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 تعريف االتصال

. ينقؿ في كؿ لحظة مف حياتو اليومية اإلنسافيمارسو  إنسانياالتصاؿ ىو نشاط  •
, ثـ يختار ليا الوسائؿ الممكنة اآلخريفالناس  إلىغباتو و مشاعره و مطالبو بواسطتو ر 

 التي تحقؽ تمؾ الرغبات بصورة ناجحة و فعالة .

المنفعة لتبادؿ المعمومة و  اإلنسافتخدمو يس إنسانيوسموؾ  إنسانيةاالتصاؿ ىو ظاىرة  •
 الستمرار حياتو

 كؿ سموؾ يعد اتصاؿ  •

 زياالتصاؿ ىو تفاعؿ اجتماعي رم •

والوجداف بواسطة استخداـ الرموز والكممات والرسـو  األفكارعممية انتقاؿ المعمومات و  •
 والصور 

  آخر إلىعممية نقؿ المعاني مف فرد  •

 عممية مشاركة ديناميكية في المعمومات  •

  اآلخريفالعممية التي ينقؿ الفرد بواسطتيا مثيرا ليغير او يعدؿ سموؾ  •

 تصالاال إىل اإلىسانملاذا حيتاج 

في  اآلخريفيعيش معتمدا عمى نفسو بدوف  أفمخموؽ ضعيؼ ال يستطيع  اإلنسافالف  •
 ىذه الحياة . 
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   ليا عبلقة باستمراره و حفظ حياتو مف الفناء وىذه الحاجات أساسيةلئلنساف حاجات  •
  اآلخريفيمكف تمبيتيا بدوف مساعدة  ال

وال بد مف وجود  اآلخريفع يتفاعؿ م أف د لوىذه الحاجات ال ب اإلنسافلكي يشبع  •
 لتبادؿ المصمحة و المنفعة و ىذا يتـ بواسطة االتصاؿ  اإلنساففي حياة  اآلخريف

 اإلىساىيةاحلاجات 

 خمسة حاجات : إلى اإلنسانيةقسم  ابراهام ماسمو الحاجات 

 ستمرار النوع الحاجات البيولوجية: الطعاـ , السوائؿ , اليواء , الراحة , ا .ٔ

 البحث عف العمؿ المضموف : األمفحاجة  .ٕ

  األبناءحاجة االنتماء و الحب : الزواج  و  .ٖ

 في المجتمع اآلخريفيكوف مقبوال ولو اعتباره  و ما يميزه عف  أفحاجة اعتبار الذات : .ٗ

  فرض نفسو في المجتمع حاجة تحقيؽ الذات : .٘

 استخداو االتصال أبعادتطور 

 : اإلنسانعمى مستوى  •

يحقؽ مف  إنسانييعني كؿ فعؿ  أصبحبؿ  ,الكبلـ و الخطابة فقطلـ يعد االتصاؿ يعني    
 المجاؿ لحدوث المعنى و ذلؾ مف خبلؿ:  إتاحةفي المعمومة و  اآلخريفخبللو مشاركة 

 .........  حركات الجسـ  اإلشاراتالكبلـ ........ 
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 عمى مستوى الوسيمة : •

اليـو ,  أما. .اف نشر المعمومة محددا, كيو و التمفزيوف منذ عشرات السنيففرغـ وجود الراد    
ينقؿ الصورة  أصبحال ينقؿ الصورة فقط بؿ  اآلفو نتيجة لتطور تكنولوجيا النقؿ فاف التمفزيوف 

  و الحدث مباشرة عمى اليواء

كيف حدث الوعي باالتصال ؟ و كيف كان الناس منذ أالف السنين يفعمون باالتصال في ذلك 
  الوقت؟

 في القدم : في العصور السحيقة

 يعتمد عمى نفسو حيث كاف : اإلنسافكاف 

 الكبلـ الذي يتخذ شكؿ المحادثة و الخطابة و المناظرة ىو وسيمة االتصاؿ  •

  اإلشارةكذلؾ استخداـ  •

  استخداـ النحت عمى الجدراف في الكيوؼ •

 الناس إلىتطور االتصال كعمم يدرس 

الميبلد نقمة حضارية ميمة في  يمثؿ العصر اليوناني الممتد مف القرف الخامس قبؿ •
  الناس و يستفاد منو إلىعمميا لكي يدرس  طيرةأتباالتصاؿ ثـ  اإلنسافتطور وعي 

 لفهم االتصال أساسيةمبادئ 

 معموماتي يتضمف عبلقة :االتصاؿ  •

 الناس لتحقيؽ منفعة  ايتضمف االتصاؿ معمومة يتبادلي .ٔ
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 أشكاؿتكوف بكؿ  أفوال فمف الممكف ىذه المعمومة ليست بالضرورة كبلما مكتوبا او مق .ٕ
  اإلنسانيالفعؿ 

 االتصاؿ إليجاداالتصاؿ تتضمف وجود عبلقة بيف الناس  إنسانية إف .ٖ

 الصديؽ  –اواة ) الزوج و الزوجة تتسـ ىذه العبلقة بالتنوع واالختبلؼ  وعدـ المس .ٗ
 الطالب و المعمـ (  – ووصديق

 االتصاؿ حتمي : .٘

 أفف االتصاؿ يمكف ال يتصؿ أل أفال يستطيع  إلنسافا أفحتمية االتصاؿ تعني  إف .ٙ
  أحيانايحدث بدوف كبلـ 

 االتصاؿ رمزي : •

في البيئة ال تمثؿ المعنى الحقيقي ليذه  األشياءالكممات التي نستخدميا لمتعامؿ مع  إف  .ٔ
  لذلؾ فإننا نطمؽ عمييا رموزا ألنيا تدؿ عمى ما يحممو الناس مف معاني األشياء

 د ومتغير :االتصاؿ متجد •

جديد وليدا لمحظة التي حدث او  إنتاجافي كؿ موقؼ يحدث فيو اتصاؿ يعد االتصاؿ  .ٔ
 سيحدث فييا 

 الوراء فيو دائما متغير  إلى إرجاعواالتصاؿ ال يمكف  إف .ٕ

 مفاهيه االتصال

 االتصال عممية مستمرة: •
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ابتة فيي ث غير االتصاؿ تعد إجرائيةمستمرا الف  إنسانيايعد الفعؿ االتصالي نشاط  .ٔ
 عمييا و بالتالي تؤثر فييا أتطر دائما متغيرة و متجددة نتيجة العوامؿ الجديدة التي 

تحدد بداية لبلتصاؿ وال يمكف بالضرورة  أفعممية االتصاؿ تستمر بصورة ال يمكف  إف .ٕ
 أيضانحدد نياية لو  أف

  مثاؿ عندما نشتري الصابوف  + عندما نمتقي مع صديؽ

 عي:االتصاؿ تفاعؿ اجتما •

 إلىتؤدي جميعيا  أفعاؿما يتضمنو االتصاؿ مف  إلىكممة تفاعؿ في االتصاؿ تشير  .ٔ
 حدوث االرتباط بيف المرسؿ والمستقبؿ منيا  

 الحوار    التجارب    المشاركة    رد الفعؿ 

وجود اتجاىيف بيف المشتركيف في الموقؼ االتصالي و تعني  إلىكممة تفاعؿ تشير  إف.  ٕ
 التجاوب  أيضاو العطاء و تعني  األخذفي االتجاه ىذه الثنائية 

 االتصال عممية متداخمة العناصر: •

الفعؿ االتصالي . حيث  إنتاجاالتصاؿ يتكوف مف عدة عناصر تساىـ جميعيا في  إف
تتفاعؿ مع بعضيا البعض داخميا بصورة مترابطة و مف ثـ تتبادؿ انتقاؿ التأثير بينيا . ذلؾ 

 أداءتغيير في  إحداث إلىصر مف عناصر الفعؿ االتصالي يؤدي أي تغيير في أي عن أف
  األخرىالعناصر 

 االتصال عممية دائرية : •
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المستقبؿ و مف  إلى, بأنو دائري االتجاه مف المرسؿ  اإلطاريوصؼ االتصاؿ في ىذا 
مف تحدث عف ىذا المفيوـ ىو ولبر شراـ حيث صور  أوؿالمرسؿ و لعؿ  إلىالمستقبؿ 

  دائريا , يتفاعؿ فيو المرسؿ مع المستقبؿ و يتفاعؿ فيو المستقبؿ مع المرسؿ اؿاالتصاتجاه 

 االتصال يعني : أنمن خالل تعريفات االتصال السابقة فهمنا  •

  آخرنقؿ المعمومة و المشاركة في فيميا مع طرؼ 

شيء عاـ أي معروؼ  إيجادنعمؿ عمى  أننايعني ذلؾ  آخرفعندما نقوـ باالتصاؿ بفرد  
 نا و بينة ثـ نشترؾ في فيـ معنى ىذا الشيء المنقوؿبين

 المعنى ؟  إيصاؿسؤاؿ ما ىي العوامؿ التي تساعد في عممية 

 نقؿ المعمومة •

 فيـ المعمومة •

 المشاركة  •

 االستعبلـ •

  اإليجاب •

 : تتضمف ىذه الميارات : ثاىيا :موارات االتصال

 القدرة عمى استخداـ كؿ الوسائؿ المؤثرة .ٔ

 ب تجاوب و رد فعؿ المستقبؿقراءة و استيعا .ٕ
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 سرعة االستجابة ليا  .ٖ

 معرفة اتجاىات و دوافع المستقبؿ .ٗ

 معرفة طبيعة الموقؼ االتصالي  .٘

  اآلخريفو التأثير في  اإلقناعبفنوف  اإللماـ .ٙ

 تمبية اىتمامات المستقبؿ .ٚ

 الشعور بشعور المستقبؿ .ٛ

 المستقبؿ أفكارتبني  .ٜ

 التعاطؼ مع المستقبؿ .ٓٔ

 اؾ شيئا مشتركا بينيما المستقبؿ بف ىن إشعار .ٔٔ

 

 

 موارات االتصال ولغة اجلسد

ىناؾ العديد مف التعريفات التي تناولت مفيـو لغة الجسد, فقد تناولو العديد مف العمماء مف 
 وجيات نظر مختمفة منيا:
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, او أيدييـمستخدميف  األفرادمف حيث نوع االتصاؿ غير المفظي: ىي حركات يقوـ بيا  .ٔ
, او نبرات صوتيـ, او ىز الكتؼ, او الرأس, ليفيـ المخاطب قداميـأتعبيرات الوجو, او 

  تصؿ. أفالمعمومة التي يريد  أفضؿبشكؿ 

, واإلشارات, اإليماءاتالجسدي والحركة: ويقصد بغير المفظي ىو  األداء. مف حيث ٕ .ٕ
 ال.  أـ بإرادتووالوضعيات, والتعابير التي تصدر مف شخص ما سواء أكاف ذلؾ 

لو لغة قائمة بحد ذاتيا, ليا نماذجيا المستقمة عف لغة المساف واف  يأغير شفيي  .ٖ
 ترافقت معيا في كثير مف األحياف.

% فقط مف ٚ أفالبرت مييرابيف, اكتشؼ  األمريكيوفي دراسة قاـ بيا عالـ النفس  .ٗ
% بمغة الجسد, ولو اختمفت ٘٘% بنبرة الصوت, و ٖٛاالتصاؿ يكوف بالكممات, و 

  تصديؽ لغة الجسد. إلىيميؿ  الفردلجسد فاف الكممات, ولغة ا

 عياصر لغة اجلسد

قدرة عمى تفعيؿ لغة الجسد.  األمور أكثر: تعد تعبيرات الوجو مف : تعبيرات الوجهأوال
 )الحاجب, العينيف(.

: )الصوت ذو النبرة العميقة والثرية والمتحمسة, الصوت ذو النبرة : نبرات الصوتثانيا
 لنبرة المنخفضة, الصوت المرتعش(.العالية, الصوت ذو ا

: )حركة الذراعيف بمصاحبة الكبلـ, استخداـ القمـ او الكتاب حركة الذراعينثالثا: 
تحت  باإلصبع, الكؼ المقبوضة, الحؾ أسفؿ إلى, الكؼ أعمى إلىبالتأشير, الكؼ 

  (.اإلصبع, رفع األنؼالعيف, حكة 
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  فة, المشية الصانعة, المشية الواثقة(.: )المشية الميبطة, المشية الخائالمشيرابعا: 

 موارات االتصال الشخصي

ميارات االتصاؿ الشخصي: ىي سمسمة مف الميارات السموكية الحركية التي يستخدميا 
في التواصؿ مع بعضيـ البعض, لتسييؿ نقؿ الرسائؿ االتصالية فيما بينيـ  األشخاص
 وفيميا.

العينيف قناة اتصالية قوية وفعالة, فطريقة  : اتصاؿ العيف: تعد حركاتاألولىالميارة 
تؤثر عمى مقدار الثقة المتبادلة بيف طرفي االتصاؿ, والنظرة  اآلخريف إلىالنظر 

  , وتزيد مف قوة التفاعؿ االتصالي.االستعدادالمباشرة تعني 

 تأثيرا بيف تأثيرات الشخصية المتعددة, فعيناؾ ىي الجزء األكثرىو الميارة  اتصال العين
 بشكؿ مباشر.  اآلخرالوحيد مف جيازؾ العصبي المركزي الذي يرتبط بالشخص 

 االتصاؿ بالعيف, ىي: آثار

 . المشاركة.ٖ. التخويؼ. ٕ. األلفة .ٔ

 إلىلمدة عشر ثواني  اآلخرالشخص  إلىفاأللفة او التخويؼ تنتجاف عف النظر  
الشخصي خاصة  %( مف اتصالنآٜمف ) أكثرالمشاركة وىي التي تشكؿ  أمادقيقة, 

الشخص الذي تتحدث معو مف خمسة  إلىتنظر  أفتستدعي  فإنيافي مجاؿ العمؿ, 
  .أخرمكاف  إلىعشر ثواني قبؿ تحويؿ النظر عنو  إلى

 مهارات االتصال الشخصي
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الميارة الثانية: الوضع والحركة: الوقوؼ منتصبا, واف تراقب الجزء السفمي مف جسمؾ, 
الخمؼ او االستناد عمى قدـ واحدة,  إلىالعموي كالتراجع بأال يكوف عكس وضع الجزء 

تستخدـ في الوقوؼ وضع االستعداد بحيث يكوف ميؿ الجسـ لؤلماـ,  إفويفضؿ 
 واليدؼ منو جعمؾ في وضع استعداد لمتحرؾ في الوقت الذي تريد بسيولة ويسر.

ثمث الناس لدييـ  أف إلىشارت دراسات حديثة أالميارة الثالثة: مبلمح الوجو وتعبيراتو: 
لدييـ وجوه ذات طبيعة محايدة, يمكف  اآلخروجوه ذات طبيعة منفتحة ومبتسمة, والثمث 

فمدييـ  األخيرالثمث  أماذات نظرات حادة,  أخرى إلىتتحوؿ مف وجوه ذات ابتسامة  أف
 وجوه جدية سواء اعتقدوا بأنيـ يبتسموف او ال يبتسموف.

لبلتصاؿ غير المفظي,  اكبر مصدر: تعد مبلمح الوجو الميارة الرابعة: الممبس والمظير
المتمقي. ولكف ليس مف  إلىالوسائؿ لنقؿ المعاني والمشاعر مف المرسؿ  أسرعوىي 

تخفي عنا  أفالسيؿ دائما قراءة تعابير الوجو, فقد تبدي لنا بعض المعاني, ولكنيا يمكف 
 الكثير.

لبلتصاؿ غير الكبلمي, ويشير  ةميمغير تغطية الجسد, فيو قناة  أخرلمممبس دور 
”John Molwy ” “مرة ال يمكف  ألوؿ اآلخريفاالنطباع الجيد الذي نتركو لدى  أف

وبالتالي فاف الممبس والمظير الخارجي “ تكراره, ولف نحصؿ عمى فرصة ثانية لعممو
ما يعرؼ ب ) منيجية االنطباع(, كما يعكس الحالة المادية, والمستوى  لآلخريفينقؿ 

  , والمعتقدات, والقيـ الدينية.األخبلقيةتعميمي, واالجتماعي, والمقاييس ال

 الميارة الخامسة: التنوع الصوتي: المكونات األربع التي تكوف تعبيرؾ الصوتي ىي:

  .اإللقاء. ٗ. تأكيد المقاطع. ٖ. طريقة التنفس. ٕ. االسترخاء. ٔ
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الكممات(: تتكوف المغة مف الكممات  الميارة السادسة: المغة غير المنطوقة )الوقفات بيف
عند قدرتيـ عمى  أفضؿيكوف تواصؿ الناس  إذغير المفيومة,  واألصواتالمفيومة 

  اختيار الكممات الصحيحة.

المستمعيف وعقوليـ,  أحاسيستحريؾ  إلىالمستمع: الحاجة  إشراؾالميارة السابعة: 
بل مع ما نقولو كمما ازدادت , ومنفعأكثر, ومشاركا أكثروكمما كاف المستمع منيمكا 
 قدرتو عمى االقتناع برسائمنا.

 المستمع والتأثير عميو: إشراؾ آليات

. ٘. األسئمة. استخداـ ٗالبصرية.  األدوات. ٖ. تنويع الحركة. ٕ. اتصاؿ العيف. ٔ
  .اآلخر. تأكد مف استجابة ٙجذب االنتباه. 

الميارات الميمة لمتأثير في  أكثرة مف الميارة الثامنة: استخداـ المرح: تعد الدعابة واحد
  المراوغة. أساليب أكثرعممية االتصاؿ, لكنيا في الوقت نفسو واحدة مف 

التي يتعامؿ مف  اإلنسانيةالميارة التاسعة: الذات الطبيعية: كؿ شخص لو طبيعتو 
. الذات الطبيعية تمكنا مف التعرؼ عمى مجاالت القوة والضعؼ في اآلخريفخبلليا مع 
 .إنساف أيشخصية 

 صفات الذات الطبيعية: 

 صادقة تعكس شخصيتيا الحقيقية في كؿ ظروؼ االتصاؿ. .ٔ

 وقدراتيا الطبيعية, وتستثمرىا في االتصاؿ. إمكاناتياتفيـ  .ٕ

 نقاط قوة. إلىتحوؿ نقاط الضعؼ في االتصاؿ  .ٖ
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  يكوف لدييا مستوى ثقة مرتفع في ذاتيا قادرة عمى التكيؼ مع مختمؼ الظروؼ. .ٗ

 

 داخل املؤسسات التصال ا

 

 :االتصاالت التنظيمية

االتصػػاالت التنظيميػػة  عػدّ مػوارد إنسػػانية وتُ نػػوعيف مػف المػػوارد: مػوارد ماديػػة و تتكػوف المنظمػػة مػف 
, ولكػػػي ىػػػداؼمػػػؾ المػػػوارد مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ األساسػػػية لمتنسػػػيؽ بػػػيف تمػػػف األنشػػػطة اإلداريػػػة األ

مػف  اً واضػح اً ياميػا المتعػددة فػإف األمػر يتطمػب فيمػتستطيع إدارة العبلقػات العامػة القيػاـ بػأداء م
 الخارجية.ت التنظيمية بشكمييا الداخمية و جانبيا ألساسيات االتصاال

دورًا ىامػًا داخػؿ اإلدارات, فيػي تحػافظ عمػى تػدفؽ وانسػياب  االتصاالت الداخميػةحيث تمعب 
 وذلػػػػؾ باعتبػػػػار أفّ  تصػػػػاالت زادت كفػػػػاءة العمػػػػؿ,, فكممػػػػا كانػػػػت ىنػػػػاؾ أنظمػػػػة جيػػػػدة لبلالعمػػػػؿ 

 االتصاالت الداخمية تساعد في القياـ بالتالي: 

 تحديد األىداؼ الواجب تنفيذىا. -ٔ    

 تعريؼ المشاكؿ وسبؿ عبلجيا. -ٕ    

نتاجية العمؿ. -ٖ      تقييـ األداء وا 

 التنسيؽ بيف المياـ والوحدات المختمفة. -ٗ        

 .  وومؤشرات تحديد معايير األداء-٘    

 إصدار األوامر والتعميمات. -ٙ    
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رشادىـ. -ٚ      توجيو العامميف ونصحيـ وا 

 التأثير في اآلخريف وقيادتيـ. -ٛ    

 .  يـوتحميس ز العامميفيحفت-ٜ    

: وىػػي االتصػػاالت التػػي تػػتـ بػػيف إدارة المنظمػػة وبػػيف الجيػػات لبلتصػػاالت الخارجيػػةأمػػا بالنسػػبة 
ة المنظمػػة الذىنيػػة أمػػاـ البيئػػة, ومػػف خػػبلؿ تحسػػيف تمػػؾ ور ويػػتـ مػػف خبلليػػا رسػػـ صػػ ,الخارجيػػة

إدارات العبلقػات العامػة  وعمػى ذلػؾ فػإفّ  ىا,توطيػدو الثقة بيف العػامميف والعمػبلء الصورة يتـ زرع 
, المنظمػػةأصػػبحت تيػػتـ بيػػذا النػػوع مػػف االتصػػاالت نظػػرًا ألىميتػػو فػػي إظيػػار صػػورة جيػػدة عػػف 

ت يمكف أف تتحقؽ لممنظمة االستمرارية وزيادة التكيػؼ ومف خبلؿ فاعمية ىذا النوع مف االتصاال
 مع البيئة.

 

 أىمية االتصاالت التنظيمية

% مػػػف وقتيػػػػا فػػػي االتصػػػػاؿ ٓٛدارة المنظمػػػػة تسػػػتغرؽ حػػػػوالي إ فػػػي دراسػػػات عديػػػػدة اتضػػػح أفّ 
جيػػات خارجيػػة: مرؤوسػػيف, زمػػبلء, رؤسػػاء, عمػػبلء, مػػورديف,  بػػاآلخريف سػػواء جيػػات داخميػػة أو

 .افسيف وغيرىـموزعيف, ومن

 :إلىاالتصاالت التنظيمية لموصوؿ  دارة المنظمة عمىإو تعتمد 

 الحصوؿ عمى المعمومات -ٔ
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الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات سػػواء مػػف مصػػادر داخميػػة أو  بمعنػػى أنػػو مػػف خػػبلؿ االتصػػاالت يػػتـّ 
حكػػاـ الرقابػػة عمػػػى المنظمػػة لتحق ,خارجيػػة يػػػؽ ممػػا يسػػػاعد فػػي عمميػػة اتخػػػاذ القػػرارات اإلداريػػػة وا 
 أىدافيا.

 التأثير عمى اآلخريف -ٕ

المنظمػػػػة تعتمػػػػد عمػػػػى االتصػػػػاؿ فػػػػي عمميػػػػة التػػػػأثير عمػػػػى المجموعػػػػات واألفػػػػراد  إدارة بمعنػػػػى أفّ 
الػدفع واإلقنػاع ومحاولػة توجيػو السػموؾ التجػاه  ومعنى التأثير ىػو ,بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 معيف.

 :مفىي تتضو  ,دارةوتتعدد المياـ التي تقـو بيا اإل

 بناء عبلقات مع اآلخريف:-ٔ

ولكػػػػػف يجػػػػػب  ,دارة الكػػػػػؼء فمنيػػػػػا الحسػػػػػابات الماليػػػػػة والتخطػػػػػيطإلتتعػػػػػدد ميػػػػػاـ ا     
ومػػف مياميػػا األساسػػية بنػػاء  ,يجػػب أف تتفاعػػؿ مػػع اآلخػػريف اإلدارة مبلحظػػة أفّ 

 العبلقات في اتجاىات عدة داخؿ المنظمة وخارجيا.

 تبادؿ المعمومات:-ٕ

الحصػػػػوؿ عمػػػػى معمومػػػػات سػػػػواء  اإلدارةع اآلخػػػػريف تتطمػػػػب مػػػػف العبلقػػػػات مػػػػ إفّ      
وقػػد تكػػوف  ,معمومػػات خاصػػة بالعمػػؿ أو المنافسػػيف أو الفػػرص المتاحػػة.. وغيرىػػا

ىذه المعمومات في شكؿ تقارير مكتوبة أو تحصػؿ عمييػا مػف خػبلؿ مقػاببلت أو 
 محادثات تميفونية أو مف خبلؿ المبلحظة ....الخ.

 اتخاذ القرارات: -ٖ



ٔٙ 

 

وفػػي  بالدقػػة المناسػػبة لػػئلدارةأف تصػػؿ  المعمومػػات المطموبػػة التخػػاذ القػػرارات يجػػب إفّ       
 التوقيت المناسب لكي تستطيع اتخاذ القرار عمى أساس سميـ.

المدير يجب أف يكوف عمى درجة عالية مف الكفػاءة فػي بنػاء العبلقػات  وعمى ذلؾ فإفّ 
عمػػػى  اإلدارةجابة العػػػامميف ألوامػػػر تتوقػػػؼ اسػػػتو  .ميػػػع المعمومػػػات التخػػػاذ القػػػراراتوتج

, فكمما كاف ىناؾ رضاء مف جانػب العػامميف كػانوا تجاه اإلدارة والمنظمة ككؿشعورىـ 
عمػػى اسػػػتعداد لتقػػػديـ معمومػػػات دقيقػػة والعمػػػؿ عمػػػى تنفيػػػذ الميػػاـ المطموبػػػة مػػػنيـ بدقػػػة 

ويتوقػػػػؼ ذلػػػػؾ عمػػػػى كفػػػػاءة المػػػػدير ونظػػػػاـ االتصػػػػاالت اإلداريػػػػة الػػػػذي يػػػػتـ  .وكفػػػػاءة
 استخدامو. 

المػدير  فّ إ, وىػذا يجعمنػا نقػوؿ ىػي االتصػاالت لئلدارةأحد المياـ الجوىرية  ومما سبؽ يتضح أفّ 
 ."المتصؿ الجيد"الفعاؿ ىو 

نظػػػػاـ االتصػػػػاالت عنصػػػػرًا ىامػػػػًا فػػػػي مسػػػػاعدة العػػػػامميف لمتعػػػػرؼ عمػػػػى أدوارىػػػػـ واألىػػػػداؼ  دّ عػػػػيُ 
 اجوف إلييا لكي يقوموا بتمؾ المياـ.وكذلؾ إمدادىـ بالمعمومات التي يحت ,المطموب تحقيقيا

 ,وكممػػػا كانػػػت االتصػػػاالت فعالػػػة فإنيػػػا تتجػػػو لتشػػػجيع األداء األفضػػػؿ وتحقيػػػؽ اإلشػػػباع لمعػػػامميف
 ذلؾ يزيد مف شعورىـ باالنتماء لعمميـ. ـ العامموف طبيعة أدوارىـ فإفّ حيث أنو كمما تفيّ 

 :يةو تزداد أىمية االتصاالت باستمرار نظرًا لمتغيرات التال

: فيػػـ عمػػى مختمػػؼ المسػػتويات اإلداريػػة فػػي يـواتجاىػػات يـورغبػػات تغيػػر حاجػػات العػػامميف-1
حاجػػة إلػػى أف يكونػػوا عمػػى عمػػـ تػػاـ بالسياسػػات والبػػرامس واألىػػداؼ التػػي تسػػعى المنظمػػة 

 والتي تتسـ بالديناميكية والتغيير. ,لتحقيقيا
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أدت إلػػػى ظيػػور حاجػػػة ماسػػػة نظػػػرًا لمتطػػورات التكنولوجيػػػة التػػي  ازديػػاد تعقػػػد المنظمػػات:-2
قنػاعيـ بػالتغيير  ,لتنمية إدراؾ العامميف ليذه التطورات ومحاولة إكسػابيـ ميػارات جديػدة وا 

وأسػموبو ونتائجػو ومػدى تػأثيره موف عمى عمـ بػدواعي ىػذا التغييػر حيث أنو كمما كاف العام
تغييػػر مػػف ذلػػؾ يجعػػؿ رفػػض ال فػػإفّ  ,إقنػػاعيـ مػػف جانػػب اإلدارة بجػػدواه وتػػـّ  ,عمػػى عمميػػـ

 جانب العامميف في أدنى الحدود.
مػػف خػػبلؿ النمػػو والتوسػػع والتطػػور فػػي المنظمػػات واالتجػػاه إلػػى  ,ازديػػاد حجػػـ المنظمػػات-3

ذلػػػؾ أدى إلػػػى تعقػػػد  كػػػؿّ . و ميػػػز باالتسػػػاع واالنتشػػػار الجغرافػػػيالمنظمػػػات الدوليػػػة التػػػي تت
اـ المػديريف بتقميػؿ ومػف خػبلؿ قيػ .العممية اإلدارية وازدياد الضغط عمػى نظػاـ االتصػاالت

إلػػى  بالنتيجػػةممػػا يػػؤدي  ,الفجػػوة بيػػنيـ وبػػيف العػػامميف مػػف خػػبلؿ نظػػاـ االتصػػاالت الجيػػد
 تحسيف معنوياتيـ.

القػدرة الفائقػة لمحاسػبات اآلليػة عمػى تشػغيؿ البيانػات  إفّ  :زيادة حجـ البيانػات والمعمومػات-4
يضػع حمػبًل كبيػرًا عمػى  , ممػاود زيػادة ىائمػة فػي حجػـ المعمومػاتوجػ إلػىوتخزينيػا يػؤدي 

وصػػوليا لمػػف يحتاجونيػػا  ىػػذه المعمومػػات قػػد تػػـّ  التأكػػد مػػف أفّ  نظػػاـ االتصػػاالت لكػػي يػػتـّ 
 بالمنظمة في الوقت المناسب وبالدقة المطموبة.

نما قد تواجو منافسػة عالميػة ,فالمنظمات ال تواجو فقط منافسة محمية ازدياد المنافسة:-5  .وا 
عاليػػة مػػف الكفػػاءة فػػي التصػػنيع والتسػػويؽ وغيرىػػا مػػف  ولكػػي تصػػبح المنظمػػة عمػػى درجػػة

 ىامة في مثؿ ىذا المجاؿ. دّ عاالتصاالت المنسقة السريعة تُ  فإفّ  ,المياـ اإلدارية
المنظمػػة تعمػػؿ فػػي عػػالـ شػػديد التغيػػر حيػػث ال يوجػػد شػػيء مسػػتقر أو  التغيػػرات البيئيػػة:-6

فعالػػة حتػػى يمكنيػػا مػػف أف وىػػذا يتطمػػب مػػف اإلدارة أف يكػػوف لػػدييا نظػـ اتصػػاالت  .ثابػت
 تواكب رياح التغيير.

فإنػو يجػب أف يكػوف ىنػاؾ نظػاـ اتصػاالت جيػد  ,المنظمات لكي تعمؿ بنجاح وعمى ذلؾ فإفّ 
 لعامميف وبالعكس مف خبلؿ الوسائؿ المتعددة.إلى ا اإلدارةلنقؿ المعمومات مف 
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يمكػػػف بػػػدء عمميػػػة وكػػػذلؾ فإنػػػو ال  ,فالمنظمػػػة ال يمكػػػف أف تحقػػػؽ أىػػػدافيا دوف تنسػػػيؽ جيػػػد
 .دوف اتصاالت جيدةلمجيود واألنشطة وتنفيذىا  تنسيؽٍ 

ففػػي أي منظمػػة تػػتـ إداراتيػػا بطريقػػة سػػميمة ال بػػد أف يكػػوف ىنػػاؾ طػػرؽ معينػػة تتبعيػػا اإلدارة 
مػػع تػػرؾ الفرصػػة ليػػـ  ,لجعػػؿ العػػامميف عمػػى عمػػـ بكػػؿ الخطػػط والسياسػػات التػػي تػػؤثر عمػػييـ

 بآرائيـ ومقترحاتيـ تجاه ىذه السياسات والقرارات اإلدارية.إلظيار ردود أفعاليـ فيما يتعمؽ 

 

 مستويات االتصاالت التنظيمية:

وىػػي  ,االتصػػاالت الوسػػيمة التػػي تػػربط األفػػراد معػػًا مػف خػػبلؿ التػػداخؿ االجتمػػاعي فيمػػا بيػػنيـ عػدّ تُ 
ف إلييػا ىامة نظرًا ألنو مف خبلليا يستطيع أعضاء المنظمػة تجميػع المعمومػات التػي يحتػاجو  دّ عتُ 

مسػػػتويات االتصػػػاالت إلػػػى تنقسػػػـ لتنسػػػيؽ بػػػيف جميػػػع العػػػامميف بيػػػا. و لتحقيػػػؽ التعػػػاوف وا ىاونشػػػر 
 مستوييف:

 

 الذاتية بيف الفرد ونفسواإلدارية, المستوى األوؿ: 

وىػػي اسػػتجابة داخميػػة ناتجػػة عػػف مثيػػر داخمػػي  ,داخػػؿ الفػػرد ويمكػػف تعريفيػػا بأنيػػا اتصػػاالت تػػتـّ 
ة لواحػػد أو أكثػػر مػػف نػػاتس عػػف اإلدراؾ والتفسػػير وتقيػػيـ المواقػػؼ نتيجػػ نػػابع مػػف الفػػرد أو خػػارجي

يػـو يقػـو الفػرد باتخػاذ  ففي كػؿّ  ,, فيي عممية تتضمف مثيرًا واستجابة داخؿ الفردالحواس الخمس
ومػػف خػػػبلؿ التفكيػػر فػػػي مزايػػػا  ,قػػرارات وتقيػػػيـ نتػػائس مػػػف خػػبلؿ ىػػػذا النشػػػاط الػػذاتي لبلتصػػػاالت

 وعيوب بدائؿ القرار.
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 :بوضع نظاـ ليذه العممية يتكوف مف خمس خطوات John Deweyلقد قاـ و 

 الشعور بمشكمة ليس ليا حؿ واضح. -ٔ
 تحديد أسباب المشكمة وطبيعتيا. -ٕ
 اقتراح الحموؿ الممكنة. -ٖ
 بديؿ مف حيث مزاياه وعيوبو لموصوؿ لمحؿ األمثؿ. تقييـ كؿّ  -ٗ
مػػا ىػػو مػػدى فعاليتػػو وتػػأثيره عمػػى و  ,اختيػػاره تطبيػػؽ البػػديؿ الػػذي تػػـّ  التفكيػػر فػػي مػػا إذا تػػـّ  -٘

 الموقؼ ككؿ.
, وىػػػي عمميػػة تػػػتـ لوضػػػع اسػػيًا لمقيػػػاـ بالعمميػػات اإلداريػػػةىػػػذا المسػػتوى مػػػف االتصػػػاالت أس عػػدّ ويُ 

 ىيكؿ اتخاذ القرار.

 

 المستوى الثاني: االتصاالت الشخصية

 :وىي تنقسـ إلى أربعة مستويات فرعية

مألوفًا فػي العمػؿ اإلداري مثػؿ عبلقػة الػرئيس نوعًا  دّ عوىذا يُ  :االتصاؿ بيف شخص وآخر-1
 بالمرؤوس أو المشرؼ بالعامؿ.

 مثؿ عبلقة المدير بالعامميف الذيف يتبعونو. :االتصاؿ بيف شخص وجماعة-2
مثػػؿ االتصػػاؿ بػػيف لجنػػة معينػػة واتخػػاذ قرارىػػا وتوصػػيمو  :االتصػػاؿ بػػيف جماعػػة وشػػخص-3

 لفرد معيف ليقـو بالتنفيذ.
وىػػي التػػي تػػتـ بػػيف األقسػػاـ داخػػؿ المنظمػػة أو بػػيف إدارة  :اعػػةاالتصػػاؿ بػػيف جماعػػة وجم-4

 المنظمة وجيات خارجية.
شػػػخص قػػػائـ  االتصػػػاالت الشخصػػػية الفعالػػػة ناتجػػػة عػػػف االتصػػػاالت الذاتيػػػة الفعالػػػة لكػػػؿّ  عػػػدّ وتُ 

 باالتصاؿ.
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 :ؿ, المستقباالتصاالت كعممية

أيضػػًا ىامػػة لكسػػب تعػػاوف و  ,تمفػػةعمميػػة االتصػػاالت ىامػػة لممارسػػة العمميػػات اإلداريػػة المخ عػػدّ تُ 
فػػي خمػػؽ عبلقػػات  ولمبيئػػة الداخميػػة لممنظمػػة دور كبيػػر .عػػامميف والعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼال

 أكثر ثقة وانفتاحية بيف المديريف والعامميف.

فينػػػاؾ رأي يحػػػدد أف عمميػػػة االتصػػػاالت , آلخػػػرتختمػػػؼ عناصػػػر عمميػػػة االتصػػػاالت مػػػف رأي و 
 القناة, التغذية العكسية, التشويش(. المستقبؿ, الرسالة, المرسؿ,وىي ) ,تتكوف مف ستة عناصر

تحويميػا لرمػوز, المسػار, حػؿ الرمػوز, تفسػيرىا,  وىناؾ رأي آخر يصيغيا بطريقػة أخػرى )الفكػرة,
 التغذية العكسية(.

ذا نظرنا   ىذيف الرأييف فإننا نجد أنيما لـ يحددا بدقة عناصر عممية االتصاالت. إلى وا 

أمػػا بالنسػػبة لمػػرأي الثػػاني فإنػػو لػػـ يظيػػر التشػػويش كعنصػػر  ,دقيقػػًا إلػػى حػػد مػػا دّ عػػوؿ يُ فػػالرأي األ
 مؤثر في عممية االتصاالت.

لعمميػػػػػػة االتصػػػػػػاالت يبػػػػػػيف أنػػػػػو عمميػػػػػػة يقػػػػػػـو مػػػػػػف خبلليػػػػػػا  ولقػػػػػد أظيػػػػػػر أحػػػػػػد الكتػػػػػػاب نموذجػػػػػاً 
 ىذه العممية تتضمف:  . و )رسالة( لشخص آخر )المستقبؿ( شخص)المرسؿ( بنقؿ معمومات

 المرسؿ.   -ٔ
 التشفير) تحويؿ الفكرة لرموز(. -ٕ
 الرسالة. -ٖ
 الوسيمة. -ٗ
 المستقبؿ. -٘
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 .)تفسير الرموز وتحويميا لرسالة( حؿ الشفرة -ٙ
 لعكسية.االتغذية  -ٚ
 التشويش. -ٛ

 و سيتـ شرح عناصر ىذا النموذج بالتفصيؿ:

  Sender:المرسؿ-ٔ

 الػذي لديػو حاجػة أومرسػؿ ىػو الشػخص وفي المنظمػة يكػوف ال .ىو الذي يبدأ عممية االتصاالت
قػػد يرغػػب و  ,توصػػيؿ رسػػالة لآلخػػريفبفمػػثبًل المػػدير قػػد يرغػػب  .رغبػػة فػػي توصػػيؿ رسػػالة لآلخػػريف

أو الموظػػؼ قػػد يتحػػدث مػػع المشػػرؼ عػػف  ,فػػي توصػػيؿ بعػػض المعمومػػات عػػف اإلنتػػاج لمعػػامميف
تجاب جػػدوؿ العمػػؿ. والمرسػػؿ والمسػػتقبؿ لمرسػػالة يتبػػادلوف األدوار فػػي عمميػػة االتصػػاالت إذا اسػػ

 المستقبؿ لرسالة المرسؿ.

 Encodingالتشفير) تحويؿ الفكرة إلى رموز(:  -ٕ

يشير إلى عمميػة تشػكيؿ أو نقػؿ األفكػار عػف األشػياء أو األحػداث إلػى رسػالة كبلميػة أو إشػارات 
 أو إيماءات.

 الرسالة:-ٖ

رمػػػوز أو  وىػػػذه الرسػػػالة قػػػد تكػػػوف مكونػػػة مػػػف كممػػػات أو .نػػػاتس عمميػػػة التشػػػفير ىػػػو الرسػػػالة إفّ  
 إشارات قد تكوف كبلمية أو غير كبلمية أو كتابية أو إيماءة.

 الوسيمة: -ٗ
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وىنػاؾ العديػد مػف الوسػائؿ مثػؿ المحادثػة  .ىي القناة أو مسار الرسالة مػف المرسػؿ إلػى المسػتقبؿ
ة وغالبػًا مػا يتحػدد نػوع الوسػيم .عػف طريػؽ الخػرائط والتقػارير واإلشػارات و أو تميفونيػًا أووجيػًا لوجػ

 وكذلؾ اليدؼ منيا. ,حسب موضوع االتصاالت

   المستقبؿ:-٘

ىػػو متمقػػي الرسػػالة فػػإذا لػػـ يقػػـ المسػػتقبؿ باسػػتقباؿ الرسػػالة واالسػػتجابة ليػػا والقيػػاـ بعمميػػة التغذيػػة 
 االتصاالت تصبح كأف لـ تكف. فإفّ  ,العكسية لممرسؿ

  )تفسير الرموز وتحويميا إلى رسالة(: الشيفرة حؿّ -ٙ

وتتحػدد فاعميػة  ,ـو بيا المستقبؿ لتحويؿ الرسالة المستممة إلػى معمومػات ذات معنػىىي عممية يق
 ىذه العممية بقدرة المستقبؿ عمى فيـ معنى الرسالة واالستجابة ليا.

 التغذية العكسية: -ٚ

 حيػػػث أفّ  ,تبػػػادؿ األدوار ففػػػي ىػػػذه العمميػػػة يػػػتـّ  .تحػػػدث عنػػػد اسػػػتجابة المسػػػتقبؿ لرسػػػالة المرسػػػؿ
ويقػػػـو باالسػػػتجابة مػػػف خػػػبلؿ رسػػػالة يرسػػػميا لمشػػػخص الػػػذي قػػػاـ ببػػػدء  ,بح مرسػػػبلً المسػػػتقبؿ يصػػػ

تػػـ , و اتجػػاىيفمػػا إذا كانػػت الرسػػالة  دف مػػف تحديػػعمميػػة االتصػػاؿ وىكػػذا. والتغذيػػة العكسػػية تمّكػػ
ذا تمت التغذية العكسية فإفّ   .في اتجاىيف اتصاالت دّ عذلؾ يُ  تفسيرىا بطريقة سميمة أو ال. وا 

ولقػػػد أثبتػػػت  ,المرسػػػؿ يتصػػػؿ بػػػدوف ىػػػذه التغذيػػػة العكسػػػية فػػػي اتجػػػاه واحػػػد فػػػإفّ  ففػػػي االتصػػػاالت
ف االتصػاالت فػي اتجػاه مػلممعمومات أكثر دقػة  االتصاالت في اتجاىيف تتيح تبادالً  الدراسات أفّ 

لتأكػػػػد مػػػػػف دقػػػػػة اتصػػػػػاالتيـ واتخػػػػػاذ اإلجػػػػػراءات باواحػػػػد نظػػػػػرًا ألنيػػػػػا تسػػػػػمح لمقػػػػػائميف باالتصػػػػػاؿ 
 رورة.التصحيحية عند الض
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   التشويش: -ٛ

يحػػػدث فػػػي أي مرحمػػػة مػػػف  وىػػػو قػػػد ,ىػػػو أي عامػػػؿ يحػػػرؼ أو يشػػػوش عمػػػى عمميػػػة االتصػػػاالت
أو عنػد انتقػاؿ الرسػالة عبػر وسػيمة غيػر  ,فقػد يحػدث تشػويش فػي عمميػة التشػفير ,مراحؿ العمميػة

 لية:النقاط التا بالحسبافولتجنب آثاره فإنو يجب األخذ  .فرة الرسالةيأو عند حؿ ش ,مناسبة

 توضيح الفكرة قبؿ االتصاؿ. -

 تحديد ىدؼ االتصاؿ. -

 تحديد العوائؽ المحيطة ومصادر التشويش. -

   .الحث عمى التغذية العكسية -

وممػػػا سػػػبؽ تتضػػػح العناصػػػر المكونػػػة لعمميػػػة االتصػػػاالت والتػػػي تسػػػاعد عمػػػى تحقيػػػؽ فاعميػػػة 
 عممية االتصاالت.

 

 أنماط تدفؽ االتصاالت التنظيمية وشبكاتيا

  :االتصاالت اليابطة -ٔ

 تعريفيا: -أ

ىػػي تػػدفؽ االتصػػػاالت مػػف األفػػػراد فػػي المسػػتويات العميػػػا عبػػر الييكػػػؿ التنظيمػػي لممسػػػتويات 
   .الدنيا مف الييكؿ التنظيمي

 ومف أشكاؿ االتصاالت اليابطة تعميمات العمؿ والمذكرات الرسمية ومنشورات المنظمة.
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االتصػاالت اليابطػة وحػاجتيـ لممعمومػات المرتبطػة وقد يشكو بعض العامميف مػف عػدـ كفايػة 
عمػػػى  اً غيػػاب المعمومػػػات المرتبطػػػة بالوظيفػػػة قػػد يخمػػػؽ ضػػػغط وممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أفّ . بعمميػػـ

نجػد أنػو لػذلؾ و  ,عػف الغمػوض الػذي يحػيط بالميػاـ وكيفيػة أدائيػا اً العامميف في المنظمة ناتج
ذلػػػؾ فػػػي تأديػػػة الميػػػاـ بكفػػػاءة كممػػػا كانػػػت ىنػػػاؾ اتصػػػاالت ىابطػػػة لمعػػػامميف واضػػػحة سػػػاعد 

 وتحقيؽ األىداؼ التنظيمية.

 أىداؼ االتصاالت اليابطة: -ب

 يمي:وعمى ذلؾ يمكف تحديد أىداؼ االتصاالت اليابطة فيما 

   .إعطاء التعميمات والتوجييات عف كيفية أداء الوظائؼ والمياـ -ٔ
 رى بالمنظمة.إعطاء المعمومات عف ىدؼ الوظيفة أو الميمة وعبلقتيا بالمياـ األخ -ٕ
 إعطاء المعمومات عف السياسات واإلجراءات والقواعد التنظيمية. -ٖ
 إمداد العامميف بالتغذية العكسية عف نتائس األداء ومدى تحقيؽ األىداؼ. -ٗ
 اإلمداد بالمعمومات المتعمقة باتجاه المنظمة تجاه تحقيؽ أىدافيا. -٘
 اعتبارات لتحقيؽ فاعمية االتصاالت اليابطة: -ج

طيع ممػػارس العبلقػػات العامػػة تحقيػػؽ فاعميػػة االتصػػاالت يجػػب مراعػػاة االعتبػػارات ولكػػي يسػػت
 التالية:

أف يكوف عمى عمـ وفيـ بالمعمومات التي سيتـ استخداميا في عممية االتصاؿ, حيث أنػو -1
ال زادت ثقػتيـ فييػا, و أسػئمة العػامميف دقيقػة وواضػحة  فالعميػا عػ اإلدارةكمما كانت إجابػة  ا 
االعتمػػاد عمػػى المصػػادر غيػػر  قػػد يػػتـّ و  ,عػػف مصػػادر أخػػرى لممعمومػػاتفػػإنيـ سػػيبحثوف 

 الرسمية.
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العمػػؿ عمػػى عػػدـ مػػرور أي خطػػة إداريػػة إلػػى حيػػز التنفيػػذ إال إذا كانػػت مصػػحوبة بخطػػة -2
 االتصاؿ لمعمؿ عمى توصيميا لمقائميف بالتنفيذ بدقة ووضوح.

 يما بسيولة ويسر.الثقة بيف المرسؿ والمستقبؿ حتى يمكف تدفؽ المعمومات بين بثّ -3
 عوائؽ االتصاالت اليابطة: -د

 ومف العوائؽ التي تؤدي إلعاقة االتصاالت اليابطة وتشويييا ما يمي:

عػػػػدـ وجػػػػود توضػػػػيح لميػػػػدؼ مػػػػف عمميػػػػة االتصػػػػاالت وعػػػػدـ تحديػػػػد لمنقػػػػاط التػػػػي سػػػػيتـ -1
 توصيميا.

 عدـ فيـ اإلدارة لمياـ االتصاالت اليابطة.-2
 .ى فشؿ أو فاعمية أساليب االتصاالت المستخدمةف اإلدارة مف تحديد مدعدـ تمكّ -3
عدـ استجابة اإلدارة لعقد لقاءات دورية بيف المشرفيف والعػامميف لمناقشػة المسػائؿ الحاليػة -4

 وظروؼ العمؿ.
مػف تفيػـ  دارةبػاإلعدـ عقد برامس التدريب المتعمقة بػتعمـ ميػارة االتصػاؿ لتمكػيف العػامميف -5

 واليدؼ منو.تو ور الذي يجب أف يقوموا بتأديالد
خبػػارىـ بالسياسػػات  فّ إفػػ باختصػػارو  رشػػاد العػػامميف وا  لبلتصػػاالت اليابطػػة دور ىػػاـ فػػي توجيػػو وا 

أي ال يكػػوف  ,فػػي اتجػػاه واحػػد المشػػكمة األساسػػية أنيػػا قػػد تكػػوف أحيانػػاً  والقواعػػد التنظيميػػة, لكػػفّ 
انػػت االتصػػاالت فػػي ى ذلػػؾ فكممػػا كارة. وعمػػاإلد باتجػػاهىنػػاؾ تغذيػػة عكسػػية دائمػػًا مػػف العػػامميف 

معمومػػػات لمعػػػامميف يػػػؤدي إلػػػى تػػػوفير ال اتجػػػاىيف سػػػاعد ذلػػػؾ عمػػػى حػػػؿ مشػػػاكؿ العمػػػؿ حيػػػث أفّ 
يجابي مف جية العامميف.الفيـ  , والفيـ ينتس عنو رد فعؿ ىادؼ وا 

 

  :االتصاالت الصاعدة -ٕ

 تعريفيا: -أ
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منظمػػػة إلػػػى ىػػػي اتصػػػاالت يػػػتـ مػػػف خبلليػػػا تػػػدفؽ االتصػػػاالت مػػػف المسػػػتويات الػػػدنيا فػػػي ال
 المستويات العميا.

فّ  .وتحتاج المنظمة ليذا النوع مف االتصاالت كما تحتاج إلى االتصاالت اليابطػة تحقيقيػا  وا 
ومػف أىػـ  .ضػرورية التخػاذ القػرارات عػدّ ولكنيا تُ  ,أمرًا صعبًا في المنظمات الكبيرة عدّ بكفاءة يُ 

 مجاف ...... وغيرىا مف الوسائؿ.وسائميا صناديؽ االقتراحات واالجتماعات والمؤتمرات وال

 فػػػإفّ  ,مكػػػاف فػػػي المنظمػػػة فػػػي وقػػػت واحػػػد المشػػػرؼ ال يمكنػػػو أف يتواجػػػد فػػػي كػػػؿّ  وحيػػػث أفّ 
 االتصاالت الصاعدة تمكنو مف التعرؼ عمى ما يحدث في وحدتو.

 أىداؼ االتصاالت الصاعدة -ب

 إلى:تيدؼ االتصاالت الصاعدة 

ف وخططيػػـ الوظيفيػػة يومػػدى تقػػدـ العػػامم ,وتقػػديـ معمومػػات عػػف مػػدى سػػير األداء ونتائجػػ-1
 المستقبمية.

 ديد مجاالت مشاكؿ العمؿ والحموؿ المقترحة ليا.حت-2
 .إظيار اقتراحات العامميف عف كيفية تحسيف اإلنتاج وظروؼ العمؿ في المنظمة-3
نيا مػف التعػرؼ عمػى تفكيػرىـ ورأييػـ تجػاه التغذية العكسية لئلدارة مف جانب العامميف تمكّ -4

 وعبلقتيـ بزمبلئيـ في المنظمة ومدى وجود تنسيؽ بينيـ. ,االت اليابطةاالتص
  ـلمصػػػػدر ىػػػػاإلػػػػى فقػػػػدىا  إىمػػػػاؿ اإلدارة لبلتصػػػػاالت الصػػػػاعدة يػػػػؤدي وعمػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػإفّ -5

فاالتصاالت الصاعدة تكوف في حػدىا األدنػى إال إذا قامػت اإلدارة بتشػجيعيا  ,لممعمومات
 حد كبير في المنظمات الكبيرة المعقدة.ويكوف ذلؾ ضروريًا إلى  ,بطريقة إيجابية

 مزايا االتصاالت الصاعدة: -ج

 :منياوجود نظاـ اتصاالت صاعدة مفتوح يحقؽ مزايا عدة  إفّ 
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 العامميف عمى المشاركة بفاعمية في اتخاذ القرار. حثّ -1
 تشجيع العامميف عمى الدفاع عف القرارات التي يشاركوف في اتخاذىا مع اإلدارة.-2
 .ف عمى مناقشة وعرض االقتراحات ودراستيا بجديةتحث العاممي-3
 تساعد عمى تحقيؽ اإلشباع لمحاجات اإلنسانية وشعور العامميف بقيمتيـ الشخصية.-4
 تساعد العامميف عمى الشعور بالراحة وتخفيؼ حدة التوتر وضغط العمؿ.-5
ف وتمكّ  ,ةتساعد في بناء عبلقة صداقة بيف المشرفيف والعامميف مما يؤدي إلى إزالة الرىب-6

 العامميف مف إبداء أرائيـ بصراحة فيما يتعمؽ بالعمؿ.
 :عوائؽ االتصاالت الصاعدة -د

ىنػاؾ العديػد مػف العوائػؽ التػي تحػد مػف  بالرغـ مما تحققػو االتصػاالت الصػاعدة مػف مزايػا إال أفّ 
 :وىذه العوائؽ قد تنتس عف .كفاءة نظاـ االتصاالت

 بلتصاالت الصاعدة:عوائؽ ناتجة عف استجابة المشرفيف ل-1
 حجب المعمومات وتقييد تدفقيا. -
 رفض المشرفيف لمنقد البناء. -
 .قتراحات التي يقدميا العامموفبلل عدـ إعطاء تقدير كاؼٍ  -
االتصاالت اليابطػة  النوع مف االتصاالت اعتمادًا عمىعدـ اىتماـ المشرفيف بيذا  -

 فقط.
 صاعدة نتيجة لما يمي:عوائؽ ناتجة عف عدـ استجابة العامميف لبلتصاالت ال-2

 خوفيـ مف إظيار مشاعرىـ الحقيقية تجاه المنظمة لممديريف. -
 خوفيـ مف إعاقة عممية الترقية. -
 اعتقادىـ بعدـ اىتماـ اإلدارة بمشاكميـ. -
 شعورىـ بعدـ تقدير اإلدارة لؤلفكار الجديدة. -
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ت ىيكػػػؿ السػػػمطة فػػػي المنظمػػػة قػػػد يػػػؤدي إلعاقػػػة االتصػػػاالت الصػػػاعدة خاصػػػة إذا كانػػػ-3
 عػػدّ فػالغموض وتعػارض القواعػد والجمػود فػي اإلشػراؼ تُ  ,السػمطة غيػر محػددة وغيػر مرنػة

 عوامؿ تتجو لخمؽ شعور بالقمؽ وعدـ األماف بيف العامميف.
وجود ظروؼ تنافسية بيف العػامميف يػؤدي إلػى حجػب بعػض المعمومػات أو تشويشػيا عنػد -4

 مف فاعميتيا. انتقاليا مف مستوى إداري آلخر مما يحدّ 
وجػػود تشػػويش فػػي االتصػػاالت اليابطػػة والمعمومػػات التػػي يحتاجيػػا العػػامموف يكػػوف لػػو  إفّ -5

 فعؿ وتأثير عمى العامميف في اتصاالتيـ الصاعدة. ردّ 
وجػػود بيئػػة محاطػػة بعػػدـ الثقػػة فػػي المنظمػػة يػػؤدي إلحجػػاـ العػػامميف عػػف التعبيػػر عػػف  إفّ -6

 آرائيـ وأفكارىـ.
 ,لصػػاعدة أمػػر ضػػروري لتحقيػػؽ كفػػاءة نظػػاـ االتصػػاالتاالىتمػػاـ باالتصػػاالت ا وعمػػى ذلػػؾ فػػإفّ 

 حيػث أفّ  ,عف شكاواىـ واىتمامػاتيـ اً المنظمات يحتاج األفراد لمتحدث مع بعضيـ بعض ففي كؿّ 
يػػؤدي لحػػدوث مشػػاكؿ قػػد  اإلدارةأسػػئمة العػػامميف مػػف جانػػب  فعػػدـ االىتمػػاـ أو عػػدـ اإلجابػػة عػػ

 عمى دافعيتيـ وأدائيـ. كبيرة والتأثير

حيػػػث أنيػػػا تسػػػمح  ,ظيػػػر عممػػػاء الػػػنفس ضػػػرورة وجػػػود المزيػػػد مػػػف االتصػػػاالت الصػػػاعدةولقػػػد أ
ظيػػار االقتراحػػات الجيػػدة ممػػا يػػؤدي إلػػى  لممػػديريف والعػػامميف بالمشػػاركة معػػًا فػػي حػػؿّ  المشػػاكؿ وا 

 زيادة مستوى األداء وارتفاع معنويات العامميف.

   :االتصاالت األفقية -ٖ

كبلسػيكي عمػى أىميػة االتصػاالت الرأسػية الصػاعدة واليابطػة لقد ركز معظػـ الكتػاب فػي الفكػر ال
بػػػيف المسػػػتويات اإلداريػػػة المختمفػػػة أكثػػػر مػػػف االىتمػػػاـ باالتصػػػاالت األفقيػػػة بػػػيف العػػػامميف عمػػػى 

 .والمستوى اإلداري الواحد نفس
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والػذي يقػـو  ,Gang Blankوقد اىتـ ىنري فػايوؿ باالتصػاالت األفقيػة وذلػؾ مػف خػبلؿ مفيػـو  
 كما في الشكؿ التالي: ,مباشرة وؿ بيف العامميف عمى المستوى اإلداري نفسباالتصا

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 "Blank   Gangشكؿ "                                 

 

يػػػتـ مباشػػػرة بػػػداًل مػػػف مػػػرور الرسػػػالة عبػػػر الييكػػػؿ  H&Dاالتصػػػاؿ بػػػيف  تضػػػح أفّ يومػػػف الرسػػػـ 
مػػرورًا بالمسػػتويات األخػػرى. وىػػذا يوضػػح ضػػرورة  Hفػػي قمػػة الييكػػؿ ثػػـ إلػػى  Aالتنظيمػػي إلػػى 

 .القياـ بوظيفة التنسيؽ

A 

B 

C 

E 

D 

F 

G 

H 

E 
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ضػرورية  عػدّ كمػا أنيػا تُ  ,فاالتصاالت األفقية مطموبػة لتنسػيؽ الجيػود وتحقيػؽ األىػداؼ التنظيميػة
 خاصة كمما زاد حجـ المنظمة وأصبحت أكثر تعقيدًا.

 

 تعريفيا -أ

 مباشرة. واالتصاالت األفقية بتدفؽ االتصاالت بيف العامميف عمى المستوى التنظيمي نفستتعمؽ 

اىتماـ اإلدارة عند تصميـ الييكؿ التنظيمي يتعمؽ باالتصػاالت الرأسػية الصػاعدة  وبالرغـ مف أفّ 
قيػؽ إلى االتصاالت األفقية والتي تساعد عمػى تح المنظمات الفعالة تحتاج أيضاً  واليابطة إال أفّ 

ضػػرورية أيضػػًا لتحقيػػؽ اإلشػػباع  عػػدّ وىػػي تُ  ,التنسػػيؽ والتكامػػؿ بػػيف الوظػػائؼ التنظيميػػة المتعػػددة
 االجتماعي لمعامميف.

رعة مػف خػػبلؿ والتػي يمكػف حميػا بسػ ,ىامػة لتقميػؿ الوقػت الضػائع ومنػع تفػػاقـ المشػاكؿ عػدّ وىػي تُ 
فّ  .التنسػػػيؽ بػػػيف األقسػػػاـ  والمسػػػتوى اإلداري نفسػػػ ف معػػػًا وعمػػػىاالتصػػػاؿ بػػػيف شخصػػػيف يعمػػػبل وا 

 وغالبًا ما يساند ذلؾ التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد. ,يجعؿ مف النادر حدوث سوء فيـ بينيما

 :مزايا االتصاالت األفقية -ب

 التالية:تباع نظاـ االتصاالت األفقية يمكف أف يحقؽ المزايا ا إفّ 

 .المكونػػػػة لممنظمػػػػة وبػػػػيف الوحػػػػدات وتنسػػػػيؽ الجيػػػػود بػػػػيف العػػػػامميف عمػػػػى المسػػػػتوى نفسػػػػ-1
فاالتصػػػػاالت األفقيػػػػة تسػػػػمح لممشػػػػرفيف بالعمػػػػؿ معػػػػًا لمناقشػػػػة خطػػػػط العمػػػػؿ مباشػػػػرة مػػػػع 

 .اً بعضيـ بعض
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 ,حدوث مشكمة في أحد األقساـ قػد يػؤثر عمػى األقسػاـ األخػرى فّ أل ,تسييؿ حؿ المشاكؿ-2
فّ  يػا أفضؿ طريقة لمتعامؿ مع ىذه المشاكؿ ىي مناقشػة المشػرفيف ليػا والعمػؿ عمػى حم وا 
 معًا.

التشجيع عمى المشاركة بالمعمومات المرتبطة بالعمؿ بيف العامميف عمػى المسػتوى اإلداري -3
 وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية. و,نفس

فاالتصػػػػاالت المباشػػػػرة تػػػػؤدي إلػػػى زيػػػػادة عبلقػػػػات العمػػػػؿ  ,تحسػػػيف العبلقػػػػات فػػػػي العمػػػؿ-4
 وتخمؽ روح التعاوف بيف العامميف. ,الجيدة

 ت األفقيةعوائؽ االتصاال -ج

 مػف ىناؾ العديد مف العوائػؽ التػي تحػدّ  وبالرغـ مف المزايا التي تحققيا االتصاالت األفقية إال أفّ 
 :كفاءتيا

المنافسة بيف أقساـ المنظمة قد تؤدي إلى قياـ بعضيا بحجػب المعمومػات ممػا يػؤدي إلػى -1
 إعاقة التنسيؽ في أداء المياـ وتحقيؽ األىداؼ.

فالمتخصصػػػوف عػػػادة مػػػا  ,مػػػف العوائػػػؽ لعمميػػػة االتصػػػاالت دّ عػػػالتخصػػػص فػػػي الميػػػاـ يُ -2
أكثػػػػر مػػػػف التفاعػػػػؿ مػػػػع  ويتجيػػػػوف لمتفاعػػػػؿ أكثػػػػر مػػػػع العػػػػامميف فػػػػي مجػػػػاؿ خبػػػػرتيـ نفسػػػػ

فنجػػػػػدىـ مػػػػػثبًل قػػػػػد يسػػػػػتخدموف المصػػػػػطمحات الفنيػػػػػة التػػػػػي قػػػػػد تػػػػػؤدي إلعاقػػػػػة  .اآلخػػػػػريف
 االتصاالت األفقية.

واجبػات المشػرفيف وميػاميـ قػد  تعػدد فّ فػإ .نقص الػوعي لمقيػاـ بيػذا النػوع مػف االتصػاالت-3
ذلػؾ فػإنيـ قػد إلػى باإلضػافة  ,لمقيػاـ باالتصػاالت األفقيػة يؤدي إلى عدـ وجود وقت كاؼٍ 

 االتصاؿ صعودًا وىبوطًا يشغميـ عف االتصاالت األفقية. أفّ بيشعروف 
يف ميػاـ وتساعد في عممية التخطيط والتنسػيؽ بػ ,االتصاالت األفقية ضرورية وعمى ذلؾ نجد أفّ 

مثػػؿ حػػؿ المشػػكبلت والمشػػاركة فػػي  ,األقسػػاـ المكونػػة لممنظمػػة ولمقػػيـ بالوظػػائؼ اإلداريػػة اليامػػة
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 االتصػػاؿ بػػيف الػػزمبلء يػػؤدي إلػػى بػػثّ  ذلػػؾ فػػإفّ إلػػى القػػرارات وحػػؿ صػػراعات العمػػؿ. وباإلضػػافة 
 روح الفريؽ وزيادة التوافؽ االجتماعي بينيـ.

 

  شبكات االتصاالت -ثانيًا 

مرسػػؿ والمسػػتقبؿ فػػي عمميػػة االتصػػاؿ ىػػي نظػػاـ خطػػوط االتصػػاالت التػػي تػػربط بػػيف الشػػبكة  إفّ 
, وتػػؤثر ىػػذه الشػػبكات عمػػى سػػموؾ العػػامميف وعمػػى مراكػػز األفػػراد والػػذيف يمعبػػوف الػػدور االتصػػاؿ

 وكذلؾ سموؾ اآلخريف المتأثريف بيـ. ,األساسي في العممية

ميمػػة أو نمػػط القيػػادة فػػي ا تختمػػؼ حسػػب ال, ألنيػػعػػامبًل فػػي الموقػػؼ عػػدّ شػػبكة االتصػػاالت تُ  إفّ 
حتاج لنوع خاص مػف شػبكات االتصػاؿ لكػي يتحقػؽ تكوف ىناؾ ميمة معينة تفعندما  .المجموعة

ذلؾ يػػؤثر فػ ,ولكػف نمػػط القيػادة يتجػػو لوضػع حػػدود عمػى تكػرار اسػػتخداـ ىػذا النػػوع ,األداء الفعػاؿ
 عمى كفاءة االتصاالت.

   :ورسمية وغير رسمية كما يمي ,ات مركزية وغير مركزيةومف الممكف تقسيـ الشبكات إلى شبك

 الشبكات المركزية وغير المركزية - ٔ

 الشبكات المركزية  - أ
وتمثمػػو الػػدائرة المظممػػة فػػي  ًا,مركزيػػ اً ىنػػاؾ شخصػػ نجػػد فػػي ىػػذا النػػوع مػػف الشػػبكات المركزيػػة أفّ 

نػوات السمسػمة والعجمػة وىي تتمثػؿ فػي ق ,وىو الذي تتـ مف خبللو عممية االتصاؿ ,الشكؿ التالي
 .Yو
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 السمسمة اشبكت                       

 

 

 

 

 

 yشبكة العجمة                               شبكة                  

 الشبكات المركزية                                

 الشبكات غير المركزية  -ب

كػػؿ دائػػرة فػػي  حيػػث أفّ  ,وىػػي الشػػبكات التػػي يكػػوف ىنػػاؾ اتصػػاؿ حػػر لممعمومػػات بػػيف أطرافيػػا
وىنػػاؾ خطػػوط تػػربطيـ معػػًا تمثػػؿ قنػػوات ذات  ,فػػي شػػبكة االتصػػاؿ اً الشػػكؿ التػػالي تمثػػؿ شخصػػ

 .Star والنجمة Circleوىي تأخذ شكؿ الدائرة  ,اتجاىيف لبلتصاؿ
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 شبكة النجمة                          شبكة الدائرة                         

 الشبكات غير المركزية                                    

 

 مف ىذه الشبكات بالتفصيؿ فيما يمي: وسيتـ شرح كؿّ 

 Chainالسمسمة  -ٔ
 ,وىػو الػذي يمكنػو االتصػاؿ بشخصػيف آخػريف ,مف القنوات المركزيػة حيػث يوجػد شػخص مركػزي

المعنويػة تكػػوف منخفضػػة  ونجػػد أفّ  ,صػػاؿ غيػر متسػػاوية بالنسػػبة ألعضػاء المجموعػػةوفرصػة االت
 والمرونة ضعيفة.

 Wheelالعجمة  -ٕ
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مػػػف األشػػػخاص األربعػػػة يمكػػػنيـ  حيػػػث أنػػػو فػػػي ىػػػذا النمػػػوذج كػػػؿّ  ,أكثػػػر ىيكميػػػة ومركزيػػػة عػػػدّ تُ 
 سػطة األعضػاءاوالمشاكؿ يتـ حميا بو  .االتصاؿ بالشخص الخامس فقط وليس بأي شخص آخر

ويرسػػؿ ليػػـ المعمومػػات  ,الػػذيف يرسػػموف الرسػػائؿ لمقمػػة أو لمشػػخص المركػػزي الػػذي يتخػػذ القػػرارات
 أي يقـو بعممية التغذية العكسية. ,مرة أخرى

 Yشبكة  -ٖ
يقػػـو و  ,حيػػث يتصػػؿ األفػػراد بشػػخص مركػػزي ,وىػػي تتسػػـ بالسػػمات التػػي تتسػػـ بيػػا شػػبكة العجمػػة

وبػذلؾ  ,وىو يسػتطيع االتصػاؿ بالثبلثػة ,ركزاألشخاص الثبلثة باالتصاؿ بالشخص الذي في الم
 فرصة االتصاالت غير متساوية. فإفّ 

 الدائرة -ٗ
كػبًل مػنيـ مػف الممكػف أف يتصػؿ مػع  حيػث أفّ  ,يكوف لكؿ عضو فييا فرصػة اتصػاالت متسػاوية

 ,وىػي تتسػـ بالمرونػة ,االتصاالت مفتوحة في اتجاىيف ونجد أفّ  ,األشخاص المكونيف لممجموعة
 عنوية مرتفعة.الم ونجد أفّ 

 النجـ -٘
مػنيـ  وكػؿّ  ,كبًل مػنيـ يتصػؿ بػاآلخريف مباشػرة حيث أفّ  ,ال يوجد قيود عمى اتصاالت أي عضو

ومسػتوى  ,وتكوف أكثر دقة ,وىذا النظاـ يعظـ الفرصة لمتغذية العكسية .المشاكؿ يشارؾ في حؿّ 
 المعنوية مرتفع والمرونة كبيرة.

سػرعة األداء واتخػاذ  فػيشػبكات لػو خصائصػو التػي تػؤثر نوع مف ىذه ال كؿّ  ومما ال شؾ فيو أفّ 
وعمػػػػى ذلػػػػؾ يمكػػػػف عقػػػػد المقارنػػػػة التاليػػػػة  ,الدقػػػػة والمرونػػػػة ومعنويػػػػات المجموعػػػػة فػػػػيو  ,القػػػػرار

 .يانفس ليا شبكات الدائرة وقد استبعدت شبكة النجـ مف المقارنة ألفّ  ,لخصائص ىذه الشبكات
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المػدير عميػو أف يقػارف  فػإفّ  ,تباعيػااالتي سػيتـ اختيار شبكة االتصاؿ  تضح أنو عنديومما سبؽ 
بػػػيف ىػػػذه الخصػػػائص لمشػػػبكات المختمفػػػة وتحديػػػد العامػػػؿ اليػػػاـ بالنسػػػبة لمموقػػػؼ الػػػذي يواجيػػػو 

فّ  .واختيار الشبكة المبلئمػة ليػذا الموقػؼ ذ القػرار ابعػض المػديريف يركػز عمػى السػرعة فػي اتخػ وا 
ولكػف  .يقػـو بػالعكس يـوبعضػ, يػة والمرونػةثػر ذلػؾ عمػى المعنو أوذلؾ بغض النظر عػف  ,والدقة

مػػػف ىػػػذه الخصػػػائص فػػػي اختيػػػار شػػػبكة  عمػػػى المػػػدير الكػػػؼء أف يػػػواءـ قػػػدر اإلمكػػػاف بػػػيف كػػػؿّ 
 االتصاؿ.

 الشبكات الرسمية وغير الرسمية -ٕ

إلػػػػى جانػػػػب ذلػػػػؾ قػػػػد يوجػػػػد أحيانػػػػًا  .االتصػػػاالت الرسػػػػمية فػػػػي المنظمػػػػات ضػػػػرورية وأساسػػػػية إفّ 
وتبػث الثقػة والشػعور  ,ف مف خمؽ جو صػداقة فػي المنظمػةالتي تمكّ  وىي ,اتصاالت غير رسمية

 أفيػػي تنشػػ ,وال توجػػد قواعػػد ثابتػػة لمرقابػػة عمييػػا ,وىػػي تتبػػع مسػػارًا خاصػػًا بيػػا ,بالراحػػة لمعػػامميف
بواسػػطة العبلقػػات الشخصػػية التػػي تسػػمح بالحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات وتبادليػػا بػػيف العػػامميف فػػي 

 إطار اجتماعي.

فالمػػدير يتعامػػؿ مػػع  يػػا,التصػػاالت الرسػػمية تتحػػدد بنػػاء عمػػى نظػػاـ المنظمػػة وىيكما فػػي حػػيف أفّ 
وىناؾ آراء وردود أفعاؿ متعددة تتـ بناء عمػى سػمطة  ,مجموعات متنوعة وخطوط تنظيمية عديدة

 األمر.

 

 شبكة االتصاالت الرسمية    -أ
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يػػث يمكػػف تحديػػد ح ,تمثػػؿ الخطػػوط الرسػػمية لبلتصػػاالت والتػػي صػػممت حسػػب الييكػػؿ التنظيمػػي
 يا,وخػػط السػػمطة يمثػػؿ جػػزءًا ىامػػًا فػػي إرسػػاؿ االتصػػاالت واسػػتقبال ,مصػػدر كػػؿ رسػػالة بسػػيولة

جراءات عدة ثابتة تحدد مسارات االتصاالت. ومما يميزىا أنو  يتـ تطبيقيا حسب قواعد وا 

 

 

 

 شبكة االتصاالت غير الرسمية - ب
ومػػف  ,ولػػيس ليػػا ىيكػػؿ محػػدد ,وىػػي أساسػػًا شخصػػية وجيػػًا لوجػػو ,ىػػي خطػػوط جانبيػػة لبلتصػػاؿ

وىػػػػػي تظيػػػػػر فػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف  ,الصػػػػػعب تحديػػػػػد مصػػػػػدر الرسػػػػػالة أو المسػػػػػؤوؿ عػػػػػف مضػػػػػمونيا
وىػػي تسػػمى  ,المنظمػػات خاصػػة تمػػؾ المنظمػػات التػػي تكػػوف فييػػا الشػػبكات الرسػػمية غيػػر فعالػػة

Grapevine ُخػػارج النظػػاـ الرسػػمي  عػػدّ ولكنيػػا تُ  ,وسػػيمة لبلتصػػاؿ داخػػؿ المنظمػػات عػػدّ , وىػػي ت
خػػػط اتصػػػاؿ غيػػػر رسػػػمي لنقػػػؿ المعمومػػػات إلػػػى جانػػػب قنػػػوات االتصػػػاؿ  عػػػدّ فيػػػي تُ  ,لبلتصػػػاالت

 :عدة وىي تتميز بمميزات ,الرسمية

 .قنوات االتصاؿ الرسميةمع تتميز بالسرعة بالمقارنة -1
 انتقائية مف حيث المعمومات التي تنقميا واألفراد الذيف تصؿ إلييـ المعمومات.-2
ف يعممػػوف عمػػى و والعػػامم ,لػػة إذا مػػا كانػػت المعمومػػات دقيقػػةدقيقػػة وفعالػػة خاصػػة فػػي حا-3

 شكؿ مجموعات متقاربة.
 تعطػػػػػي اإلدارة فكػػػػػرة عػػػػػف اتجاىػػػػػات العػػػػػامميف وتمػػػػػدىا بصػػػػػماـ أمػػػػػاف لمشػػػػػاعر العػػػػػامميف-4

 .يـوأحاسيس
 :مف فاعمية ىذا النوع مف االتصاؿ غير الرسمي ىناؾ عيوب عدة تحدّ و 
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 .Rumorقد تتضمف نشر شائعات وأكاذيب تسمى -1
وبالتػػالي عػػدـ إمكانيػػة الػػتحكـ فييػػا فػػي  ,ولية بالنسػػبة لمصػػدرىاؤ عػػدـ إمكانيػػة تحديػػد المسػػ-2

 معظـ األحياف.
 .وتصبح غير دقيقة في مضمونيا ,قد تتعرض الرسالة لمتشويش-3

 وىي مف الممكف أف تأخذ شكؿ الشبكات التالية:

 Single Strandالخط المستقيـ  -ٔ

وىػػي  ,وىكػػذا فػػي شػػكؿ تسمسػػمي لنشػػر المعمومػػات ,شػػخص بإخبػػار شػػخص حيػػث يقػػـو كػػؿّ 
 تأخذ الشكؿ التالي: 

 

 شبكة الخط المستقيـ                                  

 . Gossipالثرثرة -ٕ

وىكػذا تظيػر فػي  ,ويقػـو أحػدىـ بإخبػار مجموعػة ,شخاصاأل د مفعدحيث يقـو شخص بإخبار 
 :الشكؿ التالي

 

 

          

 

 شبكة الثرثرة                                      
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 Probabilistic Chain السمسمة العشوائية -ٖ

وتظيػػر فػػي الشػػكؿ  ,منيمػػا بإخبػػار شخصػػيف آخػػريف ويقػػـو كػػؿّ  ,حيػػث يتصػػؿ شػػخص بشخصػػيف
 :التالي

 

 

 

 

 

 شبكة السمسمة العشوائية                                      

 

 Cluster Chainكة العنقودية الشب-ٗ

ويقػـو أحػدىما بإخبػار  ,ويقـو أحػدىـ بإخبػار اثنػيف ,أشخاص آخريف ةبإخبار ثبلث حدٌ أيقـو حيث 
 :وىي تظير في الشكؿ التالي ,شخص آخر

 

 

 



ٗٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 الشبكة العنقودية                                       

 

 عػػػدّ وىػػػي تُ  ,Rumorالرسػػػمي ظيػػػور بعػػػض الشػػػائعات  وقػػػد ينػػػتس عػػػف نظػػػاـ االتصػػػاالت غيػػػر
ولكػي يػتـ القضػاء عمييػا  .وىي نشر معمومات ليس ليا أي دليػؿ مػف الصػحة ,المشكمة األساسية

معػػػػدؿ  فعنػػػػدما يشػػػػعر األفػػػػراد باألمػػػػاف وبػػػػروح الفريػػػػؽ يقػػػػؿّ  ,فإنػػػػو يجػػػػب التعػػػػرؼ عمػػػػى أسػػػػبابيا
 اء عمييا أيضًا عف طريؽ:بالتالي يمكف القضاء عمييا, كما يمكف القضو  ,األكاذيب

 التعرؼ عمى أسبابيا والعمؿ عمى إزالتيا.-1
 ولة.ؤ العمؿ عمى إمداد العامميف بالحقائؽ والمعمومات مف مصادر مس-2
 .فقدر اإلمكامحاولة عبلجيا في البداية -3
 كتابة كمما كاف ذلؾ ضروريًا.الالتركيز عمى اإلمداد بالمعمومات وجيًا لوجو أو -4
 عند تعريؼ العامميف بالحقائؽ. عدـ تكرار األكاذيب-5
 محاولة سماعيا وتفيميا لكي نتعرؼ عمى ما تعنيو وما وراءىا مف مشاعر ومعنويات.-6
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ولكػف ذلػؾ قػد  ,وتعمؿ عمى القضاء عميػو ,نظاـ االتصاالت غير الرسمي وتتجاىؿ اإلدارة أحياناً 
 تكػػػوفو  ,ـ األمػػػافيػػؤدي إلػػػى ازديػػػاد ىػػػذا النػػػوع مػػػف االتصػػػاالت ونمػػػوه فػػػي جػػػو مػػػف التيديػػػد وعػػػد

 ي الموافقة عمى وجود ىذه الشبكة غير الرسمية لبلتصاالت.فالخطوة الحكيمة لئلدارة 

ف أو  ,مع شبكات االتصاؿ غير الرسػمية أف تقـو بالتعرؼ عمى كيفية التعامؿ اإلدارةولذلؾ فعمى 
حتػى يقومػوف والعمؿ عمى إمدادىـ بالمعمومات والحقائؽ الموثوؽ بيػا  حاوؿ التعرؼ عمى قادتيات

 حيث أنو يمكف تحقيؽ االتصاؿ الرسمي عف طريؽ قنوات غير رسمية. ,بنقؿ شيء مفيد

 :ولمتعامؿ معيا يجب أف يتـ ما يمي

خبػػػػار العػػػػامميف بالحقػػػػائؽ ليقمػػػػؿ إإنشػػػػاء بيئػػػػة اتصػػػػاالت مفتوحػػػػة حيػػػػث يقػػػػـو المشػػػػرؼ ب-1
 االعتماد عمى الشائعات واألكاذيب.

ت اإلدارة والمشػػػرفوف اىتمػػػاميـ بيػػػذا النػػػوع مػػػف تشػػػجيع االتصػػػاالت الصػػػاعدة فمػػػو أظيػػػر -2
العػػػامميف  فػػإفّ  ,وأظيػػر اىتمامػػػو بػػآرائيـ ,وقػػاـ المشػػرؼ باإلصػػػغاء لمعػػامميف ,االتصػػاالت

ويسػػػػػمح لممػػػػػديريف بإمػػػػػداد العػػػػػامميف  ,سيشػػػػػعروف باالرتيػػػػػاح ممػػػػػا يقمػػػػػؿ نشػػػػػاط الشػػػػػائعات
 بالمعمومات التي يثقوف بيا.
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 وارات اإلقياعمفيون و

  

اليدؼ منيا إحداث  ,رة عمى أداء عمميات فكرية وشكميةالقدميارات اإلقناع ىي: ذكرنا أف 

وىذا يعني أفَّ  تغييرىا. تأثير معيف في  الفرد أو الجميور لتشكيؿ االتجاىات والتصرفات أو

يقوـ بعمؿ ما عف طريؽ النصح والحجة  ما ستخدـ لتجعؿ شخصاً اإلقناع: ىو القوة التي تُ 

 ..والمنطؽ.

نجد أنو  وىناالميارة تعتمد بشكؿ أساسي عمى القدرات و الميارات الشخصية لممرسؿ و ىذه 

 قتنعًا ؟كيؼ تكوف مُ  البد مف اإلجابة عمى السؤاؿ التالي:

عمى  عتمدت ميارةو  أف اإلقناع ىو فف وىو قدرة بد لنا أف نعمـ ال  و لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ

 أساسيف :

 استطاع المرء أف يصبح محاورًا ماىرًا ومقنعًا ممتازًا . في المرء توافرا وىذاف األساساف إذا

وىػي المواىػػب التػي يمتمكيػا الفػرد فػػي أصػؿ مكنوناتػو الشخصػية و فػػي مقيػة :المواىػب الخَ  .ٔ

أصؿ فطرتو و نشأتو حيػث أفَّ البشػر يختمفػوف بصػفاتيـ الَخمقيػة و ذلػؾ بحسػب مورثػاتيـ 

 المواهب الخلقية -1

 المواهب المكتسبة -2

 

 عنصران متكامالن
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بل األبػػويف و العائمػػة ممػػا يػػؤدي إلػػى اخػػتبلؼ الجينيػػة و بحسػػب المورثػػات المكتسػػبة مػػف كػػ

ت التواصػػؿ او إمكانيػػاتيـ فػػي شػػتى مجػػاالت الحيػػاة و ميػػار  تفػػاوتيـ فػػي قػػدراتيـو البشػػر 

 ـالػػبعض أحيانػػًا عنػػدىحيػػث أفَّ  عيػػة عمػػى وجػػو الخصػػوصاإلقنا المختمفػػة و فػػي العمميػػة

 الشخصػية :ات صػفىػذا يتعمػؽ ب, و فيو غير مقنع  ـعمـ كثير في موضوعو إال أف كبلمي

فػي مقيػة / عمػى اإلنسػاف أف يكتشػؼ قدراتػو الخَ الخ( و ىنا ...المؤثرة –الواثقة  –الجذابة )

وقػد يظيػر يحتػاج إلػى اسػتخراج مكنوناتػو  حيػثبعض األحياف ال يعػرؼ اإلنسػاف نفسػو / 

 متجارب قدرة عمى معرفة النفس واكتشافيا .إذ أفَّ لىذا في التجربة 

 المواىب المكتسبة : .ٕ

الصفات المكتسبة : وىي الصفات غير القابمة لمتوارث ولكف يكتسبيا اإلنساف بسبب عوامؿ )

 ...(خارجية كالعمـ والكـر والشجاعة

عتبر يبعد التجربة والتعمـ واالطبلع والمراف وتكرار األمر ليصؿ إلى الدرجة التي تكتسب وىذه 

 اإلنساف فييا نفسو متقنًا لمموضوع .

 أف يكتسب مواىبو في الحوار مف خبلؿ ثبلث عناصر :يستطيع المحاور   -

 ىو نفسو . -ٔ

 المحاور لو . -ٕ

 الموضوع . -ٖ
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 بالنسبة إليو نفسو :عميو أف يكوف ذا شخصية مقبولة , وىذا يكوف في :

 )الينداـ و الكاريزما....(طريقة الزي   -

 )القاموس الشخصي والبراعة المغوية(أسموب الكبلـ واأللفاظ   -

 )بقبوؿ رأيو و بذؿ االىتماـ بو(لآلخر االحتراـ   -

 مستوىطريقة الجموس / الوقوؼ / حركات األيدي موافقة حركات الوجو /   -

 . الصوت

 التوتر .البعد عف اليدوء غير الممؿ /   -

 أف يكوف طبيعيًا / عفويًا .  -

 ياالتصاؿ البصر   -

 :  أنت غمطاف / بالتأكيد / أبدًا .السمبيةتجنب األلفاظ   -

 بالنسبة لآلخر :

)منطقي , (عقميتو )جامد , متحرر  وأف تعرؼ فكره , ثقافتو , أسموبو   -

 عاطفي( )جدي , ميذار( .

 تقدر رأيو ووجية نظره , وتُبدي لو أنيا مقبولة ولكف ...  .  -
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 عدـ تقييمو مف خبلؿ مظيره العاـ .  -

 عدـ إشعاره بإرادة الغمبة ... واإلسكات .  -

 

 مموضوع :بالنسبة ل

تعب/متألـ/غير مرتاح في اختيار الزماف والمكاف المناسبيف )أحد الشخصيف مُ   -

 جمستو مثبًل( .)

 لديو وقت متسع )لآلخر( .  -

 استيعاب الموضوع :  فيـ جميع األبعاد.  -

 عدـ الدخوؿ بالتفاصيؿ إال لمضرورة.  -

 أدلة .  -

 بيانات .  -

 .ت()المرجعية و االقتباسااستشياد   -

 :)عمميات اتصالية(الحوار واإلقناع = عبلقة إنسانية 

 تقـو عمى االحتراـ .  -
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 إرادة الوصوؿ إلى األفضؿ .  -

 . لنجاحا عناصرليا كؿ  ئيجب أف ييي  -

 كيؼ تقنع اآلخريف بفكرة ؟ 

أواًل : البد أف تكوف مقتنعا جدا مف الفكرة التي تسعى لنشرىا , ألف أي مستوى مف التذبذب 

 كوف كفيبل أف يحوؿ بينؾ وبيف إيصاؿ الفكرة لمغير.سي

ثانيًا : استخدـ الكممات ذات المعاني المحصورة والمحددة مثؿ : بما أف , إذف , وحينما يكوف 

.. الخ , فيذه األلفاظ فييا شيء مف حصر المعنى وتحديد الفكرة , ولتحذر كؿ الحذر مف 

 ني واسعة.التعميمات البراقة التي ال تفيـ أو ذات معا

ثالثًا : ترؾ الجدؿ العقيـ الذي يقود إلى الخصاـ يقوؿ أحدىـ ) إذا أردت أف تكوف موطأ 

ال  و ألؼ وتؤلؼودا تُ األكناؼ ودُ  لطيؼ المدخؿ إلى النفوس , فبل تقحـ نفسؾ في الجدؿ وا 

فأنت الخاسر , فإنؾ إف أقمت الحجة وكسبت الجولة وأفحمت الطرؼ اآلخر فإنو لف يكوف 

ا بذلؾ وسيسرىا في نفسو وبذلؾ تخسر صديقا او تخسر اكتساب صديؽ , أيضا سوؼ سعيد

 يتجنبؾ اآلخروف خشية نفس النتيجة ..(

 رابعًا : حمؿ حوارؾ إلى عنصريف أساسييف ىما :
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 إلييا وتفضيالمقدمات المنطقية : وىي تمؾ البيانات أو الحقائؽ أو األسباب التي تستند  -ٔ 

 .  النتيجة

, مثاؿ عمى ذلؾ :  عف طريؽ الحوار أو الجداؿالوصوؿ إلييا  يريدجة : وىي ما النتي -ٕ

بأمواليـ في تأسيس الجمعية ىـ الذيف ليـ حؽ اإلدالء بأصواتيـ  يساىموف الذيفالمواطنوف 

 فقط , وأنت لـ تساىـ في الجمعية ولذلؾ ال يمكنؾ أف تدلي بصوتؾ .. 

 , واالبتعاد عف الشدة اإلرىاب والضغوط وفرض الرأي . خامسًا : اختيار العبارة المينة اليينة

سادسًا : احرص عمى ربط بداية حديثؾ بنياية حديث المتمقي ألف ىذا سيشعره بأىمية كبلمو 

لديؾ وأنؾ تحترمو وتيتـ بكبلمو , ثـ بعد ذلؾ قدـ لو الحقائؽ واألرقاـ التي تشعره بقوة 

 و . معموماتؾ وأىميتيا وواقعية حديثؾ ومصداقيت

مساف الطرؼ اآلخر البكؿ حؽ يظير عمى  -غير المصطنع  –سابعًا : أظير فرحؾ الحقيقي 

, وأظير لو بحثؾ عف الحقيقة ألف ردؾ لحقائؽ ظاىرة ناصعة يشعر الطرؼ اآلخر أنؾ تبحث 

 عف الجدؿ وانتصار نفسؾ.

 :إلقناع الفعاؿاقواعد 
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لماذا, اجمع كافة الحقائؽ التي حدد ىدفؾ واحصؿ عمى الحقائؽ, قرر ما تريد تحقيقو و  .ٔ

تحتاجيا لدعـ قضيتؾ, حاوؿ تقميؿ الحجس العاطفية حتى يمكنؾ واآلخريف الحكـ عمى 

 االقتراح في ضوء الحقائؽ وحدىا. 

اكتشؼ ماذا يريدوف ال تقمؿ أبدًا مف مقاومة األفراد الطبيعية لمتغير ولكف ضع في  .ٕ

د إلى المدى الكمي لمتغيير, ولكف إلى اعتبارؾ أف مثؿ ىذه المقاومة نسبية, وال تمت

المدى الذي تؤثر فيو المقاومة عمييـ شخصيًا.عندما يطمب منيـ قبوؿ اقتراح فأوؿ أسئمة 

 ؟عميو يوجييا األفراد ألنفسيـ ىي : كيؼ يؤثر ذلؾ 

ذا أمكنؾ أف تضع نفسؾ مكاف اآلخريف فستكوف قادرًا عمى التنبؤ باالعتراضات وتقدـ  وا 

ولذلؾ يجب أف تكتشؼ كيؼ ينظر األفراد إلى األشياء  ,ة أكثر جاذبيةأفكارؾ بطريق

ذا ما وجيوا  وماذا يريدوف, استمع إلى ما يريدوف قولو, وال تتحدث كثيرًا, وّجو األسئمة وا 

. اكتشؼ ما يسعوف إليو, ثـ قدـ قضيتؾ بطريقة . إليؾ سؤااًل أجب عميو بسؤاؿ آخر

 مؿ االعتراضات أو المخاوؼ. تبرز فوائدىا ليـ, أو عمى األقؿ تق

حاوؿ أف تجد أي أرضية  ,اجعميـ يشاركوف في أفكارؾ, دعيـ يساىموف إذا أمكف ذلؾ .ٖ

مشتركة لتبدأ منيا باالتفاؽ, ال تكسب عداوتيـ, تجنب أف تيزميـ في المناقشة. ساعدىـ 

 مخرجًا.ليـ ودائمًا أترؾ , بأنفسيـ  باالعتزازفي االحتفاظ 
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تأكد  , اختر المحظة الحاسمة لمبت في االقتراح والبدء فيو , جراءاً اعقد العـز واتخذ إ .ٗ

اتخذ  ,أنؾ ال تضغط بشدة, ولكف عندما تصؿ إلى ىدفؾ ال تتوقؼ وتغامر بخسارتو

وال فائدة مف الدخوؿ في كؿ المشكبلت الخاصة بالحصوؿ  , إجراءات متابعة وسريعة

 عد ذلؾ. عمى موافقة إذا ما تركت األمور تجري في مجراىا ب

 كيؼ تجذب انتباه مف حولؾ  

مور التي العديد مف األكي تتأكد مف أف رسالتؾ تصؿ لآلخريف, فإنو يجب عميؾ أف تراعي 

تسيؿ عممية جذب سمع وبصر مف حولؾ وتأكد دائمًا أنؾ تتكمـ بوضوح وثقة عند اإلسياـ في 

 محاضر االجتماع. 

 المظير البلئؽ 

فكرة أو طرح , ما  قضيةويعزز حضورؾ عند قيامؾ بعرض يرفع المظير البلئؽ مف رصيدؾ 

يميموف إلى الحكـ عمى اآلخريف في بادئ األمر اعتمادًا عمى  يـ, حيث إنالناسأماـ  معينة 

 مظيرىـ. 

 اكتساب الثقة 

ولو بدا أنؾ شخص  , تتسـ عممية اكتساب الثقة وبنائيا بأنيا عممية غير مباشرة وغير محددة

وؼ يراؾ الناس كما تحب أف تبدو, فضبًل أنيـ سيكّوف لدييـ االستعداد واثؽ مف نفسؾ, فس
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وعندما تشعر أف األعضاء اآلخريف المشاركيف في االجتماع  .لقبوؿ حججؾ وبراىينؾ.

ومف الجدير بالذكر أف نغمة صوتؾ  ,, يصدقونؾ, فبل شؾ أف ثقتؾ بنفسؾ سوؼ تزداد وتتعزز

عاؼ تأثير الكممات المجردة التي تستخدميا, تستحوذ عمى تأثير مضاعؼ بقدر خمسة أض

ونفس الحاؿ مع لغة الجسد التي تستحوذ عمى تأثير مضاعؼ ثماني مرات. ويتعيف عميؾ 

التركيز عمى الكبلـ بوضوح وفي الوقت المناسب, وأف تراعي التركيز في اختيار الكممات ونغمة 

وانب اليامة التي ال تقؿ أىمية اإلعداد لتمؾ الج ؾ فيالصوت. ويجب أف تكرس جزءًا مف وقت

 عف المضموف الحقيقي لمحديث. 

 المشاركة بقوة

ذا كاف ىذا االجتماع  يعتمد مستوى مشاركتؾ في االجتماع عمى مدى حجـ ذلؾ االجتماع. وا 

مصغرًا ويتسـ بالحميمية, فيمكنؾ في ىذه الحالة أف تقحـ نفسؾ في معرض الحديث, ولكف كف 

ذا كاف ىناؾ رئيس لمجمسة, فينصح  متأكدًا دائمًا أف لديؾ شيئًا وثيؽ الصمة بالموضوع. وا 

باستخداـ لغة الجسد إلظيار رغبتؾ في امتبلؾ زماـ الحديث. ويراعي أنو في التجمعات الكبيرة 

قد ال تأتيؾ فرصة المشاركة إال مرة واحدة فقط. ويجب أف تكوف متأىبًا بدرجة كافية كي تتمكف 

و مف أحاديث وآراء, والتي يجب أف تكوف عمى قدر كبير مف القوة مف التركيز فيما تدلي ب

ذا ما تعرضت لمحاوالت  واإلحكاـ. وعندما تكوف بصدد المشاركة في اجتماع مف أي حجـ, وا 

مقاطعة أو منع مف اإلدالء بآرائؾ ووجيات نظرؾ, فانظر مباشرة في أعيف مف يحاوؿ 
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لمفت انتباىو, وأخبره بنبرة حاسمة أنؾ لـ تنتو  مقاطعتؾ ووجو كبلمؾ لو مباشرة مستخدمًا اسمو

ذا لـ يرتدع, فاطمب العوف مف رئيس الجمسة.   بعد. وا 

 نقاط لمتذكر 

o  االنطباع األوؿ يدوـ. وينصح بالتدريب عمى العبارات االستيبللية المرتبطة بأي

 نقاش أو مناظرة. 

o الحقائؽ.إف فرص التحدث  قد ال تأتيؾ إال مرة واحدة, فيجب أف تمتـز ب 

o  عند عرض قضيتؾ يتعيف عميؾ اإلسراع بتصحيح أي أخطاء ليدرؾ اآلخروف أنؾ

 ممـ ومحيط بالموضوع الذي تتناولو.

o  يجب مراعاة أف تنويع نغمة صوتؾ بما يتناسب مع السياؽ سوؼ يؤثر عمى

 النتيجة. 

o  .في نياية االجتماع يجب تمخيص النقاط الرئيسية 

 

 

 

 

 كن إيجابيا   كن دقيقا  وبميغا   كن واضحا  
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 ة اإلقناع عميؾ أف تحدد ما ىي النتيجة المطموبة :قبؿ أف تبدأ بعممي

 التسويؽ لمفكرة   - السموؾ   - التصرؼ   - القرار   - القناعة   - الفكرة 

وبعدىا وفقا لنموذج ىندسة اإلقناع , تحصؿ عمى أعمى فرص اإلقناع بأف تسير في الخطوات 

 التالية :

  سئمة التاليةنفسؾ األ اسأؿتحميؿ الجميور وفي ىذه الخطوة  -ٔ

 ض, محايد, جاىؿ, غير مبالي(ر ما ىو موقفو مني ومف فكرتي؟ )مؤيد, معا -

 ما درجة تقبمو لمتغيير؟ )متمحس, صاحب رؤية, عممي, محافظ( -

 (بالنتيجةىؿ لو عبلقة بالقرار أو بتنفيذه؟ )صاحب القرار, يشكؿ عقبة, متأثر  -

 ما ىي طريقتو في التمقي؟ )سمعي, بصري, حسي( -

 ما ىي طريقتو في اتخاذ القرار؟ )صاحب كاريزما, مفكر, شكاؾ, تابع, مسيطر( -

 -صياغة الرسالة وفي ىذه الخطوة تسأؿ نفسؾ األسئمة التالية : -ٕ

ىؿ استعممت فييا المشاعر والمفاجأة  - أيف تقع الفكرة في مصفوفة أنسوؼ؟ -

 والتشويؽ؟
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 ىؿ تجيب عمى لماذا؟ -

 لفكرة؟ا مصداقيةكيؼ أزيد  -

ىؿ صياغتيا تصويرية؟ مبسطة؟  -

 مختصرة؟

 ىؿ تـ توظيؼ األسموب القصصي فييا؟ -

 أيف تقع الفكرة مف قوى التنافس؟ -

 

 

 

 مبادئ اإلقناع وفي ىذه الخطوة تجيب عمى األسئمة التالية : -ٖ

 ىؿ أستمع؟ وىؿ عندي قابمية االقتناع؟ -

ىؿ أوازف بيف األخبلؽ و المشاعر و  -

 المنطؽ؟

 ىؿ أعرؼ و أوفؽ بيف الحاجات و القيـ؟ -

 ىؿ أستفيد مف التبادؿ و التبايف؟ -

 ؟االتساؽىؿ أستعمؿ الندرة و التناغـ و  -

الثقة و أزيد القبوؿ وأظير   ىؿ أعزز -

 الخبرة ؟

 ىؿ أمكنيـ مف االختيار؟ -
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لمناسبة لؾ و قنوات اإلقناع وىنا عميؾ أف تحدد ما ىي قناة اإلقناع التي ستستخدميا )ا -ٗ

 المناسبة لجميورؾ( :

 الُسمطة -

 العقبلنية -

 العبلقات -

 الرؤية -

 المصالح -

 الموازنات السياسية -

-عميؾ تحديد نمطؾ في اإلقناع و مف ثـ معرفة كيفية االستفادة منو لمتأثير عمى الجميور: -٘

  

 الدافع )تعبير مرتفع عف نفسو وتركيز عمى نفسو( -

 ر مرتفع عف نفسو وتركيز عمى اآلخريف(المروج )تعبي -

 اآلمر )تعبير منخفض عف نفسو وتركيز عمى نفسو( -

 العب الشطرنس )تعبير منخفض عف نفسو وتركيز عمى اآلخريف( -

 (متوازفالمؤيد )تعبير متوازف عف نفسو وتركيز  -

ليؾ بعض الخطوات التي قد تعينؾ عمى امتبلؾ ميارة إقناع الطرؼ اآلخر بحيث  تستطيع وا 

 : تسبب لو جرحا او إحراجا أفبوجية نظرؾ دوف  إقناعو

ظيار ثقتؾ في قدراتو .ٔ   . ابدأ حديثؾ بالثناء عمي الطرؼ اآلخر وا 
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ومعرفة موضوع النقاش معرفة  .البد أف تكوف مقتنعا جدا مف الفكرة التي تسعى لنشرىا .ٕ

 .دقيقة

  .لخبلؼابدأ بنقاط االتفاؽ وابتعد عف نطاؽ ا .ٖ

و عمى سبيؿ المثاؿ : بما أف , إذف ,  أخرى إلىظ الربط لبلنتقاؿ مف فكرة استخدـ ألفا .ٗ

وحينما يكوف ,بناء عميو,بالمقارنة,و يترتب عمى ذلؾ .. الخ , فيذه األلفاظ تساىـ في 

 ..جديدا أو توضح نتيجة إليوتأكيد معنى أو تضيؼ 

 (ترؾ الجدؿ العقيـ الذي يقود إلى الخصاـ .)ال تجادؿ .٘

 .ضوعية في النقاشاعتماد المو  .ٙ

التركيز عمى األفكار الجوىرية في الموضوع و امتبلؾ حجس دامغة و براىيف الستمالة  .ٚ

 . أفكار المخاطب

 عباراتؾ,و اختر كمماتؾ,و ىّذب ألفاظؾ نسؽ .ٛ

 اختيار العبارة المينة اليينة , واالبتعاد عف الشدة اإلرىاب والضغوط وفرض الرأي  .ٜ

ى محدثؾ و ال تصرؼ نظرؾ عنو أو تنشغؿ استخدـ لغة الجسد باف تقبؿ عم .ٓٔ

 .بشيء غير كبلمو و إف تحدث فأنصت إليو

كذلؾ ال توّبخ وال تؤّنب و ال تمـو :التأنيب و المـو يجرح كبرياء , تجنب السخرية .ٔٔ

 اإلنساف
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 . ومشاعرىـ وعواطفيـ, خاطب الناس عمى قدر عقوليـ ,  .ٕٔ

  . نو مخطئإ قدر أفكار محدثؾ , وأظير احتراما ليا, وال تقؿ لو  .ٖٔ

تبرىف عمى صحة  أف تحاوؿ العمى الفوز بنسبة مائة في المائة : تصر ال  .ٗٔ

 ..يقوؿ ماواف الطرؼ اآلخر مخطئ تماما في كؿ  موقفؾ بالكامؿ

 طرق اإلقناع:

المركزية  فكرية اسـ عالـ النفس ريتشارد بيتي وجوف كاسيبو عمى الطريقتيف الفكرية والبل أطمؽ

الرسالة بتحميؿ جميع  قى الرسالة في حالة الطريقة المركزية بالتفكير فيوالطرفية, ويقـو ممت

حالة الطريؽ الطرفي, فبل يمضى مستقبؿ ي أما ف األسباب المنطقية واألدلة التي قدمتيا بتدبر

, مفاجئو تالقراراالرسالة, ويقـو العقؿ باتخاذ  الرسالة سوى قميؿ مف الوقت لمتفكير في محتوى

ما تكوف ىذه القرارات الفجائية متخذة بدافع العاطفة ,  مقي بقوؿ نعـ أوال , وغالباويوعز إلى المت

 الدالالت البسيطة أو اإليماءات ويعتمد فييا المتمقي عمى

  : طريقا اإلقناع لممستمع

 محاور االقتناع بعد التفكير الطريؽ األوؿ: محاور االقتناع دوف تفكير  الطريؽ الثاني:
ى الحافز أو القدرة عمى يفتقر إل        
 اإلنصات 

 ىناؾ حافز لئلنصات والتقييـ         

 ىناؾ مشاركة كبيرة          ىناؾ مشاركة منخفضة         
يستخدـ التفكير السمبي ويتخذ           يقـو بتدبر المعمومات بإيجابية         
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 قرارات فجائية 
ال ال يستخدـ األدلة المضادة و         

 يبحث عف دالالت اإلقناع  
 يزف المزايا والمساوئ         

ال يستخدـ التحميؿ العقمي إال قميبًل         
 ويندفع وراء غريزتو وعواطفو 

 يستخدـ العقؿ والمنطؽ         

يتمتع بتغيير موقفو لوقت قصير,         
 ويغير رأيو بسيولة

وال يتأثر يتمتع بتغيير موقفو دائما         
 بالتغييرات األخرى 

 خطوات اإلقناع:

 وضع أساس راسخ ذي مصداقية :الخطوة األولى

 :االنطباعات األولى

          . بناء المصداقية مع الخبرة 
           . مواصمة العمؿ بشكؿ جدير بالثقة 

 

 الجػػػػػػاذبية   

           . اعتبارات النظافة 
           ػػػػػػػػًا .كف أنيقػػػػػػػػ 

            اختار الكماليات
 المناسبة .

           . كف مبلئمػػػػػػػػػػػػًا 

 الثقة بالػنفػس   

           . نفذ العمؿ , كؿ عمؿ عمى حده 
           . أف تعرؼ متى تكوف ساكنػػػػػػػػػًا 
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           . أف تظير تركيزًا بصريًا مباشرًا 

 االحتراـ   

             حصؿ عمى االحتراـ بمنحو لمغير .ا 

 االتجػػػػػػػػػاه    

              ركز مباشرة نحو
 األشخاص .

              كف مخمصًا وممتزمًا
. 

              أف نممؾ التركيز
 االيجابي .

              كف مرتاحًا بصورة
 ومعتدلة .

 أشرؾ طاقة جسمؾ      :الخطوة الثانية

 لغة الجسـ    

             وضع جسمؾ يبني
 الثقة .

              وقفتؾ ابتكر أساسًا
 أكيدًا .

             . الذراعاف واليداف 
            . وضع ارأس 
             . الجموس المتيقظ 
             وفؽ بيف لغة جسمؾ

 وغرضؾ .
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 تعبيرات الوجػو   

              ثقة الناس لتكسبعبر عف االىتماـ الجاد . 
             . عبر عف عدـ موافقتؾ بشكؿ لطيؼ 
             . عبر عف موافقتؾ بشكؿ لطيؼ 
             . استخدـ ابتسامتؾ باعتداؿ 
             . عبر عف االىتماـ أو عدـ الثقة , باستعماؿ حاجبيؾ 
            . أظير قيمة األشياء مف خبلؿ نظراتؾ 
             عبيراتؾ .دع قصدؾ يوجو ت 

 الحركات والسموكيات   

             . أقمع عف عاداتؾ الحركية غير المبلئمة 
             . حدد وقتًا لمحركة لتحقيؽ أكبر أثر 
            . تخمص مف السموكيات عديمة الفائدة 

 التحػػػػػػػػػػػػرؾ 

             . استخدـ المشي لتسيطر عمى المكاف , أو الموقؼ 
             . تحرؾ لتحافظ عمى اىتماـ الناس , وانتباىيـ 
             . استخدـ المشي لعمؿ انتقاؿ فعاؿ بيف نقاط الموضوع 
             . استخدـ التحرؾ إلنياء نقطة ما 
             . استخدـ التحرؾ إلقامة عبلقة خاصة مع الناس , أو األشياء 
             نتباه عف شخص , أو تزعزع الثقة فيو .استخدـ التحرؾ لتشتت اال 
             . نسؽ تحركات جسمؾ وتعبيرات وجيؾ ونظرة عينؾ 

 كف مقنعا باستخداـ صوتؾ      :الخطوة الثالثة
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 األسس الصوتية   

             . نوع في إيقاع صوتؾ 
            . استخدـ طبقة الصوت لتنـ عف انطباع السمطة , والقوة 
             . أظير الثقة باستخداـ النطؽ المتقف 
             نظـ ارتفاع صوتؾ. 

 طرؽ التقنية الصوتية  

         . استخدـ العبارات المؤثرة 
           . استخدـ الوقفات لتبرز النقاط اليامة 
            أعد المواضيع المممة إلى الحياة , باستخداـ التمويف , واالرتفاع

 لصوت واالنخفاض في ا
           . استخدـ الحواس الخمس 
           . استخدـ العواطؼ بشكؿ مناسب 
           . تقنية االرتفاع واالنخفاض 

 

 طور ثقتؾ عف طريؽ تنمية العبلقات     :الخطوة الرابعة

 كوف أساسا مشػتركًا 

           . اعكس صورة المبلبس , ولغة الجسـ 
           ات , والنمط المفظي .اعكس نوعية المفرد 
           . اعكس مقدار طاقة الشخص 

 األنماط الحسيػة
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           . ) تعرؼ عمى األنماط الحسية ) بصري ,سمعي ,حركي 
           ؾكيفية استخداـ النمط اإلدراكي لدى الناس , لجعميـ مستعديف لبلقتناع ب 

. 
           . واكب وتآلؼ وقد 

 ميزة باإلنصات اإلبداعي    كسب   :الخطوة الخامسة

 االستماع لممتناقضات   

           . المضموف الذي يتعارض مع مضموف آخر 
           . المضموف الذي يتعارض مع األسموب العاطفي 
           . المضموف الذي يتصارع مع لغة الجسـ 
           . تغيرات في نبرة الصوت 
            رة , وألفاظ مثؿ , " آه " و " أعتقد " .الوقفات العمنية المتكر 
           . التناقضات في المفردات 

 االستماع لمغة الجسـ 

           . فسر تمميحات الجسـ 
           . استخدـ تمميحات الجسـ لتقييـ تأثيرؾ 
           الناجح في قضيتؾ . استخدـ تمميحات الجسـ لكي ترشدؾ في التطور 

 االتصاؿ البصري

            , استخدـ االتصاؿ البصري , لتجعؿ الشخص يشعر بأنو مصغى إليو
 ومصدؽ .

 استخدـ جسمؾ
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           . استخدـ جسمؾ , لكي تجذب اىتماـ شخص ما ليدؼ ما 
           استخدـ جسمؾ لكي تصرؼ انتباه شخص ما , بعيدا عف نقطة ما 

 إظيار االنتبػاه

            لتكسب تعاوف شخص ما .استخدـ إظيار االنتباه, 
           . امتنع عف إظيار االنتباه لتجعؿ شخصًا ما غير مرتاح 

 المحادثات المسموعة 

           . استخدـ المحادثات المسموعة لكي تعبر عف ىدفؾ 

 اقنع بالمنطؽ والعقؿ      :الخطوة السادسة

عماؿ العقؿ   المنطؽ وا 

           ناس لما يجب أف تقولو .استخدـ المغة لتعزز قبوؿ ال 
           .استخدـ فكرة رئيسة 
           استخدـ قاعدة الثبلثيات 
           . استخدـ قانوف األولوية , وقانوف الحداثة 
           . استخدـ عبارة شاممة 
           . تحدث بمغة كؿ يـو 
           ة , بصورة مبلئمة تحدث بمغة المينة والمصطمحات الفنية , والمغة العامي

. 
           . عبر بكممات مبلئمة لتوضيح الفكرة 
           . تحدث في قمب الموضوع 
           . اعترؼ بنقاط الضعؼ بطريقة ما تعزز ىدفؾ 
           . اكتشؼ نقاط ضعفؾ , لتزيد مف جدارتؾ بالثقة 
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 اطمب ما تريػػػػػػد 

           . استخدـ األسئمة الببلغية 
           . استخدـ نتائس واضحة 

 اربح بالعاطفة      :الخطوة السابعة

 العػػػػػواطؼ

           . عبر عف اإلخبلص 
           . استخدـ األحاسيس اإليجابية 

 روايػػػػػػة القصص

           . اجذب انتباه األشخاص 
           . نظـ حقائقؾ بطريقة ذات معنى عاطفي 
           األشخاص القوية ,والمنجزة ,في حدث ما , أو موقؼ ما يسر تجربة 
            استخدـ األساطير , والقصص المعروفة جيدا بجاذبية عاطفية متقنة

 كصنارت الصيد .

 

 األمثمة والتشبييات

            استخدـ التشبييات , واألمثمة , لتساعد األشخاص عمى االرتباط عاطفيا
 بيدفؾ

           مثمة والتشبييات , لتحقيؽ التركيز , والتأثير عمى قضية ما .استخدـ األ 
           . اختر أمثمة, وتشبييات ذات جاذبية عاطفية لسامعؾ المستيدؼ 
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            تجنب المشاكؿ المتوارثة عند استخداـ تكرار األمثمة, والعبارات البراقة
 والكممات المالية

           . استخدـ التكرار 
           . استخدـ العبارات األخاذة 
           . استخدـ كممات الماؿ 

 التشخيػػػػػػػػػػص 

           أنت .ما إليؾ ؿ األشخاص منجذبيف مباشرة بصيغة عاج 
            ترجـ الحدث أو الموقؼ إلى عبارات مأخوذة مف التجربة الشخصية

 لؤلشخاص .

 اختر الفكرة التي تروج

            قضية عامة .اجعؿ فكرتؾ 

 زمف ماض أـ مضارع  

            استخدـ الزمف المضارع لتساعد األشخاص أف يرتبطوا بصورة عاطفية
 بالحدث أو الموقؼ .

           استخدـ الزمف الماضي لتبعد األشخاص عاطفيا عف الحدث أ و الموقؼ 

 صيغ الكبلـ المثبت والمنفي

             ؾ باستخداـ صيغة اإلثبات في احتفظ باألشخاص عمى الدرب مع
 الحدث .

             . أف تثير الشؾ باستخداـ صيغة النفي في الحديث 

 اختيار الكممة 



ٜٔٔ 

 

             . اختر الكممات التي تعبر عف صور قوية في العقؿ الباطف 
              اختر الكممات التي تشجع األشخاص عمى التفكير ب  التي تريدىـ أف

 .يفكروا بيا 

 وسائؿ المساعدات البصرية

             . استخدـ المساعدات البصرية لتوضيح أىدافؾ 
             . استخدـ المساعدات البصرية لجذب انتباه األشخاص 
             .استخدـ المساعدات البصرية لتحقيؽ اإلدراؾ البصري 
             األحداث ,  استخدـ المساعدات البصرية ,لتجعؿ األشخاص يعيشوف

 والمفاىيـ ,كشيء حقيقي
             استخدـ المساعدات البصرية لكي تدعـ ىدفا ما بصورة عاطفية 

 تناوؿ الموضوعات

            . كيفية التأثير عمى تفكير األشخاص التي توجو بيا أىدافؾ 
            . كيؼ تقنع األشخاص بإظيار ىدفؾ بصورة بدنية 

 اإلقناع ومتطمباتو

 ينبغي أف ينطمؽ اإلقناع مف المشتركات - ٔ

 االبتعاد عف الجدؿ والتحدي واتياـ نيات اآلخر -ٕ

 توظيؼ جميع الوسائؿ الممكنة لمترويس لؤلفكار الجديدة قبؿ مباشرة اإلقناع بيا -ٖ

 التركيز عمى توضيح األفكار األساسية في اإلقناع بدقة ووضوح وموضوعية -ٗ

 واالبتعاد عف تسفيييا االىتماـ بآراء المتمقي -٘
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 التعبير عف اإلعجاب باألفكار التي يقدميا الطرؼ اآلخر -ٙ

 البدء بتفنيد الحجس األضعؼ لآلخر بصورة حاسمة -ٚ

 تحميؿ المعارضة واإلعداد لمواجيتيا مواجيو متمكنة -ٛ

 استعماؿ أفكار مرجعية المتمقي وآرائو وممارساتو في اإلقناع -ٜ

 فنوف اإلقناع بالحوار :

ال منذ البداية : أبحث عف نقاط االتفاؽ حتػى تفػتح أفػاؽ التبلقػي  قؿ ما تريد وابتعد عف كممة .1

يفكروف بما يػرد بػو  المتحاوروف يجعؿفػ " ال " تجمد عمميات العقؿ وتغير مجرى التفكير مما 

فػػػي خدمػػػة  بعضػػػيـ عمػػػى بعػػػض أكثػػػر ممػػػا يفكػػػروف فػػػي صػػػحة الفكػػػرة المطروحػػػة فيتنافسػػػوف

يجي : ) أجعػػؿ الطػػرؼ اآلخػػر نيػػؿ كػػار داليػػدؼ الػػذي أقػػيـ مػػف أجمػػو الحػػوار وفػػي ذلػػؾ يقػػوؿ 

يوافقؾ الػرأي وحػاوؿ أف تثنيػو عمػى التفػوه بكممػة ال ( لػذا كػاف البػد أف نبػدأ مػف خػبلؿ النقطػة 

% وىػػذا ىػػو أسػػموب سػػقراط حكػػيـ اليونػػاف  ٜٜالمتفػػؽ عمييػػا حتػػى لػػو كانػػت نسػػبة الخػػبلؼ 

شػػػيير كػػػاف يبػػػدأ مػػػع الطػػػرؼ اآلخػػر بنقػػػاط االتفػػػاؽ بينيمػػػا ويسػػػألو اسػػػألو ال يممػػػؾ ال فيمسػػوؼ

الجػػواب عنيػػا بغيػػر نعػػـ ويظػػؿ سػػقراط يكسػػب الجػػواب تمػػو الجػػواب حتػػى يػػرى منػػاظرة صػػقؿ 

بفكػػػرة كػػػاف يكرىػػػا قبػػػؿ قميػػػؿ , فسػػػقراط بػػػنعـ يفػػػتح الحػػػواس لبلسػػػتقباؿ وليجػػػري عمييػػػا العقػػػؿ 

 معالجتو حتى يقتنع بيا .
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: فيػي تسػمح لممشػاعر السػمبية أف تحػؿ محػؿ عمميػات العقػؿ وذلػؾ ت تعمؿ عمػؿ ال كممة أن .2

الػذي غضبو وليس عقمػو فػي وقػت  تثيرألنيا تضع الطرؼ اآلخر موضع االتياـ فأنت بذلؾ 

وعػدؾ  أخػاؾالطػرؼ اآلخػر فػي خطػأه فعمػى سػبيؿ المثػاؿ لػو أف فػي محتاج ألف يفكػر يكوف 

ؿ ولكنو عاد فػي الثالثػة صػباحًا فكػاف حػوارؾ لػو : أنػت أف يعود إلى المنزؿ قبؿ منتصؼ المي

إنسػػاف غيػػر مسػػئوؿ أنػػت تفكػػر فػػي نفسػػؾ فقػػط وال تفكػػر فػػي أسػػرتؾ ) إف ىػػذه العبػػارات التػػي 

تبػػدأ بأنػػت تثيػػر غضػػب المراىػػؽ وتجعمػػو يحػػاوؿ الػػدفاع عػػف نفسػػو ( ولكػػف لػػو قمػػت : ) لقػػد 

حادثًا مريعًا حصؿ لؾ حتػى أننػي شعرت أمس أنؾ خذلتني لقد قمقت عميؾ كثيرًا وتخيمت أف 

اتصمت بالشرطة لمتأكد مف أف مكروىًا لـ يقع لؾ ( ىنا سيكوف أكثر استعدادًا لسماعؾ فيبػدأ 

باستقباؿ ما تقولو ثـ يفكر بيا جيدًا ويخزنيا في ذاكرتو لمػا تركػت أثػر فػي نفسػو وعنػدما يريػد 

 أراد فعمو.أف يتأخر ثانية فسوؼ يسترجع ىذه العبارات ويتراجع عف ما 

 :مبلحظة

 ف استخداـ لفظ أنا ال يعني أف تعبر عف رأيؾ فمو قمت أنا أشعر بأنؾ غير مسؤوؿ أو لـ تؼِ إ

تيامية لذا فإف العبارات يجب أف تركز عمى احتياجاتؾ ومشاعرؾ ابوعدؾ فما زالت ليجتؾ 

 .ورغباتؾ أنت وليس عيوب الطرؼ اآلخر 

لتوفير الوقت البلـز لمتفكيػر أثنػاء الحػوار المتػوتر اصمت برىة : أبسط أسموب يمكنؾ إتباعو  .3

ىػػػػو أف تصػػػػمت برىػػػػة دوف أف تقػػػػوؿ شػػػػيئًا فالفعػػػػؿ يثيػػػػر رد الفعػػػػؿ ورد الفعػػػػؿ يسػػػػتفز الفعػػػػؿ 
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لػػذا ) فػػإف أعظػػـ  واالختبػػاريص حػػمالصػػمت فػػأف األفكػػار توضػػع موضػػع التالمضػػاد أمػػا مػػع 

عػب بطريقػة الطػرؼ اآلخػر دعػة فرصة أمامؾ لنجاح الحوار ىو أف تغيػر المعبػة فبػداًل مػف الم

 يتبع طريقتؾ أنت طريقة الحؿ المشترؾ ( .

ابتسػػػػـ :  فاالبتسػػػػامة ىػػػػي المغػػػػة المشػػػػتركة بػػػػيف البشػػػػر يعرفيػػػػا الصػػػػغير والكبيػػػػر والقاصػػػػي   .4

والػػداني وىػػذه البسػػمة ليػػا مفعػػوؿ سػػحري أثنػػاء الحػػوار فيػػي تخفػػض مػػف درجػػة االنفعػػاؿ التػػي 

القيػػاـ بالعمميػات العقميػػة العميػػا مػف التفكيػػر وتػػذكر األمػػر أنػت بيػػا وبالتػػالي تػزداد قػػدرتؾ عمػػى 

 الذي يساعدؾ في حؿ مشكمتؾ الراىنة .

 

 حتى يكوف حديثؾ أكثر جاذبية :

قػػػـ بضػػػرب األمثػػػاؿ : بيػػػا يمتفػػػت المػػػرء إلػػػى الكػػػبلـ الجديػػػد فػػػيممح مػػػا بينيػػػا مػػػف التشػػػابو  .1

لجديػػػد بمزيػػػد مػػػف القبػػػوؿ والتطػػػابؽ مسػػػتعينًا بالػػػذاكرة فػػػي ذلػػػؾ مػػػا يمبػػػث أف يمتقػػػي األمػػػر ا

واالرتيػػاح ويجػػري ذلػػؾ كمػػو فػػي أقػػؿ مػػف لمػػح البصػػر وال تنسػػى أيضػػًا أف السػػامع قػػد يفقػػد 

التركيػػز أثنػػاء الحػػوار فيػػأتي المثػػاؿ مجميػػًا لعبػػارة لػػـ تػػدرؾ ومسػػتنيرًا لفكػػرة لػػـ تسػػمع لػػذلؾ 

 .حاولت أف أورد لكـ األمثمة في طيات حديثي

ألسػػئمة اسػػتثارة النتبػػاه السػػامع وتنشػػيطًا لمعقػػؿ لمواصػػمة اسػػتخدـ االسػػتفياـ : فػػي البػػدء با  .2

التفكيػػر لػػػذلؾ اسػػتخدمو الرسػػػوؿ صػػػمى ات عميػػو وسػػػمـ لتييئػػػة الجػػو لمتعمػػػيـ وال ننسػػػى أف 
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ذىابًا لمسآمة وعودة لمتفكيػر لمبحػث  نستخدمو في الحوار لتقوية االنتباه لتمقي المعمومات وا 

 .فيما عرض مف كبلـ 

 .ثوافِ  , فإف ذلؾ يجعمو يعاود تركيز االنتباه ٓٔره : في أوؿ استخدـ اسـ مف تحاو   .3

استخدـ األساليب الحسية : أف ىذه األساليب الحسية المبسطة تقرب المعاني المجردة   .4

 لؤلذىاف 

 : اإلقناعمحركات 

اتفؽ عدد مف عمماء النفس الباحثيف في مجاؿ اإلقناع والتأثير عمى أف ىناؾ سبعة محركات 

 :د لدينا االستجابةأساسية تول

المقارنة: يوضع لمكثير مف األمور في الحياة معيار محدد واضح, ولكف ىنالؾ أمور  -ٔ

نما تقاس نسبيا وليس بشكؿ مطمؽ, فعندما نرغب بشراء  أخرى ال يوجد ليا معيار محدد وا 

شيء معيف نحتكـ لمعايير محددة ولكف ىذه المعايير ليست دائما محددة , عندىا ال بد 

 عممية مقارنتيا مع شيء آخر, أو بمنتس آخر إلىمجوء ال

التبادؿ )الرد الجميؿ(: ونعني بو مقابمة سموكيات اآلخريف بمثميا ايجابًيا,فكثيرا ما نشعر  -ٕ

بضرورة القياـ باستجابة ما كرد فعؿ عمى سموؾ قدمو شخص آخر. إف محرؾ التبادؿ لو 

 تأثير قوي.
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, ومثاؿ ذلؾ؛ انو اإلقناعاسموب المكافأة باالنتماء مف أجؿ  إلىالوالء: ويقصد بو المجوء  -ٖ

بالتبرع لصالح جمعية خاصة بعبلج الفشؿ الكموي , مف  األشخاصمجموعة مف  إقناعتـ 

كؿ واحد منيـ دبوًسا يعمؽ عمى الصدر يحمؿ شعار الجمعية, وبعد فترة وجيزة  إعطاءخبلؿ 

وس بالتبرع, فاستطاعوا إقناع ضعؼ عدد الذيف لبسوا الدب األشخاصقاموا بإقناع ىؤالء 

يشعروف بالوالء واالنتماء  ألنيـالمجموعة, ولوحظ بأف إقناع المجموعة الثانية كاف سيبل 

 .األولىأكثر مف المجموعة 

حد ما ,  إلىمف بيدىـ السمطة تكوف قراراتيـ مستجابة ومقنعة  أفالسمطة: غالبا ما نجد  -ٗ

 لمرور يفرض عمينا احترامو, واالستجابة لقراراتو.ووجود السمطة بأيدييـ كشرطي ا

 اإلقباؿبطبيعتو يقدر ويثمف كؿ ما ىو نادر لذلؾ يكثروف  اإلنساف أفالندرة: ونعني بيا  -٘

؛ المزادات التي تقاـ مف أجؿ بيع الموحات اإلقناععميو, ومف أمثمة تأثير مبدأ الندرة عمى 

 الفنية والتحؼ ومقتنيات المشاىير

أو اآلراء  األشياءغالًبا ما يميؿ لمموافقة عمى  اإلنسافع الجماعة: مف الطبيعي أف إتبا -ٙ

المألوفة, انطبلقا مف المثؿ الشعبي الذي يقوؿ " الموت مع الجماعة رحمة", ومثاؿ ذلؾ 

حمبلت التبرعات الخيرية التي تعرض عمى التمفاز فييب الناس لذلؾ ويتدافعوف, حتى ال 

 اعة.يخرجوف عف رأي الجم
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التي تطرح مف قبؿ شخص صديؽ  األفكارالمودة " العبلقة الخفية" : ونعني بذلؾ قبوؿ  -ٚ

أصحاب الدعايات االنتخابية عندما  إليولنا تربطنا بو عبلقة حب وصداقة, وىذا ما يمجأ 

يناقشوف بياناتيـ االنتخابية, فكؿ مف يحبيـ يتقبؿ أرائو ويقتنع بو ألنو يحبو, حتى لو كاف ما 

 قولو خاطًئا.ي

 

 مراحؿ االقتناع :

رسالة معينة سواء كانت سمعية او بصرية أو حسية؛  اإلنسافالوعي: عندما يعي   -ٔ

كرؤية إعبلف أو قراءة خبر أو حضور برنامس تدريبي, فإنو يكوف قد انتقؿ مف عدـ الوعي 

 المرحمة الثانية. إلىالوعي بو, فيدفعو ذلؾ  إلىبالشيء 

باألفكار الجديدة التي أصبح يعييا, ويبدأ بالبحث عف التفاصيؿ  اإلنساف االىتماـ: ييتـ -ٕ

 حوؿ تمؾ الفكرة او المنتس, فيبدأ لديو الفضوؿ وجمع المعمومات. 

او المنتجات التي جذبت تفكيره, ويبدأ بوضع معايير  األفكارالتقويـ: يتـ فييا تقويـ  -ٖ

حاجة لممنتس, وقد يستشير عدة أشخاص أو ال مة السعرءموجودة في ذىنو, مثؿ : مدى مبل

 المرحمة الرابعة وىي التجربة. إلىفي عممية التقويـ, ثـ ينتقؿ 
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متو ءالفكرة, ويختبر مدى جودتو و مبل التجربة: يقـو الشخص بتجريب المنتس أو -ٗ

المرحمة  إلىالحتياجاتو, وذلؾ بتجربتو عف طريؽ العينات أو العمؿ بالفكرة . ليصؿ بعدىا 

 يرة وىي االقتناع.األخ

 :  اإلقناععوامؿ نجاح عممية 

. البساطة والوضوح: يجب أف تكوف العممية بسيطة وواضحة مضمونيا وكذلؾ في لغتيا ٔ

ويجب أف تكوف مترابطة متسمسمة ومنطقية ولغتيا تتناسب مع احتياجات الموقؼ نفسو 

 وتكوف كذلؾ كاممة مختصرة صحيحة ومفيومة.

ثارة االنتباه  . اإلثارة والتشويؽ:ٕ ال بد أف يكوف في عممية اإلقناع نوع مف التشويؽ وا 

واالىتماـ مما يحفز المتمقي عمى التعاوف, كما يجب أف ال تتضمف أو ُتشعر بأي طريقة 

 تجريح أو لبس أو تعالي عمى المتمقي.

ت إشباع الرغبات والحاجات: لدى المتمقي حاجات كثيرة مما يجب معو معرفة تمؾ الرغبا -ٖ

والحاجات التي تنسجـ مع مضموف الرسالة لمعمؿ عمى إشباعيا ما أمكف وغالبًا ما تعمد 

 الرسائؿ إلى إثارة حاجة حب االستطبلع وأحيانًا الحاجة إلى األماف وىكذا.

المصداقية في المضموف وفي المصدر نفسو: وىذا يتطمب منا توخي الصدؽ في  -ٗ

مصدر إذا كاف يحظى بالقبوؿ لدى المتمقي فإنو يكوف المعمومات والدقة والوضوح. كما أف ال

 باعثًا عمى الثقة ومف ثـ االرتياح واالقتناع بما يقوؿ يرسؿ.
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اإلثابة والتعزيز : ففي كافة أشكاؿ االتصاؿ وعند البحث عف عنصر اإلقناع البد مف  -٘

لمتمقي عمى ممارسة ىذا المبدأ لنجاح االتصاؿ بشكؿ عاـ . ويكوف ذلؾ أحيانًا بمساعدة ا

شعاره باالىتماـ بيا وغيرىا مف األساليب المناسبة  .الرد عمى الرسالة وا 

 معوقات الحوار واإلقناع

 عدـ وجود أىداؼ محددة لمحوار  -ٔ

 عدـ اإلعداد لمحوار واإلقناع -ٕ

 البدايات الضعيفة -ٖ

 البدء أو التعجيؿ بطرح قضايا خبلفية تجعؿ مف الحوار جدال عقيما -ٗ

 ر الطرؼ اآلخرتحقي -٘

 ضعؼ التحصيؿ العممي لدى المحاور -ٙ

 افتقار أطراؼ الحوار إلى ميارات السؤاؿ -ٚ

 ميؿ المحاور إلى االستئثار بالحديث -ٛ

 التعصب لمرأي وفقداف القدرة عمى االعتراؼ بالخطأ -ٜ
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 شخصنو الحوار -ٓٔ

 اختبلؼ المغة و االصطبلحات بيف أطراؼ الحوار -ٔٔ

 ات الصوتية لدى أطراؼ الحوارضعؼ اإلمكاني -ٕٔ

 فقداف االتزاف االنفعالي -ٖٔ

 افتقار أطراؼ الحوار أو بعضيـ إلى ميارات االستماع واإلصغاء -ٗٔ

 افتقار المحاور إلى مؤىبلت اإلقناع  -٘ٔ

 افتقار المحاور إلى المعرفة أو التوظيؼ الجيد لمحفزات اإلقناع -ٙٔ

 اععدـ إجادة المتحدث ألساليب اإلقن -ٚٔ

 إخفاؽ المحاور في تينئة رسائؿ إقناعية -ٛٔ

 وجود تعارض بيف طرفي الحوار -ٜٔ

 عناد المتمقي "المستمع"وغروره ومكابرتو -ٕٓ

 عوامؿ بيئية وفنية كالتشويش وعدـ مناسبة الوقت أو المكاف لمحوار واإلقناع -ٕٔ
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 أساليب ووسائل اإلقياع

 والتأثير اإلقناعتعريؼ وسائؿ 

 يمة : جاء في معجـ المعاني الجامع في تعريؼ الوسيمة تعريؼ الوس

  ُوُسؿ و وسائؿُ  الجمع :  ) اسـ ( وسيمة:

مختار  معنى وسؿ في , يقابميا غاية, كّؿ ما يتحقَّؽ بو غرض معّيف : الواسمةُ  الَوِسيَمةُ 

  الصحاح

 : الَوِسيمة ما يتقرب بو إلى الغير والجمع الَوِسيُؿ و الَوَساِئؿ و التَّْوِسيؿ و التََّوسُّؿ ؿَ  َس  وَ 

بلف : إع إذا تقرب إليو بعمموسيمة بوسيمة بالتشديد و َتَوسَّؿ إليو وسيمة يقاؿ َوسَّؿ فبلف إلى ربو

  أو أداة يمكف بواسطتيا إيصاؿ فكرة أو غاية معيَّنة إلى أذىاف الجميور وسيمة أيَّة

 اإلعبلـ : تبادؿ األفكار أو اآلراء أو المعمومات عف طريؽ الكبلـ أو الكتابة أو اإلشارات وسائؿ

صاؿ وسائؿ  اإلقناع  اصطبلحًا: ىي مجموعة الطرؽ واألدوات التي يستعاف بيا  لتحسيف االت

 اإلقناعي.

 وسائؿ ما قبؿ اإلقناع  : 

http://www.maajim.com/dictionary/%D9%88%D8%B3%D9%84/2/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%88%D8%B3%D9%84/2/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%88%D8%B3%D9%84/2/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD
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حدة األولى و ما يتداخؿ اإلقناع مع مفاىيـ و تطبيقات عمـو سموكية أخرى كما ذكرنا في الو 

ننا عندما نشرع بعممية تبتغي بيا إقناع  أحد ما, فإننا ال ننطمؽ مف فراغ إمعنى ذلؾ  يمييا,

بدمنيا , ىدؼ واضح وغاية محددة تكوف عممية اإلقناع الفعاؿ تنطمؽ مف وسائؿ ال  أف.ذلؾ 

بعد ذلؾ  معرفة المتمقي .  اإلقناعيةبمثابة المنارة اليادية لمطريؽ الصحيح أثناء مسيرة العممية 

فيستمد المرسؿ عممو مف فضاء متنوع مف , والتنبؤ بمدى استجابتو وتأثره بالرسالة الموجية لو 

 ة واالجتماعية , و بوجو عاـ مف المعرفة الثقافية.المعرفة و الوجداف و القيـ والتوجيات الفكري

كما و تشمؿ ذلؾ الدوافع و قابمية االستقباؿ والميوؿ و أيضا  الحالة النفسية و الذىنية و 

 الصفات و الطبائع و الثقة و المصداقية ....

 

 و يمكف إيجاز جميع تمؾ العوامؿ بالقوؿ  : 

  ...فاآلخريالذي تريد إقناع  أنتاعرؼ نفسؾ .. 

  شخصيتو,, طبيعتو ,, اعرؼ المتمقي .. 

  قـ بإعداد الرسالة المناسبة.. 

 :األولى اعرؼ نفسؾ 
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االلتفات لمتعرؼ عمى الذات وما تمتمؾ مف أدوات ووسائؿ مف إدراؾ لمشخصية و سماتيا 

 اإلنسانية و قدرات االتصاؿ التي تمكنو مف القياـ باإلقناع.

 : الثانية اعرؼ المتمقي 

سائؿ المتبعة لمتعرؼ عمى طبيعة شخصية المتمقي اإلنسانية, متى يكوف المستقبؿ الو  ىي ما

 مفاتيحيا؟  ىي وماخصائص ىذه الشخصية ؟  ىي مامييئا ؟متى يكوف  أكثر قابمية لبلقتناع؟ 

تشممو مف صفات و  االجتماعية بماإذًا أحد أىـ الوسائؿ  معرفة طبيعة المتمقي النفسية و 

 ع.ودواف سمات وحاجات

   المناسبةالثالثة قـ بإعداد الرسالة : 

بشكؿ  تمبي فيو حاجة لممتمقي وتصنع التأثير الذي يدفع لبلستجابة التي قـ بإعداد الرسالة 

 توصمؾ لمغاية المحددة سابقا.

 ما ىيوالسؤاؿ الذي يجب أف يطرحو المرسؿ أو المصدر  ويبحث عف إجابة مناسبة ىو: 

ة و المناسبة التي تحقؽ مف خبلليا أىداؼ المرسؿ وتمبي وسائؿ إعداد الرسالة الصحيح

 حاجات المتمقي ؟
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وذلؾ كؿ ىذه القوة  وفقمة ىـ مف يمتمك وبالجمع بيف ىذه الوسائؿ تتشكؿ تمؾ القوة اإلقناعية 

 ليذه الوسائؿ. بسبب االفتفار 

 تكفي امتبلؾ الوسائؿ فقط لنجاح العممية اإلقناعية ؟  ىؿ ىذامع 

ـ فيما لو تـ التمكف منيا وفيميا  كانت بمثابة المقدمات والمميدات وربما تكوف ىناؾ مفاىي 

 سآتي بأىـ ىذه المفاىيـ عمى التتالي:و  خرائط  طريؽ المتبلؾ وتفعيؿ وسائؿ اإلقناع الصحيحة

 أواًل : إدراؾ فكرة تعدد اآلراء وآلية التعامؿ معيا:

ية إلى حد بعيد , ولتجنب احتشاد المعمومات تعمؿ العمميات العقمية عند البشر بطريقة متشاب

 كؿ ُمْختاروالتنبييات القادمة إلى الدماغ  يتعمَّـ األشخاص اختيار المعمومات ومعالجتيا بشكؿ 

.وىذا يعني أف ليس كؿ ما يصؿ إلى الدماغ يتـ   حسب تطمعاتو ومعتقداتو وميولو....

وفقًا لمقدرات اإلدراكية لمشخص وحالتو استيعابو , وما يتـ استيعابو يخضع لمتقييـ والحكـ 

العاطفية ونوع جنسو ,  األف معرفة الكيفية التي يدرؾ بيا األشخاص لمعالـ الخارجي  يمعب 

كيفية إقناعيـ باألفكار وبعممية االتصاؿ بشكؿ عاـ كما أسمفنا , ويتشّكؿ  دورًا حيويًا في  معرفة

أساسي يبدأ مف الوالدة ويشمؿ تطوير سموؾ معيف اإلدراؾ والمفاىيـ الُمْدَرَكة بواسطة تعميـ 

وبالتالي تؤثر ىذه المفاىيـ عمى عممية االتصاؿ بشكؿ , وافتراضات معينة ودوافع واىتمامات 

 : عاـ وعممية اإلقناع بشكؿ خاص مف خبلؿ
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 اختيار المعمومات : بمعنى أف كؿ شخص يختار المعمومات المبلئمة لو . 

 : إف األشخاص الذيف يستمموف المعمومات ذاتيا يفسرونيا  تفسير األوضاع والحاالت

 . لتقييميـ وتقديرىـ الشخصي اآلخر ووفقابشكؿ مختمؼ عف 

  وضع االفتراضات : وقد تختمؼ ىذه االفتراضات مف شخص آلخر , كما أنو في بعض

  . معينة مع عدـ وجوده أو العكس بيف أحداثالحاالت يعتقد بوجود رابط 

لنفسية والمشاعر العاطفية تمعباف دورًا ميّمًا في كيفية معالجتؾ لممعمومات كما أف الحالة ا

وتوليد األفكار , وىنا تأتي تأثيرات قصيرة األمد وتأثيرات بعيدة األمد ال مف النظر ليا 

ومراعاتيا . فعمى سبيؿ المثاؿ قد يستغرقؾ التغمُّب عمى مؤثرات حالة نفسية مؤلمة أو غير 

, ويمكف ألي مبلحظة بريئة عشوائية عف تمؾ الحالة او الظرؼ أف ُتْطمؽ سعيدة بعض الوقت 

مشاعر ُتؤثِّر في تجاوبؾ النفسي ربما بشكؿ ُيفاجئ اآلخريف الذيف يعتبروف المبلحظة غير 

مؤذية عمى اإلطبلؽ . أو يمكف لمديح غير متوقَّع أف يزيد مف ثقتؾ بنفسؾ وُيؤثِّر في كؿ ما 

  . النيار تقولو وَتْسُمَكو طواؿ

وأحيانًا قد تختمؼ عممية التغير حسب نوع الجنس فبغض النظر عف قبولؾ أو رفضؾ ليذه 

الحقيقة فإف نوع جنس الشخص الُمْدِرؾ يمعب دورًا في اتصالو مع اآلخريف . فمف المعروؼ أف 

ليـ أو ُبَنى الدماغ تختمؼ عند الرجاؿ عنيا عند النساء و أف ليذا تأثير مباشر عمى كيفية اتصا

  . اتصاليف باآلخريف واألخريات
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متوافؽ  تخاطبو أو تكتب إليو الذيولجعؿ عممية اإلقناع أكثر فعالية يجب أف يكوف الشخص 

معؾ في المبدأ ألنو في معظـ األحواؿ إذا لـ يكف الشخص اآلخر " معؾ " فيو إمِّا حيادي أو 

الحقائؽ لآلخريف , ولكف لجعؿ  ضدؾ , قد تظف انؾ في حاالت كثيرة كؿ ما تفعمو ىو إعطاء

ىؤالء يقبموف و يصدقوف ما تقولو يجب أف تأخذ في عيف االعتبار أواًل سبب اتصالؾ معيـ , 

بو , فبغض النظر عف موضوع االتصاؿ أنت تريد مف اآلخريف أف ييتموا بما تقولو وأف يفّكروا 

أف تشير إلييـ أنيـ موضع أنو يستحؽ اإلْنصات أو االستماع أو القراءة . ولفعؿ ىذا يجب و 

تقدير منؾ , وسوؼ يكوف اتصالؾ أكثر فعالية إذا أشرت أنؾ تعتبر اآلخريف أىـ جزء في 

 : عممية االتصاؿ  وبإمكانؾ إظيار ذلؾ مف خبلؿ 

ذا اعترفت بقيمة   -1 إظيار حالة مف التوافؽ : فقد يحمؿ اآلخروف آراء مختمفة عف آرائؾ وا 

ـ عمى خطأ سيكوف مف المحتمؿ أكثر جعميـ يستمعوف إلى آرائيـ بداًل مف إببلغيـ أني

 . آرائؾ وُيْنصتوف ليا

التكّيؼ مع اآلراء واألفكار األخرى : إذا كنت متقّببًل ألفكار اآلخريف التي قد تختمؼ عف  -2

أفكارؾ يشعر ىؤالء بأف أفكارىـ تستحؽ الكبلـ واالستماع . ومف خبلؿ إظيارؾ ليـ أنؾ 

فإنؾ تشير إلى أنؾ ترى األمور مف خبلؿ وجية نظرىـ وكمما زاد  فيمت ما ىـ ميتميف بو

 . تكيُّفؾ مع آراء اآلخريف زاد وصوؿ إشارتؾ بتقديرؾ ليـ
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عدـ تجاوز كبلـ اآلخر أو مقاطعتو : عندما تريد إبراز نقطػة ما قد ُتَجرُّ إلى المقاطعة  -3

بر الشخص اآلخر يستحؽ والتجاوز , ولكف إذا فعمت ذلؾ فإنؾ تعطي االنطباع بأنؾ ال تعت

ذا بذلت جيدًا لمعاممة اآلخريف بطريقة تشير إلى أنؾ تظف أف آرائيـ ميمة  االستماع , وا 

ذا كاف بإمكانؾ جعؿ اآلخريف يظنوف . وسيشعروف بتقديرؾ ليـ ويزيد احتماؿ تقديرىـ لؾ وا 

ؽ ىذا انؾ عمى تقارب معيـ عندىا يميموف طبيعيًا إلى حبؾ واإلعجاب بؾ , ويمكف تحقي

ظيار االىتماـ الحقيقي و , عمميًا مف خبلؿ تشجيع اآلخريف عمى التحدث عف نفسو ا 

 ضافة إلى أفباإل باآلخريف بتوجيو أسئمة متكررة إلييـ حوؿ آراءىـ واالىتماـ بما يفّضمونو

لتوجو إلى األشخاص مباشرة بأسمائيـ فذلؾ يعني أنؾ ميتـ بيـ شخصيًا ألف األسماء جزء ا

وىكذا فإف اخذ اىتمامات اآلخريف في عيف االعتبار يجعميـ . شخصيةأساسي مف ال

 .ينفتحوف عميؾ ويعتبروف أنؾ تستحؽ االستماع واإلْنصات

قناعيـ باألفكار واآلراء  ف أساسي لبلتصاؿ الجيد معيـ وا  وأخيرًا فإف االىتماـ باآلخريف ىو مكوِّ

اآلخريف مف خبلؿ التركيز عمى ما  التي تحمميا , فإذا بذلت جيدًا إلظيار أنؾ تقّدر أىمية

ظيار التقدير لو ذلؾ يجعميـ يشعروف بأىمية أنفسيـ وعندما تؤمف أف اآلخريف ليـ  يقولونو وا 

أىميتيـ سيكوف بإمكانؾ إيصاؿ إيمانؾ ىذا ليـ وىذا يجعميـ يشعروف أكثر بالجدارة ويعني 

اؿ مع اآلخريف عمى أفضؿ أيضًا زيادة احتماؿ تجاوبيـ معؾ وعندما يحصؿ ىذا يكوف االتص

 . وجو
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 لمشخصية المقنعة اإلقناعيةثانيًا : إظيار المعالـ 

يتفؽ عمماء النفس عمى أف النجاح في الحياة يتطمب أمرًا جوىريًا ال  :الثقة بالنفس -ٔ

غنى عنو ىو الثقة بالنفس  إذا افتقدناىا فعندئذ يتوالنا جزع مقمؽ يفقدنا عنصر 

عف أي إنجاز حتى أنو يفقدنا البيجة واالستمتاع الحقيقي  ويبعدنا واإلنتاجالفعالية 

 بالحياة.

ف كانت في األساس تخضع  والثقة بالنفس إنما تشكؿ مف مجموعة عوامؿ وا 

لبلستعدادات الوراثية أواًل ثـ لممكتسبات االجتماعية والبيئية إاّل أف جانب االكتساب 

ع أف نجـز معو أنيا أي الثقة يمكف في قضية الثقة بالنفس لو أثره الكبير والذي نستطي

تشكيميا وتقويتيا أو العكس مف خبلؿ عمميات التعميـ والتدريب بمختمؼ أشكاليا 

والتمكف مف نقاط القوة وتنميتيا , العمـ مع الميارة بأنواعيا مع تمتيف نقاط القوة  

ي إف والثوابت الصحيحة والتحديث الدائـ لؤلدوات كؿ ذلؾ يشكؿ الوثاؽ العظيـ الذ

 كاف التوثيؽ بو بشكؿ صحيح عظمت الثقة وتنامت ووظفت بالشكؿ المناسب. 

إذًا حتى تكوف شخصا مقنعًا ومؤثرًا في اآلخريف فإنو ال بد في البداية مف بناء ثقتؾ 

في نفسؾ لتكوف كمماتؾ ليا الوقع الذي تريده عمى مف تخاطبيـ وتقوـ بكؿ ما ىو 

لذلؾ تعتبر الثقة بالنفس مف أبرز عناصر مطموب منيا عمى أكمؿ وجو . إضافة 
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فيي الداعـ والركيزة  المعنويات واإلرادة وموقعيا متميز في بناء وصقؿ الشخصية,

األساسية التي يتـ مف خبلليا بناء البيت الداخمي وتقويتو باعتبارىا عنصرًا رئيسيًا في 

قدرة عمى اتخاذ رفع الروح المعنوية واإلرادة وتحقيؽ التفوؽ واإلحساس الراسخ بال

قناعيـ بما نرغب بو  القرارات البناءة الصحيحة واستعماليا في التأثير عمى اآلخريف وا 

 .ونريد منيـ تحقيقو

 : القدرات اإلقناعية   -ٕ

ىناؾ العديد مف القدرات الشخصية اإلقناعية التي يحتاج الفرد إلى بنائيا وتقويتيا 

صاؿ أفكاره وآراؤه بصورة أكثر قربًا حتى يرتقي بمستوى شخصيتو ويستطيع بالتالي إي

مف قموب اآلخريف , ومف ىذه القدرات : القدرة النفسية , والقدرة العقمية والفكرية , 

 , القدرة المغوية  والقدرة الروحية

 : القدرة النفسية - أ

وتتشكؿ ىذه مف خبلؿ اكتساب الميارات النفسية المختمفة بما فييا تقوية عناصر الشخصية 

إليجابية وكذلؾ اكتساب العادات النفسية السميمة كتقبؿ اآلخريف ومحبتيـ وكالمبادرة وصفاتيا ا

اإليجابية تجاه اآلخريف والفيـ السميـ الواقعي لنفسو ولآلخريف ولمظروؼ واألحداث بحيث ال 

نما إدراكيا بحجميا الطبيعي والتعود عمى امتصاص  يكوف ىناؾ تيويؿ وتعظيـ لؤلمور وا 
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كذلؾ  مف الثبات النفسي واالتزاف ويساعد ذلؾ عمى مقاومة الخوؼ وغيرىاالصدمات مما يؤ 

ي فيـ الذات أيدخؿ في مجاؿ القدرة النفسية عمميات التكيؼ وىي تشير إلى التكيؼ الذاتي 

دراكًا لمفروؽ  والتوافؽ معيا حسب القدرات واإلمكانات الخاصة ووفقًا لمذكاء ولمميوؿ الخاصة وا 

. وتشير أيضًا إلى التكيؼ مع البيئة الطبيعية واالجتماعية مع بيف الشخص واآلخروف 

  .اآلخريف

 : القدرة العقمية والفكرية -ب 

وىذه تعكسيا درجة المعرفة ومستوى التثقيؼ والتعميـ والتدريب مع تراكـ الخبرات واكتسابيا 

اء الذي يظير بمدى الميارات العقمية والفكرية وما يمكف تسميتو بالذكاء المتَعّمـ وخصوصًا الذك

لسريعة لمتصرؼ الصحيح بالمواقؼ المختمفة واستيعػابيا ثـ وا قوة المعرفة واألدوات الذكية

 العالية والتوجو البناء. واإلنتاجيةالخروج بالحموؿ الذكية واتخاذ القرارات ذات الفاعمية 

لصحيح لؤلفكار القدرات المغوية : المقصود بيا امتبلؾ المقدرة عمى التعبير المغوي ا -ج

والصور الذىنية الصحيحة وذلؾ مف خبلؿ المخزوف المغوي مف المفردات والمصطمحات 

يصاؿ الرسالة بشكؿ منيجي  والميارات الببلغية التي تمّكف مف نقؿ األفكار والتصورات وا 

 وفعاؿ.
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القدرة عمى الثبات االنفعالي وضبط النفس: وىذه مف أىـ المقدرات التي تضبط مسار  -د

و موجة انفعالية أو ىجوـ تلرسالة ليبقى عمى المسار المنطقي العقمي الصحيح فيما لو اعترضا

 معارض يتضمف ىدـ لبنية الرسالة وأحيانا يتعداه ليصؿ لشخص المرسؿ .

راقية وصمت لتكوف أحد أىـ خصائص  وميارةمقدرة  االنفعاليالمقدرة عمى ضبط النفس والثبات 

 ؿ الفكر البناء .كبار القادة والحكماء وأى

 :خبلؿ البنود التالية المتمكنة مفنستطيع إجماؿ ىذه القدرات لمظاىر الشخصية الواثقة و 

 التفريؽ بيف األدوات والوسائؿ والميارات اإلقناعية. .ٔ

 تحديد أىداؼ واضحة وقابمة لمقياس مف كؿ العممية اإلقناعية. .ٕ

 شكؿ الصحيح.التمكف مف ميارات فكرية ومنيجية إلعداد الرسالة بال .ٖ

 البراعة في التعرؼ عمى دوافع وحاجات المتمقي . .ٗ

 المقدرة عمى الصياغة المغوية المناسبة لمرسالة. .٘

 . القدرة الفائقة عمى التماسؾ وضبط النفس  .ٙ

 . التفاؤؿ بالنجاح واإليماف بالتوفيؽ .ٚ

 . القدرة عمى تركيز االنتباه .ٛ

 .التعاوف في األعماؿ المشتركة .ٜ
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 . دةالحالة النشطة لئلرا .ٓٔ

 . الوضوح والثبات .ٔٔ

 . التفكير الذاتي واإلبداع واالبتكار .ٕٔ

 . عدـ التردد والشؾ .ٖٔ

وعند قياس ىذه القدرات باعتبارىا اتجاىات الفرد نحو نفسو, تظير الشخصية القوية عمى النحو 

 :التالي

 البناء 

 االبتكار 

 المبادرة 

 التفاؤؿ 

 الحماس 

 تحمؿ المسؤولية 

 األثرة 

 المثابرة 

  الصمود 

 اليدـ 

 النمطية 

 االنتظار 

 مقابؿ التشاـؤ 

 التقاعس 

 البلمباالة 

 األنانية 

 اإلىماؿ 
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المدارس الفكرية لعوامؿ وفرضيات  يعصذىبت :)الشخصية اإلعبلنية مساعدة لبناءفرضيات 

 (تساعد في بناء الشخصية اإلقناعية

  : ف ىذه العوامؿيحتاج إلى العديد مف العوامؿ , عميؾ مراعاتيا والحرص عمى تنميتيا , وم

 : ليكف لديؾ رصيد احتياطي دائماً  .ٔ

فبالنسبة لؤلمور المالية عمى سبيؿ المثاؿ إذا لـ يكف لدى المرء شيء مف الوفر المالي يواجو بو 

الطوارئ فبل مفر مف شعوره بالقمؽ وعدـ الراحة ,وعمى العكس إذا كاف لديو وفر يواجو بو 

حة الباؿ. ويتفؽ خبراء عمـ النفس عمى أف ىذا المبدأ ظروؼ الدىر فإنو يشعر بالطمأنينة ورا

نفسو يمكف تطبيقو في أمور أخرى عديدة ال عبلقة ليا بالماؿ وقد يفعؿ األعاجيب لدعـ الثقة 

 . بالنفس

عمينا , ولكنيا قد  المسؤوليةثقتنا بأنفسنا قد ال تتزعزع إذا كاف عمينا أف نعالس موقفًا جديدًا كؿ 

دنى إذا واجينا موقفًا سبؽ أف مر بنا , ولـ نجد ىذه المرة شيئًا في " تنخفض إلى حدىا األ

رصيدنا " نعالس بو ذلؾ الموقؼ , ويؤكد أحد الخبراء في شؤوف الكفاءة في العمؿ , أف الناس 

الذيف يشتغموف حتى يرىقيـ التعب غالبًا ما تنقصيـ الثقة بأنفسيـ , وذلؾ ألنيـ عندما يرىقوف 

مف العجز وانعداـ القدرة عمى متابعة بذؿ الجيد فعندئذ يشعروف أف رصيدىـ ويصموف إلى حاؿ 

مف القدرة الذي يمكنيـ مف مواجية الطوارئ قميؿ أو معدـو وىذا الشعور يضرب الثقة بالنفس 
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 في موضع مؤلـ .

ف الشخص األنجح ىو الذي يصب قصار جيده بأويتفؽ عمماء النفس عمى بطبلف الرأي القائؿ 

  . و في عممووكؿ قدرت

 الرضا بيا : الخاطئة دوفتقبؿ األوضاع  .ٕ

الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى الوقوع في السمبية ىي التفرقة والتمييز بيف األوضاع المقبولة 

وغير المقبولة ليس معنى قبوؿ األوضاع غير السميمة أنؾ خاضع ليا ولكنؾ قد تقبميا مؤقتًا 

ه األوضاع وتستطيع التفرقة بينيما إنؾ ال تستطيع حتى تميز الصحيح وغير الصحيح مف ىذ

فواجو ىذه األوضاع وتعامؿ معيا بحسـ وتذكر المأثورتيف , أف ترى األشياء عمى حقيقتيا 

القائمتيف : إنؾ تحصؿ عمى الشيء الذي ال تريده إذا أردت الحصوؿ عمى شيء فبل تشغؿ 

التفكير فييا واالبتعاد عنيا مؤقتًا  تفكيرؾ بو فميس باستطاعتؾ حؿ مشكمة إال إذا توقفت عف

ؤلوضاع غير السميمة كف شخصًا متفتح العقؿ لفبداًل مف عدـ القبوؿ , واجو المشكمة مباشرة 

وكف صريحًا وحدد جوانب تمؾ المشكمة حينئٍذ ستكوف قادرًا عمى اإلسياـ في حؿ المشكبلت 

 . العالمية

 : نظـ وقتؾ .ٖ
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فيو وقتؾ , وسواء أكاف ذلؾ يدويًا أو إلكترونيًا فبل بد أف  عميؾ أف تستخدـ نظامًا معينًا تنظـ

يستوعب ىذا المنظـ أىدافؾ , مشاريعؾ , خططؾ , وتحديدات وقتؾ , تقـو مف خبلليا بوضع 

دارتؾ لموقت  خطة لميـو , األسبوع , الشير , أو لفترات معينة أخرى تحددىا حسب الحاجة , وا 

 ىو أحد أدوات إدارة الذات .

ـو بقراءة قيمؾ وأىدافؾ ومشروعاتؾ عمى األقؿ مرة كؿ شير , وأثناء مراجعة مشروعاتؾ  أف تق 

أمر غاية في األىمية . قـ باختيار المياـ التي تريد التأكد مف القياـ بيا خبلؿ ىذا الشير , وقـ 

بمراجعة صفحة " ىذا الشير "مرة في األسبوع وذلؾ لتحديد ما ستفعمو خبلؿ األسبوع القادـ 

راجع أيضًا صفحة " ىذا األسبوع " يوميًا لتعرؼ ما ستفعمو في اليـو التالي , ىذا الوعي و 

 قية والعقبلنية أثناء إرساؿ رسالتؾ اإلقناعية .طواإلدراؾ يساعدؾ لتكوف بحالة مف المن

 : لمتخطيط اختر شريكاً  .ٗ

ؾ شريكًا في إف إحدى أفضؿ الطرؽ لمحفاظ عمى األىداؼ والقيـ في حيز الوعي ىي أف تجد ل

التخطيط لمحياة تجتمع معو مرة في األسبوع , ويكوف موضوع ىذا االجتماع ما تريد تحقيقو 

 : خبلؿ الفترات القادمة عمى أف يكوف ىذا الشخص

 . موضع ثقة بحيث تمتـز معو الصراحة فيما يتعمؽ بما كنت تفعمو وما تفعمو اآلف -

 . أف تكوف مقابمة ىذا الشخص ممكنة أسبوعياً  -
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 . أف يكوف شخصًا لديو نفس الرغبة في أف يحيا حياتو بالتخطيط -

 لتكف حياتؾ غنية بالصبلت االجتماعية -

 :حاوؿ أف تنجز كؿ ميمة تضطمع بيا -

إحدى الصفات البارزة لدى الذيف تنقصيـ الثقة بأنفسيـ ىو ميميـ لترؾ أعماليـ غير مكممة , 

افتقارىـ إلى اإليماف بأنفسيـ ويقوؿ عمماء ولكنيـ ال يروف أية عبلقة بيف عادتيـ ىذه وبيف 

النفس أف ىذه العبلقة بيف ضعؼ الثقة بالنفس وبيف عادة اإلىماؿ وترؾ األعماؿ غير تامة 

ناتجة مف أف كؿ ميمة نتولى أمرىا ثـ ندعيا ناقصة تترؾ فينا شيئًا مف الشعور باإلخفاؽ وكمما 

ىذا الشعور باإلخفاؽ , وعندما نخمؼ وراءنا كانت مسؤولياتنا عف ذلؾ العمؿ أكبر كمما ازداد 

وعمى . سمسمة طويمة مف أعماؿ ناقصة لـ ننييا , فإف شعورنا باإلخفاؽ يضعؼ ثقتنا بأنفسنا

العكس فبل شيء يدعـ الثقة بالنفس كوضع التنميقات النيائية في عمؿ ُأتقف صنعو . لذا فمف 

ؿ وميمات ثـ تدعيا معمقة وال الحكمة أف تكؼ عف إضاعة الوقت سدى في استيبلؾ أعما

تفكر في إكماليا تفكيرًا جديًا ومف المبلحظ أيضًا أف الكثيريف الذيف اعتادوا أف يتركوا أعماليـ 

غير تامة يخدعوف أنفسيـ فيبرروف إىماليـ ىذا بأنيـ سيكممونػيا يومًا ما , ولعؿ خير وسيمة 

ال يبدأ عمبًل جديدا حتى يكوف قد فرغ لمكافحة ىذا الخداع الذاتي ىي أف يعـز المرء عمى أف 

مف العمؿ الذي يميو , ومف ىذا العـز العممي تبدأ الثقة بالنفس وتنمو بشكؿ مطرد حتى في 

 كثير مف ثقتيـ بأنفسيـ.الالفشؿ وفقدوا  أدركيـالذيف قد 
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 : كف معطاًء لمخير .٘

ؿ . اليبة ليس ليا فائدة األخذ والعطاء وجياف لعممة واحدة . المرسؿ ليس لو فائدة دوف المستقب

إذا تـ الجير بيا وأصبحت عبلنية , وفي وقت الشدائد وفي وقت الحاجة فإف العطاء يكوف 

أولى مف األخذ األفراد الذيف يقبموف اإلحساف مف اآلخريف يشعروف بالميانة ألنيـ يعتقدوف أف 

فة عف مكانتيـ في قبوليـ لميبات مف اآلخريف يعتبر ذريعة لآلخريف تجعميـ في مكانة مختم

 . المجتمع

 : أنظر ألحداث الحياة بتمعف .ٙ

كؿ شيء يمر , النظرة الفاحصة لمتاريخ تبيف لنا ىذه الحقيقة مف فترة ما قبؿ التاريخ إلى 

النيضة وحتى سقوط الحضارات العظيمة . إف اإلنساف يبكي عمى الماضي والفرص الضائعة 

كونا شيئًا ذا قيمة وثمينًا في الوقت الحاضر ألف الماضي والفرص الضائعة مف الممكف أف ي

ألف اإلنساف يشعر بأنو ال يستطيع تعويض ىذه األشياء التي فقدىا في . الذي نعيش فيو

الماضي , وىو ما يدؿ عمى أف الماضي لو أثره في المستقبؿ وأف المشكمة ميما بمغ حجميا 

ف العقؿ البشري ينتقؿ إلى وقت فإنو يتضاءؿ بمرور الوقت . وعندما يكوف الوقت عصيبًا فإ

 " آخر ومكاف آخر ليسترد ىذا المنظور " الرؤية الفاحصة

 :فيمؾ لمحؽ  كما ىو لمواجبات يبني قوة الشخصية .ٚ
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أحد أىـ المقومات التي تساعد في بناء الشخصية المقنعة ىي فيمؾ لمحقوؽ والواجبات وااللتزاـ 

ناء القواـ والقوة التي تشمخ بيا لنفسؾ , بالواجب كما يكوف  تمسكؾ بالحؽ  يساعدؾ عمى ب

واإلصرار عمى الحؽ  وااللتزاـ بالواجبات ميارة تعتمد  ويساعدؾ أيضًا عمى تقوية عبلقاتؾ.

عمى فكرة أف احتياجاتؾ ومطالبؾ ومشاعرؾ ليست أكثر أو أقؿ أىمية مف تمؾ التي تخص 

بما لؾ مف حقوؽ بطريقة مناسبة, عميؾ أف تطالب  األىمية لذااآلخريف , إنما تتساوى معيا في 

 وبأمانة ووضوح , ومرونة ومعرفة كيفية إتماـ ذلؾ.

فإذا ما كنت تقّدر وتقّيـ نفسؾ وتثؽ في مشاعرؾ ذاتيا , فإنؾ تعّبر عف نفسؾ لآلخريف  

بطريقة فّعالة ومؤثرة . والسؤاؿ الذي يمكف أف يطرح , ما ىي آلية االلتزاـ بالواجبات كما يكوف 

 الحؽ؟ التمسؾ ب

 : يمكف القوؿ أف ىذه اآللية تتمخص بخمس ميارات أساسية ىي

o اإلنصات إلى اآلخريف : 

فّكر في سموؾ العدوانييف الذيف يقدموف المطالب التي يعموىا الضجيس والجعجعة دوف أف تكوف 

بو اآلخروف. وبداًل مف النجاح في محاولة السيطرة عمى اآلخريف ,  يفكر عّمالدييـ أي فكرة 

نيـ كثيرًا ما يضعوف أنفسيـ في موقؼ أضعؼ وأكثر انكشافًا لمغير , ويفشموف في اإلنصات فإ

ليـ , إف اإلنصات بعناية لما يقولو شخص آخر يعني منحيـ اىتمامؾ الكامؿ , إف المستمع 
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الجيد سوؼ يفيـ ما يقاؿ , ولكنو سوؼ يكوف قادرًا أيضًا عمى التقاط الكيفّية التي يشعر بيا 

 . المتحدث , وقد تحتاج إلى التيقف مف صحة تخمينؾالشخص 

o استخداـ ) أنا ( أخرى غير أنانية : 

كثيرًا ما يرتبط استخداـ كممة ) أنا ( األنانية ولكف ال بد أنؾ تحتاج في كثير مف األحياف 

لمتعبير عف نفسؾ وذلؾ باستخداـ ىذا ) أنا ( دوف أف يكوف فييا أي تعدي عمى اآلخريف , فمف 

ؿ أف تعبر عف نفسؾ بوضوح وخصوصًا عندما تريد شيئًا ما , ال داعي )لّمؼ والدوراف( أو العد

أف تكوف غامضًا أو خجواًل أو محرجاً . فإذا كاف لآلخريف حقيـ في التعبير ألنفسيـ وعف 

أنفسيـ وأف يتوقعوا لوجيات نظرىـ أف تحتـر , فاألمر ينطبؽ عميؾ أيضًا . أقبؿ بمشاعرؾ 

ليس كما لو أنت وضعتيا في الحسباف , فسوؼ تصبح أنانيًا . إف شعرت عمى ما ىي و 

بالغضب , فإف ذلؾ ىو ما تحس بو . اعترؼ باإلحساس حتى تستطيع أف تعّبر عنو أو ) 

إدارتو( بطريقة مناسبة , واألمر ذاتو ينطبؽ عمى اآلخريف, إنيـ يمتمكوف المشاعر التي لدييـ 

وفي االعتراؼ بيا وقبوليا , لكنيـ ال يممكوف الحؽ بأف والحؽ في امتبلؾ ىذه المشاعر , 

 .يقذفوا بيا ضد إرادتؾ, لذا فإف الشعور بحاجة إلى االعتراؼ بو

o تمسؾ بالنقاط اليامة : 
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إذا ما قدمت إليؾ دعوة ما ولـ تكف متأكد مف حضورؾ ليا واختمفت أقوالؾ في قبوؿ أو رفض 

لمعالـ مف حيث الرد , ولكف ال يوجد أي عذر ىذه الدعوة فستجد نفسؾ في موقؼ غير واضح ا

, وكؿ ما تقولو يمكف أف يكوف مقنعًا , ويمكف التصدي لجميع ىذه المواقؼ. فإف لـ تكف متأكدًا 

مما سوؼ تقـو بو , فمماذا ال تجعؿ نفسؾ متأكدًا مف قبولؾ لمدعوة , بوسعؾ أف تذىب إلييا 

 . متأخرًا أو تغادرىا مبكراً 

إقناعًا ىي أكثرىا استقامة وبساطة, كأف تقوؿ: شكرًا, ولكف لدي الكثير بيف  إف أكثر األجوبة

لف يكوف ىناؾ عودة ظيور لؤلمر ثانية . لقد وضعت قرارؾ, وقدمت سببًا  .يدي كي أؤديو

واحدًا واضحًا. فإف لـ يقبؿ ردؾ , قـ بتكرار الرسالة , إما باستخداـ نفس الكممات أو مع 

يحمؿ نفس المعنى )كبل , أخشى ال أستطيع ..( , )آسؼ , فأنا االختبلؼ البسيط الذي 

مفيدة لمغاية  إستراتيجيةمشغوؿ لمغاية..( , ) كـ كنت أود ذلؾ , إال أنني ال أستطيع .. ( تمؾ 

والتي يمكف تعديميا لمعديد مف المواقؼ المختمفة, وتعّمـ التمسؾ بمدفعؾ كما يقوؿ التعبير , وأف 

ف تستخدـ الجؿ المحكـ , وكؿ ذلؾ يتطمب الممارسة, وأىـ خطوات تبقى عمى القضباف ,وأ

  : التمسؾ بالنقاط اليامة

 .قرر ما تريد . أ

 .ضع ىذا بصورة واضحة . ب

 .استطاعتؾ رفكر في أكبر عدد ممكف مف طرؽ التعبير عف قرارؾ قد . ت
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 إدارة النقد والشكوى . ث

صورة عدوانية , واالنفجار يسبب النقد والشكوى غميانًا لممشاعر الذي يوصميا إلى االنفجار ب

بفعؿ عواصؼ الغضب , أو الغمياف باالنفعاؿ الداخمي الذي ال يعّبر عنو , يشكؿ طرفيف 

مدمريف , إنو الوقوع بيف ناريف , وأف تكوف عاداًل لنفسؾ ولآلخريف فيذا يساعدؾ عمى أف 

 . تمضي بينيما

 التمييز بيف النقد وبيف اغتياؿ الشخصية 

ألخطاء في بعض األوقات , يقـو بالغمط ويسبب الحرج ويتصرؼ ببل تفكير كؿ إنساف يقع في ا

  . أو بوقاحة , إال أف كؿ ذلؾ يشكؿ أنواعًا معينة مف السموؾ تثيرىا أنواع معينة مف المواقؼ

وليس مف المعقوؿ أف تستخرج نتائس عامة منيا , وأف توىـ الشخص الذي يقوـ بيا بأنو سيئ . 

تائس عامة عندما يقـو شخص بشيء مفيد لو اعتباره . والتصدي لبلتيامات تمامًا كما تستخرج ن

الباطمة أسيؿ إف استطعت االعتراؼ بنقاط الضعؼ بدقة , دوف المبالغة في أىميتيا , ودوف 

 أف تنبذىا باعتبارىا خارجة عف الموضوع . 

 :ونشرح لؾ ىنا ثبلث استراتيجيات تساعد عمى الرد عمى عمميات االنتقاد

اًل: ارفض أف توصـ بشيء , أو توضع في خانة محددة لوضعؾ : يقوؿ نّقادؾ, )إنؾ دائمًا أو 

غير منطقي إلى درجة كبيرة ,إنؾ ال تستطيع االحتفاظ بفكرة في رأسؾ مباشرة أكثر مف عشر 
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ثواف( , ويكوف ردؾ )أحيانًا ما , أردد أشياء غير منطقية , ولكني في معظميا أقدـ ما يتمشى 

 اؾ السميـمع اإلدر 

ثانيًا: اتفؽ مع الناقد واعتذر بطريقة الئقة : يقوؿ الناقد :ىا أنت قد تأخرت مرة أخرى وتجيب ) 

 (إني آسؼ , إنني كنت مشغواًل فعبًل وتأخرت

ثالثًا: اطمب التوضيح : يقوؿ ناقدؾ ) إنؾ مرتبؾ وغير منتظـ ( , وتجيب ) وما الذي يدفعؾ 

أو  ىؿ تفضؿ أف أعيد ترتيب .. شيئًا مف ذلؾ في طريقؾ؟ إلى ىذا القوؿ ؟( أو ) ىؿ صادفت

  : وحتى تكوف عممية عرض المشكمة أكثر وضوحًا قـ بما يمي..األمور ؟

قـ بتسمية المشكمة : كف مختصرًا, ومحددًا وواضحًا وليس بالتخميف بالنسبة لمواقؼ  .ٔ

 ودوافع الشخص اآلخر .تمسؾ بالحقائؽ

يؾ فقط بعرض مشاعرؾ وآرائؾ , وضع في اعتبارؾ عّبر عف مشاعرؾ وعف آرائؾ : عم .ٕ

اليادئة دوف لـو اآلخريف , تذكر  باليدوء والنبرةعدـ المبالغة في التعبير عنيـ. احتفظ 

 . أف يكوف تركيزؾ عمى أنا وليس عمى أنت

حدد ما تريده : اطمب تغييرات محددة واضحة , اطمب واحد في كؿ كرة حتى يمكف  .ٖ

ىناؾ جانب :استخداـ جسدؾ في مساندتؾ.قيقو بصورة معقولةالتوقيع مف اآلخروف تح

جسماني لمسموؾ المصر عمى الحؽ , إف كيفية االعتداد بنفسؾ تتبدى في وقفتؾ, في 
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تبلمس العيوف , وفي نغمة صوتؾ , وفي اإليماءات والحركات , في تعبيرات الوجو 

 . ؽوفي المسافة التي تضعيا بينؾ وبيف اآلخريف , وغيرىا مف الطر 

وعمومًا فإف السموؾ األكثر اعتدادًا يتضمف أخذ نفسؾ باالستقامة , والنظر إلى  

 اآلخريف بقمب متفتح .
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 أهنية وسائل االتصال اجلناهريية

ال يختمػػػؼ أحػػػد عمػػػى أىميػػػة وسػػػائؿ االتصػػػاؿ الجماىيريػػػة فػػػي عمميػػػات االتصػػػاؿ و خاصػػػة فػػػي 

ساسػػي لممعمومػات عػػف العػالـ, وىػػي تشػػكؿ العمميػة اإلقناعيػػة فيػذه الوسػػائؿ أصػبحت المصػػدر األ

 األفراد ومعتقداتيـ حوؿ األحداث, واألشخاص, والمؤسسات, والدوؿ. إدراؾ

مف الصحؼ ومحطات التمفزيوف والمجبلت صػناعة مربحػة ال يقػؿ االسػتثمار فييػا  الكثيروغدت 

لؾ تجمػػع ىػػذه فوسػػائؿ االتصػػاؿ تقػػدـ المعمومػػات والترفيػػو. فيػػي بػػذ عػػف أعظػػـ اسػػتثمارات العػػالـ.

الجميػػػور لينفػػػؽ المػػػاؿ أو يقضػػػي الوقػػػت فػػػي القػػػراءة  تجػػػذبالمعمومػػػات وتعيػػػد تقػػػديميا بطريقػػػة 

 والمشاىدة واالستماع.

كما يمكف لوسائؿ اإلعبلـ الوصوؿ إلى جماىير متعددة في نفس الوقت, وىػذه الخاصػية تجعميػا 

 مناسبة لمحصوؿ عمى تعرض أكبر مف قبؿ الجميور لمرسائؿ.

 

 :)وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ(والتعميمي والتثقيفي واإلقناعي لمتكنولوجيا  اإلخباريالدور 

, فقد أشار اظاىرة وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ تعد مصدرا معموماتيا ثريا إذا أحسف استخدامي إفَّ 

إلى عممية التأثير التي تتحدد مف طبيعة  ت(االستخدامات واإلشباعا)في نظريتو  Katz"كاتز" 
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داـ, وأطمؽ مقولتو: ينبغي أف نتوقؼ عف سؤاؿ أنفسنا: ماذا تفعؿ وسائؿ اإلعبلـ االستخ

 بالناس, لنسأؿ ماذا يفعؿ الناس بوسائؿ اإلعبلـ؟

مدى قدرة وسائؿ اإلعبلـ عمى خمؽ الغرس : G. Gerbner" ورج غيربنر" جكما أكدت نظرية" 

 ثقافي وال تعميمي ولة )المشاىد(الالرسا واقع متمقي_سيتـ شرح ىذه النظرية الحقًا_ في الثقافي

قيمي , بحيث يحؿ "واقع وسائؿ اإلعبلـ" محؿ "الواقع الطبيعي لممشاىديف والقراء". وعمى ال

الرغـ مف تعدد قابميات اإلنساف إال أنيا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتعمـ, الذي يعني الكسب, أو 

مراحؿ ثـ تأتي مرحمة السموؾ وتطبيؽ  التمقي ويحوؿ ما كسبو إلى مخزوف الذاكرة, تمر بعدة

التأثير وىي مرحمة االنعكاس الطبيعي والمباشر لذلؾ التعمـ, ومف ىنا تبرز بصورة تمقائية 

التأثر التغيير الذي ني أىمية المادة اإلعبلمية ونوعيا, والتي يتـ تعمميا ومف ثـ التأثر بيا, ويع

سبب مؤثر خارجي يتـ اكتسابو عبر وسائؿ يطرأ عمى السموؾ والتصرفات والقناعات والمغة ب

 اإلعبلـ المتاحة. 

وتتمكف وسائؿ االتصاؿ مف تحقيؽ ذلؾ مػف خػبلؿ مفيػـو التسػويؽ االجتمػاعي الػذي يركػز عمػى 

اسػػػتخداـ األسػػػاليب التسػػػويقية فػػػي التصػػػدي لممشػػػكبلت االجتماعيػػػة فػػػي إطػػػار مفيػػػـو الحمػػػبلت 

سػػؤولية االجتماعيػػة التػػي تؤكػػد البعػػد االجتمػػاعي اإلعبلميػػة الشػػاممة, وىػػي مسػػتمدة مػػف نظريػػة الم

 في الممارسات اإلعبلمية, ودور وسائؿ التكنولوجيا في مواجية المشكبلت االجتماعية.
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وبنظرة متفحصة إلى دور الوسائؿ اإلعبلمية واالتصالية في تشكيؿ القيـ نأخذ مثاؿ األسرة 

ة وأخرى عصرية...  ونجد أف فنجدىا  قد صنفت إلى محافظة , وأخرى متحررة , وتقميدي

اإلعبلـ  توجو ألفراد األسرة فمارس التغيير االجتماعي األسري باتجاه عدـ التوازف الطبيعي, 

ولعمنا نذكر كيؼ عالس المسمسؿ الطويؿ المقتبس عف رواية نجيب محفوظ )الثبلثية( دور األب 

بوصفيا قيمة أسرية . وكيؼ مزدوج الشخصية بأسموب أساء فيو لرمزية  )األبوة(  سي السيد" "

 تأثرت المجتمعات العربية بالثقافة التركية وخاصة عف طريؽ األفبلـ التركية المدبمجة.

وتبقػػػػى الوسػػػػائؿ التكنولوجيػػػػة خاصػػػػة االنترنػػػػت منيػػػػا وبالخصػػػػوص مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي 

نيػػا اسػػتحوذت )الفيسػػبوؾ والتػػويتر( حقػػبل بػػدوف حػػدود تػػؤثر عمػػى اتجاىػػات ومواقػػؼ األفراد,كمػػا أ

عمػػػى الجػػػزء األعظػػػـ مػػػف مصػػػادر المعمومػػػات التػػػي نسػػػتقي منيػػػا فيمنػػػا, ومػػػف ثػػػـ حكمنػػػا عمػػػى 

األشػػياء. فًأصػػبحت تػػؤثر فػػي مواقفنػػا ألننػػا أصػػبحنا نتعػػرض ليػػا وحػػدىا بطريقػػة تشػػبو اإلدمػػاف, 

 والنتيجة الطبيعيػة لحالػة التمقػي مػف )مصػدر واحػد( ىػي فيػـ األمػور والحكػـ عمييػا بطريقػة واحػدة

 مف خبلؿ وجية نظر القائـ باالتصاؿ, وينبغي أال نصدؽ دائما أنو ذو نيات حسنة دائـ.
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 سمات  وسائؿ اإلعبلـ العامة

يمكف لوسائؿ اإلعبلـ أف تربط الرسائؿ االتصالية بعدد مف السمات والتكنيكات التي تزيد مف 

العبلقات العامة في الحصوؿ فاعميتيا, مثؿ الدراما والترفيو والرسـو والصور, وىذا ما يساعد 

 عمى انتباه الجميور.

وفيما يمي سمات كؿ وسيمة مف وسائؿ اإلعبلـ العامة, وكيفية  االستفادة منيا. فمعرفة ىذه 

الخصائص ال يفيد فقط في تحديد الوسيمة المناسبة لمقضية المطروحة, ولكف أيضًا في بناء 

 عبلقات إستراتيجية مع الوسائؿ العامة. 

ؼ اليومية: تسعى إلى نشر األخبار والموضوعات التي تتسـ بالجدية, وتحتاج إلى الصح ٔ

االستعانة بمصادر متعددة, ومعمومات واسعة عف المواضيع المنشورة, وتتميز بقدرتيا عمى نشر 

الموضوعات األكثر تعقيدًا مقارنة بالوسائؿ المسموعة والمرئية ألنيا تتيح لمقراء الوقت الكافي 

 والفيـ. لبلطبلع والمتعدد

الصحؼ األسبوعية: تعمؿ بعدد محدود مف الصحفييف, وتركز عمى القضايا والموضوعات  ٕ

ذات الطابع المحمي, وىو ما يتطمب معمومات عف ىذا الجانب تكوف العبلقات العامة ىي 

 مصدره األساسي. وتعتمد ىذه الصحؼ عمى البيانات المصحوبة برسومات وصور. 
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ية واإلقميمية: يركز محررو ىذه المجبلت عمى موضوع معيف, أو تغطية المجبلت القوم ٖ

 إقميمية, ويعتمدوف بدرجة كبيرة عمى ما يقولو قادة الرأي وعمى المادة المصورة.

المجبلت التجارية أو المينية: تعمؿ بعدد قميؿ جدًا مف المحرريف. وبموارد مالية ضئيمة,  ٗ

ب خبراء الصناعة ورجاؿ األعماؿ مقاالت في تمؾ وتركز عمى موضوع معيف وعادة ما يكت

 المجبلت ويمدونيا بدراسات جادة.

المطبوعات االختصاصية الموجية لتخصصات معينة: وىي التي تخاطب شرائح وفئات  ٘

خاصة مثؿ: األطباء , الميندسيف , صناعييف , وعادة ما تبحث ىذه المطبوعات عف 

 المعمومات التي تخدـ مصالح جميورىا.

محطات التمفزيوف: تركز عمى األخبار الفورية, عمى الترفيو, وفي بعض األحياف تقدـ  ٙ

 القصص والموضوعات اإلخبارية, وتعمؿ تحت ضغط عامؿ الوقت. 

محطات الراديو: يكوف لدييا عدد محدود مف العامميف وتركز عمى األخبار الفورية, وتناسب  ٚ

 ت صبغة محمية.البيانات الصحفية التي تتضمف مقاببلت ذا

خدمات االنترنت: تطورت شبكة االنترنت بدرجة مذىمة وسريعة ومعقدة, ويزداد االعتماد  ٛ

عمييا مف قبؿ شركات األعماؿ والمنظمات بمختمؼ أنواعيا وتوجياتيا كوسيمة لبلتصاؿ 

قميمي ودولي,  المستمر والتفاعمي مع المستيمكيف, والمستثمريف, والعامميف عمى نطاؽ محمي وا 



ٔ٘ٛ 

 

ويمكف مف خبلليا تقديـ أخبار فورية عف السياسات والمنتجات, والتطورات المالية, وتتيح 

 تحديث ىذه المعمومات دقيقة بدقيقة.

 الصحؼ المجانية و الدعائية: متخصصة باإلعبلنات والخدمات . ٜ

 كتب سنوية أو نشرات دورية:  غالبا ما تكوف نشرات عممية تخصصية . ٓٔ

 معارض خارجية )خارج القطر(. –ض العبلقات العامة والخاصة المعارض: معار  ٕٔ

 كتب خاصة: خرائط ودالئؿ سياحية وخرائط طرؽ. ٖٔ

البريد الفوري: رسائؿ خاصة شخصية يمكف أف تحمؿ أخبار عبلقات عامة عف الشركة  ٗٔ

 موجية ألشخاص محدديف مف الجميور.

بحية عمييا كثيرًا والتي ىي عبارة عف إعبلنات الخدمة العامة: تعتمد المنظمات غير الر  ٘ٔ

 مساحات مجانية أو زمف تتبرع بو وسيمة اإلعبلـ.

استخداـ الشخصيات المشيورة: يمكف أف نستخدـ العديد مف األفراد ذوي الشيرة القوية كأداة ٙٔ

 ميشيؿ ايسنز, بسبب إطبللتيا البيية. شركة ديزني تستخدـإعبلنية لخمؽ الصورة المطموبة. 

 شاطات التطوعيةالن ٚٔ

 الرعاية الرسميةٛٔ
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 المعارض والمسابقات.  ٜٔ

المجمة الخارجية: اليدؼ الرئيسي مف ىذه المجمة ىو تعريؼ الجميور المتعمؽ بالشركة, ٕٓ

 بعمؿ الشركة ونشاطاتيا. ويمكف أف يتـ التركيز عمى فئات معينة مف الجميور كما يمي: 

عبلميـ حوؿ البضائع الموزعوف: لجعؿ سياسة المورد واضحة  – ٔ لدييـ, ولتثقيفيـ وا 

 والمنتجات والخدمات الخاصة بالشركة, وإلعطائيـ النصائح حوؿ كيفية ترويس المبيعات.

الزبائف: إلخبارىـ عف كيفية استخداـ البضائع وفوائدىا والوصفات إذا كانت أدوية, طريقة  – ٕ

 الصيانة وتركيب القطع لؤلجيزة المعقدة.

 مكف أف تصدر كخدمة لمسافري الطائرات, نزالء الفنادؽ, مسافري القطارات.العمبلء: ي – ٖ

 أصحاب الرأي: إلعبلميـ عف المؤسسة وتاريخيا, إنجازاتيا. – ٗ

الزبائف المتوقعوف في المستقبؿ: األطفاؿ مثبلً , حيث يمكف تعمقيـ بمنتس معيف أو شركة  – ٘

حيث يمكف أف يكوف ىناؾ قسـ خاص في المجمة  معينة, نظرًا لقراءتيـ أو معرفتيـ بيذه الشركة

 الرسـو الكرتونية لمشرح واإليضاح. فييالؤلطفاؿ, تستعمؿ 

المجبلت: تختمؼ المجبلت عف الجرائد اليومية في أنيا قد تكوف ذات تخصص معيف, ٕٔ

 وعمينا اختيار المجمة المناسبة, ألف كؿ مجمة ليا جميورىا, وموعدىا الذي تصدر فيو.
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 اإلعالو واإلعالن ..وصف ىظري للعالقة والتأثري وسائل

ال أحد يجادؿ في وقتنا الحاضر, الذي يوصؼ بعصر المعمومات وتقنيات االتصاؿ عالية  

التطور والكفاءة والفعالية, في قوة تأثير وسائؿ اإلعبلـ عمى الناس أفرادًا وجماعات وشعوبًا 

 .وأمماً 

عػػػػػبلـ ووسػػػػػائؿ اإلعػػػػػبلف فيمػػػػػا يخػػػػػتص بالػػػػػدوافع ومػػػػع االخػػػػػتبلؼ الظػػػػػاىري مػػػػػا بػػػػػيف وسػػػػػائؿ اإل

واألىداؼ, إال أف العبلقػة بينيمػا وثيقػة, بػؿ ىػي عبلقػة عضػوية, بحيػث ال يسػتغني أحػدىما عػف 

. فمػػػا ىػػػي وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ؟ ومػػػا ىػػػو اإلعػػػبلف؟ ومػػػا أحػػػدىما دوف اآلخػػػريعمػػػؿ كمػػػا ال اآلخػػػر, و 

 لعبلقة؟طبيعة العبلقة بينيما؟ وما ىي النظريات المفّسرة ليذه ا

ونظػػػرًا التسػػػاع ىػػػذا المجػػػاؿ وتشػػػعب مسػػػاراتو, فػػػإف بحثػػػو يسػػػتدعي تركيػػػزه عمػػػى وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ 

الرئيسػػػية الػػػثبلث, وىػػػي الصػػػحؼ, واإلذاعػػػة )الراديػػػو(, والتمفزيػػػوف, وبجانػػػب كػػػؿ منيػػػا اإلعػػػبلف, 

 الػػذي يعتبػػر تخصصػػًا قائمػػًا بذاتػػو, لػػو منظريػػو ومبدعيػػو, ومئػػات اآلالؼ مػػف العػػامميف فػػي حقمػػو

وميدانػػو, وفنونػػو ذات الفاعميػػة العاليػػة. بػػؿ إف ىنػػاؾ مػػف يعػػد اإلعػػبلف أكبػػر صػػناعة فػػي العػػالـ, 

نظػػرًا لمػػا يػػدور فػػي فمكػػو مػػف صػػناعات مسػػاندة أو مكممػػة تنتشػػر منتجاتيػػا فػػي كػػؿ مكػػاف, ابتػػداًء 

اعية, مف الحاسبات, وأجيزة الراديو, والتمفزيوف, واألشػرطة, والتسػجيبلت, وانتيػاًء باألقمػار الصػن

واستوديوىات اإلنتاج العمبلقة. لكف الميػـ ىنػا ىػو نتيجػة كػؿ ىػذه العبلقػات المتداخمػة والمتطػورة 
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 .باسػػػػػػػػػػػػػػػتمرار, أو بعبػػػػػػػػػػػػػػػارة أخػػػػػػػػػػػػػػػرى األثػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػذي تتركػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػي المحصػػػػػػػػػػػػػػػمة النيائيػػػػػػػػػػػػػػػة

 :وظائؼ وسائؿ اإلعبلـ الرئيسية

بلث, في اإلعبلـ يمكف تحديد وظائؼ االتصاؿ األساسية, ومنيا وسائؿ اإلعبلـ الرئيسية الث

والتثقيؼ والترفيو والتربية والتعميـ. وكؿ واحدة مف ىذه الوظائؼ تتفرع إلى العديد مف 

 .التخصصات الدقيقة حسب أىداؼ االتصاؿ وحاجات المتمقيف

 الصحؼ

قػػوة اجتماعيػػة واقتصػػادية ىامػػة فػػي المجتمػػع, وىػػي قػػوة رئيسػػية فػػي تشػػكيؿ الػػرأي العػػاـ, وبالتػػالي 

الجيػود الوطنيػة والدوليػة مػف أجػؿ التقػدـ الػوطني والتفػاىـ العػالمي. وقػد تطػورت  تؤثر بشدة عمى

وقػػػػد ظيػػػػرت .الصػػػػحؼ مػػػػف ورقػػػػة واحػػػػدة تػػػػوزع محميػػػػًا إلػػػػى إنتػػػػاج متعػػػػدد الصػػػػفحات يػػػػوزع دوليػػػػاً 

الصػػحؼ األولػػى فػػي ألمانيػػا فػػي أوائػػؿ القػػرف الثػػامف عشػػر المػػيبلدي. ومػػع بدايػػة القػػرف العشػػريف 

الصحفية, وبدأ التطور التدريجي لمصحؼ الممموكػة مػف قبػؿ الشػركات  ظيرت الجمعيات المينية

المسػػاىمة الكبػػرى, وتحولػػت الصػػحؼ إلػػى مؤسسػػات متكاممػػة, وظيػػرت وكػػاالت تجميػػع األخبػػار 

 , وأسوشػػػيتد بػػػرسUNITED PRESS INTERNATIONAL مثػػػؿ يونايتػػػد بػػػرس

ASSOCIATED PRESSورويتػرز , REUTERS.  مػف واعتمػدت الصػحؼ عمػى مواردىػا

اإلعػػػػبلف فػػػػي كػػػػؿ مراحػػػػؿ تطورىػػػػا, إال أف التمفزيػػػػوف اسػػػػتولى عمػػػػى الحصػػػػة األكبػػػػر مػػػػف سػػػػوؽ 
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اإلعبلف مما أثر عمى دخؿ الصحؼ التي تداركت األمر وتمكنت مػف تطػوير أسػاليبيا فػي إنتػاج 

خراج اإلعبلف, مما أعاد ليا قيمتيا اإلعبلنية المميزة  .وا 

لصحؼ تنظر إلى القراء مف خبلؿ وجميور الصحؼ يتميز بكونو )غير أمي( لكف ا

نما ىو مف يقرأ  )مقروئيتيا( أي أف القارئ الحقيقي في نظرىا ليس مف يجيد القراءة اليجائية, وا 

الصحيفة, وبالذات مف يشترييا ليقرأىا, ألنو في ىذه الحالة سيدقؽ في محتواىا باىتماـ 

 .وتفاعؿ

 اإلذاعة )الراديو(

ة بدرجة عالية الوضوح. ويصػنؼ الراديػو بأنػو مػف الوسػائؿ مف الوسائؿ التي تخاطب حاسة واحد

الساخنة التي تنجح في اسػتثارة المسػتمع وتفاعمػو مػع المػادة أو الشخصػية المذاعػة. والراديػو مثػؿ 

الصحيفة يدعـ األلفػة بػيف المسػتمع والمحتػوى, ألف منػاخ االسػتماع يخمػؽ لممسػتمع عالمػًا خاصػًا 

ئع واألحػػداث واالعتمػػاد عمػػى مػػا تنقمػػو الوسػػيمة, يثيػػر الخيػػاؿ بػػو... كمػػا أف غيػػاب مشػػاىدة الوقػػا

 . ليرسـ الصورة الغائبة

ويرى بعض الخبراء أف جميور الراديو ليس متنوعًا كجميور التمفزيوف, فعندما اختفت شبكات 

اإلذاعة الشبيية بشبكة محطات التمفزيوف الحالية بسبب استحواذ التمفزيوف عمى أغمب النجـو 

لجذابة, اختار الراديو التجزئة إلى محطات تخاطب جماىير محمية لكي يحافظ عمى والبرامس ا
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وقامت المحطات بشكؿ منفرد بتطوير أنماط معينة مف البرامس الموجية إلى مجموعات .بقائو

 .مستيدفة مف المستمعيف

 التمفزيوف

عػف ُبْعػد,  أي رؤيػة, الرؤيػة VISION أي ُبعػد,  TELE تعنػي كممػة تمفزيػوف المكونػة مػف شػقيف

ومػف أىػـ خصػائص التمفزيػوف .طبيعيًا لمعيف, كما ويعد الراديو امتػدادًا طبيعيػًا لػؤلذف امتداداويعد 

انتفاء الحاجز المغوي, حيث تصػبح الصػورة ىػي المغػة, والصػورة بطبيعػة الحػاؿ تخاطػب مختمػؼ 

د المستويات الثقافية واالجتماعية, إال أف ىذا الجياز ال يخمو مف ضعؼ, فيو يُ  عمػى المتمقػي عػوِّ

السػػمبية, ويقػػدـ لػػو الخبػػرة جػػاىزة, وال يتػػيح لػػو فػػرص التفكيػػر وخػػوض التجػػارب بنفسػػو, كمػػا أنػػو 

فرض ديكتاتورية التػذوؽ, وخضػع لضػغوط مؤسسػات المػاؿ وجماعػات المصػالح, والػنظـ المالكػة 

مكانيػػات الفػػيمـ .لػػو الميكانيكيػػة, ويمكػػف لمتمفزيػػوف أف يمػػزج بػػيف قػػدرات األداء المسػػرحي الحػػي, وا 

وصػػوت الراديػػو, وتوجيػػو الجميػػور, باإلضػػافة إلػػى قدراتػػو اإللكترونيػػة الخاصػػة. وبػػذلؾ يمكنػػو أف 

يسػػػػػتخدـ أفضػػػػػؿ اإلمكانيػػػػػات التػػػػػي تػػػػػوفرت لوسػػػػػائؿ اإلعػػػػػبلـ األخػػػػػرى, ويمػػػػػزج التمفزيػػػػػوف بػػػػػيف 

ة, الموضػػػػوعية والذاتيػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالجميور, فبوجػػػػود الكػػػػاميرا ومختمػػػػؼ الوسػػػػائؿ اإللكترونيػػػػ

يسػتطيع كػؿ مػف الكاتػب والمخػرج توجيػو اىتمامػات ومشػاعر الجميػور وفػؽ رؤيتيمػا الذاتيػة نحػو 

 .حافز معيف
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 اإلعبلف

وظيفة االتصاؿ ىي تحقيؽ الذيوع أو االنتشار أو الشيوع أو المألوفية لفكرة أو موضػوع أو سػمعة 

ت مػػػػف شػػػػخص أو أو خدمػػػة أو قضػػػػية, عػػػػف طريػػػؽ انتقػػػػاؿ المعمومػػػػات أو األفكػػػار أو االتجاىػػػػا

جماعة إلى أشخاص أو جماعات, باستخداـ رموز ذات معنى موجود ومفيـو بنفس الدرجػة لػدى 

الطػػرفيف, وىػػو مػػا ال يػػتـ إال إذا تحقػػؽ حػػد أدنػػى مػػف التػػداخؿ بػػيف مجػػاؿ خبػػرة المرسػػؿ )المعمػػف( 

سػػػػؿ والمسػػػتقبميف يػػػؤدي إلػػػى إيجػػػاد الفيػػػـ المشػػػػترؾ الموحػػػد لمعنػػػى الرسػػػالة االتصػػػالية بػػػيف المر 

والمسػتقبؿ, والػػى إحػػداث االتصػاؿ الحقيقػػي المبنػػي عمػى المعرفػػة المتبادلػػة المشػتركة لمرسػػالة بػػيف 

وتبعػػًا ألىميػػة اسػػتخداـ اإلعػػبلف عبػػر وسػػائؿ االتصػػاؿ الجمػػاىيري, فػػإف .طرفػػي عمميػػة االتصػػاؿ

 المستفيديف منو طوروه وسخروه لتحقيؽ أىدافيـ كػؿ فػي مجالػو. لػذلؾ نجػد أف أكثػر المسػتخدميف

 .لو ىـ  االقتصاديوف والتجار في اإلعبلف التجاري

 اإلعبلف التجاري

فػػػو أحػػػد البػػػاحثيف بأنػػػو نشػػػاط إداري مػػػنظـ, يسػػػتخدـ األسػػػاليب االبتكاريػػػة لتعمػػػيـ االتصػػػاؿ  ويعرِّ

اإلقناعي التػأثيري المتميػز, باسػتخداـ وسػائؿ االتصػاؿ الجماىيريػة, وذلػؾ فػي زيػادة الطمػب عمػى 

طيبة عف المنشأة المعمنة تتسؽ مػع إنجازاتيػا  IMAGE , وخمؽ صورة ذىنيةالسمعة المعمف عنيا

 .وجيودىا في تحقيؽ اإلشباع لحاجات المستيمكيف, وزيادة الرفاىية االجتماعية واالقتصادية
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 :النظريات المفسِّرة لمعبلقة والتأثير

فكر والتنظير عف عمى تقسيـ المراحؿ التاريخية التي مر بيا ال االتصاؿاتفؽ كثير مف عمماء 

 .تأثيرات وسائؿ اإلعبلـ إلى ثبلث مراحؿ

 مرحمة وسائؿ اإلعبلـ قوية التأثير-ٔ

وتمتد مف مطمع القرف العشريف حتى نياية عقد الثبلثينات منو, حيث شاع االعتقاد بأف وسائؿ 

ات تشكيؿ اآلراء واالعتقاد فيي تستطيعاإلعبلـ تتمتع بدرجة قوية مف التأثير عمى جماىيرىا, 

واالتجاىات, وليا القدرة عمى تغيير العادات, وتشكيؿ سموؾ وتصرفات الجماىير حسب آراء 

نما  القائميف عمى وسائؿ اإلعبلـ. ولـ يكف ىذا االعتقاد قائمًا عمى أساس مف البحث العممي, وا 

 ,الوقت اإلذاعةكاف قائمًا عمى مبلحظة الشعبية المتزايدة لوسائؿ اإلعبلـ السائدة في ذلؾ 

أوروبا كاف استعماؿ األنظمة الدكتاتورية لوسائؿ اإلعبلـ خبلؿ  واألفبلـ ففيوالصحافة, 

الحرب, وكذلؾ استخداميا مف قبؿ  في روسيا بعد الحرب شاىدًا عمى صدؽ ذلؾ االعتقاد, 

وىو أف وسائؿ اإلعبلـ ذات قوة جبارة, وىذا االعتقاد ىو سبب بداية البحث العممي لتحديد 

ئؿ اإلعبلـ عمى الجماىير, باستخداـ أبحاث عمـ النفس االجتماعي وطرقيا تأثيرات وسا

 .ومناىجيا ونتائجيا

 مرحمة اختبار قوة تأثير وسائؿ اإلعبلـ -ٕ
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حرصػػت الدراسػػات عمػػى معرفػػة اآلثػػار الضػػػارة المحتممػػة لوسػػائؿ اإلعػػبلـ, خاصػػة فيمػػا يتعمػػػؽ  

عرقػػي والعػػدواف واالنحػػبلؿ واإلباحيػػة. باحتمػػاؿ تشػػجيع اإلعػػبلـ لبلنحػػراؼ والجريمػػة والتعصػػب ال

وفي البداية اىتـ البػاحثوف بػالتمييز بػيف أنػواع التػأثيرات اإلعبلميػة الممكنػة عمػى الجمػاىير وذلػؾ 

تبعػػًا لخصائصػػيـ وصػػفاتيـ النفسػػية واالجتماعيػػة ثػػـ تػػبل ذلػػؾ مرحمػػة اىػػتـ فييػػا البػػاحثوف بتػػأثير 

االتصػػاؿ الشخصػػي ودور البيئػػة االجتماعيػػة  العوامػػؿ الوسػػيطة فػػي العمميػػة اإلعبلميػػة مثػػؿ دور

لمجميور. أما المرحمة األخيرة فقد أولى فييػا البػاحثوف عنػايتيـ لػدور وتػأثير األنػواع المختمفػة مػف 

 .الحػػػػػػػػػػػػػػػػػوافز التػػػػػػػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػػػػػػػث أفػػػػػػػػػػػػػػػػػراد الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػور عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ وسػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ

في نتػائس الدراسػات مرحمة إعادة اكتشاؼ قوة تأثير وسائؿ اإلعبلـ حيث شكؾ عدد مف الباحثيف 

تػػأثيرات اجتماعيػػة ىامػػة, وأنيػػا وسػػيمة ىامػػة لبسػػط النفػػوذ  ليػػا السػػابقة,وأكدوا أف وسػػائؿ اإلعػػبلـ

السياسي واالجتماعي في المجتمع. وقد كاف أحد أىـ أسباب عودة قوة تػأثير وسػائؿ اإلعػبلـ ىػو 

رف العشػػريف كوسػػيمة ظيػػور التمفزيػػوف عمػػى السػػاحة اإلعبلميػػة فػػي الخمسػػينات والسػػتينات مػػف القػػ

إعبلميػػػػة جماىيريػػػػة جديػػػػدة وقويػػػػة تتمتػػػػع بشػػػػعبية جماىيريػػػػة كبيػػػػرة تفػػػػوؽ سػػػػابقاتيا مػػػػف الوسػػػػائؿ 

 األخرىاإلعبلمية 

 اإلعبلمينظريات التأثير 

 :نظرية ترتيب األولويات
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 :ويتمخص مفيـو ىذه النظرية في النقاط التالية

ثػػؿ فػػي ترتيػػب رسػػالة معينػػة مػػف بػػيف ىنػػاؾ عوامػػؿ تصػػاحب مضػػموف الرسػػالة اإلعبلميػػة تتم  -

رسػػائؿ ومضػػاميف مختمفػػة, ومسػػاحتيا الزمنيػػة أو المكانيػػة فػػي الوسػػيمة اإلعبلميػػة, والشػػكؿ الػػذي 

تقػػدـ بػػو وغيرىػػا مػػف عوامػػؿ اإلبػػراز المختمفػػة التػػي تشػػير إلػػى اىتمػػاـ الوسػػيمة اإلعبلميػػة بقضػػايا 

 .معينة

عطائػػو حيػػزًا كبيػػرًا يػػدؿ لػػدى تركيػػز وسػػائؿ اإلعػػبلـ عمػػى موضػػوع معػػيف أو شػػخص م  - عػػيف وا 

الجميور عمى أف الموضوع أو الشخص لو مف األىمية ما يجعمػو حاضػرًا باسػتمرار أو بكثػرة فػي 

وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ وأف الموضػػػوعات األخػػػرى أو األشػػػخاص اآلخػػػريف لػػػيس ليػػػـ حضػػػور أو أىميػػػة 

 .لمجميور

دي فقػػػط إلػػػػى تضػػػخيـ تمػػػػؾ إبػػػراز وسػػػػائؿ اإلعػػػبلـ لقضػػػػايا معينػػػة وأشػػػػخاص محػػػدديف ال يػػػػؤ   -

 .القضايا عمى حساب قضايا أىـ... بؿ إف لذلؾ كمو آثارًا بعيدة عمى الوعي العاـ بقضايا األمة

تػػأثير وسػػائؿ اإلعػػبلـ عمػػى النػػاس مػػف خػػبلؿ قصػػر الحصػػيمة المعرفيػػة لػػدى الجميػػور عمػػى   -

العاطفيػة, وتقػديـ  مسائؿ محددة ال تتعػدى فػي الغالػب البػرامس الرياضػية والترفيييػة والموضػوعات

 .قدوات مزيفة لو مف عناصر المجتمع اليامشية وغير المنتجة
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إدمػػاف الجميػػور عمػػى اسػػتيبلؾ المػػواد اإلعبلميػػة التػػي تقػػدميا لػػو وسػػائؿ اإلعػػبلـ عمػػى أسػػاس  -

ترتيبيا ىي, قد يؤدي إلى تشكيمو وتأثره بما تشػتمؿ عميػو تمػؾ المػواد, ىػذا وجػو مػف أوجػو التػأثير 

 .سائؿ اإلعبلـالتراكمي لو 

 نظرية االستخدامات واإلشباعات

لقد تعددت توجيات الباحثيف حوؿ تحديد فرضيات تقوـ عمييا نظرية االستخدامات واإلشباعات, 

 ومف أىـ تمؾ االتجاىات التي يكاد يتفؽ عمييا الكثيروف ما يمي:

تصاؿ لتحقيؽ الجميور يشارؾ بفاعمية في عممية االتصاؿ الجماىيري ويستخدـ وسائؿ اال  -

 .أىداؼ مقصودة تمبي توقعاتو

ُيعبر استخداـ وسائؿ االتصاؿ عف الحاجات التي يدركيا أعضاء الجميور ويتحكـ في ذلؾ  -

 .عوامؿ الفروؽ الفردية, وعوامؿ التفاعؿ االجتماعي, وتنوع الحاجات باختبلؼ األفراد

لذي يشبع حاجاتو فاألفراد ىـ التأكيد عمى أف الجميور ىو الذي يختار الرسائؿ والمضموف ا -

الذيف يستخدموف وسائؿ االتصاؿ, وليست وسائؿ االتصاؿ ىي التي تستخدـ األفراد, أي أف 

الجميور المتمقي ىو صاحب المبادرة في التعرض لموسيمة اإلعبلمية وذلؾ بما يتوافؽ مع 

 .حاجاتيـ ورغباتيـ
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يـ )النفسية واالجتماعية(, وبالتالي يستطيع أفراد الجميور دائمًا تحديد حاجاتيـ ودوافع -

 .يختاروف الوسائؿ التي تشبع تمؾ الحاجات

يمكف االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة مف خبلؿ استخدامات الجميور لوسائؿ  -

 .االتصاؿ, وليس مف خبلؿ محتويات الرسائؿ فقط

 .ال يمبي إال بعضًا منيا متعددة, واإلعبلـ اإلعبلميةرغبات الجميور المتمقي لموسائؿ   -

 نظرية الغرس الثقافي

يمكػػف وصػػؼ عمميػػة الغػػرس بأنيػػا نػػوع مػػف الػػتعمـ العرضػػي الػػذي ينػػتس عػػف التعػػرض التراكمػػػي 

)لوسائؿ اإلعبلـ( خاصة التمفزيوف حيػث يتعػرؼ مشػاىد التمفزيػوف دوف وعػي عمػى حقػائؽ الواقػع 

القػػػػيـ التػػػػي يكتسػػػػبيا عػػػػف العػػػػالـ االجتمػػػػاعي لتصػػػػبح بصػػػػفة تدريجيػػػػة أساسػػػػا لمصػػػػور الذىنيػػػػة و 

الحقيقػػػػي, وعمميػػػػة الغػػػػرس ليسػػػػت عبػػػػارة عػػػػف تػػػػدفؽ موجػػػػة مػػػػف تػػػػأثيرات التمفزيػػػػوف إلػػػػى جميػػػػور 

 المتمقيف, ولكنيا جزء مف عممية مستمرة وديناميكية لمتفاعؿ بيف الرسائؿ والسياقات.

فػي المجتمعػػات و وفيمػا يتعمػؽ بالمرحمػة العمريػػة فػإف تػأثير التمفزيػػوف يكػوف أكبػر عمػػى الصػغار  

األسر غير المتماسكة أو بيف األطفاؿ الذيف يقؿ لػدييـ االنتمػاء إلػى األسػرة أو الجماعػة, وكػذلؾ 

 .بيف الجماعات اليامشية أو األقميات أو بيف مف يصورىـ التمفزيوف ضحايا
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 نظرية الفجوة المعرفية

عات في المعرفة وأثر التعرض تقـو ىذه النظرية عمى فكرة التبايف الموجود بيف األفراد والجما

ويقوـ أساس النظرية عمى افتراض أف .لوسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية في زيادة أو وجود ىذا التبايف

جعؿ فئات الجميور  إلىتدفؽ المعمومات مف وسائؿ اإلعبلـ داخؿ النظاـ االجتماعي يؤدي 

بمعدالت أسرع مف  ذات المستوى االقتصادي االجتماعي المرتفع يكتسبوف ىذه المعمومات

الفئات ذات المستوى االقتصادي االجتماعي المنخفض, وبالتالي تتجو فجوة المعرفة بيف فئات 

الجميور المختمفة إلى الزيادة بدؿ النقصاف, ويؤكد ىذا الفرض أف الفئات ذات المستوى 

 االجتماعي االقتصادي المنخفض ال تظؿ فقيرة في المعمومات بوجو عاـ ولكنيا تكتسب

 معمومات أقؿ نسبيًا مف المستويات األعمى.

 نظرية المعالجة المعموماتية

إنيا نظرية تبحث في الكيفية التي يستقبؿ بيا الجميور المعمومات ويختزنيا في ذىنو ومف ثـ 

يطوعيا ويستخدميا بما ينسجـ مع رغباتو وتوجياتو. والفكرة الرئيسية ليذه النظرية تقـو عمى 

ؿ إف األشخاص لدييـ وجيات نظر منّمطة ومترسبة حوؿ بعض األفكار أو الفرضية التي تقو 

األشخاص أو األحداث التي تقع حوليـ, وىذه الصور الذىنية المترسبة في العقؿ والذىف تساعد 

عمى تفسير ما يدور في محيط الشخص وبيئتو. وأيضًا أف لدى الجميور انطباعات مترسبة عف 

يف باالتصاؿ مف خبلؿ المضاميف التي يتحدثوف عنيا, وىذه وسائؿ اإلعبلـ أو بعض القائم
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االنطباعات تؤثر سمبًا أو إيجابًا عمى الجميور في تعاممو مع ىذه الوسيمة ومضامينيا بالرفض 

أو القبوؿ, وبالتالي فإف األفكار المترسبة في الذاكرة تؤثر عمى الشخص, بحيث يتجاىؿ األفكار 

 فكار التي تعزز أفكاره.التي تتعارض معو ويركز عمى األ

وقد يكوف ىناؾ تغيير لؤلفكار المترسبة في حالة تدفؽ المعمومات وتركيزىا وطريقة عرضيا  

 .لؤلفكار واألحداث, وىذه العممية ال تتـ بسيولة فيي تواجو بمقاومة صعبة مف األشخاص

 

 نظريات أشكاؿ التأثير في الوسائؿ اإلعبلمية

 نظرية التأثير المباشر -ٔ

وترى ىذه النظرية أف عبلقة األفراد بمضموف الرسالة اإلعبلمية عبلقة تأثير مباشر وتمقائي 

وسريع سواء كانت ىذه الرسالة صادرة مف صحيفة أو إذاعة أو تمفاز , فاإلنساف سيتأثر 

بمضمونيا مباشرة , وبناء عمى فمسفة ىذه النظرية فإف اإلنساف سيحاكي مشاىد العنؼ والقتؿ 

 .ريمة أخرىأو أي ج

إال أف ىذه النظرية لـ تمؽ قبوال واسعا مف قبؿ الميتميف العامميف في مجاالت االتصاؿ 

الجماىيري , ألف اإلنساف ليس سمبيا أو ساذجا لتمؾ الدرجة التي يتأثر بكؿ ما يقرأ أو يسمع أو 
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ات أخرى .ولكف يشاىد الغيًا كؿ التأثيرات النفسية واالجتماعية والبيئية وما إلى ذلؾ مف تأثير 

يمكننا القوؿ بأف ىذه النظرية ) نظرية الرصاصة ( , متى وجدت التأثيرات األخرى فإنيا يمكف 

 .في حاؿ التكرار المستمر لمرسالة الموجية بشتى الوسائؿ فاعمة السيماأف تكوف 

 نظرية التأثير عمى المدى الطويؿ ) النظرية التراكمية( - -ٕ

ا تعرضو الوسائؿ اإلعبلمية يحتاج إلى فترة طوية حتى تظير وىذه النظرية تقوؿ أف تأثير م

آثاره عمى األفراد مف خبلؿ تراكمات إعبلمية عديدة تؤيدىا معتقدات ومواقؼ وسموكيات مختمفة 

ف استمرار تعرض اإلنساف مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ إلى أفكار جديدة وقيـ مغايرة   وأسموب, وا 

بو إلى تبني بعض تمؾ األفكار أو القيـ , ويغير في أسموب , يؤدي  اعتادىاحياتية غير التي 

حياتو متأثرا بما يعرض عميو مف مختمؼ وسائؿ اإلعبلـ , وبدرجة تختمؼ مف فرد إلى آخر 

حسب تركيبة شخصيتو , وحالتو النفسية , والبيئة االجتماعية التي يعيش فييا , ونوع الوسيمة 

 . , والسياسة التي تسير عمييااإلعبلمية التي يتعرض ليا , ومضمونيا 

في وقد أثبتت بعض الدراسات أف المشاىدة المبكرة لمعنؼ الموثؽ والمصور في الصحؼ أو 

تكوف سببا مباشرا لمعدواف فيما بعد ولقد انتيت الدراسات إلى أف تصعيد درجة التييس  التمفزيوف

 االعتداء خاصةيد ألعماؿ , ميما كاف نوع ىذا التييس مف خوؼ أو رعب أو إثارة جنسية , تم

ما كانت إشارات البيئة مساعدة عمى ذلؾ ومف ىنا فاف االعتقاد باف " العنؼ عمى الشاشة  إذا
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يساعد عمى الجريمة " ينبغي أف يقاس بمدى متانة الفرد الخمقية يضاؼ إلى ذلؾ أف لمجريمة 

ف الدراسات االرتباطية كثيرا ما تؤدي إلى الوقوع  في الزلؿ العممي إذا لـ أكثر مف دافع , وا 

تؤخذ بحذر شديد , فميست كثرة مشاىد العنؼ تؤدي دوما إلى ازدياد في الجريمة , إف مثؿ ىذا 

االرتباط ينبغي أف يدرس في ضوء المتغيرات األخرى ... وفي طميعة ىذه المتغيرات احتساب 

 .المؤشرات البيئية ورسوخ الرادع األخبلقي

 نظرية التطعيـ والتمقيح -ٖ

وىػػذه النظريػػة تعنػػي أف الجرعػػات اإلعبلميػػة المتواصػػمة وبأسػػاليبيا المختمفػػة بمػػا تحمػػؿ مػػف قػػيـ 

ومفػػاىيـ جديػػدة تشػػبو بفكرتيػػا ىػػذه تمػػؾ األدويػػة واألمصػػاؿ التػػي نحقػػف بيػػا لمحصػػوؿ عمػػى مناعػػة 

ضػػد مػػرض مػػا . فاسػػتمرار تػػدفؽ المعمومػػات مػػف خػػبلؿ الصػػحؼ أو اإلذاعػػة أو التمفػػاز , ولػػتكف 

صػػػػور أو مشػػػػاىد العنػػػػؼ والجريمػػػػة والفسػػػػاد األخبلقػػػػي, مػػػػثبل , يولػػػػد لػػػػدينا نػػػػوع مػػػػف  أخبػػػػار أو

وىػذا مػا ىػو مؤكػد ومشػاىد . البلمبػاالة تجػاه ىػذه األمػور وعػدـ االكتػراث لحصػوليا فػي المجتمػع

 في مجتمعنا المحمي والمجتمعات العالمية والعربية 

 : نظريات تأثير العنؼ في وسائؿ اإلعبلـ

حثوف اإلعبلميوف إلى العديد مف النظريات التي حاولت أف تصؿ إلى تفسير ولقد توصؿ البا

التأثيرات اإليجابية والسمبية لظيور العنؼ في وسائؿ اإلعبلـ . إال أف أيا منيا لـ يتمكف أف 
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ال تزاؿ قيد البحث . ورغـ ذلؾ فإنيا تظؿ إسيامات إيجابية  لمظاىرة التييقدـ تفسيرا شامبل 

 . عض العناصر الشائكة حياؿ ىذه الظاىرةنجحت في تفسير ب

 : وىناؾ خمس نظريات أساسية في ىذا المجاؿ ىي

 . ػ نظرية التطيير1

 )الحافر( العدوانيػ المزاج 2

 . ػ التعمـ بالمبلحظة3

 . ػ التدعيـ4

 . ػ استزراع العنؼ5
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 أوال : نظرية التطيير

 يواجيوف مااليومية كثيرا  المقولة األساسية ليذه النظرية ىي أف الناس في حياتيـ

العديد مف اإلحباطات التي عادة ما تدفعيـ إلى ارتكاب بعض األعماؿ العدوانية . 

مشاىدة  والتطيير ىنا ىو الراحة أو التخمص مف ىذه اإلحباطات مف خبلؿ قراءة أو

الفرد لمعنؼ عبر وسائؿ اإلعبلـ المختمفة , والذي يمكف أف يعطى الفرد فرصة 

ينطوي عميو البرنامس أو الفيمـ المعروض  الذيلسمبية في الصراع العنيؼ المشاركة ا

أي أف الميوؿ العدوانية يتـ السيطرة عمييا تمفزيونيا أو القصة المكتوبة في المجمة . 

 . بواسطة الميكانزيمات النفسية واالجتماعية المشاركة في ىذه الخبرات البديمة

ويػرى مػع غيػره . لمفيػـو نظريػة التطييػر أبػرز المؤيػديف  Feshbachويعتبػر فيشػباخ

فػػي  -أو القػػراءة عنػػو فػػي مجمػػة  -مػػف المتبنيػػيف لمنظريػػة أف مشػػاىدة ممثػػؿ تمفزيػػوني 

دور يتسػػـ بػػالعنؼ والعدوانيػػة تجعػػؿ الفػػرد يشػػارؾ فػػي أعمػػاؿ الممثػػؿ العدوانيػػة , وذلػػؾ 

أي أف حقيقيػة ,  يؤدى إلػى خفػض حاجػة ىػذا الفػرد إلػى االنخػراط فػي أعمػاؿ عدوانيػة

السػػموؾ العػػدواني لشخصػػيات مسمسػػبلت الجريمػػة وأفػػبلـ العنػػؼ يمكػػف أف تكػػوف نوعػػا 

حباطػػات متراكمػػة لػػدى المشػػاىدة فتقػػؿ احتمػػاالت السػػموؾ العػػدواني إمػػف التنفػػيس عػػف 

 . لدية

 ثانيا نظرية المزاج العدواني ) تأثير الحوافز أو المثيرات(
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لعػػػدواني فػػػي مجػػػاؿ تػػػأثيرات العنػػػؼ إف أوؿ مػػػف وضػػػع اإلطػػػار العػػػاـ لنظريػػػة المػػػزاج ا

أحػػد  Leonard Berkowitz تقدمػػو وسػػائؿ اإلعػػبلـ ىػػو ليونػػاردبيركوفيتش الػػذي

ليذه النظرية ىو أف التعرض لحافز  األساسي واالفتراضعمماء النفس االجتماعييف . 

السػػػيكولوجية والعاطفيػػػة لمفػػػرد , ىػػػذه  مػػػف شػػػأنو أف يزيػػػد مػػػف اإلثػػػارة عػػػدوانيأو مثيػػػر 

وطبقػا لمقػوالت ىػذه  بدورىا سوؼ تزيد مف احتماالت قياـ الفرد بسػموؾ عػدواني اإلثارة

 النظرية فإف ما تنطوي عميو مسمسبلت العنؼ مف مصادمات أو مناوشات ذات طػابع

عنيػػؼ أو أسػػمحة أو تيديػػدات ال تػػؤدي إلػػى إثػػارة المشػػاىديف نفسػػيا وعاطفيػػا فحسػػب , 

 . الستجابة العدوانية لما شاىدهبإمكانية ا لدييـ شعورا تييئبؿ إنيا أيضا 

فػي البػرامس ليػا تأثيرىػا  تقديمػووتقوؿ ىذه النظريػة إف الطريقػة التػي يػتـ بيػا العنػؼ أو 

عمى احتماؿ قياـ أفػراد الجميػور بسػموكيات أو تصػرفات ذات طػابع عػدواني , فحينمػا 

إف يقػػدـ العنػػؼ أو الجريمػػة بشػػكؿ لػػو مػػا يبػػرره مثػػؿ الػػدفاع عػػف الػػنفس أو القصػػاص فػػ

يعتنػػؽ مثػػؿ  العدوانيػػة ذلػػؾ ألف المشػػاىد يمكػػف أف احتمػػاالت االسػػتجابةذلػػؾ يزيػػد مػػف 

 . ىذه التبريرات ليبرر بيا سموكو العدواني

وال تنحصػػػػر مقػػػػوالت ىػػػػذه النظريػػػػة فػػػػي مسػػػػئولية بػػػػرامس العنػػػػؼ تجػػػػاه حفػػػػز السػػػػموؾ 

إلػػى العػػدواني لػػدى الجميػػور المتمقػػي , بػػؿ إنيػػا تػػرى أف ثمػػة عػػامبل يمكػػف أف يػػؤدى 

. ىػذا العامػؿ ىػو كػبح  لػدى المشػاىديفاإلقبلع مف احتمػاؿ وجػود اسػتجابات عدوانيػة 

االتجاىػػػػات العدوانيػػػػة . فعمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ تصػػػػوير التمفزيػػػػوف لصػػػػداـ عنيػػػػؼ بػػػػيف 



ٔٚٚ 

 

األشخاص يمكف أف يولد إحساسا بالذنب لدى المشاىديف عػف طريػؽ توجيػو اىتمػاميـ 

ليمػػػػا ضػػػػحية ىػػػػذا العمػػػػؿ العنيػػػػؼ . ىػػػػذا  إلػػػػى تأمػػػػؿ األلػػػػـ والمعانػػػػاة لمػػػػذيف تتعػػػػرض

االفتػػػػراض مػػػػف شػػػػأنو أف يكبػػػػت العنػػػػؼ لػػػػدى المشػػػػاىديف عػػػػف طريػػػػؽ التأكيػػػػد عمػػػػى 

 . إحساسيـ باأللـ والمعاناة التي يمكف أف تسببيا أعماليـ العدوانية لآلخريف

 ثالثا : نظرية التعمـ مف خبلؿ المبلحظة

تعمػػـ العنػػؼ أو السػػموؾ العنيػػؼ  واالفتػػراض األساسػػي ليػػذه النظريػػة أف النػػاس يمكػػنيـ

 السػيئةمف خبلؿ مبلحظة العنؼ فيما تصوره وسائؿ اإلعبلـ , في ضوء الشخصيات 

يؤكػػد عممػػاء ىػػذه النظريػػة أف مشػػاىدي بػػرامس  ال التػػي تحفػػؿ بيػػا وسػػائؿ اإلعػػبلـ . و

العنػػؼ سػػوؼ يقومػػوف بػػأداء أعمػػاؿ العنػػؼ التػػي تعمموىػػا بشػػكؿ آلػػي أو أتومػػاتيكي . 

يكتسػبو  الػذيلعدوانية التػي يتعمميػا الفػرد مػف وسػائؿ اإلعػبلـ تشػبو السػموؾ فاألعماؿ ا

الفػػػرد فػػػػي قاعػػػات الػػػػدرس ال تخػػػػرج إلػػػى واقػػػػع الممارسػػػة الفعميػػػػة مػػػػا لػػػـ ينشػػػػأ موقػػػػؼ 

 . يستدعى أداء ىذا السموؾ المكتسب

 رابعا : نظرية تدعيـ السموؾ

تػػػي يظيػػػر عمييػػػا يقػػػـو االفتػػػراض األساسػػػي ليػػػذه النظريػػػة عمػػػى أسػػػاس أف الصػػػورة ال

العنؼ في التمفزيوف تدعـ حالة السموؾ العدواني القائـ لدى المشاىديف أثنػاء تعرضػيـ 

وينظر عمماء نظرية التػدعيـ إلػى عوامػؿ مثػؿ المبػادئ والقػيـ  لبرامس ذات طابع عنيؼ



ٔٚٛ 

 

الثقافيػػػػة واألدوار االجتماعيػػػػة والسػػػػمات الشخصػػػػية وتػػػػأثير األسػػػػرة واألقػػػػراف باعتبارىػػػػا 

 ليػػػة لمسػػػموؾ االجتمػػػاعي .فيػػػذه العوامػػػؿ السػػػيكولوجية واالجتماعيػػػة تحػػػددمحػػػددات أو 

وعمى سػبيؿ المثػاؿ .  اإلعبلـالتأثيرات التي يمكف أف تحدثيا صور العنؼ في وسائؿ 

لبػرامس العنػؼ  إدراكيػـفإف المبادئ واالتجاىات لدى المشاىديف مػف المتوقػع أف توجػو 

ت ميالػػػػة إلػػػػى العنػػػػؼ وأصػػػػبح لػػػػدييـ شخصػػػػيا وأصػػػػبحوا نشػػػػئواالتمفزيػػػػوني . فالػػػػذيف 

اتجاىات ومبادئ تؤيد العنؼ كوسيمة لتحقيػؽ األىػداؼ الشخصػية واالجتماعيػة , فإنػو 

مػػف المحتمػػؿ أف يػػدركوا عمػػى نحػػو اختيػػاري أعمػػاؿ العنػػؼ التػػي تقػػـو بيػػا شخصػػيات 

المسمسػػبلت التمفزيونيػػة بشػػكؿ يؤيػػد ويػػدعـ مبػػادئيـ واتجاىػػاتيـ . أمػػا المشػػاىدوف مػػف 

وى الميػػػوؿ العدوانيػػػة فػػػإنيـ يػػػدركوف الرسػػػالة االتصػػػالية أو بػػػرامس العنػػػؼ عمػػػى غيػػػر ذ

 نحو اختياري بشكؿ يتطابؽ مع اتجاىاتيـ المناىضة لمعنؼ .

وىكػػػػذا فػػػػإف تػػػػأثير العنػػػػؼ عػػػػف طريػػػػؽ التمفزيػػػػوف يمكػػػػف أف يػػػػدعـ المبػػػػادئ السػػػػموكية  

جػػو خػػاص ومػػف واالتجاىػػات الموجػػودة لػػدى المشػػاىديف ذوي تمػػؾ الميػػوؿ .فاألطفػػاؿ بو 

في سف المراىقة مػف الجػائز أال يكونػوا قػد أسسػوا ألنفسػيـ دلػيبل يػوجييـ ويرشػدىـ ىـ 

في مجاؿ المشاركة في العنؼ .وىنػا فػإف العنػؼ التمفزيػوني يمكػف أف يمػؤل ىػذا الفػراغ 

في حياة األطفاؿ والمراىقيف إلى الحد الذي تصػبح فيػو معتقػدات وأعمػاؿ الشخصػيات 

 . س العنؼ مرشدا وموجيا لسموكيـ الشخصيالتي تظير في برام

 


