابل للتابؤ . 
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D.  كل ما سبق صحي. 

E. سبق رير صحي  كل ما.

كل ما سبق صحي . D: اإلجابة الصحيحة

 :يمون تعريف الدافعية

A.  حماس الفرد وتولد سلوك باتجاه معينقوة داخلية تثير.

B. تحرك سلوك الفرد باتجاه معين لتحويق هدف. 

C. زيولوجيااة أم يتاشااط اتيجااة أو مافعااة الزمااة إلشاابا  حاجااة معياااة فااي الفاارد سااواًأ كاااات ف

.افسية

D.  كل ما سبق صحي. 

E. سبق رير صحي  كل ما. 

كل ما سبق صحي . D: اإلجابة الصحيحة

 :عند األفراد نتيجة دراكاإلعملية  تاتلف

A.  االختالفات الفردية الموجودة بين األشخاهالمؤثرات الااتجة عن.

B. الختالفات في رصيد الخبرةالمؤثرات الااتجة عن ا. 
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C. في الجاس أو في الشخصية اتجة عن االختالفاتاالمؤثرات ال.

D. صحي  قبس كل ما. 

E.  ما سبق رير صحي كل. 

كل ما سبق صحي . D: اإلجابة الصحيحة

 :التنميط وهو ،اطاً األوثر ليوعاا في عملية اإلدراك أو النزاعاس السريعة لإلدراكاألمن 

A. وض  األفراد في أاماط فكرية مسبوة. 

B. الحكم على اآلخرين من اللحظة األولى. 

C. العي  في امط فكري محدد. 

D. توييم للفرد بحسب ااتمائه إلى جماعة معياة. 

E.  كل ما سبق صحي. 

F.  كل ما سبق رير صحي. 

.توييم للفرد بحسب ااتمائه إلى جماعة معياة. D: اإلجابة الصحيحة
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 :المراجع

 ،عاااداان أحماااد الساااافوس ،لاااادى طلباااة المااادارس لوك العااادواايالااادليل اإلرشاااادي لمواجهاااة السااا .1

2006 

 .كمال عبد الرؤوف، الطبعة الثاايةملفين ديفلر وساادرا بول، اظريات اإلعالم، ترجمة  .2

عبااد  تارجاماااة، دسااكااايااااااااار  ،تااأليف 32اسااااي مجلااة عااالم المعرفااة عاادد تكاولوجيااا الساالوك اإل .3

 .الوادر ياوساف

 محمااد عااوس الهزايمااة .د ،محمااود علااي .د ،تااأليف ملخااه كتاااب الماادخل إلااى فاان التفاااوس .4

.2011إعداد م جابر يوسف محمد لعام 
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 االتصال مفهوم :أولاً

حيث أننا اليومية حياتنا أساس االتصاالت تعتبر

البيانات من ضخمة ونوعيات كميات نتبادل

تبادل إلى األحوال عن السؤال فمن والمعلومات،

وتناقل األخبار واستعراض األفكار ونقل المشاعر
أو  تفاعل بين أي شخصين ، وأيالنظر وجهات

جهتين مختلفتين يعتبر بالدرجة األولى اتصااًل، وهذا 

 .غيرهاساليب و االتصال يتم من أجل إيصال المعلومات، تغيير المواقف واأل

 نوع إيجاد بغرض آخر، شخص إلى من للمعلومات، هادفة نقل عملية "بأنه الشخصي االتصال يعرف

."بينهما المتبادل التفاهم من

 أجل من والمعلومات األفكار تبادل عملية "بأنها التنظيمية االتصاالت للتدريب األمريكية الجمعية وتعرف

".المنظمة في اإلنسانية العناصر بين وثقة مشترك فهم إيجاد

الوحدة التعلیمیة الثالثة 

عناصر ومكونات اإلقناع 
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 االتصال أهمية :ثانيااً

 :يلي ما أهمها نواحي عدة من االتصال تنبع أهمية

 أنإلى  الدراسات أشارت حيث االتصاالت كفاءة على تتوقف األهداف إنجاز على القدرة أن .1

.االتصالية البراعةكبيرة على  سبةبن عتمدي في عمله اإلنسان يحققه الذي النجاح

 يسهم بما ،المختلفة القنوات عبر والمفاهيم واإلحصاءات والبيانات المعلومات نقل في تفيد نهاأ .2

.النجاح وتحقيق الصحيحة القرارات في اتخاذ

 حوله وتدور تسعى ما وهو، والجماعي الفردي السلوك وتغيير توجيه في أساسية ضرورة أنها .3

.واإلعالميةالتربوية واإلدارية واالقتصادية  الجهود كافة

.وتوحيد الجهود لتحقيق األهداف المشترك والتبادل التفاعل لضمان هادفة وسيلة .4

رشادية رقابية وسيلة .5 .الفعال توجيهال مجال في وا 

يجاد الدافعية للتحفيز وسيلة .6 .وا 
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 عناصر االتصال :ثالثااً

 تتم ال عناصر أربعة من االتصال عملية تتكون

المرسل، :وهي، بها إال االتصال عملية

 والبعض يضيف والمستقبل والوسيلة، والرسالة،

 هو مهم آخرعنصرًا  األربعة العناصر تلك إلى

.الراجعة التغذية

 النقطةأو  الرسالة مصدر وهو :المرسل -1

.االتصال عملية عندها تبدأ التي

 المستقبل، إلى اينقله أن المرسل يريد التي األفكارأو  المعاني محتوىأو  موضوع وهي :الرسالة -2

 .مًعا بهماأو  اللفظية غيرأو  اللفظيةأو  اللغوية بالرموز عنها التعبير عادة ويتم

.المستقبل إلى المرسل من الرسالة بها تنتقل التي القناةأو  الطريقة وهي :الوسيلة -3

 حواسه كلأو  ،أحد خالل من ويستقبلها الرسالة له توجه الذي الشخصأو  الجهة وهو :المستقبل -4

.معانيها إدراك ويحاول رموز بتفسير يقوم ثم ،واللمس والذوق والشم والبصر السمع المختلفة

 لها واستالمه المرسل إلى المستقبل من الرسالة إرسال إعادة وهي :االستجابةأو  التغذية العكسية -5

أو  الفهم ،الموافقة عدمأو  الموافقة يالحظ الحالة هذه في والمرسل ،تّم استقبالها أنه من وتأكده

تختلف العكسية التغذية حدوث سرعة أنإلى ويجب اإلشارة  ،الرسالة مضمونل عدم الفهم

 بينما اللحظة نفس في الفعل ردود استنتاج يتم الشخصية في المحادثة فمثالً  الموقف، باختالف

 في مهمة الفعل ردود قياس وعملية طويلة، فترة بعد إال ال تحدث ربما إعالنية لحملة الفعل ردود
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 ال، أم مراحلها جميع في جيدة بطريقة االتصال عملية إذا تمت فيما يتبين حيث االتصال عملية

 .االتصال بعملية التغيير تبين الفعل ردود أن كما

أن االتصال عملية إنسانية تعتمد على النفس البشرية يمكن القول أنها تتكون من العناصر  وباعتبار

 :والتي تتألف مما يلي النفسالتالية التي تركز على 

 والوعيالفهم، اإلدراك : اإلرسال واالستقبال. 

 االستنتاج واالستنباطوالتحليلالتفكير : وضع وفك الرمـوز ،. 

 العواطفالمشاعر و : اإلحســــاس. 

 اتخاذ القراراتاإلرادة و : التـحـكـــم. 

 الجسم: جـهـاز االرتكاز.

كذلك جميع مكونات هذه العملية تتم من خالل العناصر المادية للجسد البشري، والتي تتفاعل مع هذه 

 .فيتم اإلرسال عبر الكلمات الملفوظة والكلمات المنطوقة، حركات العيون، واإلشارات ،النفس

ألفكار وتحليل ثم يتم تحليل هذه العوامل عبر المفاهيم وا ،االستقبال عبر السمع، النظر، واإلحساسويتم 

 الذي وما وراء المعنى وماومساحة المعنى  ،الظاهر يعني البحث عن المعنى في عملية اإلرسال المعاني

حسب القرارات التي تتوافق التحكم فيه يصبح أثار هذا المعنى من صور ذهنية وحاالت انفعالية، وبالتالي 
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ومعتمدة على الحالة  كما قلنا على العوامل المادية في الجسد ،مع المشاعر والعواطف مرتكزة جميعاً 

 .الناتجة عن اتصال ما النفسية في إضفاء الراحة والطمأنينة عند اتخاذ القرارات

قباًل، فالمرسل يصبح مست ،كما أن عملية االتصال يمكن أن تكون وبشكل أساسي عملية تفاعلية

وبالتالي تنشأ تفاعالت أكثر تعقيدًا لهذه العملية مما يجعل خطواتها تحتاج إلى  ،ً والمستقبل يصبح مرسال

غير  نب دخول أي عمليات تشويش، سواء كانت مقصودة أمدرجة أكبر من اليقظة واالنتباه حتى يتم تج

 .مقصودة

ال بد له من عملية إعداد نفسية ، والتأثير عليهم رين بأفكارهالشخص الذي يرغب بإقناع اآلخ وهكذا فإن

للرسائل المرتدة التي يمكن أن تصل إليه من األشخاص الذين يتفاعل معهم حتى يتمكن من  وفكرية

النجاح في عملية اتصاله بشكل أفضل، وبالتالي حصوله على درجة أعلى من  والتعامل معها تحليلها

 .اإلقناعي
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 االتصال اإلنسانينماذج  :رابعااً

مما ال شك فيه أن محاولة فهمنا لكل 

الظواهر المحيطة بنا يكون الغاية والهدف 

النهائي ألي علم من العلوم الطبيعية 

حيث يكون الهدف هو الوصول  ،واإلنسانية

تسانده ، إلى فهم أعمق لكافة الظواهر

 .الموضوعيةو وتدعمه األدلة العلمية 

تهدف الدراسة اآلخر  على الجانب

إلى الموضوعية والعلمية ألي علم من العلوم 

ومن  ،تسهيل القدرة على الفهم واالستيعاب

ثم القدرة على التنبؤ بالنتائج عن طريق 

ولكي  ،مجموعة من النماذج الرمزية التي نستخدمها لتسهيل عمليات التفكير والتخيل والتصور واإلدراك

باب حدوثها ال بد من التعرف على هذه النماذج الرمزية ووظائفها ندرك طبيعة الظواهر ومكوناتها وأس

 .واضح لعالقات االتصال اإلنساني ومدى فاعليتها في تشكيل تصور ،وأنواعها
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 :مفهوم النموذج

 محاولة لتقديم العالقات الكامنة التي يفترض وجودها بين المتغيرات التي تصنع حدثاً  Model))النموذج 

أو  ظاهرة ةأيفي شكل رمزي، ولذلك تعتبر النماذج عبارة عن أدوات تساعدنا على فهم  معيناً  نظاماً أو 

دراك العالقات و  ،نظام فالنموذج يعد  ،ذلك النظامأو  الظاهرة لكتلالصالت بين العناصر األساسية وا 

بهدف تفسير الواقع وتحديد العالقة بين األجزاء المكونة  اً مادي تمثيالً أو  ،للواقع بصورة رمزية تمثيالً 

في االتصال نستخدم  أيضاً  فكما نستخدم الخريطة والرسم التخطيطي لبناء منزل، ،للظاهرة محل الدراسة

 .النماذج لمحاكاة واقع االتصال

 :أنواع النماذج

 :ويمكن تصنيف النماذج إلى نوعين رئيسيين هما

أو  ،تيب األجزاء المنفصلة للنظامفي تلك النماذج التي تظهر المكونات وحجم وتر  وتتمثل: نماذج بنائية

 .التي تصفها لظاهرةل

وتتمثل في النماذج التي تحاول أن تقدم صورة طبق األصل لألسلوب الذي يعمل : نماذج وظيفية

 .شرح لطبيعة وظائف األجزاء في أداء عمل الكل معاً أو  بمقتضاه النظام،

 :نواع رئيسية هيأربعة ألى إتصالية مكانية تقسيم النماذج االإحين يرى البعض  في
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 .النماذج اللفظية -1

 .النماذج الرياضية -2

 .النماذج المصورة -3

 .النماذج التفسيرية -4

النتائج أو  ،على درجة قدرته على تنظيم الحقائق لنجاح أي نموذج متوقفاً ويكون المحرك الرئيسي 

 .فهمهالمتنوعة بشكل يسهل 

 نسانيأمثلة تطبيقية لبعض نماذج االتصال اإل 

 نموذج أرسطو: 

في مجال كتابه  خصوصاً  اإلنسانيلعملية االتصال  نظرياً  أرسطو أول من وضع إطاراً  يعتبر

حيث أوضح أن االتصال هو القدرة على كل ما يوصل لإلقناع من خالل ثالثة عناصر  ،الخطابة

رسالة ( يرسل) مرسل :االتصاليفي عالمنا  تعني وهي، الجمهور، الخطبة، الخطيب :أساسية هي

.ستقبلم( إلى)

حيث حدد أسس علمية ال  ،دراسة االتصال يولى فن هذا النموذج يعد من النماذج األليه فإع وبناءً 

  أن يعد الخطيب خطبته بصورة شيقةساس أتزال قائمة للتفاعل بين الخطيب والجمهور تقوم على 
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على الكلمات وبساطتها ومدى والتركيز هنا يكون  ،المطلوبةالجماهير بالصورة  فييمكن لها أن تؤثر 

الجمهور  فيتأثير االقناع وال في وقوة أدواته وفاعليتها قدرة الخطيب وأيضاً  ،توصيلها للمعنى المراد

 :نقاط مهمة تتمثل في هفيهذا النموذج وال بد من التنويه أن  ،المستهدف

o  االتجاه أحاديتدفق االتصال. 

o إلى ( الخطيب)يسعى المرسل  حيث تعد الخطبة عند أرسطو هي األساس في االتصال

 .إبالغها للجمهور كما هي

o إعداد خطبته بشكل مقنع يب علىيعتمد نجاح االتصال على قدرة الخط. 

o عدم معرفة الكيفية التي استلم بها المستمع الرسالة. 

جماالً  حيث كان  ،نجد أن وجهة نظر أرسطو تتفق مع طبيعة الحياة االجتماعية السائدة في فترة وجوده وا 

 .االتصال يعتمد وقتها على االتصال الشفهي فقط

  السولنموذج: Lass well  H.:

 م نموذجاً 1441عام الذي عمل في مجال الدعاية  األمريكيقدم هارولد السول عالم السياسة 

 :من خمسة عناصر قدمها السول في صيغة أسئلة هيلالتصال يتكون  عاماً 

o  منwho 

o ( الرسالة)يقول ماذاSays What 

o ( القناة) بأي وسيلةIn Which Channel

o  ( المتلقون) لمنTo Whom 

o  بأي أثرwith what effect 
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بعناصر االتصال هتم ألذلك  ،عام على الرسالة اللفظية لفيأمن قبل  كما فعل أرسطو لالسو ركز 

 .حات أخرىغير أنه استخدم مصطل والمستقبل، والرسالة مثل المتحدث ،ذاتها

وهو من العوامل الهامة في عملية  ،ويتميز هذا النموذج عن نموذج أرسطو بوجود عامل األثر

السياسية على  الدعاية وتأثير ،الرأي العام االتصال من منطلق اهتماماته كعالم سياسي مهتم بأبحاث

وهو هنا يؤكد على أن  المستقبل، لرسالة من أثر علىا حيث يوضح ما سوف تحدثه الرأي العام،

 .المرسل يكون لديه بعض القصد للتأثير على المستقبل

التغذية المرتدة من نموذجه، حيث أن االتصال أو  في نفس الوقت نجده قد حذف عنصر االستجابةو 

 .ما اتجاه واحد من المرسل إلى المستقبل ليحقق تأثيراً يسير في نموذجه في 
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 نموذج شانون وويفر :CHANNON-WEVER MODEL 

رح االتصال الذي بداية األمر وبعد عام من ظهور نموذج السويل قدم شانون وويفر نموذجهما لشفي 

انصب اهتمامه على  بحيث ،ينسانفهم ظاهرة االتصال اإله في ستعمالاوالذي  ،يحدث بين اآلالت

ما  ولذا غالباً  حيث درس المشكالت الهندسية إلرسال اإلشارات، ،شرح لالتصال التليفونيأو  دراسة

 .النموذج التليفونييطلق عليه 

 ،(من خالل بوق التليفون)ففي هذا النموذج يختار المصدر رسالة وينقلها خالل قناة اتصال كالصوت 

والذي  ،(سماعة التليفون) والتي ينقلها سلك التليفون في صورة موجات صوتية إلى مستقبل هو عبارة عن

 .من تلقيهااآلخر  يعيد تجميع هذه الموجات في شكل رموز حتى يتمكن الشخص
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يركز هذا النموذج على شرح طريقة انتقال المعلومات والمعاني من المصدر إلى المستقبل دون اإلشارة 

يتم تحويل هذه و  ،معينة من بين مجموعة من الرسائلإلى دور المستقبل، حيث أن المصدر يختار رسالة 

ل من المرسل إلى الرسالة عن طريق جهاز اإلرسال إلى مجموعة من الرموز ترسل بواسطة قناة االتصا

فيتحول صوت  ،في السلك متغيراً  تياراً أو  وتكون القناة في حالة الهاتف سلكية ،(المستقبل)المتلقي 

 .ويغير هذه الذبذبات مرة أخرى إلى كلمات مسموعة ومفهومة ،المرسل إلى ذبذبات يقوم المستقبل بتلقيها

والمرسل  ،يالمعلومات هو العقل البشر  ن مصدرحيث أ ،نسانيل اإلوهذا يماثل ما يحدث في االتصا

آلة )وتكون أذن المستقبل هي  ،(القناة)صوتية ترسل في الهواء  يكون الجهاز الصوتي الذي ينتج أمواجاً 

وهذا النموذج يشترك مع النماذج السابقة  ،من بتحويلها إلى كلمات مرة أخرىيقوم العصب الثا ،(االستقبال

نحو شرح ظاهرة االتصال، ويتمثل هذا البعد في عامل  جديداً  بعداً  ولكنه قدم ،تجاهفي أحادية اال

 .خرآالتشويش الذي قد يصاحب انتقال المعلومة والمعنى من مكان إلى 

 :ويقسم سميث التشويش إلى نوعين

كصوت  ،مثل حدوث الصوت المزعج: تشويش طبيعي -1

 .أو حدوث ضجيج ارتفاع صوت الراديو،أو  الطائرة

يتمثل في اختالف المعنى بين كل من  :تشويش داللي -2

 فكل منهما له خبرته المختلفة عن ،المرسل والمستقبل

.بينهما بما يجعل المعنى مختلفاً اآلخر 
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 نموذج بيرلو :Berlo:

ال يختلف نموذج ديفيد بيرلو عن النماذج السابقة في توجه تدفق االتصال، حيث يتكون من أربعة 

 .المستقبل_ (الوسيلة)القناة _ الرسالة_ المصدر :عناصر هي

 ،ولكن من خالل ترابط هذه العناصر يقدم بيرلو بعدًا جديدًا في االتصال إذ يعتبر االتصال عملية

 وهو يشير في هذا ،متصلة نهاية لالتصال ألن االتصال يعد أحداثاً أو  وبالتالي ال يمكن أن نحدد بداية

 .النموذج إلى االتصال بين فردين
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 المرسل

 تحليل 

 الرسالة

المستقبل

 الرسالة

 الرسالة

 المستقبل

 تحليل

الرسالة 

المرسل

نه البد من أعكس أهمية المرسل، فذج من االتصال في اتجاه واحد والتي تبعد أن استعرضنا أمثلة لنما

إكمال الصورة الطبيعية لالتصال، وذلك بأن نتعرف على طبيعة دور المستقبل في عملية االتصال 

 .بتشكيل الفعل االتصالي

ى هذه النوعية من النماذج ولذا نطلق عل ،لمشاركة في تشكيل الحدث االتصاليإن دور المستقبل هو ا

 .ونقصد بها عالقة ثنائية متبادلة بين المرسل والمستقبل ،بالدائرية

 نماذج ولبرشرام: 

وقد فسر هذا من خالل  ،الذي يعتبر من أوائل علماء االتصال الذين الحظوا دائرية عملية االتصال

 :ثالثة مفاهيم هي
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o تعددية االتجاه. 

o دائريته. 

o ثم التفاعلية والخبرة المشتركة.

 :للنماذج التي قدمها ولبرشرام ضوفيما يلي عر 

يوضح هذا النموذج أن عملية االتصال تعد مستمرة بين المرسل والمستقبل رغم عدم  :النموذج األول

ثم تفكيك الرمز  ،كل منهما يقوم بعملية الترميز واإلرسال ألن لتمييز بينهما،لوجود إشارة واضحة 

 حيث يرى شرام أن االتصال عبارة عن مجهود هادف ،االستقبال في نفس الوقت أي القيام بدور متبادلو 

 .إلى توفير أرضية مشتركة بين المرسل والمستقبل يرمي

ويمكن أن يكون  ،يشيرأو  يرسمأو  يكتبأو  ن يكون فردًا يتحدثألى أن المصدر يمكن إوذهب 

 موجات صوتية فيأو  الة حبر على ورقوتكون الرس ،محطة تلفازأو  دار نشرأو  ةكجريدالمصدر هيئة 

 .باليد شاراتإأو  ترددات في تيار كهربائيأو  ،الهواء

ثم  ،فالفرد منا يستطيع أن يتكلم ويسمع ويفهم ويستوعب ويسأل ،ويشرح هذا النموذج طبيعة االتصال

الرفض التي تظهر أو  والدليل على ذلك عالمات الرضا ،في وقت واحداآلخر  يفكر في كيفية الرد على

 .على الفرد أثناء استقباله رسالة ما
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 ونجد أن عملية االتصال تتم وفقاً  ،أننا نقوم بوظيفتين في آن واحد هما االستقبال واإلرساليدل على هذا 

 :لهذا النموذج كما يلي

فيقوم بتحويلها إلى  ،يشاركه فيهاأو  أو أفكار يريد أن يوصلها للمستقبل يكون في ذهن المرسل فكرة ما،

فيقوم  ،في رسالة ويرسلها إلى المستقبلإشارات يضعها أو  مكتوبةأو  رموز على شكل كلمات منطوقة

وبناء عليه يقوم المستقبل  ،حتى يفهم معنى الرسالة الها وتحويلها إلى رموز وترجمةالمستقبل باستقب

فيقوم بدوره  ،فيصبح هذا المرسل مستقبالً  ،صلياألورسالة جديدة ويرسلها للمرسل  بوضع فكرته في رموز

 لخا افهمهيبتحويلها إلى رموز ويفسرها ل
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وال يمكن  ،ال يتم استقباالً أو  أن الدور الذي نقوم به سواء كان إرساالً  يبين هذا النموذج :النموذج الثاني

 .أرضية مشتركة بين المرسل والمستقبلأو  ظهوره إال في حالة وجود خبرة

منهما يحاول أن يؤسس المشاركة ألن اختالف الخبرة المشتركة يسبب التشويش  ومعنى ذلك أن كالً 

 .مما يعيق وصول المعنى ،الداللي

وذلك أنه في حالة وجود فردين من ثقافتين  ،يؤكد فيه شرام على مبدأ األرضية المشتركة :النموذج الثالث

ن االتصال ال يتم وال بد من وجود فإ ،وال توجد بينهما أرضية مشتركة مختلفتين يتكلمان لغتين مختلفتين

 .مترجم

 :اختيار النموذج وهنا تجدر اإلشارة إلى أسس ومعايير

ن يقدم هذا أو  ،ويقصد بها أن تكون هناك مطابقة بين النموذج وما يحدث في العالم الواقعي :الواقعية

 .األساسية صف الخصائصتالنموذج في صورة مصطلحات مجردة 
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أي تمثيل .الحالة التي يمثلهاأو  في بعض جوانبه من النظامبه أن يكون النموذج بسيطًا  ويقصد: التركيز

 .الدقيقةأو  ويبعد عن التفاصيل غير الهامة ،الجوانب األساسية الهامة

نه أوالحقيقة .،جديدةيجب أن نختار النموذج الذي يساعدنا على التنبؤ والخروج بأحكام ومعلومات : التنبؤ

كامل أكثر من نموذج، حيث أن النموذج ما هو إال انعكاس خاص لصانعه أو  ال يوجد نموذج مثالي

 .يعكس اهتماماته بعملية االتصال ومضامينها
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 اإلقناععناصر ومكونات عملية :ًخامسااً

كما مر معنا من أن عملية اإلقناع هي إحدى عمليات 

فإن عناصر هذه  ،أفراد المجتمعاالتصال التي تتم بين 

 ،العملية البد أن تكون امتدادا لعناصر عملية االتصال

فيمكن لنا  ،ومع الخصوصية التي تحتلها عملية اإلقناع

 ،المصدر) :هي :القول أنها تتكون من المكونات التالية

التغذية ، المستقبل ،الوسيلة ،الرسالة ،الهدف

 .(العكسية

هو ذلك الطرف األساسي في عملية اإلقناع، فهو الذي  ،(المرسل)المصدر  (:المرسل)المصدر .1

 يجب أن تتوفر فيه صفات الذي( المستقبل)اآلخر  يبدأ بعملية االتصال بنقل هذه الرسالة إلى الطرف

 :أساسية هي

الثقة.   

المصداقیة.   

 القدرة على استخدام عدة أسالیب 

لإلقناع.
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  والمعرفيالمستوى العلمي والثقافي. 

 إدراك العوامل النفسية. 

 االلتزام بالمبادئ التي يريد إقناع اآلخرين بها. 

 إن كسب ثقة الناس يحتاج إلى أمور :الثقة: 

o  وال يقتصر اهتمامه على  ،(الطرف اآلخر)أن يظهر المصدر االهتمام بمصـالح المستقبلين

مصالحه، وعليه أن يهتم فعاًل بمصالحهم ليس بالقول فقط ألنه إذا ظهر فيما بعد ما 

 .فإن عمليات اإلقناع عندئٍذ تصبح عقيمة وغير مجدية ،يخالف ذلك لشخصه

o تقديم الرسالة في وقت غير مناسب ستكون اختيار الوقت المناسب لكسب ثقة الناس، ف

.هغير مرضينتيجته 

o  اإلقالل في الوعود له دور في كسب الثقة من الناس، ألن كثرة الوعود تؤدي إلى عجز

وفي الوقت نفسه تمكن من  ،ذا اقتصد فيها أمكنه تنفيذهاإ الطرف األول عن تحقيقها ألنه

 .كسب ثقة الطرف الثاني
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 تضفي المصداقية على  :المصداقية

 ،المصدر مزيدًا من االحترام والتقدير

والعكس بالعكس غياب المصداقية يؤدي 

 وعدم ،وعدم التقبل منه إلى االحتقار

 االستماع إلى ما يمليه من أفكار

 ،وتوجيهات وآراء إذا ما انكشف ذات مرة

ن يقتنع بكالمه أحد ولأحد ثق به يفلن 

 –مصداقية الشخصية:  بد أن تكون على مستويات ثالثةوالمصداقية ال ،على اإلطالق

 .مصداقية الهيئة التي تمثلها –األفكارمصداقية 

 فالمذيع ، المختلفة باختالف المجاالت المستخدمة فيها :استخدام أساليب اإلقناع القدرة على

والخطيب والمرّوج لسلعته والمعلم والسياسي والمحقق واإلعالمي يجب عليهم امتالك مهارات 

واستخدام  ،كالقدرة على الكالم والكتابة والقدرة على االستماع والتفكير المنطقي ،االتصال

نين، والمهارة في تتبع مكان االستجابة عند ياإلشارات والتلميحات بالوجه واليدين والع

.المتلقين

 وبما يحاول  ،يدعو إليه والدراية بما مستوى المعرفة :المستوى العلمي والثقافي والمعرفي

بموضوعه وليست لديه المعلومات الكافية،  فإذا كان المصدر غير ملمٍ  ،اإلقناع والتأثير به

 .فإن هذا يفقد عملية اإلقناع فعاليتها

المستويات 
الثالث 
 للمصداقية

مصداقية 
 الشخصية

مصداقية 
 االفكار

مصداقية 
التي الهيئة 

تمثلها 
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 كاالتجاه  ،أن يملك المصدر إدراكًا للعوامل النفسية ومعرفًة بها :إدراك العوامل النفسية

والتوافق النفسي بين الموضوع والمستقبل  ،المصدر من ِقبل المستقبل نحو( الوّدي)النفسي 

 .وعدم التنافر بينهم

 أن يكون المصدر عاماًل بما يدعو إليه من  :االلتزام بالمبادئ التي يريد إقناع اآلخرين بها

وذلك ألن فاقد الشيء ال  ،لذي يدعو إليهومقتنعًا ولو بعض الشيء با ،معتقدات وأفكار وآراء

من  لنوعولقد توصلت الدراسات  ،جاذبيتهالمصدر المؤثرة في اإلقناع  ومن صفات، يعطيه

أكثر سعادة  التحيز اإلدراكي يتمثل في إدراك الشخص األكثر جاذبية على أنه أيضاً 

خالصاً  ومن المؤكد أن لجاذبية  ،النمطية للجاذبيةواجتماعية، وهو ما سمي بالصورة  وا 

.ت المتلقين إال أن ذلك يختلف باختالف الموقفتأثير قوي على اتجاها المرسلأو  المصدر

الذي ألجله قامت عملية اإلقناع، ومن الضروري أن يكون هناك هدٌف يستحق القيام  هو :الهدف .2

فال بد أن تكون ثمرة مشجعة تستحق  باإلقناع ألجله، فالهدف هو الثمرة التي ُترجى من ورائه،

أو  ، وبغض النظر عن نوعيته شريفًا نزيهاً قد تحقق هدفاً االستمرار، وحدوث االقتناع يعني أن هناك 

فالهدف قد يكون في  ،ونوع موضوع الرسالة التي قام ببثها ،عكس ذلك، فهو يخضع لنية المصدر

 أو  تغيير المعتقدات

 كما يحدث بين البائع والمشتري ،وقد يكون آنيًا عند حدوث عملية اإلقناع ،تحويل األفكارأو  توجيه اآلراء

 .ةالمربي والطفل، وهذا إنما يرجع إلى موضوع الرسالة الموجهأو 
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 ،هي لب الحديث الذي يراد اإلقناع به بل إنها الشيء األساسي والمهم في عملية اإلقناع :الرسالة .3

 :اح عمليات اإلقناع واالستمالة وهيولها قواعد يجب االلتزام بها ومراعاتها لنج

 .يعيق المستقبل عن فهمها والتأثر بها ألن ذلك: عن الغموض واأللغازالوضوح فيها والبعد  -1

م مع ءاول المستقبل وحاجاته، وأن تتالأن تكون البيانات المدونة في الرسالة في متن :الشرح -2

 .أهدافه وتصوراته

وبخاصة في حالة  والذي يوافق اتجاه الجمهور ،أن تحتوي الرسالة على الجانب اإليجابي والمؤيد -3

 .الرغبة في التأثير السريع على الجمهور المتلقي

إن اعتراض أفكار وآراء المستقبل مباشرة بالحجة منفٌِّر، وغالبًا  ،االبتعاد عن المواجهة بالمجادلة -4

محاّجات يحتّد فيها المزاج والعناد ويتشكل معها موقف صلب ومقاومة ال أو  ما تكون مشاحنات

.عمليات اإلقناع أيًا كانتتجدي معها 

 ،بحيث يصل المستقبل من الجمهور إلى استنتاجاته ،أن يكون الموضوع مرتبًا ترتيبًا منطقياً  -5

 .والتي هي في حقيقتها الغاية التي ترمي إليها عملية اإلقناع

أحيانًا تحتاج الرسالة عند عرض الموضوع وبيان حقائقه إلى  ،استخدام العبارات المناسبة -6

.التحذيرأو  ام عبارات الترغيب والعاطفةاستخد
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 القاعدة العامة هي أن عدد األدلة يزيد من تأثير الرسالة، وذلك ألن المتلقين يعتقدون : عدد األدلة

أنها تعد أو  ،إلى تشتيت انتباه المتلقين بأن المصدر ذو خبرة عالية لكن الكثرة قد تؤدي أحياناً 

 أما التكرار في حد ذاته فقد يكون كذلك مؤثراً  ،مما قد يؤدي إلى انخفاض تأثيراتها ،ممالً  تكراراً 

.أنه يعمل ضد هدف االتصال اإلقناعيأو  ثم يفقد بعد ذلك تأثيره ،إلى حد معين

 دة لالتجاه غير المرغوب إذا كانت تقديم أدلة مضاأو  ،تقديم أدلة تدعم االتجاه المرغوب

فمن األفضل عدم مناقشة الرأي المناقض، والعكس  ،اتجاهات المتلقين مع االتجاه المراد تقويته

فمن األفضل  ،ولكن إذا كان من المحتمل تعرض المتلقين للرأي المناقض في المستقبل ،صحيح

.إثارة أدلته وحججه ودحضها من البداية

 من األفضل أن تعبر الرسالة بوضوح عن دعم االتجاه : دلة الصريحةاألدلة الضمنية واأل

المقصود تقويته، فليس لدى كل المتلقين نفس الدرجة من الدافعية للتفكير في محتوى الرسالة 

القدرة  وحججها، وحتى لو كان لديهم المستوى المرغوب من الدافعية فقد ال يكون لديهم جميعاً 

.على التحليل

و للرسالة اإلقناعية خصائص قد تقّوي تأثيرات االتصال، وقد تضعفها: 
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 :استثارة الرسالة لالنفعاالت

إذا اعتمدت  لرسالة لمشاعر الخوف عند المتلقياستثارة ا

الرسالة على إثارة الخوف فقط، فالدرجة المتوسطة من 

الخوف تؤثر في اتجاهات المتلقين أكثر من الدرجة 

المنخفضة ومن الدرجة العالية من الخوف، والسبب في 

ذلك هو أن االستثارة العالية تقلل من تركيز المتلقي على 

 المنخفض اهتماماً  ه لمحتواها، بينما ال يثير الخوفوبالتالي تقلل من تعلم الفرد وفهم ،محتوى الرسالة

فإن العالقة بين الخوف وتأثير  ،أما إذا جمعت الرسالة بين إثارة الخوف وتقديم المعلومات ،بالرسالة كافياً 

 .الرسالة تصبح طردية

، اإلقناعقد يستخدم القائم بالعملية اإلقناعية إحدى وسائل االتصال التي تزيد من فعالية  :سيلةالو  .4

وكما أنَّ نجاح اإلقناع وحصول التغيير في سلوك المتلقي وأفكاره ومعتقداته يعتمد على مضمون 

الرسالة وصياغتها، وعلى توفر المهارات اإلدراكية والنقدية واإلبداعية في الرسالة والمرسل، ومدى 

والطبيعية ومراعاتها، فكذلك تلبية مضمون الرسالة لحاجات المتلقي ورغباته وتتبع ظروفه النفسية 

الوسيلة المستخدمة في نقل مضمون الرسالة لها أهمية كبيرة في التمكين من إقناع الطرف المتلقي 

 .وتغيير سلوكه والتأثير عليه

 ،وتختلف درجة االقتناع ومدى التأثير عند المتلقين بمدى اهتمامهم بوسائل االتصال ومدة تعرضهم لها

كالصحيفة  ،، فمن الوسائل ما يعتمد على حاسة البصر فقطلمستخدمة في ذلكسب نوع الوسيلة اوبح
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 ،السمع فقط كاإلذاعة والمحاضرة والخطبة، ومنها ما يعتمد على حاستي السمع والبصر معاً أو  ،والكتاب

  عتبر عاماًل في إثارةتكالتلفزيون والسيطرة على حاستين معًا أقوى في التأثير، كما أنَّ حركة الصورة 

المتلقي وجذب انتباهه، وبالتالي التأثير على سلوكه وتلبية حاجاته وانفعاالته الداخلية األمر الذي يحقق 

وقد يغيب عنصر الوسيلة عن بقية  ،اإلقناع بشكل أكبر من الوسائل التي تقتصر على حاسة واحدة

 .الموجهالعناصر في حالة اإلقناع الشفهي والذي يتم عبر االتصال 

الحوار بين شخصين متقابلين كل منهما موجه لآلخر، وهنا يصبح التفاعل في أعلى درجاته، وتأثير يتم 

يتم بشكل عفوي  ة اإلقناع هي أن االتصال المواجهالمرسل على المستقبل أقوى واإلقناع أيسر، وسبب قو 

ع مضمون الرسالة وغير مقصود، وتجري العملية خالله بسالسة ومرونة عند مقاومة المستقبل وتفاعله م

 .ومصدرها المواجه له

والمتلقي للرسالة والمتأثر بعمليات اإلقناع فيها، فقد يكون اآلخر  وهو الطرف (:المتلقي)المستقبل  .5

وشريفة، وقد يكون المستفيد عندما تكون الرسالة نظيفة  ،حينما تكون الرسالة غير نزيهة الضحية

اإلقناع كان من المهم األخذ بالقواعد  ولتحري نجاح عمليات، جمهوراً أو  والمستقبل قد يكون فرداً 

 :ومنهاالمتلقي أو  المرسومة لعنصر المستقبل

فاألطفال قد يتأثرون  ،يجب األخذ بعين االعتبار هذه الفروق: الفروق المادية بين المستقبلين -1

تأثرهن وطريقة الترهيب أكثر من غيرهم، والنساء يختلفن عن الرجال في درجة أو  بالترغيب

إقناعهن وذكائهن، وكذلك الشباب يختلفون أيضًا عن أولئك في القدرة على اإلنصات والتحليل 

 .وردود الفعل وفي طريق التكوين ،ورغبة االستمرار في االستماع

.يساعدان المتلقي على الطريقة الجيدة في تنظيم المعلومات واألفكار: الثقافة والتعليم -2
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شك أن الوضع النفسي لمتلقي الرسالة والمعلومة يحدد االستعداد النسبي لتقبل ال : الوضع النفسي -3

.عدم االقتناعأو  ،الرسالة واالقتناع بها

فاألول يساعد على تقبل األفكار الجديدة واالقتناع بها في حين أن : االنفتاح الذهني وسعة الخيال -4

لقوي لالقتناع وتقبل األفكار واالستجابة الجامد عكس ذلك ال يملك االستعداد اأو  ،الفكر المنغلق

 .لآلراء والثقافات المستجدة

لهما دور بارز في تكوين الشخصيات المستقلة في عدة جوانب الجانب الثقافي : البيئة والمجتمع -5

وحتى طريقة التفكير، والذي يهمنا هو الحاجات التي تفرضها  ،واألخالقي والمبادئ والتعامل

.تشكل لدى المستقبلين اهتمامًا واضحاً و  ،المجتمعأو  البيئة

:والدافعية عند المتلقي( المزاجية)الحالة العاطفية 

الحالة المزاجية التي يكون عليها الفرد تؤثر في احتمال نجاح : المزاج وتأثير االتصال اإلقناعي .1

محتوى الرسالة الرسالة اإلقناعية في التأثير على اتجاهاته، مع األخذ بعين االعتبار تفاعل نوع 

كما أن أثر المزاج مشروط بالدافعية للتفكير في محتوى ، (عاطفيأو  ذهني)مع نوع بناء االتجاه 

.الرسالة وبقوة الحجة التي تتضمنها

الرسائل اإلقناعية يجب أن توجه لألشخاص الذين يتوقع أن يكون لديهم اهتمام شخصي : الدافعية .2

واألفراد الذين  ،أصالً  توجد هذا االهتمام إن لم يكن موجوداً والبرامج الذكية هي التي  ،بموضوعها

 ةلتي تعتمد على الحجة والدليل وقو لهم اهتمام شخصي بموضوع الرسالة يتأثرون أكثر بالرسائل ا
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األفكار، بينما غير المهتمين بموضوع الرسالة يتأثرون أكثر بالرسائل التي تعتمد على إثارة 

 .وف وجاذبية المصدرمثل الخ ،الجوانب العاطفية

المعلومات المرتدة عبر عن تعتبر التغذية العكسية آخر عناصر اإلقناع، وهي تُ  :التغذية العكسية .6

م مع عملية ءبمراحلها المختلفة، وهو ما يتوابعد مرور عملية اإلقناع  التي تصل على المصدر

ن على من يقوم باإلقناع أن يستفيد أكبر  استفادة من المعلومات الراجعة إليه االتصال التفاعلية، وا 

ل للمعلومات التي أرادها، ومحاولة تصحيح أي خلل في إجراءاته في معرفة مدى استيعاب المستقبِ 

واالرتقاء بمستوى العملية  ،ل تفادي هذه االختالالت إن وجدتمكن في المستقب  توكلماته حتى ي

 .اإلقناعية التي يقوم بها
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 والقابلية لإلقناعالعمر والجنس ً:سادسااً

 فاتجاهات الصغار والكبار تتغير  ،ال يؤدي التقدم في العمر إلى خفض القابلية لإلقناع: العمر

أما ما يالحظ من ارتباط التقدم في العمر بثبات نسبي في  ،إذا توفرت الشروط المناسبة

رنة بصغار السن فمرده إلى استقرار أنماط حياة كبار السن مقا ،االتجاهات السياسية والفكرية

 .الذين يتأثرون بخبرات مختلفة ومتنوعة مقارنة بكبار السن

 يكاد يكون هناك إجماع على أن غالبية النساء أكثر قابلية من الرجال لإلقناع هذه : الجنس

وأخرى إلى الفروق في أساليب التنشئة المبكرة للذكور  ،إلى طبيعة المرأة النتائج ُتعزى أحياناً 

وهناك  ،والفروق التي توجدها المعايير التي تحدد ما هو متوقع من الذكور واإلناث ،واإلناث

رأي مفاده أن اإلناث بحكم تنشئتهن يملن إلى دعم التناغم االجتماعي على العكس من     

.وثبات الرأي ،الرجال الذين يستمدون قيمة ذاتية من تأكيد الذات

 :نتيجةال

هو أساس في القضية اإلقناعية ( المتلقيأو  المستقبل)اآلخر  تذكر احترام الطرفأن من الجدير بالذكر 

أو  المحببة والتمكن من صناعة األلفة والمجاراة مع المتلقيعن طريق انتقاء الكلمات  ويكون ذلك

 التعبير الصادقالحديث بكلمات التعالي، بل ينبغي أن يتسم أو  وتجنب االستهزاء والسخرية المستقبل،

خاطئة، ودائمًا أو  صحيحةالتي يحملها الطرف المقابل سواء كانت وذلك بغض النظر عن نوع األفكار 

وجهات بين تقريب الو النقاط المشتركة في قضية اإلقناع يجعلها منطلقًا لتضييق فجوة الخالف  البحث عن
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كما مر معنا في  ينوالسبب في ذلك أن اإلقناع عملية تتكون من شق، النظر، وبناء جسر من التفاهم

 :الوحدات السابقة

أن تكون  وهذه يسهل توفيرها لمن يراد إقناعه من خالل سرد األدلَّة التي يجب :المعرفة العقلية :األول

عقلية منطقية وأدلة  يمكن الوصول إلى حججبحيث  ،اتباع الطرق السليمة للتفكيرو  واضحة وواضحة جدَّاً 

 .قابلة ألن تؤدي إلى قناعات

لنتيجة المنطقية الناتجة عن التفكير السليم ما لم يستقبلها القلب ويطمئن إليها فا :القبول القلبي :الثاني
 .لكن إذا قبلها القلب صارت قناعة وتولد منها اإليمان ،ال تفيد شيئاً 

أو  لمعتقدأو  لموقف تعزيزأو  إلحداث تغيير معرفة الشيء بالعقل، ومن ثم قبوله بالقلب،فال بد من 
ة وال خفاء الدليل ال لضعف الحدون القبول بالقلب فهي جحود  العقلية  أما المعرفةلسلوك ما،  بل في جَّ

الغالب الكبر، ولذلك كان الكبر أكبر موانع قبول الحق، وال يمكن إزالته بمخاطبة العقل فقط، بل البد من 
 .خاطبة القلب والمشاعر والعواطف عند المتلقيم

ومفهوم االتصال اإلقناعي والتعرف على مكوناته وأهم إن ما سبق ذكره وتم عرضه وبيانه لعناصر وأخيرا ً 
 .نماذجه المتعلقة به

على السلوك اإلنساني إنما هي األسس  للنظريات التي تحدثت عن عملية االتصال وأثرهاإضافة 
ابة الواسعة التي سندخل من على علوم وأصول وفنون خاصة به ستكون البو  والسليمة المعتمدةلصحيحة ا

 .نظريات العملية اإلقناعيةخاللها إلى الوحدة القادمة والتي بعنوان 
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:الخالصة

البدَّ ألي عملية مهما كانت طبيعتها وأيًا كان مجالها أن تحتوي على عناصر تضع حدودًا وأطرًا واقعية 

اإلقناعية التي تعتبر إحدى أهم عمليات االتصال لها تؤطرها، وللطبيعة الخاصة لعناصر عملية االتصال 

ولدخولها في جميع مجاالت الحياة دون استثناء أفردنا هذه الوحدة الستعراض عناصر العملية اإلقناعية 

" بأنه بشيء من التفصيل، كونها باألساس هي أحد أساليب االتصال كما مر معنا في تعريف اإلقناع

وقف أو لمعتقد أو لسلوك ما، من خالل تبني أسلوب اتصالي تستخدم لم عملية إحداث تغيير أو تعزيز

 .فيه أدوات التأثير

لتقديم توضيح أكثر شمواًل لعناصر العملية اإلقناعية سوف نقوم من خالل الفقرات القادمة بشرح لمفهوم 

اصر عملية االتصال والتعرف على مكوناته وأهم نماذجه المتعلقة به ولمدى تأثر السلوك اإلنساني بعن

 .على السلوك اإلنساني للنظريات التي تحدثت عن عملية اإلقناع وأثرهااالتصال اإلقناعي، إضافة 
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 :التمارين

 .وأشرح هذه العملية من وجهة نظرك االتصالعرف عملية  .1

 .عناصر اإلقناع واشرح التغذية العكسية عدد .2

تتغير اتجاهات األفراد نتيجة بحسب نظرية التنافر الذهني ودراساتها هل من الممكن ان  .3

؟مهلسلوك

 :أختر اإلجابة الصحيحة

 :أرسطواالتصال عند  عناصر نموذج

A.  :الخطيب 
B. الخطبة 
C. الجمهور. 
D. كل ما سبق صحيح 
E. (بأي أثر_لمن _ بأي وسيلة_ ماذا يقول_ من.)
F. غير صحيح كل ما سبق. 
ً

.كل ما سبق صحيحDً:ًاإلجابةًالصحيحة

 :عند اختيار النموذج بحسب ولبر شرامأسس يجدر وضعها في االعتبار 

A.  الواقعية 
B. التركيز والتنبؤ 
C. خبرة المرسل 
D. تعددية االتجاه 
E.  اإلجابةA+B صحيحة
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F. كل ما سبق صحيح. 
G. غير صحيح كل ما سبق.

صحيحة A+B اإلجابة E :الصحيحةاإلجابةً

 :مكونات العملية اإلقناعية

A. الهدف ،المصدر 
B. الوسيلة ،الرسالة 
C. التغذية العكسية ،المستقبل
D. كل ما سبق صحيح. 
E. غير صحيح كل ما سبق.

كل ما سبق صحيحDًً:اإلجابةًالصحيحة
 :التغذية العكسية هي

A. المصدر المعلومات المرتدة التي تصل إلى.
B. المعلومات المرتدة التي تصل على المستقبل.
C. المعلومات الصادرة من المستقبل. 
D. كل ما سبق صحيح. 
E. غير صحيح كل ما سبق. 

 المعلومات المرتدة التي تصل إلى المصدرAًً:اإلجابةًالصحيحة
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ً:المراجع

الطبعة األولى  ،االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي ،إبراهيم أبو عرقوب .1

1443.

 ،الطبعة األولى ،دار الصفوة ،(دراسة مقارنة)نظريات في أساليب اإلقناع علي رزق، .د .2

1444. 

مذكرة  ،األساليب اإلقناعية في الصحافة الجزائريةصالح بن النوار، .نزهة حانون، د .3

.ماجستير جامعة منتوري

.ملفين ديفلر وساندرا بول، نظريات اإلعالم، ترجمة كمال عبد الرؤوف، الطبعة الثانية .4

 العربية لإلعالم الشركة ،أصول الحوارات الشائكة، جريني ورون وجوزيف باترسون كيري .5

 .م2212ع .م.القاهرة ج (شعاع) العلمي

مكتبة  الطبعة األولى، محمود حسن، مبادئ علم اإليصال ونظريات التأثير،، سماعيلا .6

.1441الدار العالمية للنشر والتوزيع، القاهرة 
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 ومجالت عملها اإلقناع نظريات: أولا 

خمسة  ي ويمكن تبويب هذه النظريات فياإلقناع مجاالت متنوعة في االتصالاإلقناع  بحاث نظرياتأتتناول 

 :مداخل وهي

 نظريات التعلم.

 نظريات الميول. 

 النظريات االتساقية. 

 نظريات المعالجة المعلوماتية.

 عالمياإل اإلقناع نظريات. 

إيجاد أو  تغيير المواقفو اإلقناع  بتبيان وشرح المكونات والنتائج التفصيلية لهذه النظريات في قبل الشروع

عن مواقف قديمة، البد لنا من التعرف على أهم المتعلقات بهذه النظريات واإلجابة  العدولأو  مواقف جديدة

 :عن بعض األسئلة المهمة حول هذه النظرية

لنظر الشخصية؟جهة او أو  ما معنى كلمة الموقف -1

لماذا نود التوقف على مواقف األخرين؟ -2

كيف نقيس المواقف؟ -3

هل ينبئ الموقف بالسلوك؟ -4

الوحدة الرابعة 

نظريات و استراتيجيات اإلقناع 
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 ؟وعلى ماذا تدل وما مدى ارتباطها بالسلوك الموقفمعنى كلمة  ما

سلبي تجاه شخص أو  يجابيإر كلمة موقف تستعمل للتعبير عن شعو أن  هناك اتفاق عام بين علماء النفس

 :مثال ذلك ،قضية ماأو  محدد هدفأو  معين

 رة اليابانيةالسيا المستهلك في الشرق األوسط يحب. 

 الرجل الشرقي يفتخر بالكرم. 

 فالن ال يحب الجمعيات اإلنسانية. 

أن  أما، تجاه تلك القضايا سلبياً أو  إيجابياً  كل هذا يندرج تحت عنوان مواقف ألنها تحمل في طياتها شعوراً 

 :نقول

o  اليابانية اقتصادية وسهلة القيادةالسيارة. 

o ( مثالً ) نشر المحبة بين أبناء البشر الكتساب منافع شخصية تحت شعار نسانية تسعىالجمعيات اإل

ما يسمى بالخريطة أو  يمان بمعلومات مخزنة في الدماغا  هذا يندرج تحت مسمى المعتقدات فهي قناعات و 

 هدف محددأو آخر  ساننإنسان عن المعلومات التي يحملها اإلكتلك ، صحتها وعدمها أمر ممكن، الذهنية

وقد تكون ليس لها أساس من الصحة مجرد أوهام ألنها  ،هذه المعلومات قد تكون حقيقية قضية ما،أو 

وبالتالي يتكون االعتقاد من فهم عالقة  ،شياءنستنتجها عن األأو  نهامجموعة من االستدالالت التي نكو  

 .سباب بالنتائجعالقة األأو  شياء ببعضهااأل

شراء السيارة اليابانية ألنها : فمثالً  ،العملإلى  المعتقدأو  نترجم الموقفأن  التصرف فهوأو  أما السلوك

 .قتصادية تندرج تحت عنوان السلوكا
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أهمية دراسة المواقف اإلنسانية : ثانياا 

نسانية والتفاعل تشكل عاماًل مهمًا في العالقات اإل في أنها أهمية دراسة المواقف اإلنسانيةتكمن 

فإنها أيضًا تعطيك أداة للتنبؤ  ،نها تلخيص لمجموعة من العقائد والقيم واالتجاهاتأاالجتماعي ففضاًل عن 

دراسة المواقف هي من أهم الدراسات االجتماعية أن  من الباحثينويعتقد الكثير  ،بسلوك وتصرفات اآلخرين

 .في مجمل مظاهر الحياةاإلنساني  العالقة القوية بين الموقف والسلوك لمدىوالنفسية والتنموية 

:اإلنساني وظائف الموقف

وما تمثل من معتقدات وتجارب وتربية وخبرة وبيئة وماضي ومستقبل وحاضر  :الدفاع عن الذات .1

يتجسد مرة  ياناً حأنجازات ومعارف وعالقات ونجاحات كل ذلك ا  ضعف ومهارات و ونقاط قوة ونقاط 

 .وقف مامواحدة ب

تكون القيم هي الدافعة وراء هذا  حياناً أفاتخاذ موقف ما تجاه قضية معينة : التعبير عن قيم معينة .2

المال وغيرها من أو  التعاونأو  قيم يؤمن بها الفرد وتعيش داخله كقيمة الصدق التعبير،أو  التصرف

 .القيم الدافعة للسلوك

.معنوي وتجنب عقابأو  هدف مادي وأغاية أو  :التعبير عن مصلحة .3

تلقاها من مصادر معينة لها طابع الرمزية يحسبها الفرد صحيحة،  :الدفاع عن معارف وعلوم .4

فربما يكون مصدر هذه لرمزية المصدرة للمعرفة يكون أحياناً  أهم من المعرفة بحد ذاتها والدفاع هنا ل
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جد هو بالحقيقة دفاع عن تاريخ أسرة بكل أو  جد فالدفاع عن معرفة صادرة عن أبأو  المعرفة أب

.يكون دفاع عن مجرد معرفةأن  منأفرادها أكثر 

 ؟كيف نقيس الموقف

ومع هذا  ما، من الصعوبة بمكان التوصل لمقياس دقيق مئة بالمئة نتعرف من خالله على ما وراء موقف

 :الموقف وفق طريقتين يتعرف علىعادة ما 

 .الرأي تجاه قضية معينةأو  تتبع أسلوب األسئلة المباشرة عن الموقف المباشر: الطريقة األولى

شارات ومعايرة الدالئل واإل ،يثةمتابعة الحثالاألسئلة غير المباشرة ومتابعة الحوادث العامة : الطريقة الثانية

 .ظروف متعددةوضمن السلوكيات الخاصة في أوقات معينة أو  األلفاظو 

ن وبعد التعرف على أهم المتعلقات هذه النظريات من مفاهيم ومصطلحات نستطيع البدء بأشهر هذه اآل

 .النظريات وأكثرها انتشاراً 

 التعلم نظريات: ثالثاا 

 ."بافلوف"نساني يمكن تعلمه، أشهر هذه النظريات نظرية السلوك اإلأن  توضح نظريات التعلم

ذا إنولد استجابة لدى فرد ما أن  ننا نستطيعإ: ولى نظريات السلوك ومفادهاأ "Pavlovبافلوف " تعد نظرية

 .قوىأتحقيق تجاوب إلى  دىأكلما  ،وكلما كان المنبه قوياً  ،االستجابة بمنبه هربطنا هذ
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نه البد أويقصد بذلك  ،وهي تربط السلوك بالنتيجة ،هم نظريات تعلم السلوكأثاني  "skinnerسكنر "نظرية 

وبالتالي يمكن التوقع  ،أي حدوث السلوك المراد استثارته "الستجابة"لكي تحصل  "المثير"يتوفر أن  من

 .بالنتيجة

خرجت النظرية الكالسيكية الشرطية في تغيير  "سكنر"ونظرية  "بافلوف"نتيجة للجمع مابين نتائج نظرية 

 .وتشكيل االتجاهات المواقف

 :في تغيير المواقف الشرطيةالنظرية الكالسيكية 

 ،تلقائيأو  بواعث ودوافع ومحركات تدفع الكائن الحي للتصرف بشكل غريزيهنالك أن  تفيد هذه النظرية

واالستجابة  ،غير المشروطةالبواعث تدعى الحركات أو  الدوافع والمحركات هذه المحركات كاستجابة لتلك

إلى  تدفع الكائن الحي التي ال البواعث الحيادية األخرىأما  ،الستجابة غير المشروطةلها تدعى أيضًا 

ضافة شرط معين لها لتصبح قادرة على حيث تكون بحاجة إل ،وطةالحركات المشر فتدعى  ،التوقف غريزياً 

 .استجابة معينة وتوليد ،الكائن الحي ثارةإ

فأحضر كلبًا وأجرى له عملية  ،بحثًا حول تأثير اللعاب على عملية الهضم "بافلوف"قدم العالم الروسي  حيث

فكان يقوم بدق الجرس فيستجيب ، مقدار اللعاب المفرز عند الكلبجراحية لتركيب أنبوبة اختبار لقياس 

وبدأ يكرر العملية من أجل قياس  ،يقدم الطعام للكلب فيستجيب بسيالن اللعاب ثم مباشرة ،الكلب باالنتباه

 :كمية اللعاب في كل مرة
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 .قبل تقديم الطعام دق الجرس سال لعاب الكلب عندها فوجئ بعد عدد من التكرارات أنه عند

 يشعل ضوء،فبدأ  وذلك بتغيير المثير المحايد ،أعاد التجربة مرة أخرى للتأكد من صحة حدوث االرتباط

 يقدم الطعام للكلب فيستجيب بسيالن اللعاب ثم مباشرة ،فيستجيب الكلب باالنتباه

 وبعد تكرار التجربة عدة مرات الحظ أنه عند إضاءة اللمبة يستجيب الكلب بسيالن اللعاب قبل تقديم الطعام
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على  بحيث أصبح المثير المحايد قادراً  ،المثير المحايد والمثير األصلي بينما عملية ارتباط نالحظ أنه تم ت 

ستجابة الوسميت االستجابة األصلية با ،لذا سمي  المثير المحايد بالمثير الشرطي استدعاء االستجابة األصلية

استدعاء المثير الشرطي أصبح مشروطًا بمصاحبة المثير األصلي حتى يستطيع أن  حيث ،الشرطية

واألصلي حتى  مشروطة بمصاحبة المثيرين المحايد أصبحتواالستجابة الشرطية  ،بة األصليةاالستجا

 .باالشتراط الكالسيكي وسميت هذه العملية ،تيان مع المثير المحايدتستطيع اإل

 ،ر شرطيبأنه عملية اقتران بين مثير شرطي ومثير غي الكالسيكي الشتراطتعريف  يمكننا من خالل ما سبق

من انتزاع االستجابة التي ينتزعها المثير غير ( الذي كان أصاًل مثيرًا محايداً )بحيث يتمكن المثير الشرطي 

 .الشرطي

 مكونات أساسية للنظرية

 ولكنه من خالل تواجده  ،هو المثير الذي ال يولد استجابة متوقعة في بادئ األمر :المثير الشرطي

 .فإنه يصبح قادرًا على إحداث االستجابة الشرطية ،نفس الوقتفي أو  قبل المثير األصلي

 الستجابة الشرطية: هي االنعكاس المتعلم الجديد، والذي يحدث نتيجة اقتران المثير الشرطي مع 

المثير األصلي. 
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:مفاهيم النظرية

 :لتعميما .1

ان احتمال انتقال وكلما زاد التشابه ك ،ترمز لهأو  مثيرات أخرى تشبههإلى  هو انتقال أثر المثير الشرطي

 :للتعميم نوعان هماو  ،التعميم أكبر

 مثير الشرطي االستجابة الشرطية المتعلمة تظهر نتيجة مثيرات مشابهة للأن  يعني: تعميم أولي

 .مثل تعميم جميع األصوات المشابهة لصوت الجرس ،األصلي من نفس النوع

 شكل أو  جزئيةأو  رطية المتعلمة تظهر نتيجة وجود خاصيةاالستجابة الشأن  يعني: تعميم ثانوي

.الشرطي األصلي من أشكال المثير

 :التمييز .2

 ،وهي قدرة الكائن الحي على التمييز والتفريق بين المثيرات المختلفة والمتشابهة ،ظاهرة عكس التعميم

 .ستجابة المتعلمة لمثير شرطي فقطاال وبين إصدار
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ن كان كالهما متعلم إال ،التعميم والتمييز متكامالنأن  إلى وال بد من التنويه  ،التعميم يسبق التمييزأن  وا 

كما يتأثر  ،ألن الكائن الحي يتأثر بأوجه االختالف بين المثيرات، له وبالتالي فإن التمييز يعد مكمال ً 

 .أكثر اً عقلي اً مجهود فيهة عقلية لكن التمييز يبذل الكائن الحي كالهما عمليأن  كما ،بأوجه التشابه بينهما

 :ستتباعال .3

الة استجابة من وتسمى االستجابة في هذه الح ،يسبقه مباشرةآخر  مثيرإلى  انتقال أثر المثير الشرطي

استجابة من الدرجة فنحصل على  ،مثير ثالثإلى  ينتقل أثر المثير الشرطيأن  ويمكن ،الدرجة الثانية

.الثالثة وهكذا

 :الكتساب .4

القتران باالستجابة المثير المحايد يبدأ باأن  وهذا يعني، أولي للرابطة بين المثير واالستجابةهو تعلم 

 .ينتزع االستجابة الشرطية شرطياً  ويصبح بذلك مثيراً  ،الغير شرطية

حيث ، الفترة الزمنية بين المثير الشرطي والمثير الغير شرطي :وهناك عوامل تؤثر في االكتساب وهي

أن  حيث ،شراطفي قوة اإل هاماً  الغير شرطي دوراً  الزمني لتقديم المثير الشرطي والمثير يلعب الترتيب

ويستمر حتى تقديم المثير الشرطي  ،يسبق المثير الشرطي المثير الغير شرطيأن  التسلسل المثالي هو

غير شرطية  نتج استجابةً المثير الغير شرطي القوي هو الذي ي  أن  حيث، شدة المثير الغير شرطي لوحده

ر من عاب كانت أقوى عندما قدم كمية أكباستجابة سيالن اللأن  في تجربته "بافلوف"فقد الحظ  ،قوية

 .اللحم
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:والمثير الغير شرطي ،ثير الشرطيعدد مرات القتران بين الم .5

كلما كانت االستجابة الشرطية  ،الغير شرطي حيث كلما زاد عدد مرات اقتران المثير الشرطي بالمثير

 .أكثر قوة

 (خمود الرابطة) النطفاء .6

:ولالنطفاء نوعان هما ،إضعاف الرابطة بين المثير الشرطي واالستجابة الشرطية

 الداخلي الناجم عن غياب تقديم الطعام (الخمود ) االنطفاء. 

 مثل سماع أصوات غريبة أثناء  ،عوامل خارجيةإلى  الخارجي الذي يعود (الخمود) االنطفاء

 .التجربة وبشكل مفاجئ

 السترجاع التلقائي .7

فقد وجد أنه عند تقديم المثير الشرطي م ش بعد انطفاء االستجابة بفترة ، إن انطفاء االستجابة ال يكون نهائياً 

بعد حدوث ، فإن االستجابة تعود للظهور من جديد ولكن ليس بنفس قوة االستجابة السابقة ،من الزمن

وتسمى  ،تعاود االستجابة الشرطية الحدوثاالنطفاء ومعاودة إحداث المثير الشرطي بدون مثير طبيعي 

باالسترجاع التلقائي 

 :أهم العوامل المؤثرة على الرتباط الشرطي

90



 كلما زادت عدد مرات ، ويعني عدد مرات االقتران بين المثير الشرطي والمثير الطبيعي :شكل التعزيز

تكون االستجابة أن  كلما توقعنا ،بين المثير الشرطي والمثير الطبيعي في محاوالت االقتران االرتباط

 .ومقاومة لالنطفاء وأكثر ثباتاً  الشرطية أقوى

 ويجعلها أقوى وأكثر  ،نظام التعزيز الجزئي يؤثر على االستجابة الشرطية المتعلمةأن  :نظام التعزيز

 .ظام التعزيز الكليمقارنة بن مقاومة لالنطفاء

 الدرجة الثانية لدرجة األولى أقوى من االشتراط ذياالستجابة الشرطية ذات اأن  :درجة الشتراط ،

 .الدرجة الثالثة درجة الثانية أقوى من االشتراط ذياالشتراط ذو الف

والتأثير المتبادل بين  ،هذه النظرية تعتبر كنموذج مشابه آللية االتصال اإلنساني وكيفية التأثرأن  نالحظ

 ةياإلقناع النظريات في العمليةو  حيث يعتبر مفهوم االشتراط الكالسيكي أحد أهم األساليب ،والمستقبلالمرسل 

ذا ربطنا هذه االستجابة إاستجابة لدى فرد ما نولد أن  ننا نستطيعإ: كما ذكرناو  ،من وجهة نظر طارح النظرية

 .قوىأتحقيق تجاوب إلى  دىأكلما  ،قوياً كلما كان المنبه حيث أنه  ،بمنبه

 :ومن تطبيقات هذه النظرية

ن إحداث عملية اقتران بيإلى  التي تؤدي يمكن تعلم الكثير من السلوكيات والمعلومات والمهارات .1

 .وأخرى غير شرطية ،مثيرات شرطية

لكثير  منها في فهمناستفيد نأن  حيث يمكن ،تعتبر عملية التعميم والتمييز من العمليات الهامة جداً  .2

التركيز على إلى  ألن تعلم الكثير من المفاهيم والحقائق يحتاج منامن مظاهر التعلم اإلنساني 

.ومعرفة أوجه الشبه واالختالف بينها ،التمييز بينهافاهيم والحقائق المتشابهة من أجل الم
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ة التي يتعلم بها الفرد ردود يمكن االعتماد على مبادئ نظرية اإلشراط الكالسيكي في تفسير الكيفي .3

فهذه االستجابات يمكن تعلمها  ،والسلبية كالقلق والخوف والغضب ،السرورو  الفعل اإليجابية كالفرح

.التأثير على الفرد من خاللهاو  ،وفقًا لمبادئ اإلشراط الكالسيكي

 .ساهمت في تعديل بعض المواقف التربوية في مجال التعلم .4

ً:الميولًواالتجاهاتنظرياتً:ًرابعا ً

تصرفات أن  من فرضية مبسطة وهي طور نظريات الميول منطلقاً  "كارل هونالند"عالم النفس االجتماعي 

يول المأن  أي وتحدث بالتوافق معهم ،واتجاهاتهم الفكرية تكون واقعة تحت تأثير ميولهملناس وسلوكياتهم ا

 .وتوجهه واالتجاهات تتحكم في السلوك

وتحاول تفسير  ،الكشف عن التغيير الذي يحدث عند المتلقي تجاهات علىواال نظرية الميولولذلك تعمل 

 تلك الميول التي يقتبسها منأو  ،نسان نفسهالموجودة لدى اإلالميول واالتجاهات  إلى وذلك بالنظر ،حدوثه

 .(القيم، االعتقاد ،الميول)على المفاهيم التالية هذه النظرية  تعتمدو  ،خرينالناس اآل

 تعريف الميول لغة واصطالحاً  :الميول: 

o تعريف الميول لغة ا: جاء في المعجم الوسيط مال ميالً  وميالن ًا أي زال عن استوائه، يقال مال 

الحـائط لـم يكـن مستقيم ًا، ومالت الشمس عن كبد السماء، و يقال مال عن الحق ومال إليه أي 
أحبه وانحاز له، واستمال فالن ًا أي استعطفه وأماله. 

يول في الصطالح: شعور عند الفرد يدفعه إلى االهتمام، ويدعوه إلى االنتبـاه بـصورة  الم  o

مستمرة إلى موضوع معين، ويكون هذا االهتمام أو االنتباه مصحوب ًا باالرتياح، ويرى "جيلفورد" 
بأنه نزعة سلوكية عامة لدى الفرد لالنجذاب نحو نوع نشاط معين مـن األنشطة. 
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 تعريف االعتقاد لغة واصطالحاً : العتقاد: 
o اعتقد بمعنى اشتد  وصلب، واعتقدت كذا جاءت معاجم اللغة العربية بأن االعتقاد مصدر :

 وهي ما يدين اإلنسان به: ومنه العقيدة ،عقدت عليه القلب والضمير
o اصطالحًا استعمله العلماء بالمعاني التالية: 

غير جازم، وقد يعب ر عنه أو  يكون جازماً أن  من العلم المطلق، أي األعم .1
 .باالطمئنان

 .اليقين الجازمينو  القطع .2
 .العقيدةو  التدي ن .3
 .نفيهأو  عقد القلب على ثبوت أمر .4
.المطابقة وعدمها، والثبوت وعدمهو  التصديق المطلق، أعم من الجزم وعدمه، .5

والبد من اإلشارة ألمر غاية في األهمية  ،سباب والنتائجفهم عالقة األيساعد في تقاد االعمعرفة وفهم 
تكون وهو أنه هنالك الكثير من السلوكيات التي تكون ناتجة عن اعتقادات مخبئة في العقل الباطن 

.ولكنها فع الة ودافعة للسلوك يستدل عليها من خالل السلوك الناتج عنها ،مجهولة المصدر وغير معروفة
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قيمة المرء ما يحسنه، وما لفالن قيمة، أي ما له : يقال ،في اللغة هي قدره، وقيمة المتاع ثمنه الشيءقيمة 
 .ثبات ودوام على األمر

من صفات تجعله يكون مستحقًا للتقدير  يءويطلق لفظ القيمة من الناحية الموضوعية على ما يتميز به الش
ويطلق لفظ القيمة في علم األخالق على ما يدل عليه  ،بذاته كالحق، والخير، والجمال، كانت قيمته مطلقة

 .لفظ الخير، بحيث تكون قيمة الفعل تابعة لما يتضمنه من خيرية

كل ومشرب وحاجاته الكمالية، ثم ويبرز مفهوم القيمة في أسلوب االنسان في تلبية مطالبه العضوية من مأ

نزعاته الدينية واألخالقية واإلبداعية، والقيمة بذلك تمثل التحديد التجاه سلوك االنسان لكي ترسم مقوماته 

، المجموعةأو  الفرد والمجتمعفهي مجموعة الفضائل واالخالقيات المتعارف عليها من قبل  ،وتعين بنيانه

فإذا ، وبالتالي تؤثر على ميولنا واعتقاداتنا ،للحكم على االشياء والتصرفاتتشكل مرجعية نسترشد بها فهي 

نتعرف على القيم الجامعة أن  فعلينا ،تغيير سلوكه نحو شيء ماأو  حد ما بتغيير رأيهأقناع إردنا أ

يتبنى وعندما  ،للمعتقدات، بعدها نبدأ بتوجيه ميوله من خالل ادخال معلومات جديدة توافق قيمه ومعتقداته

 .توجه لسلوك جديدأو  الرأيأو  مياًل يساعد على تعديل السلوكأو  المعلومات يتولد لديه اتجاهاً  ههذ

ًنظرياتًاالتساقًتوافقًوانسجام:ًخامسا ً

أو  ،نسان بين االنسجام والتوافقتبحث مجموعة نظريات االتساق عن الحاالت المتناقضة التي يمر بها اإل

 .قناعللتغيير واإلفي حاالت عدم التوافق يتسع المجال  عدمهما

رهاق الذهن إوعدم ، البحث عن التوافق واالنسجامإلى  نسان يميل دائماً اإلأن  ت االتساقوتفترض نظريا

 :كونهابهميتها أوبذلك تتضح  ،شياء والمواقف المتضاربةباأل

 فيها حالة عدم االنسجام التي يمر بها المتلقي مستغالً  اإلقناع تدل على المواقف التي يعمل فيها. 

 القیم: تعریف القیمة لغٍة واصطالح ًا: 
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 تكشف قوانين التغيير وتتوقع حدوثه. 

:تحدث عنها العلماء برؤية أعمق منهاو  ،األساسي أمعها في المبد ةمتفقتتفرع عن هذه النظرية عدة نظريات 

 :نظرية التوازن

أو  خر تجاه موقفآبين فرد و  اإلقناع الحالة التي يحدث فيها" فرتز هايدر"تبين نظرية التوازن كما طورها 

ن مجال بحثها هو االتصال وذلك فإ ،عالقة التفاعلية بينهماحيث تبحث في ظروف ال ،شيء ماأو  نسانإ

 .الشخصي

ينتج عنها أي خالف يعكر الحالة النفسية  نه عندما تكون العالقة متوازنة أي متوافقة الأوهي تفترض 

أي يوجد )ولكن عندما تكون العالقة غير متوازنة  ،اإلقناع دوث موقف يتطلبتستوجب ح وبالتالي ال ،لكليهما

وبالتالي يسبب محاولة تعديل  ،االختالف يسبب حدوث عدم استقرار ن هذاإف ،(اختالف بينهما حول شيء ما

 .وتغيير موقف االخر

 :نظرية التطابق

حيث توضح  ،ميولنا نحو االشياء والناس حالة التوافق واالنسجام بين" لشارل اسجود"تكشف نظرية التطابق 

ومن ثم تساعدنا  ،نحو الناس من حولناأو  شياءغير متوافقة نحو األأو  ذا كانت ميولنا ومواقفنا متوافقةإما 

كون ميولنا ورغباتنا نحو نه عندما يأأي  وتفترض نظرية التطابق، اإلقناع حداثإعرفة متى يمكننا على م

 .لكي نوازن بينهما( حل بين الرغبتين)البحث عن إلى  ننا نلجأفإ ،مع بعضهاما مختلفة ومتعارضة شيء 
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حدوث اضطراب نفسي لدى الفرد عندما يقابله موقفان " ليون فستنجر"تتوقع نظرية التنافر التي طورها 

طبعه لديه حاجة بنسان اإلأن  ذلك ،زعاج النفسي الناتج عنهماف اإلتخفيإلى  وبالتالي يسعى ،تعارضانم

 .فعالهأملحة للسعي نحو التوافق تجاه معتقداته و 

المعالجةًالمعلوماتيةًًتنظرياً:سادسا ً

 هذا االتجاه الذي يعطي ،اإلقناع اه الجديد في دراساتتشكل مجموعة نظريات المعالجة المعلوماتية االتج

 ،من خالل الدور الذي يقوم به في طريقة استقباله للمعلومات اإلقناع في عملية حدوث هماً م   دوراً ( المستقبل)

 :بحيث تكون عملية معالجته للرسالة وفق الخطوات التالية ،وطريقة تعامله وتفاعله معها

 .التعرض للرسالة .1

 .صغاء لهااإل .2

 .عجاب بهااإل .3

 .فهم معنى الرسالة .4

.تعلم الرسالة واكتسابها .5

 .تخزين معلوماتها .6

نظریة التنافر: 
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 .الرسالةاسترجاع معلومات  .7

 .اتخاذ قرار نحوها .8

.نتيجة لهاأو  التصرف نحوها .9

 .دعم التصرف .11

 :نظرية التحكم الجتماعي

أحد أهم " )مظفر شريف"تبين نظرية التحكم االجتماعي التي طورها البروفسور : نظرية التحكم االجتماعي

:وزمالءه أن عملية حدوث التأثير واإلقناع تتضمن خطوتين( مؤسسي علم االجتماع

 تلقي المعلومات .أ 

معالجة للمعلومات وحدوث التغيير .ب 

والجدير بالذكر أن البروفسور مظفر شريف أجرى العديد من التجارب لمعرفة كيفية تعامل الناس مع 

بعضهم البعض انطالقًا من انتماءاتهم االجتماعية ليعرف أسباب وأصول التعصب االجتماعي، وتوصل 

وتوجيه أفعالهم وتشكيل اتجاهاتهم من خالل إرسال رسائل لهم مباشرة وغير إلى أنه يتم التحكم في الناس 

مباشرة مرتبطة بانتمائهم ووجودهم االجتماعي، ت ستقبل هذه الرسائل وما بها من معلومات، بعد ذلك تتم 

 ، وتتم معالجتها(تلقي المعلومات)عملية تقييم للمعلومات الجديدة الواردة بشكل شعوري أو غبر شعوري 

( حدوث التغيير)والتغيير في االتجاه  فكريًا ونفسيًا أيضًا بشكل شعوري أو غير شعوري وتحدث االستجابة

 .وأحيانًا يكون ذلك دون إدراك للعواقب والنتائج المترتبة على هذا التغيير
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ومن أشهر التجارب التي أجراها تجربة تسمى بتجربة كهف اللصوص، وتعود تسمية هذه التجربة إلى 

لمكان الذي أقام فيه شريف هذه التجربة، حيث كانت في منتزه كهف اللصوص في أوكالهوما في ا

الواليات المتحدة األمريكية، كانت نتيجة هذه التجربة أن إيجاد األهداف والقواسم المشتركة لألفراد وتوحيد 

ويصبح الكل للواحد  الرؤى وضبط المعايير دون ازدواجية يقلب التخاصم إلى تسامح والعداء إلى تآلف

 .والواحد للكل مهما كانت االنتماءات االجتماعية مختلفة

 :نظرية التأثير النتقائي

هذه النظرية التي أتى بها كل من ميلفن دفلر وزميلته روكتش أثبتت أن الطاقة : نظرية التأثير االنتقائي

فهو ال . من الرسائل التي يتعرض لها يومياً  االستيعابية واإلدراكية للفرد ال يمكنها أن تستوعب الكم الهائل

يدرك كل ما يتلقاه من رسائل أو صور أو أحداث، بل ينصب تفكيره على إدراك وفهم الرسائل التي تحتوي 

على مفاهيم تالقي اهتمامًا أو تحقق مصلحة ما، أو على األقل هو في حاجة إليها، فالمواضيع ال تفرض 

نما يختار ما ي .ريد ويحتاج ويترك ما ال يريد وال يحتاج إليهعلى المتلقي وا 

 :نظرية التعلم الجتماعي

تركز نظرية التعلم االجتماعي التي طورها "البرت باندورا" على أهمية المالحظة والتقليد في عملية التعلم، 

وتوضح هذه النظرية كيف يتأثر الناس بواسطة التعلم، ولكن بصورة مختلفة عما ورد في نظرية "سكنر"، 

حيث أضاف إلى ما ورد فيها من سلوك اشتراطي )ايجابي وسلبي( من خالل المكافأة والعقاب عوامل سلوكية 

أخرى، مثل: 
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 أي تخيل اإلنسان لنتائج الفكرة: لعب الدور. 
 يفعله يحبه، وبالتالي فعل ماآخر  أي تقليد الشخص لسلوك شخص :تقليد النموذج.
 خرآإلرضاء شخص  ما هو قيام الشخص بأداء تصرف :تكييف السلوك. 

ًيعالماإلًاإلقناعًنظريات:ًسابعأ

ية وسيلة أإلى  ضافةإ، التليفزيون، الراديو، التواصل ونشر المعلومات من خالل الصحافةعالم أحد وجوه اإل

هذه هم أديو يمثل يوشريط الكاسيت والف كان الكاتبأن  فبعد ،قطاعات وشرائح كبيرة من الجمهورإلى  موجهة

أن  عالمي البداإلاإلقناع  لذلك عندما ندرس ،هم وسائل االتصالأصبحت الوسائل الرقمية تشكل أ ،الوسائل

لكن  ،ات غير المحدودة لتكنولوجيا االتصال الجديدمكانيحدثتها اإلأالتطورات التي آخر  ننطلق ونبدأ من

وبالتالي  ،ةخذت تطبيقاته طريقها في الوسائل الحديثأقد  اإلقناع النظري في الجانبأن  النقطة المهمة هنا

 إلى قيمة مضافة سن الخلقح  حيث يظل  ،الوسائل ههذإلى  طريقهخالقي يجد الجانب األأن  من المؤكد

 .مهما تعددت وسائطه اإلقناع
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بداية كما مر معنا في  ،عالمياإل اإلقناع في هماً م   التأثير القديمة تشكل حيزاً نظريات أن  من السهل القول

الركن األساس في أي إقناع  تعدوالتي  ،(العاطفية ،المنطقية، صداقيةالم) وهي ،الثالثةاإلقناع  شكالأ

في الوسائط  وبالتالي تشكل نظريات التعلم والميول والمعالجة المعلوماتية حزمة واسعة من الرؤى، عالميإ

.رياتنواع من النظأخمسة إلى  سوف نشير ،يةاإلقناع من تلك النظريات القاً انط الحديثة

نظرية أو  ،ثر المباشرنظرية األ في االربعينات من القرن الماضي جاءت : ولى نظريات التأثيرأبداية مع 

التأثير يحدث نتيجة الفروق أن  إلى يشيرآخر  المقابل ظهر تفسير في عالم مباشرتأثير اإلأن  ة لتبينالحقن

 عل للعامل الشخصي دوراً التجاه المهم الذي غير مفهوم التأثر وجاأن  لتأثر غيرواستعدادات الفرد ل ،الفردية

عالم من خالل نسان يتأثر باإلاإلأن  فبينت ،نظرية خطوتي التصال المتدفق دشنته ،عالمياإلاإلقناع  في

 عالم تفرض على الجمهور ماوسائل اإلأن  عمالنظرية جدول األوفي هذا السياق تؤكد  ،ينقله الناس له ما

قي حزمة لتل نظرية المعالجة المعلوماتية حوال تأتيلكن في جميع األ ،نها تفرض برامجهاأيتعرضون له أي 

سائل وكيف يفسرها خاصة من ظهور المفهوم الحديث للو  ،ضوء لتفسير كيف يتلقى الجمهور المعلومات

 عالم جديد فيإلى  دخلتناأتكنولوجيا وسائط االتصال الرقمية التي إلى  خرىأيدفعنا مرة  وهو ما ،التفاعلية

 .الرقمي اإلقناع :يطلق عليه ،اإلقناع

مسار نظريات اإلقناع في التصال الرقمي: 
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:النتيجة

تزويد الطالب بمنهجية فكرية هدفها األساس  ،نظريات التأثير واإلقناعما وصلت إليه  هذا التبيان لخالصة

ي اإلقناع ومدركة لطبيعة نظريات االتصال ،التأثير واإلقناع تكون مبنية على أسس علمية معرفية لعملية

 العملية، ليكوناألفراد في الحياة  سلوك هذه على هاكيفية تأثير و  ،وكيفية حدوثه من وجهة نظر العلماء

 .اصر الوحدة القادمةومهاراتها العملية من خالل عن ،يةاإلقناع الطالب بذلك مستعدًا لتلقي الفنون
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:الخالصة

يحتاج الباحث بأي مجال كان فيه وألي بحث يقوم به ألركان يرتكز عليها تمكنه من بناء نسق متدرج من 

وأحد أهم هذه األركان ، األفكار يربط من خالله المقدمات بالنتائج بشكل يحقق فيه الغايات والمقاصد البحثية

أهميتها للمجال الواسع التي تعطيه لفهم الظواهر والقدرة على التنبؤ بسير هذه ، والتي ترجع "النظرية"هي 

 .الظواهر، إضافة إلى أنها تقدم المساعدة على فهم المواقف اإلنسانية والعمل على إدارتها

والمكونات  ،التي تجمع بين النظرية الكالسيكية الشرطية في تغيير المواقف.نظريات التعلمأهم هذه النظريات، 

وأهم العوامل المؤثرة على االرتباط الشرطي،  ،كما تبحث في أهم مفاهيم النظرية ،األساسية للنظرية

تعتمد والتي  ،نظريات الميول واالتجاهاتفي  والبحث أيضاً ، والتطبيقات التربوية لنظرية االشتراط الكالسيكي

 (.القيم، االعتقاد ،الميول)على مفاهيم 

وتحدث عنها  ،عدة نظريات متفقة معها في المبدأ األساسي نظريات االتساق توافق وانسجامكما يتفرع من 

 .نظرية التوازن، نظرية التطابق، نظرية التنافر: العلماء برؤية أعمق منها
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وفق نسق يتم فيه  ،بذلك يتمكن الباحث من أن يختار من المعلومات والبيانات ما يصلح لبناء بحثه العلمي

، نظرية التحكم االجتماعيوالتي تتضمن  ،في نظريات المعالجة المعلوماتية من المقدمات إلى النتائجاالنتقال 

.نظرية التعلم االجتماعيونظرية التأثير االنتقائي، و 

ما وصل إليه العلماء من نظريات في علم اإلقناع والتأثير ومجاالته وأكثرها فاعلية، يتعرف من خاللها على 

لتأثير واإلقناع والفكر اإلقناعي المنهجي، وذلك بنظريات اإلقناع اإلعالمي ومجاالتها منهجية عملية ا

وطرق تشكيل اتجاهات األفراد  ،وس بل فهم وتفسير المواقف السلوكية ،المتنوعة في االتصال اإلقناعي

 .والعوامل التي تؤثر في ذلك
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التمارين

والتأثير؟اإلقناع  في علومما مدى أهمية دراسة المواقف اإلنسانية للباحث  .1

 ؟الكالسيكية الشرطيةهي المكونات األساسية للنظرية  ما .2

مبينًا لنتائج اإلقناع  في حدوث" مظفر شريف"اشرح نظرية التحكم االجتماعي التي طورها البروفسور   .3

 .تجربته

.نظرية التأثير االنتقائي تجسدت من خالل عدة مفاهيم عددها مع الشرح .4

 :تطبيق عملي

( بأي قسم كان)المطلوب تصميم استراتيجية إلقناع مجموعة من الطالب من السنة األولى في جامعتك 

باالعتماد على عناصر هذه الوحدة وما جاء فيها  ،بأهمية العمل التطوعي وأثره في البناء الحضاري والوطني

 .ةمن نظريات إقناعي

 :يلي جابة الصحيحة ممااختر اإل .5

 :الموقف هو

A.  قضية ماأو  هدف محدد، سلبي تجاه شخص معينأو  عن شعور ايجابيهو عبارة. 

B. وتشكل ، المجموعةأو ، هو مجموعة الفضائل واالخالقيات المتعارف عليها من قبل الفرد والمجتمع

.مرجعية نسترشد بها للحكم على االشياء والتصرفات وبالتالي تؤثر على ميولنا واعتقاداتنا

C. كل ما ذكر صحيح.

D.  خطأكل ما ذكر. 
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هو عبارة عن شعور ايجابي أو سلبي تجاه شخص معين، هدف محدد أو قضية  A :اإلجابةًالصحيحة

 .ما

:من وظائف الموقف اإلنساني

A. التعبير عن قيم معينة ذاتيةو  الدفاع عن الذات.

B. هدف شخصيأو  غايةأو  التعبير عن مصلحة.

C. الدفاع عن المعارف والعلوم والخبرات الحياتية

D. صحيح سبق كل ما. 

E. كل ما سبق خطأ. 

 .ما سبق صحيح كل D :اإلجابةًالصحيحة

 :من فرضية طور نظريته منطلقاً " كارل هونالند"عالم النفس االجتماعي 

A. ان تصرفات الناس وسلوكياتهم تكون واقعة تحت تأثير ميولهم. 

B. ان تصرفات الناس وسلوكياتهم تكون واقعة تحت تأثير معتقداتهم. 

C.  وسلوكياتهم تكون واقعة تحت تأثير اتجاهاتهمان تصرفات الناس. 

D. كل ما سبق صحيح. 
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E. كل ما سبق غير صحيح. 

.ما سبق صحيح كل D :اإلجابةًالصحيحة

:ات المعالجة المعلوماتية بتهتم نظري

A.  حيث تبحث في  ،شيء ماأو  نسانإأو  خر تجاه موقفأبين فرد و  اإلقناع التي يحدث فيهابالحالة

 .وذلك فأن مجال بحثها هو االتصال الشخصي ،ظروف العالقة التفاعلية بينهما

B. كانت ميولنا ومواقفنا  إذاحيث توضح ما  ،حالة التوافق واالنسجام بين ميولنا نحو االشياء والناسب

متى  نحو الناس من حولنا ومن ثم تساعدنا على معرفةأو  شياءغير متوافقة نحو األأو  متوافقة

 .إحداث اإلقناعيمكننا 

C. تخفيف إلى  وبالتالي يسعى ،حدوث اضطراب نفسي لدى الفرد عندما يقابله موقفان متعارضانب

.زعاج النفسي الناتج عنهمااإل

D. كل ما ذكر صحيح.

E. كل ما ذكر خطأ. 

.ما ذكر خطأ كلEً :اإلجابةًالصحيحة
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ً:المراجع

نزهة ،مذكرة ماجستير جامعة منتوري ،الصحافة الجزائرية ية فياإلقناع األساليبصالح بن النوار .د -1

 .م 2118 ،حانون

.م 1994 ،الطبعة األولى ،(دراسة مقارنة) اإلقناع نظريات في أساليبعلي رزق دار الصفوة، .د -2

.مكتبة دار جدة ،تصال اإلنسانيفي اال اإلقناع هندسةد راكان عبد الكريم حبيب،  -3

.م2111،القاهرة ،دار شعاع، والتأثيراإلقناع  أسراركيفن هوجان،  -4

الميول عياد النفس من علم التربية تخصص كلية في الماجستير درجة لنيل مقدم بحث محمود وائل -5
.2111، جامعة األزهر، المستقبل بتصورات وعالقتها والقيم المهنية

.م2111 ،ايالمحمع أسامة بن مساعد ج ،نظريات التأثير اإلعالميةد عبد الحافظ عواجي صلوي،  -6
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اإلنسان في هذه الناس التي تفشل في عملية اإلقناع، أنه يوجد قوانين كونية ناظمة لحركة  يغيب عن أكثر ما
لن تجدي نفعًا كل أساليب وتقنيات اإلقناع في كل هذه ، بها االلتزامفهمها و التعرف عليها و إن لم يتم  ،اةالحي
 :أكثر ما يهمنا من هذه القوانين في عملية اإلقناعو ، الدنيا
 :الختالفقانون  .1

شكالهم ومورثاتهم أو  فهم مختلفون الختالف خصائصهم وطبائعهم ،األصل بين الناس االختالف
 ،سس التعامل والقيم والمعتقداتبذلك تختلف لديهم المبادئ وأو  ،صماتهم وخرائطهم الذهنية وأهدافهموب
 .نظرتهم لألمورواختالف إلضافة الختالف اهتماماتهم وميولهم اب

 االختالف يعطي أداة تساعد على تنظيم الرسالة االقناعية بطريقة ينظر فيها لالختالفهذا اإلقرار ب
وأمام أي  ،توافق ممكن أمام أيالطريق  إنكار االختالف سيقطع اأم لوب،للتوافق المط لةوصم بأساليب

 .ةمحاولة إقناعي

 :قانون الرتداد .2
ده هو أن ماترسله يرتد إليك مضاعفًا، فعندما ترسل األفكار والمعارف الممزوجة اهذا القانون مف

، مطابقة ومضاعفة مما أرسلت سيرتد إليكفإن نسخة  ،بالمشاعر واألحاسيس الصادقة واإليجابية البناءة
 .تريد استقباله من المتلقي فأرسل ما

 :المسؤوليةقانون  .3
ولكن بعد ، تصديق هذا القانون بربما يصع، فهو منك ما يحدث لك وفيك وعليك: القانونشعار هذا 

ة يلخص هذ وهناك قول رائع ألحد الفالسف، مدى مصداقيتهالتعمق في فهمه نكتشف حقيقة هذا القانون 
أن : يقول أيضاً  "ستيفن كوفي"والعالم " صعدت إلى ُقصورها، إذا أدركت الذات ُقصورها"القانون بقوله 

وتفسير هذا الكالم ينطلق من فهمنا للقوانين السابقة ، "وتوجيه الشراع من عمل يديك، اهلل من الرياح قدر  
 .تصبح نتيجة ملموسة وواقعةي داخلنا سوكل فكرة أو نّية ف ،ترسله يعود إليك فكل ما ،التي ذكرت

أوالً : قوانین اإلقناع 

الوحدة الخامسة

 فنون ومهارات اإلقناع 
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لهذا المستقبل لتوقع الصحيح من خالل االلتزام باه العمل وفقيكون لذلك  ،هذا القانون يخص المستقبل
بمعنى أنه رغم ، الذي يحدث هو خالف ذلك ماأ ،والعمل على الوصول له بأكثر فاعلية ونجاح ،المتوقع

عكس ما ه الذي يحدث هو توقع نإال أ ،بالنجاح واإلنجاز يءشرق الملمستقبل المالكثير ممن يريد ذاك ال
، ال تريد تريد وضع احتماالت لما والصواب هو توقع ما ،فيقعون في مصيدة هذا التوقع الخاطئ ،يريدون
ت وبنفس الوقت تكون ممتلك ألدوا ،تمتلك القوة الدافعة للوصول للرؤية الموضوعة لذاك المستقبلبذلك 

 .والتي تكون عكس ذاك المستقبل ،للتعامل مع الحاالت الغير مطلوبة والغير مراد  المساعدة 

 :قانون مستويات الحقيقة .5
ستمد منه األدلة العقلية والنقلية والتأصيل العلمي ي ذاك الموقع الذي ،المقصود بمستوى الحقيقة هنا

هذا القانون ، والمتلقي ينطلق منه المرسل وكل المعطيات التي تشكل األساس الذي ،والتوثيق التاريخي
، بعجز اإلقناعيةوأي تجاهل لهذا القانون يصيب العملية  ،قناعهو أحد أهم القوانين الفاعلة في عملية اإل

مستوى الحقيقة التنبؤ بو  ،عليهيبني رسالته  لمرسل إدراكه لمستوى الحقيقة الذيفإحدى أهم مهارات ا
بذلك يمتلك المرسل أدوات تكون أكثر فاعلية لبناء  عليه، يبنى استجابته يأو المتلقي الذللمرسل إليه 

 .رسالته العملية اإلقناعية
 :قانون الثنائيات .6

مرورًا بعمر  ،من الموت والحياة والذكر واألنثى والليل والنهار الثنائيات، ابتداءً لى مبدأ ُخلق هذا الكون ع
والكرم ، للخير والشر، لكل هذه الثنائيات ن الساحة تتسعإا يعني هذ، نتهاًء بالبداية والنهايةاهذا الكون و 

 فهذا دليل على قصور ،وأما أن يفكر الفرد بمعزل عن الثنائيات الكونية ،والقوة والضعف، والبخل
إال إذا  ،يما بينهاثنائية ال تعني بالضرورة الصراع فاليجب أن نتذكر دائمًا أن و ، وضعف في الفهم والفكر

 .ولكن كعملة نادرة ،األقطاب وجود بعضها البعض عندها يبقى السالم والوسطيةتجاهلت 

 :قانون السبب والنتيجة .7
فالذكاء والفاعلية هنا تكون من خالل اختيار األسباب ، هناك أسباب موصلة إليها لكل نتيجة مراد  

 .أقل هدروالعمل على تحقيقها بأكثر إنتاجية وب ،الصحيحة الموصلة للنتائج المرغوب بها

4. قانون التوقع: 
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 :قانون التغيير .8
التي تتشكل في عملية الحركة  ،أحد أهم مالمح الكون والحياة هو حالة التغيير والتبدل والتكامل أحياناً 

الدائبة والمستمرة، فكل شيء يتحرك ليتحول إلى شيء جديد بعد أن تتفاعل مجموعة العناصر المختلفة 
ن من قبل، فالتغيير ظاهرة طبيعية تخضع لها جميع في أجواء وظروف متعددة لتخلق وجودًا آخر لم يك

فإنه الشك يتفاعل مع حركة المتغيرات  ،فإذا كان هذا اإلنسان في عمق الحركة الكونية، مظاهر الكون
وهذا الفهم هو أحد عوامل نشوء ثقافات إنسانية ، ليخلق لنفسه سلوكًا جديدًا يتناسب مع واقعه الجديد

وقد قال ، تصال اإلقناعيأهم األدوات المساعدة في عملية اال دوأح ،تنوعةمتعددة وحضارات تاريخية م
ن االستقرار موت وعدم: الفالسفة قديماً   .إن التغير قانون الوجود وا 

 اإلقناعية المهارات: ثانياا 

اث القدرة على أداء عمليات فكرية وشكلية ،الهدف منها إحد: هي اإلقناع مهارةأن  في الوحدات السابقة ذكرنا

 .أو الجمهور لتشكيل االتجاهات والتصرفات أو تغييرها ،تأثير معين في الفرد

في المرء استطاع المرء أن يصبح محاورًا  توفرت إذا ،ةبوهذه المهارة تعتمد على مواهب خلقية ومهارات مكتس

 .ماهرًا ومقنعًا ممتازاً 

 :المواهب الَخلقية

وفي أصل  ،الشخصية كينونته الفرد في أصل وهي المواهب التي يمتلكها

لقية  فطرته ونشأته حيث أنَّ البشر لمكتسبة من كال األبوين ا مورثاتهم الجينيةبحسب يختلفون بصفاتهم الخ 

مكاني اختالفما يؤدي إلى ، والعائلة .اتهمالبشر وتفاوتهم في قدراتهم وا 
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يمكن أن  ولكن الغير موروثة،وهي الصفات  :المكتسبةالمهارات 

مل بسبب عواوتكرار األمر  بعد التجربة والتعلم واالطالعسبها اإلنسان يكت

كالعلم والتدريب والتمرين والسفر والتعامل مع الناس والدراسة  ،خارجية

التي يجب توفرها عند  أهم هذه المهارات اإلقناعية المكتسبة، والعمل

 .(جسميةالمهارات النفس، المهارات النفسية، المهارات الفكرية) :المرسل

 :المهارات الفكرية
  امتالك المرسل للمنهجية الصحيحة التي يبني عليها االستراتيجية

 .األمثل لنجاح كامل عملية االتصال اإلقناعي
 ومعالجة  ،هي قدرة المرسل على الفهم والتركيب والتحليل واالستنتاج

عي المعارف وتوظيفها بالشكل الذي ُينجح فيه عملية االتصال اإلقنا
 .بكل خطواتها

  قدرة المرسل على التعامل مع المتغيرات التي تطرأ على مسار عملية
.االتصال اإلقناعي بشكل مهني واستراتيجي

 :المهارات النفسية

 :المقصود بالمهارات النفسية هنا

111



  دلتعامل مع الضغوط النفسية التي ترافق عملية إعدااألدوات النفسية لقدرة المرسل على امتالك 
.وعملية إرسالها ،محتوى الرسالة

 القدرة على فصل االرتباط الشعوري مع الحاالت التي تالمس مشاعر وأحاسيس المرسل.
 من بناء رسالته اإلقناعيةلتتمكن  ،الشعورية للمتلقيالفكرية و  القدرة على وصف الحالة. 

:المهارات النفسجسمية

تطيعون عرض إن من ال يس ،"تريسي برايان"يقول خبير اإلقناع الشهير العالم 

أو الترويج ألنفسهم بفاعلية ليس لهم تأثير كبير على  ،أفكارهم بصورة جيدة

ونقيض هذه الجملة هي أنه إذا  ،وال يحظون باحترام كبير من الناس ،غيرهم

قناع اآلخرين استطاع المرء عرض أفكاره بصورة جيدة م الكبير فسيكون له تأثير كبير وسيحظى باحترامه ،وا 

وهي القدرة على استخدام المهارات النفسية والمهارات الحركية  ،وهنا يأتي دور المهارات النفسجسمية ،له

وبالشكل الذي يستخدم فيه المرسل لغة الجسد وااليماءات واالشارات والنبرة الصوتية  ،بطريقة واعية وُمدركة

 .شكل الصحيحيمكنه من إرسال رسالته اإلقناعية بالعلى النحو الذي 
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 .األطفال                اآلباء                                       التوجيه                            

 .العاملون بالمبيعات                      إتمام الصفقات                        العمالء المحتملون

 .المدراء                                      اآلمر                                           الموظفون

 .تعليم آلية عمل           فرق العمل+ زرع معتقد+ نقل معرفة       والمتدربونالمدربون   

 .المحامون                            إظهار الحقائق والدفاع عنها                    الهيئة القضائية

 .المحاضرون    التعليم واإللهام                                المستمعون

 .ال      التحفيز                                            العمالءرواد األعم

يجاد الدافعالعاملون بالتسويق                         التحفيز و   .المستهلكون                          ا 

 .مرتادوا دور العبادة                       رجال الدين                                  التنوير          

 الجمهور نوع اإلقناع الدور

 األطفال التوجيه اآلباء

األدوار التي تستخدم فيها مهارات اإلقناع بصورة يومية 

         الجمهور. الدور        نوع اإلقناع    

113



 العمالء المحتملون إتمام الصفقات العاملون بالمبيعات

 الموظفون اآلمر المدراء

زرع + نقل معرفة المدربون والمتدربون

تعليم آلية + معتقد

 عمل

 فرق العمل

هار الحقائق إظ المحامون

 والدفاع عنها

 الهيئة القضائية

 المستمعون التعليم واإللهام المحاضرون

 العمالء التحفيز رواد األعمال

يجاد  العاملون بالتسويق التحفيز وا 

 الدافع

 المستهلكون

 مرتادوا دور العبادة التنوير رجال الدين

وبمجمل جوانب حياتنا  ،مواقف إقناع بشكل دائموقد تستمر هذه القائمة ألطول من ذلك والمهم هو أننا في 

 .سواء بصورة عامة أو خاصة أدركنا ذلك أم لم ندركه،، شئنا أم أبينا

114



 خطوات اإلقناع: ثالثاا 

 مصداقية ة ذاتس راسخضع أس :الخطوة األولى

  بناء المصداقية مع الخبرة مواصلة العمل بشكل جدير بالثقة :األولىالنطباعات. 

 ار الكماليات المناسبةيالمالئ مة اخت :بيةالجــــــاذ. 

 أن تظهر تركيزًا بصريًا مباشراً ، إظهار التمكن العلمي والمعرفي: الثقة بالـنفـس. 

 الحصول على االحترام من خالل منحه للغير: الحترام. 

 أشرك طاقة جسمك :الخطوة الثانية
 لغة الجسم: 

o وضع جسمك يبني الثقة. 

o اً وقفتك ابتكر أساسًا أكيد. 
o الذراعان واليدان. 
o رأسلوضع ا. 
o الجلوس المتيقظ. 
o وفق بين لغة جسمك وغرضك. 

 تعبيرات الوجـه: 

o عبر عن االهتمام الجاد لتكسب ثقة الناس. 

o عبر عن عدم موافقتك بشكل لطيف. 
o عبر عن موافقتك بشكل لطيف. 
o استخدم ابتسامتك باعتدال. 
o باستعمال حاجبيك، عبر عن االهتمام أو عدم الثقة. 

115



o أظهر قيمة األشياء من خالل نظراتك. 
o   ع قصدك يوجه تعبيراتكد. 

 الحركات والسلوكيات: 

o أقلع عن عاداتك الحركية غير المالئمة. 

o حدد وقتًا للحركة لتحقيق أكبر أثر. 

o تخلص من السلوكيات عديمة الفائدة. 

باستخدام صوتك كن مقنعاا : الخطوة الثالثة
 األسس الصوتية: 

o  ّع في إيقاع صوتكنو. 
o والقوة استخدم طبقة الصوت لتنم عن انطباع السلطة. 
o أظهر الثقة باستخدام النطق المتقن. 
o نظم ارتفاع صوتك. 

 طرق التقنية الصوتية:
o استخدم العبارات المؤثرة.
o استخدم الوقفات لتبرز النقاط الهامة. 
o الصوت واالرتفاع واالنخفاض في، باستخدام التلوين، أعد المواضيع المملة إلى الحياة.
o استخدم الحواس الخمس. 
o استخدم العواطف بشكل مناسب. 
o تقنية االرتفاع واالنخفاض. 

طور ثقتك عن طريق تنمية العالقات : الخطوة الرابعة

116



  مشـتركاا  كون أساساا 
o استخدم لغة الجسد المناسبة والمتوافقة. 
o والنمط اللفظي، اعكس نوعية المفردات.
o اعكس مقدار طاقة المتلقي. 

 اط الحسيـةاألنم 

o (.حركي سمعي، بصري،)للمتلقي  تعرف على األنماط الحسية 
o لجعلهم مستعدين لالقتناع بك، كيفية استخدام النمط اإلدراكي لدى الناس.

 كسب ميزة باإلنصات اإلبداعي: الخطوة الخامسة
 الستماع للمتناقضات

o المضمون الذي يتعارض مع مضمون آخر. 
o لوب العاطفيالمضمون الذي يتعارض مع األس. 
o تغيرات في نبرة الصوت. 
o أعتقد "و" آه"، وألفاظ مثل، الوقفات العلنية المتكررة."
o التناقضات في المفردات. 

 واستخدامها الستماع للغة الجسد 

o  ّشاراته ر تلميحاتفس  .لغة الجسد وا 

o تأثيرك استخدم لغة الجسد إلظهار. 

o يتك اإلقناعيةلعمترشدك في  لكيوكل أحرف لغة الجسد  ،استثمر اإلشارات والحركات. 

o عن نقطة ما أو تصرف انتباهه بعيداً  ،لكي تجذب اهتمام شخص ما لهدف ما استخدم لغة الجسد.

 التصال البصري 

o ومصدق، إليه تصغيلتجعل الشخص يشعر بأنه ، استخدم االتصال البصري. 
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 إظهار النتبـاه 

o  تعاون شخص ما االنتباه، لتكسباستخدم إظهار. 
o ن إظهار االنتباه لتجعل شخصًا ما غير مرتاحامتنع ع. 

 المحادثات المسموعة 

o استخدم المحادثات المسموعة لكي تعبر عن هدفك.
o

قنع بالمنطق والعقلأ :الخطوة السادسة
  عمال العقل المنطق وا 

o استخدم اللغة لتعزز قبول الناس لما يجب أن تقوله.
o استخدم فكرة رئيسة. 

o استخدم قاعدة الثالثيات. 

o وقانون الحداثة، ستخدم قانون األولويةا. 

o استخدم عبارة شاملة. 

o تحدث بلغة كل يوم. 

o بصورة مالئمة، واللغة العامية، تحدث بلغة المهنة والمصطلحات الفنية. 

o عبر بكلمات مالئمة لتوضيح الفكرة. 

o تحدث في قلب الموضوع. 

 اطلب ما تريــــــد 

o استخدم األسئلة البالغية. 

o حةاستخدم نتائج واض. 
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العاطفةاستثمر  :الخطوة السابعة
 العـــــواطف 

o أظهر التعاطف. 
o استخدم األحاسيس اإليجابية. 
o نظم حقائقك بطريقة ذات معنى عاطفي. 

 روايــــــة القصص 

o بالقصص المناسبة اجذب انتباه األشخاص. 
o ،أو موقف ما، في حدث ما والمنجزة يسر تجربة األشخاص القوية. 
o  ت الصيدانار صبجاذبية عاطفية متقنة ك ،المعروفة جيداً  واياتاستخدم األساطير والر. 

 استخدام األمثلة والتشبيهات 

o  ًبهدفك لتساعد األشخاص على االرتباط عاطفيا. 
o والتأثير على قضية ما، لتحقيق التركيز. 
o اختر أمثلة، وتشبيهات ذات جاذبية عاطفية لسامعك المستهدف. 
o تكرار األمثلة، والعبارات البراقة والكلمات المالية تجنب المشاكل المتوارثة عند استخدام.
o استخدم التكرار. 
o استخدم العبارات األخاذة. 
o استخدم كلمات المال. 

 التشخيــــــــــص 

o اجعل األشخاص منجذبين مباشرة بصيغة ما إليك أنت. 
o ترجم الحدث أو الموقف إلى عبارات مأخوذة من التجربة الشخصية لألشخاص.

  ة التي تروجاختر الفكر 
o اجعل فكرتك قضية عامة.
o صيغ الكالم.
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o استخدم الزمن المضارع لتساعد األشخاص أن يرتبطوا بصورة عاطفية بالحدث أو الموقف. 
o  ًعن الحدث أو الموقف استخدم الزمن الماضي لتبعد األشخاص عاطفيا. 
o احتفظ باألشخاص على الدرب معك باستخدام صيغة اإلثبات في الحدث. 
o لشك باستخدام صيغة النفي في الحديثأن تثير ا. 

 اختيار الكلمات 

o اختر الكلمات التي تعبر عن صور قوية في العقل الباطن. 
o  تريدهم أن يفكروا بها تشجع األشخاص على التفكير بمااختر الكلمات التي. 

 وسائل المساعدات البصرية 

o استخدم المساعدات البصرية لتوضيح أهدافك. 
o صرية لجذب انتباه األشخاصاستخدم المساعدات الب. 
o استخدم المساعدات البصرية لتحقيق اإلدراك البصري. 
o ،يكشيء حقيق والمفاهيم،، لتجعل األشخاص يعيشون األحداث استخدم المساعدات البصرية. 
o  ًما بصورة عاطفية استخدم المساعدات البصرية لكي تدعم هدفا. 

 بناء الرسالة اإلقناعية: رابعاا 

 عملية اإلقناع عليك أن تحدد ما هي النتيجة المطلوبةقبل أن تبدأ ب:

 .لتسويق للفكرةا ،السلوك ،لتصرفا ،القرار ،لقناعة، االفكرة

  سأل نفسك األسئلة التاليةاتحليل الجمهور وهنا:

o (مؤيد، معارض، محايد، جاهل، غير مبالي)؟ هومن فكرت ما هو موقفه من المتحدث أو المرسل.
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o (متحمس، صاحب رؤية، عملي، محافظ)ير؟ ما درجة تقبله للتغي.

o  (صاحب القرار، يشكل عقبة، متأثر بالنتائج)هل له عالقة بالقرار أو بتنفيذه؟.

o  (سمعي، بصري، حسي)ما هي طريقته في التلقي؟.

o  (صاحب كاريزما، مفكر، شكاك، تابع، مسيطر)ما هي طريقته في اتخاذ القرار؟ 

 صياغة الرسالة وفي هذه الخطوة تسأل نفسك األسئلة التالية: 

o هل استعملت فيها المشاعر والمفاجأة والتشويق؟ 

o هل تجيب على لماذا؟ 

o كيف أزيد مصداقية الفكرة؟

o أين تقع الفكرة من قوى التنافس؟ 

o هل صياغتها تصويرية؟ مبسطة؟ مختصرة؟

o هل تم توظيف األسلوب القصصي فيها؟

 وفي هذه الخطوة تجيب على األسئلة التالية :مبادئ اإلقناع: 

o هل أستمع؟ وهل عندي قابلية االقتناع؟ 

o هل أوازن بين األخالق والمشاعر والمنطق؟ 
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o هل أستعمل الندرة والتناغم واالتساق؟ 

o الثقة وأزيد القبول وأظهر الخبرة؟ هل أعزز 

o هل أمكنهم من االختيار؟

o هل أعرف وأوفق بين الحاجات والقيم؟

 ما هي قناة اإلقناع التي ستستخدمها والتي تكون مناسبة لك ومناسبة لجمهورك :ت اإلقناعقنوا: 

o الُسلطة. 

o العقالنية. 

o العالقات. 

o الرؤية. 

o المصالح. 

o الموازنات السياسية. 

 ومن ثم معرفة كيفية االستفادة منه للتأثير على  ،عليك تحديد نمطك في اإلقناع :نمط اإلقناع

 :الجمهور

o المدافع. 

o مرّوجال. 
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o اآلمر. 

o المؤيد. 

 اإلقناعحقيبة متطلبات 

 .قرر ماذا تريد تحقيقه ولماذاو  ،حدد هدفك واحصل على الحقائق الداعمة .1

واعمل على تقليل األدلة العاطفية حتى يمكنك  اجمع كافة الحقائق التي تحتاجها لدعم قضيتك، .2

.واآلخرين الحكم على االقتراح في ضوء الحقائق وحدها

 .جميع الوسائل الممكنة للترويج لألفكار الجديدة قبل مباشرة اإلقناع بهاتوظيف قم ب .3

ولكن ضع في اعتبارك أن مثل  ،اكتشف ماذا يريدون وال تقلل أبدًا من مقاومة األفراد الطبيعية للتغير .4

 .وال تمتد إلى المدى الكلي للتغيير ،هذه المقاومة نسبية

واإلعداد لمواجهتها كون قادرًا على التنبؤ باالعتراضات فست ،إذا أمكنك أن تضع نفسك مكان المتلقي .5

.وتقدم أفكارك بطريقة أكثر جاذبية، مواجهه متمكنة

.اختر اللحظة الحاسمة للبت في االقتراح والبدء فيه .6

.ينبغي أن ينطلق اإلقناع من المشتركات .7

 .قوله وماذا يريدون واستمع إلى ما يريدون ،اكتشف كيف ينظر األفراد إلى األشياء .8

أو على األقل تقلل االعتراضات أو  ،ثم قدم قضيتك بطريقة تبرز فوائدها لهم ،اكتشف ما يسعون إليه .9

.المخاوف
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االهتمام بآراء المتلقي واالبتعاد عن تسفيهها مع التعبير عن اإلعجاب باألفكار التي يقدمها  .11

.الطرف اآلخر

ذا ما وجهوا إليك سؤاالً  ،أنصت أكثر ووّجه األسئلة .11 .أجب عليه بسؤال آخر وا 

واالبتعاد عن الجدل  ،بدقة ووضوح وموضوعيةضيح األفكار األساسية التركيز على تو  .12

.والتحدي واتهام نيات اآلخر

.استعمال أفكار مرجعية المتلقي وآرائه وممارساته في اإلقناع .13

خذ اتو  ،تغامر بخسارتهال توقف و ولكن عندما تصل إلى هدفك  ،بشدةتأكد أنك ال تضغط  .14

.إلنهاء العملية اإلقناعية بشكل إيجابي وبناءسريعة إجراءات 

 قناععوامل نجاح عملية اإلمن : خامساا 

 :البساطة والوضوح

مضمونها وكذلك تتسم بالبساطة والوضوح في يجب أن تكون العملية 

ويجب أن تكون مترابطة متسلسلة ومنطقية ولغتها تتناسب  ،في لغتها

وتكون كذلك كاملة مختصرة صحيحة  ،نفسه مع احتياجات الموقف

 .ومفهومة
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 :اإلثارة والتشويق

ثارة االنتباه  ال بد أن يكون في عملية اإلقناع نوع من التشويق وا 

مما يحفز المتلقي على التعاون، كما يجب أن ال تتضمن  ،واالهتمام

 .أو تعالي على المتلقي أو ُتشعر بأي طريقة تجريح أو لبس

 :شباع الرغبات والحاجاتإ

لدى المتلقي حاجات كثيرة مما يجب معه معرفة تلك الرغبات 

للعمل على إشباعها ما  ،والحاجات التي تنسجم مع مضمون الرسالة

وغالبًا ما تعمد الرسائل إلى إثارة حاجة حب االستطالع  ،أمكن

 .وأحيانًا الحاجة إلى األمان وهكذا
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 :وفي المصدر نفسهالمصداقية في المضمون 

كما  ،هذا يتطلب منا توخي الصدق في المعلومات والدقة والوضوح

أن المصدر إذا كان يحظى بالقبول لدى المتلقي فإنه يكون باعثًا 

 .يرسلو ومن ثم االرتياح واالقتناع بما يقول  ،على الثقة

 :اإلثابة والتعزيز

قناع البد من ففي كافة أشكال االتصال وعند البحث عن عنصر اإل

ويكون ذلك أحيانًا  ،ممارسة هذا المبدأ لنجاح االتصال بشكل عام

شعاره باالهتمام بها  ،بمساعدة المتلقي على الرد على الرسالة وا 

 .وغيرها من األساليب المناسبة
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 معوقات الحوار واإلقناع: سادساا 

.عدم وجود أهداف محددة .1

 .إلقناععدم اإلعداد الجيد ل .2

 .الضعيفة البدايات .3

.عقيماً  جدالً  خالفية تجعل من األمرالبدء أو التعجيل بطرح قضايا  .4

 .تحقير الطرف اآلخر .5

 .إلى مهارات السؤالفتقار اال .6

 .إلى االستئثار بالحديثالميل  .7

 .التعصب للرأي وفقدان القدرة على االعتراف بالخطأ .8

 .الشخصنة واالبتعاد من مركز اإلقناع .9

.غة واالصطالحاتاختالف الل .11

.مكانيات الصوتيةضعف اإل .11

.فقدان االتزان االنفعالي .12

 .إلى مهارات االستماع واإلصغاء االفتقار .13

.إلى المعرفة أو التوظيف الجيد لمحفزات اإلقناع االفتقار .14
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.عدم إجادة المتحدث ألساليب اإلقناع .15

.ئة رسائل إقناعيةأو المرسل في تهي إخفاق المحاور .16

 .حواربين طرفي الوعداء  وجود تعارض .17

 .م وجود نّية التالقيوعد وغروره ومكابرته "المستمع"عناد المتلقي  .18

 .كالتشويش وعدم مناسبة الوقت أو المكان للحوار واإلقناع ،عوامل بيئية وفنية .19

 لنجاح عملية اإلقناعنصائح : سابعاا 

 :اإلقناع مهارة امتالك على المساعدة نيةهالم النصائح بعضهذه 

ظهار اآلخر الطرف ىعل بالثناء حديثك ابدأ .1 .قدراته في ثقتك وا 

.دقيقة معرفة النقاش موضوع ومعرفة ،لنشرها تسعى التي الفكرة من جداً  مقتنعاً  تكون أن البد .2

.الخالف نطاق عن وابتعد االتفاق بنقاط ابدأ .3

 بناء يكون وحينما ،إذن ،أن بما :المثال سبيل وعلى ،خرىأ لىإ فكرة من لالنتقال الربط ألفاظ استخدم .4

 توضح أو جديداً  ليهإ تضيف أو معنى تأكيد في تساهم األلفاظ فهذه ،الخ ذلك على ويترتب ،عليه

.(تجادل ال) الخصام إلى يقود الذي العقيم الجدل ترك نتيجة

.النقاش في الموضوعية اعتماد .5
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 ارأفك الستمالة وبراهين دامغة حجج وامتالك ،الموضوع في الجوهرية األفكار على التركيز .6

.المخاطب

.ألفاظك وهذب كلماتك، واختر عباراتك، نسق .7

.الرأي وفرض والضغوط اإلرهاب الشدة عن واالبتعاد ،الهينة اللينة العبارة اختيار .8

ن ،كالمه غير بشيء تنشغل أو عنه نظرك تصرف وال ،محدثك على تقبل نأب الجسد لغة استخدم .9  وا 

.إليه فأنصت تحدث

.نساناإل كبرياء يجرح واللوم التأنيب :تلوم وال تؤّنب وال ختوبّ  ال كذلك ،السخرية تجنب .11

.ومشاعرهم وعواطفهم، عقولهم، قدر على الناس خاطب .11

.مخطئ أنه له تقل وال ،له احتراماً  وأظهر ،محدثك أفكار قدر .12

 ،بالكامل موقفك صحة على تبرهن نأ تحاول ال :المائة في مائة بنسبة الفوز على تصر ال .13

.يقول ما كل في تماماً  مخطئ راآلخ الطرف نوا  

 كيف تقنع اآلخرين بفكرة؟: ثامناا 

أن  ألن أي مستوى من التذبذب سيكون كفيالً ، من الفكرة التي تسعى لنشرها جداً  البد أن تكون مقتنعاً  :أولا 

 .يحول بينك وبين إيصال الفكرة للغير
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فهذه األلفاظ ، وحينما يكون الخ، إذن، بما أن :استخدم الكلمات ذات المعاني المحصورة والمحددة مثل :ثانياا 

أو ذات  ،ولتحذر كل الحذر من التعميمات البراقة التي ال تفهم، فيها شيء من حصر المعنى وتحديد الفكرة

.معاني واسعة

ألف تُ  وداً إذا أردت أن تكون موطأ األكناف ودُ )ترك الجدل العقيم الذي يقود إلى الخصام يقول أحدهم  :ثالثاا 

ال فأنت الخاسر، لطيف المدخل إلى النفوسو  تؤلفو  فإنك إن أقمت الحجة ، فال تقحم نفسك في الجدل وا 

 وبذلك تخسر صديقاً  ،في نفسه بذلك وسيخفيها فإنه لن يكون سعيداً  ،وكسبت الجولة وأفحمت الطرف اآلخر

 .(نبك اآلخرون خشية نفس النتيجةسوف يتج أيضاً ، اكتساب صديقفرصة  و تخسرأ

 :حلل حوارك إلى عنصرين أساسيين هما :بعاا را

 إليها النتيجة وهي تلك البيانات أو الحقائق أو األسباب التي تستند وتفضي: المقدمات المنطقية. 

 المواطنون الذين: مثال على ذلك، عن طريق الحوار أو الجدالالوصول إليها  يريدوهي ما : النتيجة 

وأنت لم تساهم في ، الذين لهم حق اإلدالء بأصواتهم فقط بأموالهم في تأسيس الجمعية هم يساهمون

 .الجمعية ولذلك ال يمكنك أن تدلي بصوتك

 .والضغوط وفرض الرأي ،واالبتعاد عن الشدة اإلرهاب، اختيار العبارة اللينة الهينة :خامساا 

وأنك  ،ه لديكاحرص على ربط بداية حديثك بنهاية حديث المتلقي ألن هذا سيشعره بأهمية كالم :سادساا 

ثم بعد ذلك قدم له الحقائق واألرقام التي تشعره بقوة معلوماتك وأهميتها وواقعية حديثك ، تحترمه وتهتم بكالمه

 .ومصداقيته
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ر له وأظه، حق يظهر على لسان الطرف اآلخرعند كل  ،ةغير المصطنع ةالحقيقي أظهر سعادتك :سابعاا 

ثبتعن الجدل  بحثك عن الحقيقة وابتعادك  .الذات وا 

 قناعمحركات اإل: تاسعاا 

محركات أساسية تولد لدينا  عدةاتفق عدد من علماء النفس الباحثين في مجال اإلقناع والتأثير على أن هناك 

 :االستجابة

 :المقارنة

 ،ولكن هنالك أمور أخرى ال يوجد لها معيار محدد ،يوضع للكثير من األمور في الحياة معيار محدد واضح 

نما تقا ولكن هذه  ،وليس بشكل مطلق، فعندما نرغب بشراء شيء معين نحتكم لمعايير محددة س نسبياً وا 

 .أو بمنتج آخر ،محددة عندها ال بد اللجوء الى عملية مقارنتها مع شيء آخر المعايير ليست دائماً 

 (:الرد الجميل)التبادل 

نشعر بضرورة القيام باستجابة ما كرد فعل على  ما فكثيراً يًا، يجابإونعني به مقابلة سلوكيات اآلخرين بمثلها  

.إن محرك التبادل له تأثير قوي ،سلوك قدمه شخص آخر

 :الولء

قناع مجموعة من إنه تم أ :ومثال ذلك ،قناعسلوب المكافأة باالنتماء من أجل اإلأويقصد به اللجوء الى  

يعلق  اً عطاء كل واحد منهم دبوسإ شخاص بالتبرع لصالح جمعية خاصة بعالج الفشل الكلوي من خاللاأل

شخاص الذين لبسوا الدبوس وبعد فترة وجيزة قاموا بإقناع هؤالء األ ،على الصدر يحمل شعار الجمعية
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نهم أل ولوحظ بأن إقناع المجموعة الثانية كان سهالً  ،فاستطاعوا إقناع ضعف عدد المجموعة ،بالتبرع

 .االولى يشعرون بالوالء واالنتماء أكثر من المجموعة

 :لطةالس  

راتهم ن من بيدهم السلطة تكون قراإما نجد  غالباً و  ،لها دور بنجاح العملية اإلقناعية السلطة بأنواعها 

 وجود السلطة بأيديهم ،ورجال الدينالحكماء  رجاالت السياسة،، والمدراء فاآلباء ،لى حد ماإمستجابة ومقنعة 

.وأوامرهم تهماالستجابة لقراراب اً كبير  يلعب دوراً و  ،ميفرض علينا احترامه

 :الندرة

ومن أمثلة تأثير مبدأ  ،نسان بطبيعته يقدر ويثمن كل ما هو نادر لذلك يكثرون االقبال عليهن اإلإونعني بها  

 .المزادات التي تقام من أجل بيع اللوحات الفنية والتحف ومقتنيات المشاهير ،قناعالندرة على اإل

: الرأي العامإتباع 

ومثال  ،والتي تشكل رأي عام ،شياء أو اآلراء المألوفةما يميل للموافقة على األ اً نسان غالبن الطبيعي أن اإلم

كذلك ون للمشاركة، فيهب الناس لذلك ويتدافع ،حمالت التبرعات الخيرية التي تعرض على التلفاز :ذلك

ي أير من القرارات تكون نتيجة استجابة لر نجد أن الكث ،حاالت التعامل مع األسواق المالية واالستثمار فيها

 .عام

 :المودة والحترام
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 ار التي تطرح من قبل شخصفكونعني بذلك قبول األ ،أحد أسباب االستجابة لرأي أو لفكرة تكون أحياناً  

 .كاألجداد واألصدقاء المقربون وأهل الرأي والعقل ،ومودة تربطنا به عالقة حب

 :القيم المشتركة

ثارة المشاعر،تكون األوت  للحصول على استجابة ما أو قبول رأي  ار التي يعزف عليها الستثارة العاطفة وا 

فكرية  اتسواء كان التسويق لمنتج ،وغالبًا ما نرى هذه الحاالت في اإلعالنات وحمالت التسويق بأنواعها، ما

 .أو استهالكية
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والمهنیة واألسریة واالجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة، فلنعمل على ترسیخ عناصر هذه الوحدة لنتمكن من 

متابعة رحلتنا في هذا المقرر إلى وحدة درسیة أخرى تكون محطة لمعارف وعل وم إقناعیة أخرى. 

النتيجة: 

هذه الوحدة الدراسية كانت محطة هامة ضمن ر حلة هذا المقرر، من خالل العناصر التي تم عرضها في هذه 

الوحدة، ومدى أهميتها يتجلى من خالل تتبين حقيقة منهجية اإلقناع وأسسه وقوانينه ومدى دقة خطواته وسعة 

فنونه وأشكاله وأدواره، وضرورة  التوجه لفكر المهارات اإلقناعية وخاصة في زمن أضحى فيه امتالك األدوات 

والمهارات اإلقناعية أحد أهم مقومات الوجود والنجاح في شتى مجاالت هذه الحياة، العلمية واألكاديمية 
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 :الخالصة

 ،فتأثرت وأث رت بها ونمت وتطورت وساهمت بتطورها، لقد رافقت الفنون مسيرة اإلنسانية على مر العصور
لدرجة أّنها أصبحت  ،فالفنون بأنواعها كانت ولم تزل أداة التعبير األهم عن األفكار والمشاعر واألحاسيس

 .لنفسّية والفكريةتستخدم لالستدالل على مكنونات الشعوب ا

فالموسيقى فن والّرسم فن  ،الفن على نوع واحد من الفنون فقط، بل يتعّداه إلى محيط من األنواعال يقتصر 
حساساً واأل بداعاً  ،دب والشعر والعمارة والخط واإلقناع كلها فنون تجسد فكرًا وا  تبدعها يد فنان  ،أو وجدانًا وا 

ثارة المشاعر والعواطف يستخدم جملُة الوسائل ا ماهر ومتمكن، التي بدورها تدفع لمظهرة لالبتكار والتفرد وا 
 .حددها ذاك الفنان مسبقاً  ،السلوك نحو رؤية وغاية واضحة

مجموعة العناصر المادية واالنفعالية بنسق فريد وانسجام اإلنساني الذي امتزجت فيه  اإلبداع نتاج فالفن هو
ومن خالله يعبر اإلنسان عن أناه  لتنتج عماًل ترتاح له الروح ويطمئن له القلب وينال به الرغائب ،مبدع
 .وتاريخهوذاته 

فالمقصود هنا بمجموعة الطرق والمهارات  ،عقنافعندما يأتي عنوان هذه الوحدة باسم فنون ومهارات اإل
قوانين : سيدرسها الطالب من خالل العناصر التاليةوالتي  ،بداعية الفّعالة المستخدمة في العملية اإلقناعيةاإل

قواعد اإلقناع الفعال، بناء  ،التي تستخدم فيها مهارات اإلقناع وأنواعها، األدواراإلقناع  اإلقناع، مهارات
 .محركات اإلقناع، قناعيةالرسالة اإل
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التمارين

.بّين أهمية العالقة بين القوانين الكونية وبناء الرسالة اإلقناعية ومدى ضرورة االلتزام بها .1

 .عدد أنواع المهارات المكتسبة مع شرح موجز لكل منها .2

 .اذكر ثالثة أمثلة مناسبة ؟لمعرفة الدور الذي يستخدم فيه اإلقناع أهمية بالغة لماذا .3

 .عدد خطوات بناء الرسالة اإلقناعية .4

 هي المعوقات المانعة لنجاح عملية اإلقناع؟ ما .5

 :اختر اإلجابة الصحيحة

:كونها تمثل يلفهم القوانين الكونية أهمية بالغة في نجاح عملية التصال اإلقناع

A. األسس الناظمة لنجاح عملية بناء العملية اإلقناعية.

B. في هذه الحياةالنجاح لحركة اإلنسان  منطلقات.

C. مرتكزات لبناء المهارات اإلقناعية. 

D. سبق صحيح كل ما. 

E. كل ما سبق غير صحيح. 

كل ما سبق صحيح. D :اإلجابة الصحيحة

:المهارات اإلقناعية

A. مهارات مكتسبة.
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B. مواهب موروثة. 

C. لقية ومهارات مكتسبة  .مواهب موروثة خ 

D. سبق صحيح كل ما. 

E. سبق غير صحيح كل ما. 

 كل ما سبق صحيح. D :اإلجابة الصحيحة

 :من متطلبات اإلقناع

A.  قرر ماذا تريد تحقيقه ولماذاو حدد هدفك واحصل على الحقائق الداعمة. 

B. توظيف جميع الوسائل الممكنة للترويج لألفكار الجديدة قبل مباشرة اإلقناع بهاقم ب.

C. اختر اللحظة الحاسمة للبت في االقتراح والبدء فيه. 

D.  من المشتركاتينبغي أن ينطلق اإلقناع. 

E. سبق صحيح كل ما. 

F. ق غير صحيحبس كل ما. 

 كل ما سبق صحيح .E :اإلجابة الصحيحة

 :ها اإلقناع يفيد فييمعرفة األدوار التي يستخدم ف

A. تحديد األدوات المناسبة للعملية اإلقناعية. 

B. اختيار أساليب إقناعية صحيحة. 

C. بناء رسالة إقناعية صحيحة. 

D. سبق صحيح كل ما. 
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E.  غير صحيحكل ما سبق. 

كل ما سبق صحيح. D :اإلجابة الصحيحة
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 وسائل التأثير في االتصال اإلقناعيل مقدمة :أوالا 

 بعد سؤال تطرحه على أحد يريد أن ُيثبت أمرًا ما أو يريد أن ُيقنع بشئ( أعرف، بال)كثيرًا ما تُفاجئك اإلجابة 

أو فالنة، أو لجنة ما أو مدير ما  كيف ستقوم بهذا؟ فيجيبك ال أعرف المهم أريد أن يقتنع فالن،: تسأله ،ما

 ....أو....أو موظف أو

ألن عملية اإلقناع والتأثير بحاجة لوسائل وأساليب ومنهجية محددة  والعاقل يقول هنا هذا كالم غير منهجي،

ويمكن الجزم بأن الوسائل واألساليب اإلقناعية بصفة عامة  ،عيعملية االتصال اإلقنا.تكون السبب في نجاح

والوسائل على وجه الخصوص هي أحد أهم أدوات نجاح عملية االتصال اإلقناعي، وأنه من دون معرفة 

الرسالة اإلقناعية الصحيحة  والتعرف على مواطن صناعة ،الوسائل الصحيحة واألساليب اإلقناعية الفّعالة

 .الصحيح ال يمكن الحديث عن أي تاثير أو إقناع وبنائها البناء

وال  ،أن تصل لمكان تريده ال تعرف طريقه وال تعرف كيفية الوصول إليه بكالم أخر، من الصعوبة البالغة،

 .وال تعرف أساسًا أنت ماذا تريد من هذا المكان وما هي غايتك منه ،تعرف الوسيلة الموصلة له

الوحدة السادسة 

وسائل التأثیر في االتصال اإلقناعي 
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وضوع وحدتنا الدرسية، المكان هو غايتك من هذا اإلقناع الذي تريد أن تنجح بنقل هذا الكالم بشكل عملي لم

واالسلوب هو الطريق الذي ستسلكه للوصول لما تريد، أما الوسيلة فهي األداة والكيفية التي  ،بالوصول إليه

 .ستكون السبب بوصولك لما تريد

 قناع والتأثيرمفهوم وسائل اإل :ثانياا 

ما  "وهي، "وسيلة"مفردها  ،الوسائل جمع ،تعريف اللغويال: أوالا 

 ".يتقرب به إلى الشيء

.كّل ما يتحقَّق به غرض معّين: الَوِسيَلةُ 

 ،الَوِسيلة ما يتقرب به إلى الغير ،َو َس لَ  :أتى في مختار الصحاح

 .والجمع الَوِسيُل والَوَساِئل والتَّْوِسيل والتََّوسُّل

وَتَوسَّل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه  ،ربه وسيلة بالتشديدَوسَّل فالن إلى : يقال

 .بعمل

أو غاية  ،أيَّة وسيلة أو أداة يمكن بواسطتها إيصال فكرة: وسيلة إعالن

 .معيَّنة إلى أذهان الجمهور

 ،تبادل األفكار أو اآلراء أو المعلومات عن طريق الكالم: وسائل اإلعالم
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 .أو الكتابة أو اإلشارات

 :سيلة في اللغة يراد به معنيانُنطق الو 

 .الوصلة والقربة .1

 .المنـزلة والدرجة عند الملك .2

 .إذا عمل عماًل تقرَّب به إلى اهلل سبحانه وتعالى ،توسل فالن إلى اهلل تعالى: على المعنى األولى

 .وهو المنـزلة والدرجة عند الملك، وعليه سميت أعلى منـزلة في الجنة وسيلة: المعنى الثاني

تعَرف الوسيلة في االصطالح اإلقناعي ، التعريف االصطالحي: ثانياا 

 :بأنها

أو المرسل إليه وصواًل  ،ما يستعين به المرسل لتبليغ رسالته إلى المتلقي

 .إلى اإلقناع المطلوب

 :تنقسم الوسائل اإلقناعية إلى قسمين

 .وتمثل الصفات اإلقناعية للمرسل ،وسائل معنوية: القسم األول

 :وهذا القسم له أنواع هي ،وسائل مادية: م الثانيالقس

ومن أمثلتها األقوال بكل ألوانها من خطاب، أو حوار، أو محاضرة، أو : الوسائل المادية الفطرية .أ 

 .درس، أو حديث عادي

 .ومن أمثلتها ما جدَّ من اختراعات ومكتشفات ألجهزة االتصال المختلفة: الوسائل العلمية والفنية .ب 
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 .ومن أمثلتها وسائل اإلعالم، المدارس، الجامعات، المراكز الثقافية، األندية ونحوها: تطبيقيةالوسائل ال

قناعياألسلوبًفيًاالتصالًاإلمفهومً :ثالثا ً

 :قناعياالتصال اإل في التعريف اللغوي لألسلوب

سلكت أسلوب : ويقال ،الطريق والوجهة والمذهب والفن: األسلوب هو

 .وكالمه أي طريقته ،فالن

، أي على طريق من طرقهم ،هو على أسلوب من أساليب القوم: يقال

إذًا فاألسلوب في اللغة يطلق ويراد به عدة ، وكل طريق ممتد فهو أسلوب

 .الطريق والوجهة والفن: معان منها
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 :قناعيصال اإلتاال  في التعريف االصطالحي لألسلوب

ن الصعب تحديد مصطلح عام نظرًا لشمولية المعنى اللغوي لألسلوب، فم

قناعي، لكن أشهر ما قيل حول وشامل لكلمة األسلوب في االتصال اإل

 :قناعي أنهالتعريف االصطالحي لألسلوب في االتصال اإل

مجموعة الطرق القولية والعملية والفنية التي يستخدمها المتكلم في تأليف "

أو المتلقي  ،إليهواختيار مفرداته للعبور إلى قلب وعقل المرسل  ،كالمه

 ."قناعبقصد التأثير واإل
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انطالقًا من المعنى اللغوي واالصطالحي لوسائل اإلقناع وأساليبه يتضح مدى االرتباط بين وسائل وأساليب 

 :ناعيوعناصر عملية االتصال اإلق ،قناعاإل

لكل عنصر من عناصر االتصال اإلقناعي له أدواته ووسائله الخاصة التي يستعان بها لتحقيق األهداف 

، وسائل اإلقناع تبقى خاضعة لنموذج ونوع اإلقناع المستخدمأضف لذلك أن  ،المحددة من العملية اإلقناعية

دور ) ،و المرسل رسالته اإلقناعيةيخضع للدور الذي يرسل منه المصّدر أ األسلوب اإلقناعي أيضاا كذلك 

، وبكال النوعين (مباشر أو غير مباشر)ولنوع اإلقناع  ،(دور األب، دور اإلعالمي، دور الموظف، المدير

 .تستخدم آليات التحفيز أو خلق الدافع

 .وسائل إلدراك وفهم حالة المتلقي الوسائل المتعلقة بشخصية المرسل: وسنبين في الفقرات التالية

الوسائل المتعلقة بشخصية المرسل

 :الوسائل البصرية .أ 

يقصد بها مجموعة الصور الذهنية التي يستعين بها المرسل كوسائل 

إيضاح ومحفزات تكون معتمدة على معرفة الحاجات النفسية للمتلقي، 

والمستوى المنطقي الذي يتحدث منه، والتي يقدمها المرسل معتمدًا على 

اللفظية، والقدرة اللغوية التي تمكنه من رسم الصور الذهنية البراعة 

 .المناسبة

ًمدى االرتباط بين وسائل وأساليب اإلقناع وعناصر عملية االتصال اإلقناعي  :رابعًا 
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جوهر عملها يعتمد على رسم الصور الذهنية للمتلقي وتحفيزه على الشراء : مثال ذلك اإلعالنات المرئية

، وأكثر قوة وأكثر تميز وأكثر شهرة، وكل (مثالً )واقتناء السلع ألنها سوف تساعده ليكون أكثر جاذبية 

 .هذه العبارات هي صور ذهنية تكون بمثابة المحرك الذي يدفع المتلقي أقل ما يمكن للتجريب

أما مراعاة المستوى المنطقي يكون من خالل خصوصية اإلعالن، فكل إعالن يخاطب مستوى منطقي 

 .مختلف، هذا لرجال األعمال، وهذا لسيدات المنازل، وذاك للمستثمرين وهكذا

الموجه للمنطقة العربية عن ذاك الموجه لمنطقة أخرى، ولكل منطقة أو بيئة لها  يختلف إعالن المنتج

مستوى منطقي مختلف يعتمد على القوانين المعيشية المعتمدة من طرق تفكير وعادات وتقاليد وأعراف 

 .وطموحات وأحالم

 :الوسائل السمعية .ب 

قية واألوزان يقصد بها مجمل األنغام واأللحان والكلمات والجمل الموسي

اإليقاعية التي تستخدم إلثارة المشاعر عند المتلقي، وهذا ال يقتصر فقط 

ها ينعلى اإلعالنات أو األغاني فقط، بل يتعداه لتلحين طريقة الكالم وتلو 

بطريقة موسيقية مناسبة للرسالة اإلقناعية، وهذا ما يطلق عليه 

أو المرسل أثناء حواره أو نقاشه أن يتحول  بالموسيقية الصوتية، وال يطلب هنا من ذاك المتحدث

لمطرب، لكن المقصود هنا أن يكون المتحدث أو المرسل متقنًا لهذه الفنون بشكل يستطيع من خالله 

 .التحدث بطريقة مناسبة لمحتوى الرسالة، ليصل بذلك للتأثير المطلوب عند المتلقي

رف خط الذي يستخدم الصوت بطريقة خير مثال على ذلك هنا هو المذيع المحترف، ضع تحت محت

 .أو الخبر المراد إيصاله للمتلقي ،مهنية تخدم من خاللها الكلمة الدالة على الفكرة
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 :الوسائل العاطفية .ج 

يقصد بها مجمل األدوات والوسائل التي تتوجه للمشاعر واألحاسيس 

 التي بدورها تدفع السلوك عند الجمهور المتلقي بطريقة ،اإلنسانية

 .انفعالية

غالبًا ما تتوجه الوسائل العاطفية باتجاه القيم والمعتقدات والحاجات اإلنسانية غير المشبعة، فتعمل على 

ثارتها بطرق منها السلبية ومنها اإليجابية، مستخدمة األدوات السمعية والمرئية الفّعالة لتساعد  تحفيزها وا 

ألمر الذي يدفع بالسلوك بطريقة أحيانًا تكون واعية على تشكيل تصورات ذهنية عند الجمهور المتلقي، ا

 .وكثيرًا ما تكون غير واعية وغير مدركة ،ومدركة

وبشتى أشكالها وأنواعها تستخدم الوسائل  ،من الجدير أن نلفت النظر إلى أنه أغلب الوسائل اإلعالمية

بما يخدم منهجية التوجه  ،روسمخطط له ومد العاطفية لتثير حاالت انفعالية عند الجمهور والمتلقي بشكل

 .األيديولوجي واالستثماري للمحطة، أو القناة أو الجهة المنتجة للبرامج

 وسائل إلدراك وفهم حالة المتلقي

المقصود بوسائل التعرف على المتلقي، مجمل الوسائل واألدوات التي تساعد المرسل، وتمّكنه من التعرف 

 :شخصية المتلقي، وذلك لهدفينعلى صفات وخصائص ومالمح 

 .أولهما إعداد محتوى الرسالة بما يتناسب مع صفات وخصائص المتلقي .1
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ثانيهما اختيار األسلوب األنسب إلرسال الرسالة بالشكل الذي يحقق أهداف المرسل من هذا  .2

 .اإلرسال

 :يتم التوجه للمتلقي بحسب

 رة المتلقي على فهم الرسالة، المستوى حاجة المتلقي لمضمون الرسالة، مدى قد: شخصية المتلقي

الثقافي والعلمي للمتلقي، التحصيل الدراسي، الحاجات النفسية والدوافع السلوكية التي غالبًا ما تعرف 

من خالل العمر الزمني للمتلقي وسلوكياته الظاهرة، طريقة التحدث والنبرة الصوتية، ردود األفعال، 

 .قياالهتمامات، المظهر الخارجي للمتل

 يديولوجيات، عادات وتقاليد، : بيئة المتلقي وما تحمل من قيم ومعتقدات، اتجاهات فكرية، أفكار وا 

 .أعراف وطرق معيشة، موروث ثقافي

 االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الفكرية، النفسية، التكنولوجية: الظروف المحيطة بالمتلقي.

 وسائل مساعدة لفهم حالة المتلقي

التي يستطيع  ،الدراسات والفنون الحديثة المتعلقة باالتصال اإلقناعي إلى بعض الوسائل المساعدةتوصلت 

 :نذكر منها، ؤ بسلوكياتهبوالتن ،المرسل من خاللها التعرف على طرق تفكير المتلقي أو المرسل إليه

.المستويات المنطقية للمرسل إليه أو المتلقي .1

 .و المتلقياألنماط التمثيلية للمرسل إليه أ .2
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.البرامج العقلية للمرسل إليه أو المتلقي .3

 :وسآتي على شرحها على التتالي

المستوىات المنطقية للمرسل إليه أو المتلقي: أوالا 

 ماذا نعني بالمستويات المنطقية؟

 ،لى البنية الفكرية للمتلقيع المستويات المنطقية طريقة للتعرف 

.واألنماط الخفية للتفكير

حد أقوى المبادئ التي يجب أن يدركها المرسل ويأخذها بعين فهي أ

العالم روبرت "االعتبار إلعداد الرسائل اإلقناعية بشكل فَعال ومنهجي، 

وضع معالم هذه المستويات بناء على أعمال ودراسات أعدها  "دلتز

 .م1792عام  "غريغوري باتسون" ،العالم األنثروبولوجي

كل مستوى من هذه المستويات له  من مستويات للتأثير على سلوك اإلنسان،واكتشف حينها أن هناك عدد 

وأي تغيير  ،وكل مستوى يؤثر على المستوى الذي يليه ،متعلقاته من القيم والمعتقدات والدوافع السلوكية

اة فالتأثير فيها يعتبر تأثيرًا شاماًل في حي ،يحدث في المستوى األعلى يؤثر على ما دونه من المستويات

 .اإلنسان
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:هي مستوياته إلى ستة مستويات "روبرت دلتز" قسم العالم

 البيئة: المستوى األول. 

 السلوك: المستوى الثاني. 

 القدرات: المستوى الثالث. 

 القيم واالعتقادات: المستوى الرابع. 

 الهوية: المستوى الخامس. 

 االتصاالت والصلة: المستوى السادس.

(.أين ومتى)ان المناسب إلرسال الرسالة هي المكان والزم :ةئالبي

 (.ماذا أفعل)األقوال واألفعال المرتبطة بهدف الرسالة  :السلوك

 .التمكن من السلوك المرتبط بالرسالة :المهارات

 ؟)...(بالنسبة لك في  يءما هو أهم ش: هي إجابة السؤال: القيم

مثل أنا أعتقد أنني ال أستطيع تعلم لغة  ،ن خطأوقد تكو  ،وقد تكون صواباً  ،ما نؤمن ونثق بصحته :االعتقاد

 .(كيف أفعل)ونستند إليها في الحكم على األمور  ،ونستخدم هذه القيم واالعتقادات لتوجيه حياتنا، أجنبية

 .هي مرآة الذات، من نحن وكيف ننظر ألنفسنا :الهوية

(.مع من)الروحي  العالقات التي نحتاجها، وأعلى هذه االتصاالت هو االتصال :االتصاالت
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 األنماط التمثيلية للمرسل إليه أو المتلقي: ثانياا 

 :يمثل اإلحساس المتولد عن كل حاسة من الحواس الخمس نمطًا خاصًا لإلدراك

  (.نسبة إلى الصورة)اإلدراك الناتج عن الرؤية يدعى النمط البصري أو الصوري 

 اإلدراك الناتج عن السماع هو النمط السمعي. 

  اك الناتج عن اإلحساس بشيء هو النمط الحسياإلدر. 

هناك إدراك يشترك فيه نمطان أو أكثر من أنماط اإلحساس، كما يمكن تحويل اإلدراك من نمط إلى نمط، 

، وهي تطير في (نمط صوري)، فإننا نتصور شكل هذه الطائرة (نمط سمعي)فعندما نسمع صوت الطائرة 

في " محمد التكريتي"إلى نمط صوري، هذا ما جاء به العالم العراقي  السماء، أي أننا حولنا النمط السمعي

 .كتابه آفاق بال حدود

، تقوم باستقبال المعلومات وتخزينها في (بوابات الجهاز العصبي، الحواس)فالمستقبالت الحية عند اإلنسان 

 .الدماغ، ومن ثم تستدعى بنفس الطريقة التي خزنت بها

كلها في عملية اإلدراك إال أن الغالبية العظمى لما ندرك ولما نتذكر تأتي عن بالرغم من اشتراك الحواس 

، البصر، اإلحساس، عن طريقها تتمثل المعلومات في أذهاننا عن الواقع السمع: رئيسيةطريق ثالث حواس 

 .وكيفية إدراكها من العالم الخارجي

ثة موجودة كلها لدى اإلنسان لكن عندما نطلق على شخص نمط الجدير بالذكر هنا أن األنماط التمثيلية الثال

 :ما، فيكون هو األغلب
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 هو اإلدراك الناتج عن الرؤية: النمط البصري. 

 هو اإلدراك الناتج عن السمع: النمط السمعي. 

 هو اإلدراك الناتج عن اإلحساس الذوقي، الشمي، اللمسي، والشعور: النمط الحسي. 

:يتصف بالشخص ذو النمط البصري 

دائم الحركة يتميز  ،يأخذ أنفاسًا قصيرة وسريعة ،بسرعةالتحدث  ،المرتفعوت الص

يعطي اهتمامًا كبيرًا للصور والمناظر أكثر من األصوات أو  ،بالنشاط والحيوية

 .لألحداث( تخيله)يتخذ قراراته على أساس ما يراه  ،األحاسيس

 :الشخص ذو النظام السمعي

متزن يتميز ، يتنفس بطريقة مريحة ،ات صوت متنوعة في التحدثيستخدم طبق 

يعطي اهتمامًا أكثر لألصوات  ،بقدرته الشديدة على اإلنصات لآلخرين بدون مقاطعة

يتخذ قراراته على  ،عن المناظر األحاسيس خالل تجاربه وما يمر به من أحداث

 .أساس ما يسمعه وعلى تحليله
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:الشخص ذو النظام الحسي

يعطي اهتمامًا أكبر  ،يتنفس ببطء وعمق، يتحدث بصوت منخفض ،تميز بالهدوءي

يتخذ قراراته بناءًا على أحاسيسه ، للمشاعر واألحاسيس عن األصوات والصور

 .وبالتالي على قراراته ،ومن الممكن أن يؤثر اآلخرون على أحاسيسه

الرسالة لألنماط التمثيلية  على مدى مناغمة نجاح الرسالة يعتمد بشكل مباشر ن وبعد هذا التفصيل، فإناآل

ن خالفت األنماط، للتأثر ستقبال والتخزين وصوالً االوافقت الرسالة النمط تم  إن، فالعقلية للمتلقي فالحكم  ،وا 

ن كان بشكل غير مباشر  .على الرسالة يكون بالرفض وا 

 ربما يسأل سائل وكيف يكون التناغم هذا الذي ذكرت؟

 :ستخدما يعني، وفق نمط المتلقي إن كان المتلقي معروف النمط ن خالل إعداد الرسالةيكون التناغم م

 النمط الصوري للمتلقي الصوري. 

 النمط السمعي للمتلقي السمعي. 

 النمط الحسي للمتلقي الحسي. 

 :إن لم أكن على معرفة بنمط المتلقي أعمل على

  ًبناء األلفة أوال. 

 ل المعايرة الدقيقة جدًا للكلمات المستخدمة من قبل المتلقي هل من خال، أجتهد ألكتشف نمط المتلقي

 .حسية يستخدم كلمات صورية أو سمعية أو
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 أراقب النبرة الصوتية وشدتها، لغة الجسد والحركات واإليماءات واإلشارات المستخدمة

البرامج العقلية للمرسل إليه أو المتلقي: ثالثاا 

والبصمات المختلفة من بصمة  والنبرة الصوتية التي تدعى لحن الخطاب، التمثيلية العقليةإضافة إلى األنماط 

آخر، فإن هناك مميزات أخرى لها عالقة مباشرة اإلصبع وصواًل إلى بصمة العين التي يتميز بها إنسان عن 

وهي الطريق  وسلوكه، فكير اإلنسانتدعى بالبرامج العقلية، هذه البرامج تحدد طريقة ت باالتصال االقناعي،

فهي برامج داخلية عقلية نستخدمها في تحديد ما ننتبه إليه من  إلى معرفة كيفية معالجة الفرد للمعلومات،

يدعى بالبرمجة اللغوية  مؤسسي ما "جون غريندر"والعالم  "ريتشارد باندلر"هذا ماتوصل إليه العالم ، معلومات

تمامًا كما الحاسوب  لوب يوجد برنامج عقلي هو المسؤول عنه،حيث أكدا على أنه لكل سلوك مط، العصبية

والعقل  ،لم يكن هناك برنامج مخصص لهذه العملية إذ ال يمكن أن يقوم الحاسوب بأي عملية حاسوبية ما

فهو يقوم بتلقي المعلومات والبيانات الهائلة من العالم  ،يقوم بمعالجة المعلومات بنفس الطريقة أيضاً 

ذا ما ، ويتم أرشفتها بعد ذلك داخل الدماغ ،ينظمها ويحللها إلى صور وأصوات وأحاسيس ثم ،الخارجي وا 

أما التعرف  ،فإنه يكون من السهل التعامل معه والتأثير فيه عرفنا هذه البرامج أو االستراتيجيات لشخص ما،

األلفاظ المستخدمة، ردود طريقة الكالم، : مثل ،على هذه البرامج فيكون من خالل معايرة السلوك بشكل دقيق

ومع ، وغيرها من المؤشرات الدالة على هذه البرامج ،األفعال، االهتمامات، معرفة المستوى المنطقي لآلخر

 .وجود العدد الكبير من هذه البرامج إال أنها تبقى خاضعة لبرامج عقلية عليا هي المسؤولة عنها
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يتعلق بموضوع االتصال  كن أكثر ما يهمنا منها هو مال الكالم في هذا الموضوع لمسارات تخصصية،يأخذنا 

 :نذكر منها البرامج التالية ،قناعي والتأثيراإل

 بتعادقتراب واالبرنامج اال. 

 برنامج المرجعية الداخلية والمرجعية الخارجية. 

 برنامج التشابهي والفروقي. 

 برنامج في الزمن وخالل الزمن. 

 برنامج اإلجمال والتفصيل. 

 (ابتعادي ،اقترابي)لتحفيز للقرب من واالبتعاد عن برنامج ا

أو أشياء تحفزهم، لديهم  ،أو أهداف ،يعملون األشياء ألنهم يريدون الوصول إلى حصيلة معينة: اإلقترابيون

لديهم صعوبة في تحديد  ،لهم قائمة أولويات ولديهم إدارة جيدة لهذه األولويات نجاز،يريدون اإلالطموح و 

لديهم مشكلة  ،لديهم عدم الوعي باألشياء التي ال تعمل أو األشياء الخاطئة، يدون االبتعاد عنهالشيء الذي ير 

 .ولديهم استجابة ممتازة للبواعث والمحفزات ،في البقاء على األهداف أو إدارة األولويات

محرك يعملون األشياء بسبب أنهم يريدون االبتعاد عن وضع معين يتحفزون من خالل ال: اإلبتعاديون

لديهم  ،باالبتعاد عن والتخلص من الضغط أو يحصل على التحرر من السهولة أن يتأثر بالمواقف السلبية
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رغم فطرية البرنامج إال أن و  ،لديهم استجابة ممتازة للتهديد والمرض، استجابة ممتازة للتأثر بالمواقف السلبية

 .اكتسابهتلعب دورًا في تعزيز البيئة 

وأيضًا معرفة ما هو الشيء الخاص  ،الضروري أن تعرف هل هو اقترابي أم ابتعاديلتحفيز شخص ما من ف

 :مثالً  ،الذي يقترب منه أو يبتعد

 .اذكر له نتائج ايجابية ،اقترابي

 .اذكر له نتائج سلبية، بتعاديواال

فقد  ،ةبل المسألة نسبي ،وصنف اقترابي فقط ،صنف ابتعادي فقط ،الناس ليسوا صنفين اثنين فقط في هذا

لكن هذا اليعني أنه لن يكون في بعض السياقات  ،يكون برنامج االبتعاد هو الغالب عند فالن من الناس

وقد يغلب على شخص آخر برنامج االقتراب لكن هذا ال يعني أنه لن يكون في بعض السياقات  ،اقترابياً 

 .لسياقاتفهي كغيرها من صفات األنماط الشخصية مرتبطة بالمواقف وا ،ابتعادياً 

 المرجعية الداخلية والمرجعية الخارجيةبرنامج 

 .قراره وفقط( رأيه)من يتخذ القرار بناء على مرجعية داخلية : صاحب المرجعية الداخلية

 .نمن يتخذ القرار بناء على الرأي الخارجي مواقف اآلخري: صاحب المرجعية الخارجية

ن أنكر : أصحاب المرجعية الداخلية يمشي وقد يرفع الصوت إلى أعلى حد، ينهاه  ،ه الناسيلبس ما يحب وا 

الناس عن الشيء فيأتيه، ال يستأذن في قراراته، يقيمون األشياء على أساس ما يناسب ويالءم تفكيرهم، 
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يعطي التحفيز الذاتي لنفسه ويعمل القرار بمفرده، قرارهم بناء على ما يريدون أن يعملوه وكيف يعملوه، ليس 

 .وربما يستشير اآلخرين ولكنه في النهاية هو من يتخذ القرار ،قبول الناس أو رفضهملديه مشكلة في 

يقيمون األشياء على  ،يرجع عن أي قرار إتخذه بمجرد أن أنكره أي شخص: أصحاب المرجعية الخارجية

توجيه أساس ما يالءم تفكير اآلخرين، يبالغ في العناية بهندامه، يحتاجون اآلخرين ليعطونهم النصح وال

والتحفيز، ال يستطيعون اتخاذ القرار بنفسهم، يحتاجون إلى التغذية الرجعية لألشياء التي عملوها، يجدون 

 .إال إذا وجدوا شخص آخر يعطيهم التوجيه والتغذية الرجعية ،صعوبة لالبتداء في أي مهمة واالنتهاء منها

محافظة تربي على المرجعية الخارجية والبيئة البيئة ال)من حيث األصل المرجعية فطرية ولكن البيئة تؤثر 

 ) .الداخليةالمنفتحة تربي على المرجعية 

 فمن الخطأ مخاطبتهم بما نرى أو نسمع أو نشعر، المراهقون في اإلجمال يميلون إلى المرجعية الداخلية

أو نجاحهم هم، فبتعزيز  بحهم هم أو فوزهمالقناعي معهم البد أن ننطلق من ر لننجح باتصالنا ابل  ،نحن

مرجعيتهم الداخلية نستطيع أن نصل ألمر نريده نحن لكن هم من يتخذون قراره، وهذا أمر صعب على اآلباء 

 .ويحتاج لتدريب

 :للتعرف على المرجعية الداخلية والخارجية اسأل مثل هذه األسئلة

 كيف تعرف أنك على حق أو في الطريق الصحيح؟

 لك وعلى أحسن وجه؟كيف تعرف أنك تقوم بعم
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 لتشابه والفروقابرنامج 

أنت تشبه فالن، هذه المحاضرة مثل تلك، هذا الكالم كهذا، هذه الفكرة كتلك، والتشابهات : أصحاب التشابه

 .وتؤدي إلى سرعة الحكم والتصنيف ،تدعو في النهاية إلى االنغالقكثيرًا ما

، يحبون أن تبقى األشياء متشابهة بصورة نسبية ،االختالفيالحظون التشابه أواًل ثم : التشابه مع االستثناء

 :ب التشابهأصحاب  زويمتا ،وبطيئةالتغيير يحدث بصورة متدرجة 

 .عند وجود عدد وحيد أو قليل من المعلومات ،القدرة على الربط بين األفكار .1

.الفروق المزعجةألنهم ال يدققون في  ،التعامل مع األشخاصيمتلكون سهولة ولين في  .2

 .نا ارتاح لكأأنت تشبهني ف ،المساعدة على إيجاد العالقات الحسنة .3

 .التشابه يسبب األلفة .4

يحبون التغيير  ،يالحظون األشياء المختلفة أو الغير متطابقة لخبراتهم السابقة :أصحاب الفروق

 ،ويحبون التغيير الجذري ،نهيعتقدون في التغيير ويطلبو  ،ال يحبون الوضع الثابت أو المستقر ،ويريدونه

 .لو كان عملهم ليس فيه التغيير الكافي فإنهم ينتقلون إلى مكان آخر

 :ي بأنهالفروق الشخصويتصف 

ال يحب المكث في ، حتى الشكلوالشرب  الطعاممن النوعية التي تدقق كثيرًا يبحث عن الجديد في  .1

 .وظيفة زمنًا طويالً 
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حظ الفروق ويحكم من خالل المقارنات، يالحظ الفروق دائمًا في يال هألنالسريع لك ميزة التعلم تيم .2

ن كانت دقيقة  :يالفروق الشخصيعاب على  ماوأكثر ، األماكن التي يزورها وا 

.ومن ثم الميل إلى االنطواء ،سرعة الملل وعدم القدرة على إنشاء العالقات -

 .فال ينسجم معهم بسهولة ،يالحظ الفروق على اآلخرين -

 .ون صعوبة في التعامل معهيجد اآلخر  -

 .والكل على خطأ ،ال يعجبه أحد -

 ما هي العالقة بين ما تعمله اآلن وما كنت تعمله قبل شهر؟: يمكن اكتشافه من خالل السؤال حول

  )الزمنخالل و في الزمن )الزمن برنامج 

إذا  ،من شيئًا بعينهال يعني الز  ،ينتبه للزمن يعيشه دون أنال يالحظ سوى الحدث الذي : في الزمن

ذا ضحك يضحك بعمق ،إذا فرح يفرح بعمق ،تفاعل مع الدرس ال يشعر بمرور الوقت ذا بكى  ،وا   كذلكوا 

 ....و...ن والفرحفهو يستمتع ويستغرق باللعب والعمل والحز  ،ليس عنده حدود بين العمل واللعب

 :(في الزمن)هذا البرنامج ميزات أصحاب 

.المستغرق بغض النظر عن الوقت كنة عندهمتاحة ومم اإلبداع أهلية -

وأحيانًا يبطئ حتى يفاجأ  ،يكتباالمتحان إلى آخر الوقت يبقى يجيب على األسئلة و  الطالب في -

 .بانتهاء الوقت
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.وتفاعل معه يتذكرهولكن ما ذاكره بعمق ما درس ال ينسى  -

 .يتركهاما  غالباً و  ،نشىء البرامج والمشاريعي -

 :ما يستخدم العبارات التالية لفت إلى الساعة وكثيراً يكثر الت: خالل الزمن

 .عندي موعد أو إلتزام .1

 .عندي اجتماع .2

 .لم أستعد لمقابلة الغد .3

 .لم أنهي ذاك األمر .4

:بأنه( الزمنخالل )برنامج أصحاب  يمتاز

 .ينظم البرامج بشكل جيد -

 .كثر الحديث عن الوقتي -

 .يحسن برمجة المواعيد بدقة عالية -

 .ل الماضي والحاضر والمستقبل دائمًا في ذهنهيحم -

.في داخل البرنامج الينشغل به بقدر ما ينشغل بالوقت -

.%111إداري رائع ينفذ خطط رائعة ويعيش البرنامج . -
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 برنامج التفصيلي واإلجمالي

ريقتين فالناس تفكر وتقدم المعلومة بإحدى الط ،هذا برنامج التعامل مع حجم المعلومات وهو نمط للتفكير

جمال  .إما تفصيل أوا 

 ،يتكلم بمستوى منطقي تفصيلي ،التحديد والدقة يعطيك كل التفاصيل الصغيرةهم أهل  :أصحاب التفصيل

يحبون ويفضلون أن ينظموا  ،لديهم االستطاعة واإلمكانية في فهم القطعة الصغيرة من المعطيات

 .لوياتويجدون صعوبة في تحديد األو  ،المعلومة الصغيرة بالتتابع

 ،أي يتكلم بمستوى منطقي أعلى ،هم أصحاب المفاهيم الكلية يعطوك الصورة الكلية :أصحاب اإلجمال

يجدون إحساسهم وأنفسهم في إطار كبير، يرى المشروع  ،فهو أكثر تالؤمًا مع المعلومات اإلجمالية

 .يقة عشوائيةبالشمول يستطيع أن يتخيل ويفهم العمل بأجزائه الضرورية، ولكنهم يرونها بطر 

والصحيح أن نسلك المناسب في الوقت  ،هناك من يميل إلى اإلجمال وهناك من يميل إلى التفصيل

 .فاإلجمال نظريات والتفصيل تطبيقات ،المناسب
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 نتيجة: خامساا 

ن الوسائل األن وبعد هذه الرحلة التفصيلية التي إبتدأت مع مفهوم الوسائل واألساليب مرورًا بمدى اإلرتباط بي

وصلنا إلى المحطة األهم  ،مج العقلية للمتلقياواألنماط التمثيلية العقلية والبر  والعناصرفي االتصال اإلقناعي،

األساليب المنهجية في إعداد الرسالة والتي بعنوان  ،الوحدة السابعة في مقررنافي رحلتنا هذه وهي محطة 

 .اإلقناعية

 :تها المرسل وهيأسئلة البد أن يعرف إجاب هناكولكن 

 ؟متى يكون المستقبل مهيئاً 

 القتناع؟متى يكون أكثر قابلية لو 

 ؟ماهي المنهجية الصحيحة في اختيار األساليب اإلقناعية

 .ضمن فقرات وحدتنا القادمة ألسئلة ومحاور أخرى ستكون معناإجابات هذه ا
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:الخالصة  

قناع فّعال،هذه الوحدة بعناصرها ا حيث أن  لمختارة تبيان ومعرفة للوسائل التي ال بد منها لعملية تأثير وا 

 .عملية اإلقناع والتأثير بحاجة لوسائل وأساليب منهجية تكون السبب في نجاح عملية االتصال اإلقناعي

لغوي واالصطالحي، والوسائل اإلقناعية بأقسامها إدراك المفهوم العام لوسائل اإلقناع والتأثير بتعريفه ال

كالوسائل الفطرية والوسائل العلمية والفنية المادية الوسائل و التي تمثل الصفات اإلقناعية للمرسل إليه المعنوية 

 وهو الطريق والوجهة والمذهب والفن في التعريف اللغويباإلضافة إلى مفهوم األسلوب في االتصال اإلقناعي 

صعب تحديد مصطلح عام وشامل لكلمة أسلوب بسبب شمولية المعنى اللغوي لألسلوب في االتصال حيث ي

مجموعة الطرق القولية والعملية والفنية التي  واالصطالحيوتعريفه اإلقناعي وهو أسلوب من أساليب القوم 

 .مهيستخدمها المتكلم في تأليف كال
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يتضح مدى االرتباط بين وسائل وأساليب  أساليبهحي لوسائل اإلقناع و وانطالقًا من المعنى اللغوي واالصطال

 .اإلقناع وعناصر عملية االتصال اإلقناعي

سمعية وعاطفية والمقصود بوسائل تبيان وسائل اإلقناع المتعلقة بشخصية المرسل من وسائل بصرية و 

للتعرف على صفات وخصائص التعرف على المتلقي بأنها مجمل الوسائل واألدوات التي تساعد المرسل 

 .شخصية المتلقي

توصلت الدراسات والفنون الحديثة المتعلقة باالتصال اإلقناعي إلى بعض الوسائل المساعدة التي يستطيع 

 .المرسل من خاللها التعرف على طرق تفكير المتلقي والمرسل إليه والتنبؤ بسلوكياته
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التمارين

، اشرح مدى أهمية اختيار ي وأساليب االتصال اإلقناعيبعد دراستك لمفهوم وسائل االتصال اإلقناع -1

.الوسائل واألساليب في نجاح عملية االتصال االقناعي

؟يمدى االرتباط بين وسائل وأساليب اإلقناع وعناصر عملية االتصال اإلقناع ما -2

.قارن بين أنواع األنماط التمثيلية العقلية مبينًا ميزات وعيوب كل نمط -3

.واشرح درجة أهميتهم في إعداد الرسالة اإلقناعيةمج العقلية الواردة في الوحدة عدد أنواع البرا -4

 :اختر اإلجابة الصحيحة -5

 :هجاء في التعريف االصطالحي لألسلوب في االتصال اإلقناعي أن

A.  مجموعة الطرق العملية التي يستخدمها المتكلم في تأليف كالمه واختيار مفرداته بقصد

 .التأثير واإلقناع

B. جموعة الطرق الفنية التي يستخدمها المتكلم في تأليف كالمه واختيار مفرداته بقصد التأثير م

.واإلقناع

C. كل اإلجابات السابقة صحيحة. 

D. كل اإلجابات السابقة غير صحيحة.

اإلجابةًالصحيحة:Cًًكل اإلجابات السابقة صحيحة.
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:اإلقناعي يظهر من خالل االرتباط بين وسائل وأساليب اإلقناع وعناصر عملية االتصال

A. خضوع وسائل اإلقناع لنموذج ونوع اإلقناع المستخدم. 

B. خضوع األسلوب اإلقناعي للدور الذي يرسل منه المرسل رسالته اإلقناعية. 

C.  (.مباشر أو غير مباشر)خضوع الوسائل واألساليب لنوع اإلقناع

D. كل اإلجابات السابقة صحيحة.

E. كل اإلجابات السابقة خاطئة. 

.كل اإلجابات السابقة صحيحة .Dً:ابةًالصحيحةاإلج

يقصد بالوسائل البصرية مجموعة الصور الذهنية التي يستعين بها المرسل كوسائل إيضاح ومحفزات 

:تكون معتمدة على

A. معرفة الحاجات النفسية للمتلقي. 

B.  منهالمستوى المنطقي الذي يتحدث. 

C. األنماط التمثيلية للمتلقي. 

D. ية للمتلقيالبرامج العقل. 

E. كل اإلجابات السابقة صحيحة. 
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F. كل اإلجابات السابقة خاطئة.

 كل اإلجابات السابقة صحيحةEًً:اإلجابةًالصحيحة

 :جاء في معنى المستويات المنطقية بأنها

A. طريقة للتعرف على البنية الفكرية للمتلقي واألنماط الخفية للتفكير.

B.  ساإلحساس المتولد عن كل حاسة من الحواس الخم.

C. طريقة لمعرفة كيفية معالجة الفرد للمعلومات. 

D. كل اإلجابات السابقة صحيحة. 

E. كل اإلجابات السابقة غيرصحيحة. 

 .طريقة للتعرف على البنية الفكرية للمتلقي واألنماط الخفية للتفكيرAً :الصحيحةاإلجابةً
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:المراجع

.1774 ،الطبعة األولى ،دار الصفوة، (دراسة مقارنة)قناع نظريات في أساليب اإل ،علي رزق.د -1

مكتبةترجمة  ،(وتؤثر عليهم وتغير آراءهمكيف تسترعي انتباه اآلخرين )فن اإلقناع  ،هاري مليز -2

 .2111الطبعة األولى ، جرير

 .2117 ،األولى الطبعة ،مكتبة جريرترجمة ، (فن إقناع األخرين)اإلقناع  ،جيمس بورج -3

 .2117 ،الطبعة األولى، دار النفائس، االتصال الفعال ،فهد خليل زايد.د -4

 .2113، مكتبة جريرترجمة ، قوة المواجهة اإليجابية ،باربرا باتشر -5

 .2113 ،الطبعة الخامسة ،دار الملتقى ،آفاق بال حدود ،محمد التكريتي .د -6

.2111 ،الطبعة األولى ،مة مكتبة جريرترج ،أسرار التنويم المغناطيسي ،آدم إيسون -7

.ترجمة مكتبة جرير ،مدرب البرمجة اللغوية العصبية ،ويندي غاغو ،إيان ماكديرموت -8
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.اإلقناعية الرسالة إعداد في الصحيحة المنهجية األساليب مفهوم: أولا 

هي الطريقة التي يتبعها العقل لمعالجة أو دراسة موضوع أو مسألة ما من أجل  :المنجية
 .التوصل إلى أهداف ونتائج معينة

الفكرية أحسن استخدام للوصول كما تعني تعلم اإلنسان كيفية استخدام القدرات الفكرية والملكات 
إذًا المنهجية هي طريقة التفكير الصحيح  ،إلى نتيجة معينة بأقل جهد وأقصر طريقة ممكنة

 .والبناء

 المنهجية أهمية

 :تظهر أهمية الفكر المنهجي باعتباره

الوحدة السابعة 

األساليب المنهجية في بناء الرسالة اإلقناعية 
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 المفاهيم  تنمي القدرات على فهم المعلومات والبيانات ومعرفة: وتنظيم وتفكيرفكر  أداة
 .واألسس الخاصة بأي موضوع أو بحث

 تزود بالخبرات التي تمكن من القراءة التحليلية والفاحصة الموصلة : وتطبيق عمل أداة
 .للتقييم الصحيح

 على معالجة األمور والمشكالت ورسم خطوات المسار المحقق  تساعد: تخطيط أداة
 .لألهداف الموصل للرؤية

 بداع فن أداة تساعد على تجنب الخطوات المبعثرة والهفوات وتساعد على اإلبتكار : وا 
 .من خالل اإلرشادات واألدوات العلمية والفنية

اإلقناعي التصال في والمنهج األسلوب بين التفريق: ثانياا 

والتعريف  ،جاء معنا في الوحدة السابقة أن األسلوب هو الطريق والوجهة والمذهب والفن
مجموعة الطرق القولية والعملية والفنية التي : "االصطالحي لألسلوب في االتصال االقناعي هو

يستخدمها المتكلم في تأليف كالمه واختيار مفرداته للعبور إلى قلب وعقل المرسل إليه أو المتلقي 
 ".بقصد التأثير واالقناع

بنية على القدرات والملكات الفكرية التي يتبعها أما المنهج فيعني الخطوات العلمية والعملية الم
 .العقل بقصد الوصول لهدف أو غاية

بذلك نصل إلى أن األسلوب هو الطريق الموصل لألهداف والنتائج أما المنهجية فهي الخطوات 
 .الفكرية التي ستُتّبع على هذا الطريق

 :هي إلقناعيةتكون األساليب المنهجية في إعداد الرسالة ابناًء على ما سبق 

الخطوات العلمية والعملية التي سُتسلك في الطريق الموصل إلعداد الرسالة اإلقناعية 
 الصحيحة 
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 أنواع الرسائل اإلقناعية: ثالثاا 

 :تنقسم الرسائل اإلقناعية وفقاً 

رسائل ترفيهية، ثقافية،رسائل  إعالمية،رسائل : للهدف-1
 .إلخ.... رسائل إرشادية

هناك رسائل تكون موجهة الى كافة: للفئة المستهدفة-2
الشرائح والفئات، وهناك رسائل تكون موجهة الى شرائح 

 .وفئات خاصة

هناك رسائل يكون محتواها إخباري لألخبار أوالتحقيقات أو علمي: للشكل والمحتوى-3
 .إلخ. ...للمحاضرات والندوات أو فني لعروض الشعبية

في دراسة لهما )فقد بّين كاًل من ميلفن كراسك وهندي لسكي  مجال الرسائل العالنيةأما في 
 :لنوعين رئيسيين من الرسائل االعالنية هما( عن أنماط الرسائل اإلقناعية

 .معرفية عقالنية موضوعية معلومات وتتضمن الحقائق على تعتمد التي الرسائل .1
ثارة الذهنية والصور الخيال على تعتمد التي الرسائل .2  نحو موجهة وتكون العواطف وا 

 .مشبعة الغير اإلنسانية الحاجات

171



 أساليب إعداد الرسالة

الرسالة االتصالية هي قلب عملية االتصال وحلقة الوصل بين 
المرسل والمستقبل، فال يمكن أن تتم عملية االتصال بدونها، وال 

الخصائص في الرسالة االتصالية حتى تكون بد من توفر بعض 
 :ناجحة وهي أن تكون

 الكاملة والصورة الكامل المعنى تعطي وكاملة تامة 
 .االتصال من للهدف

 المتلقي أو المستقبل لدى مفهومة وجلية واضحة. 
 ومعنىً  لغةً  مضبوطةو  صحيحة. 
 متحيزة غير صريحة. 
 ومختصرة موجزة. 
 ودمثة لطيفه. 

واإلحتراف والمهنية في إعداد الرسالة بالشكل اإلقناعي الصحيح يتطلب من المرسل إتقان للعديد 
من أساليب إعداد الرسالة اإلقناعية ليتمكن بذلك من اختيار 
األسلوب المناسب حسب األهداف الموضوعة مسبقًا للرسالة، 

وأشكال ويقصد بأساليب اإلقناع هنا إستخدام كافة طرق 
اإلتصال للتأثير على المتلقي وحمله على تقبل الرسالة 

 .والتفاعل معها

 :ويمكن تصنيف الناس في التأثير والتأثر إلى صنفين

يتأثر بالعواطف والروحانيات والسلوكيات الراقية الرفيعة  األول
 .والقيم األخالقية وقصص العطاء والفداء واإليثار
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يتأثر بالقيم المادية والسلوكيات واألخالقيات التي تجلب  الثاني
 .أكبر قدر من المصالح المادية وبكل أشكالها

للمستوى المنطقي للشريحة المستهدفة بالرسالة  وكالهما يخضعان
الحوار، المناظرة، الجدل، )نوع االتصال إن كان اتصال مباشر ول

 مباشراتصال غير أو  ،(التفاوض، المناقشة، تبادل وجهات النظر
التسويق، اإلعالن، المقال، الدراما، المسرح، األلبسة، األطعمة، )

السينما، األغاني، األلعاب، التطور التكنولوجي، البرامج 
 .وبكال النوعين تستخدم آليات التحفيز أو خلق الدافع ،(التلفزيونية، االرتباطات الشرطية

 :إعداد الرسالة اإلقناعيةمن أهم األساليب المستخدمة في 

 :األسلوب الجدلي .1

ويطلق عليه أيضًا األسلوب السببي، هذا األسلوب يعتمد على قوة البراهين والدالئل والحجج 
 :وينقسم هذا األسلوب إلى نوعين ،المناسبة للطروحات واألفكار

جاد العالقة بين ويتم إستخدام هذا األسلوب بهدف إي: من األسباب إلى النتائج: النوع األّول
األشياء عن طريق التسليم بأسباب وظروف معّينة ينتج عنها حدوث نتائج لتلك الظروف أو 

ويعتبر هذا األسلوب بمثابة الخلفية التي يؤسس عليها المرسل البراهين والحجج  ،األسباب
 .التي تساعده في تقوية طرحه، ما يؤثر بشكل جيِّد في مسألة اإلقناع

وهنا يقدم المرسل النتائج على األسباب بهدف التأثير : من النتائج إلى األسباب: النوع الثاني
على المتلقي قصد إثارة مشاعره نحو القضية اأُلم، ودور المرسل هنا أن يقدم النتائج أواًّل ثّم 

 .يدعمها باألسباب، وهو عكس ما يحدث في النوع األّول
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 :األسلوب التجزيئي .2

األسلوب التخصيصي، وسمي بالتجزيئي ألّن المرسل يقوم بطرح القضية ويطلق عليه أحيانًا 
وذلك باإلنتقال من حالة العمومية إلى حالة الخصوصية، باعتبار أّن  ،أو الفكرة ويركز عليها

 .الجماهير تأخذ األمور بعمومها وأن ما ينطبق على األصل ينطبق على الفرع

 :األسلوب التعميمي .3

هذا األسلوب هو شد إنتباه المتلقي إلى الفكرة المطروحة من قبل المرسل الهدف من إستخدام 
من الخصوصية إلى العمومية، وهذا األسلوب يعتمد على إستخدام مثال محدد يتم  ينتقل حيث

 .تعميمه فيما بعد كقاعدة عامة

 :األسلوب المقارن .4

بهدف تحديد الفرق بينهما، ويكون  يعتمد هذا األسلوب على المقارنة بين فكرتين أو طرحين
تحديد الفرق بعد معرفة األسباب والظروف المحيطة بكل طرح وتحليل السمات والوظائف 

 .الخاصة بكل فكرة، ثّم في النهاية إصدار حكم والوصول إلى النتائج

 :المعياري األسلوب .5

حددة، وبعدها يأتي التعريف وهو بمثابة مقياس يستخدمه المرسل لوصف حالة من الحاالت الم
بالنتائج بقياسها بحالة أخرى ذات أسباب وظروف مشابهة، وبعد ذلك يأتي إصدار الحكم الذي 

 .يعبر عن وجهة نظر المرسل والذي يرى أّنه قادر على إقناع الجماهير

 :الدللي األسلوب .6

الواقعية والبراهين الموضوعية، يقصد باألسلوب الداللي اإلستشهاد باألدلة المنطقية والحجج 
باإلعتماد على المصادر الموثوقة واإلستشهادات كاألدلة الدينية، واإلستشهاد بالحوادث الحقيقية 
ستخدام أقوال المشاهير والنجوم واإلستدالل باألدلة الشعرية  واألمثلة الواقعية أو اإلفتراضية، وا 

 .والنثرية والحكم واألمثال
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 رض األفكار والطروحات في التصال القناعيأساليب ع: رابعاا 

ينبغي على المرسل أن يقوم بتقديم أفكاره إلى المتلقي بشكل مشرق ومشوق، ولن تكون كذلك ما 
لم يتم عرضها بأسلوب سهل وبسيط ومتوافق مع إهتمامه، ومن أقوى األساليب المساعدة على 

 :ذلك

:القصصي األسلوب -1
ويعتبر  ،للمتلقي بالنتيجة التي يود الوصول إليها اإليحاء األسلوب،الهدف من إستخدام هذا 

األسلوب القصصي من أهم أساليب العرض، كون المتلقي يستمتع بتتبع تفاصيل القصة وفي 
 .نفس الوقت يستفيد من العبرة أو التهديد أو اإلرشاد أو التوعية المتواجدة بين طيات القصة

:السردي القصصي األسلوب -2
الفنون القصصية المختلفة كالدراما والحكاية  استخداميتمّيز هذا النوع بمواصفات إضافية وهي 

والحبكة واإلثارة، كما يتميز بأسلوب تتبع األحداث بطريقة سردية بهدف إثارة اإلنتباه أو التنبيه 
 .للسلوكيات التي يود المرسل من المتلقي تجنبها

:اإلثارةب المفعم األسلوب -3
ثارة عواطفه وأحاسيسه هي أبرز أهداف هذا األسلوب، وغالبًا ما يزود هذا  شد إنتباه المتلقي وا 

 .األسلوب بطرح األسئلة والمواضيع المثيرة والجذابة

:األسلوب التسلسلي -4
ويستخدم هذا األسلوب لتقديم يد العون إلى القارئ لفهم ما يدور حوله من أحداث ويحميه من 

األسلوب التسلسلي الزماني، واألسلوب التسلسلي "وينقسم إلى  ،العشوائية في ترتيب األفكار
المكاني واألسلوب التسلسلي النوعي، واألسلوب التسلسلي الوصفي، واألسلوب التسلسلي المعتمد 

 ".على الطرافة، واألسلوب التسلسلي المألوف
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الرسالة الخطوات المنهجية لبناء : خامساا 
 القناعية

بعد التبيان السابق لمعنى كلمة المنهجية والفكر المنهجيى 
وأنواع الرسائل اإلقناعية وأساليبها، يتعين على المرسل 

المتمكن معرفة اإلجابة على أسئلة تعتبر بمثابة الخطوات 
 :التي ال بد من اتباعها إلعداد الرسالة اإلقناعية بالشكل المنهجي وهي على التتالي

هوالهدف من هذا االتصال االقناعي هل هو نقل أفكار ومعارف، زرع معتقدات، ما -1
تدريب، خلق تأثير معين ليدفع بسلوك  تعليم،تشكيل توجهات، رسم صور ذهنية، 

 رؤية أو لمسالة مفهوم تصحيح رؤية، أو مفهوم تغيير ما، قناعة تغييرباتجاه معين، 
 .معلومة إثبات أو تصحيح جديدة، زاوية من

القيم، اختالف هو هل اإلقناعي، االتصال نجاح تعيق أن يمكن التي األسباب هي ما -2

.الثقافة الشخصية، السمات المصالح، تغير

مباشر؟هو نوع االتصال االقناعي؟ هل هو اقناع مباشر أو غير  ما -3

سيتبع؟ الذي األسلوب ماهو -4

اإلثبات؟ طريقة ماهي -5

وضعت؟ التي األهداف ستحقق التي االستراتيجية ماهي -6

اإلقناعية؟ المرسل وشخصية ستتبع التي االسترتيجية بين والتوافق التالئم مقدار ماهو -7

المستوى) به المحيطة والبيئة المتلقي وقيم خصوصية مع تتوافق المناسبة الهيكلية هل -8

؟(للمتلقي المنطقي
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وقابلية الدوافعتشمل .)له؟ الموجهة بالرسالة والتأثر لالستجابة المتلقي قابلية مامدى -9

 والثقة والطبائع والصفات والذهنية النفسية الحالة وأيضاً  والميول االستقبال

(.والمصداقية

بعد اإلجابة على هذه األسئلة، اآلن يأتي دور اختيار الوسائل واألدوات المناسبة التي يجب أن 
رسال الرسالة اإلقناعية بالشكل المناسبتستخدم لنجاح هذا االتصال   .االقناعي وا 

الحمالت  يطالتسويق االجتماعي والتخط)وقد بّين الدكتور فؤاد عبد المنعم البكري في كتابه 
أنه لنجاح الرسالة اإلقناعية وتحقيق أهدافها ينبغي أن تتوفر في الرسالة االعالمية ( يةاالعالم

 :عدة عناصر أهمها

 .والتي ستستبعد ومدى قوتها ،األدلة التي سوف تستخدم تحديد .1
والتي يجب أن تخضع لقواعد كاملة ونفسية دقيقة لتصبح  ،الرموز التي تشكل الرسالة تحديد .2

 .أكثر فاعلية
ويقصد بها نفاذ الرسالة إلى المستقبل بسرعة وسهولة مع القدرة على تذكر : االنقرائية .3

 .قراءة محتواها بيسر وسهولة والقدرة عل ،محتواها
أو  ،أي تداعي األفكار وترتبيها بانسياب طبيعي دون وجود فجوة في أجزاءها: االنسيابية .4

 .عدم الترابط في األفكار
وهي تناول الموضوع مباشرة وبشكل محدد والوصول إلى النقطة المقصودة بأقصر : الرشاقة .5

 .طريق
 .ح ينبغي استخدام كلمات ذات معنى واضح ومحددوحتى يتحقق الوضو : الوضوح .6

 أخرى بكلمات المعنى تاكيد. 
 المعنى توضح أمثلة تقديم. 
 الوضوح على تساعد التي المقارنات استخدام. 

فالمرسل يقوم باستثمار الوقت األنسب إلرسال الرسالة : اختبار الوقت المناسب لنشر الرسالة .7
 .المتلقي أو الجمهور حتى تلقى االستجابة المطلوبة من طرف
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 المعالم القناعية للمرسل المنهجي

نستطيع إجمال هذه المعالم لمظاهر الشخصية المنهجية 
 :والمتمكنة للمرسل من خالل البنود التالية

 .التفريق بين األدوات والوسائل والمهارات اإلقناعية .1

تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس من كل عملية  .2
 .اإلقناعياالتصال 

التمكن من مهارات فكرية ومنهجية إلعداد الرسالة  .3
 .بالشكل الصحيح

 .البراعة في التعرف على دوافع وحاجات المتلقي .4

 .المقدرة على الصياغة اللغوية المناسبة للرسالة .5

 .القدرة الفائقة على التماسك وضبط النفس .6

 .التفاؤل واليقين بالنجاح .7

 .تركيز االنتباهالقدرة على  .8

 .التعاون في األعمال المشتركة مع فريق العمل .9

 .الوضوح والثبات وعدم التردد والشك -11

معالم الشخصية وعند قياس هذه القدرات باعتبارها اتجاهات الفرد نحو نفسه، تظهر 
 :على النحو التاليالمنهجية 

178



 الهدممقابلالبناء. 

 النمطية              مقابلاالبتكار. 

 اإلنتظار             مقابلالمبادرة. 

 التشاؤممقابلالتفاؤل. 

 التقاعسمقابلالحماس. 

 الالمباالةمقابل              المسؤولية. 

 األنانيةمقابلاألثرة. 

 اإلهمالمقابلالمثابرة. 

 االنهيار               مقابل          الصمود. 

 الالوعيمقابلالوعي. 

 الشرود             مقابلاإلنتباه.
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 نموذج دلتا للتأثير

في كتابه " كيفين هوجان"هو نموذج لتوصيات جاء بها العالم 
علم التأثير، أوردها بناًء على األبحاث والدراسات النفسية 
الحديثة التي أتت في فنون اإلقناع والتأثير، حيث أن كل بند 

المطلوب وفرصة من هذه البنود هو منطلق للوصول للتأثير 
 .لمعرفة نقاط القوة والضعف في األداء اإلقناعي

  :من خالل: عليها والحفاظ المودة صنع .1
 المضمون باستخدام المتلقي مع االنسجام صنع 

 .المتلقي لحاجات المناسسب
 نفاق أو تملق دون المناسب والتقدير الصادق االحترم إظهار. 
 جودة وأكثر وقت وبأقصر المتوقع من أكثر تقديم. 
 حاجاتهم يشبع فيما والتحدث الناس واهتمامات مصالح اكتشاف. 

 :خالل من والنسجامأساليب المحاكاة والتوافق وصولا للمواءمة  استخدام .2
 الخارجي المادي بالمظهر العناية. 
 المناسبة الصوتيىة اإلشارات استخدام. 
 المناسبه لغاته واستخدام الجسد لوضعية إدراك. 
 لألفراد العليا القيم مخاطبة. 

 :من خالل فعالية رسائل اإلقناع إلى اقصى حد زيادة .3
 فارقاً  تصنع أن شأنها من التي للمناسبة األولوية ومعرفة المعلومات ذكر ترتيب 

 .للمتلقي رسالته إرسال في المرسل نجاح فرص في هائالً 
 أو التتالي على يؤثر ربما به تفكر أو تقرؤه، أو إليه، تستمع أو تراه، شئ كل 

 .تتّبعه الذي التسلسل
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 المرتبطة والمعتقدات الذهنية الصور زرع من للتمكن والمدروس المنظم التكرار 
 .بالرسالة

 المرسلة للرسالة الفوائد من أكثر والصفات السمات ذكر من اإلكثار. 
الفارق بينك وبين كل  وما اإلقناعية؟ما أبرز ما يميزك رسالتك : اإلجابة على سؤال .4

 منافسيك؟
 األستخدام مع المتلقي، عند المناسبة اإلثارة لصنع به تمتاز الذي والتفرد المثير الفارق أذكر -

 .االستغراب أو الدهشة ومشاعر والبهجة الحماس ألدوات المناسب
 التفكير على تحمله بذلك الرسالة، لمحتوى والميزات بالفوارق بإخباره المتلقي تفكير توجيه -

 .مباشر غير بشكل الموجه
 .النتيجة يحكم اإلطار يملك فمن اإلذعان ويزيد المبيعات نسبة يزيد الخيارات تقليل -
 .بالفعل يمتلكون ما قيمة تقدير في ُيغالون الناس أن فكرة مراعاة -

 مقاومة اإلقناع

" المقنعينالمقتنعون يجادلون : "هناك مقولة تقول

دراك لكل ما يمكن أن يوصل لمقاومة الرسالة  هذا يتطلب من المرسل ضبط إعداداته العقلية وا 
اإلقناعية حيث أنه من الممكن الوصول لهذه المقاومة من خالل الضرب على أوتار القيم أو 

الحساسية المعتقدات السلوكية العميقة أو نزع مسامير األمان للشخصيات هذا ما يدعى بأزرار 
التي تكون مرتبطة بقيمة عالية أو منطلق سلوكي مرتبط بمعتقد ديني أو رمز وقدوة اجتماعية 

مة الرسالة اإلقناعية ال بل و مرموقة، الضرب على هذه األزرار أو المسميات تكون السبب بمقا
أدوات في هذه الحالة يكون المرسل بحاجة إلمتالك  ،التحول لمحاربة هذه الرسالة مع المرسل

فكرية ونفسية تساعده على التصرف الصحيح بمثل هذه المواقف واألفضل عدم اإلقتراب أو 
 .التعرض لها

هي أن تنظر نظرة صادقة على موقعك الحالي، والموقع الذي تود أن : ضبط اإلعدادات العقلية
المواضع  تصل إليه وأن تعرف التحسينات التي يجب أن تقوم بها، وغالبًا ما نبعد تفكيرنا عن
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" ينبغي تحسين هذا وذاك"التي تشعرنا بعدم الراحة، ولكن أن اآلوان للتخلص من ملفات ومقوالت 
 .وتراكمتالتي تكدست فوق بعضها 

الموضوع أشبه بمعاودة ممارسة الرياضة بعد انقطاع دام لسنوات، نعم ربما تكون البداية غير 
الصحيح، وفي النهاية ستكون قادرًا على التعامل مع ما مريحة ولكنها ضرورية لتعود إلى الوضع 

 .لديك من نقاط ضعف، وستصبح األشياءالتي كانت صعبة أكثر سهولة
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 :الخالصة

: جاء معنا في الوحدة السابقة أن األسلوب لغة يعني الطريق والوجهة والمذهب والفن، ويقال
وكالمه، أما المنهج فيعني الخطوات العلمية والعملية التي يجب أي طريقته : سلكت أسلوب فالن

 .أن تتّبع بقصد الوصول لهدف أو غاية، وعرفه البعض بأنه فن التنظيم

الرسالة اإلقناعية هي قلب عملية االتصال اإلقناعي وحلقة الوصل بين المرسل والمستقبل، فال 
م األفكار والبيانات والصور واألدلة والبراهين تقدّ من خاللها  يمكن أن تتم عملية االتصال بدونها،

والشواهد واالرشادات بطريقة منظمة وجذابة ومؤثرة، وذلك من خالل االستخدام الذكي للغة 
والترتيب المنطقي للواقع واالحداث في شكل يناسب المتلقي ويثير اهتمامه وتدفعه للبحث عن 

تحدثه على مشاعر وفكر المتلقي، لذا البد من  المعلومات، فقوة الرسالة تكمن في التأثير الذي
أن تعد الرسالة إعدادًا منهجيًا ألنها هي المضمون والمحتوى الذي سيصل إلى المتلقي أو 

 .المرسل إليه أو الجمهور

عزيزي الطالب هذه الوحدة ستدلك على الطرق والخطوات المنهجية إلعداد الرسالة اإلقناعية 
مفهوم األساليب المنهجية الصحيحة في إعداد : لمحاور التاليةمن خالل ا.بالشكل الصحيح

الرسالة اإلقناعية، أهمية المنهجية في اإلتصال اإلقناعي، التفريق بين األسلوب والمنهج في 
االتصال اإلقناعي، أساليب إعداد الرسالة، أساليب عرض األفكار والطروحات في االتصال 

الرسالة االقناعية، المعالم االقناعية للمرسل المنهجي، نموذج االقناعي، الخطوات المنهجية لبناء 
 .دلتا للتأثير، مقاومة اإلقناع
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 التمارين

.واإلقناع التأثير عالم في المنهجي الفكر أهمية مدى مبيناً  المنهجية معنى اشرح .1
 .اإلقناعي االتصال في والمنهج األسلوب بين قارن .2
 القصصي األسلوب االقناعي، االتصال في والطروحات األفكار عرض أساليب من .3

 .برأيك فاعلية أكثر وأيهما األسلوبين هذين بين ماالفرق السردي القصصي واألسلوب
 إلعداد والمنهجية الفكرية المهارات من التمكن المنهجي للمرسل االقناعية المعالم من .4

.أهميته مدى مبيناً  البند هذا اشرح الصحيح، بالشكل الرسالة
الصحيحة اإلجابة اختر .5

 :تظهر أهمية الفكر المنهجي باعتباره: أولا 

A. أداة فكر وتفكير وتنظيم.
B. أداة عمل وتطبيق.

C. أ داة تخطیط. D. أ 
ابداع. E. ك ل  داة فن و 

ماسبق صحیح. F. ك ل 

ماسبق صحیح.

اإلجابة الصحيحة: E كل ماسبق صحيح. 

ثاني اا: يمكن تصنيف الناس في التأثير والتأثر إلى: 
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A. صنف يتأثر بالعواطف والروحانيات والسلوكيات الراقية الرفيعة. 
B. صنف يتاثر بالقيم األخالقية وقصص العطاء والفداء واإليثار. 
C. صنف يتاثر بالسلوكيات واألخالقيات التي تجلب أكبر قدر من المصالح المادية.
D. صنف يتأثر بالقيم المادية. 
E. كل ماسبق صحيح. 
F.  األول والثاني فقط مماسبق صحيحالبند. 

 .كل ماسبق صحيح E: الصحيحة اإلجابة

 :األسلوب القصصي السردي بمواصفات إضافية وهي يتمّيز: ثالثاا 

A.  إستخدام الفنون القصصية المختلفة كالدراما والحكاية والحبكة واإلثارة.
B.  تتبع األحداث بطريقة سردية بهدف إثارة اإلنتباه أو التنبيه للسلوكيات.
C. كل ما سبق صحيح. 
D. كل ماسبق غير صحيح. 

 .كل ماسبق صحيح C: الصحيحة اإلجابة

 :من المعالم القناعية للمرسل المنهجي: رابعاا 

A. القدرة على التفريق بين األدوات والوسائل والمهارات اإلقناعية. 
B.  واضحة وقابلة للقياس من كل عملية اإلتصال اإلقناعيتحديد أهداف. 

C. البراعة في التعرف على دوافع وحاجات المتلقي. 
D. كل ما سبق صحيح. 

E. كل ماسبق غير صحيح. 

اإلجابة الصحيحة: D. كل ما سبق صحيح 

185



 :المراجع

 .م2116 مكتبةجرير ترجمة التأثير، علم هوجان، كيفن .1
.المعرفة عالم الدرني، رجامحمد .د ترجمة، ف، ب اإلنساني، السلوك تكنولوجيا سكينر، .2
الطبعة األولى،  الصفوة، دار، (مقارنةدراسة ) اإلقناع أساليب في نظريات رزق،علي .د .3

1994. 
 مكتبة( عليهم وتؤثر آراءهم وتغير اآلخرين انتباه تسترعيكيف ) اإلقناع فن مليز، هاري .4

 .2111 األولى الطبعة جرير،
 .2113 الثالثة، الطبعة جرير، مكتبة اإلقناع، فن ميلز، هاري .5
 .2119 األولى، الطبعة جرير، مكتبة، (األخرين إقناعفن ) اإلقناع بورج، جيمس .6
 .2119 األولى، الطبعة النفائس، دار الفعال، االتصال زايد، خليلفهد .د .7
 .2113 جرير، مكتبة اإليجابية، المواجهة قوة باتشر، باربرا .8
 الكتب عالم االعالمية، للحمالت والتخطيط االجتماعي التسويق ،البكري المنعم عبد .9

.م 2117 القاهرة،
 الطبعة االجتماعي، التفاعل في ودوره اإلنساني االتصال عرقوب، أبو ابراهيم .11

 .م1993 عمان األولى،

186



 المفهوم العام للتكنولوجيا:أولا 

 :تطور مفهوم التكنولوجيا

، الشق األول من الكلمة باللغة (Tekhnologia)التكنولوجيا كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية 

 .فيعنى دراسة شيء( Logia)يعنى الحرفة أما الشق الثاني (Techne)اإلنجليزية 

قديمًا التكنولوجيا كانت تعنى الحرفية وانتقال المهارات اليدوية من جيل آلخر، وبالتدريج تطورت 

التصميمات واألساليب التقنية لتشمل بذلك كلمة تكنولوجيا لتعكس كل ما يرتبط بكلمة التغيير 

 :المبتكرة

الوحدة الثامنة 

البعد التكنولوجي لالتصال اإلقناعي 
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ير ببساطة إلى في منتصف القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كانت التكنولوجيا تش

طارات  الفنون العملية المستخدمة في خلق منتجات مادية ملموسة من صنع المالبس القطنية وا 

 .السيارات والهواتف والمحركات

أما في القرن العشرين فقد تطور مفهومها وأصبحت التكنولوجيا تضم كل شيء يفي باحتياجات 

التي تستخدم المعرفة العلمية والمهارات  وكل ما تحتاجه المصانع والمؤسسات ،اإلنسان المادية

فأصبحت التكنولوجيا مع بدايات هذا القرن مستودع المعرفة والمهارات  ،الهندسية في عملها

 .الخ...واإلبداعات واالبتكارات واالختراعات والتقنيات 

فأصبح يغطى العديد من  ،"تكنولوجيا"على مدار القرن العشرين ازداد استخدام مصطلح 

تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا الطبية، التكنولوجيا الحيوية، : المستويات والتصنيفات مثل

الخ، حتى أنها وصلت إلى كافة أنواع وأشكال البنية ...التكنولوجيا الصناعية  ،كنولوجيا التقنيةتال

اصة باالبتكارات والعمليات المستخدمة الخ الضرورية ألعمال التصميم والتصنيع والتشغيل التحتية

خبراء التصنيع، فالتكنولوجيا هي لالمهارات الهندسية والفنية واستثمار في خلق كل ما هو جديد 

 .نتاج الهندسة والعلم، وكل ذلك بهدف الوفاء باالحتياجات البشرية

 التكنولوجيا( سمات)طبيعة  :ثانياا 

 :أهمها السمات الفريدةتختص التكنولوجيا بالعديد من 

 بالتكنولوجيا العلم اتصال 
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العالقة بين العلم والتكنولوجيا وثيقة ومتينة، ومع أن فهم الطبيعة هو غاية ومقصد العلم 

وفروعه إال أن استثمار النتاج العلمي لتغيير البيئة المادية هو الهدف الواضح التي تسعى 

التكنولوجيا الجديدة وهو أداة النهوض  التكنولوجيا لتحقيقه، فالعلم هو جوهر تطور

بالتكنولوجيات الموجودة، ونتيجة للصلة الوثيقة بين العلم والتكنولوجيا فهناك الكثير من 

األشخاص تخلط بين كل ما ينتمي إلى المجال اآلخر، والبعض يعتقد أن التكنولوجيا ما هي 

، فتواجدها بيننا وظهور األفرع "علممجرد تطبيقًا لل"إال مجرد تطبيق للعلم، واألمر ليس كذلك 

الجديدة منها يحتاج إلى ما هو أبعد من تطبيقات العلم، فالتكنولوجيا هي نتاج تضافر كال 

من العلم والهندسة مع الخبرة والفن، فعند التوصل إلى دواء جديد يتم إيعاز هذا االكتشاف 

لعملي الذي تبناه العلماء للتوصل بأنه اكتشافًا علميًا، صحيح أنه ما يتضح للغالبية البحث ا

إلى هذا الدواء الجديد، إال أن هذا البحث تم توجيهه إلى نهاية تقنية، باستثناء بعض 

 .الصناعات التكنولوجية ذات التقنيات المعقدة التي يمكن تصنيفها على أنها علوم تطبيقية

 التصميم جوهرها التكنولوجيا: 

بإدراك الحاجة وتنتهي بإشباع هذه  عملية تتابعية تبدأالتصميم في التكنولوجيا هي  عملية

الحاجة بابتكار أو اختراع، وتبقى المسارات التكنولوجية متاحة لتستمر بصياغة المواصفات 

 .األفكار لتلبي كل متطلبات ومخرجات العلم ومستجدات المعرفة وتوليد

 الفعل=  التكنولوجيا: 

ولهذا السبب فإنه ينبغي  بة بإشباع وتلبية الحاجة،الدافع وراء النشاط التكنولوجي هو الرغ

على  بصورها المتعددة سواء بخلق النموذج األول الذي يبنى عمل كافة التصميمات وتنفيذها
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ذا تم الوفاء بالحاجة، حينها سوف يتم تقييم  أساسه نماذج أخرى، أو بخلق نماذج كمية، وا 

إذًا العالية،  للغرض ويتميز بقيمته ويصبح النشاط المتصل بخلقه محققاً  هذا التصميم،

 .التكنولوجيا تساوي الفعل

 األبعاد متعددة التكنولوجيا: 

تتعدد األبعاد للعمل التكنولوجي كونها تتضمن للعديد من المهام وتستلزم التعاون والتنسيق 

التطبيقية بين الكثير من الفعاليات، فعمليات التصميم واإلنتاج ال تنفك عن العمليات الفنية 

والكل ينطوي تحت المظلة العلمية والمعرفية، أضف إليهم خبرة أهل التخصص والمهارة 

 .العالية ممن يعمل ضمن نفس المجال التكنولوجي والتطبيقي العملي

 بالقيم تختص التكنولوجيا: 

خطوة من خطوات تطبيقاتها، وهذه  التكنولوجيا تنطوي على قيم تعمل على تحقيقها في كل

القيمة الجمالية، القيمة االقتصادية، قيمة : التصميم، ومن بينها م توصف بمعاييرالقي

بل ويمتد األمر إلى القيمة األخالقية من حيث  ،المالئمة للغرض، قيمة سهولة التصنيع

 .خطأ الحل الذي تم التوصل إليه صحة أو

 المجتمع؟ تشكل التي هي أم المجتمع يشكلها التكنولوجيا 

تقدم في المعرفة،  أنه ال يتم قياس قوة شركات التكنولوجيا بمدى ما تحرزه منيجب أن نعلم 

نما تُقاس باهتماماتها االجتماعية، وهناك أو في تحديد احتياجات البشر فقط، العديد من  وا 

تنفيذ إال القليل منها وهذا يرجع إلى أن المجتمع  أنواع التكنولوجيا الجديدة المتاحة ال يتم
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الجانب اآلخر يمكننا القول بأن  عليها وذلك من خالل خيارات المستهلك، وعلىويؤثر  يساهم

بتشكيل البيئة التي  المجتمع، فنجد أن تكنولوجيا صناعة الحاسوب قامت التكنولوجيا تشكل

وهذه العالقة التبادلية غيرت من طبيعة .بها اإلنسان ككل، نعيش فيها أو الطريقة التي يعيش

تفاعالتهم  طبيعة البشر حتى في كبير في المائة عام الماضية ومنبشكل  التكنولوجيا

 .االجتماعية

 الحتمية والتكنولوجيا :ثالثاا 

 التكنولوجيا بعيدًا كل البعد عن التأثير أو النفوذ هناك البعض ممن يعتقد بأن التغيير الذي تحدثه

المجتمعات وليس العكس صحيح من  بأن التكنولوجيا هي التي تؤثر على ويقّرون أيضاً  ،البشرى

مسارًا مستقاًل تتبعه  وأن لها ،"حتمية التكنولوجيا"وهذا ما يدعو إلى القول بـ تأثير المجتمع عليها،

تسير عليه  بحتمية ما"ويمتد هذا اإلدراك غير الواعي الذي يقر  ،بمنأى عن التوجيه البشري

 العنصر البشري في إعداد التصميمات الخاصة بها إلى عدم فهم الدور الذي يلعبه" التكنولوجيا

 .واستخداماتها
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فلن يتمكن البشر من موازنة المخاطر أو  إذا تم النظر إلى التكنولوجيا من خالل عدسة الحتمية،

يستفيد منها حيث يوجد من  ،تطبيقاتها المتعلقة بها، أو تحديد المنافع التي تعود علينا من التكلفة

يعكس مدى  وهذا في حد ذاته ،التي تسبب له عواقب غير مرغوب فيها ويوجد البعض اآلخر

 .تأثير اإلنسان عليها

 فوائد التكنولوجيا من :رابعاا 

:فوائد التكنولوجيا في مجال األعمال  .1
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التكنولوجيا، وخاصة ما يتعلق  إن مجال األعمال من أكثر المجاالت استفادة من تطبيقات

األعمال الذي طال مختلف النواحي العملية اإلنتاجية  بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في عالم

والتحكم بمصادر  أفضلففي العملية اإلنتاجية أصبحت الموارد البشرية تدار بشكل  ،والتجارية

أصبحت الصفقات عن بعد تعقد  وفي العملية التجارية ،اإلنتاج ومراقبتها أصبحت أكثر قوة

وكل ذلك ساهم  ،ظهر التوقيع االلكتروني اقات شراء وحديثاً فتابجميع مراحلها من عرض وطلب و 

في سرعة انجاز المعامالت التجارية، وغير ذلك من التطبيقات المهنية والفنية المرتبطة بعالم 

 :األعمال حيث أنها ساهمت في

 على الثروات الطبيعية، ولكن تعتمد على  ال تعتمد: ظهور اقتصاديات جديدة

مثل البرمجيات وأجهزة الحاسوب ومعدات )المكون التكنولوجي في اإلنتاج 

، وأيضًا تعتمد على االستثمار األمثل لموارد (االتصاالت واإللكترونيات الحديثة

المجتمع المادية المحدودة والقدرة على جذب رؤوس األموال، وفي تنمية القدرات 

 .هارات البشرية، بهدف توسيع دائرة االستثمار لها في القطاعات كافةوالم

  ساهمت تكنولوجيا  فقد :المنافسةتوسيع رقعة سوق العمل والتجارة والقدرة على

االتصاالت في فتح قنوات التعاون في أسواق السلع والخدمات والعمل داخل وعبر 

 .الحدود الدولية، إلى جانب إعادة هيكلة مؤسسات العمل، مهما كان حجمها

 وخاصة الشركات التي لها فروع متعددة  :الحصول على تفصيل حركة سير العمل

مي والتي تستخدم التكنولوجيا من أجل اتصال أو العال سواء على المستوى المحلى

بفروعها المتعددة، كما أن توافر المعلومات من خالل شبكة اإلنترنت، أتاح  أفضل
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التقارير التي تتوافر لها الحداثة دون تلك  فرصة االتصال باألسواق التنافسية وتقديم

.يدوياً  ختصة بهااإلحصائيات التي كانت تجمع من المراكز الم التقارير المبنية على

 سواء فيما  في مجال العمل تزيد من إنتاجية الموظف التكنولوجيا: إنتاجية الموظفين

بأعمال التصنيع، وعلى الرغم من أن  يختص باألعمال المكتبية أو تلك التي تتصل

تكلفة العمالة  التكنولوجيا هنا يتطلب المزيد من اإلنفاق لكنه يوفر من تطبيق

 اإلنتاج، ونفس الشيء ينطبق في مجال األعمال المتصلة بخدمةالمطلوبة لخطوات 

 تتتم مراجعة كافة البيانا العمالء والمتمثلة في الدعم اإلداري أو المحاسبي، حيث

 .المطلوبة في وقت بسيط للغاية

:فوائد التكنولوجيا في مجال التصالت .2

صارت االتصاالت المجرى الذي التقدم التكنولوجي في مجال االتصاالت ال حدود له، فقد 

وخير  ،يتدفق من خالله المعلومات التي تشكل فرقًا فاعاًل في مجمل نواحي الحياة المختلفة

 :دليل على ذلك دخول العالم المتقدم مرحلة االقتصاد الرقمي، الذي يعتمد على

 التجارية المعامالت لمصلحة والبيانات، المعلومات تدفق. 
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 اإلنترنت كةشب عبر األعمال إنجاز. 

 عالمة إنه إذ العالم، دول من العديد في شائعًا، تعبيراً  اإللكترونية، الحكومة تعبير أصبح 

 .إنجازها في والسرعة المعامالت، في للتيسير

 والوقت الجهد اختصار. 

  ًالعمل في المهارة إلى مؤشرا.

 :الثقافية للتكنولوجيا الفوائد .3

الحديثة إلى خلق فرص غير مسبوقة، للتبادل الثقافي، بين األفراد أدت تقنيات االتصاالت 

وأهم هذه التقنيات تأثيرًا اإلرسال التليفزيوني الفضائي،  ،والمجتمعات، في أماكن متفرقة من العالم

البريد اإللكتروني، وشبكات االتصال، وقواعد البيانات الضخمة، وشبكات : ووسائل أخرى، مثل

ا خلق ضرورة لنضج قدرات عقلية خاصة، الستيعاب األوضاع الجديدة، التي م ،الهاتف الخليوي

 .تدخل المجتمع، نتيجة لثقافة وعادات وتقاليد مختلفة، ترد إليه من الخارج
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4. فوائد التكنولوجیا في مجال البحث العلمي والتعلیم:

العلمي، والوسائل التي يتعاون من لقد غيرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أسلوب البحث 

 :خاللها العلماء، أثناء مراحل أبحاثهم

فا ألبحاث التي كانت تستغرق أشهر ًا طويلة يمكن إنجازها حالي ًا خالل ساعات قليلة.  

كما  يمكن من خالل شبكة اإلنترنت الحصول على أحدث البحوث العلمية الدولية،  

والمساهمة فيها، واالشتراك في حلقات النقاش الدائرة أثناء إجرائها، وتبادل اآلراء والوثائق 

العلمية. 

 إضافة إلى تنفيذ العمل المشترك، واإلطالع على أحدث الكتب ونتائج التجارب العلمية 

والمعملية. 

ومن أبرز إسهامات التكنولوجيا في مجال التعليم: 
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 حكم في نظام تعليمه، يت حيث أصبح الراغب في التعلم يستطيع أن :اإللكتروني التعليم

 .المعيشيةويختار المصدر العلمي وفقًا لوضعه المهني واالجتماعي وظروفه 

 مرجعية فورية لما  ياإللكتروني تعط هناك العديد من البرامج التعليم: االستجابة الفورية

التي بالتوضيحات  كما توجد ساحات النقاش والمكتبات التي تسمح يتساءل عنه المتعلم،

من السرعة عن طرح األسئلة التقليدية في  يحتاجها المتعلم بشكل تتوافر فيه مزيد

 .الدراسية الفصول

 من  يبالتعليم المفتوح لألفراد التي تعان التطور التكنولوجي يسمح: تعظيم عدد المتعلمين

 .الصعوبات المختلفة

:فوائد التكنولوجيا في مجالت الطب والصحة .5
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تكنولوجيا االتصاالت، مجال الطب بواسطة نظم االتصاالت الحديثة، وكذلك بعض طالت 

التقنيات الطبية المتقدمة، التي توفر اتصااًل تفاعليًا صوتيًا ومرئيًا، بين أطباء تفصل بينهم 

جراء التحاليل الطبية المختلفة من بعد، تعوض إلى  ،مسافات كبيرة فعملية تشخيص األمراض، وا 

حتى إن المؤسسات الطبية الكبيرة، تعقد  ،ن نقص األطباء المتخصصين المهرةحّد كبير م

فالتزاوج الذي حدث بين التكنولوجيا  ،اجتماعات استشارية لتشخيص بعض الحاالت الحرجة

التكنولوجيا في مجال  مجال الرعاية الصحية والمهن الطبية، ومن بين فوائد والطب أعاد تشكيل

 :الصحة

 طبية الحديثة مثل مقاييس الضغط وسكر الدم وغيرها، التي أتاحت األجهزة ال وجود

المستشفيات  عالج المرضى في المنزل، وبالتالي بقائهم فترة أقل في الفرصة الستكمال

 .العالج فيها مما يقلل التكلفة والمصاريف التي تنفق على

 اإللكتروني أو  إرسالها بالبريد المتابعة الدورية للمريض من خالل التقارير التي يتم

 من خالل شبكة اإلنترنت التي توفر الوقت والمجهود على بالحصول على المعلومات

 .المريض من الذهاب إلى عيادة الطبيب

تي سير التعليم الطبي األكاديمي، وخاصة في الدول النامية ذات اإلمكانيات المتواضعة،  

كما أسهمت في توفير المعلومات الطبية والكتب والمراجع، ونشر الثقافة الطبية والصحية 

والبيئية، وقد أنشئت مواقع علمية على شبكة اإلنترنت لتوفر االستشارات الطبية والصحية 

والبيئية في صورة مبسطة وسهلة.
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:الفوائد الجتماعية للتكنولوجيا .6

أدت تقنیات االتصال الحدیثة إلى خلق نوع جدید من المجتمعات، یطلق علیها أسماء عدیدة 

مختلفة، منها: المجتمع الذكي، أو المجتمع االفتراضي، یحكم التقارب والتفاعل في هذا المجتمع 

طریقة وأسلوب التعامل مع العولمة وطریق المعلومات السریع، وتفاعل الوسائط المتعددة، بینما 

قدیم ًا كان یحكم التقارب والتفاعل المجتمعي العوامل السیاسیة والعوامل الجغرافیة والعوامل 

االقتصادیة. 
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إضافًة إلى أن التكنولوجيا  ،وقد تميزت المجتمعات االفتراضية بجملة من التغييرات والمالمح

: ت حياتناأسهمت بقدر هائل من التطور والتقدم للبشرية بأسرها، من خالل تغطيتها لكافة مجاال

التسوق، التواصل، االتصاالت، الخدمات العامة، األعمال البنكية، ترتيبات السفر، القبول في 

لذا  الخ،....الجامعات، سد الفجوة الثقافية، ضمان التطور المستمر الذي يسهل لإلنسان حياته

 .يعيشها اإلنسان ففوائدها تعدت لتصل ألنشطة الحياة اليومية التي

 السلبية للتكنولوجيا اآلثار :خامساا 

حياة سهلة، إال أنها تحمل في طياتها  على الرغم من أن التكنولوجيا ساعدت على أن يحيا البشر

فمن أهم  ،يعتقد الكثير منا مخاطر كامنة، وهي ليست نافعة وحسنة النوايا بشكل مطلق كما

 :سلبيات التكنولوجيا

 :البطالةقلة فرص العمل وانتشار 

حل الكثير من إجراءات األعمال التي تتطلب  بما أن أدوات تكنولوجيا المعلومات ساهمت في

إتمام األعمال  العديد من الموظفين، وأصبحت اآللة تحل محل اإلنسان في الوقت ومجهود

 علىالمجاالت المختلفة، ما كان له األثر السلبي الكبير  وبالتالي اإلقالل من عدد العاملين في

 .التوظف ووجود فرص متاحة للعمل
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 :غياب الخصوصية

االتصال بين األشخاص أسرع وأسهل، لكنها حملت معها  صحيح أن تكنولوجيا المعلومات جعلت

حيث يمكن الحصول على المعلومات الخاصة واألسرار الشخصية  ،تتعلق بالخصوصية أمور

أخالقية وغير إنسانية، هذا ما خلق  المخزنة عبر الحسابات اإللكترونية الشخصية، بطرق غير

 .حالة من التهيب والحذر وعدم االستقرار

:غياب األمان الوظيفي

ُيستهان بها، ألن التكنولوجيا تتغير يومًا  تكنولوجيا المعلومات جعلت األمان الوظيفي قضية ال

على كل ما للتعلم واإلطالع  وهذا يعني حتمية االستعداد المطرد والثابت ألي شخص بعد يوم،

بمجريات  ويحل محله أشخاص أكثر وعياً  ،الوظيفة التي يعمل بها هو جديد حتى ال تضيع منه

 .التطور الذي يدور من حولهم

:هيمنة ثقافات دون أخرى

متصلة  المعلومات جعلت العالم الذي نعيش فيه أصغر وبلدانه على الرغم من أن تكنولوجيا

في هيمنة الثقافات القوية للدول الصناعية  الجانب اآلخرببعضها البعض، إال أنها ساهمت على 

 الدول األضعف في البلدان النامية  على ثقافات

والمتمثلة في  انتشار أفكار الدولة المتحكمة في تكنولوجيا المعلومات تتمثل هذه الهيمنة في

ننكر أن محاسن  ع أنوال نستطي ،هيمنة اللغة اإلنجليزية الواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى

التي توجد بين دول العالم ببعضها  التكنولوجيا ترجح كفتها، فهي لم تقرب المسافات البعيدة
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تعد هناك ما  فلم ،على الفوارق الثقافية واللغوية إلى جانب الجغرافية البعض فحسب بل تغلبت

 (.إلكترونيًا فقط)يسمى بالحدود 

 :سطوة وسائل اإلعالم المتعددة

سمة من سمات العصر الحديث، حيث أمست مكونات العملية اإلعالمية  أصبحتالتي 

المطبوعة أو الصوتية أو المرئية متفاعلة ومتداخلة، لمصلحة المجتمع الذكي وأخالقياته الجديدة، 

وتحمل رساالت لمجتمعات العالم الغربي  ،التي تحمل في مضمونها االنفتاح والتسامح من ناحية

 .قها وِقيمها المادية البراغاماتية من ناحية أخرىبثقافاتها وأخال

 تكنولوجيا التصال اإلقناعي :سادساا 

تعرف تكنولوجيا االتصال بأنها الجهود اإلنسانية وطرق التفكير المستخدمة لنقل المعلومات 

والمهارات والخبرات من خالل اكتشاف وسائل تكنولوجية يتم بمقتضاها تفاعل بين مرسل 

ومستقبل ورسالة في مضامين اجتماعية معينة، وفي هذا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات 

ويمكن االتفاق على أن االتصال هو عملية مشاركة في األفكار  ،ومنبهات بين األفراد

والمعلومات، عن طريق عمليات إرسال وبث للمعنى، وتوجيه وتسيير له، ثم استقباله بكفاءة 

 . بة مستهدفة في وسط اجتماعي مقصودمعينة، لخلق استجا

المرسل للفكر المنهجي اإلقناعي والتمكن من األساليب والمهارات  امتالكهنا تأتي أهمية 

 .والوسائل اإلقناعية التي تسهم في عملية االستثمار األمثل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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:النتيجة

تفصيلي ومرحلي يتحتم منهجيًا لدراسة البعد التكنولوجي لالتصال اإلقناعي التأسيس له بشكل 

وذلك بهدف معرفة مدى أهمية االتصاالت اإللكترونية في مجال االتصال اإلقناعي وكيفية 

استثمارها بالشكل الصحيح والمنهجي لذلك أفرد له وحدة كاملة لتغطية بعض الجوانب المتعلقة 

 :ةبهذا الموضوع لتأتي الوحدات القادمة وقد ُأسس لها بالشكل الصحيح محاور هذه الوحد

 المفهوم العام للتكنولوجيا 

  فوائد التكنولوجيا 

  اآلثار السلبية للتكنولوجيا 

 -تكنولوجيا االتصال اإلقناعي.
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 الخالصة

أن التكنولوجيا هي نتاج الهندسة والعلم وتطور مفهوم التكنولوجيا الذي أصبح يضم كل شيء 

 .يفي باحتياجات اإلنسان المادية

تختص التكنولوجيا بالعديد من السمات الفريدة من حيث العالقة بين العلم والتكنولوجيا وعملية 

ن التكنولوجيا تساوي الفعل وذلك بتعدد األبعاد كونها تتضمن العديد  التصميم في التكنولوجيا وا 

 من المهام وتستلزم التعاون والتنسيق بين الفعاليات 

ل على تحقيقها وأنه اليتم قياس قوة شركات التكنولوجيابمدى ما تنطوي التكنولوجيا على قيم تعم

 تحرزه من تقدم في المعرفة 

وما يدعو إلى القول بحتمية التكنولوجيا أن البعض يعتقد بأن التغيير الذي تحدثه التكنولوجيا 

 .يؤثر على المجتمعات وليس العكس صحيح من تأثير المجتمعات عليها

رعة إنجاز المعامالت التجارية وكان لها فوائد عديدة في مجال ساهمت التكنولوجيا في س

األعمال واالتصاالت وفوائد ثقافية وقد غيرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أسلوب البحث 

العلمي والوسائل التي يتعاون من خاللها العلماء ولقد طالت تكنولوجيا االتصاالت أيضًا مجال 

يثة والتزاوج الذي حدث بين التكنولوجيا والطب أعاد تشكيل الطب بواسطة نظم اتصاالت حد

 .مجال الرعاية الصحية والمهن الطبية وكان للتكنولوجيا فوائد عدة في مجال الصحة

خلقت تكنولوجيا االتصاالت نوع جديد من المجتمعات وعلى الرغم من أنها ساعدت على أن 

خاطر وهي ليست نافعة بشكل مطلق ولها يحيا البشر حياة سهلة إال أنها تحمل في طياتها م
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سلبيات كثيرة في انتشار البطالة وغياب الخصوصية واألمان الوظيفي باألضافة إلى هيمنة 

 .ثقافات دول أخرى وسطوة وسائل اإلعالم

 :إضافية معلومات

 األدوات من غيرها أو الذكي، الهاتف أو الكمبيوتر جهاز مثل التكنولوجية، لألجهزة يمكن هل

 السلوك؟ في وطريقتنا تفكيرنا طريقة تغيير أدوات أحد تكون أن التكنولوجية، الحديثة

 التأثير أدوات أحد تكون أن أو حياتنا، في ومصيرية هامة قرارات اتخاذ إلى بنا تؤدي أن لها وهل

 .األسئلة هذه على ستجيب كيف القادمة الدراسية الوحدات في لننظر واإلقناع؟
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 التمارين

 .الثالث للمراحل مفصالً  أذكرها مراحل بثالث ُأختصر التكنولوجيا مفهوم تطور

غيرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أسلوب البحث العلمي، والوسائل التي يتعاون من 

 .خاللها العلماء، تحدث عن ارتباط التكنولوجيا بالبحث العلمي

 أهم عددخطوة من خطوات تطبيقاتها،  على تحقيقها في كلعلى قيم تعمل التكنولوجيا  تنطوي

 .القيم هذه

 .تحمل التكنولوجيا في طياتها مخاطر وسلبيات كامنة، أذكر أهم اآلثار السلبية التكنولوجية

 :يلي مما اإلجابة الصحيحة إختر

:أنها مفهومها تطور رحلة عبر ذكرت التي التكنولوجيا معاني أهم من

A.  وانتقال المهارات اليدوية من جيل آلخرالحرفية. 
B.  كل ما يرتبط بكلمة التغيير مثل التصميمات واألساليب التقنية المبتكرة. 
C.  كل شيء يفي باحتياجات اإلنسان المادية. 
D.  مستودع المعرفة والمهارات واإلبداعات واإلبتكارات واإلختراعات والتقنيات.
E. صحيح غير سبق ما كل. 
F. صحيح سبق ما كل. 

كل ما سبق صحيح .F :الصحيحةاإلجابة 

 :أن منها الفريدة السمات من بالعديد التكنولوجيا تختص

A. التكنولوجيا ما هي إال مجرد تطبيق للعلم.
B. التكنولوجيا جوهرها التطبيق. 
C. الفعل التساوي لتكنولوجياا. 
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D. صحيح سبق ما كل. 
E. صحيح غير سبق ما كل.

 ما سبق غير صحيح كل E :الصحيحةاإلجابة 

 :يتم قياس قوة شركات التكنولوجيا

A.  تقدم في المعرفة بمدى ما تحرزه من. 
B.  بمدى ما تحرزه من تحديد احتياجات البشر. 
C. باهتماماتها االجتماعية. 

.باهتماماتها االجتماعيةC : الصحيحةاإلجابة 

 :األعمال مجال في التكنولوجيا فوائد من

A.  اقتصاديات جديدةظهور. 
B.  المنافسة على والقدرة والتجارةتوسيع رقعة سوق العمل.
C. أكثر قوة أصبحت ومراقبتهاالتحكم بمصادر االنتاج  أن. 
D. صحيح ماسبق كل. 
E. صحيح غير سبق ما كل. 

 كل ما سبق صحيح. D :اإلجابة الصحيحة
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اإلعالم  وسائل( للتكنولوجياالدور اإلخباري والتعليمي والتثقيفي واإلقناعي  :أوالا 

 ) واالتصال

وأثره في تشكيل القناعات  للتكنولوجيا واإلقناعيوالتعليمي والتثقيفي  اإلخباري الدور أهمية على أحد يختلف ال

واألفكار لمستخدمي هذه الوسائل وخاصة ما يتعلق منها بوسائل االتصال اإلعالمي وقنوات التواصل 

 .الجماهيري

الوحدة التاسعة 

أهمية الوسائل اإللكترونية في مجال االقناع والتأثير 
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 صورهم ورسم السلوكية معتقداتهم وبناء األفراد ادراكات لتشكيل األساسي المصدر الوسائل هذه أصبحت

 .فيه بما العالم لهذا وصور ومعلومات أخبار من يصلهم بما تأثرهم عن الناتجة الذهنية

لوسائل االتصال اإلعالمي بكل أنواعها الحظ األوفر في صنع الخرائط الذهنية للمجتمعات  أنالقول  يمكن

وما تّتسم به من  ،التفاعلية التي تملكها هذه الوسائلوذلك للقدرة  بكل أطيافه وفئاته ومستوياته المنطقية،

 :تزيد من فاعليتها، هذا ما يساعد على خواص وسمات

 الجمهور انتباه جذب.

 واحتراف بعناية مدروسة استراتيجيات خالل من الفكرية توجهاته وتشكيل الجمهور على التأثير. 

 مدروس معين سلوك تستهدف توجيهية بطريقة لتثيرها مشبعة الغير اإلنسانية الحاجات تستغل 

 .ومقصود

التي بّين فيها مدى قدرة وسائل اإلعالم على خلق " G Gerbner" "غيربنرجورج "ما أكدته نظرية  هذا

" واقع وسائل اإلعالم"الغرس الفكري وصنع واقع تعليمي وثقافي وقيمي معين لمشاهديها وقرائها، بحيث يحل 

 ".والقراء الواقع الطبيعي للمشاهدين"محل 

الرغم من تعدد قابليات اإلنسان إال أنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتعلم، الذي يعني الكسب، أو التلقي  على

 :مراحل بعدة وتمرويحول ما كسبه إلى مخزون الذاكرة، 

 تبرز هنا ومن التعلم، لذلك والمباشر الطبيعي االنعكاس مرحلة وهي التأثير وتطبيق السلوك مرحلة 
 .تعلمها يتم والتي ونوعها، اإلعالمية المادة أهمية تلقائية بصورة
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 بسبب واللغة والقناعات والتصرفات السلوك على يطرأ الذي التغيير التأثر ويعني بها، التأثر مرحلة
.المتاحة اإلعالم وسائل عبر اكتسابه يتم خارجي مؤثر

 صنفت قد فنجدها األسرة، مثال نأخذ القيم تشكيل في واالتصالية اإلعالمية الوسائل دور إلى متفحصة بنظرة

 .عصرية وأخرى وتقليدية متحررة، وأخرى محافظة، إلى

 ولعلنا الطبيعي، التوازن عدم باتجاه األسري االجتماعي التغيير فمارس األسرة ألفراد توجه اإلعالم أن نجد

 (.الثالثية) محفوظ نجيب رواية عن المقتبس الطويل المصري المسلسل عالج كيف نذكر

 تأثرت وكيف أسرية، قيمة بوصفها( األبوة) لرمزية فيه أساء بأسلوب الشخصية مزدوج" السيد سي" األب دور

 .المدبلجة التركية األفالم طريق عن وخاصة التركية بالثقافة العربية المجتمعات

 والتويتر الفيسبوك) االجتماعي التواصل مواقع وبالخصوص منها االنترنت خاصة التكنولوجية الوسائل تبقى

 :على تؤثر حدود بدون حقالً ( وغيرها

 األفراد ومواقف اتجاهات. 
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 على حكمنا ثم ومن فهمنا، منها نستقي التي المعلومات مصادر من األعظم الجزء على استحوذت 

 .األشياء

 اإلدمان تشبه بطريقة وحدها لها نتعرض أصبحنا ألننا مواقفنا في تؤثر ًأصبحت. 

 وجهة خالل من واحدة بطريقة عليها والحكم األمور فهم هي( واحد مصدر) من التلقي لحالة الطبيعية النتيجة

 .دائماً  حسنة نيات ذو أنه دائما نصدق أال وينبغي باالتصال، القائم نظر

 سمات وسائل اإلعالم العامة:ثانياا 

 إلى وتحتاج بالجدية، تتسم التي والموضوعات األخبار نشر إلى تسعى :اليومية الصحف -1

 على بقدرتها وتتميز المنشورة، المواضيع عن واسعة ومعلومات متعددة، بمصادر االستعانة
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 الوقت للقراء تتيح ألنها والمرئية المسموعة بالوسائل مقارنة تعقيداً  األكثر الموضوعات نشر

 .والفهم لالضطالع والمتعدد الكافي

تعمل بعدد محدود من الصحفيين، وتركز على القضايا والموضوعات  :األسبوعية الصحف -2

ذات الطابع المحلي، وهو ما يتطلب معلومات عن هذا الجانب تكون العالقات العامة هي 

 .مصدره األساسي، وتعتمد هذه الصحف على البيانات المصحوبة برسومات وصور

ه المجالت على موضوع معين، أو تغطية يركز محررو هذ :واإلقليمية القومية المجالت -3

.إقليمية، ويعتمدون بدرجة كبيرة على ما يقوله قادة الرأي وعلى المادة المصورة

تعمل بعدد قليل جدًا من المحررين، وبموارد مالية ضئيلة،  :المهنية أو التجارية المجالت -4

مقاالت في تلك وتركز على موضوع معين وعادة ما يكتب خبراء الصناعة ورجال األعمال 

 .المجالت ويمدونها بدراسات جادة

وهي التي تخاطب شرائح  :معينة لتخصصات الموجهة االختصاصية المطبوعات -5

األطباء، المهندسين، صناعيين، وعادة ما تبحث هذه المطبوعات عن : وفئات خاصة مثل

 .المعلومات التي تخدم مصالح جمهورها

لفورية، على الترفيه، وفي بعض األحيان تقدمتركز على األخبار ا :التلفزيون محطات -6

.القصص والموضوعات اإلخبارية، وتعمل تحت ضغط عامل الوقت

يكون لديها عدد محدود من العاملين وتركز على األخبار الفورية والبرامج :الراديو محطات -7

.يةالتثقيفية والترفيهية، وتناسب البيانات الصحفية التي تتضمن مقابالت ذات صبغة محل
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تطورت شبكة االنترنت بدرجة مذهلة وسريعة ومعقدة، وازداد االعتماد :االنترنت خدمات -8

عليها من قبل شركات األعمال والمنظمات بمختلف أنواعها وتوجهاتها كوسيلة لالتصال 

قليمي ودولي،  المستمر والتفاعلي مع المستهلكين، والمستثمرين، والعاملين على نطاق محلي وا 

لها تقديم أخبار فورية عن السياسات والمنتجات، والتطورات المالية، وتتيح ويمكن من خال

 .تحديث هذه المعلومات دقيقة بدقيقة

.متخصصة باإلعالنات والخدمات :والدعائية المجانية الصحف -9

.التسويقية ومنها تخصصية علمية نشرات تكون ما غالباً  :دورية نشرات أو سنوية كتب -11

.ودالئل سياحية وخرائط طرقخرائط : خاصة كتب -11

رسائل خاصة شخصية ويمكن أن تحمل أخبار عالقات عامة عن الشركة :الفوري البريد -12

.موجهة ألشخاص محددين من الجمهور

تعتمد المنظمات غير الربحية عليها كثيرًا والتي هي عبارة عن :العامة الخدمة إعالنات -13

.مساحات مجانية أو زمن تتبرع به وسيلة اإلعالم

يمكن أن نستخدم العديد من األفراد ذوي الشهرة القوية :المشهورة الشخصيات استخدام -14

الشخصيات كأداة إعالنية لخلق الصورة المطلوبة عند المتلقي الذي بدوره يقوم بتقليد هذه 

 .المشهورة

.خدميةوغالبًا ما تكون باتجاهات إنسانية : التطوعية النشاطات -15

.يلقى على عاتقها كامل المسؤوليات المادية والمعنوية والمجتمعية :الرسمية الرعاية -16
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والتي تستعمل للترويج والتسويق والتعريف بالمنتجات أو األفكار :والمسابقات المعارض -17

ومنها معارض العالقات العامة والخاصة والبعض منها يكون معارض  وحتى التوجهات

 .خارجية، مهمتها تسويقية ترويجية وتعريفية

تختلف المجالت عن الجرائد اليومية في أنها قد تكون ذات تخصص معين،: المجالت -18
ختيار المجلة المناسبة ألن كل مجلة لها جمهورها، وموعدها الذي تصدر فيه، وعلينا ا

 .ومحتواها الموجه

 وسائل اإلعالم واإلعالن وصف نظري للعالقة والتأثير :ثالثاا 

 أن إال واألهداف، بالدوافع يختص فيما اإلعالن ووسائل اإلعالم وسائل بين ما الظاهري االختالف مع

 .بدونه يعمل وال اآلخر، عن أحدهما يستغني ال بحيث ومتينة، وثيقة بينهما العالقة

 اإلعالم؟ وسائل هي ما
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 اإلعالن؟ هو ما

 بينهما؟ العالقة طبيعة ما

 الثالث، الرئيسية اإلعالم وسائل على التركيز يستدعي بحثه فإن مساراته، وتشعب المجال هذا التساع نظراً 

 بذاته، قائماً  تخصصاً  يعتبر الذي اإلعالن، منها كل وبجانب والتلفزيون، ،(الراديو) واإلذاعة الصحف، وهي

 .العالية الفاعلية ذات وفنونه وميدانه، حقله في العاملين من اآلالف ومئات ومبدعيه، منظريه له

 مكملة أو مساندة صناعات من فلكه في يدور لما نظراً  العالم، في صناعة أكبر اإلعالن يعد من هناك إن بل

 والتسجيالت، واألشرطة، والتلفزيون، الراديو، وأجهزة الحاسبات، من ابتداءً  مكان، كل في منتجاتها تنتشر

 العالقات هذه كل نتيجة هو هنا المهم لكن العمالقة، اإلنتاج واستوديوهات الصناعية، باألقمار وانتهاءً 

 .النهائية المحصلة في تتركه الذي األثر أخرى بعبارة أو باستمرار، والمتطورة المتداخلة

 وظائف وسائل اإلعالم الرئيسية :رابعاا 

يمكن تحديد وظائف االتصال األساسية، ومنها وسائل اإلعالم الرئيسية الثالث، في اإلعالم والتثقيف والترفيه 

وكل واحدة من هذه الوظائف تتفرع إلى العديد من التخصصات الدقيقة حسب أهداف  ،والتربية والتعليم

االتصال وحاجات المتلقين
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 على بشدة تؤثر وبالتالي العام، الرأي تشكيل في رئيسية قوة وهي المجتمع، في هامة واقتصادية اجتماعية قوة

 .العالمي والتفاهم الوطني التقدم أجل من والدولية الوطنية الجهود

 .دولياً  يوزع الصفحات متعدد إنتاج إلى محلياً  توزع واحدة ورقة من الصحف تطورت وقد

 العشرين القرن بداية ومع الميالدي، عشر الثامن القرن أوائل في ألمانيا في األولى الصحف ظهرت وقد

 المساهمة الشركات قبل من المملوكة للصحف التدريجي التطور وبدأ الصحفية، المهنية الجمعيات ظهرت

 :مثل األخبار تجميع وكاالت وظهرت متكاملة، مؤسسات إلى الصحف وتحولت الكبرى،

 برس يونايتد (UNITED PRESS INTERNATIONAL). 

 برس أسوشيتد ((ASSOCIATED PRESS. 

 رويترز (REUTERS) 

 الحصة على استولى التلفزيون أن إال تطورها، مراحل كل في اإلعالن من مواردها على الصحف واعتمدت

 في أساليبها تطوير من وتمكنت األمر تداركت التي الصحف دخل على أثر مما اإلعالن سوق من األكبر

خراج إنتاج .المميزة اإلعالنية قيمتها لها أعاد مما اإلعالن، وا 

الصحف 
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 القارئ أن أي( مقروئيتها) خالل من القراء إلى تنظر الصحف لكن( أمي غير) بكونه الصحف جمهور يتميز

نما الهجائية، القراءة يجيد من ليس نظرها في الحقيقي  ليقرأها، يشتريها من وبالذات الصحيفة، يقرأ من هو وا 

 .وتفاعل باهتمام محتواها في سيدقق الحالة هذه في ألنه

 (الراديو) اإلذاعة

 .الوضوح عالية بدرجة واحدة حاسة تخاطب التي الوسائل من

 :من بأنه الراديو ويصنف

 المذاعة الشخصية أو المادة مع وتفاعله المستمع استثارة في تنجح التي الساخنة الوسائل. 

 عالماً  للمستمع يخلق االستماع مناخ ألن والمحتوى، المستمع بين األلفة يدعم الصحيفة مثل الراديو 

 .به خاصاً 

 تنقله ما على واالعتماد واألحداث الوقائع مشاهدة غياب بسبب الغائبة الصورة ليرسم الخيال يثير 

 .الوسيلة

 اإلذاعة شبكات اختفت فعندما التلفزيون، كجمهور متنوعاً  ليس الراديو جمهور أن الخبراء بعض ويرى

 اختار الجذابة، والبرامج النجوم أغلب على التلفزيون استحواذ بسبب الحالية التلفزيون محطات بشبكة الشبيهة

 .بقائه على يحافظ لكي محلية جماهير تخاطب اتمحط إلى التجزئة الراديو
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 من مستهدفة مجموعات إلى الموجهة البرامج من معينة أنماط بتطوير منفرد بشكل الراديو محطات وقامت

 .المستمعين

 التلفزيون

 :شقين من المكونة تلفزيون كلمة تعني

 (TELE)ُبعد أي. 

 VISION) )ُبْعد عن الرؤية رؤية، أي. 

 :التلفزيون خصائص أهم ومن لألذن، طبيعياً  امتداداً  الراديو ويعد كما للعين، طبيعياً  امتداداً  التلفزيون ويعد

 مختلف تخاطب الحال بطبيعة والصورة اللغة، هي الصورة تصبح حيث اللغوي، الحاجز انتفاء 

 .واالجتماعية الثقافية المستويات

 د فهو الجهاز، هذا ضعف  فرص له يتيح وال جاهزة، الخبرة له ويقدم السلبية، على المتلقي ُيعوِّ

 .بنفسه التجارب وخوض التفكير

 والمصالح المال مؤسسات لضغوط وخضع التذوق، ديكتاتورية فرض.

 مكانيات الحي، المسرحي األداء قدرات بين المزج  وتوجيه الراديو، وصوت الميكانيكية، الفيلم وا 

.الجمهور
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 لوسائل توفرت التي اإلمكانيات أفضل يستخدم أن يمكنه وبذلك والحديثة، الخاصة اإللكترونية قدراته 

 .األخرى اإلعالم

 اإللكترونية، الوسائل ومختلف الكاميرا فبوجود بالجمهور، يتعلق فيما والذاتية الموضوعية بين المزج 

 حافز نحو الذاتية رؤيتهما وفق الجمهور ومشاعر اهتمامات توجيه والمخرج الكاتب من كل يستطيع

 .معين

 اإلعالن

 خدمة أو سلعة أو موضوع أو لفكرة المألوفية أو الشيوع أو االنتشار أو الذيوع تحقيق مهمتها اتصالية وظيفة

 أو أشخاص إلى مؤسسة أو شخص من االتجاهات أو األفكار أو المعلومات انتقال طريق عن قضية، أو

 إذا إال يتم ال ما وهو الطرفين، لدى الدرجة بنفس ومفهوم موجود معنى ذات رموز باستخدام مؤسسات،

 :تحقق

 المشترك الفهم إيجاد إلى يؤدي والمستقبلين( المعلن) المرسل خبرة مجال بين التداخل من أدنى حد 

 .والمستقبل المرسل بين االتصالية الرسالة لمعنى الموحد

 االتصال عملية طرفي بين للرسالة المشتركة المتبادلة المعرفة على المبني الحقيقي االتصال إحداث. 

 لتحقيق وسخروه طوروه منه المستفيدين فإن الجماهيري، االتصال وسائل عبر اإلعالن استخدام ألهمية وتبعاً 

.التجاري اإلعالن في والتجار االقتصاديون هم له المستخدمين أكثر أن نجد لذلك مجاله، في كل أهدافهم

 التجاري اإلعالن
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 التأثيري اإلقناعي االتصال لتعميم االبتكارية األساليب يستخدم منظم، إداري نشاط بأنه الباحثين أحد ويعرِّفه

 :في وذلك الجماهيرية، االتصال وسائل باستخدام المتميز،

 عنها المعلن السلعة على الطلب زيادة. 

 ذهنية صورة خلق (IMAGE) تحقيق في وجهودها إنجازاتها مع تتسق المعلنة المنشأة عن طيبة 

 .المستهلكين لحاجات اإلشباع

 واالقتصادية االجتماعية الرفاهية زيادة. 

 نظريات أشكال التأثير في الوسائل اإلعالمية :خامساا 

 نظرية التأثير المباشر

 كانت سواء وسريع وتلقائي مباشر تأثير عالقة اإلعالمية الرسالة بمضمون األفراد عالقة أن النظرية هذه ترى

 فلسفة على وبناء مباشرة، بمضمونها سيتأثر فاإلنسان تلفاز، أو إذاعة أو صحيفة من صادرة الرسالة هذه

.أخرى جريمة أي أو والقتل العنف مشاهد سيحاكي اإلنسان فإن النظرية هذه
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 ألن الجماهيري، االتصال مجاالت في العاملين المهتمين قبل من واسعاً  قبوالً  تلق لم النظرية هذه أن إال

 التأثيرات كل الغياً  يشاهد أو يسمع أو يقرأ ما بكل يتأثر التي الدرجة لتلك ساذجاً  أو سلبياً  ليس اإلنسان

 .أخرى تأثيرات من ذلك إلى وما والبيئية، واالجتماعية النفسية

 تكون أن يمكن فإنها األخرى التأثيرات وجدت متى ،(الرصاصة نظرية) النظرية هذه بأن القول يمكننا لكن

 .الوسائل بشتى الموجهة للرسالة المستمر التكرار حال في السيما فاعلة

(التراكمية النظرية) الطويل المدى على التأثير نظرية

 األفراد على آثاره تظهر حتى طويلة فترة إلى يحتاج اإلعالمية الوسائل تعرضه ما تأثير أن النظرية هذه تقول

 .مختلفة وسلوكيات ومواقف معتقدات تؤيدها عديدة إعالمية تراكمات خالل من

 التي غير حياتية وأسلوب مغايرة وقيم جديدة أفكار إلى اإلعالم وسائل خالل من اإلنسان تعرض استمرار إن

 :إلى به يؤدي اعتادها،

 القيم أو األفكار تلك بعض تبني. 

 فرد من تختلف وبدرجة اإلعالم، وسائل مختلف من عليه يعرض بما متأثراً  حياته أسلوب في يغير 

 :حسب آخر إلى

o فيها يعيش التي االجتماعية والبيئة النفسية، وحالته شخصيته، تركيبة.

o عليها تسير التي والسياسة ومضمونها، لها، يتعرض التي اإلعالمية الوسيلة نوع 
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 سبباً  تكون الصحف، في والمصور الموثق أو المتلفز للعنف المبكرة المشاهدة أن الدراسات بعض أثبتت قد

 .بعد فيما للعدوان مباشراً 

 إثارة أو رعب أو خوف من التهيج هذا نوع كان مهما التهيج، درجة تصعيد أن إلى الدراسات انتهت لقد

 .ذلك على مساعدة البيئة إشارات كانت ما إذا خاصة االعتداء ألعمال تمهد جنسية،

 :يقاس أن ينبغي" الجريمة على يساعد الشاشة على العنف" بأن االعتقاد فأن هنا من

 الخلقية الفرد متانة بمدى. 
 دافع من أكثر للجريمة أن. 
 شديد بحذر تؤخذ لم إذا العلمي الزلل في الوقوع إلى تؤدي ما كثيراً  االرتباطية الدراسات إن. 

 ضوء في يدرس أن ينبغي االرتباط هذا مثل إن الجريمة، في ازدياد إلى دوماً  تؤدي العنف مشاهد كثرة ليست
.األخالقي الرادع ورسوخ البيئية المؤشرات احتساب المتغيرات هذه طليعة وفي األخرى، المتغيرات

 والتلقيح التطعيم نظرية
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 جديدة ومفاهيم قيم من تحمل بما المختلفة وبأساليبها المتواصلة اإلعالمية الجرعات أن النظرية هذه تعني

 .ما مرض ضد مناعة على للحصول بها نحقن التي واألمصال األدوية تلك هذه بفكرتها تشبه

 مشاهد أو صور أو أخبار ولتكن التلفاز، أو اإلذاعة أو الصحف خالل من المعلومات تدفق استمرار يولد

 في لحصولها االكتراث وعدم األمور هذه تجاه الالمباالة من نوع مثاًل، األخالقي والفساد والجريمة العنف

 .والعربية العالمية المجتمعات من كثير في جرت التي اإلحصاءات أكدته وهذا المجتمع،

 تأثير العنف في وسائل اإلعالم نظريات: سادساا 

توصل الباحثون اإلعالميون إلى العديد من النظريات التي حاولت أن تصل إلى تفسير التأثيرات اإليجابية 
للظاهرة التي ال  شامالً  منها لم يتمكن أن يقدم تفسيراً  إال أن أياً  ،والسلبية لظهور العنف في وسائل اإلعالم

ورغم ذلك فإنها تظل إسهامات إيجابية نجحت في تفسير بعض العناصر الشائكة حيال هذه  ،تزال قيد البحث
 .الظاهرة

 :وهناك نظريات أساسية في هذا المجال هي

.(الحافر) العدواني المزاج نظرية .1
.بالمالحظة التعلم نظرية .2
.(العنف استزراع (التدعيم نظرية .3
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أول من وضع اإلطار العام لنظرية المزاج العدواني في مجال تأثيرات العنف الذي تقدمه وسائل اإلعالم  إن

 .أحد علماء النفس االجتماعيين  Leonard "Berkowitz فيتش بيركوليونارد "هو 

 من يزيد أن شأنه من عدواني مثير أو لحافز التعرض أن هو العدواني المزاج لنظرية األساسي االفتراض

 .عدواني بسلوك الفرد قيام احتماالت من تزيد سوف بدورها اإلثارة هذه للفرد، والعاطفية السيكولوجية اإلثارة

لمقوالت هذه النظرية فإن ما تنطوي عليه مسلسالت العنف من مصادمات أو مناوشات ذات طابع  طبقاً 

لديهم  تهيءعنيف أو أسلحة أو تهديدات ال تؤدي إلى إثارة المشاهدين نفسيًا وعاطفيًا فحسب، بل إنها أيضًا 

.شعورًا بإمكانية االستجابة العدوانية لما شاهده

 أفراد قيام احتمال على تأثيرها لها البرامج في تقديمه أو العنف بها يتم التي قةالطري إن النظرية هذه تقول

 مثل يبرره ما له بشكل الجريمة أو العنف يقدم فحينما عدواني، طابع ذات تصرفات أو بسلوكيات الجمهور

 أن يمكن المشاهد ألن ذلك العدوانية االستجابة احتماالت من يزيد ذلك فإن القصاص، أو النفس عن الدفاع

.العدواني سلوكه بها ليبرر التبريرات هذه مثل يعتنق

 المتلقي، الجمهور لدى العدواني السلوك حفز تجاه العنف برامج مسئولية في النظرية هذه مقوالت تنحصر ال

 المشاهدين، لدى عدوانية استجابات وجود احتمال من اإلقالع إلى يؤدي أن يمكن عامالً  ثمة أن ترى إنها بل

 :المثال سبيل فعلى العدوانية، االتجاهات كبح هو العامل هذا

 طريق عن المشاهدين لدى بالذنب إحساساً  يولد أن يمكن األشخاص بين عنيف لصدام التلفزيون تصوير

 من االفتراض هذا العنيف، العمل هذا ضحية لهما تتعرض الذين والمعاناة األلم تأمل إلى اهتمامهم توجيه

أوال ا: نظرية المزاج العدواني )تأثير الحوافز أو المثيرات(
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 تسببها أن يمكن التي والمعاناة باأللم إحساسهم على التأكيد طريق عن المشاهدين لدى العنف يكبت أن شأنه

.لآلخرين العدوانية أعمالهم

احتماالت التأثر السلبي واالستجابة العدوانية وردود األفعال الغير واعية الزالت تأخذ النصيب األكبر من  أن

 .وأفالم الرعب ومشاهد العنف األكشنسلوكيات األفراد المتابعة ألفالم 

 نظرية التعلم من خالل المالحظة: اا نيثا

 العنف مالحظة خالل من العنيف السلوك أو العنف تعلم يمكنهم الناس أن النظرية لهذه األساسي االفتراض

 .اإلعالم وسائل بها تحفل التي الشريرة الشخصيات ضوء في اإلعالم، وسائل تصوره فيما

 بشكل تعلموها التي العنف أعمال بأداء يقومون سوف العنف برامج مشاهدي أن النظرية هذه علماء يؤكد وال

 .أوتوماتيكي أو آلي

العدوانية التي يتعلمها الفرد من وسائل اإلعالم تشبه السلوك الذي يكتسبه الفرد في قاعات الدرس ال  األعمال

 ..المكتسبتخرج إلى واقع الممارسة الفعلية ما لم ينشأ موقف يستدعي أداء هذا السلوك 
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 تدعم التلفزيون في العنف عليها يظهر التي الصورة أن أساس على النظرية لهذه األساسي االفتراض يقوم

حالة السلوك العدواني القائم لدى المشاهدین أثناء تعرضهم لبرامج ذات طابع 
عنیف.

 :مثل عوامل إلى التدعيم نظرية علماء وينظر

 الثقافية والقيم المبادئ. 

 الشخصية والسمات االجتماعية األدوار. 

 االجتماعي للسلوك أولية محددات باعتبارها واألقران األسرة تأثير. 

 اإلعالم، وسائل في العنف صور تحدثها أن يمكن التي التأثيرات واالجتماعية السيكولوجية العوامل هذه تحدد

 العنف لبرامج إدراكهم توجه أن المتوقع من المشاهدين لدى واالتجاهات المبادئ فإن المثال سبيل وعلى

 :التلفزيوني

 العنف تؤيد ومبادئ اتجاهات لديهم وأصبح العنف إلى ميالة شخصيات وأصبحوا نشأوا فالذين 

 اختياري نحو على يدركوا أن المحتمل من فإنه واالجتماعية، الشخصية األهداف لتحقيق كوسيلة

 .واتجاهاتهم مبادئهم ويدعم يؤيد بشكل التلفزيونية المسلسالت شخصيات بها تقوم التي العنف أعمال

 على العنف برامج أو االتصالية الرسالة يدركون فإنهم العدوانية الميول ذوي غير من المشاهدون أما 

 .للعنف المناهضة اتجاهاتهم مع يتطابق بشكل اختياري نحو

 لدى الموجودة واالتجاهات السلوكية المبادئ يدعم أن يمكن التلفزيون طريق عن العنف تأثير فإن وهكذا

 أسسوا قد يكونوا أال الجائز من المراهقة سن في ومن خاص بوجه فاألطفال الميول، تلك ذوي المشاهدين

ثالث اا: نظرية تدعيم السلوك
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 هذا يمأل أن يمكن التلفزيوني العنف فإن وهنا العنف، في المشاركة مجال في ويرشدهم يوجههم دليالً  ألنفسهم

 في تظهر التي الشخصيات وأعمال معتقدات فيه تصبح الذي الحد إلى والمراهقين األطفال حياة في الفراغ

 .الشخصي لسلوكهم وموجهاً  مرشداً  العنف برامج

 :النتيجة

اإلعالمية في  دور التكنولوجية الحديثة بأدواتها اإللكترونية ووسائل إتصالها يؤكد ومحاور فقرات من سبق ما

أنها أحد أهم و  ،تغيير طرق التفكير والسلوك اإلنساني، وأثرها على اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية في حياتنا

إضافة  ،فحرٌي بنا جميعًا وبأي دور كنا فيه أن نتحسب ونعي لخطورة هذا التأثير ،أدوات التأثير واإلقناع

بيات الناتجة عن هذه التكنولوجيا الموجهة، ولو على النطاق للتوجه نحو أساليب وأدوات وقائية تقي السل

.الشخصي أو نطاق األسرة، ألن األسرة هي نواة المجتمع، الذي بصالحها تصلح األجيال وتبنى الحضارات
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 :الخالصة

تصالها اإلعالمية، أن تكون أحد أساليب تغيير اهل يمكن للتكنولوجية الحديثة بأدواتها اإللكترونية ووسائل 

أن حياتنا؟ أو  في ومصيريةطرق التفكير والسلوك اإلنساني؟ وهل لها أن تؤدي بنا إلى اتخاذ قرارات هامة 

 تكون أحد أدوات التأثير واإلقناع؟

لطالما استغلت التكنولوجيا بوسائل اتصالها اإلعالمية وأدواتها اإللكترونية المختلفة، وُاستخدمت في برمجة 

العقول وتوجيه السلوك اإلنساني سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد أدرك المفكرون وأهل 

مية الوسائل اإللكترونية ودورها في رسم التخصص لذلك فأشادوا بإيجابياتها ونّبهوا من سلبياتها، وأشاروا أله

معالم المستقبل لألجيال  القادمة، وعيًا ووجدانًا وفكرًا وسلوكًا، وبينوا مدى تأثيرها الخفي في تشكيل األبنية 

األنثروبولوجيا العميقة لوعي اإلنسان وخياله ومداركه في هذا العالم، الذي أمسى حجرة كونية انكمشت فيها 

 .قاراته، وامتزجت مكوناته مع بعضها البعض في تفاعل مذهل أطرافه وتقلصت

هذه الوحدة بمحاورها أفردت لبيان أهمية ومدى التأثير الواقع من خالل وسائل االتصال اإللكترونية المختلفة 

 :على المتلقي بشتى فئاته العمرية والفكرية، من خالل العناصر التالية

 واالتصالاإلعالم  وسائل (للتكنولوجياواإلقناعي  الدور اإلخباري والتعليمي والتثقيفي (.
 سمات وسائل اإلعالم العامة. 
 وسائل اإلعالم واإلعالن وصف نظري للعالقة والتأثير. 
 وظائف وسائل اإلعالم الرئيسية. 
 نظريات أشكال التأثير في الوسائل اإلعالمية. 

 نظر یات تأثیر العنف في وسائل اإلعالم.
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 التمارين

هل يمكن للتكنولوجية الحديثة بأدواتها اإللكترونية ووسائل إتصالها اإلعالمية، أن تكون أحد أساليب  .1

.أثبت رأيك باألدلة والنظريات تغيير طرق التفكير والسلوك اإلنساني؟

فيما يختص بالدوافع واألهداف، إال  مع االختالف الظاهري ما بين وسائل اإلعالم ووسائل اإلعالن .2

تربط بينهما؟ يأن العالقة بينهما وثيقة ومتينة، اشرح طبيعة العالقة الت

 المبادئ على اإلعالم وسائل عبر تبث الذي العنف مشاهد تأثير مدى بدراساتهم العلماء أثبت .3

تحدث عن هذه الظاهرة مثبتًا ذلك باألدلة  المشاهدين، لدى الموجودة واالتجاهات السلوكية

.والنظريات

 :الصحيحة اإلجابة اختر .4

يمكن القول أن لوسائل االتصال اإلعالمي الحظ األوفر في صنع الخرائط الذهنية للمجتمعات بكل 

 :أطيافه وفئاته ومستوياته المنطقية، وذلك

A. الوسائل هذه تملكها التي التفاعلية للقدرة. 
B. خواص تزيد من فاعليتها من بهتّتسم  لما. 
C. فاعليتها من تزيد صفات من به تتصف لما. 
D. صحيح سبق ما كل. 
E. صحيح غير سبق ما كل. 

كل ما سبق صحيح. D :اإلجابة الصحيحة
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وفي بعض األحيان تقدم القصص والموضوعات  ،تركز على األخبار الفورية وعلى الترفيهوسيلة إعالم 

 :يوتعمل تحت ضغط عامل الوقت ه ،اإلخبارية

A. اليومية الصحف. 

B. االنترنت. 

C. الراديو محطات. 

D. التلفزيون محطات 

محطات التلفزيون .D :اإلجابة الصحيحة

التأثيري المتميز، باستخدام وسائل  نشاط إداري منظم، يستخدم األساليب االبتكارية لتعميم االتصال اإلقناعي

 :هو االتصال الجماهيرية

A. اإلعالن. 

B. التلفزيون. 

C. الصحف. 

D. التجاري اإلعالن. 

E. (.الراديو) اإلذاعة

 .اإلعالن التجاري .D :الصحيحة اإلجابة

 :تقدمه وسائل اإلعالم هو الذيفي مجال تأثيرات العنف  يأول من وضع اإلطار العام لنظرية المزاج العدوان
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A. فيتش بيركو ليونارد"Leonard Berkowitz" . 

B. غيربنر جورج "G. Gerbner." 

C. فيشباخ "Feshbach." 

D. كاتز "Katz." 

 "Leonard Berkowitz"ليونارد بيركو فيتش A :اإلجابة الصحيحة
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 دون من حقلا  لألفراد الفكرية االتجاهات تشكيل في اإلنترنت دور :أوالا 

 حدود

خاصة اإلنترنت في خلق فضاءات اتصالية افتراضية جديدة لم و ساهمت الوسائل التكنولوجية 

 :ومنهاتكن موجودة من قبل 

  البريد اإللكترونيe-mail. 

  منتديات النقاشforum de discussion. 

  المدونات اإللكترونيةles blogs. 

الوحدة العاشرة 

اإلنترنت واالتصال اإلقناعي 
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  الدردشة اإللكترونيةle chat. 

  التعاليق اإللكترونية على األخبار والمقاالتcommentaires électroniques les. 

استحوذت هذه الفضاءات على الجزء األعظم ألهم مصادر المعلومات التي نستقي منها فهمنا 

دراكنا لألحداث والوقائع، ومن ثم ُحكمنا على األشياء، بالتالي أصبحت تؤثر في مواقفنا ألننا  وا 

رض لها وحدها بطريقة تشبه اإلدمان، والنتيجة الطبيعية لحالة التلقي من مصدر أصبحنا نتع

واحد، هي فهم األمور والحكم عليها بطريقة واحدة من خالل وجهة نظر القائم باالتصال، وينبغي 

أحد أهم وأشهر " مارشال ماكلوهان"أنه ذو نيات حسنة دائمًا، هذا ما جاء به  أال نصدق دائماً 

 ".نظرية الحتمية"عالم من خالل نظريته المشهورة منظري اإل

أهمية إحاطة الناس بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن وسائل اإلعالم " ماكلوهان"يؤكد 

اإللكترونية والمهارات المتعلقة بها، ألنه بمعرفتنا للكيفية التي تشكل التكنولوجيا البيئة المحيطة 

وذها أو قدرتها الحتمية، فإذا أدركنا هذه الحيثية يمكننا أن بنا نستطيع أن نتعامل معها وننتبه لنف

 .من أن تستخدمنا هي نستثمرها ونستخدمها في أي وقت نريده بدالً 

من هنا نتفهم ضرورة تنمية مهارات االتصال اإللكتروني وعلى رأسها مهارات االتصال عبر 

ألهمية ذلك في الربط بين  من، نظراً شبكة اإلنترنت، التي تعد اليوم أحد أدوات الوجود في هذا الز 

 .الفرد وبين العالم المحيط به
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 :كان لظهور شبكة اإلنترنت الدور الكبير في تطور وسائل االتصال اإلقناعي من حيث

 المضمون اإلعالمي والشكل الفني. 

  العديد من وسائل اإلعالم التقليدية إليهاجذبت هذه الشبكة. 

 أجبرت وسائل اإلعالم التقليدية على التكيف مع طبيعة تكنولوجيا المعلومات. 

  كتاب، صحيفة، مجلة، وكالة أنباء، سينما، إذاعة، )قلصت الفروق بين أشكالها المختلفة

 (.تلفزة

 ن تجربة التواجد شجعت هذه األشكال على التواجد عبر الشبكة فقط دون المرور م

 (.التلفاز ،المذياع ،الشاشة ،الورق)التقليدي 

  باتت هذه الشبكة وسيط إتصالي جديد ساهم في تغيير اآلليات والوسائل اإلعالمية

 .عالمياً 

 :يعلل الدكتور عباس مصطفى صادق هذا التغيير بالقول

  والالسلكيةتجمعت في اإلنترنت خبرات الوسائل المادية لالتصاالت السلكية. 

ثاني اا: دور شبكة اإلنترنت في تطور وسائل االتصال اإلقناعي 
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 تلبية في الفرد وحق والتخصيص الجماهيري االتصال خصائص بين اإلنترنت يجمع 

 .إعالمياً  حاجاته

 شبكات خالل من الخدمات بعض تصنف اتصالية، وسيلة نفسها الشبكة كون بجانب 

 أنباء وكاالت أو صحف أو تلفزيونية شبكات أو إذاعية محطات أنها على داخلها ومواقع

 ".وذاك هذا من خليط أو

  مع تدفق التقنيات اإلعالمية الجديدة فإن المفاهيم اإلعالمية ونظم االتصال الجماهيري

 .أخذت أشكاال جديدة

  أجبرت الوسائل التقليدية على التكيف مع المتغيرات التي فرضتها شبكة اإلنترنت والتي

 .أصبحت من خاللها معايير عالمية جديدة لالتصال الجماهيري

 :اإلنترنت"ن إ" بخيت"ور السيد الدكت يرى

 ،والمرسل المستقبل بين أي االتصالية، العملية في التفاعلية ظاهرة أفرزت. 

 لم يعد االتصال عملية أحادية االتجاه بل عملية تفاعلية. 

  لم يعد المستقبل متلقيًا سلبيًا بل يلعب دورًا إيجابيًا ومؤثرًا في الفعل االتصالي، كما

كم في العملية االتصالية، ومن خالل عمليات االنتقاء واالختيار، مما أصبح بمقدوره التح

يعطيه سيطرة أكبر على عملية االتصال، وهو ما يمكن أن يساعده على التكيف مع 

 .انفجار المعلومات والسيطرة عليه

  ،أثرت هذه التكنولوجيا الحديثة في زيادة مساحة المشاركة والتبادل، والقابلية للتحرك

 .يل، والشيوع، واالنتشار، والقابلية للتحويلوالتوص

 :مع تطور انتشار شبكة اإلنترنت ظهرت تطبيقات جديدة، وفرتها جهات مختلفة مثل

 والصوت والصورة بالنص إخبارية خدمات تقدم التي والمستعرضات البحث آالت. 
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 هو وال صحيفة، هو ال القوة بنفس اإلعالم أشكال كل تجمع إعالمية مواقع هناك ظهرت 

 ومزايا خصائص من إستفاد إخباري موقع هو بل أو تلفزيونية، قناة هو وال أنباء، وكالة

 .اإلنترنت في النشر

في استطالع أجرته شركة االبحاث البريطانية المعروفة باسم االستراتيجيات التحليلية، تبين أن 

قد جذب النشر عبر الشبكة حيث  اإلنترنت،القنوات التلفزيونية تخسر ماليين المشاهدين لصالح 

 .نسبة كبيرة من الجماهير

التلفزيون هو الوسيط اإلعالمي الذي يعاني "أن " دافيد مارسر"يقول مدير شركة األبحاث هذه 

بشكل أكبر جراء تزايد عدد مستخدمي اإلنترنت السريع، فعدد كبير من المشاهدين يختارون 

فضلون البحث عن مضامين ترفيهية لم يجدوها قضاء أوقات فراغهم في تصفح شبكة اإلنترنت وي

 ".في السابق في التلفاز

 نماذج لألساليب اإلعلمية لشبكة اإلنترنت :ثالثاا 

 إلى ويضاف إال يوم يمضي يكاد فال كبيرة، بسرعة وتطبيقاتها اإلنترنت شبكة تكنولوجيات تتطور

 ومن لها، تضاف أو الشبكة في موجودة إعالمية لتطبيقات تطويرات العنكبوتية الشبكة عالم

 :اإلنترنت شبكة في الموجودة التطبيقات نماذج

األنباء وكاالت: أوالا 
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 اإلنترنت، شبكة على لها مواقع حجز عن محلية أم كانت عالمية أنباء وكالة أية تتخلف ال حيث

 ويونايتد وشينغوا، الفرنسية، االنباء ووكالة واالسيوشيتدبرس، كرويترز،) الكبيرة الوكاالت فأسماء

 أنواعها بمختلف إخبارية خدمات ومحلية وقومية إقليمية وكاالت مع جنب إلى جنباً  توفر( برس

 .بالمقابل وبعضها مجاناً  بعضها والصور، النصوص على شاملة

 مختلفة عالمية بلغات والرياضية، واالقتصادية السياسية اإلخبارية خدماتها الوكاالت بعض تقدم

 منتجات بتقديم الوكاالت هذه خدمات تمتاز كما ،"وشينغوا ورويترز" الفرنسية الصحافة كوكالة

 .تلفزيونية للقطات نماذج تقدم تلفزيونية خدمة إلى باإلضافة والرسوم الصور خدمات من شبكية

 اإلنترنت إذاعة: ثانياا 

هي عبارة عن تطبیقات برامج صوتیة كومبیوتریة یتم استخدامها للبث عبر الشبكة اعتماد ًا 

على: تكنولوجیا تدفق المعلومات Streamig  لتشغیل المواد الصوتیة Audio، أو الفیدیو 

، فلم تعد اإلذاعة عملیة مركبة تحتاج إلى شغل قناة محددة في أوقات محددة.  Video

یقول "محمد عارف" إن "رادیو اإلنترنت متعدد الوظائف وهو رادیو تفاعلي یمكن أن ینقل 

التحكم في الوسیلة اإلعالمیة من المؤسسات اإلذاعیة والتلفزیونیة إلى جمهور المستمعین 

والمشاهدین وموردي المعلومات، وسیتحول الجمهور من االستهالك السلبي للرادیو والتلفزیون 

إلى استخدام قوة التسجیالت الصوتیة والمرئیة وذكاء الكومبیوتر والمعلومات الضخمة 

المعروضة في شبكة اإلنترنت، وتتیح الشبكة الرقمیة لكل فرد أن یبث برامجه اإلذاعیة أو 

التلفزیونیة". 
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 والمرئية الصوتية لإلشارات المتزامن التدفق تكنولوجيا اإلنترنت عبر التلفزيوني البث يستخدم

 المستخدمة الملفات لحزمة تبعاً  برامج عدة باستخدام مشاهدته يمكن حي بث شكل على لتظهر

 .البث عملية في

 الملف مجتمعة تكّون التي والمرئية الصوتية، باإلشارات الخاصة البث التقاط محطة تغذية يتم

 .بثه المراد

 اتصال عبر الملفات هذه وترسل العرض، هيئة إلى وتحول االلتقاط بعد الملفات حجم يقلص

 .الفوري البث تدفق بتسهيالت والمزودة المحلية اإلنترنت ملقمات بأحد الرقمية الشبكة

 الشبكة في التلفزيوني البث أن إال اإلنترنت شبكة في الحاصل التقدم كل مع" عيسى بهاء" يقول

 يأخذ الصورة تنزيل أن حيث االعتمادية، خانة في يضعه الذي التكنولوجي النضج إلى يصل لم

 .عليه تكون أن ينبغي الذي الفني مستواها في ضعيفة مازالت نفسها وهي طويالً  زمناً 

المحمول بالهاتف اإلخبار خدمة: رابعاا 

 :وذلك التشاركية من االستفادة تم فقد باإلنترنت، المحمول الهاتف الشتراك بالنظر

 الصحف وبعض األنباء وكاالت خدمات تشمل اإلخبارية الخدمات من واسعاً  طيفاً  بتقديم 

 الهاتف بواسطة تستقبل متعددة وسائط أو نصوص، شكل في اإلخبارية والمواقع اليومية

 .المحمول

 والبصرية، الصوتية والمقاطع المتحركة والرسوم الملونة الصور وعرض واستقبال إرسال 

 بريد إلى هاتف من أو آخر إلى هاتف من المحمول الهاتف شبكة عبر ذلك كل
إلكتروني على شبكة اإلنترنت.

ثالثًا: البث التلفزیوني عبر اإلنترنت
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 شاشات يناسب بشكل صغيرة ليجعلها للكومبيوتر المصممة اإلنترنت صفحات تحول خدمة هي

 .األخرى المحمولة اإللكترونية األجهزة أو المحمولة الهواتف

 اجتمعت عندما 7991 العام في الويب بروتوكول تطوير تم" الرميح محمد رميح. د" ويقول

 الهاتف شبكة العالم، في شبكتين أهم ربط بغرض المحمول للهاتف المصنعة الشركات بعض

 من اإلنترنت تقدمه ومما المحمول خاصية من المستخدم فيستفيد اإلنترنت، وشبكة المحمول

 .ومعلومات خدمات

اإللكتروني النشر: سادساا 

 ما ظاهرة برزت المحدودة الكالسيكية االستخدامات إطار من وخروجها اإلنترنت انتشار مع

 .وغيرها المعلومات ومواقع والمدونات والمجالت للصحف اإللكتروني بالنشر يسمى

 من االستفادة محاولة أهمها من لعل عديدة بدوافع اإلنترنت إلى الخروج في الصحف بدأت

 .اإلعالن عائدات وفي قرائها عدد في المتزايد االنخفاض لتعويض الجديدة التكنولوجيا

 فترات في صفحاتها تحديث اإللكتروني النشر خالل من اإللكترونية للصحف أتاح الذي األمر

 كامال يوماً  الورقية الصحف تنتظر كانت وفيما الشبكة، بها تتمتع التي للسرعة نظراً  متقاربة

خامسًا: خدمة الویب

241



 بشكل صفحاتها بتحديث تقوم اإللكترونية الصحف فإن أخبارها لتحديث جديدة طبعة لصدورًً 

 بتحديث تقوم التي" "New York Times األميركية الصحف كبريات بعض تفعل كما مستمر،

 .دقائق خمس إلى األحيان بعض في وتصل دقيقة، 02 كل موقعها

 إصداراتهم نشر على النشر ودور المؤلفين من العديد أقبل اإللكتروني النشر من اإلفادة باتجاه

 الراغبين أعداد في مضطردة زيادة يشهد الذي اإللكتروني الكتاب تقنية خالل من الشبكة عبر

 النشر دور على والقائمين التقليدي الكتاب تواجه التي الصعوبات نتيجة خالله من الكتب باقتناء

 .منها الصغيرة وبخاصة التقليدية
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 الخصائص الشكلية للتصال عبر شبكة اإلنترنت :رابعاا 

أن تجمع الخصائص التي تتميز بها الوسائل االتصالية اإلعالمية استطاعت شبكة اإلنترنت 

 :التقليدية مع الوسائل االتصالية الحديثة، وتخرج بشكل اتسم بالسمات التالية

 Interactivityالتفاعلية 

أحد القنوات التي يمكنها نقل رد فعل الجمهور إلى المرسل ووصفها  :بأنها التفاعلية تعّرف

 :وقد ساعدت التفاعلية على ،باالستجابة

 بحيث اإللكترونية، المواقع عبر للمستخدمين الخاصة لالهتمامات صفحات تخصيص 

 .واألنشطة الخبرات تبادل الصفحات خالل من المشتركة االهتمامات ألصحاب يمكن

 البرامج أو المطبوعة للصحف الصحفية المواد إعداد في الجمهور آراء من اإلفادة 

 .اإلنترنت عند تتوفر التي تلك جانب إلى التقليدية اإلذاعة أو التلفزيونية
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تعد خاصية سهولة االستخدام أحد أهم عوامل تفضيل مستخدمي اإلنترنت وزيادة إقبال الجماهير 

من  لهذه الشبكة، حيث ال تتطلب اإلفادة من الشبكة بذل جهد جسدي وعقلي كبير لفهم ما توفره

مع بعض البرمجيات التي تسهم في تسهيل الموضوعات المعقدة مثل الوسائط  مواد خاصة،
 .المتعددة وغيرها

 :وتشمل سهولة االستخدام جوانب كثيرة من أهمها

 المعلومات على الحصول سهولة. 

 بين االتصال هيأ الذي األمر الجماهير، بين الشخصي االتصال لعملية الشبكة تفعيل 

 حدوث الصعب من كان وقت في بينهم فيما الرسائل وتبادل األشخاص، من كبير عدد

 .التقنية هذه ظهور قبل ذلك

لتدعيم هذه السمة فقد عملت بعض شركات البرمجيات على إنتاج برامج تمكن من استخدام 

شبكة اإلنترنت بسهولة، حتى لذوي االحتياجات الخاصة، بحيث بات من السهل أمام الفئات 

ستفادة من معطياتها الدخول على البريد اإللكتروني والمواقع المختلفة على الشبكة، واالالمختلفة 

 .الحديثة ومتابعة األخبار والتطورات األخيرة

 Accessiblity سهولة االستخدام
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تستهدف الوسائط المتعددة المساعدة في إيضاح المعاني، وتقوم على دمج النصوص والرسوم 

 .باألصوات والتأثيرات المختلفة، لتوصيل األفكار والمعانيوالصور الثابتة والمتحركة 

يرى المتخصصون أنه يمكن للوسائط المتعددة بفضل ما توفره من مزايا وخدمات تحسين 

ثراء المواد المقدمة عبرها  .االتصال، وا 

كتساب اأسهمت الوسائط المتعددة بتوفير بيئة متميزة تساعد مستخدمي اإلنترنت على  قد

والخبرات والمعرفة، كما ساعدت الجمهور للتفاعل مع النصوص الجامدة من خالل  المهارات

 .كاريكاتوريةتضمين النصوص لقطات مسموعة ومرئية، وصورًا ورسومًا 

ستفادت من الوسائط المتعددة، اعلى اإلنترنت أول المواقع اإلخبارية التي " CNN"يعد موقع ال 

لمتعددة على الموقع بقدرات كبيرة، مستفيدة من تقنيات حيث تم وضع إعالنات بواسطة الوسائط ا

 .الصوت، والصورة التلفزيونية

لى المتلقين إالعربية خطوة مهمة في مجال نقل المعلومات " BBC"خطت  0222في أبريل 

العرب وذلك عبر استخدام الوسائط المتعددة التي تجمع الصوت والصورة مما حفز الجمهور 

 .والفورية على المشاركة الفعالة

ستفادت من مزاياها ابالطبع فإن الوسائط المتعددة اآلن هي سمة غالبية المواقع اإلخبارية التي 

 .لنقل الصورة والصوت والكلمة في آن واحد

الوسائط المتعددة
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سرعة الحصول على المعلومات

والتي توصف شبكة اإلنترنت بالطريق اإللكتروني السريع للمعلومات نتيجة التقنيات المتوفرة فيها 

 .مّكنت العالم أجمع من الوصول إلى المعلومات المتاحة على الشبكة في الوقت نفسه

في كل يوم تظهر من البرامج والنظم االتصالية ما يزيد من سرعة تناول المعلومات عبر الشبكة 

 .مثل تقنية حزمة اإلنترنت فائقة السرعة

ة لتفعيل خاصية سهولة الحصول على وفي المجال اإلعالمي سعت الكثير من المواقع اإلخباري

 .المعلومات التي توفرها اإلنترنت

حيث طورت العديد من الصحف اإللكترونية نظامها التحريري ليوافق السرعة المذهلة التي تتمتع 

بها الشبكة، فاعتمدت بعض تلك الصحف والمواقع اإللكترونية على تقنيات عالية السرعة لمواكبة 

 .ا من التحديث المستمر للمعلومات واألخباراألحداث، وبما يمكنه
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 المقنعة التكنولوجيا عبر اإلقناع بناء :خامساا 

الخبير في تطوير المواقع اإللكترونية، مدير معمل ستانفورد للتكنولوجيا " )Foogفوغ "ويّعرف 

 :التكنولوجيا المقنعة بأنها( persuasive  standfordالمقنعة 

يتم تصميمها بهدف تغيير سلوكيات واتجاهات المستخدمين من خالل اإلقناع التقنية التي "

 .مباشر غير وبشكل البعض وأضاف" والتأثير االجتماعي دون إكراه

أن اإلنترنت هي الوسيط الفعال لهذه التكنولوجيا المقنعة التي تستهدف " "foggويذكر العالم 

ترافية يقدمها المختصون كتطبيقات يمكن أن التأثير على السلوك البشري، من خالل تصاميم اح

 .تكون أداة لزيادة اإلقناع بهدف التأثير على معتقدات وتصورات واتجاهات مستخدمي اإلنترنت

 :تكون مستمدة من العوامل الديموغرافية مركزية البناء اإلقناعي

 (الدراسات الخاصة بخصائص اإلنسان )والنفسية والدراسة الطبوغرافية. 
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 (الدراسات الخاصة بالمكان )عن الجمهور. 

هذا التصور التام لألفراد إضافة إلى األسئلة المحددة والدوافع والحاجات تسمح بتصاميم مقنعة 

 القائمون يريدها التي اإلجراءات التخاذ الزوار إلقناع مفصلة عملية توفر إلكترونية لتطبيقات

 عبر المستخدمة التطبيقات من غيرها أو ةإلكتروني مواقع كانت سواء التطبيقات هذه على

 .اإلنترنت

للصدفة  يءيترك أي ش أن دونيجب أن تبدأ عملية اإلقناع وتنتهي بناًءعلى وجهة نظر الزوار 

 مع وتتوافق الفردية احتياجاتهم تخاطب التي وباللغة يريدونها التي بالمعلومات تزويدهم بهدف

على أساس المستخدمين  مقنعة، بمسارات المواقع تزود أن ينبغي لذلك العملية، مساراتهم حركة

 .بحسب حركتهم داخل الموقع

 :هناك عدة عوامل تؤثر في بناء تصميم مقنع قادر على إبراز كل تلك التطويرات، ك

 العوامل الفنية والتقنية. 

 العوامل المتعلقة بالتصميم وأساليبه ومبادئه. 

  المستخدم أثناء تعرضه لعناصر اإلبراز والمحتوى العوامل السلوكية الخاصة بسلوكيات

 .أثناء التصفح

  عوامل تدخل ضمن نطاق العوامل المؤثرة في بناء التصاميم المقنعة للمواقع القادرة على

.جذب المستخدم والتأثير عليه
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 إقناعية أساليب: سادساا 

 عبر استخدامها يمكن والتي الفعالة، اإلقناعية األساليب ببعض اإلقناعي االتصال خبراء ينصح

 :من هذه األساليب استخدام وغيرها، اإلنترنت شبكة

يمكن استخدام التكرار بعدة صور، كأن تكرر الكلمات في بداية الجمل،  حيث :التكرار .7

أو أن تكرر بعض العبارات من نفس الفكرة بين الحين واآلخر لتثّبتها في ذاكرة المستمع 

، ..(و نفسه من واثق والصادق ينجي، والصدق مة،عظي سلوكية قيمة الصدق(مثل 

 االستماع من شهر بعد الفكرة من% 72 يتذكر المستمع أن تخبرنا العلمية فالدراسات

 %.92 منها يتذكر فإنه المدة نفس في مرات ست إليها استمع إذا أما واحدة لمرة إليها

بشكل تظهر فيه الفوارق اإليجابية والسلبية  :اإلقناع بالمقارنة بين متناقضين .0

 .واألمور التي بحاجة لتطوير وتحسين، وترسم المسارات الصحيحة لتعديل السلوك

إن طرح السؤال على المستمع يجعله في حاله استعداد لتلقي اإلجابة إذا لم  :االستفهام .2

أن يستمع للسبب  يكن على علم بها، أما لو كان يعرفها فالسؤال يجذب انتباهه منتظراً 

وراء إلقاء هذا السؤال البديهي، وغالبًا ما نرى هذا االسلوب متبعًا في إعالنات البرامج أو 

مقدماتها، وباإلضافة لجذب انتباه المستمع هناك أغراض أخرى لالستفهام منها كسب 

تعاطف الجمهور، كما جاء في لسان شيلوك الشخصية اليهودية التي ابتدعها شكسبير 

 ".تاجر البندقية"في 

أداة جيدة أثناء النقاشات، فإعطاء صور عن أشياء يعرفها المستمع تساعده  :التشبيه .4

 .على الفهم واإلدراك وصواًل للتأثر واإلقتناع
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هذا النوع من اإلقناع ال يترك فرصة ألصحاب المؤثرات اللفظية  :األرقام والمعلومات .5

يزيفوها، وحبذا لو عرضت المعلومات التي والمحسنات البالغية أن يطمسوا الحقائق أو 

، على أن تراعي البدء بالصورة تحمل الحقيقة من خالل األساليب التي أشرنا لها سابقاً 

هناك أكثر من نصف مليار متصفح عربي على )العامة ثم تدخل في التفاصيل، مثل 

 (.مليون مصري 5اإلنترنت، منهم 

 :النتيجة

محاور هذه الوحدة الدراسية أتت لتؤكد ضرورة التمكن من مهارات اإلقناع ووسائل التأثير 

التي غيرت جوهر النظريات االتصالية المعروفة، المستخدمة عبراإلنترنت هذه الوسيلة االتصالية 

ل وأوقفت احتكار صناعة الرسالة اإلعالمية، بقدرة تأثيرية وتفاعلية لم يتصّورها خبراء االتصا

حيث نقلت بها اإلعالم إلى آفاق غير مسبوقة، وأعطت مستخدميها فرصًا كبرى للتأثير واالنتقال 

 .عبر الحدود 

التكنولوجي والتقدم العلمي والمعرفي وتزايد التوجه  التسارع لتكون منطلقًا لنجاحات تواكب هذا

 .وقوامها اليوميلغة الحياة  نحو العولمة، حيث التقنية الرقمية الجديدة التي أضحت
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 :الخلصة

التي غيرت جوهر النظريات االتصالية المعروفة، وأوقفت احتكار  تعتبر اإلنترنت وسيلة االتصال

صناعة الرسالة اإلعالمية، لتنقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية، وبقدرة تأثيرية وتفاعلية لم 

كثر إقناعًا وتأثيرًا في األفراد والمجتمعات األفقد غدت الوسيلة يتصّورها خبراء االتصال، 

نقلت بها اإلعالم إلى آفاق غير مسبوقة، وأعطت مستخدميها فرصًا والممارسات االتصالية، 

 .كبرى للتأثير واالنتقال عبر الحدود

يل بناًء على ذلك كان اختيار عناصر هذه الوحدة بقصد التعرف على دور اإلنترنت في تشك

االتجاهات الفكرية لألفراد ومعرفة أساليب التأثير واإلقناع المستخدمة عبر اإلنترنت بشكل مهني 

وتخصصي، حيث يدرس الطالب في هذه الوحدة استخدامات اإلنترنت في عمليات االتصال 

 :اإلقناعي ومدى تأثيراتها وفق المحاور التالية

 حقاًل من حدود"  فراددور اإلنترنت في تشكيل االتجاهات الفكرية لأل".

  اإلقناعي االتصال وسائلدور شبكة اإلنترنت في تطور.

 نماذج لألساليب اإلعالمية لشبكة اإلنترنت. 

 الخصائص الشكلية لالتصال عبر شبكة اإلنترنت. 

 بناء اإلقناع عبر التكنولوجيا المقنعة. 

 أساليب إقناعية. 
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 التمارين

عن المعلومات من ممكن قدر بأكبر اإلحاطة بأهمية" ماكلوهان" العالم نادى لماذا -1

 عبر اإللكتروني االتصال مهارات مثل بها المتعلقة والمهارات اإللكترونية اإلعالم وسائل

 .اإلنترنت شبكة

بحاث البريطانية المعروفة باسماأل شركة أجرته الذي االستطالعنتيجة  علل -2

تبين أن القنوات التلفزيونية تخسر ماليين المشاهدين  حيثاالستراتيجيات التحليلية، 

 .اإلنترنتلصالح 

.مدى أهميتها اً شبكة اإلنترنت مبينالخصائص الشكلية لالتصال عبر عن أهم  تحدث -3

هناك عدة عوامل تؤثر في بناء التصاميم المقنعة لوسائل اإلعالم ضمن الشبكة، القادرة -4

 .على إبراز مكامن القوة التي تملكها، اذكرها بالتفصيل
:الصحيحة اإلجابة اختر -5

 :فيخاصة اإلنترنت و ساهمت الوسائل التكنولوجية 

A. خلق فضاءات اتصالية افتراضية جديدة لم تكن موجودة من قبل. 

B. نستقي التي المعلومات مصادر ألهم بسيط جزء على استحوذت اتصالية فضاءات خلق 

دراكنا فهمنا منها  .والوقائع لألحداث وا 

C. تشبه بطريقة وحدها لها نتعرض أصبحنا ألننا مواقفنا في تؤثر لم اتصالية فضاءات خلق 

.اإلدمان
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 خلق فضاءات اتصالية افتراضية جديدة لم تكن موجودة من قبل  A :الصحيحة اإلجابة

 :كان لظهور شبكة اإلنترنت الدور الكبير في تطور وسائل االتصال اإلقناعي حيث

A.  جذبت العديد من وسائل اإلعالم التقليدية وأجبرتها على التكيف مع تكنولوجيا

 .المعلومات

B.  على التواجد عبر الشبكةوسائل االتصال اإلقناعي شجعت. 

C.  ًباتت وسيط اتصالي جديد ساهم في تغيير اآلليات والوسائل اإلعالمية عالميا. 

D. صحيح سبق ما كل. 

E. صحيح غير سبق ما كل. 

 صحيح سبق ما كل. D :الصحيحة اإلجابة

 مركزية البناء اإلقناعي

A. (.اإلنسان بخصائص الخاصةالدراسات ) الديموغرافية العوامل من مستمدة 

B. الجمهور عن الطبوغرافية والدراسة النفسية العوامل من مستمدة. 

C. لألفراد التام التصور من مستمدة. 

D. صحيح سبق ما كل. 

E. غيرصحيح سبق ما كل. 

 كل ما سبق صحيح. D :اإلجابة الصحيحة
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 عبر استخدامها يمكن والتيالفعالة، ينصح خبراء االتصال اإلقناعي ببعض األساليب اإلقناعية 

 :من هذه األساليب استخدام وغيرها، اإلنترنت شبكة

A. التكرار عدم. 

B. االستفهام تجنب. 

C. التشبيه حاالت ترك. 

D. صحيح سبق ما كل. 

E. صحيح غير سبق ما كل. 

 .كل ما سبق غير صحيح  E :الصحيحة اإلجابة
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