
ة اساليب االقناع واستراتيجيات الرسال

االقناعية 



استراتيجيات الرسالة االقناعية 

الرسالة االقناعية تستميل العقل أم العاطفة؟ -1•

: الرأى المؤيد الستمالة العقل •

اذا تمت المواجهة بمجادالت عاطفية ضد مجادالت منطقية ، فان -•

تى يتم جمهور المستقبلين يستجيبون أكثر للمجادالت المنطقية ال

صياغتها بطريقة جيدة 

تى الجمهور عبارة عن اشخاص منطقيين يستجيبون للرسائل ال-•

تستميل العاطفة فى حالة واحدة وهى غياب البدائل المنطقية 



استراتيجيات الرسالة االقناعية 

: الرأى المؤيد الستمالة العاطفة -2•

تها بمهارة ، االنسان بطبيعته عاطفى يهتم بالرسائل التى يتم صياغ-•

رى والتى تستميل الحماس و الحب و االهتمام بالذات و المشاعر االخ

التى قد ال تكون منطقية بطبيعتها 

كم لن استخدام الحجج و البراهين و البناء المنطقى و التنظيم المح-•

تكون لها فعالية اال اذا كانت مستخدمة بهدف استمالة العاطفة 



استراتيجيات الرسالة  االقناعية  

اسهاأسعلىنعممأننستطيعثابتةقاعدةهناكليس•

،الظروفأغلبفىأفضلاالستماالتأى

بعضفىأفضلتكونقدالمنطقيةفاالستماالت

أنحينفى،العاطفيةاالستماالتمناألحوال

أخرىظروففىتصلحقدالعاطفيةاالستماالت



استراتيجيات الرسالة االقناعية 

:  استخدام االدلة -2•
تعمال تعتبر الرسائل منطقية كلما استخدمت أدلة و شواهد تؤيدها ويعتمد اس-•

الدليل على طبيعة الموضوع ، وبصفة عامة ال توجددراسات تحدد أية 
موضوعات يالئمها نوع محدد من االدلة وذلك الختالف طبيعة الجمهور 

(  متغيرات النوع و السن و التعليم و غيرها )

دلة و بصفة عامة على القائم باالتصال تدعيم رسائله االقناعية با-•
ير عبارات تتضمن معلومات واقعية و آراء تنسب الى مصادر أخرى غ

القائم باالتصال 

الة بشكل عام يتوقف فعالية االدلة على اسلوب تقديم و عرض الرس•
من فاالسلوب القوى يدعم من فعالية االدلة و العرض الضعيف يقلل

تأثيرها 



استراتيجيات الرسالة االقناعية 

:  استخدام أوتار الخوف -3•
هل من االفضل اعطاء معلومات للجمهور أم استثارة خوفه ؟ •

خوف تتباين تاثيرات أوتار الخوف دراسات أثبتت أن اوتار ال•
خرى العالية أكثر تاثيرا و فعالية و العكس اثبتته دراسات أ

بط االتجاه الحديث يشير الى أن مستويات أوتار الخوف ترت•
:  بعدة متغيرات بعاليتها 

اهمية الموضوع بالنسبة للمستقبل -أ•

نوع الشخصية -ب•

مصداقية المصدر -ج•



استراتيجيات الرسالة االقناعية 

: تنظيم او ترتيب الرسالة -4•

ن تشير دراسات عديدة الى اهمية تنظيم الرسالة كعنصر يزيد م•
االقتناع بها و قليل من الدراسات اثبتت عدم أهمية هذا العنصر

ما موقع ايراد الحجج و االدلة و تاثير ذلك على فعالية: التساؤل المثار•

( فى البداية ، فى الوسط ، فى النهاية ) ؟الرسالة

لحجج الرسالة التى تؤيد وجهة نظر معينة يتساوى فيها موقع ادراج ا-أ
و االدلة  

مؤيدة و الرسالة التى يعرض فيها القائم باالتصال وجهتى النظر ال-ب
موقف المعارضة تدرج الحجج و االدلة فى نهاية الرسالة و فى اتجاه ال

الذى يتبناه القائم باالتصال لتدعيم وجهة النظر 



استراتيجيات الرسالة االقناعية 

:تكرار الرسالة -5•

لمضادة تكرار الرسالة بمعدل معتدل يعمل على تقليل المناقشات ا-•

ضادةالتكرار الزائد يؤدى الى الضجر و الملل وتزداد المجادالت الم-•

•

و مجرد التكرار ليس مفيدا و لكن التكرار مع التنويع ه” •

ر الفعال ، أى التكرار الموظف أو التكرار غير النمطى و غي

”  المقولب 



استراتيجيات الرسالة االقناعية 

:  الهدف فى الرسالة االقناعية -6•

هدفها االقناع اكثر فعالية كلما حاولت الرسالة ان تذكر نتائجها أو-•
بوضوح 

ا بنجاح المعلومات الواضحة و الحقائق التى تذكر بوضوح يتم نقله-•

ط لكن يؤخذ فى االعتبار أن الهدف الواضح فى الرسالة قد ينش-•
منى االتجاهات المقاومة و العمليات االنتقائية فى حين أن الهدف الض

قادر على التغلب على ذلك 

يتوقف األمر على نوعية الجمهور و مستواه التعليمى و ” •
الثقافى وطبيعة الموضوع و مدى تشابك عناصره وحجم و 

”  مستوى المعلومات عن الموضوع لدى الجمهور 



استراتيجيات الرسالة االقناعية 

معارضة  تقديم الحجج التى تؤيد جانبا واحدا و تقديم الحجج ال-7•

:  الرأى المؤيد لعرض جانب واحد من الموضوع •

تقديم الحجج المعارضة و المؤيدة لموضوع واحد تضعف -•

ه االصلى بعضها البعض و النتيجة أن يبقى الفرد فى نفس موقف

:  الرأى المؤيد لعرض الجانبين •

يؤدى الى تقديم الجانبين المؤيد و المعارض يكون اكثر فعالية و-•

عاية تغيير اتجاهات الجمهور االكثر تعليما وتحصينه ضد الد

المضادة 



اعية االساليب المستخدمة فى عرض  الرسالة االقن

:اسلوب التدرج فى الطلبات من االصغر الى االكبر -1•

ى طلب يعتمد هذا االسلوب على ان الفرد الذى تم اقناعه لالستجابة عل•
صغير من المحتمل ان يستجيب للطلبات التالية 

:  اسلوب التدرج فى الطلبات من االكبر الى االصغر -2•

التأكيد من يبدا هذا التكتيك برسالة اقناعية تتطلب عمال يتم رفضه ب•
معتدلة قبل الجمهور ن ثم تاتى بعد ذلك رسالة الحقة تتطلب نتائج

وهو السلوك المطلوب من البداية ويعتمد هذا االسلوب على درجة 
لوب تبادلية اس) الفائدة التى يحصل عليها المتلقى من القائم باالتصال 

م تنازالت وهو اسلوب يستخدم فى االتصال الشخصى أى تقدي( الفائدة 
من الجانبين حتى ال ينتهى موقف االتصال 



عية األساليب المستخدمة فى عرض الرسالة االقنا

رج فى يتوقف استخدام اسلوب التنازالت فى ميكانيزم التد•

:  على الحاالت التالية الطلبات من األكبر الى األصغر 

ان يكون الطلب األصلى كبيرا بدرجة كافية -•

أن يكون الجمهور رافضا الطلب االصلى الكبير -•

عداء اال يثير الطلب األصلى الكبير استياء أو غضب أو-•

الجمهور

أن يكون الطلب الثانى اصغر من الطلب األول -•


