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 تعاليبسمه

 مقدمه 

 تیوق و شود سنجیده مخاطبان بر اثرگذاری میزان با نهایی نتیجة پایان، در تا کنندصرف میزیادی  هایهزینه ها،سانهر

 حوزة در زیرپوستی آثار زمرة در اقناع. است گرفته صورت 1اقناع شودمی گفته پذیرفت، تحقق اعال حد در فرآیند این که

ست ارتباطات سانی اقناع از مهمترین مباحث ارتباطات رسانه 2.گیردمی صورت اقتدار و قدرت ظواهراز  جدای که ا ای و ان

سانه ست. اگر ر سند قطعاً همة منابع آنها به هدر رفته صرف هزینهها با وجود ا شان به حد اقناع نر سنگین مخاطبان های 

 ها باید پیامشان عقالً فهمیده و پذیرفته شود و مخاطبان در عمل پیام رسانه را پیاده کنند. است. برای تحقق اقناع رسانه

سیدن به اقناع، ناهمواری ست. در راه ر سانی نی سیدن به اقناع کار چندان آ سانهر هایی که این های زیادی وجود دارد. ر

صد میها را با اطمینان طی میناهمواری سی و نهایی همه کنند و به مق سا ستند. به طور کلی اقناع هدف ا سند موفق ه ر

 نوع رفتارهای ارتباطی است، ارتباطی مثبت و موفق است که به اقناع منجر شود و گرنه بیهوده خواهد بود. 

سانه ملی طبق  ست و ر سالمی در پیش ا شورای ا سالت خوداز آنجا که انتخابات مجلس  ه هایی تولید کند کباید برنامه ر

 هایپیامی که در رسانه ملی در قالب سؤال مهمی که مطرح است این است؛ موجب مشارکت حداکثری در انتخابات شود،

هایی باید داشته باشد تا مخاطب را با خود همراه سازد؟ پیام ویژگیشود چه خبر، گفتگوی سیاسی، گزارش و ... تولید می

 ما باید بر چه چیز تاثیر بگذارد که مخاطب را با رسانه همراه کند؟ 

سانه ملی با همکاری مرکز تحقیقات و پژوهش سی ر سیا ستیبه همین منظور معاونت  ش سیما در ن صدا و    با عنوان های 

علوم ارتباطات دانشااگاه  دانش آموختهبا حضااور دکتر مهدی قدیری « ایهای رسااانهیامرویکردهای اقناعی در طراحی پ»

به مهمترین بخش های این  به بررساای این موعااوع پرداخت که در مطلب زیر دی ماه سااال جاری 8 مورخةعالمه در 

صاص دارد. ست اخت ش ست، ن ش شده این ن ستفاده از منابع مختلف ابتد عالوه بر مطالب ارائه  ست مبانی با ا شده ا سعی  ا 

 شود.ارائه نیز اقناع و ارتباطات اقناعی از منظر محققان علوم ارتباطات نظری مفهوم 

 تعریف اقناع

ود. شاست و معموالً به عنوان فرایندی ارتباطی جهت تاثیر بر دیگران تعریف می های ارتباطاتزیرمجموعهاقناع یکی از 

رفتاری مطلوب برای گیرنده است تا وی آن را به صورت داوطلبانه پذیرا شود. ویکتوریا پیام اقناعی دارای یک نقطه نظر و یا 

آن فرستنده و  یک فرایند تعاملی پیچیده و مداوم که در»اند: چنین تعریف کرده ( اقناع را1982ادانل و جون کیبل )

شونده  کند از طریق آن بر اقناعر سعی میگگیرنده به وسیله نمادهای شفاهی و غیرشفاهی، به یکدیگر وصل هستند و اقناع

، 1390، )جاوت و اُدانل «.نتیجه در حالت و یا رفتارش تغییر ایجاد شود تاثیر بگذارد تا وی ادراکش را بسط و یا تغییر داده و در

 (61ص

 ای ازقناع گونهکنند: ا، اقناع را چنین تعریف می«های ارتباطاتنظریه»همچنین سورین و تانکارد، در اثر معروفشان 

مند هستند. به کار گرفتن متخصصان روابط عمومی در صنایع نیروی اتمی ارتباطات جمعی است و افراد زیادی به آن عالقه

خطر جلوه دادن قدرت اتمی و در پی آن متقاعدکردن مردم برای این امر، نوعی اقناع است. این افراد سعی دارند برای بی
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های ارتباط جمعی تغییراتی در اشخاص دیگر به وجود آورند. بنابراین جا دارد بین اقناع از یک سو و پذیرش تا از طریق پیام

صوری، مسخ و خلسه از سوی دیگر تمیز گذاشته شود. اقناع فرایندی طبیعی، مستدل و عقالنی از یک سو، عاطفی و قلبی 

رصدد آید. دها سوء استفاده به عمل نمیا ناتوانی ذهنی انساناز سوی دیگر است. در این فرایند، برخالف مسخ از سادگی ی

ب تفکر و آنی مخاطآییم. اقناع با خلسه از آن رو متفاوت است که در خلسه جذب بیتحمیل اندیشه یا پیام نیز بر نمی

یام درونی سازی پ پذیرد در حالی که اقناع مستلزم بروز تغییر در ذهن آدمی، پذیرش به خواست، اندیشمندانه وتحقق می

 (95-96 صص، 1383خرداد  ،ساروخانی) است.

له ای، به وسیتعریف دیگر اقناع عبارت است از تالش صادقانه برای مجاب ساختن مخاطبان به پذیرش موعوع و خواسته

صورت  غلکاریارائه مناسب اطالعات مربوط، نیت نیک و عزمی راسخ، که براساس آن تالش صادقانه و نه آلوده به نیرنگ و د

گیرد، این تالش در راستای مجاب ساختن مخاطبان به پذیرش ایده، تصمیم و تقاعایی است، راهکار وصول به این می

های مفهومی هدف هم ارائه مناسب و نه )نامناسب( اطالعات مربوط و نه )نامربوط( است. مبحث بسیار مهم اقناع، تفاوت

 ت ارتباطی مانند تبلیغ، ترغیب، اطالع رسانی و امثال آنها دارد.ها و اصطالحابا سایر ابزارها و واژه

ا هها و روشنیبنابراین برای رسیدن به اقناع دیگران که هدف جدی و شیرین هر فرد و گروهی است باید از دروازه راستی

شما از طرف دیگران سخن  شه و مرام و نکته و  شد، پذیرش و قبول اندی سر می وارد معرکه حقایق و وقایع  د شوآنگاه می

صحیح و همه جانبه سب و  ةای را دربارکه این دیگران اطالعات  شما آن هم در قالبی منا سخن  شه و مرام و نکته و  اندی

شما در ارتباطات خبری همین راه  ست  سیدن به اقناع واقعی وجود ندارد. ممکن ا خوش دریافت کنند، راه دیگری برای ر

سید اینجاست که باید توجه داشت که ممکن است آن موعوع، موعوعی نیست که نافذ بوده و را بروید و به نتیجه الزم نر

 (72-74 صص، 1384، متولی) دلخواه مخاطبان شما باشد لذا چندان تاثیرگذار نخواهد بود.

 اقناعی ارتباطات 

سال پیامی که زمانی ارتباطی، فرایند یک در . شودمی نمایان صورت سه به پیام دریافت به نامخاطب واکنش شود،می ار

 .مندیرعایت و پذیرش خنثی، و تفاوتیبی نفی، و رد

  
از  اینشانه معنای به اقناع ارتباطی، هر نهایی هدف. است شده اقناع مخاطب یا پیام گیرنده واقع در پذیرش، حالت در

 اقناع. باشد داشته همراه به را وی اقناع و مخاطب نظر مورد نتیجه که است ارتباطی مؤثر ارتباط و است مندیرعایت

 اختصاص خود به ارتباطات بحث در ویژه جایگاهی 1اقناعی ارتباطات گفت توانمی پس. است اجتماعی ارتباطات از ایگونه
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واکنش مخاطبان به دريافت پيام

پذيرش و 

رضايتمندي

بي تفاوتي و 

خنثي

رد و نفي
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 به ای،خواسته موعوع و پذیرش به مخاطبان ساختن مجاب برای ایصادقانه تالش ارتباطی، شیوه این زیرا است؛ داده

 .است موعوع آن به مربوط اطالعات مناسب ارائه وسیله

. آیدنمی وجود به ناگهانی و اتفاقی صورت به مخاطب، سوی از آن پذیرش و پیام حقانیت به گیرندهپیام متقاعدشدن

 جامعه طبقات در جدید هایپدیده و نوین هایپیام تنفیذ و نشر برای را خاصی مراحل اجتماعی، روانشناسی پژوهشگران

  .گیرندمی نظر در ذیل مطابق شکل را

 
 (68 -69صص ، 1394تیر  ،)حق شناس

 

 رفتار مطلوب رسانه در مخاطب ایجاد نگرش و 

ست  ش سانهرویکردهای اقناعی در طراحی پیام»دکتر مهدی قدیری در ن صوص تاثیرگذاری بر مخاطبان « ایهای ر درخ

رای بگر داشته باشد مخاطب، رفتاری متناسب با درخواست ارتباطخواهد رسانه اگر میدهد که نشان میها بررسیگفت: 

ار تواند انتظبایساات بر نگرش او تاثیر بگذارد. اگر رسااانه در تغییر نگرش مخاطب موفق شااد میسااازی مخاطب میهمراه

 داشته باشد که رفتاری که مورد نظرش است یا مطلوب رسانه است در مخاطب ایجاد شود. 

ب در مخاطتوانند ها میگذارد و رسااانهتی و هیجانی دارد مهمترین بخش نگرش که بر رفتار تاثیر میابعاد شااناخ نگرش

احساااساای تاثیر  بعدشااناختی بر  بعداحساااساای اساات، معموالً  بعدشااناختی اساات. بخش دیگر نگرش  ایجاد کنند بعد

 گذارد. می

در ذهن مخاطب شااکل بگیرد. از نظر ارتباطی باید به بحث معنا  رسااانه معنای مورد نظربرای ساااختن یک نگرش باید 

 مثبت نگرشتوانیم انتظار داشته باشیم در ذهن مخاطب شکل بگیرد می رسانه استتوجه شود. اگر معنایی که مورد نظر 

 سربزند.  اواز  رسانهدر مخاطب شکل بگیرد و رفتار مورد نظر 

نگرش  رسااانهچگونه اساات. مثالً او  هنجارهای محیطیکه  داشااتدر نظر  در کنار ایجاد نگرش مثبت در مخاطب باید

خواهد در انتخابات مشاارکت کند اما به طور و مخاطب هم می اسات مشاارکت در انتخابات را در مخاطب به وجود آورده

شرکت او در انتخابات می ستانش مانع  سو با نگرش شوند. پس باید هنجار محیطی همثال همکار او یا خانواده و دو م هم

 در مخاطب باشد که رفتار مطلوب رسانه از او سربزند و این کنش منطقی است.ایجاد شده 

اساس ممکن است رسانه نگرشی در مخاطب ایجاد این  تکمیل کننده کنش منطقی است. بر ریزی شدهرفتار برنامه

فرصت و مخاطب دلیلی نتواند رفتار مطلوب رسانه را انجام دهد،  کند، هنجار محیطی هم آن را تایید کند اما فرد به هر

.آگاهي؛ در اين مرحله، افراد به نحوي از پيام جديد و پديده نوين مطلع مي شوند

.   ب شودجلب توجه و عالقه مندي؛ براي پذيرش پيام نو و جديد، بايد توجه و عالقه مخاطبان به پيام جل

.ارزيابي نظري؛ مخاطب سؤال هايي مانند چرا؟ چگونه؟ از کجا معلوم؟ را مطرح مي کند

.آزمون عملي؛ مخاطب، پيام نو را مي آزمايد تا به نتيجه قطعي برسد

پذيرش و پيگيري؛ پذيرش آخرين مرحله فرايندي است که با آگاهي آغاز مي شود
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ا بخشی از همثالً به هر دلیلی نتواند در انتخابات مشارکت کند. برهمین اساس ما انتظار داریم نگرش کنترل رفتاری ندارد.

 بینی کنیم.توانیم بر اساس مطالب گفته شده رفتار را پیشرفتارها را شکل بدهند. پس نمی

 گرهای ارتباطویژگی 

را به شرح ا هاین ویژگیهایی داشته باشد باید ویژگیبرای اثرگذاری بر مخاطب گر ارتباطدکتر مهدی قدیری با بیان اینکه 

 :زیر بیان کرد

 
 مثالً پلیس پیامی دارد و ما مجبوریم و تبعیت است. اقتدار بیشتر در ارتباط بین فردی کاربرد دارد اقتداراولین ویژگی 

ای ه. ویژگی اقتدار در پیامکنیم یا رابطة مافوق با زیردست و تبعیت از دستور مافوق به واسطة ویژگی اقتدار استمی

 رد. اای زیاد کاربرد ندرسانه

اًل )مث :تخصص ؛اعتبار خود دارای چند ویژگی است .داردکه بیشترین استفاده در حوزه رسانه است  اعتبارویژگی دوم 

کنید از نظر ظاهری به متخصصان شباهت داشته باشد و در برنامه به کارشناسی که برای گفتگوهای خبری دعوت می

ه وایزی که دریافت کرد، جتالیفات اوهایی که کارشناس درخصوص تخصص خود انجام داده است اشاره کنید مثالً فعالیت

اشد داشته ب شباهتمخاطب  هگر اگر بارتباطگر استخراج کند، را در کالم ارتباط حسن نیتمخاطب باید همچنین (، و ...

یشتر داشته باشد تاثیرش ب جذابیتگر اگر ارتباط زیادی دارد.تاثیر مثالً همشهری بودن و همزبان بودن در ارتباط دوسویه 

کنند و برخی به جذابیت اجتماعی مثالً هنرمندان و ورزشکاران که جذابیت است. البته بعضی بر جذابیت فیزیکی تاکید می

 .دارند مخاطباجتماعی برای 
 

 های اقناعتکنیک 

ا برای هگذارد پیام است. پیامهای مخاطبان تاثیر میگر که بگذریم مهمترین قسمتی که روی نگرشهای ارتباطاز ویژگی

پیام یک طرفه پیامی  طرفه بدهیم یا دو طرفه؟آیا ما باید پیام یک شرط باشند. 50حدود اینکه تاثیرگذار باشند باید دارای 

گوید مشارکت کنید، رای بدهید، به جناح کند. مثاًل میموافق است را مطرح میبا آن گر است که فقط بخشی که ارتباط

ظر نکند. پیام دو طرفه یعنی اینکه مطرح میرا  ،از مخاطب سربزندگر دوست دارد رفتاری که ارتباط یعنی ما رای بدهید

 چه کسی گفته که ما باید رای بدهیم.  گویدمی گرمخاطب به ارتباطمثالً کند، و عقیدة دو سوی پیام را مطرح می

خیلی بیشتر است. البته یک شرط وجود  گذارید تاثیرنها اگر دوطرفه باشدهند پیامها نشان میپژوهش پیام دوطرفه:

ام دوطرفه پی بنابراینکنید، حتماً باید رد بشود. اما در نهایت آن پیام دوم را رد گوید شما پیام دوطرفه بگذارید دارد که می

باشد یری گیجهباید نتدر یک برنامه یک ساعته اینکه نکتة دوم  تاثیرگذاری بیشتری دارد به شرط اینکه پیام دوم رد بشود.

گفتگوی  چیزی باشد که در یکگیری نباید خالصه مباحث باشد. باید به یک زبان دیگر و تاییدکنندة آنالبته این نتیجه

 .یک ساعته مطرح شده است

واند تکند یعنی اینکه مخاطب میکند دوم مخاطب را واکسینه میاول اینکه اعتمادافزایی می ؛دارد دو ویژگیپیام دو طرفه 

ود شهای خبری به مخاطب داده میدهد اطالعاتی که در برنامهها نشان میپژوهش های مخالف استدالل بیاورد.برابر پیامدر 

جذابيت شباهت حسن نيت اعتبار اقتدار
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اید شود نبرد میهایی که اطالعات آن گِمطرح شود آن پیام تاثیرگذارتر است، در پیام ظرافت دقیق، با جزئیات و بااگر 

 انتظار تاثیرگذاری داشته باشیم.

رد. یعنی بانتفاعی ندارد و منفعتی نمیاز این پیام گر در برخی جاها وانمود کند که شود ارتباطتوصیه می خوانی: مخالف

هم  ندکایرادات خود را مطرح می گر اشکاالت وبگوید. وقتی ارتباطدر انتقاد از خود گر علیه خود اقدام بکند. جمالتی اقناع

ی ها یک مقدارگر در برخی از پیامشکند. چه بسا الزم باشد ارتباطذهن مخاطب میهای رسد هم کلیشهمنصف به نظر می

 خوانی هم بکند.های رسانه مطبوعش مخالفعلیه سیاست

وان انتظار تمی گر مخاطبان را بترساندشود. وقتی ارتباطها از آن استفاده میتکنیک اقناعی دیگری است که در پیام :ترس

ا این کند اگر او را بترسانیم و بگوییم بخواهیم مخاطب ورزش میوقتی د. مثالً نق با پیام داشته باشداشت که رفتاری منطب

. از این تکنیک برای اقناع مخاطبان ترسانیم، مخاطب را میبه خطر خواهد افتاد تانکنید سالمتیزندگی می ای کهشیوه

 شود.زیاد استفاده می

 تری نسبت به ترس از)اعتقاد براین است که هیچ محرک قوی یکی ترس از مرگ شودمیاستفاده دو نوع ترس از در اقناع 

گذارد؟ وقتی مردم ترس چگونه تاثیر میاست.  ترس از دست دادن امکانات و شرایط مناسبو دیگری  مرگ وجود ندارد(

باور بکند که آن عمل را  واقدام پیشنهادی شما را موثر بداند مخاطب  اگردهید ترسانید و راهنمایی هم ارائه میرا می

امیدوار باشیم تکنیک ترس تاثیرگذار است. اگر یکی از این شرایط مهیا نباشد یا هر یک از  توانیممی، تواند انجام دهدمی

 شود.این شرایط نقض شود قاعدتًا تکنیک ترس موثر واقع نمی

 ترین و ... هستیم. این ادعاها در گفتگوهایترین، قویست. مثالً ما بهترین، بزرگ«ادعا»ی های اقناعیکی دیگر تکنیک ادعا:

کارشناسی بسیار زیاد است. مخاطب معموالً دوست دارد این ادعاها را باور کند بر همین اساس از این تکنیک بسیار استفاده 

 شود شاید در بسیاری از موارد هم غیرواقعی باشد.می

گر معتبر نسبت داده شود در مورد هر موعوعی اگر شواهد به ارتباط ،است« شواهد»یک بعدی استفاده از تکن شواهد:

اظهارات واقعی، اطالعات کمی، اظهارات شهود، گزارش روایات و  رود مثل استفاده ازقدرت اقناعی آن خیلی باالتر می

  های خبری.در گزارش هاشهادت

 دیهمدلی و همدر یدتوانگیرد میدهند و تنظیم پیام در قالب روایت صورت میقوی ارائه میهای هایی که روایتدر پیام

خبر  های مستندگونه درم و سریال و انیمیشن کاربرد دارد. از روایتد. روایت بیشتر در فیلرا از مخاطب انتظار داشته باشی

 .استفاده کنیم توانیمهای سیاسی میو برنامه

ند ش فکر بکخواهد در مورد مزایای رفتار مدنظرگر از مخاطب میوقتی ارتباط :اقناع خودانگیختهخویشتن پنداری و 

به نظر شما مشارکت در انتخابات چه منافعی »که  بپرسد شوندهمصاحبهاز  مردمیهای مصاحبهمثالً در  بیاورد؛استدالل و 

 تولید خواهد شد. گرارتباطرتبط با موعوع های مپیام ،شودال ؤو بگذارید مخاطب درگیر س« برای کشور دارد

 تواند توجه مخاطب را جلب کند.استفاده از شوخی در پیام می استفاده از شوخی:

و بر همین اساس  شودموجب اتحاد بیشتر بین افراد می دشمن مشترک دهدها نشان میپژوهش مشخص کردن دشمن:

 کند.گر را برای مخاطب قابل قبول مینظر ارتباط

خواهند مانع این کار شوند و میمردم از اینکه عرر کنند و چیزی از دست بدهند ناراحت می ناراحتی از دست دادن:

 آسیب زدن به سالمتی باشد. یا مثالً تواند مادی باشدشوند، عرر می
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از  تبلیغات تجاریشود. در در تبلیعات از کلمات اثربخش فراوان استفاده می استفاده از کلمات اثربخش و درخشان:

ترین و ... در حوزة سیاسی از کلماتی مثل آزادی، استقالل، عدالت و ... اینها کلماتی هستند کلماتی مثل بهترین، خوشمزه

 کند.که مخاطب دوست دارد بشنود و از آنها استقبال می

استفاده از کلماتی همچون مخالف تکنیک استفاده از کلمات اثربخش و درخشان است مثاًل زنی سببرچ برچسب زنی:

 شود.هایی است که معموالً به مخالفان زده میگر، جاسوس، اغتشاشگر و ... اینها برچسبفتنه

 مناظرهر دمثال خورد. های مربوط به انتخابات زیاد به چشم میاستفاده از این تکنیک در مناظره تکنیک دوگانگی کاذب:

یعنی مباحث را به دو قطب خوب یا بد  ؛یا طرف مقابل بدهندیا به من رای  شهروندانکه  شودی کاندیدا مدعی میانتخابات

ید رای ده رقیببه  و اگر ،تر خواهد شدکشور آبادتر، آزادتر و مرفه رای بدهید مناگر به  بدین معنا که کند.تقسیم می

 شرایط سختی را خواهید داشت. 

 هستندد ب است که هردو گزینه گوید درستشود. میسیاسی استفاده میاین تکنیک نیز در مباحث  تکنیک شر کمتر:

گر را نشان بدهد که به شر بودن هر دو اشاره اما این یک مقداری شر کمتری دارد. این تکنیک شاید هم صداقت ارتباط

 .گوید آنکه شر کمتری دارد انتخاب شود. مثل انتخاب از میان بد و بدترکند و میمی

ی هاهایران. معموالً در برنام با گیرد مثالً مقایسه امکانات رفاهی عراقدر این روش مقایسه صورت می ای:مقابلهتکنیک اثر 

وانیم تکه می حالیدرایم همیشه ما بازندهدر این مقایسه و گیرد این مقایسه با کشورهای توسعه یافته صورت می خبری

م دهیم. تری هستند انجادارای امکانات پایینکه ی یمقایسه را با کشورهااثر مثبت این تکنیک را برای خود کسب کنیم و 

شود. وقتی دو ایده را در کنار هم قرار دهیم و یکی را اثرگذاری بیشتر می شودها بیشتر دیده مقایسه تفاوت اگر هنگام

 شود.موفق نشان بدهیم از این تکنیک استفاده می

کنند این تکنیک در همة جوامع انسانی وجود دارد. مثالً وقتی شما شناسان ادعا میروان تکنیک هنجار مقابله به مثل:

ی یونتلویزخبرهای در اینکه  حالکند باید این لطف شما را پاسخ بدهد. کنید طرف مقابل احساس میبه کسی لطف می

 .سناریوسازی شود برایشچگونه نشان دهیم باید  را این تکنیک

رسد پبسیار موثر است. مثالً گزارشگر در مصاحبه مردمی از مخاطبان میدادن تعهد  ثبات: تکنیک سازگاری، تعهد و

 است. فعال ایجاد کردهگوید: بله. این پاسخ مثبت برای فرد تعهد مصاحبه دهنده می ؟کنیدآیا شما در انتخابات شرکت می

خواهد معمواًل بآن فرد از ما کاری  و اگرزنیم دوست داریم آن را جبران کنیم ای میوقتی به کسی صدمه احساس گناه:

های انتخاباتی برجسته شود؟ مثالً احساس گناه چطور در برنامه دهیم.پاسخ مثبت می اوبدون فکر کردن به عواقب آن به 

ت ا به عهده گرفت و به کشور خساردر انتخابات قبلی شرکت نکردید، گروه رقیب ادارة کشور رشما »به مخاطب گفته شود 

فکر  هاتواند به نوعی آن احساس گناه را جبران کند. البته باید برای اجرای این تکنیک. مشارکت مخاطبان می«وارد شد

 خواهد.هنرمندی می هااین تکنیکنحوة استفاده از شود، 

استفاده  توان از این تکنیکمی که کنندمردم ما به چیزهایی که کم هست اقبال بیشتری پیدا می کمیابی و قانون کمبود:

 کرد.

  .تواند برجسته شودایرانی بودن در مقابل غیرایرانی بودن می :توهم عضویت در یک گروه

 ت.در اقناع مخاطبان اسهای مورد استفاده ، نیز از دیگر تکنیکلحن ادای کلمات و حرکات بدن، گفتار صریح و محکم
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