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المؤسسات فى الذهنية الصورة وتكوين العامة لععلقات القناعية الساليب
الكويتية

الح هادى فهد 一

مطلق

: مقدمة

يعنى يعد لم متنوعة نشاط أوجه من ععية ينطوي بما التصال أن ععى الباحثون يتفق
من ال يتم لن الذى المر وهو والتأثير للقناع مرادفا أصبح بل فقط والستعلم العلم
لمعنى المشترك الفهم هذا والمستقبل، المرسل خبرة مجال التداخل من نوع تحقق خلل
واحداث الحقيقي التصال احداث الى يؤدى التصالية العمعية طرفي بين التصالية الرسائل

. والتأثير القناع
ل أساسية أداه اساليبه مختلف عبر اليوم القناع ويمثل
على والنامية المتقدمة المجتمعات اي عنها الستغناء يمكن
الحرجة الوقات واى والستقرار الرخاء اوقات اي سواء حد
الوسائل إليه وصلت وما العصر متغيرات ضوء وعلى والمككلت

الوسائل. من والعديد الحياة اوجه كمل تكنولوجي تطور من

أشخاص مجموعة أو شخص سلوك أو موقف تغيير إلى تهدف عملية هو االقناع
وايصال الاكار توضيح ومهارة الحياة انون أهم من وهو اكرة أو معين حدث اتجاه
ينبغي ذلك إلى وللوصول المنشود والتفاهم التجانس على والعمل المعلومات
أن يمكن ايها المبالغ الستعمال لن بعناية القناعية الساليب من العديد توظيف
والمنااسة النفتاح من المزيد التكنولوجيا عصر اتاح وقد المستهدف‘ الجمهور ينفر
العلمية الوسائل مختلف على التأثير إلى ادى مما القناعية، الساليب بجميع
من انالقا أنواعها بشتى الرمزية والمدلولت الدال من جملة ذلك اي مستخدمة

تستهويه. أو المتلقي استمالة إلى تهدف التي والعاطفية العقلية الساليب

الدراسة: مشكعة

الوادي. جنوب جامعة – الداب كعية – العلم بقسم ماجستير باحث 一
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العلقات ممارس يستخدمها التى القناعية الستمالت تعتبر
عن ذهنى انطباع وتكوين التصالية رسالته توصيل اى العامة
أن يجب التى المراحل أصعب من خللها من يعمل التى المؤسسة
بها المتلقى اقناع ومحاولة رسالته تقديم اثناء يراعيها
يزاوج ومتى يستخدمها التى القناعية الساليب اولوية هى وما
الساسية المككلة وهى التصالية رسالتة اى السلوبين بين
والمؤسسات القطاعات بعض اى لها التصدى الباحث يحاول التى
المككلة صياغة يمكن الككالية هذه ظل واى الكويت... بدولة

التى: التساؤل اى

فى العامة العلقات ممارس يستخدمها التى القناعية والساليب الستمالت ابرز ما
المتعقى؟ لدى القتاع عمعية واحداث رسالتة لتوصيل الكويتية المؤسسات

الدراسة: أهمية

أهمها: المؤشرات من العديد لوجود وفقا الدراسة أهميه بعورة تم

يستخدمة الذى القناعى السلوب دراسة اي البالغة -الهمية
الكويت بدولة الخدمية المؤسسات اي العامة العلقات ممارس

التصالى. نكاطه ومعراة

العلقات لنكطة القناعية الساليب معراة وضرورة -أهمية
عن الذهنية الصورة لتكوين الساسي المكون لنها العامة

المتلقى. لدى المؤسسة

بالخدمات جمهورها اقناع اي الخدمية المؤسسات -رغبة
ذهنى انطباع لتكوين الكويتي للجمهور تقدمها التي المتعددة
نجاحها مصدر هو وهذا الجمهور لدى الذهنية صورتها عن جيد

المجتمع. اى

: الدراسة أهداف

العلقات ممارس يستخدمها التى القناعية الساليب أهم ما هو لعدراسة الرئيس الهدف
الهدف هذا من ويتفرع .. الكويت بدولة المؤسسات فى الذهنية الصورة تكوين فى العامة

التساالت. من العديد
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الدراسة: تساالت
واتساع الحالى العصر متطلبات وليد المؤسسى القناع -هل

المجتمع؟ اى والنتاجية الخدمية المؤسسات نكاط

العلقات ممارس يستخدمها التى القناعية الستمالت أهم -ما
الكويت؟ بدولة الخدمية المؤسسات اى العامة

؟ القناع عملية بها تمر التى الفكرية المراحل أهم -ما

القناعى؟ التصال لعملية المفسرة العلمية النظريات أهم -ما

الدراسة: نظرية

الثلثة: التاءات نظرية

لنشطة القناعية الساليب لموضوع المناسبة وهى الثلثة التاءات نظرية الباحث سيستخدم
في والتأثير القناع عمعية تتم النظرية لهذه فوفقا الخدمية، بالمؤسسات العامة العلقات
، التوعية وهى 二لونات ميشال نظرية حسب مراحل ثلث عبر الفراد سعوك
الثلثة التسمية هذه ومن المراقبة، أو التتبع ، التكريع

الثلث: التاءات نظرية أسم اكتق

خطأ كل وتعزيز والتوضيح العساني القناع آليات التوعية وتتضمن : التوعية الولى: المرحعة
أن المرسل مععومات كل في ويشترط المتعقين، عقول الى تنساب التي المقنعة بالبراهين
المصداقية، لتنال التناقض عدم فيها يشترط كما وادراكها، فهمها يسهل حتى بسيطة تكون
اقناعا. اكثر تكون حتى واضحة بصورة محاورها وتحديد الرسالة صياغة تكون أن يجب كما

والتفهيم التوعية مرحعة تعزز أن يجب لونات ميشال نظر في :التشريع: الثانية المرحعة
أن يرى فهو ، مخالفتها من الفرد ويمنع الفكرة يدعم قانون اصدار وهى موالية بمرحعة
سعوك في لعتأثير كاف غير امرها من والفوائد المخاطر وبيان الشياء وتوضيح التوعية

ولعمجتمع. لهم مضرة فيه ما شيء فعل عن معين امر لصد أو وتغييره الفرد

لععمعية والمتابعة المراقبة من بد ل انه لونت ميشال يرى والمراقبة: التتبع الثالثة: المرحعة
التذكر الى بحاجة النسان وان خاصة والتأثير القناع عمعية نجاح اجل من وذلك ككل

二 المطبوعات ديوان الجزائر: العمعية، وآلياته النظرية خعفيته الجتماعي القناع )2005( مصباح 1-عامر
ص59 ، الجامعية
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والتنبيه القانون احترام ضرورة ععى التأكيد يستوجب المرحعة هذه ففي باستمرار، والتأكيد
لجدية المصداقية تعطى المرحعة هذه و المكترثين، لغير المراقبة ومتابعة المخالفين ععى

القناعية. لعرسالة المتعقي لدى الهمية درجة من وتزيد العمعية

وعناصر القناع مفهوم تتناول أساسية 5نقاط النظرى الطار هذا في الباحث يتناول
ومعوقات القناعية الرسالة في المستخدمة والستمالت نجاحه وعوامل القناع عمعية

القناعية. العمعية

لعدراسة: النظري الطار

وعناصره: القناع :مفهوم الول المبحث
وعناصره القناع مفهوم المبحث هذا اي الباحث سيتناول
القناعية الستمالت وأهم القناعية العملية نجاح وعوامل

المستخدمة.

: لقناع مفهوم

اهي اصلها إلى الكلمة ارجاع من بد ل القناع تحديد عند

تقديم يعنى والذى Suader جذر من وتتككل اللتينية من مكتقة
بمعنى وقناعة بنفسه قنع مادة اللغة اي واصلها النصيحة،
حمل هو القناع اعتقاد على ما كخص حمل تعنى اقنع اكلمة رضى

اعتقاده أو فععه عن التخعي أو اعتقاده أو كيء اعل على النفوس

1

لعنماذج تحعيعية دراسة مع نظرية مقارنة الخطابة: فن خلل من القناعى برقان)2000(التصال 1-محمد
والتصال ععوم قسم الجزائر: ماجستير، رسالة عنه، ا رضى طالب ابى بن ععى المام خطب من
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حدث تجاه مجموعة( )أو شخص سعوك أو موقف تغيير الى تهدف عمعية هو والقناع
مكتوبة كعمات باستخدام ذلك يتم آخرين، أشخاص أو شخص أي أو شيء، فكرة، معين،
أداة أيضا هو القناع منها. مزيج أو للستدلل، أو والمشاعر، المععومات، لنقل منطوقة أو
النتخابية الدعاية مثل شخصية، مكاسب لتحقيق السعي في الحيان من كثير في تستخدم

غيرها. أو التجارية المفاوضات أو
لدي الستعداد بعض وجود الي يستند القناع ان القول يمكن و
هذا ايجاد اي مساعدته او القناعيه، الرسالة مستقبل
الجوانب تستثير التي المنبهات بعض استغلل خلل من الستعداد

أمر العامة العلقات مهنه لممارس القناعي التصال فنون امتلك ،ان ايه الذهنية

التأييد ععي لعحصول و به نرغب ما بتنفيذ التزامهم لنا تضمن التي الداة لكونه ، أساسي
المكان. قدر والمشكلت والصراعات الخلفات اثاره لتجنب و لفكارنا

من الكثير علينا يختصر القناع تقنيات و مهارات وامتلك
ايصال هو لنا الهم العامة العلقات مجال افي الجهد
لقناعهم بالخرين نتصل انحن المقنعة، و المؤثرة المعلومات

العامة. المصلحة اي بما

مععومات اما تتضمن عبارات او وشواهد ادلة تقدم التي هي الناجحة القناعية والرسالة
تم ما اذا خاصة العرض بعد مباشرة السعوك اتجاه تغيير بهدف وأدلة اراء او واقعية
الرسالة وتهدف 1 العلمية الرسالة في ومقنع متميز بشكل الدلة استخدام
او القارئ على والعاطفي العقلي التأثير تحقيق الى العلمية
حتى ومنطقة الفكري تسلسله مع والسير السامع او المكاهد

عنه2. المعلن بالكيء القتناع الى المر به ينتهى

الذي القناع«، »علم أن غير قرون، منذ ييمارس كفن والقناع
بالعلوم ومقارنة العكرين، القرن نتاج هو بعد ايما انبثق
الحكم أن بالمر المهتـمين بعض يرى ولذلك حديث، اهو الخرى
القائل: السـؤال عن الجابة من ينطلق أن يجب العلم هذا على
السلوك على السيطرة تستطيع مقنعة إغراءات العلم أوجـد هل

،،ص1.152 القاهرة، ط2 المرورى، اعالم فى دراسات )1999( العالم 1-صفوت
ص2.152 القاهرة،، شمس، اين مكتبة اعالن، ادارة اساسيات ابدالحميد)1991(: اسعد طلعت -2
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اإنها علماا، أو اناا القناع، أساليب كانت ما وأييا النساني؟
البكرى. السلوك على السيطرة اي ااعليتها تزداد سوف

القناع: عمعية عناصر

أطراف تكن لم ما فاععة تعد ،ل القناع عمعية في الخطاب اليها يستند التي الساليب
ليس العناصر هذه أثر أن الواضح ومن ،الرسالة المتعققي المرسل، التصالية العمعية
تعك سمات من شيءء بيان ،والى قبعه ما ععى يعتمد ،بل فقط التتعفظ لحظة ععى مقتصرا
مراعاة ينبغي لتلقناع مهيأةة الطراف هذه تكون ،ولكي الخطاب في ودورها العناصر

1 التي:

الذي هو لنه الخطاب، إنتاج اي المحورية الذات هو المرسسل:
مع ايه والتتأثير إليه معلومات إيصال بيغية به، يتلفظ
منفعته خللها من يضمن التي الملئمة اللغوية العلمة اختيار
بتنوعات أاكاره نقل اي للنجاح كفاءته بتوظيف الذاتية،
ولكي مؤستسة، أو جماعة أو كخصا يكون قد والمرسل مناسبة،
بد ل الاراد، معتقدات تككيل اي واعتالة مؤثرة رسالتيه تكون
وهذا والجاذبية، والثقة المصداقية من قدر على يكون أن

المتلقين. ثقة من ستزيد المرسل مصداقية أن يعني

العملية اي المستهدف الططرف هو إليه المرسل اليه: المرسل
هو بمعنى أو عمدا، خطابه المرسل إليه يوجه الذي التواصلية
عنصر االمتلقطى ذلك ومن القناعية بالرسالة المعني الطرف

. التخاطبية. العملية اي مهم

أهمت من الرسالة محتوى نقل خلله من يتمت الذي العنصر الرسالة:
إلى المرسل من الفكرة لطن القناعية، العملية اي العناصر
أن بدت ل الاراد، اي مؤثرا محتواها يكون ولكي إليه؛ المرسل
كما المنطق، مع يتعارض التأثير عنصر اقدت وإل مقنعا، يكون
الرسالة اي القناع عنصر ولبيان ، مقنعة تكون أن ينبغي

بينها من المور من جملة مراعاة ينبغي

،جامعة منشورة غير ماجستير ،رسالة القرآني الخطاب في القناع استراتيجية ،)2016( شعباب جمال - 1

ص42 العربي، والدب العغة قسم والعغات، الداب كعية بوضياف، محمد
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تفسح ل بحيث غامضة، وغير واضحة أهداف ععى تشتمل أن يجب الرتسالة أن لعجمهور:
سيثير ذلك ولعلت الهداف، طبيعة معرفة في تتخمين ال الى يعمد أو استنتاجا، يستنتجها
الظروف مع متفقا محتواها يكون أن يجب ونوايا. المرسل مقاصد في والرتيبة الشكت

بثتها. عند الحالية

تقديمها من اقناعا أكثر يكون الرتسالة بداية في فتقديمها والشواهد، الدلة ترتيب -مراعاة
يضعف ثمت البداية في قويا يكون فالنتباه حصرا، النتباه عامل الى ذلك ومردت النهاية في

الوقت. بمرور بالتدرج

القناعية: العمعية نجاح عوامل

تنجح أساسها وععى القناعية، العمعية في ما أهم هي القناع عمعية في البدء نقطة أن
القناعية العمعية نجاح في المؤثرة العوامل من الكثير وتوجد الخرين، به تقنع أن تريد فيما

يعى1:- فيما نعخصها

ومعقوليتها. وسلمتها الفكرة وضوح -

وعرضها. الفكرة تقديم في المرسل قدرة -

وتفسيرها. الفكرة ايضاح ععى المرسل قدرة -

الخلق...(. المانة، الصدق، ( المرسل في الضرورية اليجابية الصفات توافر -

المعرفة(. اتساع الواسعة، الثقافة المظهر، اناقة الخعق، حسن الشخصية) الجاذبية -

تقمص ععيك ينبغي وقد ترتيبها، تحديد مع احتياجاته وقيمه، المتعقي شخصية معرفة -

نظره. ووجهة دوافعه ععى لتعرف شخصيته

جسدية. نفسية، مكانية، ، زمانية القناع، عمعية لتطبيق المناسبة الظروف اختيار -

واولوياته. وقيمه الجمهور خصائص معرفة -

الجزائر: ماجستير، رسالة المكتوبة، الصحافة في القناعية الساليب )2005 سيدهم) ذهبية - 1

ص80 قسنطينة‘
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فنون واجادة ، التصال مهارات امتلك خلل من وألياته القناع مهارات من التمكن -

بآدابه. اللتزام مع الحوار

يختعف أن بد ل حيث المتعقي مستوى مع القناعى( المضمون ( الرسالة مستوى ملئمة -

آخر. الى جمهور من القناع وادوات الحديث

القناعیة: الرسالة في المستخدمة القناعیة الستمالت

استخدام طريق عن الخرين في لعتأثير بها تقوم التي العمعیة بأنها الستمالة تعرف
ما لتقبل والرغبات المیول النفسية والنوازع والبراهين والمثعة والشواهد الدلة مختعف

محددة. اتجاهات تكوین أو معین بعمل لعقیام أو أفكار من لهم نقدمه

القناعیة: الرسالة في المستخدمة الستمالت من 1أساسية أنواع ثلث وتوجد

، المنطقیة والشواهد الحجج وتقدیم المعتقى عقل مخاطبة :وتعتمد العقلنیة الستمالت
ذلك: في وتستخدم المختعفة جوانبها واظهار مناقشتها بعد المضادة الراء وتفید

الواقعیة. والحداث بالمععومات -الستشهاد

والحصاءات. الرقام تقدیم

. مقدمات ععى النتائج بناء

الخرى. النظر وجهة تنفیذ

السعوب الى القرب یجععها مما وأبرزها المادية الخصائص ذكر ععى تعتمد والتي

وذلك العقل مخاطبة ععى الولى بالدرجة السعوب هذا یعتمد ،حیث المنطقي أو الوثائقي

المادیة. الحقائق توضیح طریق عن

رسالة اليومي، الشروق جريدة في التجارية العلنات في القناعية الستمالت ،)2016( قحفاز وفاء - 1

النسانية، الععوم قسم والجتماعية، النسانية الععوم كعية التبسي، العربي جامعة منشورة، غير ماجستير
.29 ص
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النص یعتمد ،حیث العاطفي التعبیر أسعوب البعض یسمیها :وكما العاطفیة الستمالت
الیجابیة النتائج ععى التركیز مع المستهدف الجمهور عواطف مخاطبة ععى أساسا القناعي
النفسیة حاجاته وواثارة وانفعالته المتعقي وجدان في التأثیر فستهدف ععیه ستعود التي

یعي ما ععى وتعتمد حواسه ومخاطبة والجتماعیة

تحظى التي والكعمات التعبيرات انتقاء ویتم العغة طریق :عن والرموز الشعارات استخدام
القائم یطعقها التي الكعمات الى الشعارات ،وتشیر الجمهور ونفوس عقول في وافر برصید
وتصبح وتردیدها حفظها یسهل بشكل ومؤثرة واضحة صیغة في هدفه لیعخص بالتصال
التجارب خلصة ،فهي الرموز أما تستخدم مرة كل في تثأر عاطفیة بمؤثرات مشحونة
من ،تستقى ععیه متفق عام مدلول لها لن الفراد بین التفاهم أساس ،وهي النسانیة

الدیني. التراث و النسانیة ،والقیم الشعبي رث ا ،والت السائدة الثقافة

،أو والكتابة والستعارة التشبیه مثل العغویة السالیب :ان العغویة السالیب استخدام
كالسخریة. مجازي معنى الى حقیقیا استفهاما كونه عن یخرج الذي الستفهام

،تضفي معینة بمشاعر محمعة كیف المعاني لتحریف كأسالیب :تستخدم اللفاظ دللت
أفعال أو " "التخریبیة صفات استخدام مثل من لها المصاحب الفاعل ععى الرفض من نوعا

الخ ... ،النشط :المعتدل مثل ایجابیة تكون ،وقد ادعى مثل

دون ما مفهوم أو معینة لفكرة الترجیح أجل من الصیغ هذه :تستخدم التفضیل صیغ
الخ. ... ،أحسن ،أفضل :أجمل مثل الترجیح هذا ععى التدلیل

،أو سعطة أععى ،أو شهرة أكثر هم من هذا یستغل الطار هذا :وفي بمصادر الستشهاد
المتعقین. جانب من عالیة بمصداقیة یحظون من

،بقوة؛ :مجددا نذكر الصدد هذا في المستخدمة رت ا والعبا اللفاظ :من التوكید -معاني

الجماعة مع نتوافق یجععنا الذي الضغط استغلل بها ویقصد : القطیع غریزة -استخدام
النفسية. "العدوى "لوبون ععیها ،ویطعق الیها ننتمي التي المرجعیة
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الى یشیر الذي الرسالة مضمون الى التخویف استمالة مصطعح :یشیر التخویفیة الستمالت
القائم لتوجیهات قبوله أو المتعقي اعتناق عدم ععى تترتب ،التي فیها المرغوبة غیر النتائج

تنشط ،وسوف بالتصال

رت ا لعبا الفرد یتعرض ،سوف العاطفي التوتر من معینة درجة الستمالت تعك أمثال
اهتمامه یثیر موضوع الى الفرد تعرض ،فكعما معین بعمل بالقیام ،وتوصیه الخطر تجنبه

عاطفي. تؤثر بتجربة أخرى مرة یمر سوف

حالتین: في لعرسالة یستجیب المعتقى جعل الى التخویف استمالة وتؤدي

الرسالة؛ لمحتوى للستجابة المعتقى لدى حافز تشكل والتي العاطفیة الثارة شدة

لمحتوى الستجابة عند العاطفي التوتر تقعیل ،وبالتالي الخطار تجنب بإمكان الفرد توقعات
الرسالة.

منها: العاطفية الثارة شدة ععى تؤثر عوامل وتوجد

مقدار زد ا كعما تأثیرها ،یقل الخوف اثارة ععى تعمل التي :الرسائل الستمالة محتوى
لم اذا هذا ول الشدید بالتخویف توتره درجة ترتفع الذي الجمهور لن ،ذلك فیها الخوف

مضمونها. في التفكیر من بدل الرسالة تعك المتعقي یتجنب

بالتصال القائم الى المتعقي نظر اذا تفشل أن العاطفیة للستمالة :یمكن الرسالة مصدر
في الرسالة تفشل ،وبهذا توقعاته یرفض فسوف الكافیة بالمععومات معم غیر باعتباره
بالتصال القائم بأن شعر اذا الرسالة المتعقي یتجاهل وقد العاطفیة الفعل ردود اثارة

التخویف. في یبالغ

الناس بعض یتعرض حینما أنه الدراسات :أثبتت لعمتعقي السابقة التصال -خبرات
، مشابهة لرسائل وا تعرضوا أن سبق اذا لدیهم الخوف جانب یقل الخوف، تثیر لرسائل

الدعایة من الفراد من"تحصین لبد ولذلك

العاطفي. التحصین من النوع "وهذا المضادة
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السعبیات ببعض تتسم المقابل في أنها ال أهمية من التخويف استمالت تمثعه مما وبرغم
المساس عن ،وتعجز كاف غیر المتعقي حذر يكون عندما وخاصة الحالت بعض في

لعمتعقي. الشخصية بالتصورات

: العامة العلقات لنشطة القناعية الساليب الثاني: المبحث
ومراحل التفاععية واساليبه القناع أساليب مفهوم المبحث هذا خلل من الباحث سيتناوا

القناع. ونظريات القناعية العمعية
القناع: أساليب مفهوم

واقناع التأثير في تستخدم التي الساليب تعك بأنها القناعية الساليب تعريف يمكن
طرق عدد خلل من اليها الوصول المراد بالفكرة الخرى الطراف أو الخر الطرف
لدلة الرسالة تقديم الساليب هذه ومن لعهدف الوصول الي تؤدي واستمالت ووسائل
والمعارض المؤيد الجانبين عرض مقابل الموضوع من واحد جانب وعرض وشواهد
لتعديل الجماهيرية الخرى1. الساليب من وغيرها الهداف ووضوح والتدعيم والتكرار

الفرد. سعوك يغير ،بحيث البناء هذا

القناعية العمعية في تتحكم التي هي الفراد لدى النفسية الخصائص وحدها وليست
ععى تأثير أيضا لديها والجتماعية الثقافية الجوانب أن نجد ،بل والمستقبل المرسل بين
، الخارجية العوامل ععى تركز التي والجتماعية الثقافية الستراتيجية تظهر ،وهنا المتعقي
فهناك النسانية، السعوكيات في التحكم في مهما عامل تعتبر التي الثقافة في المتمثعة
التي والجتماعية الثقافية البيئة الى رجعنا اذا ،ال تفسيرها يمكن ل التصرفات من مجموعة

سعوكه2. وتشكيل تفكيره طرق ععى تؤثر ،والتي الفرد فيها نشأ

: التفاععية القناع اساليب

الرأي اتجاهات تككيل اي الحوارية بالبرامج القناع أساليب دور - 1

المتخصصة، للدراسات المصرية المجلة ، التنمية مكروعات نحو العام
. : ص ) ( ،) ٢٢ ( العدد

الرسالة اي والقناع الصحف محتوي تسويق ،) ( عبدالقادر بغداد - 2

. - ص ص ، العدد والجتماعية، النسانية العلوم مجلة العلمية،
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اي تتمثل التفاعلية القناع أساليب ان الباحثين1 بعض يري
-: التالية النقاط

بهدف المنفعة تبادل طريقة استخدام يمكن : المنفعة -تبادل
هو بالمثل المعاملة مبدأ إن حيث بالخرين، والتأثير القناع
اي ينطوي لنه الناس، مع التعامل اي نجاحاا المبادئ أكثر من
اي البقاء قواعد أهم من وهو الخرين مع التعاون على داخله
الجميل رد اي للرغبة العادة اي يميلون الناس لن الحياة،
الطريقة هذه استخدام وعند أنه كما ما، كيء على الحصول عند
خلل من وإيجابية جيدة نتيجة تحقيق يمكن الخر الطرف لقناع
المرء لن إليه، بالنسبة اائدة وذات إيجابية معلومات تواير
بالنفور ويكعر السارة المعلومات له يقدم لمن بطبيعته يميل

السارة. غير الخبار له يجلبون الذين من

بشيء شخص اقناع بمحاولة القيام عند الشخص ععى يجب للقناع: قوية كعمات -اختيار
عن ذلك ويمكن استجابته، تثير أن شأنها من والتي المناسبة الكعمات باختيار يقوم أن ما
المثال سبيل ععى انتباهه، تجعب التي والرئيسية القوية بالعبارات الموضوع صياغة طريق
يستخدم ل أن ععيه يجب يمعكها التي السيارة ععى بالتأمين ما شخص اقناع يريد كان اذا
جمعة مثل أفضل طريقة اختيار ععيه بل يوم(، كل الحوادث آلف )هناك مثل منفرة جمل
وأكثر أقوى الموت كعمة أن حيث يوم( كل السيارات بحوادث المرتبطة الوفيات آلف )هناك

سمعه. وتسترعي انتباهه تجعب قد والتي الحادث كعمة من تأثيرا
تنطوي التي القناع طرق أهم أحد الخر الطرف لدى الحاجة ايجاد يعد حاجة: -ايجاد
قبل، من موجود ما شيء اتجاه الجاذبية أنواع من نوع خعق أو لديه الرغبة تحفيز ععى
مثل الساسية الشخص لحتياجات استجابة القناع في الطريقة هذه تتضمن ما وغالبا
لمنتجاتهم المسوقون يقوم وبالعادة والحترام، لعمحبة بالضافة الذات، وتحقيق المأوى

1https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%
82%D9%86%D8%A7%D8%B9 ،
13 JULY 2020 MON

2021 يناير 29 الجمعة يوم الموقع ععى الطلع تم

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9
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سيساعد المقصود المنتج أن الى الشارة خلل من الطريقة هذه ععى بالتركيز الخاصة
وآمنا1. سعيدا يصبح حتى المستهعك

القناعية: العمعية مراحل

منها: المرجوة الهداف تحقيق من تمكنها 2متعددة بمراحل القناعیة العمعية تمر

مدى قضیة تطرح ،وهنا القناع مراحل أولى تعتبر : العلمية لعوسيعة -التعرض
وععى المشاهد أو المستمع أو القارئ انتباه جذب ععى المختعفة العلمية المادة قدرة

المستهدف. الجمهور من عدد أكبر جذب ععى الوسيعة قدرة مدى

المتعقي یتعرض أن المفترض ،من لعوسيعة تعرضه بعد : العلمية لعمادة التعرض -
وموقعها المادة بمساحة خاصة عوامل بعدة ترتبط ،والتي تتضمنها التي العلمية لعمادة

بها. الفنية الجوانب وبعض وتوقیتها

لعمادة التعرض مرحعة تكفي :ل سماعه أو مشاهدته أو العلمي المضمون قراءة -
الى لها التعرض یؤدي أن یجب أي إدراكها، من لبد ،اذ القناع لحدوث العلمية
أثارت اذا ال یتحقق ل ما ،وهو الوسيعة طبیعة حسب لها التعرض قراءة الى المتعقي دفع

اعلمية. منفعة لدیه وعكست اهتماماته

مشاهدتها أو الرسالة قراءة خلل من تتحقق أن یفترض التي الخطوة وهو : -الفهم
بطريقة الرسالة صياغة في المتصل مهارة ععى كثيرا المرحعة هذه وتتوقف سماعها أو

المتعقين. جمیع وتخدم مفهومة

ل الذي والمتعقي ؟ ل كیف للقناع أساسية مرحعة هي التصدیق مرحعة ان : التصدق -

لعرسالة بد فل ،لذلك القناعیة العمعیة فشل یعني ،هذا بالرفض یقابعها الرسالة یصدق
یؤدي الذي المتعقین لدى والرتياح والتقبل الفهم ععى تعمل بطريقة تعالج أن الفعالة

القناع. ثم التصديق الى بدوره

1 Mariana Bockarova )17-8-2017(, "The Power Of Persuasion: 6 Ways To Get Your Way"
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82
%D9%86%D8%A7%D8%B9 ,13 JULY 2020 MON

الجزائري، المطبوع الكهار اي القناع (،أساليب عكوري) ربيعة - 2

قسم والنسانية، الجتماعية العلوم كلية مهيدي، ابن العربي جامعة
. ص النسانية، العلوم

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9
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في ،وتحدث القناعي التصال تتابع في الخيرة قبل ما الخطوة هي : لعفكر الستجابة -
العلمية. لعدعوة المحابي التجاه في المتعقي تفكیر في التغییر فیها تم التي العحظة

النهائي الهدف تمثل التي الخطوة وهي : التبني مرحعة أو الفكرية أو المادية الستجابة -
القناعي التصال نموذج خطوات لتتابع والطبیعیة المنطقية النتيجة تمثل أنها كما للعلم
أو بالتصال القائم وقدرة نطاق عن خارجة متغيرات أو ظروف فیها تؤثر لم ،ما الفعال

المتعقي. الجمهور

اقناعیه برسالة التكتیك هذا یبدأ الصغر: الى الكبر من الطعبات في التدرج -أسلوب
تتطعب لحقة رسالة ذلك بعد تأتي ،ثم الجمهور قبل من بالتأكيد رفضه يتم عمل تطعب
التأثيرية. المحاولة بدء منذ فبه المرغوب الشيء هو المعتدل السعوك ،هذا معتدلة نتائج
،حیث التبادل أو المبادلة ععى الصغر الى الكبر من الطعبات في التدرج أسلوب وعتمد

الفائدة. يعطونك الذين لهؤلء الفائدة اعطاء تقتضي المبادلة أن

النفسية القوى من العديد أن على الباحثين1 بعض ويؤكد
السس اهذه سلوكنا على للغاية قويا تأثيرا تمارس التي
دون يوم كل سلوكنا تقود حيث بداخلنا ومتأصلة منتكرة
هذه تغيير طريقة عرانا إذا ذلك من والهم الواعي إدراكنا

الناس. سلوك نقود أن نستطيع القوى

المراحل عبر تتم القناع عملية أن ليونيرجير هربرت ويرى

التالية2:-

الفرد ايها يعتبر التي المرحلة وهى الكيء: إدراك -مرحلة
الجديد، التجاه أو التصور أو الفكرة مرة لول الجماعة أو
ويتفق مطلقا ذلك يراض وقد له قيل اي الفرد يتحفظ قد وهنا
مفتاح كونها اي تتركز المرحلة هذه أهمية أن على العلماء

القناع. عملية اي التالية المراحل سلسلة الى الطريق

والجماعة الفرد يحاول وايها والهتمام: المصلحة -مرحلة
لدى وتتولد التجاه أو المر هذا اي مصلحته وجود مدى تلمس

، ، الولى الطبعة ، البشرى السعوك ععى لتؤثر النفس ععم تستخدم كيف : القناع أساليب ، كوليندا -نيك 1

جرير. مكتبة السعودية: العربية الممعكة
الكتب دار السكندرية: للعلم) السوسيولوجى المدخل ،)1974( النكاوى واحمد الخشاب -احمد 2

ص25 ) الجامعية
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مزيد على والسعي الفكرة وقائع على التعرف اي رغبة الفرد
الناحية من ارتباطا اكثر الفرد ويصبح بكأنها المعلومات من

بالفكرة. النفسية

الجهد الفرد يبدل وايها الوزن: أو التقسيم -مرحلة
الجديد التجاه أو المر هذا يتقدمه ان يمكن بينما للمقارنة
إلى المر به ينتهى اعل، الحالية ظرواه له تقدمه ما ويبين

العملي. للتجريب الفكرة يخضع أن

من الكيء نبض حبس أو تجريب أو اختيار المحاولة: -مرحلة
كيفية على التعرف ومحاولة ناحية من الجماعة أو الفرد قبل
بفائدتها. اقتنع ما وإذا ثانية ناحية من منها الستفادة
يقتنع لم إذا أما واسع نطاق على ويطبقها يتبناها أن يقرر

راضها. يقرر اأنه بجدواها

حالة إلى الجماعة أو الفرد يصل وايها التبني: -مرحلة
جزء وتصبح الجديدة بالفكرة وعمليا كفهياا الكامل القتناع

والجماعة. للفرد والجتماعي الثقااي الكيان من

التالية:- الخطوات اي القناع1 اليات الباحثين بعض ويقدم

لوجهه والمساندة القناع( اي الاكار الاكار)توظيف -حجيه
منطقي. بككل توظيفها و ايضا المضادة والاكار النظر

الحكم واقتباس القناع اي المثلة توظيف الستكهادات: -حجيه
القوه لتعزيز النكت و والحوادث القصص و المأثورة والقوال

للحجج. القناعيه

اكثر الصورة ولن القناع اي الصورة توظيف الصورة: -حجيه
اإن السائح وميول وحاجات رغبات علي المؤثرة الوسائل

العامة. العلقات مجال اي كثيرا يستخدم توظيفها

وإثاره القناع اي الوجدان توظيف والعواطف: النفعالت -حجيه
والنفعالت العواطف

: القناع -نظريات

مستوي لطلبه تعليميه مذكره ، القناعي ((،التصال برغوت2005 ععي - 1

القصى. جامعه العلم كليه العامة، العلقات ،قسم ثالث،
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ممارس يستخدمها ان يمكن التي النظريات من العديد توجد
منها: التصالية رسالته اي القناع تحقيق اي العامة العلقات

الثلث:1- التاءات نظرية
التكريع، التوعية، من كل ان 1 لونات" "ميكال يرى
اي والقناع التأثير لعملية مراحل هي المراقبة أو التتبع
نظرية أسم اكتق الثلثة المسميات هذه من الفرد، سلوك
وتتضمن التوعية اي الولى المرحلة وتتمثل الثلث التاءات
بالبراهين ذلك كل والتعزيز والتوضيح اللساني القناع آليات
تمتاز أن يجب كما المتلقين عقول إلى تنساب التي الموزعة
مع بدقة والصياغة التناقض وعدم بالبساطة المعلومات هذه
كما اقناعا، اكثر يكون حتى واضحة بصورة محاورها تحديد
التحيز، وعدم الموضوعية اعالية تكون حتى التوعية اي يكترط
الجمهور مع التعامل اي مسبقة أو ذاتية ااكار من النطلق أو
من المرسل وتمنع التوعية مسار اي تقف أن يمكن التي أو

أهدااه. إلى الوصول

العلمية الحملت في المرحعة أهمية وتظهر التشريع مرحعة فهي الثانية المرحعة اما
لونات ميشال فحسب لوحدها. الغرض تعبى ل التوعية أن ادراك ععى تنص فهي العمومية
أمر من والفوائد المخاطر وبيان الشياء وتوضيح بالتوعية فقط يكفى ل المرحعة هذه في

المخالفة. الشياء طبيعة يحدد قانونى يبين أن يجب بل ما

لععمعية والمتابعة المراقبة من بد ل انه لونت ميشال يرى والمراقبة: التتبع الثالثة: المرحعة
التذكر الى بحاجة النسان وان خاصة والتأثير القناع عمعية نجاح اجل من وذلك ككل
والتنبيه القانون احترام ضرورة ععى التأكيد يستوجب المرحعة هذه باستمرار،ففي والتأكيد
لجدية المصداقية تعطى المرحعة هذه و المكترثين، لغير المراقبة ومتابعة المخالفين ععى

القناعية. لعرسالة المتعقي لدى الهمية درجة من وتزيد العمعية

حالة اي الفرد يواجهها التي العقوبات طبيعة عليه ويترتب
اأن لونات ميكال احسب أهدااه من وصل أين يعرف المرسل أن
والمراقبة بالمتابعة مرتبطة والتأثير القناع عملية نجاح

. ص والتوزيع( لعنشر الععمية اليازوري دار الردن: ( التصال نظريات )2010 ( العلق بشير - 1
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والتأكيد التركيز الى بحاجة النسان لن ككل للعملية

البسيطة1. اليومية أموره اي حتى باستمرار

المعرفي:2- التوازن نظرية
هيدر نكره الذى المقال إلى النظرية هذه بناء يعود

حالة هناك تكون أن النظرية هذه ومفاد عام اي ارينز
بين أي الفرد، كخصية وحدات بين والنسجام التوااق من
التوازن هذا أن كما والتجاهات، والمعتقدات والسلوك الدراك
عليه2 للحفاظ سعى للفرد نفسية ورغبة حاجة هو والنسجام
الناس بين العلقات من أنواع هناك اأن هذا على وبناء
والعجاب الحب مكاعر وهو بالمكاعر متصل هو ما منها والكياء

المكاعر. ونقيض والقبول

البحث: نتائج

التالية-: النتائج استخلص يمكن سبق مما

القرن نتاج هو منه انبثق الذى القناع ععم ان غير قرون منذ يمارس فن القناع -
الباحثين3. بعض يؤكدة ما وهذا العشرين

فى المرسل وقدرة ومعقوليتها وسلمتها الفكرة وضوح ععى القناع عمعية نجاح يتوقف -
وعرضها. الفكرة تقديم

العقعية الستمالت في الرسالة في المستخدمة القناعية الستمالت أهم تتمثل -
استخعصه ما وهذا والعاطفي العقعي السعوبين بين تجمع التى والستمالت والعاطفية

لعدراسة. المعرفى الجانب من الباحث

دار عمان: العلمي) النفس (علم سعد) أبو العطيف عبد واحمد ختاتنة محسن -سامى 1

ص ، سابق مرجع والتوزيع للنكر المسيرة

ص ، سابق ،مرجع الحديثة الدارة ، العلق بكير - 2

. ص القاهرة،، كمس، عين مكتبة العلن، ادارة3 اساسيات :)1991( عبدالحميد اسعد طععت - 3
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العلمية والمادة العلمية لعوسيعة التعرض أهمها من مراحل بعدة القناع عمعية تمر -
. المحتوى1 وتصديق وفهم العلمي المضمون وقراءة

الثلثة التاءات نظرية أهمها من القناع عمعية تفسير فى النظريات من العديد تستخدم -
التشريع والثانية التوعية الولى مراحل ثلثة ععى تقوم والتي لونات ميشال قدمها والتي
المتخصصين بعض اكده ما وهذا المعرفي التوازن نظرية وايضا والمراقبة، التتبع والثالثة

التصال2. نظريات فى

المراجع: قائمة

العربية: أ-المراجع

السوسيولوجى المدخل ،) ( النكاوى واحمد الخكاب -احمد
. الجامعية الكتب دار السكندرية: لععلم،

اي والقناع الصحف محتوي تسويق ،) ( عبدالقادر -بغداد
العدد والجتماعية، النسانية العلوم مجلة العلمية، الرسالة

.

اليازوري دار الردن: ، التصال نظريات ) العلق) -بكير
والتوزيع للنكر العلمية

السوسيولوجى المدخل ،) ( النكاوى واحمد الخكاب احمد - 1

ص ) الجامعية الكتب دار السكندرية: لععلم)
ص والتوزيع( لعنشر الععمية اليازوري دار الردن: ( التصال نظريات )2010 العلق) بشير - 2
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النظرية خلفيته الجتماعي القناع ) ( مصباح -عامر
، الجامعية المطبوعات ديوان الجزائر: العملية، وآلياته

الخطاب اي القناع استراتيجية ،) ( كلباب -جمال

والعغات، الداب كعية بوضياف، محمد ،جامعة منشورة غير ماجستير رسالة القرآني،

العربي والدب العغة قسم

المطبوع الكهار اي القناع (،أساليب عكوري) -ربيعة
الجتماعية العلوم كلية مهيدي، ابن العربي جامعة الجزائري،

النسانية. العلوم قسم والنسانية،

الجزائر: ماجستير، رسالة المكتوبة، الصحافة في القناعية الساليب )2005 سيدهم) ذهبية
‘ قسنطينة

(علم سعد) أبو اللطيف عبد واحمد ختاتنة محسن -سامى
. والتوزيع للنكر المسيرة دار عمان: العلمي) النفس

ط المرورى، العلم اى دراسات ) ( العالم --صفوت
،، القاهرة،

مكتبة العلن، ادارة اساسيات :) عبدالحميد) اسعد -طلعت

ص القاهرة،، كمس، عين

تعليميه مذكره ، القناعي 2005(،التصال برغوت) -علي
العلم كليه العامة، العلقات ،قسم ثالث، مستوي لطلبه

القصى جامعه

الخطابة: ان خلل من القناعى (التصال برقان) -محمد
على المام خطب من للنماذج تحليلية دراسة مع نظرية مقارنة
قسم الجزائر: ماجستير، رسالة عنه، الله رضى طالب ابى بن

والتصال علوم

، البشرى السعوك ععى لتؤثر النفس ععم تستخدم كيف : القناع أساليب ، كوليندا نيك
جرير. مكتبة السعودية: العربية الممعكة ، ، الولى الطبعة

العلنات اي القناعية الستمالت ،) ( قحفاز -وااء

منشورة، غير ماجستير رسالة اليومي، الكروق جريدة اي التجارية
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والجتماعية، النسانية العلوم كلية التبسي، العربي جامعة
النسانية، العلوم قسم

الجنبية: ب-المراجع
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