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اللجنة الوطنية للجان العمالية   منظمة العمل العربية 

 بالمملكة العربية السعودية 

 

 إعداد  

 مكتب العمل العربي  
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آراء اآلخرين نحو رأي مستهدف يقوم المراسل او المتحدث بمهمة    عي هو عملية تحويل أو تطو

لى مهارة  إ قناع ليس قتناع وتحتاج عملية اإلو المستقبل فهو القائم بعملية االأاما المستهدف  ، قناعاإل

و  ألى وجود بعض االستعداد لدى المستهدف،  إ   عن االقناع فقط ولكن أيضًا  والمسؤول القائم بالحديث  

 مساعدته على خلق هذا االستعداد لدية. 

و الكاتب لأللفاظ واالشارات التي يمكن ان تؤثر في تغيير االتجاهات  أوهو استخدام المتحدث 

 والميول والسلوكيات. 

 ي. أو ر أخر وإخضاعه لفكرة عمليات فكرية وشكلية يحاول فيها أحد الطرفين التأثير على اآل

وهو تأثير سليم ومقبول على القناعات لتغييرها كليًا او جزئيًا من خالل عرض الحقائق بأدلة  

 ضحة. مقبولة ووا

التعريفات السابقة   جادة مهارات االتصال والتمكين من  إفرع عن    قناعاإلن  أويظهر جليًا من 

مع وجود فوارق قد تكون دقيقة   قناعاإلوآدابه. وتتداخل بعض الكلمات في المعنى مع    الحوار  فنون

أمثال هذه  إ البعض؛ ومن  فا لى درجة خفائها عن  التفاوض.  اإلغراء،  الخداع،  تهييج  بلكلمات:  عضها 

 وهكذا.  قتناع اللغرائز وبعضها تزييف للحقائق وبعضها مجرد حل وسط واتفاق دون  

 .التعرض االختياري لإلقناع  .1

 . تأثير الجماعة التي ينتمي إليها الفرد .2

 الرأي. تأثير قيادات  .3
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دون ممارسة ضغوط علية إن    ن يكون تعرض الفرد للرسالة اختياريًاأ  عقنا اإلتتطلب عملية  

بهدف   الضغوط  مما    ستثارة ا  لىإتؤدي    قناعاإلممارسة  الرسالة،  لمضمون  الداخلي  الرفض  عوامل 

ن يركز على مساعدته على التهيئة الذاتية  أيصعب مهمة القائم باإلقناع ولهذا يجب للقائم باإلقناع  

 لالقتناع. 

 

التي ينتمي   األساسية  الجماعة  المستهدفون  إتقوم  االنضمام  أليها  التي يرغبون في  و حتى 

 قناع لديهم.اإل ليةليها بدور قوى في التأثير على عم إ

التأثير على المتلقي عن طريق ضرب األمثلة    باإلقناعيمكن للقائم   استخدام هذا الدور في 

 رأي الفئة المستهدفة بالرسالة.  توجيهافراد الجماعة في   أحدالمالءمة، واستغالل اقتناع 

 

فراد ذو التأثير الذين يساعدون اآلخرين ويقدمون لهم النصيحة. ويتأثر  قيادات الرأي هم األ

في تغيير   هامًا عالم، يعمل قادة الرأي دورًاو اإلأبهم األفراد أحيانا أكثر من تأثرهم بوسائل االتصال 

 اتجاهات األفراد، ويمكن للقائم باإلقناع أيضًا استخدام هذا الدور في التأثير على المتلقي. 
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 . االستمالة االعتماد على العاطفة أو المنطق في  .1

 رجة من التخويف لتحقيق االستمالة. االعتماد على د .2

 البدء باالحتياجات واالتجاهات الموجودة لدي المتلقي.  .3

 عرض وتحليل اآلراء المتباينة للموضوع.  .4

 ربط المضمون بالمصادر او المراجع.  .5

 درجة الوضوح والغموض في الرسالة.  .6

 الترتيب المنطقي ألفكار الرسالة.  .7

 التأثير المتراكم والتكرار.  .8

ن الشمس والرياح تراهنتا على إجبار رجل على خلع معطفه؛ وبدأت  أتروي بعض األساطير  

الرياح في محاولة كسب الرهان بالعواصف والهواء الشديد والرجل يزداد تمسكًا بمعطفه وإصرارًا على  

عنه؛ واليأس أحد الرحلتين كما يقول أسالفنا. وجاء دور  ثباتة وبقاءه حتى حل اليأس بالرياح فكفت  

ن شاهدها حتى خلع معطفه مختارًا  أجل بضوئها وحرارتها فما  ر الشمس فتقدمت وبزغت وبرزت لل

 راضيًا ... 

والمحاورة يبقيان على الود   اإلقناعن اإلكراه والمضايقة توجب المقاومة وتورث النزاع بينهما أ

لغة األقوياء وطريقة األسوياء؛   الحوار كما هو   اإلقناعير بسهولة ويسر ورضا. ان  واأللفة ويقودان للتغي

وما ألتزمه إنسان أو منهج إال كان االحترام والتقدير نصيبه من قبل األطراف األخرى بغض النظر عن  

 قبوله. 
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بما يعزز   المسلمين ودستورهم وفيهما كل خير ونفع قد جاءا  والقرآن والسنة وهما نبراس 

والت  إلقناعا المحاجة  فآيات  أثره،  على  عروشها  فويؤكد  على  خاوية  وهي  قرية  على  مر  كالذي  كر 

وكالملك الذي حاج إبراهيم علية السالم في ربه كمناقشة مؤمن آل فرعون قومة؛ وأما األحاديث فمن  

بعد    أشهرها حديث الشاب المستأذن في الزنا؛ وحديث الرجل الذي رزق بولد أسود؛ وحديث األنصار

وفنونه    اإلقناع إعطاء المؤلفة قلوبهم وتركهم؛ كل هذه النصوص مليئة بالدروس والعبر التي تصف  

 وطرائقه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

 

 بمصالح اآلخرين.  هتمامهاويحصل عليها من تأريخ المصدر إضافة إلى مدى الثقة:  •

 في الوعود واألخبار والتقييم. المصداقية:  •

 كلمة، مقالة، منطق، عاطفة. القدرة على استخدام عدة أساليب لإلقناع:   •

 المستوى التعليمي والثقافي والمعرفي  •

 االلتزام بالمبادئ والقناعات التي يريد إلقناع اآلخرين بها  •

 

 واضحة ال غموض فيها بحيث يستطيع جمهور المخاطبين فهمها فهمًا متماثاًل. •

 . بروز الهدف منها دون حاجة لعناء البحث عنه •

   .مرتبة ترتيبًا منطقيًا مع التأكيد على األدلة والبراهين •

 ". لكل مقام مقال"مناسبة العبرات والجمل حتى ال تسبب إشكااًل أو حرجًا  •

 اآلخرين؛ ألن المحاصر سيقاوم وال ريب.  واستعداء بعيدة عن الجدل  •

 

 

 بيئية. والالفروق العمرية  •
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 الثقافية والمذهبية.  ختالفات اال •

 . المكانة العلمية والمالية واالجتماعية •

 . مستوى الثقة بالنفس •

 . االنفتاح الذهني •

 القدرة على نقل المبادئ والعلوم واألفكار بإتقان.  .1

 معرفة أحوال المخاطبين وقيمهم وترتيبها. .2

 : حسن الخلق، أناقة المظهر، الثقافة الواسعة. ةالشخصية بأركانها الثالث الجاذبية  .3

 . التفاعل اإليجابي الصادق مع الطرف اآلخر .4

مع   الحوارمهارات االتصال وإجادة فنون    متالكاآلياته من خالل  و  .اإلقناعالتمكين من مهارات   .5

 االلتزام بآدابه. 

 . سبحانهالتوكل على اهلل ودعائه مع حين الظن به  .6

 ة لألوقات. يعاإلعداد الكامل فاألنصاف إتالف للجهد ومض .1

 البدء باألهم أواًل خشية طغيان ماال يهم على المهم.  .2

 اختيار التوقيت المناسب لك وللطرف اآلخر.  .3

 

 توضيح الفكرة بالقدر الذي يزيل اللبس عنها.  .1

 والتدرج.  المنطقية .2
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 العناية بحاجات الطرف اآلخر. .3

 تفعيل أثر المشاعر.  .4

 دحض الشبهات والرد على االعتراضات.  .1

  ت مشاركته في الجواب عن االعتراضا التأكد من درجة االقتناع من خالل إخبار الطرف اآلخر أو  .2

 . اقتناعهأو حماسته للعمل المبنى على 

 التفعيل السلوكي المباشر. .3

 لى ال يشوبه حظ نفس. اعن يكون القيام خالصًا هلل سبحانه وتأ .1

 االلتجاء هلل بطلب العون والتوفيق ووضوح الحق.  .2

 الرئيسية وهي:   اإلقناعوجود متطلبات   .3

 االقتناع بالفكرة. وضوحها. •

 القدرة على إيضاحها، القوة ي طرح الفكرة.  •

 . اإلقناعتوافر الخصال الضرورية في مصدر   •

وقيم .4 المتلقي  تقمص    همعرفة شخصية  عليك  ينبغي  وقد  ترتيباتها.  تحديد  مع  واحتياجاته 

شخصيته لتعرف على دوافعه ووجهة نظرة. كما يجب معرفة حيلة وأالعيبه حتى ال تقع في  

 شراكها. 

وتحليل   .5 المتوهمة  أو  الحقيقية  مآخذها  معرفة  مع  إليها  تدعو  التي  الفكرة  مميزات  حصر 

أن أسلم طريقة للتغلب على    عنها، واعلمالشافي المعارضة السلبية المحتملة وإعداد الجواب  

 االعتراض أن تجعله من ضمن حديثك. 

اختيار األحوال المناسبة لإلقناع: زمانية ومكانية ونفسية وجسدية؛ مع تحين الفرصة المناسبة   .6

 لتحقيق ذلك. 

 إلى:  اإلقناع تحليل  .7
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 مقدمات متفق عليها كالحقائق والمسلمات.  •

 على المقدمات. نتائج منطقية مبنية  •

االبتعاد عن الجدل والتحدي وإتهام النوايا، ألن جعل الطرف اآلخر متهمًا يلزمه بالدفاع وربما   .8

 المكابرة والعناد. 

 إذا كنت ستطرح فكرة في محيط ما: فروج لها عند أركان ذلك المحيط قبل البدء بنشرها.  .9

 تعلم أن تقارن بين حالتين ومسلكين لتعزيز فكرتك.  .10

  متى وكيف تنهي حديثك. حدد مسبقًا .11

 لخص األفكار األساسية حتى ال تضيع في متاهة الحديث المتشعب.  .12

 . كحتى ال تخون كلغة جسد  باضبط نفسك حتى ال تستثر؛ وراق .13

 أشعر الطرف المقابل باهتمامك من خالل:  .14

 ربط بداية حديثك بنهاية حديثة ما أمكن.  •

 تعزيز جوانب االتفاق.  •

 إياه. أشعره بمحبتك وعذرك   •

 ألن موافقة الطرف اآلخر شكلية تزول بزوال االستبداد. االستبداد والتسلط:  .1

فيصعب إقناع المعتد برأيه وتتعاظم الصعوبة إذا كان المعتد بنفسه  طبيعة الشخص المقابل:   .2

 جاهاًل جهاًل مركبًا. 

 كثرة األفكار مما يربك الذهن.  .3

 . مستوى القناعة أو ضعف أداء الرسالة من قبل المصدرتذبذب  .4

هذه نتيجة مبكرة تقضي على كل جهد قبل  االعتقاد الخاطئ بصعوبة التغيير أو استحالته:   .5

 تمامه.

 ة اإلشادة بحق من قبل المصدر تجاه المستقبل. افثق ختفاء ا .6
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 الرفق في كل شيء إال زانه.  ن" ما كا .1

دق في الحديث خلة حميدة يكفيك عليها الصدق حتى لو كان في حديثة ما ال ينبغي؛ فال  الص  .2

 . تعارض بين تصحيح الخطأ ومكافأة الصادق

بدراية وتمكن من خالل متانة المعرفة وسالمة الممارسة؛ إذا وجدت    اإلقناعسوف تمتلك مهارة   .3

 الموهبة فخير على خير وإال فالمقدرة وحدها تفي بالغرض. 

البد أن تكون مقتنعا جدًا من الفكرة التي تسعى لنشرها، ألن أي مستوى من التذبذب  

 الفكرة للغير.أن يحول بينك وبين إيصال   سيكون كفياًل

استخدم الكلمات ذات المعاني المحصورة والمحددة مثل: بما أن، إذن، وحينما يكون ... 

راقة  بفيها شيء من حصر المعنى وتحديد الفكرة، ولتحذر كل الحذر من التعميمات ال   الخ، فهذه األلفاظ

 التي ال تفهم أو ذات معاني واسعة. 

رك الجدل العقيم الذي يقود إلى الخصام يقول أحدهم )إذا أردت أن تكون موطأ األكناف  ت

ودودا تألف وتؤلف لطيف المدخل إلى النفوس، فال تقحم نفسك في الجدال وإال فأنت الخاسر، فإنك  

إن أقمت الحجة وكسبت الجولة وأفحمت الطرف اآلخر فإنه لن يكون سعيدًا بذلك وسيسرها في نفسه  

 و تخسر اكتساب صديق، أيضًا سوف يتجنبك اآلخرون خشية نفس النتيجة(. ألك تخسر صديقًا بذ

إليها النتيجة وتفضي  المقدمات المنطقية:   .1 وهي البيانات أو الحقائق أو األسباب التي تستند 

 إليها. 
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أو المجادل، مثل على ذلك: المواطنون الذين    اوهي مالنتيجة:   .2 إليها المحاور  يرمي الوصول 

ساهموا بأموالهم في تأسيس الجمعيات هم الذين لهم الحق اإلدالء بأصواتهم فقط، وانت لم  

 تساهم في الجمعية ولذلك ال يمكن أن تدلي بصوتك. 

 اختيار العبارة اللينة، واالبتعاد عن الشدة اإلرهاب والضغوط وفرض الرأي. 

احرص على ربط بداية بنهاية حديث المتلقي ألن هذا سيشعره بأهمية كالمه لديك وأنك  

معلوماتك   بقوة  التي تشعره كذلك  واألرقام  الحقائق  له  قدم  ذلك  بعد  ثم  بكالمه،  وتهتم  تحترمه 

 . هوأهميتها وواقعية حديثك ومصداقيت

 بكل حق يظهر على لسان.   –غير المصطنع  –أظهر فرحك الحقيقي  

 

 


