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  :البحثملخص 

وقد تبني ، يتناول هذا البحث أهم مفرزات العالقات العامة واليت هي التأثري باآلخرين إجياباً
للباحث أن التأثري مهارة ميكن صقلها من أجل احلصول على درجة عالية من العالقات العامة 

  ...الناجحة

  :   املقدمة

  احلكماء أحد قاله ما هذا...  أثراً لتترك خلقت

  ...ما تغيرياً حتدث أن...  شيئاً تضيف أن...  أثراً تترك نأ

   ما أحد على تأثرياً له شخص كل نإ"

 عشرة حنو على ما تأثري هلم سيكون اًاحنراف األشخاص أكثر حىت بأن االجتماع علماء خيربنا
  .حيام مرحلة خالل آخرين آالف

  ؛آخر جمال يف القادة أحد يتبع و ااالت أحد يف آخرين يقود منا واحد كل أن يعين هذا

  .أتباع على احلصول على القدرة هي" التأثري"واليت من أهم مفرزاا   القيادة نأل

  ١".فقط نزهة يف ذاهب شخص الإ هو ما يتبعه أحد وال قائداً نفسه يظن من نإ

 مارتن(و )هتلر( أن كما ،)جونز جيم( كان ذلككو ،مؤئراً قائداً الناصري )يسوع(كان  قد
  .قادة مجيعهم انواك...)كيندي ف جون(و )تشرتشل وسننت( و األصغر) كينغرلوث

  ٢."أتباعه له كان منهم واحد فكل اإلدارية وقدرام الفردية قيمهم اختالف من الرغم على

 املؤسسايت املستوى على أم الفردي املستوى على اءسو تطويرها و صقلها كنمي مهارة التأثري نإ
  .جيايبإ تغيري خلق دف وذلك

 عالقة ويف الناس من ماعاتاجلو راداألف سلوك يف التأثريإال  الرئيس العامة العالقات هدف وما"
 لتحقيق حامسة وآرائهم ومواقفهم انطباعام تعد الذين مع باحلوار وذلك خر،باآل منهم كل

  ٣."النجاح

  

                                                           
١
  .املقدس الكتاب ماكسويل،مجعية س بداخلك،جون القائد تطوير :ينظر 

٢
  .٢،ص١،ص نفس املرجع السابق :ينظر 

٣
  .٥والتطوير،ص للتدريب الدولية السورية األكادميية منشورات ، األول اجلزء ديفيز، أنتوين العامة، العالقات عن تعرفه أن جيب شيء كل: ينظر 



  :أمهية البحث

  :البحث حول لكل حبث أمهية خاصة يتركز حوهلا، تتركز األمهية يف هذا

إلقاء الضوء على أمهية فهم الدوافع واحلاجات البشرية أثتاء التأسيس لعالقات عامة مضمونة  •
  .النتائج

إلقاء الضوء على امليول واإلجتاهات عند االنسان من أجل توظيفها يف خطة متكاملة ضمن  •
 .دائرة العالقات العامة

  :سبب االختيار

يف أمهية البحث السبب الرئيسي يف اختيار البحث كوا تشكل األسباب اليت ذكرا سابقاً  •
  .تشكل نقطة البداية قبل البدء بالعمل يف أي مشروع عالقات عامة

 .أمهية املوضوع لرجل العالقات العامة الناجح •

 .إلقاء الضوء على أمهية التأثري يف جناح العالقات العامة •

  :أسئلة البحث

  العالقات العامة؟هل يعترب التأثري من أهم مفرزات  •

 هل ميكن صناعة التأثري؟ •

 هل ميكن ضبط التأثري؟ •

 ما شروط التأثري الفعال؟ •

  .  هذا البحث حماولة أكادميية لإلجابة على هذه األسئلة

  :صعوبات البحث

من أهم صعوبات البحث تشعب املوضوع إىل عناوين متنوعة وصعوبة ضبط هذه التشعبات  •
  .قدر املستطاع

 .وظف التأثري يف العالقات العامة، "حسب معرفيت"جود مرجع متخصص إضافة إىل عدم و •

  

  



  :الدراسات السابقة

أي دراسات سابقة ربطت التأثري " حسب معرفيت"هناك دراسات سابقة متنوعة لكنين مل أجد 
  .بالعالقات العامة

  :اجلديد الذي يقدمه البحث

الصفحات حماولة يف إضافة معرفية  إثراء املعرفة من أهم ما يصبو إليه الباحث لذا تعد هذه
  .ممنهجة تصب يف مكتبة العالقات العامة

  :املنهجية املتبعة يف البحث

  :منهج البحث: أوالً

  .قام الباحث باتباع منهج االستقراء الشبه الكامل من أجل مجع املادة العلمية لبحث التأثري •
  .من املختلف ومن مث قام باتباع منهج املقارنة العلمية ملعرفة املتشابه •
  .وبعدذلك جاء منهج حتليل املادة العلمية للوصول للنتائج املرجوة •

  :منهج الكتابة: ثانياً

 .قمت بعزو كل معلومة من مصادرها األساسية •

 .اسم صاحبه ورقم الصفحة، بالنسبة إىل احلواشي قمت بذكر اسم املصدر •

 .خاصة ختمت البحث بذكر أهم التوصيات اليت ارتأيت أا ذات أمهية •

  

  

  

  

  

  

  



  :خطة البحث

  .خامتةو مخسة مباحث، مقدمةحوت هذه الرسالة على 

  :املقدمة

سبب ، املنهجية املتبعة يف البحث، الدراسات السابقة، أسئلة الدراسة، أمهية البحث: وتشمل على

  .اجلديد الذي يقدمه البحث، االختيار

  :املبحث األول

  .شروط التأثري، نوعية التأثري، مستويات التأثري، األربعة مناذج التأثري، تعريف التأثري: ويشمل على

  :املبحث الثاين

  :املصطلحات املتقاطعة مع التأثري: ويشمل على

 .التواصل والتأثري •

 .اإلقناع والتأثري •

  :املبحث الثالث

  .التأثري عن طريق معرفة احلاجات والدوافع: ويشمل على

  :املبحث الرابع

  .طريق معرفة االجتاهات وامليولالتأثري عن : ويشمل على

  :املبحث اخلامس

  .منوذج عملي عن شخصية مؤثرة: ويشمل على

  :اخلامتة

  .وتشمل النتائج والتوصيات



  مدخل إىل التأثري:املبحث األول

  :التأثري تعريف

         ، ثريأللت تعاريف عدة للباحث تبني وانترنت كتب من املتنوعة املصادر يف البحث خالل من
  .تباعاً أمهها ذكر على وسأقتصر

 عرب الصحيح، باالجتاه األفراد أو املنظمة نشاطات توجيه عن عبارة هو التأثري :األول التعريف
  ٤.والتواصل اإلشراف ،التنظيم ،القيادة، األساسية اإلدارية النشاطات استخدام

 باإلدارة منحصرة غري وجماالته اإلدارية، بالعملية التأثري حصر أنه التعريف هذا يف املالحظ و
.فقط  

 عند جتعله، املتلقي لدى جديدة أفكار إضافة عن ناجتة نفسية حالة إضافة هو التأثري: الثاين التعريف
 دور النفسية احلالة وهلذه لديه، اليت واملعلومات األفكار وجمموعة النفسية احلالة ذه مدفوعاً حتركه
  ٥.معني اجتاه يف معينة لفترة الناس من جمموعة أو إنسان سلوك تغيري يف أساسي بل ،جداً كبري

 وتوجيه بصقل يكون قد التأثري بينما األفكار ضافةإ على يركز أنه التعريف هذا يف املالحظ و
.الفرد لدىاً مسبق املوجودة األفكار  

 لدى خيلق حبيث املتأثر و املؤثر ومها عاملني بني اجتماعي تفاعل نتيجة هو التأثري: الثالث التعريف
6.معني فعل رد عليه املؤثر

 

.واملتأثر املؤثر بني تفاعل من بد فال حيدث لكي التأثري أن التعريف هذا يف املالحظ و  

 مكانة التأثري أعطوا مثل الباحثني من العديد االتصال؛ عملية مركبات أحد هو التأثري :الرابع التعريف
  .اتصال عملية كل يف وهام ضروري مركب عن عبارة التأثري أن وادعوا االتصال عملية يف مركزية

.االتصال عملية عناصر أهم من التأثري أن التعريف اهذ يف املالحظ و  

 يؤثر أن يستطيع أساسها وعلى ميتلكها معينة سيطرة أو القائد ميلكها قوة هو التأثري: اخلامس التعريف
 . اآلخرين سلوك يف

                                                           
٤
 www.alwatan.comموقع جريدة الوطن : ينظر  

٥
  www.naqed.infoشبكة الناقد اإلعالمي : ينظر  

٦
  www.education.gov: ينظر  



 عن التأثري ينتج قد بينما الشخص قوة و بسيطرة يرتبط التأثري أن التعريف هذا يف املالحظ و
.األفراد من متناغمة جمموعة  

  : أن يف تشترك السابقة التعريفات كل أن نالحظ

 .االتصال عملية من اليتجزأ جزء هو التأثري •

  ...التوجهات، السلوك، هدف التأثري هو إحداث تغيري ما يف الرأي •

  .جياباًإأم  ىل تغيري سلباًإالتأثري املختار هو مهارة منظمة بغية الوصول : التعريف املختار

  :شرح التعريف

من الواضح لدى الباحث أن التأثري عملية ميكن كسبها وصـناعتها  : مهارة •
  .ومن عدم الدقة وصف التأثري بأنه موهبة

البعد عن العشوائية أهم شىيء يف التأثري بنائه ضمن خطة بعيدة كل : منظمة •
 .وهذا يضمن التأثري الفعال الناجح

ن لكل عملية ناجحة مـدخالت  إ :جيايبإ أو يبىل تغيري سلإبغية الوصول  •
هي التغيري؛ بغض النظـر   وخمرجات واملخرجات املطلوبة من عملية التأثري

  .جياباًإأم  عن كون التغيري سلباُ

  ٧األربعة التأثري مناذج

 الناس حياول عندما حتدث للمحادثة مناذج أربعة بتحديد )مارجريسون تشالز( دارةاإل أستاذ قام
  :وسأذكرها حسب الترتيب التايل، البعض بعضهم على التأثري

 :اإلقناع منوذج-١

  . موقفه على املوافقة أو بتبين اآلخر الطرف قناعإ الطرفني أحد حياول وفيه

  

  

  

                                                           
٧
  .٧ص، مكتبة جرير، هاري ميلز، فن اإلقناع: ينظر  



  : منوذج التفاوض -٢

 ويتنازل التفاوضب يبدأ عندئذ اًكلي اًقناعإ خراآل قناعإ الطرفني أحد يستطيع ال احلالة هذه وفيه
  .املفاوضة اية يف وسط حل جيادإ يف يتسبب ما وهو قليالً الطرفني من كل

   

    

  

  

  :التعصب منوذج-٣

 ملا اعتبار دون التحرك ورفضه ثابتة مواقف الطرفني من كل اختاذ عقب التعصب هذا حيدث
  .اآلخر الطرف يطلبه

  

  

  

  

  

  :االستقطاب منوذج-٤

  .احلديث استمر كلما اهلوة تتسع عندما هذا حيدث

      

  

  



أراد الباحث من خالل عرض النماذج األربعة للتأثري التنويه على أن عملية التواصل والتأثري 
نتعامل معه غالباً ما خيتلف عنا باآلخرين ليست بالسهولة اليت نعتقد وذلك ألن الطرف اآلخر الذي 

لذلك إن املرونة ضرورية أثناء عملنا يف العالقات العامة فيجب العمل على تقريب ، يف وجهات النظر
  املسافات وعدم التعصب وعلى أن تكون عالقاتنا العامة

  شفافة وذات اجتاه مزدوج وتفاعلية 

  ٨:مستويات التأثري

  :ضرورة عرضها ومناقشتهاللتأثري عدة أنواع يرى الباحث 

  . يتطرق إىل العمليات الذهنية والعقلية كالتعليم والتفكري: التأثري يف املستوى اإلدراكي -١

 .زيادة طالب دبلوم العالقات العامة مبفاهيم هذا العلم بعد اتباعهم دورات ختصصية يف ذلك: مثال

  .يت ميكن قياسها عادةهي التغيريات الظاهرة وال: التأثري يف املستوى السلوكي -٢

التغيري الذي طرأ على سلوك الطالب هل زادت معرفتهم؟ هل حتسن تواصلهم؟ هل زادت : مثال
 ...مهارام؟

  .ويقصد ا ردود فعل عاطفية جتاه موضوع معني: التأثري يف املستوى العاطفي -٣

 . يتجلى ذلك يف دفاعهم عن قضايا العالقات العامة: مثال

  ٩:نوعية التأثري

  :للتأثري عدة أنواع حسب الشرحية املوجه إليها ومن هذه األنواع

وهذا النوع من التأثري حيدث عندما ال يكون للمتلقي آراء أو أحاسيس أو آراء ): البناء(الصقل -١
  .جتاه موضوع معني قبل تعرضه هلذا املوضوع من خالل عملية االتصال

  .وال يعرف عنها شيئاً من قبلعندما يبدأ شخصاً ما بتعلم لغة جديدة : مثال

  .أما النوع الثاين حيدث بعد القيام بعملية االتصال يبدأ التغيري يف الرأي، املواقف، السلوك: التغيري -٢

بعد أن نشرح لألطفال أمهية االهتمام بالبيئة والنظافة نبدأ مبالحظة تغيري سلوكيام وآراؤهم : مثال
 .جتاه هذا املوضوع

                                                           
٨
 www.cms.education.gov: ينظر  

٩
  .نفس املرجع السابق: ينظر  



ا النوع األخري هو تعزيز اآلراء، املواقف، املشاعر، لدى املتلقي من خالل التعرض أم:  التعزيز -٣
  .لنفس الرسالة

  .عندما يتخصص أحد الطالب يف جمال معني مع الوقت تتعزز آرائه جتاه اال الذي ختصص به: مثال

  :شروط التأثري

توافرها للوصول اىل تأثري من خالل ذكر تعريف التأثري ميكن أن نستخلص أهم الشروط الواجب 

  .ناجح وسأذكرها تباعاً

دراسة حتليلية منتظمة للجمهور املستهدف، إن لغة اخلطاب املوجهة إىل طالب  •
املدارس بغية التأثري فيهم وإحداث تغيري ما ختتلف عن اللغة املوجهة إىل طالب اجلامعات 

  ...ناهيك عن العمال
 .للوصول إىل اهلدف املنشود وجود خطة دقيقة مرتبطة جبدول زمين حمدد •

 .تقسيم اخلطة إىل مراحل ومتابعة إجناز كل خطة على حدة •

امتالك فريق العمل للمهارات الشخصية والعلمية وبناء فريق عمل مؤهل ومدرب  •
ألن التأثري يتناسب طرداً مع خربة وكفاءة فريق ، يعد من أساس جناح عملية التأثري

 .العمل

 .التأثري ممكن قياسهأن يكون اهلدف من عملية  •

 .أن اهلدف من التأثري واقعي •

  

  

  

  

  

  



  مصطلحات متقاطعة مع التأثري: ملبحث الثاينا

  :مصطلحات متقاطعة مع التأثري

سينتقي الباحث أهم املصطلحات اليت قد تتقاطع مع مفهوم التأثري ومن هذه املصطلحات 

  ).التواصل واالقناع(

 :التواصل والتاثري -١

  ١٠:مفهوم التواصل •
اإلبالغ واالنتهاء، أما يف ، اجلمع، االلتئام، الترابط، اإلقتران التواصل يف اللغة العربية يعين

إخبار ، إرسال، ترابط، تراسل، تعين إقامة عالقة  communicationاللغة العربية فكلمة
 .وهذا يعين أن هنالك تشابه يف الداللة واملقصود بني املفهوم العريب واملفهوم الغريب. وإعالم

التواصل بأنه اآللية اليت بواستطها توجد   Charles Coley ويعرف شارل كويل
  .العالقات اإلنسانية وتتطور 

  .أن التواصل هو جوهر العالقات اإلنسانية وحمقق تطورها من خالل هذا التعريف جند

١١:مناذج التواصل
 

سأذكر منها النموذج السلوكي الذي وضعه احمللل  لقد أوجد علماء النفس عدة مناذج للتواصل
وذلك لتوضيح الربط بني التواصل والتأثري  ١٩٤٨عام  Lasswellالنفسي االمريكي الزويل 

 :والذي يتضمن ما يلي

 )من؟(ملرسل ا -١

 )ماذا يقول؟(الرسالة  -٢

  )الوسيط(بأية وسيلة  -٣

  )املتلقي(ملن  -٤

 )أثر(وألي تأثري  -٥
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إن اهلدف من عملية اإلتصال إحداث تأثري لدى املتلقي، وبالتايل فإن أهم ما مييز بني التأثري 
  .واإلتصال هو أن التأثري نتيجة والتواصل وسيلة

 :علوم التواصل

االتصال وازدياد تأثري تقنياته كثرة من االختصاصيني يف العديد من ااالت استرعى تطور 
  .وحاول كل منهم ربطه يف جمال ختصصه

  ... للتواصل أنواع فهنالك التواصل البيولوجي، اإلعالمي، االجتماعي، السيكولوجي واالقتصادي

، خصائصه، له أدواته مع العلم أن كل جمال من ااالت، وبالتايل تتسع لتشمل آفاق عديدة
 ...مجهوره ووسائل تأثريه

وهنالك عدة علوم ترتبط بالتواصل مثل العالقات العامة، األخبار واإلعالم، السيمولوجيا، علم 
 ...التسويق، علم النفس وعلم االجتماع

البد للعالقات العامة أن تفهم جيداً كيف تستفيد من جتربة كل علوم االتصال من جهة ، 
توظف تلك املعرفة للتواصل والتاثري يف مجهورها يف عامل قائم على ثورة تواصل  وتعرف كيف

اليت هي من دون شك ثورة يف املعلومات وثورة يف التقنيات، لكي تتمكن من حتقيق اهلدف 
  .النهائي هلا أال وهو التغيري اإلجيايب

  :والتأثري اإلقناع

  :اختار الباحث التعريف التايل لإلقناع

  .و عملية التأثري على قيم الشخص ومواقفه وسلوكهه اإلقناع

  .اإلقناعيشكل مفهوم التأثري مفتاح فهم عملية 

  ١٢:املستمع إلقناعاهنالك طريقتان 

  االقتناع دون تفكري  االقتناع بعد التفكري
  يفتقر إىل احلافز والقدرة على اإلنصات  هناك حافز لإلنصات والتقييم

  مشاركة منخفضةهناك   هناك مشاركة كبرية

  يستخدم التفكري السليب ويتخذ القرارات الفجائية  يقوم بتربير املعلومات باجيابية

  ال يستخدم األدلة املضادة  يزن املزايا واملساوىء
  .ال يستخدم التحليل العقلي إال قليالً ويندفع وراء غرائزه وعواطفه  يستخدم العقل واملنطق

  .يتمتع بتغيري موقفه لوقت قصري ويتغري رأيه بسهولة  .يتأثر بالتغيريات األخرىيتمتع بتغيري موقفه دائما وال 
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  :اإلقناع والتأثري

أما اإلقناع فإنه متوقـف  ، إن الضغط املباشر أو املبطن قد يثمر يف عملية التأثري •
 .على الرضا الداخلي للشخص املستهدف

عملية اإلقناع فال ميكن أن يبدو أن التأثري هو بداية : الفرق بني اإلقناع والتأثري •
 .تتم عملية اإلقناع من غري أن متر مبرحلة التأثري

فـأن تـؤثر يف   ، عملية اإلقناع أكثر تعقيداً وأكثر صعوبة من عملية التـأثري  •
  .الشخص وحتول اجتاهه إىل منحى آخر أبسط من أن يقتنع بذلك املنحى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اجات والدوافعالتأثري عن طريق معرفة احل: املبحث الثالث

  التأثري عن طريق معرفة احلاجات والدوافع
إن التأثري باآلخرين ليس وليد صدفة، أو ضربة حظ، إمنا هنالك عاملني مهمني ال بد من 

أخذمها بعني االعتبار أثناء العمل مع اجلمهور وخصوصاً عند التخطيط ألي نشاط تقوم به العالقات 

  .اجات اإلنسانيةالعامة أال وهو معرفة الدوافع واحل

  :الدافع واحلاجة

هي حالة اختالل يف عضوية الكائن احلي، وما ينشأ عنها من ضيق وتوتر : تعريف احلاجة

  ١٣.نامجان عن عدم إشباعها، الذي إذا استمر لفترة طويلة هدد حياة اإلنسان باملوت

  .قوة حمركة هلذا السلوك دف إلزالة هذا النقص: تعريف الدافع

  ١٤احلاجات. ١

  :لقد وضع عامل النفس ماسلو هرم احلاجات
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  .هذا الشكل يوضح تدرج احلاجات عند ماسلو، احلاجات األكثر أمهية عند قاعدة اهلرم

وتناقش هذه النظرية ترتيب حاجات ) إبرهام ماسلو(نظرية نفسية ابتكرها العامل  تدرج احلاجات
  .اإلنسان

  :وتتلخص هذه النظرية يف اخلطوات التالية 

فاحلاجات غري ، وهذا االحتياج يؤثر على سلوكه، يشعر اإلنسان باحتياج ألشياء معينة •
  .هلذه احلاجةاملشبعة تسبب توتراً لدى الفرد فيسعى للبحث عن إشباع 

تتدرج احلاجات يف هرم يبدأ باحلاجات األساسية الالزمة لبقاء الفرد مث تتدرج يف سلم  •
  .يعكس مدى أمهية احلاجات

احلاجات الغري مشبعة ملدد طويلة قد تؤدى إىل إحباط وتوتر حاد قد يسبب آالماً نفسية  •
اليت متثل ردود أفعال حياول الفرد من خالهلا أن  احليل الدفاعيةويؤدى األمر إىل العديد من 
  .حيمي نفسه من هذا اإلحباط

  هرم احلاجات     

o 1.1  الفسيولوجية حلاجاتا 

o 1.2  حاجات األمان 

o 1.3  اإلجتماعية احلاجات 

o 1.4  احلاجة للتقدير 

o 1.5  لتحقيق الذات احلاجة  

  هرم احلاجات 

  :تتدرج احلاجات حسب أمهيتها يف شكل هرمي ويتكون هذا اهلرم من

  احلاجات الفسيولوجية 

  :وهي احلاجات االزمة للحفاظ على الفرد وهي

  .التنفساحلاجة إىل  •

  .الطعاماحلاجة إىل  •

  .املاءاحلاجة إىل  •



  .ضبط التوازناحلاجة إىل  •

  .اجلنساحلاجة إىل  •

 .اإلخراجاحلاجة إىل  •

مييل يف املستقبل عندما قد ، والفرد الذي يعاين لفترات من عدم إشباع احلاجات الفسيولوجية
فمثالً قد جند أن الفقري عندما يزداد غىن فإن ، يصبح قادراً أن يشبع هذه احلاجات بصورة معظمة

  .معظم نفقاته قد تتجه إىل األكل والشرب والزواج

  حاجات األمان

  :تظهر احلاجة إىل االمان وهي تشمل، بعد إشباع احلاجات احلاجات الفسيولوجية

  .ية من العنف واالعتداءالسالمة اجلسد •

  .األمن الوظيفي •

  .أمن اإليرادات واملوارد •

  .األمن املعنوي والنفسي •

  .األمن األسري •

  .األمن الصحي •

  .أمن املمتلكات الشخصية ضد اجلرمية •

  احلاجات اإلجتماعية

، بعد إشباع احلاجات الفسيولوجية واألمان ، تظهر الطبقة الثالثة وهي احلاجات االجتماعية
  :وتشمل

  العالقات العاطفية •

  العالفات األسرية •

  اكتساب األصدقاء •

والبشر عموماً يشعرون باحلاجة إىل االنتماء والقبول، سواء إىل جمموعة اجتماعية كبرية 
كالنوادي واجلماعات الدينية، واملنظمات املهنية، والفرق الرياضية، عصابات أو الصالت االجتماعية (

اجلنسي (واحلاجة إىل احلب ) يمني، واملعلمني، والزمالء املقربنيكاألسرة والشركاء احلم(الصغرية 



ويف غياب هذه العناصر الكثري من الناس يصبحون عرضة للقلق والعزلة ، من اآلخرين) وغري اجلنسي
  .االجتماعية واالكتئاب

  احلاجة للتقدير

ر باحترام اآلخرين هنا يتم التركيز على حاجات الفرد إىل املكانة اإلجتماعية املرموقة والشعو
  له واإلحساس بالثقة والقوة

  احلاجة لتحقيق الذات

وفيها حياول الفرد حتقيق ذاته من خالل تعظيم استخدام قدراته ومهاراته احلالية واحملتملة 
  لتحقيق أكرب قدر ممكن من اإلجنازات

بعد عرض  كما أن الغرائز و الدوافع البشرية خمتلفة باختالف الفرد ووسطه الذي يعيش فيه
هرم ماسلو واإلستفاضة يف شرحه يرى الباحث ضرورة فهم من يهتم بالتأثري هلرم احلاجات على كافة 

  .مستوياته

فإذا أردنا أن نؤثر يف شخص ال ميلك املقومات األساسية للحياة كالطعام والشراب فعلى 
ومن مث التدرج إىل املؤثر أن يركز حديثه حول مساعدته يف إشباع احلاجات األساسية وترشيدها 

مستوى أعلى يف هرم ماسلو، فال ميكن أن أحتدث عن أمهية الصداقة ويكون حلديثي تأثري ملموس 
  .لدى شخص ال ميلك  القدرة على الطعام والشراب

  .وال ميكن أن أحتدث عن تقدير الذات لشخص بعيد كل البعد عن األمن الوظيفي

عرفة مجهورها يشكل جيد، ومعرفة ما هي حاجته لكي تنجح العالقات العامة ال بد هلا من م
وجود الالجئني العراقيني يف سورية يليب عندهم حاجة األمان :اآلن أو باألحرى حاجته امللحة مثالً

  …بالدرجة األوىل ومن بعدها حاجام االساسية من أكل وشرب 

اية للالجئني بالتعاون لذلك جند أن نشاطات األمم املتحدة بالدرجة األوىل يف سوريا تأمني احلم
  .مع احلكومة السورية

لذلك ال بد ألي نشاط عالقات عامة أن ينطلق من االحتياجات امللحة للجمهور املستهدف 
  .لكي ينجح يف التأثري فيه

  



  ١٥الدوافع. ٢

  :أنواع وهي ٣للدوافع 

  دوافع عضوية -١

 دوافع اجتماعية -٢

 دوافع ال شعورية -٣

  الدوافع العضوية 

  .ىل الطعامينتج عن حاجة اجلسم إ :دافع اجلوع -١

 .ىل املاءإينتج عن حاجة اجلسم  :دافع العطش -٢

 .بقاء النوعإىل إساسه اهلرمونات اليت تفرزها الغدد اجلنسية ويهدف أ :الدافع اجلنسي -٣

 .أساسه هرمون الربوالكتني الذي تفرزه الغدة النخامية فتثري دافع األمومة: دافع األمومة -٤

  الدوافع االجتماعية

أفراد نوعه وهذا  يبدو بشعور االنسان بالوحدة واخلوف عند ابتعاده عن :ىل االجتماعإالدافع -١
إىل شباع حاجة الفرد القوية إفراد اجلنس البشري وذا تصبح اجلماعة مصدر امليل عام عند أ

  .نتماء اإل

 واجلذابة ويعتقدوهو رغبة الفرد يف احلصول على األشياء املفيدة : دافع التملك واالدخار-٢
 أن هذا الدافع فطري يشتد بعد سن اخلامسة ويرفض علماء آخرون اعتباره فطرياً )ماكدوجل(

  .ويصرون على أته مكتسب لتعذر وجوده يف بعض اتمعات

أقوى الدوافع ألن الذي يشعر بعقدة نقص جسدية  )أدلر(واعتربه : دافع السيطرة و تأكيد الذات -٣
  .ية يدفعه هذا الشعور للتعويض عن طريق تأكيد ذاتهأو اجتماع أو نفسية

ىل السلوك العدواين إ كون االنسان مياالً يرى بعض العلماء أن هذا الدافع فطرياً :دافع املقاتلة -٣
بينما يرى علماء آخرون بأن دافع املقاتلة  ويرى فرويد أن االنسان شرير بطبعه و يكره اخلري لغريه،

  .االجتماعية ألن بعض اتمعات مساملة بطبعهاينشأمن تأثري التربية 

  .ىل دافع فطري وهو جتنب األملإيستند  :دافع اهلروب -٤
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  شعوريةالالدوافع ال
أن الدوافع الالشعورية هي دوافع مكبوتة من عهد الطفولة تعمل يف اخلفاء و توجه  )فرويد(يرى 

  :السلوك وتعود هذه الدوافع الال شعورية اىل غريزتني

  .ىل احلصول على اللذة واحملافظة على احلياةإدف  :الغريزة اجلنسية -١

  .اء احلياةإىل الكراهية والعدوان واهلدم والتدمري وجمموعة ميول عدوانية دف إ: غريزة املوت -٢

لقد أراد الباحث عرض موضوع الدوافع نظراً الرتباطه الوثيق مبوضوع احلاجات وتوجيه السلوك 
  :اإلنساين ألن

  

        ال                         

و بالتايل لتوجيه السلوك االنساين ال بد من معرفة الدوافع اليت سببته وهذا يدخل يف صميم عملية 
  .اآلخرينالتأثري يف 

ال بد من اإلشارة أنه ال جيب االستفادة من موضوع فهم الدوافع االنسانية بشكل سليب ألننا نالحظ 
  ىل إاليوم أن الكثري من الرسائل االعالنية والتجارية والفنية تلعب على وتر الغريزة اجلنسية مما يؤدي 

من  قات عامة على مستوى كبريتشويش الرسالة واليت من املفترض نقلها وخصوصاً يف عملنا كعال
  .الشفافية

  

  

  

  

  

  

 تولد       تولد

  السلوك
تناول الطعام 

 لتلبية الحاجة

 الدافع

  دافع الجوع

  الحاجة
حاجة الجسم الى 

 الطعام



  التأثري عن طريق معرفة امليول واالجتاهات :املبحث الرابع

  :التأثري بامليول واالجتاهات

يف النص املكسيكي بعد اجتماع ممثلني  سنبدأ بذكر تعريف العالقات العامة كما ورد حرفياً
   .١٩٨٧أكثر من ثالثني مجعية للعالقات العامةعام

العلم االجتماعي واخلاص بتحليل التوجهات وامليول هو الفن و ن ممارسة العالقات العامةإ"
تنفيذ فن استشارة اجلهات القيادية يف املؤسسات و وهو أيضاً، وحماولة التنبؤ مبا يترتب عليها من نتائج

املتعاملني ىل مصاحل األفراد إضافة إا أن ختدم مصاحل املؤسسات خطط برامج العمل اليت من شأ
  ."معها

أفضل ألمهيتها يف فهم اآلخرين وفهم  ن يتناول موضوع االجتاهات وامليول نظراًأأراد الباحث 
  .الطرق للتأثري م

  ١٦امليل -١

  :تعريف امليل

  .يتجه به الكائن احلي للقيام بفعل من األفعالغري عفوي هو نزوع عفوي أو 

  .وأبسطها وامليل أهم املفاهيم النفسية ،للسلوك ومزاولة النشاط ويعد امليل حمركاً

إذا كان و) غريزة(ذا وقع بصورة فطرية مسي إو )حاجة(رضاء اجلسم مسي إل ذا كان امليل متجهاًفإ
  ).رغبة( مسي واعياً

  :العوامل املؤثرة يف تكوين امليل

  :العمر الزمين -١

  .من خالل منوه احلركي يف الطفولة املبكرة تكون امليول ذاتية تدور حول شخصية الفرد مث تتطور

وتكون عملية التأثري يف هذه املرحلة من الطفولة املبكرة لفهم األسس النفسية لشخصية الطفل 
  .والتعامل مع هذه األسس بطريقة احترافية للحصول على نتائج تأثري ناجحة

  

 

                                                           
١٦

  ).الفرع األديب(كتاب علم النفس اخلاص بالشهادة الثانوية : ينظر 



  :الذكاء -٢
بالضيق والفقر تتسم  تتميز ميول االذكياء بأا متنوعة خصبة واسعة عميقة وميول األغبياء

  .والضحالة

وتكون عملية التأثري لدى األذكياء خمتلفة عن األغبياء والذكي يتميز خبصوبة يف عملية التفكري 
  .ورغبة قوية للتعلم وتكون عملية التأثري بتهيئة اجلو العلمي الذي يثري هذه الرغبة

 وضعهم ضمن بيئة حمفزة أما األغبياء فتكون عملية التأثري م بفهم األسس النفسية إضافة إىل
  .ومشجعة إلخراج الكوامن املدفونة لديهم

  :الوسط االجتماعي -٣

تتأثر ميول الفرد مبعايري اجلماعة ومستوياا االقتصادية والثقافية وبيئة الفرد املنزلية وخرباته 

  .ىل القانونإىل اجلندية والبعض استعداداته فيميل البعض إو

أثري بطريقة إجيابية إذا كانت تتعارض وتتصادم مع األعراف اخلاصة ال ميكن أن حتدث عملية الت

  .باجلماعة أو تتصادم مع املستويات االقتصادية واالجتماعية هلا

  :اخلربات السابقة والتدريب-٤

ما يكون ضعف ميل الفرد ناتج عن عدم يئة الفرص له لتلقي اخلربات اليت ميكن أن تنمي  كثرياً

  .هذا امليل

  .احلالة تكون أفضل عملية للتأثري هي يئة الفرص املتناسبة مع ميل الفرد وقدراته ويف هذه



  ١٧التأثري باالجتاهات-٢
إن البحوث املتعلقة مبوضوع االجتاهات غدت أكثر اتساعاً وانتشاراً مع الربع الثاين من القرن 

  .موضوع التأثري باآلخرينالعشرين و أراد الباحث التوسع يف موضوع االجتاهات نظراً ألمهيته يف 

  :تعريف االجتاه

وإنه  االجتماعية،االجتاه يؤ أواستعداد ألن نفضل أو ال نفضل نوعاً من األمور أو األعمال  إن"
هذه اخلاصة األخرية هي  وإنمن الناحية النفسية، ينطوي على اعتقادات كما ينطوي على مشاعر، 

  . "اليت متيزه من امليل

  :االجتاهات خصائص

لكثري من الدراسات، ولكن نتائج هذه الدراسات مل تكن  موضوعاًخصائص االجتاهات  جعلت
  : على ما تربزه هذه الدراسات ميكن ذكر اخلصائص التالية واعتماداً. متفقة يف كل ما تذكره

ولكنه ميكن أن يدرس عن طريق ما  ، مباشرة،خيضع للمالحظة  ال نفسياالجتاه حادث  •
ميكن أن يكون موضوع مالحظة  والذييؤدي إليه أي عن طريق السلوك الذي يظهره 

افتراضي وجيري التحقق من وجـوده   االجتاهومن هذه الزاوية كثرياً ما يقال إن . مباشرة
  . عنهووجهته عن طريق دراسة أمناط السلوك املنبئة 

أو نزوع للقيام بفعل ينطوي على عالقة بني  استعدادى شكل يبدو عل إنه يؤ،واالجتاه  •
   .الشخص وموضوع االجتاه

أو ضد، تفضيل أو ال تفضيل، حتبيذ  مع: إنه مستقطب، وله حموران أي االجتاه حموري، •
على نوع من التحيز الشخصي،  ينطويومن هذه الزاوية يقال عن االجتاه إنه . أو رفض

أي (وقد تكون القيمة . االجتاهوإن فيه تقومياً أي منح قيمة من الشخص ملوضوع 
إىل االجتاهات على أا  ينظرومن هذه الزاوية . عالية وقد تكون دون ذلك) التفضيل

  . »ضد«أم كانت » مع«ميكن أن ختتلف من حيث شدا أكانت 

لعامل وراثي بل هي مكتسبة وتأيت  الشخصا ال تكون لدى إ أي متعلَّمة،االجتاهات  •
ومن اخلربات النامجة عـن  ) فيه مابكل (مع حميطه ) بكل ما عنده(من تفاعل الشخص 

. اليت ترافقها وتكون جزءاً منها االنفعاليةهذا التفاعل، ويدخل يف هذه اخلربات املشاعر 
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لدى الشخص مع منوه والنظـر إىل   االجتاهاتومن هذه الزاوية يكون النظر إىل تكون 
  . االجتاه واحداً موضوعالتفاوت بني األفراد يف اجتاهام، وإن كان 

إن لكل اجتاه موضوعه اخلاص به، ومثال ذلك االجتـاه لـدى    أي متخصص،االجتاه  •
عمل املرأة يف القوات املسلحة أو االجتاه حنو النظام الرأمسـايل أو حنـو    حنواألشخاص 

قيل ولكن اجتاه الشخص اإلجيايب مثالً حنو عمل املرأة يف القوات املسـلحة   فإذا. احلرية
أمناط السلوك املتصلة ذا املوضوع والصادرة عن ذلك الشخص، وفيها أقواله  يفيظهر 

قيل، يف شرح ذلك، إن تلك األمناط من السلوك مترابطة ومتجهة حنو موضوع  وأفعاله،
اه يعرب عن نظام تأتلف فيه أمناط مـن السـلوك   األصل ولذلك يقال إن االجت يفواحد 
  . داللة على وجهة التفضيل يف االجتاه جمتمعةوتقدم 

وقد يهتم قياس االجتاه بـثالث   درجات،أي إنه ينطوي على  ،متحولاالجتاه متغري أو  •
ويف كل احلاالت تشمل . ذلك يفوقدرجات من الشدة وقد يتناول عدداً من الدرجات 

ودرجـات يف عـدم    اإلجيايبالدرجات يف دراسة االجتاهات درجات يف شدة التفضيل 
  . التفضيل أي التفضيل السليب

بني جانب عقلي لـدى األشـخاص    تفاعلأي إنه ينطوي على  ،عاطفياالجتاه عقلي  •
، ومع ذلك جيب العقلي للجانبوجانب عاطفي أو انفعايل، ولكن الغلبة يف االجتاهات 

  . العاطفي اجلانباالنتباه إىل تفاوت األشخاص يف قوة اجلانب العقلي وقوة 

االجتاه لدى الشخص لسنوات من  استمراريةهذا الثبات يف  ويبدو نسبياً،االجتاه ثابت  •
يف أعمال ذلك الشخص املتصـلة   واضحاًحياته بعد تكون االجتاه، ويظهر هذا الثبات 

  .  إدراكه للعامل حولهمبوضوع االجتاه ويف

واستمراريته ) أي تكون االجتاه( تكونهبعد املاضي من حيث  ففيه األبعاد،االجتاه ثالثي  •
ذلك واضحاً يف استمراره مستقبالً  ويبدوحىت احلاضر والعوامل فيه، وفيه بعد املستقبل، 

ته ظـروف  أن يفعله صاحبها إذا واجه ميكنويف إجراءات اعتماد االجتاهات للتنبؤ مبا 
يف ظهور االجتاه حاضراً، عـن   ويبدوتتصل مبوضوع تلك االجتاهات، وفيه بعد احلاضر 

ترتبط مبوضوعه أو حني تدعو  معينةطريق أمناط السلوك املعربة عنه، حني وجود استثارة 
 .حاجة حاضرة إىل ذلك

  

   



  : وتغيريهااالجتاهات  تعديل

 بتـأثري  الفـرد فقد حيدث التغيري لدى . ضمن شروط أو ظروف متنوعة التعديليتم التغيري أو  
يكون العامل الرئيس يف حدوث التغيري  وقد. خربات جديدة وعميقة األثر تتكون لدى الشخص

وذلك حني خيضع الشخص آلثـار تلـك    خاصةقوم به وسائل اإلعالم أو مؤسسة عمل منظم ت
  . الوسائل أو املؤسسة اخلاصة

لعالقات العامة هو التأثري يف االجتاه والسلوك ومبا أن موضوع االجتاه مكتسب ان عمل إ ،جوهرياً
ة عـن هـذا   ومن اخلربات الناجت حميطه بكل ما فيه، مع ويأيت من تفاعل الشخص بكل ما عنده،

  .التفاعل بالتايل ميكن التعامل معه بديناميكية

ن عملية التأثري باآلخرين قد تكون عملية صقل أي بناء اجتاهات جديدة مل تكن مـن قبـل أو   إ
  .تغيري اجتاهات معينة وتعزيز اجتاهات كانت موجودة سابقاً

  :مفاتيح الجناح عمليةالتعامل مع االجتاهات 

د من وضع أهداف تتناسب مع اجلمهور لكن قبل وضع األهداف يف العالقات العامة الب •
  .ال بد من حتليل مجهوري ومعرفة ماهي اجتاهاته

 وباجتاهني، وتفاعلية ادليةتب ن عملية التواصل والتأثري يف العالقات العامة ال بد أن تكونإ •
من دون ال بارسال الرسائل عن االتصال السليب الذي اليهتم إ لذلك ال بد من االبتعاد

وعدم االهتمام بردود ) رسال الرسالةإقبل ( فهم توجهات اجلمهور املستهدف من جهة
  .  أفعاله وهل حصل أي تأثري يف اجتاهاته بعد تلقيه الرسالة من جهة أخرى

  

  

  

  

  

  



  منوذج عملي عن شخصية مؤثرة: املبحث اخلامس

١٨مؤثر كنموذج تريزا األم
 

)١٩٩٧- ١٩١٠(  

 :العطاء يوجع حىت نعطي أن ينبغي

 مسعنا ،حتت عصرنا يف عاشت الكنيسة أجنبتهم الذين القديسني أعظم من قديسة تريزا األم
  .معىن من الكلمة حتمل ما بكل مؤثراً منوذجاً لنا معطية دهشتنا، مثرية وبصرنا،

 من عشرة الثامنة يف دعوا بدأت ومتماسكة، متحابة عائلة وسط ألبانيا يف تريزا األم ولدت
  . رسالتها وموطن موطنها ستغدو اليت اهلند إىل متجهة عمرها

 يف حتول نقطة١٩٦٤ عام أيلول من العاشر يوم من جعل قد الرب ألمر املطلق انصياعها نإ
  .مجعاء اإلنسانية وتاريخ الشخصي تارخيها

 متثل كانت اليت املدينة تلك اهلندية كلكتا مدينة يف وخدمتهم الفقراء أفقر مع العيش قررت لقد
  .العامل مزبلة بأا توصف كانت املدقع، والفقر املفرط البؤس حيث كلكتا يقتحمها، ملن ختوفا

 مريع كلكتا يف الوضع ألن حقيقي جنون مبثابة كلكتا يف رسالتها ولبدء للعيش اختيارها كان
 من نصيبه موسم ولكل املتسولني و الفقراء من ختلو ال األرصفة و باملرضى مكتظة كانت واملشايف
  .األوبئة

 احملتضرين تنتشل كانت احملتاجني، من عدد أكرب إغاثة إىل مندفعة مضطرمة ناراً وكأا بدأت
  .بكرامة املوت هلم لتوفر القمامة بني من

 مرسالت( رهبنة أسست بعدها ومن حياا يف اهللا نعمة على متكلة شيئا متلك ال وحيدة بدأت
  . العامل أحناء كل يف منتشرة اآلن إىل تزال ال واليت اهلنديات بالراهبات املعروفني )احملبة

إال نقطة يف حبر لكن إن مل نعمله لنقص البحر تلك  ليس مانعمله نإ" املأثورة هلاواأق من
  "النقطة

 سبانياإ ملكة ديانا، األمرية مثل املهمة الشخصيات من العديد مع التقت رسالتها لتميز نظراً  
  .وغريهم غاندي أنديرا ريغان، الرئيس الثانية، إليزابيث امللكة صوفيا،

                                                           
١٨

  .أديب مصلح، دار املشرق، األم ترييزا: ينظر 



 ال( وقتها وقالت )١٩٧٩( عام للسالم نوبل جائزة أمهها وكان اجلوائز من العديد استحقت
  )الفقراء يف يسوع خدمة هي مكافئيت إمنا اجلائزة هذه أستحق

  تريزا القديسة"بأا االكسربيس فوصفتها العاملية الصحف من العديد عنها كتبت كما

  ".العصور جلميع قديسة" بأا تاميز نيويورك أعلنت فيما" الكلكتاوية

 بصدقها أثرت اليت والبساطة التواضع يف املغرقة تريزا األم منوذج يعرض أن الباحث أراد
  .وإهلامها وكفاءا واستقامتها

واليت ينبغي على  )ترييزا(من خالل ما سبق يتبني لنا أن أهم العناصر املؤثرة يف شخصية األم 
  :هي كل شخصية مؤثرة أن تم ا

مل تكن تعيش يف قصر منيف بل كانت موجودة  )ترييزا(من املالحظ أن األم  :التواضع •
  .ضمن أدىن شرائح اتمع مالياً وهم الفقراء واحملتاجني

صالح وتنمية بنجاح مهمتها يف اإلمياا الداخلي إ) ترييزا( إن أهم مسة من مسات األم •
  .اتمع وهذا ما كان ينعكس على تصرفاا

وهذا  األمل والتفاؤلحركتها  إضافة إىل أا كانت يعيدة كل البعد عن اإلحباط فرائد •
  .ما أدى إىل تأثري ناجح ملن حوهلا

مل فلم تيأس و )ترييزا(على التأثري والتغيري باآلخرين من أهم مقويات جناح األم الصرب •
  .ثبطاتىل املتنظر إ

وواضحة يف ترشيد نظيفة اليد بل كانت  أي مة مالية )ترييزا( مل خيدش شخصية األم •
  .ما يأتيها من دعم ومساعدات

فهي كانت مثال على القدوة ىل التربية والتأثري عن طريق إضافة إىل أنه أا دف إ •

طرق الدعوة وهي أكثر الدعوة الصامتة وهذا ما يسميه العلماء ، الصدق واالستقامة
  .تأثرياً وجناحاً

أن تكون هذه الصفات واضحة لدى ) ترييزا( هم الصفات اليت متتعت ا األمفال بد بعد ذكر أ
رجل العالقات العامة الناجح واملؤثر فهي مبثابة الدستور الذي ال ينبغة أن حييد عنه بل عليه أن يطوره 

  .جحة ومؤثرةل هذا من أجل احلصول على عالقات عامة ناكوينميه و

  



  :النتائج والتوصيات

  : أهم النتائج

التأثري باآلخرين ليس عملية عشوائية إمنا هو عملية منتظمة قائمة على معرفة علمية ودقيقـة   •
 .للجمهور املستهدف وكل العوامل اليت تؤثر عليه

 .التأثري باآلخرين ليس وليد صدفة إمنا هو مهارة جيب صقلها وتطويرها •

باآلخرين هو من أهم مفرزات العالقات العامة اليت جيب عليها أن حتترفه لتحقق كـل  التأثري  •
 .أهدافها

 .ضرورة التعرف على كل شخصية مؤثرة أياً كانت •

  :التوصيات

قراءة سري العظماء واملؤثرين يف كافة اتمعات من أجل استخالص أهم نقاط القوة لـدى  ب يوصي الباحث

وبالتايل انعكس عملهم اإلجيايب على تنمية جمتمعام ، ليت أفرزت مجهور متأثر مشخصيام قراءة حتليلية وا

  .وتطورها

  

  

  

  

  

  

  



  :املراجع

  :الكتب

  .تطوير القائد يف داخلك، جون س ماكسويل، مجعية الكتاب املقدس •
كل شيء جيب أن تعرفه عن العالقات العامة، أنتوين ديفيز، منشورات األكادميية  •

 .والتطوير السورية للتدريب

 .فن اإلقناع، هاري ميلز، مكتبة جرير •

 .األم ترييزا، أديب مصلح، دار املشرق •

 ) .الفرع األديب(كتاب علم النفس للشهادة الثانوية  •

  :املواقع االلكترونية  

• www.cms.education.com 

• www.diwanarab.com 

• www.alwatan.com 

• www.naqed.info 

• ency.com-www.arab 

• ww.wikipedia.orgw 

  

  

  

  

  

  

  

  


