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 ملخص الدراسة:

اإلقناعية املطّبقة يف محالت االتصال التوعوي من خماطر وابء كوروان املستجد ملؤسسة الصحة   هدفت هذه الدراسة إىل البحث يف االسرتاتيجات
 ، ممّا ساهم يف  العمومية املتمثّلة يف وزارة الصحة السعودية ، حيث أصبح هذا الوابء حداث راهنا من خالل خمتلف تداعياته على الصعيدين احمللي والدويل

ف توعيتهم للمحافظة على األمن الصحي الوطين ، حيث سعت الدولة إىل االهتمام ابإلجراءات الوقائية واالحرتازية من هذا الوابء التوّجه حنو املواطنني ، هبد
تحقيق يتم توظيفها ل، ممّا جعلها تتبىن الكثري من االسرتاتيجيات االتصالية يف اجملال التوعوي ، تتضمن بدورها جمموعة من االسرتاتيجيات اإلقناعية اليت 

( محلة عمومية تعتمد على أدلة 11األهداف املرجوة ، واليت تتمحور يف ثالثة أنواع أساسية: عقلية ، وعاطفية ، وأخالقية. وعلى هذا األساس ، مت اختيار ) 
وقع )ركن التوعية الصحية(. حيث ( مفردة خضعت للتحليل ، املتاحة يف امل٢٤وفيديوهات وذلك من املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة السعودي  أي مبعّدل )

واليت غالًبا ما  أظهرت نتائج الدراسة أّن احلمالت العمومية لوزارة الصحة تعتمد على جمموعة من االسرتاتيجيات اإلقناعية يف عملية االتصال التوعوي ، 
لى طبيعة موضوع احلملة من جهة ، وكذا طبيعة السياق الذي تستخدم االسرتاتيجيات العقلية مقارنة ابالسرتاتيجيات العاطفية واألخالقية ، وذلك بناًء ع

ريوس كوروان ، يف حني  متثّله األزمة الصحية ، ابإلضافة إىل طبيعة احلمالت نفسها ابعتبارها محالت عمومية توعوية هتدف إىل التوعية والتعريف ابلوقاية من ف
 ة عمومية هلا مسؤوليتها املباشرة يف احلفاظ على صحة املواطن.    ال ميكن فصل صورة املؤسسة يف تقدمي هويتها اخلدماتية كمؤسس 

املفتاحية:   احلمالت الكلمات  التوعوي،  االتصال  األخالقية،  االسرتاتيجيات  العاطفية،  االسرتاتيجيات  العقلية،  االسرتاتيجيات  اإلقناعية،  االسرتاتيجيات 
 العمومية. 
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Abstract:  
This study aimed to investigate the persuasive strategies applied in awareness communication campaigns about 

the risks of the emerging corona epidemic for the public health institution represented in the Saudi Ministry of 

Health, which was invested with the aim of educating citizens to maintain national health security, by employing the 

three basic types of persuasion strategies in communication campaigns: rational, emotional, and moral. On this 

basis, we chose from the website of the Saudi Ministry of Health (11) general campaigns between guides and 

videos, that is, an average of (24) blogs under analysis, which are available on the site (Health Awareness Corner). 

The results of our study showed how the public campaigns of the Ministry of Health depend on a set of persuasive 

strategies in the awareness communication process, so that rational strategies are often used compared to emotional 

and moral strategies, based on the nature of the campaign topic on the one hand, as well as the nature of the context 

represented by the health crisis, in addition To the nature of the campaigns themselves as public awareness 

campaigns aimed at awareness, rationalization and knowledge, while the image of the institution cannot be separated 

in presenting its service identity as a public institution that has a direct responsibility in preserving the health of the 

citizen. 

Keywords: Persuasion Strategies, Rational Strategies, Affective Strategies, Ethical Strategies, Awareness 

Communication, Public Campaigns. 
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  : مقدمة الدراسة
  الزال العامل اليوم يعيش يف ظل تداعيات وابء فايروس كوروان ، وحماولة اجلهات الرمسية لرفع مستوى الوعي لضرورة االلتزام ابإلجراءات 

االحرتازية حرصاً على احتواء األزمة وعدم ظهور موجات أخرى للوابء. وألن الوعي خيتلف من فرد آلخر ، فقد اهتمت محالت االتصال  
قدمي العديد من املوضوعات أبساليب متنوعة لتساهم بقدر عال يف رفع املستوى التوعوي االقناعي لاللتزام ابلسلوكيات الصحية  التوعوية بت

 السليمة. 

أزمات   وجود  ظّل  يف  أمهيتها  وتزداد  اجملتمع،  جتاه  ودورها  ابملؤسسة  املرتبطة  االجتماعية  املسؤوليات  بني  من  التوعية  مسألة  تعد 
  ، ذلك  من  منها.  املستهدف  واجلمهور  جهة،  من  األزمة  سياق  مع  تتماشى  إسرتاتيجية  يتطلب  مما  التوعوي  الدور  تستدعي  اجتماعية 
تعد أحد أهم االسرتاتيجيات اليت تستخدم التوعية   يعرف ابالتصال العمومي اليت  ما  االسرتاتيجيات االتصالية يف املؤسسة العمومية أو 

 ل جمموع احلمالت العمومية اليت تستهدف توعية اجلماهري. كموضوع أساسي من خال

ن  وقد ظهرت كثري من النظرايت يف اجملال التوعوي ابعتباره جمااًل يتعلق أساساً ابجملال املعريف للفرد، أي حماولة إانرة عقل اجلمهور م
هذا ما يدخل يف إطار تغيري السلوك أو تعديل أو   خالل تزويده ابملعارف واملعلومات، أو حتذيره من خماطر، أو تصحيح فكرة ما. ولعلّ 

أ  ميكننا اإلشارة إىل أّن التوعية عادة ما أتيت يف املرحلة األوىل من تطبيق االسرتاتيجية االتصالية، خاصة وأّن املؤسسة العمومية تبدو  تعزيزه. 
ا خمتلف  خالل  من  واضح،  بشكل  اإلقناع  فيها  ميارس  واليت  أواًل  التوعية  عملية  عملية  من  تليها  املستخدمة،  اإلقناعية  السرتاتيجيات 

ّّنا  التشريع، واليت أتيت كمرحلة اثنية تتطلبها الظروف، حبيث متّثل هذه العملية جمموعة من القوانني يتم تطبيقها بشكل إلزامي، العتبار أ 
رات والقوانني يف بعض األحيان ينتج عنها بعض ردود  مرحلة ترد بعد فشل مرحلة التوعية يف عملية التأثري واإلقناع، كما أّن إلزامية القرا

ىل  األفعال من اجلمهور، الذي بدوره يقوم بعملية احملاجاة، وذلك من خالل احلاجة إىل التأكيد والتذكري والتنبيه، وقد يتصاعد هذا الرد إ 
ا مبرحلة التتّبع، كمرحلة اثلثة من اليت يتأّكد فيها  رفض االمر الذي يتطلب بدوره عملية تنبيه ومراقبة تقوم هبا املؤسسة، واليت يطلق عليه

لوين   ميشال  هبا  جاء  اليت  الثالث  التاءات  مكّوانت  متّثل  العمليات  املالئمة؛ هذه  وابلوسائل  الالزم  يف    (Le Net, 1982)الضغط 
يف عالقته ابلعملية االتصالية من خالل  وبناًء على هذه املعطيات يتسع جمال التوعية  حديثه عن السلوك االقناعي يف العملية االتصالية.

معرفًيا تتداخل فيه جّل التعريفات اليت قّدمت  بدورها حقال  من املصطلحات واملفاهيم اليت تشّكل  ليشمل العديد    االسرتاتيجية املتبناة، 
 تماعي. يف هذا اإلطار، حبيث هناك ما يعرف ابالتصال العمومي، والذي يندرج بدوره يف ما يعرف ابالتصال االج

 إشكالية الدراسة: 
تنطلق إشكالية هذه الدراسة من موضوع ذا أمهية، يبحث أساًسا يف طبيعة االسرتاتيجية االتصالية املستخدمة يف احلمالت التوعوية  

يه متّثل  للمؤسسة الصحة العمومية، وذلك من خالل جمموع االسرتاتيجيات اإلقناعية املعتمدة، حيث مت حتديد ثالثة اسرتاتيجيات إقناع 
اجملاالت األساسية لعملية اإلقناع ملختلف خطاابت محالت االتصال التوعوي املخّصصة للوقاية من خماطر الوابء عرب موقع وزارة الصحة  
اإللكرتوين، وهي االسرتاتيجيات العقلية، العاطفية، واألخالقية، حبيث أّن توظيف هذه االسرتاتيجيات يساعد يف فهم االتصال اإلقناعي  
الشكل   ختص  اليت  واآلليات  األساليب  مجيع  تفكيك  خالل  من  وذلك  الوابء،  خماطر  من  التوعية  جمال  يف  العمومية  احلمالت  هلذه 
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طبي  مثّ  ومن  املوظّفة،  اإلقناعية  االسرتاتيجية  طبيعة  على  نتعّرف  جيعلنا  ما  هذا  ولعّل  اخلطاب.  مبفهوم  وإحياًء  تعييناً  أي  عة  واملضمون، 
االتص من  اسرتاتيجية  جمموعة  على  بناًء  اجملتمع  يف  العمومية  الصحية وخدمتها  املؤسسة  أبهداف  عالقتها  يف  وذلك  املتبناة،  التوعوي  ال 

اليت   احلجاجية  العناصر  من  جمموعة  االسرتاتيجيات  هذه  عن  البحث  يتطلب  دولية. كما  حملية أو  سياقات  متليها  اليت  الصحية  الظروف 
خلطاب احلمالت العمومية لإلتصال التوعوي، حبيث أّن كل إسرتاتيجية إقناعية تتطلب نوًعا حجاجًيا    تعد أهم عنصر يف البناء اإلقناعي

لنا إسرتاتيجية حجاجية   بدوره يتيح  ثالثة    (Amossy, 2012)معيّ ًنا، والذي  تتماشى ومعطيات هذا النوع، وعموًما جند أّن هناك 
الب  يف كتابه  أرسطو  أستخدمها  للحجاج،  أساسية  الرمحن،  عناصر  عبد  بدوي،  أرسطو،  )طاليس،  اخلطابة  فن  يف  وهي:  1979الغة   )

 ( ) Logosاللوغس  الباتوس   ،)Pathos وااليتوس  ،).(Ethos)    اإلقناعية االسرتاجتيات  خمتلف  األخرى  هي  بدورها  متّثل  واليت 
لالتص  املستخدمة، األساسية  املقارابت  متّثل  مداخل كربى  ثالثة  إطار  عن  خترج  ال  املعريف  إبعتبارها  املدخل  وهي:  اإلقناعي  ال 

(cognitive( واملدخل العاطفي ، )Affective( واملدخل السلوكي ،)Conative( )Fointiat & Barbier, 2015  .) 

االتصال  وعلى هذا األساس، تتبلور مشكلة الدراسة احلالية يف التعرف على طبيعية وماهية االسرتاتيجيات االقناعية املوظفة محالت  
 (. ١٩-التوعوي ملوقع وزارة الصحة السعودي يف ظّل تداعيات وابء كوروان )كوفيد

 أمهية الدراسة: 
 تستمد الدراسة احلالية أمهيتها من العوامل اآلتية: 

 األمهية النظرية:  -

احلجج من جهة وجمال حتليل اخلطاب  تقدمي الثراء املعريف املتعلق مبجال االقناع وعالقته مبجال . تساهم الدراسة احلالية يف ١
  وتفكيك بنائه، من خالل البحث يف جمموع االسرتاتيجيات االقناعية املطبّقة يف العملية االتصالية اليت متثّلها محالت االتصال التوعوي 

 .ودورها يف احملافظة على األمن الصحي الوطين العمومي

متثّله أمهية املرحلة الراهنة لألزمة الصحية اليت يشهدها العامل، واململكة العربية السعودية  . تنبع أمهية الدراسة من السياق الذي  ٢
 خاصة، من تداعيات وابء كوروان املستجد. 

. خطورة املرحلة احلالية يف التأثري على الصورة الذهنية لوزارة الصحة السعودية كمؤسسة تقدمي هويتها اخلدماتية كمؤسسة  ٣
 ليتها املباشرة يف احلفاظ على صحة املواطن. عمومية هلا مسؤو 

 األمهية التطبيقية العملية:  -

تدّخل املؤسسات العمومية )وزارة الصحة خصوصا( يف البحث عن اتصال مسؤول يعمل على  . تسهم الدراسة يف الكشف عن  ١
 حتقيق أهداف إسرتاتيجية من خالل عملية اإلقناع والتأثري. 

عاملني يف جمال احلمالت اإلعالمية والصورة الذهنية يف إعادة تقييم االسرتاتيجيات اإلقناعية ومضموّنا  . قد تفيد هذه الدراسة ال ٢
 يف األزمات الصحية. 
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 أهداف الدراسة: 
حناول يف هذه الدراسة التعّرف على بعض األهداف اليت هلا عالقة مبوضوع حتليل خطاب محالت االتصال التوعوي يف ظّل  

 ، واليت ميكن حصرها يف اآليت: تداعيات وابء كوروان
معرفة طبيعة االسرتاتيجية االتصالية املستخدمة اليت االتصال التوعوي ابلنسبة للحمالت العمومية املعدة من طرف مؤسسة وزارة    -

 الصحة السعودية. 

الصحة السعودية يف ظّل    معرفة خمتلف االسرتاتيجيات اإلقناعية املطّبقة يف محالت االتصال التوعوي من طرف مؤسسة وزارة   -
 تداعيات وابء كوروان. 

من    - الوقاية  وإجراءات  الوابء  تعريف  إبعالانت  اخلاصة  التوعوي  االتصال  حلمالت  االلكرتوين  الوزارة  موقع  تغطية  مدى  معرفة 
 خماطره املختلفة. 

 معرفة طبيعة محالت التوعية املستخدمة يف إطار األزمة الصحية املتعلّقة بوابء كوروان ووسائل إستخدامها.  -

 تساؤالت الدراسة: 
ما هي االسرتاتيجيات االقناعية املوظّفة يف محالت االتصال التوعوي ملوقع وزارة    طرحت الدراسة تساؤال عاما على النحو التايل:

 (؟ وحبيث يتفرّع التساؤل العام إىل أسئلة فرعية جندها ممثّلة يف اآليت: ١٩- تداعيات وابء كوروان )كوفيدالصحة السعودي يف ظلّ 
وابء كوروان    - تداعيات  ظّل  يف  السعودي  الصحة  وزارة  ملوقع  التوعوي  االتصال  محالت  يف  املوظّفة  العقلية  االسرتاتيجيات  ما 

 (؟  ١٩- )كوفيد

ا  - العاطفية  االسرتاتيجيات  وابء كوروان  ما  تداعيات  ظّل  يف  السعودي  الصحة  وزارة  ملوقع  التوعوي  االتصال  محالت  يف  ملوظّفة 
 (؟ ١٩- )كوفيد

وابء كوروان    - تداعيات  ظّل  يف  السعودي  الصحة  وزارة  ملوقع  التوعوي  االتصال  محالت  يف  املوظّفة  األخالقية  االسرتاتيجيات  ما 
   (؟١٩- )كوفيد

 مصطلحات الدراسة: 
السعودي،  االسرتاتيجيات االقناعية:   للجمهور  اإلقناعية  العملية  يف  توظيفها  يتم  اليت  واألساليب  واآلليات  التقنيات  جمموع  هي 

من خالل وسائل االتصال التوعوي خبصوص وابء كوروان بواسطة موقع وزارة الصحة اإللكرتوين، حبيث تشمل هذه التقنيات واآلليات  
 يف اجلمهور، ومنها العقلية، والعاطفية، واألخالقية.     واألساليب ثالث جماالت أساسية لإلقناع قصد التأثري
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يف  االسرتاتيجيات العقلية:   اإلقناعية  العملية  يف  وإدراكه  املواطن  عقل  تستهدف  اليت  واألساليب  واآلليات  التقنيات  جمموع  هي 
،  ملنطقية عن طريق االستدالل املنطقي االتصال التوعوي لوابء كوروان، حبيث يستخدم هذا النوع من االسرتاتيجيات العناصر احلجاجية ا

لوابء   التوعوي  اخلطاب  بنية  تؤسس  اليت  األفكار  جملموع  املنطقي  التسلسل  وكذا  وراوبطها،  ااملنطقية  العالقات  جمموع  خالل  من  وذلك 
 كوروان، ابإلضافة إىل البالغة املنطقية.  

اليت تستهدف عواطف املواطن وأحاسيسه ومشاعره يف العملية  هي جمموع التقنيات واآلليات واألساليب  االسرتاتيجيات العاطفية:  
وذلك من    ،اإلقناعية يف االتصال التوعوي لوابء كوروان، حبيث يستخدم هذا النوع من االسرتاتيجيات بعض العناصر النفسية والعاطفية 

 خالل جمموع عرض احلاالت الصحية ألعراض الوابء، األشكال األلوان. 

هي جمموع التقنيات واآلليات واألساليب اليت تستهدف صورة املؤسسة وأخالقياهتا املهنية يف العملية  قية:  االسرتاتيجيات األخال
الصورة   عرض  طريق  عن  األخالقية  العناصر  االسرتاتيجيات  من  النوع  هذا  يستخدم  حبيث  لوابء كوروان،  التوعوي  االتصال  يف  اإلقناعية 

اإلل موقعها  عرب  الصحية  للمؤسسة  جتاه  الذاتية  املواطن  صحة  جمال  يف  العمومية  اخلدمة  تقدمي  يف  االجتماعية  هويتها  بناء  وكذا  كرتوين، 
 . خماطر وابء كوروان

هو نوع من االتصال العمومي الذي يستهدف املنفعة العامة، حبيث ميّثل هنا االسرتاتيجية االتصالية املستخدمة    االتصال التوعوي:
خماطر   من  السعودي  املواطن  الصحة  لتوعية  وزارة  موقع  عرب  العمومية  احلمالت  من  جمموعة  ابستخدام  وذلك  املستجد،  وابء كوروان 

 السعودية. 

العمومية:  وابء    احلمالت  خماطر  من  صحته  على  احلفاظ  خبصوص  السعودي  املواطن  توعية  تستهدف  اليت  احلمالت  جّل  هي 
كوروان، واليت تندرج يف إطار إسرتاتيجيات االتصال العمومي التوعوي، حبيث تقع هذه احلمالت حتت مسؤولية وزارة الصحة السعودية  

 نفعة العامة. من خالل موقعها االلكرتوين، واليت ال خترج عن إطار امل

 الدراسات السابقة:
 بناًء على موضوع الدراسة ومتغرياهتا ميكننا اإلشارة إىل بعض الدراسات يف هذا اجملال واليت ميكن حصرها يف ما يلي: 

حول ممارسات االتصال الفعال يف إدارة أزمة جائحة كوروان وبناء الوعي الصحي لدى أفراد اجملتمع    (2020دراسة )الشلهوب،  
الصحة  الس وزارة  تؤديه  الذي  الدور  على  التعّرف  يف  الدراسة  مشكلة  وتتمحور  السعودية،  الصحة  وزارة  جلهود  مسحية  دراسة  عودي: 

أفراد اجملتمع السعودي جبائحة  كوروان ، استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنه ج املس حي  كما أعتمد على توزيع     السعودية يف توعية 
( مف ردة، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أّن املمارسات  3133وين على عيّنة عشوائية ش ملت الذك ور واإلانث وبل غت)أداة االستبيان اإللكرت 

  االتصالية واإلعالمية لوزارة الصحة السعودية يف إدارة أزمة جائحة كوروان وبناء الوعي الصحي لدى أفراد اجملتمع السعودي انجحة جداً، 
دوراً كبرياً ومهماً يف بناء الفرد السعودي وتكوينه املعريف والوجداين والسلوكي عن فايروس كوروان بشكل    وكانت يف مستوى احلدث وأدت 

من   السعودي  اجملتمع  أفراد  رصيد  زايدة  على  املستخدمة،  التكنولوجية  واألمناط  اإلعالمية  والوسائل واألساليب  الرسائل  وعملت   ، كبري 
مواقف تنسج  اليت  واخلربات  لوزارة  املعلومات  اهلائلة  القدرة  يؤكد  النجاح  هذا  أن  ، كما  فايروس كوروان  حول  الصحية  وسلوكياته  وآرائه  ه 
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عنها   جنم  واليت  العلمي  األسلوب  إىل  املستند  الفاعل  التنظيم  أصول  وإتباع  األزمة  هذه  إلدارة  الفعال  التخطيط  على  السعودية  الصحة 
 السعودي بفايروس كوروان .  ممارسات اتصالية فعالة يف توعية أفراد اجملتمع

هدفت  (  2017دراسة )الفرم،   اإلطار  هذا  ويف  ملرض كوروان،  الصحية  التوعية  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  حول 
االجتماعي   التواصل  لشبكات  احلكومية  ومستشفياهتا  الرايض  مبدينة  الطبية  املدن  وتوظيف  استخدام  مستوى  على  التعّرف  إىل  الدراسة 

احلكومية    -فيسبوك-وب)يوتي ومستشفياهتا  الطبية  املدن  مشاركة  درجة  وتقييم  ملرض كوروان،  الصحية  التوعية  اسرتاتيجيات  يف  تويرت( 
برامج التوعية الصحية ملرض كوروان عرب شبكات التواصل اجلماهريية ابململكة.  أن   ابلرايض يف  % من املدن    73وقد كشفت الدراسة 

تويرت(، كما بّينت    -فيسبوك  – الطبية مبدينة الرايض ومستشفياهتا احلكومية متتلك منصات على شبكات التواصل االجتماعي)يوتيوب  
أّن   مرض كور   60الدراسة  حيال  التوعية  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  تستخدم  مل  الرايض  مبدينة  الطبية  املدن  من  يعين  %  ما  وان، 

الصحي، كما   الوطين  اجلهد  االخنراط يف  يف  احلكومية  ومستشفياهتا  الطبية  املدن  خالل كافة  من  تسهم  صحية وطنية  اسرتاتيجية  غياب 
  توضح الدارسة أيًضا يف ضعف استخدام املدن الطبية ومستشفياتنا احلكومية ملنظومة اتصالية حديثة للتوعية والتواصل مع اجملتمع احمللي، 

يعزّ  ممّا  واألوبئة،  األمراض  خالل   الفاعلة  االتصالية  الشبكات  بتوظيف  التفريط  أيًضا  يعين  ما  الوقائي،  والطب  الصحية  الثقافة  ز  وتعزيز 
 من حجم اخلسائر الوطنية.   

ي بربانمج  هدفت الدراسة للتعرف على كيفية استخدام األساليب اإلقناعية يف اخلطاب الديين اإلسالم  ( 2017دراسة )سلطاين،  
وربطها   اإلسالمي  للدين  احلديثة  بنظرته  عرف  الذي  ابالتصال  القائم  على  الضوء  تسليط  ، كذلك  خليجية  رواتان  قناة  على  صحوة 
بياانت   جلمع  املضمون كأداة  حتليل  أداة  على  واعتمدت  الوصفية  البحوث  ضمن  الدراسة  تندرج   . العريب  العامل  عرفها  اليت  ابلتحوالت 

نتائج الدراسة سعي القائم ابالتصال يف برانمج " صحوة" الديين إيل االعتماد على بعض األساليب اإلقناعية يف تقدميه    الدراسة وأظهرت
ابالتصال   القائم  مقدرة  الديين وبرزت  اخلطاب  يف  اإلقناعية  األساليب  من  العديد  استخدام وتوظيف  النتائج  أظهرت  ، كذلك  للربانمج 

الت العقلية واستخدام أساليب الشواهد الواقعية وذكر االاثر التارخيية اليت ختدم موضوع الربانمج وترسيخ  من خالل الرتكيز على االستما
 الفكرة عند املشاهد او التغيري يف سلوكياته. 

، هدفت هذه الدراسة للتعرف على أي من االستماالت العقلية أو العاطفية هتيمن على اإلعالانت يف    (2016)قحفاز،  دراسة  
افة املكتوبة كما هدفت الدراسة أيضا لعمل حتليل سيميولوجي للرسالة اإلشهارية من خالل الصور االشهارية واالعالانت التجارية  الصح

يف الصحافة املكتوبة. والتعرف على كيفية تكوين السياق املعريف والداليل للنص والصورة ضمن اإلعالانت التجارية يف الصحافة املكتوبة  
الدر  اعتمدت  الدالالت  .  وتفكيك  الباطين  واملعين  اخلفية  الدالالت  على  للوقوف  اإلعالانت  حتليل  يف  السيميولوجي  املنهج  على  اسة 

والرموز واأللوان ،كذلك  اعتمدت الدراسة على عينة ميكن تطبيقها يف جمال الدراسة وهي العينة الدائرية حيث يتم اختيار اليوم األول  
اين من األسبوع الثاين واليوم الثالث من األسبوع الثالث واستمرت عملية اختيار العينه ملدة شهر ونصف .  من األسبوع األول واليوم الث

وأظهرت نتائج الدراسة تنوع االستماالت االقناعية اليت وضعت يف اإلعالانت التجارية جلريدة الشروق اليومي بني االستماالت العاطفية  
الغالبة واألكثر ظهورا خاصة االستماالت اليت ركزت على توظيف الشعارات والرموز اليت استخدمت    والعقلية ، غري أن العاطفية كانت هي
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على   أيضا  ركزت  ، كما  السمات  ذكر  علي  األويل  ابلدرجة  ركزت  فقد  العقلية  االستماالت  أما   . اجلمهور  عواطف  خماطبة  يف  أساسا 
 االستشهاد ابألرقام واالحصائيات وتقدمي وجهات النظر .  

قبل   من  االستمالة  هذه  تستهدفها  مواضيع  وجود  لعدم  نظرا  التجارية  اإلعالانت  من  التخويفية  االستماالت  غياب  يالحظ  كما 
اجلمهور وتتنوع أساليب الرسالة اإلعالنية يف هذه اإلعالانت فقد تضمنت الوضوح والضمنية وتقدمي الرسالة ابألدلة والشواهد والتكرار  

ال خالل  ومن   . له  ابلتنويع  األلوان واالشكال وهذا  من  العديد  بني  مزجت  التجارية  اإلعالانت  أن  النتائج  أظهرت  السيمولوجي  تحليل 
 أتثري واضح ومهم يف اقناع اجلمهور املستهدف .  

أجل    ( 2016)فتيحه،  دراسة   من  واإلحسان  التضامن  مجعية  يف  املستخدمة  االقناعية  األساليب  على  للتعرف  الدراسة  هدفت 
ال أمهية يف  تعزيز  هلا  االقناعية  األساليب  هذه  فعالية  هل  منها  التساؤالت  من  جمموعة  الدراسة  طرحت  االفراد كما  التضامين لدى  سلوك 

سة  جناح االعمال اخلريية يف اجلمعية اعتمدت الدراسة منهج دراسة احلالة كما اعتمدت أداة املالحظة واالستبيان  كإداة جلمع بياانت الدرا
عضوا وخلصت الدراسة إيل جمموعة من النتائج على النحو التايل : أن   50يضا على العينة القصدية واليت بلغ عددها ، كما اعتمدت أ

 األساليب االقناعية اليت تقدمها اجلمعية تسهم يف جعل عينة الدراسة يتابعون ما تقوم به اجلمعية برتكيز و اهتمام.  

ون احلمالت اإلعالمية والشعارات يف اقناع املتطوعني والتأثري يف سلوكهم . كذلك أن  كما أن غالبية افراد العينة دائما ما يستخدم 
 أساليب االتصال االقناعية يف اجلمعية اخلريية تلعب دورا كبريا يف العملية التضامنية  وإبرازها يف تعزيز السلوك لدى االفراد  

ا  (2014)ابوغزالة،  دراسة   األساليب  على  للتعرف  الدراسة  اليومية  هدفت  األردنية  الصحافة  يف  الصحفية  واألشكال  القناعية 
ابلصحف   املنشور  الديين  للخطاب  ابلعينة  املسح  أسلوب  وابستخدام  الوصفي  املنهج  على  الرئيسي  هدفها  لتحقيق  الدراسة  واعتمدت 

)الرأي   اليومية  ا  – الدستور    – األردنية  بشكل  تصدر  واليت  الدينية  الصفحة  تتضمنه  والذي   ) أداة  الغد  على  الدراسة  اعتمدت  سبوعي 
حتليل املضمون ومن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة : تبني أن من بني األساليب االقناعية املستخدمة لنشر مضامني اخلطاب الديين  

األك الشكل  هو  الصحفي  املقال  فئة  أن  تبني  الدراسة كما  صحف  عند  املفضل  األسلوب  ابعتباره  املختلط  األسلوب  واألوسع  برز  ثر 
 انتشارا يف نشر أهداف اخلطاب الديين يف الصحف الثالث حمل الدراسة. 

هدفت الدراسة لرصد والتحقق من عناصر الوسيط اإللكرتوين اليت حتفز وتعزز التفاعل مع صفحة    ( Syred J  ،2014) دراسة  
. ،تنتمي هذه الدراسة لنمط الدراسات الوصفية التحليلية،  واعتمدت على أداة حتليل املضمون  Facebookتعزيز الصحة على موقع  

للتعرف على عدد    Google Analyticsايضا بتحليالت جوجل    لرصد منط وحمتوى املنشورات على صفحة الفيسبوك. وابالستعانة
يسمح   الصفحة  على  التفاعل  خاصة  تفعيل  أن  الدراسة  هذه  نتائج  وأظهرت  املشاهدة.  وأمناط  الصفحة  يستخدمون  الذين  األشخاص 

لصفحة وهو اهلدف األساسي الذي  للجمهور ابالندماج يف احملتوى ومشاركة جتاربه اخلاصة مبا يعزز الدور التوعوي الذي تؤديه مثل هذه ا
اإلنرتنت   شبكة  على  الصفحات  هذه  مثل  فاعلية  من  حتد  اليت  املعوقات  أحد  يعد  اجلمهور  تفاعل  عدم  فإن  وابلتايل  أجله  من  أنشئت 

 بشكل عام ومواقع التواصل االجتماعي على وجهه اخلصوص. 

ب االقناعية اليت وظفتها شركة زين يف العراق يف رسائلها  هدفت الدراسة للتعرف على االستماالت واألسالي  ( 2012)محد،  دراسة  
اإلعالنية وذلك من خالل حتليل مضمون هذه الرسائل ملعرفة مضامني الرسائل اإلعالنية اليت تبعثها شركة زين إيل مشرتكيها عرب اهلواتف  
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اإلعال  الرسائل  يف  املستخدمة  االقناعية  واألساليب  األسس  عن  البحث  وكذلك  املنهج  احملمولة  على  الدراسة  اعتمدت   ، القصرية  نية 
وجاء اختيار هذه العينة كوّنا ضمت العديد    153املسحي وعن طريق اختيار عينة عمدية ملدة ثالث أشهر وبلغت عدد مفردات العينة  

ة العالقات العامة يف شركة زين  من املناسبات الدينية واالجتماعية وأظهرت نتائج الدراسة تنوع مضامني الرسائل اإلعالنية املرسلة من إدار 
حتظ   مل  حني  يف  والعاطفية  واالجتماعية  الرتفيهية  املضامني  على  ركزت  االهتمام كما  من  األكرب  احليز  املادية  املضامني  انلت  اذ  العراق 

موعة من االستماالت  املضامني األخرى إال بقدر قليل من اهتمامات الشركة . كذلك أظهرت النتائج أن إدارة العالقات العامة وظفت جم
اك  يف رسائلها اإلعالنية كان يف مقدمتها االستماالت العاطفية للتأثري يف انفعاالت اجلمهور وإلاثرة غرائزه هبدف ترغيبه وحثه على االشرت 

قات العامة  يف خدماهتا بينما مل توظف االستماالت العقلية والتخويفية سوى يف عدد قليل من رسائلها . كذلك استخدمت إدارة العال
يف   اللغوية  األساليب  واستخدام  االاثرة  وأسلوب  اجلمهور  احتياجات  استخدام  على  األكرب  الرتكيز  وكان  االقناعية  األساليب  من  عددا 

كررة  حماولة إلقناع اجلمهور املعين ، كذلك عمدت الشركة إيل تكرار بعض الرسائل االعالنية ألمهيتها ابلنسبة هلا وكانت غالبية الرسائل امل
ارات  هي الرسائل ذات املضمون املادي اليت تبلغ املشرتكني أمكانية حصوهلم على مبالغ مالية أو جوائز معينة مغرية مثل السلع الثمينة والسي

 الفاخرة فضال عن اإلعالن عن ختفيض أسعار املكاملات خالل أوقات معينة .  

بناء اإلعالن من أجل     (2009)ابرادتشه،  دراسة   تستعمل يف  هدفت الدراسة للتعرف على طبيعة االستماالت اإلقناعية اليت 
بناء   عليها  يعتمد  اليت  احلديثة  االجتاهات  طبيعة  على  للتعرف  ابإلضافة  اجلماهري  من  قدر  أكرب  استقطاب  املستقبل وحماولة  على  التأثري 

ز عليها . اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الستخالص االستماالت  اإلعالن والكشف عن أهم اجلوانب اليت يتم الرتكي
يستهدف ابألساس النساء مما يعكس الدور اإلقناعي    MBCاإلقناعية وأظهرت نتائج الدراسة أن اإلعالن املتلفز الذي يبث عرب شاشة  

نتائج تنوع االستماالت اإلقناعية اليت يوظفها اإلعالن املتلفز  الذي تلعبه املرأة كعامل جذب االنتباه وكعنصر تشويقي . كذلك أظهرت ال 
، ما بني االستماالت العاطفية والعقلية غري أن العاطفية كانت هي الغالبة واألكثر ظهورا خاصة استماليت الدفء واملكانة    MBCعرب  

ا أما   . املميزة  واملكانة  اإلجيايب  ابلشعور  اإلحساس  بث  على  الرتكيز  من  على  انطالقا  االويل  ابلدرجة  ركزت  فقد  العقلية  الستماالت 
 إستماالت السمات وذكر التفاصيل وخصائص املنتج.  

طرح إشكال  (  2008دراسة )بوخبزة،   خالل  من  اجلزائر، وذلك  العمومي يف  االتصال  فعالية  مدى  على  للتعرف  هدفت  واليت 
العمو  اإلعالمية  للحمالت  الوقائية  الرسائل  مسامهة  مدى  حول  اجلمهور  عام  أفراد  وتثقيف  توعية  سونلغاز يف  شركة  حلساب  املتلفزة  مية 

مبتطلبات الوقاية من احلوادث النامجة عن تسرابت الغاز والكهرابء، اعتمدت الدراسة على أسلوب املنهج املسحي، وذلك ابستخدام أده  
ائج هذه الدراسة أبّن واقع تطبيق تقنية االتصال  ( مفردة. وخلصت نت300االستبانة، كما اعتمدت على العينة القصدية واليت بلغت )

طرف احلكومة واملؤسسات العمومية )سونلغاز(،   من  أّن هناك مساعي وجهود ومبادرات  يزال يف طوره اجلنيين، ابلرغم من  العمومي ال 
ا االتصالية  اخلطط  أّن  من  الرغم  وعلي  هلا،  املعقول  واالستهالك  الطاقة  ميدان  يف  املواطنني  ما  لتوعية  مع  متماثلة  اجملال  هذا  يف  ملعتمدة 

العمومي   االتصال  أبّن  يتضح  حبيث  التقنيات،  هذه  وتطبيق  إعداد  طريقة  يف  واضحة  اختالفات  هناك  أّن  إاًل  الغربية،  البلدان  يف  يطبق 
رقة إىل تعديل مستوى سلوك  املعد من طرف مؤسسة سونلغاز واجملّسد يف محالهتا العمومية عرب التلفزيزن ال يزال خيطو خطوات بطيئة ال ت
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ت  املواطن، وذلك لكون أن احلمالت اإلعالمية مل تتقّيد ابخلصائص اإلعالمية الالزمة اليت تضمن هلا اإلقناع، نتيجة عدم وجود إسرتاتيجيا 
 واضحة خمطط هلا مسبقا يف هذا اجملال.  

 

 التعليق على الدراسات السابقة:   
جماالت   يف  تطبيقات  له  االخر  والبعض  التوعية  ابحلمالت  مباشرة  صلة  ذات  فبعضها  السابقة  ابلدراسات  اخلاصة  اجملاالت  تتنوع 
اختالف   على  االتصالية  الرسالة  بناء  االقناعية يف  االستماالت واالسرتاتيجيات  توظيف  حول  تتمحور يف جمملها  حيث  ومتشاهبة  قريبة 

ج التلفزة أو الكتاابت الصحفية واإلعالنية ،إال أن جممل الدراسات تشرتك يف أّن فعالية االسرتاتيجية االتصالية  توجهها سواء كانت يف برام
اسرتجتيات   و  تقنيات  خمتلف  تطبيق  خالل  من  اجملال   هذا  يف  مهمة  االقناعية  العملية  أّن  حبيث  املواطن،  سلوك  على  تعكس  ما  عادة 

ملؤسسة العمومية ابعتبارها مسؤولة عن توعية املواطن سواء تعلق األمر بسلوكيات عقلنة االستهالك  االتصال اإلقناعي، خاصة ما تعلق اب
ولعلّ  مثال(.  واألوبئة  األمراض  )كإنتشار  وغريها  واالقتصادية  واالنسانية  االجتماعية  األزمات  ظّل خمتلف  يف  أو  مثال(،  )للطاقة    اليومي 

اتيجية عام حيّدد كيفية إدارة األزمة وتداعياهتا على خمتلف األصعدة، وذلك بناًء على طبيعة  هذه االسرتاتيجية ترتبط مسبًقا مبخطط إسرت 
نا  األزمة من جهة، وطبيعة الوسائل واألساليب والتقنيات املستخدمة، اليت تلعب دورًا أساسًيا يف حناح االسرتاتيجية االتصالية، خاصة وأنّ 

لنا العديد يتيج  ظّل زمن الرقمنة الذي  )كشبكات التواصل االجتماعي مثال(، وكذا دور السياق من خالل    يف  من الوسائط االتصالية 
االقناعية   الرسالة  حتديد  يف  اآلخر  هو  أساسًيا  حمورًا  يشّكل  إبعتباره  ومكوانته  اجلمهور  طبيعة  إىل  ابإلضافة  وتطّوراته،  احلدث  مستوى 

املصلحة العامة، كون أّن معظم الدراسات ختص هذا اجملال، كوّنا تستهدف    وتوجيهها وفق األهداف املسطّرة اليت ال خترج عموًما عن 
ل  املؤسسات العمومية ابلدرجة األوىل ألّّنا تشّكل اهليئة أو السلطة اليت هلا أولوية املسؤلية من جهة، كما تستخدم أسلوب محالت االتصا 

 عامة تدخل يف إطار التعامل مع األزمات الوطنية املختلفة.   للتوعية العامة، ابإلضافة إىل كوّنا تعتمد على اسرتاتيجية وطنية 

وعلى هذا األساس، فإّن نتائج الدراسات السابقة توّضح إبّن فعالية أي اسرتاتيجية اتصالية تقرتن بفعالية وفاعلية عناصرها، حبيث  
 وعدم جناحها.    أّن أي خلل حيدث على مستوى ختطيط أي عنصر من هذه العناصر ميكن أن يساهم يف ضعفها 

 وبشكل عام ميكن إمجايل أوجه االستفادة من الدراسات السابقة على النحو التايل :  

 التبصر بنطاق وجمال املشكلة البحثية مبا يسهم يف حتديد أدق ألبعاد املشكلة واختيار انسب األدوات واملناهج لدراستها   -

 فئاهتا .  أفادت الدراسات السابقة يف بناء أداة الدراسة وحتديد  -

 أسهمت الدراسات السابقة يف حتديد وتصميم اإلطار املنهجي للدراسة احلالية.  -

 النظري للدراسة:   االطار
يعترب االتصال اإلقناعي مبحثًا ذا أمهية ابلنسبة للدراسات اإلعالمية واالتصالية، حبيث يتفرّع هذا املبحث إلىى عّدة مواضيع حبثية  

الذي   التوعوي،   االتصال  هذا  منها  يرتكز  حبيث  اجلماهري،  توعية  عملية  يف  اإلقناع  مبدأ  على  أساًسا  تعتمد  اليت  املواضيع  بني  من  يعد 
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ية  النوع على جمموعة من االسرتاتيجيات االتصالية اليت بدورها تستخدم تطبيقات اإلقناع املختلفة، وذلك بناًء على االسرتاتيجيات اإلقناع 
ثالثة إسرتاتيجيات   يف احلمالت املختلفة،  اليت تتمحور يف  تستخدم عادة  أّن هذه األخرية  أساسية، عقلية، وعاطفية، وأخالقية، حبيث 

تنبين على معطيات تتعلق أساًسا   منتوج معنّي  أو  تسويق خدمة  ضروري يف هذه الوسائل، خاصة وأّن عملية  أّن عنصر اإلقناع  إبعتبار 
طبيعة وسائلها االتصالية املستخدمة، طبيعة اخلدمة أو املنتوج قيد الرتويج، ابإلضافة    بطبيعة املؤسسة القائمة على هذه اخلدمة أو املنتوج، 

 إىل طبيعة اجلمهور الذي يعد هو املستهدف يف هذه العملية. 

والذي   االتصالية،  العملية  يف  االقناع  دور  على  بناًء  وذلك  اإلقناعي  االتصال  منها:  األنواع  من  عدد  إىل  االتصال  تقسيم  ميكننا 
مبوضوع  ي ينفرد  الذي  الصحي  االتصال  إىل  ابإلضافة  التوعوي،  اجملال  خيص  الذي  التوعي  االتصال  والعام، كذلك  اخلاص  طبًعا  شمل 

ينفي  بعض اخلصوصيات البحثية اليت توّجه املفهوم حسب املتغرّي املقصود، إاًل أّن هذا ال  تنبين على    الصحة، ولعّل هذه املفاهيم كّلها 
ابعت تداخلها  االتصال  مدى  نستخدم  اجملال  هذا  يف  فنحن  مثاًل،  الصحية  التوعية  جمال  يف  األنواع  هذه  نستخدم كّل  أن  ميكننا  أنّه  بار 

وميكن   االجتماعي، واإلقناعي، والصحي، والعمومي طًبعا إذا كان استهدافنا للمؤسسات العمومية من خالل خمتلف محالهتا االتصالية. 
كونه يشتمل على ما يتم تقدميه من معلومات وارشادات لألفراد واجلماعات عرب اسرتاتيجيات اتصالية  تعريف االتصال الصحي هنا يف  

مواجهة   على  أيضا  ويعمل  سليمة.  صحية  سلوكيات  تبين  أجل  م ن  اجملتمع  وقرارات  املس تهدف  اجلمهور  قرارات  يف  التأثري  على  تعمل 
ض محاية األفراد. فإّن االتصال الصحي يرتبط فقط ابجلوانب الصحية ، لكّنه أيًضا  انتشار األمراض عرب التحذير والتوعية املستمرين بغر 

حياهتم وسلوكياهتم اليومية . فهو اتص ال يعتمد عل ى عرض املمارسات الصحية السليمة    منطيرتب ط بطبيعة اجملتم ع وثقافته وعادات أفراده و 
. إذن فإّن االتصال الصحي  (Glueckauf, 2009)احه بقدرته عل ى حتقيق ذلك  وتعليم أفراد اجملتم ع كيفي ة اتباعه ا ، لذلك يقاس جن

الفعال يعتمد يف بداية ختطيطه عل ى التعّرف عل ى  احلاجات الصحية للمجتمع ، واألخطار ميكن أن يتعّرض له، واملمارسات اليت جيب  
أو األنشطة االتصالي ميكن ختطي ط احلمالت  تلبي ة هذه احلاجاتالعم ل عل ى تغيريه ا، حّّت  موجّه ة حنو  بصورة  أّما االتصال  . ة الصحية 

عموًما   التوعية  مبجال  تتعلق  اليت  اإلعالمية  أو  االتصالية  ابحلمالت  عالقته  يف  عادة  ينطلق  اإلطار،  هذا  يف  يدخل  ابعتباره  التوعوي 
أع على  األحيان  من  يف كثري  التعبئة  جناح  يعتمد  حبيث  خصوًصا،  الصحية  يتم  وابلتوعية  حيث  هبا.  املرتبطة  سبقتها أو  اليت  التوعية  مال 

قت  تنفيذ أنشطة التوعية ابلتوازي وابلتزامن مع التعبئة، ولعّل التعبئة والتوعية جماالن مكمالن لبعضهما البعض ويستمران عندما حيني الو 
وغالًبا ما تكون عملية زايدة الوعي ضرورية    .تهالختيار األنشطة واألدوات، حيث ميكن استخدام نفس الوسائل فقط لتعبئة اجملتمع لتوعي

تثري التفكري فحسب،   من عملية ال  لذلك، فإّن هذا النهج هو جزء  للسماح بتحديد املشكلة وتعزيز الوعي اجلماعي ابملشكلة املعنية، 
تمعي لتحديد خطوة يف عملية التدّخل  ويف تعريفنا  للتوعية جندها متّثل مصطلًحا واسًعا يف العمل اجمل  بل تتخذ أيًضا خمتلف اإلجراءات. 

هذا   أّن  جند  حبيث  املشرتكة،  احلاجة  أو  االجتماعية  ابملشكلة  الوعي  ورفع  التفكري  لتعزيز  وذلك  أكثر،  أو  وسيلة  استخدام  خالهلا  يتم 
يف   تظهر  جزئية  أهداف  إىل  بدوره  يتفرّع  العام  أو  (Nexus Santé, 2018)اهلدف  بديلة  حللول  الرتويج  عملية  جديدة  :  أفكار 

خالل   من  وذلك  اجلماعي  أو  الفردي  املستوى  على  التغيري  إىل  التوعية  تستهدف  حلاجة، كما  استجابة  أو  إشكاالً  يعترب  موقف  لتغيري 
تغيري السلوك ومنط احلياة، أو إدراك أّن بعض األشخاص يقعون ضحااي للظلم وأن هناك سبل انتصاف تسمح هلم ابلدفاع الفردي عن  

ذا تعبئة األشخاص املتأثرين بشكل مباشر مبشكلة حّت جيتمعوا لتحسني الوضع أو تغيريه، ابإلضافة إىل التأثري على صناع  حقوقهم، وك
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على   احلصول  يف  هدفها  جند  األخري  ويف  العمل،  على  وتشجيعهم  السكان  واحتياجات  صعوابت  إىل  الوصول  تسهيل  أجل  من  القرار 
 .احمللي واإلقليمي والوطين من أجل خلق توازن قوى مواتية  للتغيري املنشود تعاطف ودعم الرأي العام على املستوى 

يلي   ما  يف  تتمّثل  واليت  التوعوي  الفعل  ممارسة  فيها  ميكننا  مستوايت  ثالثة  فنجد  التوعية  مستوايت  خمتلف  عن   Nexus)أّما 
Santé, 2018) : 

 كانت هناك حاجة أو مصلحة ) جلسة إعالمية مثاًل(. أنشطة التوعية: ميكن أن تكون نشاطًا واحًدا للتحّقق ممّا إذا   .١

برانمج األنشطة: واليت متّثل الربامج املختلفة ألنشطة التوعية وفق اختيار فرتات زمنية حمّددة مسبًقا ، )يوم، شهر، سنة،...(،   .٢
 وذلك حسب الظروف والعوامل احمليطة.   

عالمي واالتصايل الناجح يف عمليات التوعية املختلفة، ابعتباره  احلملة اإلعالمية أو االتصالية: واليت تعترب األسلوب اإل .٣
 األكثر مالئمة، واليت تتطلب بدورها خطة إعدادية حتمل جمموعة من اخلطوات تراعي فيها االسرتاتيجية املتبناة. 

 

عية أو الذين يتشاركون يف حاجة  فإّن التعبئة هتدف إىل توليد التزام األشخاص املتأثرين مبشكلة اجتما  وبناًء على هذه املستوايت، 
مشرتكة حول خطة عمل هتدف إىل حل املشكلة أو تلبية احلاجة، كما يقّدم للناس أن يكونوا الفاعلني الرئيسيني يف التغيري االجتماعي  

دالة االجتماعية وغريها  الذي يهمهم، ابإلضافة إىل إمكانية التعبري عن التضامن االجتماعي لألفراد ورغبتهم يف املسامهة يف مزيد من الع
العامة.  املصلحة  ختص  اليت  االجتماعية  القيم  مقاربة  من  من  املوضوع  هلذا  الدراسة احلالية  يف  النظرية  املقاربة  تنطلق  األساس،  هذا  وعلى 

جاجية يف االتصال،  إسرتاتيجيات التأثري يف اخلطاب التوعوي الذي جيمع بدوره يف جمموعة االسرتاتيجيات اإلقناعية اليت ختص العملية احل
ربى  ولعّل هذا ينطلق ممّا قّدمه أرسطو يف جمال البالغة يف حديثه عن عملية التأثري واإلقناع ودور احلجاج يف اخلطابة، وهي اسرتاتيجيات ك

(Logos, Pathos, Ethosهذا وابإلضافة إىل ما أتت به نظرية علم النفس االجتماعي يف تفسريها للسلوك االنساين ال ، )  ذي
واملستوى   املعريف،  املستوى  يف  تظهر  واليت  األوىل،  ابالسرتاتيجيات  بشكل كبري  تتعلق  أساسية  أتثري  اسرتاتيجيات  ثالثة  حول  تتمحور 

معرفتنا أواًل   . (MALAVAL, 2012)العاطفي، واملستوى السلوكي   تبدأ  من  حيث  ابالسرتاتيجيات احلجاجية اليت تعين جمموعة 
جمموعة من اإلجراءات واخليارات اخلطابية والتفاعلية املخّططة واملنّسقة لدعم  متّثل  اتيجيات التواصلية، كما أّّنا  األشكال اللغوية واالسرت 

املخاِطب نظر  نظر    .وجهة  وجهة  مقابل  املخاِطب  نظر  وجهة  انتصار  إىل  هتدف  إذا كانت  عدائية  االسرتاتيجيات  هذه  تكون  حبيث 
االسرتاتيجية تعاونية يف حالتني: متّثل احلالة األوىل دور املخاطَبون كفاعلون الذين هلم نفس دور    املخاَطب )اخلصم(. وميكن اعتبار هذه

ة  الفاعل )القائم ابخلطاب(، حيث يشرتكون يف وجهة نظر مشرتكة ويتعاونون لدعمه، أّما يف احلالة الثانية فيقوم املخاطَبون أبدوار خمتلف 
. ولعّل االسرتاتيجيات احلجاجية تنبين على  (Plantin, 2016)يتعاونون يف بناء حل مشرتك  كفاعلني دون حتديد هذه األدوار، فهم  

 ستة مقارابت أساسية هي: 

ال يتم اختزال احلجاج يف سلسلة من العمليات املنطقية وعمليات التفكري، ابعتبارها مبنية على تنفيذ الوسائل    . املقاربة اللغوية: 1
 .اليت توّفرها اللغة من حيث اخليارات املعجمية، وأمناط التلّفظ، وتسلسل امللفوظات، والعالمات الضمنية
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الذي ال ميكن فهمه خارج عالقة املتحّدثني، كما ال ميكن فصل  يستهدف احلجاج اجلمهور وعمل نشره  . املقاربة التواصلية: 2
 .بناء احلجة عن وضعية االتصال، اليت جيب أن يكون هلا أتثريها 

تريد احلجة أن تعمل على مجهور، وابلتايل جيب أن تتكّيف معه، حبيث تشارك يف التبادل بني الشركاء حّّت  املقاربة احلوارية:   .3
 .ضيا الذي ال ميلك حوارًا فعااًل إذا كان التفاعل افرتا 

دائًما ما تسّجل احلجة يف نوع أو شكل خطايب، حّّت إذا اختارت فهرسته بطريقة معّقدة للعديد من قائمة أنواع    . مقاربة النوع:4
 اخلطاب.  

 .يستخدم احلجاج أتثريات األسلوب واألشكال اليت هلا أتثري على املتلقي   . املقاربة الصورية:5

ً، حبيث يتطلب القيام    . املقاربة النصّية:6 حيث يتم إعطاء ملصطلح النص معىن جمموعة متماسكة من امللفوظات اليت تشّكل كالا
والتماثلي املنطقي  )القياس  املنطقية  العمليات  استغالل  يتم  معرفة كيف  املعّقد  بذلك،  اإلطار  يف  واالرتباط(  التفّكك  واسرتاتيجيات   ،

 . (Amossy, 2012) للخطاب يف الوضعية 

 من هنا ميكن رؤية أّن كل هذه األساليب حمّددة يف جمال علوم اللغة، وهو جمال يرّكز على حتليل اخلطاب يف هدفه وأبعاده اإلقناعية. 
د االسرتاتيجيات يف عملية التأثري على اجلمهور، هناك بعض التصنيفات السرتاتيجيات  وبناًء على االسرتاتيجيات احلجاجية اليت متّثل أح

أهدافها املرجوة، واليت جندها ممثّلة ٢٠٠٧،    )بوخبزة  التأثري للمؤسسات يف حتقيق  إطار اإلسرتاتيجيات االتصالية    ( ، واليت ال خترج عن 
التأثري يف العناصر املوقفية يف البيئة العامة لألفراد املستهدفني، مبعىن التأثري على احمليط      االسرتاتيجيات اخلارجية للتأثري واليت تعمل على

ابجتاهات وآراء  اخلارجي   ميكن له املساس  تدرجيي  تغيريًا على مستوى السلوك، وبشكل  للجمهور املستهدف، حبيث حيدث هذا التأثري 
ومعتقدات اجلمهور املستهدف. كما تنقسم هذه االسرتاتيجيات بدورها إىل عّد إسرتاتيجيات كإسرتاتيجيات اإلكراه والقوة، إسرتاتيجيات  

وإسرت  والتسهيل،  اليت .التصعيب اتيجيات  املكافاة  للتأثري  الداخلية  االسرتاتيجيات  لألفراد    أّما  الذهنية  اخلصائص  تعديل  إىل  هتدف 
املوقفية   ابلعوامل  املساس  دون  مرغوب  سلوك  إلحداث  مباشر  بشكل  ...اخل(  عاداهتم،  مواقفهم،  معتقداهتم،  أراءهم،  )اجتاهاهتم، 

يجيات حسب تعّدد وتنوّع أساليبها ووسائلها. كما تبىن على اسرتاتيجيات أخرى  )املوضعية(، حيث ختتلف إستخدامات هذه االسرتات
سواء كان   اخلطاابت  خمتلف  مع  تعامله  يف  للفرد  الداخلي  التأثري  مستوايت  تشمل  عناصر  أو  اخلصائص،  لتلك  عوامل  بدورها  تنّمل 

األخرى   اخلطاابت  من  وغريها  حواراًي،  أو  إشهاراًي،  أو  هذه    (Kafetzi, 2013)إخباراًي،  وظيفة  جمال  متّثل  العناصر  هذه  ولعّل   ،
(:  Logos, Pathos, Ethosاالسرتاتيجيات، واليت جتّسدها ثالثة إسرتاتيجيات أساسية تستخدم يف عملية التأثري واالقناع ، وهي )

 ، حيث ميكن تعريفها من خالل ما يلي: 

 (Rational Appeals):االسرتاتيجيات العقلية   .١

االسرتاتيجيات العقلية على خماطبة عقل املتلقي وتقدمي احلجج والشواهد املنطقية وتنفيد اآلراء املضادة بعد مناقشتها وإظهار  تعتمد  
املختلفة  السيد،    جوانبها  و  مفهوم     ( 2018)مكاوي  أن  القول  ميكن  إىل    Rational Appealsوابلتايل  يشري  نظري  مصطلح 
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العقل   ممارسة  أي  املنطق،  العقالنية  استخدام  اإلجراءات  من  جمموعة  ميّثل  احلجاج؛ كما  يف  العقل  ممارسة  أخرى  وبعبارة  اخلطاب،  يف 
التفسري،   االستقراء،  لالستنتاج  األساسية  األدوات  اإلجراءات  هذه  تشّكل  حيث  ما،  شخص  موقف  تربير  إىل  للوصول  املستخدمة 

البالغي  العمليات  هذه  بني  من  التماثل  ولعّل  هذا  املثال،...اخل(،  على  وبناًء  العقل.  تستهدف  واليت  القدمي،  اخلطاب  فن  من  املوروثة  ة 
 ( أبّن  نرى  بدور نوًعا حجاجًيا قائًما، ولعّل هذا  Rational Appealsالتعريف  ( يبىن على احلجاج العقلي واملنطقي، والذي ميّثل 

ابعتباره يقوم على األدلة والرباهني واالثبااتت، وهي بدورها    النوع من احلجاج أقرب إىل املنطق واملوضوعية مقارنة أبنواع احلجاج األخرى،
األخالقية،   األدلة  منها:  جند  واليت  املوضوعية(،  األدلة  املنطقية،  )األدلة  اإلقناع  موضوعات  ختص  اليت  األدلة  من  نوعان  إىل  تنقسم 

املستهدف لإلقناع. إذن على عكس هذه األدلة الذاتية،    املتحّدث/املخاِطب، ممّثل اإلقناع؛ األدلة العاطفية، املتحّدث إليهم/املخاَطب 
ابلقدرة اإلقناعية الد موضوعية، ابعتبارها تنبع من اخلطاب الربهاين ذاته. وهي حتّدد احلجة العقالنية  اخلية  فإّن األدلة املنطقية هي أدلة 

قناع اجلمهور، حيث يعترب هذا هو الغرض من األدلة  للغة. كما تقوم بتحديد الطريقة اليت جيب أن يتم هبا بناء اخلطاب ابالستدالل إل
 املنطقية، من خالل إضافة الدليل املنطقي إىل الدليل الذايت اليت متّثل طريقة للحجاج اخلطايب، واهتمامها ابلبنيات اخلطابية للحجج. 

 : (Emotional Appeals)االسرتاتيجيات العاطفية   .2

 وجدان املتلقي وانفعاالته وإاثرة حاجاته النفسية واالجتماعية وخماطبة حواسه مبا حيقق  تستهدف االسرتاتيجيات العاطفية التأثري يف
ميّثل  ،     Emotional Appealsوتشرتك جممل املفاهيم يف تعريف  (2018أهداف القائم ابالتصال )مكاوي و السيد،   يف كونه 

كل ما هو عاطفي، ويصبح هبذا املعىن استدعاًءا للمشاعر واألحاسيس، يف حني ميكن اعتباره حماولة للتالعب بعواطف اجلمهور. حيث  
واألخال  ابلعقل  يرتبط  ال  بالغًيا  مفهوًما  يف كونه  االختالف  ميكن  ال  أنّه  إاًل  املفهوم،  هبذا  اخلاصة  التعريفات  من  الكثري  هناك  ق.  جند 

إغراءه لغرض  وذلك  احلوافز،...اخل(،  املشاعر،  الرغبات،  )األحاسيس،  اجلمهور  يف  املتحّدث  يسبّبها  اليت  املشاعر  يعين  حيث    .والذي 
يقو  اجلمهور، حبيث  من  املتحّدث  يستفزّه  الذي  العاطفي  التدّفق  تعنّي  إّّنا  عليها؛  ابلتأثري  وشعور اجلمهور  العاطفة  على  اآلالم  م  تستند 

فائض العاطفي بتعبئة األفعال، وتوجيه السلوكيات؛ أي ببساطة أتييد موقف املتحّدث. فعندما يستخدم املتحّدث احلجة العاطفية،  هذا ال
للجمهور  العاطفي  الفعل  رد  وحتفيز  إاثرة  إىل  ورائها  من  يسعى  ميكن  . فإنّه  حبيث  للجمهور،  العاطفي  اجلانب  يستهدف  فهو  هنا  ومن 

ربّر حلجة اقرتاحاتنا، فاحلجاج حيتاج إىل مناشدة مشاعر اجلمهور ودوافعه ورغباته، ممّا مينحه سلطة ال تقبل اجلدل  األخذ هبذا االقتباس كم
ميّثل   احلجاج. كما  يف     Emotional Appealsيف  املناسب  الوقت  يف  استخدامها  مّت  إذا  االمتاع  أو  اإلهلاء  تقنيات  من  "جمموعة 

هنا العواطف  استدعاء  ولعّل  للتالعب    احلوار،  وسيلة  لديها  يكون  أن  ميكن  أنّه  العلم  مع  قوة،  أكثر  حجاجًيا  ثقالً  يشهد  أن  إبمكانه 
 . (Amossy, Op.cit., p. 193)مبتلقي الرسالة"  

     (:Ethical Appealsاالسرتاتيجيات األخالقية )  .3

ا مرتبط أساًسا ابألخالق اليت متّثل النظام  مكااًن مهًما يف التفكري يف اخلطاب البالغي، حبيث أّن احلجاج هن  Ethicsحيتل مفهوم  
األخالقي، ومن خالل خطاب املتحّدث، يكتشف اجلمهور أعرافه وخصائصه وشخصيته. ويف إطار البالغة مّت استدعاء األخالق من  

احلال البحثية  األعمال  تعتمد  حيث  اهلوية.  إدارة  أو  الذات  لتقدمي  التفاعلي  ساكسوين  االجنلو  األدب  مؤلفي  الصورة  قبل  فكرة  على  ية 
تعترب    Erving Goffmanالذاتية ل    حيث  أرسطو.  بالغة  من  األخالق  مبفهوم  احلالة    Ethicsاملرتبطة  أو  امليزة،  أساسي  بشكل 
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أن   عليه  حبيث  خطابه.  خالل  من  نفسه  عن  املتحّدث  يعطيها  اليت  الصورة  مع  البالغة  يف  يتوافق  الذي  النفسي،  التصّرف  أو  الروحية، 
مص يف جمال اإلقناع.  يثبت  أّن جاذبية اإلرضاء هلا مكان شرعي  إمتالكها، كما  يفرتض  تنظيم نوعية األخالقيات اليت  من خالل  داقيته 

حبيث لن يكون للحجج القائمة على العقل نفس القيمة ونفس الفعالية بدون دعم األخالق. ويف كثري من األحيان، تنعكس األخالق  
خالق "جزء من وسائل األدلة التقنية اليت جتعل اخلطاب مقنًعا، إّّنا متّثل امليزة األخالقية اليت جتلب اإلقناع  كما تعترب األ  يف دوافع الفرد. 

عندما يتم تصوير اخلطاب بطريقة جتعل املتحّدث يلهم الثقة، ولعّل الصورة الذاتية اليت يتم إسقاطها حريصة على الفعل بواسطة كالمه  
(Ibid., p. 223)  إقناع على  قدرته  يف  تكمن  املخاِطب  خالل  من  اخلطاب  قوة  أّن  حقيقة  من  تنطلق  الفكرة  هذه  فإّن  وابلتايل   .

إفرتاضات   تطرح كثالثة  اليت  االسرتاتيجيات  وهذه  اخلطاب  حتليل  بني  املوجودة  العالقة  على  وبناًء  هناك  من  عليه.  أوالتأثري  املخاَطب 
املعىن واالتصال االجتماعي، حيث حتاول هذه العالقة وصف الطريقة اليت يتم هبا تعريف عامل الفعل  أساسية يف دراسة العالقة بني اللغة و 

ابتريك   يضيف الباحث الفرنسي  تلك االسرتاتيجيات يف العملية االقناعية. حيث  من انحية. وفق دور  بعامل اللغة  النفسي واالجتماعي 
هذه العالقة ومها: الوضعية االتصالية، وكذا ما ميكن تعريفه مبادية اللغة من خالل    شارودو فرضيتني أساسيتني هلا نفس الدور يف دراسة 

اللغة   أفعال  معاين  تعّدد  معرفة  يف  عالماتًيا  نسًقا  بدورها  تشّكل  اليت  اخلطاب  نظم  وترتيب  ومعانيها  وقواعدها  أشكاهلا  خمتلف 
(Charaudeau, 2007).   اخلطاب التوعوي ومعرفة إسرتاتيجياته اإلقناعية املختلفة،    بناًء على هذه االفرتاضات ميكن تفكيك بنية

خاصة وأنّنا بصدد عملية اتصالية مهمة، جتمع بني كل هذه األجزاء من جهة، ويف سياق ذو خصوصية ميكن له أن يساهم بشكل كبري  
 يف تفسري اخلطاب وأتويله مبا يتوافق وطبيعة املرحلة وتداعياهتا املختلفة.    

 ملنهجية للدراسة: اإلجراءات ا

 جمتمع الدراسة وعيّنتها:
السعودي   الصحة  وزارة  موقع  على  املتاحة  التوعوية  العمومية  احلمالت  جمموع  الدراسة  هذه  يف  البحث  جمتمع  ميّثل 

(https://www.moh.gov.sa/  من جمموعة  اختيار  مّت  حيث  منه.  الوقاية  وإجراءات  املستجد  وابء كوروان  تداعيات  حول   )
(  11العمومية املمثّلة لإلتصال التوعوي ملوقع الصحة السعودي حول وابء كوروان وأعراضه املختلفة، حيث حّددت عّينتنا ب )احلمالت  

واالجراءات   النصائح  من  جمموعة  تعرض  فيديوهات،  وكذا  رمزية،  صور  هبا  مرفق  توضيحية  نصوص  حتمل  أدلة  شكل  يف  عمومية  محلة 
محل بدورها  متّثل  واليت  )الوقائية،  بلغت  واليت  املختلفة،  وتداعياته  وابء كوروان  بتطّورات  تتعلق  توعوية  حللقات  متسلسلة  عمومية  (  24ة 

وان  مفردة بني األدلة والفيديوهات، حبيث قمنا إبختيار هذه العّينة يف كوّنا متاحة على املوقع )ركن التوعية الصحية: مواضيع خمتلفة: كور 
 روف الصحية والتطّورات الوابئية. اجلديد(. وذلك بشكل متجّدد حسب الظ

 (: يوًضح جمموع احلمالت العمومية لالتصال التوعوي لوابء كوروان قيد التحليل1جدول رقم )
 العدد عنواهنا  شكلها الرقم 
 
1 

 دليل
 2 ما هو كوروان 

 6 دليل الوقاية من كوروان 
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 1 دليل توعوي حول االصابة واملخالطة والتعايف من كوروان 
 1 التباعد االجتماعي  3
 2 احلجر الصحي  4
 3 الطريقة الصحيحة لغسل وتطهري اليدين  5
 1 فئة األمراض املزمنة  6

7 
 2 فئة املدخنني 

 1 املساعدة على اإلقالع
 1 طرق إنتقال العدوى 8
9  

 
 فيديو 
 

 1 أهم طرق الوقاية من فريوس كولروان اجلديد

10 
 1 املخترب جتربة غسل اليدين يف 

 1 تطهري اليدين أهم وسيلة ملكافحة العدوى

 1 جتنب السلوكيات اخلاطئة للوقاية من وابء كوروان 11

 

 ومنهجها:  نوع الدراسة
مت االعتماد على املنهج الكيفي كون الدراسة احلالية دراسة   حبيث يستمد املنهج طبيعته من طبيعة هذه الدراسة وإشكاليتها، 

كيفية تعتمد على التحليل الكيفي خلطاب احلمالت العمومية لإلتصال التوعوي، حيث يعد حتليل اخلطاب مقاربة منهجية يف التحليل  
(Maingueneau, 1992) تحليل فهم خطاب تلك احلمالت  ، يف كونه منهًجا كيفًيا ابلدرجة األوىل، و يتطلب هذا النوع من ال

يف جمال االتصال التوعوي خبصوص إجراء وقائي معنّي، والذي ميّثل بدوره جنًسا خطابًيا، وكذا من خالل عملية تفكيك بنية هذا  
 ,Teun A) النوع من اخلطاب يف عملية البحث عن خمتلف االسرتاتيجيات االقناعية املوظّفة، واليت تشّكل بدورها البنيات الكربى 

Van Dijk, 2008)    ،للخطاب اإلقناعي يف جمال التوعية الصحية، وذلك يف ثالثة إسرتاتيجيات أساسية: عقلية، وعاطفية
 وأخالقية. 

 أداة الدراسة:
يتطلب حتليل اخلطاب عموًما جمموعة من األدوات التحليلية، يف حني يرى البعض أّن حتليل اخلطاب هو نفسه أداة للتحليل  

هذه املفارقة هي مبثابة تنوّع منهجي من رؤية خالفية تنطلق من كون حتليل اخلطاب إّما أداة أو منهج أو مقاربة أو نظرية،   أيًضا، ولعلّ 
حبيث حناول يف هذا اإلطار االستناد إىل شبكة حتليل خاصة تتضمن ثالثة إسرتاتيجيات إقناعية خطابية، تعد بدورها أدوات حتليل هلا  

ت الكربى للخطاب، وذلك من خالل االستناد إىل خمتلف العناصر احلجاجية واإلقناعية اليت متّثل كل إسرتاتيجية  عالقة مباشرة ابلبنيا
من هذه االسرتاتيجيات )العقلية، العاطفية، األخالقية(.ميكننا يف هذا اإلطار توضيح شبكة حتليل املستخدمة، اليت أعتمدان فيها على  

األخرية  الكربى اليت تتمّثل يف االسرتاتيجية اإلقناعية الثالث، حبيث تتفرّع هذه  طريقة تفيئة اخلطاب إىل البنيات 
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إىل بنيات صغرى متثّلها خمتلف األبعاد واملؤشرات اليت تتشّكل منها.وعلى هذا ااألساس، ميكننا اختصار شبكة حتليلنا من خالل  
 العناصر اآلتية: 

 :  االسرتاتيجيات العقلية واليت تتضمن بدورها مايلي  .١

االستدالالت املنطقية: واليت بدورها هي األخرى تتفرّع إىل كل من فئة: التسلسل املنطقي، العالقات املنطقية، الروابط املنطقية،    -
 البالغة املنطقية، وكذا املهنية أو العلمية )مهنيني أو علميني(. 

احلملة    - مجهور  احلملة(،  )مواضيع  اهلوية  مواطفات  احلملة(،  )املؤسسة،  الشعارات  تتضمن  واليت  املقّدمة:  الصحية  اخلدمة  هوية 
 )الفئات املستهدفة(، خدمة االتصال. 

 عرض حاالت ألعراض الوابء.  -

 أللوان.  االسرتاتيجيات العاطفية: واليت تتضّمنت بدورها فئة واحدة متثّلت يف فئة األشكال وا .٢

االسرتاتيجيات األخالقية: واليت تضّمنت بدورها فئتني أساسيتني، متثّلت يف كل فئة صورة املؤسسة )وزارة الصحة( من خالل   .٣
 عرض لصورة اخلدمة العمومية الصحية، وفئة وهويتها املرجعية والدينية واإلجتماعية. 

ا أو بنيات صغرى خلطاب محالت التوعية، بعض املؤشرات اجلزئية  حبيث تضّمنت كل فئة من هذه الفئات اليت متّثل بدورها أبعادً 
 التفكيكية اليت يرد تفصيلها يف اجلدول اخلاص بشبكة التحليل. 

بناًء على عملية حتليلنا خلطاب احلمالت العمومية لالتصال التوعوي حول وابء كوروان وإجراءات الوقاية  حتليل بياانت الدراسة: 
البحث يف البنيات الكربى هلذا اخلطاب، واليت تتمّثل يف ثالثة إسرتاتيجيات إقناعية أساسية تتضح يف االسرتاتيجيات  منه، من خالل 

العقلية، والعاطفية، واألخالقية، حبيث تقع هذه احلمالت حتت مسؤولية وزارة الصحة السعودية، واملتاحة على موقعها االلكرتوين، ومن  
 تائج حتليل فيما يلي: هنا ميكننا  ميكن اختصار ن 

 
 (: يوًضح شبكة حتليل االسرتاتيجيات اإلقناعية يف االتصال التوعوي لوابء كوروان على موقع وزارة الصحة السعودي2اجلدول رقم )

 املؤشرات األبعاد نوع اإلسرتاتيجية 

 عقلية 

 
 

 استدالالت منطقية  -
 

)طرق غسل اليدين من البداية إىل النهاية(، أ/ التسلسل املنطقي: عرض مراحل األطروحة: مثال:  -
)إنتقال العدوى ابملالمسة عرب مشهد مصافحة ومالمسة يف منشأة صحية، من املصاب إىل الطبيب 

إىل املمرض إىل اإلداري(، )من إرتداء القناع الطيب،  إىل االتصال يف حالة اإلصابة، إىل التقّرب إىل 
 أقرب مستشفى(. 

عالقات سببية مثال: عرض سلوك أو إجراء وقائي )كإرتداء كمامة، العطس،   ب/العالقات املنطقية:
غسل اليدين،...اخل(، مثّ عرض توعية هلذا السلوك، إّما بتقدمي نصحية أو إلتزام، أو طريقة صحيحة  

 له...( 
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عالقات شرطية: )عرض شرط )أحد األعراض( ومشروط )إختاذ أحد اإلجراءات( مثال: إذا عطست 
 نديل لتغطية الفم. أستخدم امل

عالقات نتيجة: عرض حال )سلوك وقائي(، عرض نتيجة )نتيجة السلوك الوقائي( مثال: غسل 
 اليدين بطريقة صحيحة، إزالة الفريوس ّنائًيا. 

 ج/ الروابط املنطقية: ألن، إذا،  نتيجة، 
ّنب، أحرس، بلل، د/البالغة املنطقية: إستخدام األفعال  يف اإلجراءات الوقائية: مثال )أستخدم، جت

 وزع، أدعك، خلل، نظف، شطف، جفف، أغسل، حافظ، ...اخل. 
 يف األعراض : ينقل، يضعف، يرفع، يصعب، ...

 االستفهام: سؤال وجواب
العبارات ال  املؤثرة: )نتمىن لكم دوام الصحة والعافية(، )أغسل يديك دائًما وعش يف صحة(،  

العافية( ، التكرار )مثال: غسل اليدين(،  نعود حبذر   )عفاان هللا وعفاك، قدامنا العافية، قدامك
 )كناية عن اخلطر(،

 ج/املهنية )العلمية(: خمترب، أخصائيني، جتارب.

هوية اخلدمة الصحية  -
 العمومية 

 /الشعارات: 1
 شعار املؤسسة الصحية )وزارة الصحة السعودي(  -
 شعار احلملة العمومية التوعوية لوابء كوروان -
 /مواضيع احلملة 2
 توعية املواطن ابإلجراءات الوقائية:  -

إرتداء الكمامة وصالحيتها، احلجر أو العزل يف املنزل أو املستشفى )األعراض، االنعزال، الضرورة  
الطبية، األماكن العامة، الزوار، التأكد من اإلصابة أو من خمالطة املصابني، مدة العزل(، التباعد  

، التجمعات، املصاحبة، املناسبات(، غسل اليدين )املراحل، األوقات، الطريقة االجتماعي )املصافحة
الصحيحة والصحية، مدة الغسل(، إستخدام املنديل لتغطية الفم، إستخدام مرفق اليد، إلستخدام  

 املعقمات الكحولية. 
لتنفس، كحة(،  توعية املواطن أبعراض وابء كوروان: )تعريفه، أعراضه )إرتفاع درجة احلرارة، ضيف ا -

حاالت الشفاء،  أنواعه، مصادره، طرق إنتقال العدوى )الكحة، السعال، االنتقال املباشر )الرذاذ 
املتطاير بواسطة الكحة أو السعال أو العطس، االتصال املباشر مع مرضى اجلهاز التنفسي، االنتقال 

 غري املباشر عن طريق ملس األشياء، املصافحة وإرتداء األوقية، 
 هور احلملة املستهدف: /مج3
 مجيع املواطينني  -
 إجراءات السفر )املسافرين، القادمني(  -
 فئة األمراض املزمنة )أبرز هذه األمراض( -
فئة املدخنني )املساعدة والتشجيع، مبادرة حلجز تطبيق املوعد ملكافحة التدخني، مضاعفات  -

 املناسب لإلقالع، الفريوس على املدخنني، األعراض مرحلًيا، الوقت 
 / خدمة االتصال 4



       

 

 

 

 
 االجتماعية مجلة جامعة ام القرى للعلوم 

 ...تطبيق االستراتيجيات االقناعية في حمالت االتصال التوعوي 

144 

 

 عاطفية 

 حاالت صحية 
 أ/حالة صحية ألعراض الوابء: شخص عاطس، مرتدي كمامة،  -

 انتقال العدوى من املريض إلىى الطبيب إىل األشخاص األخرى يف املنشأة الصحية(

 األشكال األلوان 

 دليل يف شكل صور رمزية دالة على موضوع احلملة 
املشهد ابلنسبة للفيديوهات املقّدمة: تشخيص الطريقة  الصحيحة لغسل اليدين، املخاطر حساسية 

 كانتقال العدوى مثال 
 ب/ أهم األلوان املستخدمة:  -
 اللون األبيض: النقاء، الصفاء، النظافة  -
 األزرق: الصحة  -
 وميّثل هنا األملاألخضر: ويظهر عموًما يف لون الشعارات )شعار وزارة الصحة، شعار احلملة(،  -
 األصفر: املعرفة -

 صورة املؤسسة  أخالقية 
 وهويتها االجتماعية 

أ/ اخلدمة العمومية الصحية: توعية املواطن ابلوابء وأعراضه املختلفة يف مجلة من النصائح   -
 واإللتزامات واإلجراءات الوقائية 

 ج/احلفاظ على األمن الصحي الوطين 
 الرعاية الصحية )املصابني، فئة األمراض املزمنة، املدخنيني( 

هوية مرجعية دينية وإجتماعية: دعاء ابلعافية، عافية املواطن وسالمته، العيش بصحة، تشميت 
 رمحك هللا(، -العاطس )احلمد هلل

 
ابعتباره ميّثل أحد أهم العناصر   االستدالل املنطقي  تستخدم محالت االتصال التوعوي عموًما . االسرتاتيجيات العقلية: 1

، حبيث   (Breton, 2003) احلجاج املنطقي  العقلية يف العملية االقناعية يف خطاب احلمالت العمومية، حيث يرتكز أساًسا على 
  للقياس املنطقي نحى قابل الذي أيخذ التوجه )من اخلاص إىل العام(، ولعّل هذا امل اإلستدالل اإلستقرائيعادة ما يظهر يف نوع 

الذي يسّهل العملية الذهنية يف قراءة األشياء وقياسها، حبيث جند أّن خطاب احلمالت تعتمد على هذا النوع من االستدالل الذي  
ت اليت  يتوافق وطبيعة بناء اخلطاب التوعوي، إبعتبار أّن التوعية تستهدف العقل ابلدرجة األوىل، ابإلضافة إىل طبيعة مواضيع احلمال 

متّثل جمموع االجراءات الوقائية، حبيث جندها تبدأ بتصوير حالة معيّنة ومن مثّ تقدمي النتيجة بفضل هذه االجراءات، أو من خالل  
حبيث جند أّن    أولوية املنطق ابلنسبة إلختاذ االجراءات بداية بناًء على تطّور احلالة الصحية مثاًل حسب أعراض الوابء على املصاب.

دالل املنطقي هو االستدالل العام الذي يغلب على أطروحة هذه احلمالت، يف حني يظهر االستدالل االستقرائي من بني أهم  االست
التسلسل   االستدالالت املنطقية املستخدمة يف هذا السياق، ولعّل من بني العناصر املكّونة هلذا النوع من االستدالل )املنطقي(، جند 

ر اليت يقوم عليها، حبيث يظهر التسلسل املنطقي بشكل واضح يف هذه احلمالت، بل يعد أساس كل بناء  كأحد أهم العناص  املنطقي
خطايب يف العملية االقناعية اليت تستهدف عقل املواطن، ولعّل هذا التسلسل جنده يف عملية عرض مراحل األطروحة، أي تسلسل  

  هذا اإلطار كما هو موّضح يف اجلدول املبنّي أعاله. األفكار يف موضوع التوعية املقرتح،  ولنا عّدة أمثلة يف 
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، حبيث    (Moeschler, 1985)إبعتبارها أيًضا أحد أهم عناصر االستدالل املنطقي     العالقات املنطقية وروابطها  أّما عن 
اليت هي يف األساس أدوات لغوية    أّن لكل عالقة منطقية اليت متّثل ترابطًا منطقًيا لبناء اخلطاب، من خالل جمموعة من الروابط املنطقية

ممثّلة   جندها  واليت  احلملة،  يف  التوعية  ملوضوع  العامة  األطروحة  تشّكل  اليت  األفكار  بني  العالقة  رابط  مبثابة  ال  -تعد  املثال  سبيل  على 
أو إلتزام، أو طريقة صحيحة  كعرض سلوك أو إجراء وقائي مثّ عرض توعية هلذا السلوك، إّما بتقدمي نصحية    العالقات السببية  يف   - احلصر

جند   الشرطية له...، كما  أحد    العالقات  إختاذ  مثّ  ومن  األعراض  أحد  عرض  يف  مثال  تظهر  واليت  ومشروط،  شرط  عرض  خالل  من 
إىل   وابإلضافة  هذا  النتيجة اإلجراءات،  اإلجراء،  عالقات  هذا  نتيجة  عرض  مثّ  مثاًل ومن  وقائي  إلجراء  حال  خالل عرض  من  وذلك   ،

هلا  وذلك   عالقة  أّن كل  حبيث  العالقات،  هذه  حتت  تنطوي  فهي  املنطقية،  الروابط  عن  أّما  وفعاليته.  اإلجراء  مدى فاعلية  إبراز  هبدف 
روابطها اخلاصة حسب طبيعة النوع، حبيث تستخدم عادة عند السبب مثال كلمة )ألن(، وعند الشرط كلمة )إذا(، وعند االنتيجة كلمة  

جن وهكذا. كما  دور  )نتيجة(،  املنطقي  االستدالل  من  النوع  هذا  يف  املنطقية  د  اليت  البالغة  احلجاجية  العناصر  أهم  تعد كأحد  اليت 
تظهر البالغة املنطقية يف هذه احلمالت بشكل حمدود، يف حني مشلت النص والصورة مًعا، ولعّل منطق البالغة    حبيث   تستهدف العقل،  

، أي أّن العناصر البالغية املنطقية    (Barthes, 1964, pp. 40-51)  وظيفة الرتسيخ بهنا ال خيرج عن إطار ما مساه روالن ابرث  
من خالل تراكم    الرتاكمملوضوع التوعية أو حمتواه؛    التكرار   للنص هي نفسها املتواجدة يف الصورة الرمزية، ولعّل من بني هذه العناصر جند:

نصَ  وإلزامات  ونصائح  تعريفات  شكل  يف  وقائية  للفيديوها؛ اإلجراءات  ابلنسبة  حّّت  رمزية،  وصورًا  سؤال    االستفهام  ا  دليل  طريق  عن 
، حبيث  هبوية اخلدمة  وجواب حول وابء كوروان، أو يف شكل حديث بني شخصني أي بني احلالة الصحية والناصح.  وأخريًا جند التعريف 

أّن تقدمي اخلدمة والتعريف هبا من خالل جمموعة من املواصفات واخلصائص، يعد عنصرًا هو اآلخر من العناصر احلجاجية العقلية ذات  
األمهية، خاصة ما تعلق ابجلانب العلمي هلذه اخلدمة، أي تعريفها تعريُفا دقيًقا، وصف أعراضها، أنواعها، مصادرها، وإجراءات الوقاية  

من خالل موقع وزارة الصحة السعودي يف النقاط  منها  لوابء كوروان  ، حبيث ميكننا إختصار هوية اخلدمة يف محالت االتصال التوعوي 
 (: 2اآلتية )للمزيد من التفصيل أنظر اجلدول قم 

 . شعار املؤسسة الصحية )وزارة الصحة السعودي( 1

 . شعار احلملة العمومية التوعوية لوابء كوروان  2

 عية املواطن ابإلجراءات الوقائية     . تو 3

 . توعية املواطن أبعراض وابء كوروان    4

 . إجراءات السفر )املسافرين، القادمني( 5

 . فئة األمراض املزمنة  6

 . فئة املدخنني   7

 . خدمة االتصال 8
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كوروان املستجد من خالل موقع الوزارة   بناًء على هذه املعطيات، ميكننا أن نستنتج أبّن احلمالت العمومية لالتصال التوعوي لوابء
السعودي، استخدمت الكثري وبشكل واضح االسرتاتيجيات العقلية، ابعتبارها تعتمد على االستدالالت املنطقية يف عمليتها اإلقناعية،  

ا يتناسب وطبيعة هذه احلمالت  حبيث حتاول أن تستهدف العقل بناًء على كل ما يثري انتباه املواطن معرفًيا ابلدرجة األوىل، ولعّل هذا م 
 بوصفها ذات طابع توعوي، أي توعية املواطن وتعزيز معرفته بكل ما يتعلق بوابء كوروان وخماطره وأعراضه املختلفة.   

سي  متّثل االسرتاتيجيات العاطفية حمورًا أساسًيا يف العملية اإلقناعية إبعتبارها ترتبط ابجلانب النف  . االسرتاتيجيات العاطفية:2
للجمهور املتلقي، خاصة وأّن هذه االسرتاتيجيات من بني األكثر االسرتاجتيات إستخداًما كوّنا تصل إىل اجلمهور بشكل مباشر وفق  

العديد من اآلليات اليت تتمحور عادة يف التالعب واإلراء والدعاية وغريها، ولعّل هذا ما جنده كثريًا يف اإلشهار مقارنة ابحلمالت،  
مية منها اليت تستهدف غالًبا املنفعة العامة، وعلى هذا األساس جند أبّن حضور هذا النوع من االسرتاتيجيات ابلنسبة  خاصة العمو 

حلمالت االتصال التوعوي لوزارة الصحة السعودية من خالل موقعها االلكرتوين هو حضور حمتشم، مبعىن ال تظهر بشكل جّلي مقارنة  
عرض بعض احلاالت  د بعض العناصر اليت تنطوي حتت هذه االسرتاتيجيات، واليت نذكر منها: ابالسرتاتيجيات العلقية، فقط جن

، حبيث أنّه  انتقال العدوى من املصاب إىل الطبيب إىل أشخاص آخرين يف املنشأة الصحية ، أو  الصحية ألعراض وابء كوروان 
، ولعّل هذا ما ميّثل أثرًا نفسًيا  ن خالل جمموع األعراض سلبية احلالة مدائًما مايستهدف عرض احلاالت اجلانب النفسي، من خالل 

، إبعتباره دلياًل أييت يف شكل نص توضيحي مرفق بصور  طبيعة الدالئل املقّدمة يف محالت التوعيةعلى املتلقي، هذا وابإلضافة إىل 
خّصة مرفقة بصور رمزية، حبيث أّن هذه الصور هلا  رمزية، والنص هنا إّما نًصا كاماًل كدليل جملموعة من اإلجراءات الوقائية أو عنواين مل

اليت هي األخرى تندرج ضمن بالغة الصورة، ابإلضافة إىل   وظيفة الرتسيخداللة رمزية معّينة تدّعم النص، أو بعبارة أخرى تدخل ضمن  
تقال العدوى، أو طريقة  إبعتباره مشهًدا مؤثّر وحساس يف اآلن نفسه، ذلك من خالل عملية تشخيص إن  طبيعة املشهد املقّدم

سواء تعلق األمر ابلدالئل أو الفيديوهات، فلها داللتها اخلاصة ابعتبارها أحد  دور األلوان الصحيحة لغسل اليدين، وغريها. أّما عن 
ليت جتتمع يف معىن  أهم العناصر اليت تؤثّر على نفسية املواطن، حبيث وردت أربع ألوان أساسية متّثل املزيج اللوين الغالب يف احلمالت، وا 

الذي يرمز إىل النقاء، الصفاء،   اللون األبيض مشرتك تقريًبا مرتبط مبوضوع محالت التوعية، أي جمال الصحة والوقاية من الوابء، فنجد
والذي    الذي ميّثل لون الشعارات )شعار وزارة الصحة، شعار احلملة(، واللون األخضرالذي يرمز إىل الصحة، واللون األزرق النظافة، 

الذي يرمز إىل املعرفة، ولعّل هذه الدالالت توحي بشكل مباشر على طبيعة املوضوع، وعالقته بطبيعة   اللون األصفريرمز إىل األمل، مثّ 
املستخدمة يف محالت   دور السياقاتاحلملة لوابء كوروان املستجد وتداعياته املختلفة. كما ميكن يف هذا اإلطار تسليط الضوء على 

قيد احلملة، وعرض فضاءات الزمة هلا، تقع على األثر النفسي    سياق املوضوعية، إبعتبارها هي األخرى هلا داللة رمزية يف التوع
، كالديكورات، والتصميم، واملساحة، وغريها، حبيث جندها ممثّلة يف سياق املنشأة الصحية  طبيعة الفضاء ومجاليتهللمواطن من خالل 

)املستشفى(، سياق املخترب الطيب للتحاليل، مكان للتسّوق )متجر(. بناًء على هذه املعطيات تتضح أمهية االسرتاتيجيات العاطفية يف  
مي خيلو من هذا النوع من االسرتاتيجيات، إالّ أّّنا مل تظهر بشكل جّلي يف  العملية اإلقناعية، حبيث ال يكاد أي إتصال إقناعي عمو 

محالت االتصال التوعوي اخلاصة بوابء كوروان ملوقع وزارة الصحة السعودي، ولعّل هذا ما يتناسب وطبيعة احلمالت إبعتبارها محالت  
يف اإلدراكي مقارنة ابجلانب النفسي العاطفي، إالّ أّن هذا ال  توعية تستهدف العقل أكثر من العاطفة، واليت يغلب عليها اجلانب املعر 
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  مينع من إستخدام بعض العناصر النفسية والعاطفية اليت تعد مبثابة تعزيز اإلقناع من جهة، كما تسّهل عملية مترير الرسالة للمتلقي على
    غرار احلجج األخرى. 

تنحصر عادة يف   خالقية عموًما ابملؤسسة القائمة ابالتصال، حبيثترتبط االسرتاتيجيات األ . االسرتاتيجيات األخالقية: 3
الصورة اليت يقّدمها عن ذاهتا من جهة، وبناًء هلويتها وفًقا على معطيات ترمسها لذاهتا، ابإلضافة إىل جمموع األخالقيات املهنية  

يم مرجعية وإجتماعية وثقافية وقانونية وغريها.  للمؤسسة اليت تدخل هي األخرى يف إطار ضبط سلوك املؤسسة وعملها ضمن معايري وق
حيث جند أّن املؤسسة املتمثّلة يف وزارة الصحة من خالل موقعها اإللكرتوين كوسيط إلعالن محالهتا العمومية لالتصال التوعوي لوابء  

بناًء على معطيات داللية مباشرة وغري  كوروان املستجد، حتاول يف هذا اإلطار تقدمي صورهتا كمؤسسة عمومية ومترير هويتها االجتماعية 
  مباشرة، واليت تتمحور عموًما حول دور املؤسسة يف جمال توعية املواطنني بوابء كوران وتداعياته املختلفة، ابإلضافة إىل نفعية اخلطاب 

سرتاتيجيات األخالقية، واليت  وإجيابيته قيمًيا يف التعامل مع هذا الوابء، لذا ميكننا ذكر بعض العناصر األساسية اليت وردت يف اال
 خنتصرها يف اآليت:    

واإللتزامات    - النصائح  من  مجلة  يف  املختلفة  وأعراضه  ابلوابء  املواطن  توعية  الصحية:  العمومية  اخلدمة  االجتماعية:  املسؤولية 
 ض املزمنة، املدخنيني(، خدمة االتصال.  واإلجراءات الوقائية، احلفاظ على األمن الصحي الوطين، الرعاية الصحية )املصابني، فئة األمرا

واإلجتماعية  - )الدينية  املرجعية  العاطس  اهلوية  تشميت  بصحة،  العيش  ابلعافية،  الدعاء  سالمات،  وسالمته:  املواطن  عافية   :)
 رمحك هللا(، اللباس، النصيحة.   - )احلمد هلل

بناًء على هذه املعطيات نستنتج أبّن االسرتاتيجيات األخالقية هلا دور يف العملية اإلقناعية من خالل بناء الصورة احلسنة والطيبة  
ا للمؤسسة، خاصة وأنّنا بصدد مؤسسة عمومية ذات النفع العام، كما أنّه ال ميكن فصل طبيعة هذه االسرتاتيجيات عن  واإلجيابية عمومً 

التوعوي، وألوية   العمومية، ودورها  خدمتها  طبيعة  يف  املتمّثل  املؤسسة  صورة  إطار  عن  خيرج  ال  الذي  التوعوي  احلمالت  خطاب  طبيعة 
و  الوابء،  خماطر  من  املواطن  من  صحة  تعّزز  بدورها  اليت  االجتماعية  مسؤوليتها  إىل  يشري  ما  هذا  ولعّل  تطّوراته،  مبسايرة  وذلك  غريها، 

 صورهتا الذاتية ودورها االجتماعي يف اجملال الصحي. 

 النتائج العامة للدراسة: 

بناًء على عملية التحليل  لعّينة من الصور )يف شكل أدلة( والفيديوهات حلمالت االتصال التوعوي ملؤسسة وزارة الصحة         
العمومية يف اململكة العربية السعودية عرب موقعها اإللكرتوين، وذلك من خالل الكشف عن خمتلف االسرتتيجيات اإلقناعية املستخدمة  

 املستجد وتداعياته املختلفة، ميكننا إختصار أهم النتائج املتوّصل إليها يف ما يلي: يف ظّل وابء كوروان 

ختضع العملية اإلقناعية لالتصال التوعوي من خالل خمتلف احلمالت املعّدة من طرف مؤسسة وزارة الصحة العمومية للملكة    -
قناعية، عادة ما تستهدف الفرد بطرق بسيطة تستخدم رسالة واضحة  العربية السعودية عرب موقعا اإللكرتوين جملموعة من االسرتاتيجية اال

لتوعوي  تعتمد على التعيني أكثر من االحياء، كما تستخدم عادة نفس املواضيع بطريقة تكرارية متّيزها أحياانً الطريقة اليت بقّدم هبا الفعل ا 
ض املعلومات املتعلقة ابلوابء وخماطره وكيفية الوقاية منه، أو يف  ملختلف خماطر الوابء، وذلك من خالل إّما عن طريق تزويد املواطن ببع 

املعريف   املستوى  على  تقتصر  ال  التوعوية  احلملة  إّن  إىل  يشري  ما  هذا  ولعّل  املواطن،  هبا  يلتزم  إجراءات  شكل 
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افة إىل طبيعة موضوع احلملة الذي  فحسب،  بل حّّت على املستوى االجرائي الوقائي، وهذا ما جيعلنا نعي أمهية الدورين من جهة، ابإلض
 بدوره حيّدد الرسالة االتصالية وهدفها من جهة أخرى. 

تعتمد محالت االتصال التوعوي لوابء كوروان املستجد يف مؤسسة وزارة الصحة العمومية للملكة عرب موقعها اإللكرتوين، بشكل    -
االسرتاتيجيات  على  أساًسا    كبري  العقل  تستهدق  اليت  )اللوغس/ اإلقناعية  ب   حجاجًيا  يعرف  ما  أو   ،Logos  املستوى( ب   وإقناعًيا   )

التسلسل   ( Cognitive Levelاملعريف/ أساًسا  تستخدم  اليت  املنطقية،  االستدالالت  من  جملموعة  توظيفها  خالل  من  وذلك    ،
قة صحيحة مثال(، وذلك بناًء على جمموعة  املنطقي يف تقدمي الفعل التوعوي كإجراءات الوقاية من خماطر الوابء )مراحل غسل اليدين بطري

املنطقية   العالقات  من  الكثري  يستدعي  ما  هذا  ولعّل  احلمالت،  خمتلف  يف  الوقائية  اإلجراءات  تربر  ما  عادة  اليت  املنطقية  احلجج  من 
إلضافة إىل طبيعتها ابعتبارها  وروابطها يف بناء املنطق الذي يتناسب والسياق الذي تقّدم فيه هذه االجراءات، وطريقة تقدميها، هذا واب

 محالت ذات طابع توعوي، أي توعية املواطن وتعبئته وتعزيز معارفه بكل ما يتعلق بوابء كوروان وخماطره املتعّددة.   

يستهدف مجيع     - توعوي  لبناء خطاب  محالت االتصال التوعوي عموًما دمج خمتلف االسرتاتيجيات اإلقناعية، وذلك  تقتضي 
ثري واإلقناع ، ويساهم يف جناح عمليتهما على اجلمهور، ولعّل هذا ما جنده يف محالت االتصال التوعوي العمومي اخلاصة  مستوايت التأ

يظهر   بوابء كوروان عرب موقع وزارة الصحة السعودي، حبيث أّن شكل التنوّع يف هذه االسرتاتيجيات )العقلية، العاطفية، األخالقية( ال 
رتاتيجيات العقلية، ولعّل هذا ما يتناسب وطبيعة احلمالت إبعتبارها محالت توعية تستهدف العقل أكثر من  بشكل جّلي مقارنة ابالس

بعض العناصر   من إستخدام  إالّ أّن هذا ال مينع  يغلب عليها اجلانب املعريف اإلدراكي مقارنة ابجلانب النفسي العاطفي،  العاطفة، واليت 
مبثابة   تعد  اليت  والعاطفية  الصحي  النفسية  ابجلانب  تتعلق  أّّنا  خاصة  للمتلقي  الرسالة  مترير  عملية  تسّهل  جهة، كما  من  اإلقناع  تعزيز 

     للمواطن الذي له عالقة بصحته النفسية واجلسدية مًعا.

متثّله  - السلوكيات  من  جمموعة  على  اإللكرتوين  موقعها  عرب  السعودية  الصحة  لوزارة  العمومي  التوعوي  االتصال  محالت  ا  تعتمد 
بناًء على جمموعة من االجراءات الوقائية من خماطر وابء كوروان، ولعّل هذه األخالقيات   جمموعة من أخالقيات تقدمي  الفعل التوعوي 

قية  تعكس عمومصا خمتلف القيم االجتماعية والدينية اليت هلا عالقة ابملنفعة العامة للمواطنني السعوديني، حبيث أّن االسرتاتيجيات األخال
الصحة  ال   وزارة  يف  تتمّثل  اليت  املؤسسة  ذات  عن  وإجيابية  وطيبة  حسنة  صورة  مترير  عملية  إىل  ذلك  تتعدى  بل  القيم،  هذه  يف  تنحصر 

ومية  السعودية، ولعّل هذه الصورة ال خترد عن إطار دور الوزارة يف حتديد مسؤوليتها جتاه أزمة الوابء من جهة، وذلك بناًء على اخلدمة العم
ها، اليت تتناسب وأولوية اجملال )صحة املواطن، خطورة الوابء(، وعلى هذا األساس، ميكن حتديد دور املؤسسة يف تعزيز صورهتا  اليت تقّدم

 ودورها االجتماعي يف اجملال الصحي. 

 التوصيات: 
خمطط    - وفق  األزمات،  ظّل  يف  خاصة  العمومية  املؤسسات  ملختلف  العامة  التوعية  يف  انجحة  اتصالية  إسرتاتيجية  حتقيق  ميكن 

اتصايل مسبق، يرتكز أساًسا على جمموع من االسرتاتيجيات احلجاجية واالقناعية اليت تؤسس خلطاب توعوي يتناسب وموضوع االتصال،  
 أهدافه، واجلمهور املستهدف. وطبيعة الوسيلة املستخدمة، و 
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الطبيعة    - هذه  أّن  حبيث  األزمة(،  بعد  وما  األزمة،  غضون  األزمة،  قبل  )ما  أساسية  مراحل  ثالث  عموًما  األزمة  طبيعة  تقتضي 
قاربة التاءات  تساهم يف تبين منط إتصايل توعوي متتابع، عادة ما خيضع لنظرية معرفية، ومن مثّ إجرائية إلزامية، ولعّل هذا ما تشري إليه م 

للتو  االتصالية  االسرتاتيجية  تتطلب  األزمة، كما  تفاقم  مع  خاصة  واملراقبة،  التتبع  إىل  وصواًل  التشريع  إىل  التوعية  من  بداية  عية  الثالث، 
تتمّيز   إبعتبارها  احلمالت  يف  تظهر  ما  عادة  األزمة،  ومعطيات  تتناسب  االتصالية  الوسائل  من  جمموعة  اإلطار  هذا  يف  بتحديد  العامة 

ستهدف،  املشكلة أواًل، وإختيار اإلطار الزمكاين احمّلدد، خاصة وأّّنا متّثل سلسة من اإلعالانت ملدة زمنية معّينة، وكذا حتديد اجلمهور امل
تواصل  هذا وابإلضافة إىل وسائل نشرها )صحف( أو إذاعتها )إذاعة(، أو بثها )تلفزيون(، أو نشرها إلكرتونًيا )موقع إلكرتوين، شبكات  

 اجتماعي، منصات رقمية أخرى(. 

يقرتح يف العملية اإلقناعية عموًما، ويف محالت االتصال التوعوي خصوًصا، توظيف خمتلف االسرتاتيجيات احلجاجية واإلقناعية    -
التفاوت يف توظيفها    املستخدمة، حبيث أّن عملية التنوّع تساهم بشكل كبري يف احتمالية اإلقناع والتأثري على أكثر من مستوى، غري أنّ 

 مطلوب أحيااًن حسب طبيعة احلملة وسياقاهتا، ولعّل هذا التنوّع يظهر يف توظيف االسرتاتيجيات العقلية، والعاطفية، واألخالقية. 

يف    - املتبناة  العامة  الوطنية  السياسية  من  تبدأ  من املتغرّيات،  جمموعة  العمومية  املؤسسة  يف  التوعوي  االتصال  محالت  إطار    تتبىن 
  األزمة، واليت ترتجم بدورها يف شكل إسرتاتيجيات أتخذ مستوى الفعل اإلجرائي ملختلف االجراءات املتبعة جتاه هذه األزمة، حبيث ميكننا 

اليت   وهكذا،  جغرافيته،  دميغرافيته،  عاداته،  فروقاته،  حاجياته،  خالل  من  سواء  ابجلمهور،  املتعلقة  اخلصوصيات  جتسيد  اإلطار  هذا  يف 
 اهم بدورها يف بناء اخلطاب التوعوي. تس

 خامتـــــة 
تقتضي إسرتاتيجية االتصال يف املؤسسة العمومية من خالل جمموع محالهتا، وخصوًصا محالت التوعوية يف ظّل أزمة صحية معّينة،  

أزماتي  شّكلت كمرحلة  واليت  املختلفة،  وتداعياته  بوابء كوروان  تتعلق  واليت  دراستنا،  جمال  على  إبعتبارها  ليس  املواطن  صحة  جمال  يف  ة 
يتناسب   إقناعي  إتصايل  خطاب  بناء  يف  تساهم بدورها  اليت  اإلقناعية  االسرتاتيجيات  من  جمموعة  أبسره؛  العامل  يف  بل  اململكة،  مستوى 

راته املختلفة، وكذا طبيعة  ومعطيات املرحلة أواًل، ولعّل هذا ما يشّكل سياق األزمة من خالل جمموع األعراض اليت خيّلفها هذا الوابء وتطوّ 
  اخلطاب املوّجه، خاصة وأّن أولوية التوعية هنا أحد املواضيع اهلامة اليت حيتاجها املواطن، وذلك بسبب خطورة الوابء، وحداثته، وسرعة 

ئل والوسائط االتصالية  إنتشاره، وغريها من املواصفات اليت تعد عاماًل أساسًيا يف بناء حمتوى اخلطاب، هذا وابإلضافة إىل طبيعة الوسا
أمهية   ذات  العمومية كوسائل  احلمالت  دور  على  ينطبق  ما  هذا  ولعّل  املتلقي،  لدى  اإلقناع  عملية  تسّهل  قنوات  إبعتبارها  املستخدمة، 

ابلتطّور، ممّا جيعل املؤسسة تقوم ابملتابعة، ومسايرة املستجدات، والتأكيد على االجراءا ت الوقائية وغريها  ملثل هذه املواضيع اليت تتسّم 
من اسرتاتيجيات تفادي األزمة، كما ميكن إضافة عامل أساسي أيًضا يف بناء االسرتاتيجية االتصالية هنا وهو إستهداف اجلمهور، إبعتبار  

عل خماطره  يف  يتفاوت  الوابء  خاصة وأّن  سريع،  بشكل  أهدافها  حتّقق  احلملة  جيعل  ما  األمهية  من  له  احلملة  مجهور  حتديد  حسب  أّن  ى 
ال،  الفئات االجتماعية اليت تعاين من أمراض صحية معّينة، مقارنة ابملعافني. من هنا تتضح عناصر بناء أي إسرتاتيجية اتصالية يف هذا اجمل

ليت  حبيث ال ميكن هلذه العناصر أن خترج عن إطار ثالث إسرتاتيجيات إقناعية تعد مبثابة القواعد األساسية يف بناء اخلطاب وأتطريه، وا
ولعّل توظيف هذه االسرتاتيجيات يتوقف حبسب طبيعة املوضوع قيد احلملة،   تتمحور يف االسرتاتيجيات العقالنية والعاطفية واألخالقية، 
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يت  وطبيعة احلملة ذاهتا، ابإلضافة إىل األهداف املسيطرة .وعلى األساس، فإّن العالقة املوجودة بني حتليل اخلطاب وهذه االسرتاتيجيات ال 
طرح كثالثة إفرتاضات أساسية يف دراسة العالقة بني اللغة واملعىن واالتصال االجتماعي، حيث حتاول هذه العالقة وصف الطريقة اليت  ت

. وفق دور تلك االسرتاتيجيات يف العملية االقناعية.، هذا وابإلضافة   يتم هبا تعريف عامل الفعل النفسي واالجتماعي بعامل اللغة من انحية
ضيتني أساسيتني هلما نفس األمهية يف دراسة هذه العالقة واليت جندها ممثّلة يف الوضعية االتصالية ومادية اللغة من خالل أشكاهلا  إىل فر 

 . (Charaudeau, 2007)وقواعدها ونظمها اخلطابية وتعّدد أصواهتا وتعّدد معاين أفعاهلا 
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