
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خبراقناع رد  :کتاب انم

 رساهن:  )اهدي البرزي،زهرا فرخي، علي اکبر هراتي و محمدرضا گلبهار( ژپوهشگران گروه

 حميدرضا عبابافي :آرا صفحهاتيپيست و 

 1397بهار 

 اهي خبريگروه رساهن اداره ژپوهش
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فهرست مطالب

 صفحه       عنوان
 

 1 ............................................................................................................................................................. پيشگفتار

 2 ................................................................................................................................. اهميت اقناع مخاطب: فصل اول

 11 ................................................................................................................ مدل اقناعي مرحله به مرحله فصل  دوم: 

 21 ........................................................................................................................... روش استداللي اقناع فصل سوم: 

 36 ............................................................................................................... فصل چهارم:  روش تداعي معاني در اقناع

 46 ................................................................................................................ اقناع و  همراه سازي مخاطب فصل پنجم:

 51 .................................................................................................................... گرايي در خبرمرز تخيل و واقع  فصل ششم:
 



 

1 
 

 پيشگفتار

ست، بلکه هدف ا ساندن پیام به مخاطب نی سي و ارتباطات فقط ر ست ،از فرایند ارتباطي نهایيسا  .اقناع مخاطب ا

 .گیردها به سادگي صورت نميپذیرش پیام از جانب مخاطب در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون تنوع و تکثر رسانه

ستفاده از ای و آگاهانهاقناع مخاطب فرآیند پیچیده ست که  باید با ا صورت گیرد فنونای ا سب  شدن .منا   یامپ متقاعد

 دچار خبر تهیه کار. آیدنمي پدید ناگهاني و اتفاقي صوووورت به مخاطب، سووووی از آن پذیرش و پیام حقانیت به گیرنده

امروز با توجه به  .آیدمي پدید جذاب و مناسووب خبر ارائه برای جدیدی روش سوواعت هر و اسووت شووده شووفرفي تحول

 های اقناع داردآگاهي از روشجذب مخاطب و متقاعد کردن وی نیاز به پیچیده شدن شیوه خبررساني به مخاطب، 

بررسي موضوع  اقناع در خبر  ،در شش فصل در این کتاب .ه باشدداشت همراه به را مخاطب همراهي و اعتماد که

ست. مي شرح زیر ا ، « مدل اقناعي مرحله به مرحله» فصل دو  ،«اهميت اقناع در خبر » فصل یک شود که در به 

سوم  صل  ستداللي در اقناع» ف صل چهارم « روش ا صل پنجم « در اقناعروش تداعي معاني » ، ف اقناع و » ، ف

  «گرايي در خبر مرز تحليل و واقع» و فصل ششم  «سازي مخاطب همراه
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فصل اول
 مخاطب اقناع اهميت: 
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 مقدمه  
 نجیدهس مخاطبان بر اثرگذاری میزان با نهایي نتیجة پایان، در و شودمي صرف بسیار هایهزینه ای،رسانه عظیم هایدستفاه در

 زیرپوستي آثار زمرة در اقناع .است یافته صورت 1اقناع شودمي گفته پذیرد،مي تحقق اعال حد در فرآیند این که گاه آن و شودمي

 ، بازیابي از سایت برهان(12/12/1391) .گیردمي صورت اقتدار و قدرت ظواهر ورای که است ارتباطات حوزة در

ای های به کار گرفته شوند، هزینههای عظیم رسانهچنانچه دستفاه .ي استانسانای و اقناع از مهمترین مباحث ارتباطات رسانه

ه عمق باز یک سو ها باید برای تحقق اقناع رسانه .استمنابع به هدر رفته  همهاما به حد اقناع نرسند به یقین  کنند؛مصرف  زیادی

ي یابد عد عاطفشان عقالً فهمیده و پذیرفته شود و سپس ب  دست یابند، یعني پیامها آنژرفای دل  دیفر بهی و از سوها انسانذهن 

در نهایت،  .نقش بنددهای انتقال یافته در دل و ذهن مخاطبان اقناع، پیام یا پیام نهایيمین اهداف تأ برایو به دل بنشیند یا باید در 

یعني  .باید ژرفای اقناع چنان در عمق وجود مخاطبان ریشه کند که هزینه عمل را بپذیرند و در عمل پیام ارائه شده را پیاده کنند

باالترین  ثیر آن بهأیي همراه است و برد تدر این صورت است که کار رسانه با موفقیت نها .آور شوندپیامنخستین آنان خود مبشر و 

مشکل بزرگ بشریت در همه ادوار تاریخ دست یافتن به اقناع آسان دیفران بوده است،  (94، ص 1383)ساروخاني،  .رسدسطح مي

کساني که  .ردهای زیادی وجود داها و ناهمواریدر راه رسیدن به اقناع، پیچ و خم .گرچه رسیدن به اقناع کار چندان آساني نیست

 .های موفقي هستندرسند آدمکنند و به مقصد ميالعبور را با اطمینان خاطر طي ميهای صعباین راه

همه نوع رفتارهای ارتباطي است، آن حرکت و فعل ارتباطي مثبت و موفق بوده است  نهایيبه طور کلي اقناع هدف اساسي و 

مصدر اقناع، قناعت است و قناعت یعني بسندگي، سیری،  .و گرنه ابتر و شکست خورده و بیهوده خواهد بود شودکه به اقناع منجر 

مندی و در یک کالم نیک هایي است از پیروزی و رضایتها اوصاف و نشانهنیازی و به ثمر نشستن و کامل شدن، و ایناشباع، بي

  (70و  69ص ، ص1384)متولي،  .بختي

 تعريف اقناع
 .ودشبر دیفران تعریف مي گذاریثیرأت برایهای ارتباطات است و معمواًل به عنوان فرایندی ارتباطي اقناع یکي از زیرمجموعه

ل و جون ویکتوریا ادان .پیام اقناعي دارای نقطه نظر یا رفتاری مطلوب برای گیرنده است تا وی آن را به صورت داوطلبانه پذیرا شود

یک فرایند تعاملي پیچیده و مداوم که درآن فرستنده و گیرنده به وسیله نمادهای »اند: چنین تعریف کرده( اقناع را1982کیبل )

ش را ثیر بفذارد تا وی ادراککند از طریق آن بر اقناع شونده تأگر سعي ميشفاهي و غیرشفاهي، به یکدیفر وصل هستند و اقناع

 (61، ص 1390)جاوت و ا دانل،  .«تغییر ایجاد شود بسط یا تغییر داده و درنتیجه در حالت یا رفتارش

اطات ای از ارتبکنند: اقناع گونه، اقناع را چنین تعریف مي«های ارتباطاتنظریه» همچنین سورین و تانکارد، در اثر معروفشان 

ست و افراد زیادی به آن عالقه صنایع نیر .مند هستندجمعي ا طر خوی اتمي برای بيبه کار گرفتن متخصصان روابط عمومي در 

های این افراد سووعي دارند تا از طریق پیام .جلوه دادن قدرت اتمي و در پي آن متقاعد کردن مردم برای این امر، نوعي اقناع اسووت

شخاص دیفر  سه از  ،بنابراین .آورند پدیدارتباط جمعي تغییراتي در ا سخ و خل صوری، م سو و پذیرش  جا دارد بین اقناع از یک 

شود تمییزسوی دیفر  شته  ست .گذا سوی دیفر ا سو، عاطفي و قلبي از  در این  .اقناع فرایندی طبیعي، مستدل و عقالني از یک 

سادگي یا ناتواني ذهني  سانفرایند، برخالف مسخ از  ستفاده ها ان  .ییمآشه یا پیام نیز بر نميدرصدد تحمیل اندی .شودنميسوء ا

                                                           
1-  Persuasion 
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سه جذب بي ست که در خل سه از آن رو متفاوت ا ستلزم بروز تفکر و آني مخاطب تحقق مياقناع با خل پذیرد در حالي که اقناع م

 (96و  95، صص 1383)ساروخاني،  .سازی پیام استتغییر در ذهن آدمي، پذیرش به خواست اندیشمندانه و دروني

یله ای، به وساع عبارت است از تالش صادقانه برای مجاب ساختن مخاطبان به پذیرش موضوع و خواستهدر تعریف دیفری اقن

يکاری صورت مارائه مناسب اطالعات مربوط، نیت نیک و عزمي راسخ، که براساس آن تالش صادقانه و نه آلوده به نیرنگ و دغل

راهکار وصول به این هدف هم ارائه  .ایده، تصمیم و تقاضایي استگیرد، این تالش در راستای مجاب ساختن مخاطبان به پذیرش 

ها و های مفهومي با سایر ابزارها و واژهمبحث بسیار مهم اقناع، تفاوت .و نه نامربوط( است)اطالعات مربوط  (و نه نامناسب)مناسب 

 .داردها آنرساني و امثال اصطالحات ارتباطي مانند تبلیغ، ترغیب، اطالع

سیدن به اقناع دیفران که هدف جدی و بنابرا شایندین برای ر ستي خو ست باید از دروازه را شنيهر فرد و گروهي ا ها ها و رو

سر مي شما از طرف دیفران آنفاه می سخن  شه و مرام و نکته و  شد، پذیرش و قبول اندی که این  شودوارد معرکه حقایق و وقایع 

صحیح و همه جانبه سب و خوش دریافت ای را ددیفران اطالعات  شما آن هم در قالبي منا سخن  شه و مرام و نکته و  رباره اندی

ممکن است شما در ارتباطات خبری همین راه را بروید و به نتیجه الزم  .دیفری برای رسیدن به اقناع واقعي وجود نداردکنند، راه 

نرسید اینجاست که باید توجه داشت که ممکن است آن موضوع، موضوعي نیست که نافذ بوده و دلخواه مخاطبان شما باشد لذا 

 (74تا  72، )صص 1384)متولي،  .چندان تاثیرگذار نخواهد بود

 اقناعی ارتباطات
 نفي، و رد .شودمي نمایان صورت سه به پیام دریافت به نمخاطبا واکنش شود،مي ارسال پیامي که زماني ارتباطي، ندفرای یک در

  .مندیرضایت و پذیرش خنثي، و تفاوتيبي

  
رضایتاز  اینشانه معنای به اقناع ارتباطي، هر نهایي هدف .است شده اقناع مخاطب یا پیام گیرنده واقع در پذیرش، حالت در

 ارتباطات از ایگونه اقناع .باشد داشته همراه به را وی اقناع و مخاطب نظر مورد نتیجه که است ارتباطي مؤثر ارتباط و است مندی

 شیوه این زیرا است؛ داده اختصاص خود به ارتباطات بحث در ویژه جایفاهي 1اقناعي ارتباطات گفت توانمي پس .است اجتماعي

 مربوط اطالعات مناسب ارائه وسیله به ای،خواسته موضوع و پذیرش به مخاطبان ساختن مجاب برای ایصادقانه تالش ارتباطي،

 .است موضوع آن به

                                                           
1-  Persuasive communications 

واکنش مخاطبان به دريافت پيام

رد و نفی

بی تفاوتی و 

خنثی

پذيرش و 

رضايتمندي
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 پژوهشفران .آیدنمي پدید ناگهاني و اتفاقي صورت به مخاطب، سوی از آن پذیرش و پیام حقانیت به گیرندهپیام متقاعدشدن

 در زیر مطابق شکل ،جامعه طبقات در جدید هایپدیده و نوین هایپیام تنفیذ و نشر برای را خاصي مراحل اجتماعي، روانشناسي

 (68، ص 1394شناس، حق) .گیرندمي نظر

 

 اقناع فنون
 :است قرار این از اقناع رایج فنون برخي

 
 یعني است؛ انفیزش ایجاد رساني،اطالع بر عالوه تبلیغي، هایفعالیت هدف .است اقناع برای شده در استفاده فنون از یکي :تبليغ .1

 هایفعالیت قلمرو ترینجدی و شده بنا نیاز پایة بر تبلیغ .کندمي برانفیخته مبلّغ مقصود برای کاری به را فردی تبلیغي، فعالیت

 .است نامخاطب نیاز تبلیغي،

 رتباطيا فرآیند نوعي تلقین .شودمي محسوب اقناع رایج هایشیوه از و است ناآگاهانه و ناهوشیارانه متقاعدسازی نوعي: تلقين.2

 صورت به و نیست منطقي دالیل بر مبتني پذیرش این اما شود،مي گراقناع نظر مورد مسئله پذیرش موجب که است

 : از اندعبارت تلقین شفردهای برخي .شودمي محقق ناآگاهانه و گرانهغیرحساب

 
 ادمخ تلقین : »است معتقد معروف، شناسروان «تارد»  .خوانندفرامي تقلید به را نامخاطب خود هایپیام در گراناقناع :تقليد .3

 ثابت او رایب آن برتری ابتدا کند،مي تقلید دیفری از کسي جا هر .دارد وجود تلقین از عناصری تقلید، هر درون در« .است تقلید

 .است شده تلقین و

 مهاجم، و قدرتمند کشورهای مثال، برای .زنندمي تصویرسازی به دست خود، مخاطبان اقناع برای گاهي گران،اقناع :تصويرسازي .4

 ملت برای تهاجم مورد کشور از خاصي تصویر دیفر، کشورهای با برای جنگ هزینه صرف لزوم به نسبت خود، ملت اقناع برای

 .کنندمي معرفي همفان برای خطر و تروریست را کشور آن مثالً  ،سازندمي خود

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

.   جلب توجه و عالقه مندي؛ براي پذيرش پيام نو و جديد، بايد توجه و عالقه مخاطبان به پيام جلب شود

.ارزيابی نظري؛ مخاطب سؤال هايی مانند چرا؟ چگونه؟ از کجا معلوم؟ را مطرح می کند

.آزمون عملی؛ مخاطب، پيام نو را می آزمايد تا به نتيجه قطعی برسد

پذيرش و پيگيري؛ پذيرش، آخرين مرحله فرايندي است که با آگاهی آغاز می شود

فنون اقناع

...اطالع رسانی و آموزشغفلت زايیتصويرسازيتقليدتلقينتبليغ

القاي تدريجی 

انديشه
تکرارطرح سؤال

بزرگنمايی و 

مبالغه يا 

کوچک نمايی

تحريک عاطفهايجاد ترس
توسل به اکثري 

بودن
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 زاييغفلت .5

 آموزش.6

 بازیابي از سایت دانشکده صداو سیمای قم( .1387 الدین،)شرف ....رساني واطالع .7

 پاسخ اقناعی
 .ویژه از جانب مخاطب است يتغییر مورد نظر پاسخ .ویژه در حاالت یا رفتار مخاطب ایجاد کند یاقناع تالش دارد که تغییر

 .سه نوع مختلف از پاسخ ممکن است وجود داشته باشد

 
موز آبوده و مخاطب جایفاه دانش يمعلم گر به مانندیعني اقناع ،این نوع شبیه به یادگیری است .دهنده پاسخ استنوع اول شکل

 پاداشي مثبت برای یادگیری دادن نحوة رفتار و ارائة طریق یادگر ممکن است تالش کند تا پاسخ مخاطب را از این اقناع .دارد

ای هگر هستند با پاداش به مخاطب تقویت شوند در این صورت نفرشهای مخاطب که مطلوب هدف اقناعاگر پاسخ .شکل دهد

مخاطب به تقویت مثبت نیاز دارد، اقناع گر نیز به پاسخي مطلوب  .شود، ایجاد خواهد شدمثبت نسبت به آنچه که یاد گرفته مي

 .اطب نیاز دارداز جانب مخ

ر گداشته باشند در این صورت اقناع يهایي مثبت نسبت به موضوعاگر مخاطبان قباًل نفرش .نوع دوم، تقويت کردن پاسخ است

 .های خود را از طریق اشکال خاصي از رفتار نشان دهدکند که نفرشهای مثبت را یادآوری و مخاطب را تحریک مياین نفرش

 اما برای ،(...دوستانه و انسانهای ؛ اهدای خون، کمکمثالً کردن پاسخ است )ها از نوع تقویتدر جامعه کنوني بسیاری از اقناع

در کارهایي که نیازمند تالش، صرف وقت و پول است باید  .مردم هر سال این کارها را تکرار کنند نیاز به انفیزه دارندکه این

 .ن برانفیخته شودنیازهای عاطفي مخاطبا

د و نفرشي دیفر را خواهد که نفرش خود را عوض کننترین نوع اقناع است زیرا از مردم ميمشکل نوع سوم، تغيير دادن پاسخ،

از  از یک موقعیت خنثي به یک موقعیت منفي و یا مثبت عزیمت کنند )مثالً  .طور مثال حمایت از پرداخت مالیات(بپذیرند )به

ابستان )مثاًل ت کنندجدید اتخاذ  یبرنامه بازیافت حمایت کنند(، رفتار خود را عوض کنند )ازدواج و تشکیل خانواده(، یا رفتار

ردن گر به منظور متقاعد کبنابراین اقناع .در این موارد مردم تمایل چنداني برای تغییر ندارند .میزبان دانشجوی خارجي باشند(

نام این عقیده  .کنندشونده از قبل به آن اعتقاد دارد، مربوط  باید تغییر را به چیزی که اقناع نین کاری،چ صورتمخاطبان به 

لنفر  .ودشلنفر است زیرا اقناع شونده از قبل بدان معتقد بوده و هم اکنون برای اتصال نفرش یا رفتار جدید به وی استفاده مي

ها، فرشها، نتوانند باورها، ارزشلنفرها مي .اقناع شوندگان بالقوه پذیرفته شده است از طریقدهنده چیزی است که از قبل نشان

 (62-63صص، 1390،ا دانل و جاوت) .رفتارها و هنجارهای گروهي باشند

شکل دهنده 

پاسخ

تقويت 

کردن پاسخ

تغيير دادن 

پاسخ
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 هاي کلی اقناعهدف

 
 (124ص ،1387 ویندال، و سیفنایزر اولسون،)

  

ايجاد شک.  1

از رستی موضوع و وقتی که مخاطب شديداً با ديدگاه اقناع مخالف است، بهترين راه ممکن براي اقناع کننده ايجاد شکاف در اطمينان او نسبت به د•

.بين بردن آرامش او در انتخاب موضع کنونی اش است

کاهش مقاومت.  2

ريح ب ا اگر مخاطب در برابر مواضع اقناع کننده مخالف، ميانه رو است، اما در هر حال همفکري وجود ندارد، اقناع کننده می تواند مخالفت ص •

ن د، از مخاطب انتظار نمی رود که ديدگاهش را يک باره عوض ک. ديدگاه هاي طرف مقابل را کاهش دهد و او را به سوي بی طرفی هدايت کند

.بلکه هدف، درک و تشخيص ارزش هاي متفاوت با ارزش هاي اوست

تغيير موضع.  3

.مناسب استوقتی که مخاطب به  موضعی خاص پاي بند و ثابت قدم نيست، اين زمان براي نظرات اقناع کننده براي تأثير روي ذهن فرد مقابل،•

تقويت موضع. 4

ند، ب را تقويت کاگر مخاطب از قبل ميانه رو و موافق با نظر اقناع کننده باشد، اقناع کننده می تواند پيامی را طراحی کند که وضع کنونی مخاط•

.ودمخالفت پنهان ذهنی او را از بين ببرد و به تدريج او را به سمتی هدايت کند که به ديدگاه اقناع کننده شديداً عالقمند و وفادار ش

ايجاد رفتار. 5

وقتی مخاطب به شدت به موضع اقناع کننده عالق ه من د ش ده باش د، ه دف منطق ی اي ن اس ت ک ه او هم ان گون ه رفت ار کن د ک ه•

. اين مرحله، کامل ترين مرحله از هدف اقناعی است. اقناع کننده می خواهد



 

7 
 

 اقناعی ارتباطات فرايند هايويژگی
 یک از غیرفریبکارانه اقناعي ارتباطات .داد تمییز صادقانه اقناع از را فریبکارانه اقناع توانمي های فرایند اقناعویژگي شناخت با

 :از اندعبارتها آن از برخي که هستند برخوردار هاویژگي سری

 
 .باشد مندبهره خلوص از و بوده پاک هاآلودگي از باید اقناعي ارتباطات هدف :خير نيت و هدف

 .است اجابت و قناعت رفیع بنای سنگ اعتماد و بخشدمي اعتماد نورها آنج به راستي و صداقت :صداقت

 .است ارتباط اقناعي برقراری موانع از یکي مطلق انفاری، .نیست خردورز انسان شایسته مطلق انفاری :خاکستري سفيد، نه سياه، نه

 .است متقاعدسازی مفید ابزارهای از یکي غش و غلبي زبان :صراحت

 .است تعامل و وگوگفت و آراء تبادل امن فضای وجود متقاعدسازی ضروری و اساسي لوازم از :تعاملي و سويه دو

 آن مخاطب که است زباني ،غریبه زبان و است غریبه برابر در آشنا .است مفاهیم آشنای زبان اقناع، مهم هایمؤلفه دیفر از :آشنا زبان

 .آید الزم ادراکش برای بسیاری توان و انرژی و نیاید ذهن به راحتي به نیابد، آشنا را

شانه از :مستدل و مستند ستحکم هاین ستدل سخن، هر بودن م ست آن بودن م  براهین و دالیل به دادن داللت یعني .ا

 .قبول قابل و روشن

 و ارسال و نقل و حمل برای مناسب مجرای و ابزار انتخاب متقاعدسازی، و اقناع هایمؤلفه و اصول دیفر از :مناسب ابزار

 .است پیام انتشار

 .باشد مجهز منطقي تفکر و عقالنیت سالح به باید ناگزیر گرفته، نشانه را مخاطبان اقناع که پیامي محتوای :منطقي و معقول

شاء شروع من شأت پیامي هرگونه :م ستری و منبع از گرفته ن ست ب ستر و منبع آن کیفیت که ا  پیام تجلي محتوای و ساختار در ب

 .باشد مخاطبانش بر تأثیرگذاری نحوه هایمؤلفه از یکي تواندمي و یابدمي

ستگي ستگي و آرا ست آن مقصود :)جذابيت( پيرا سازی کالم یک در و هاپیام به بخشیدن مالحت و کردن معطر از که ا ها آن زیبا

 .نکنیم غفلت

)کربالیي حاجي اوغلي،  .باشد تراز یک در مخاطب باید با ابزار و پیام منبع، هدف، عناصر مجموعه :شناسي()مخاطب مخاطب با همترازي

 (58، ص 1395



 

8 
 

تبليغ و ترغيب اقناع، واژه سه بين تفاوت  

 
 :که گفت توانمي کلي طورهب

 تارتباطا با اقناع که معني این به گیردمي صوووورت بهتر ارتباطات از خاص نوعي یاری به ثیرگذاریتأ هایروش از کدام هر( الف

شنفکران و مطبوعات کمک به ترغیب چهره، به چهره سانه کمک با تبلیغ و رو  ریتمطلوب نحو به شنیداری و دیداری هایر

 .شودمي گیرینتیجه

 اقناع، ترغيب و تبليغ تأثيرگذاري سه واژة

 
 کم آن ثیرتأ ماندگاری و دارد الزم کمتری زمان تبلیغ و هاستروش دیفر از برترهزینه و ثیرگذارترتأ برتر،زمان مراتب به اقناع( ب

 .یابدمي کاهش افراد تعداد سرانه به نسبت آن هزینة و است

 ،هستند عهجام اکثریت و هوشیار هایاقلیت نخبفان، ترتیب به تبلیغ و ترغیب اقناع، هایروش در جامعه افراد دربرگیری و حیطه( ج

 (1387، بازیابي از وبالگ ریسرچ 1/10/1388)مختاری،  .یابدمي گسترش تبلیغ سمت به اقناع از دربرگیری یعني

 اقناعی در خبر استفاده از تيترهاي
صي هایهدف با تیترهایي چنین شخ شته م سته و تبلیغ عمومي، افکار تهییج یا هدایت: شودمي نو ضوعي سازیبرج  در مو

 برای غیر مستقیم تبلیغ کلي طوربه و جامعه از طبقاتي یا گروه قراردادن ثیرتأ تحت سیاست، اجرای پیرامون سازیزمینه جامعه،

 .خبری پیام تبلیغ یا القا ترغیب،

ساس نقش هاواژه تیترها، گونه این در سي و ح سا سبت باید دیفر زمان هر از بیش و یابندمي ا سیها آن انتخاب به ن سا  تح

شان  توجه باید اما برد، نام تیترها نوع این در صفت کاربرد از توانمي ها،آن شناخت و تبلیغي تیترهای هایویژگي از .شود داده ن

 کشوور، در يپل احداثدرباره  «بزرگترین»  صوفت کاربرد مثال عنوانبه کند،نمي تبلیغي را تیتر تنهایي، به صوفت کاربرد داشوت،

معناي سه واژه اقناع، ترغيب و تبليغ

اقناع عمدتاً به عنوان روشی براي . 1

تاثيرگذاري و جهت دهی ذهنی افرادي 

خاص و بطور خاص گروه نخبگان صورت 

ردن اقناع به مفهوم قانع و راضی ک. می گيرد

افراد جهت گرايش به موضوعی خاص يا 

صورت فعاليتی خاص صورت می شود و در

نوع اقناع بهترين: تعريفی می توان گفت 

فرد تبليغ است که براي هر فرد و به روش هر

عمدتاً با روش ارتباطات چهره به چهره يا 

.رو در رو صورت می گيرد

عه ترغيب به اين معنا است که براي اشا. 2

س از تفکري و اقدام عملی براي  فعاليتی  پ

مرحله اقناع، افرادي که اقناع شده اند 

از طريق مطبوعات و جلسات( گروه نخبه)

القه مند سخنرانی به ترغيب گروه پيشگام و ع

.به تغيير می پردازند

تبليغ به طورعموم به کمک رسانه هاي. 3

راي ب( راديو)و صوتی ( تلويزيون)تصويري 

جلب حمايت و ايجاد تحرک در توده مردم 

.صورت می گيرد

اقناع

ارتباطات چهره به چهره•

ترغيب

رهبران فکري+ مطبوعات•

تبليغ

رسانه هاي ديداري و شنيداري•
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سیم اگر .دهدنمي تیتر به را نظر مورد تبلیغي جنبه سبت و «شد احداث کارون برروی پل بزرگترین» : بنوی  این قدیم ایهپل به ن

 .نامیمنمي تبلیغي را تیتر این باشد، نیز چنین رودخانه

 شکل در هن کند القا را موضوع مفهوم، در اندازه هر شد، بیان چنانکه و شودمي گنجانده سیاسي هایرگه نوعي به تبلیغي تیتر در

 .است شده نزدیکتر هدف به ظاهر،

 «.کرد موافقت کویت درباره مذاکره برای آمریکا پیشنهاد با عراق» 

 «.شد اعالم آمریکا با مذاکره برای عراق موافقت» 

  «ژنو در مذاکره برای آمریکا و عراق توافق» 

ساند،مي را مفهوم و معنا یک ظاهر در تیتر، سه این  یرتاث اما کنند،مي القا را واحدی معنای ظاهری، شکل در تفاوت وجود با یعني ر

 .آمریکاست و عراق هماوایي و همدلي کننده القا و است بیشتر خواننده بر غیرمستقیم طور به توافق واژه از استفاده دلیل به سوم تیتر

 .است دنظرم دارد، بیشتری ثیرگذاریتأ و تراودمي تیتر از آنچه باطني، مفهوم و ظاهری شکل بر عالوه اقناعي تیترهای در کلي طور به

 ضربه باید تیتر اول واژه کهآن مهمتر کرد و استفاده باید دارند بیشتری عاطفي بار که هایيواژه از تیترها نوع این در دلیل، همین به

 کی کدام «العملعکس» و «واکنش» هایواژه بین که داشت توجه باید مثال عنوان به .آورد فرود مخاطب توجه جلب برای را نخست

 نظام هایکلمه و «سقوط» و «فروپاشي» هایواژه در که داشت توجه باید همچنین .دهند یاری را تیتر مقصود، القای در توانندمي

 ارب یک هر آن، نظایر و «پیوست اهلللقاء به» ،«درگذشت» ،«م رد» و «سازش» ،«متوافق» ،«موافقت» هایواژه و «رژیم» ،«سیستم»

 ، بازیابي از سایت پانا(30/6/1394)قندی و بدیعي،  .دارد وجود ایجداگانه عاطفي

 مدار دين رسانه در اقناع
 ،مخاطب فریب و تحمیل بدون و اختیار با ، البتهانسان سعادت و هدایت چارچوب در او سازیقانع برای تالش و مخاطب اقناع

شاهده البالغه و نهجمتون دیني ما به ویژه در قرآن کریم  جای جای در ست قابل م  بمطال هارائ و مخاطب با کردن برقرار ارتباط .ا

 هایروش از کالمي اقناع برای البالغهنهج در .نظیر استاین دو کتاب بي مهم امتیازهای از باشد، گراقناع و قابل فهم که ایگونه به

 .غیبي اخبار و موعظه معتبر، منبع به استناد تجربه، از استفاده احسن، حکمت، جدال: از عبارتند که است،شده  استفاده مختلفي

 استفاده نیز غیرکالمي اقناع از برد،مي بهره سازی مخاطبقانع در کالم از که آن بر عالوه تبلیغي کتاب عنوانبه البالغهنهج

 هر هک معجزه و صدا زبان عملي، سیرة بدن، زبان: از عبارتند شودمي استفاده البالغهنهج در که غیرکالمي اقناع هایروش .نمایدمي

 .شودمي  استفاده ایاستادانه و دقیق صورت خود به جای در کدام

 در زیادی پژوهش جای اما اند،پرداخته آن به و شرقي غربي اندیشمندان و است مهمي جایفاه دارای که این با اقناع بحث

 طرفي از .آن از طریق استفاده مورد هایو روش دین نفاه حوزة در خصوصاً  .است شده غفلتها آن از که دارد، آن وجود خصوص

 تضاد در مدار و اخالق دیني نفاه با موارد برخي در ،صورت گرفته مادی نفاه با و غرب در همه حوزة اقناع هایپردازیتئوری چون

فکار ا مدیریت تبلیغ،: مانند اقناع متعدد مزایای از مندیبهره و مناسب استفادة برای مداردین هایرسانه و جوامع حاکمان، لذا .است

 و ایجاد اقتصادی، و سیاسي اجتماعي، توسعة فرهنفي، اجتماعي، عدالت و انتظام ایجاد جامعه، در انسجام و اتحاد حفظ و عمومي

 و یند از دیدگاه اقناع تبیین نیازمند دیفر، بسیار موارد وها نابحر ایجاد از جلوگیری و حکومت، مردم بین متقابل اعتماد تداوم

 این رد دقیقي هایپژوهش تا است الزم لذا .دشون مندبهره بهترین شکل به امروز دنیای در مهم علم این از تا .هستند دیني منابع

  .شود ابداع خصوص این در تریکامل و جدید بندیتقسیم حتي و صورت گیرد زمینه
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سانه ملي به سانهر سانه سایر از بیش گیرد،مي نظر قرار مد دیني قرمز خطوط آن در که مداردین ایعنوان ر  مدل نیازمند هار

صاً ارتباطي، فنون و علوم سازی بومي و دیني صو ستفاده زمینة در خ ست اقناع هایروش از ا  کاربرد دو با چاقویي اقناع همانند .ا

ست ستفاده .ا سیار حوزة اقناع در غیراخالقي و نادرست هایا ست محتمل ب  وجود اقناعي ارتباطات عرصة در هایينظریه حتي و ا

ستفاده به صراحت به دارد که سان غیر و غیراخالقي ا ست هایمخالف آموزه که پردازد؛مي اقناع از يان  و جوامع حاکمان، .دیني ا

 نظرم از زیرا بهره ببرند؛ خود مخاطب اقناع برای ایشیوه هر از توانندنمي دیفر، هایرسانه و از جوامع برخي مانند دیني هایرسانه

 مورد هایبا روش گرفته، صورت زمینه این در که هایيپژوهش از با استفاده تا است الزم لذا .کندنمي توجیه را وسیله هدف دین،

 نادرست هایکارکرد از و بزنند رقم خود مخاطبان برای را و مناسب درست اقناعي بتوانند و کنند پیدا بیشتری آشنایي دین، تأیید

ستفاده و شيآگاهي و آموزش با طرفي از .کنند جلوگیری احتمالي هایسوء ا سبت به بخ ست هایروش ن ست و در  رد اقناع نادر

سواد باالبردن و جامعه در خود مخاطبان سانه سطح  سانه و هاگروه تأثیرگذاری از زمینه، این در ایر شي از که معاند هایر  هر رو

 (212و  211، صص 1395)کاوه و اسالمي،  .نمایند جلوگیری برند،مي بهره خود مخاطبان اقناع برای

 منابع:
 1387،«های ارتباطاتکاربرد نظریه» دهقان، مترجم؛ علیرضا سون، ،ویندال بنو ، ،سیفنایزر جین، ،اولسون .1

 12/12/1391ن،بازیابي از سایت برها .2

ir/NSite/FullStory/News/?Id=4902.borhan.http://www 
 1390، «تبلیغات و اقناع»حسین، ، ویکتوریا، ترجمه افخمي ،گارث و ا دانل ،جاوت .3
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 مقدمه
اقناع در هر نوع فعالیت ارتباطي یک هدف اساسي و استراتژیک است، اقناع یعني بسندگي، پذیرش و اشباع و رضایت رسیدن 

مخاطب  ياقناعبيها، ارتباط موفق مسوواوی اسووت با اقناع مخاطب، به عبارت دیفر نفي و ردّ تالشو بدون آن یعني به هدر رفتن، 

ست شده ا شکست و ناکامي ارتباطي که برقرار  ست با  ساوی ا سیار مهم اقناع و ( 147، ص 1384)متولي،  .م شناخت مبحث ب برای 

که  بدیهي استها آنساني و امثال باطي مانند تبلیغ، ترغیب، اطالعها و اصطالحات ارتهای مفهومي آن با سایر ابزارها و واژهتفاوت

  .شوداشاره ميها آنبه برخي از  زیرباید تعریف صحیح و مناسبي از آن داشته باشیم که در 

 اقناع تعريف

 .پردازیمدر این فصل نیز به برخي از این تعاریف مي .در فصل اول به تعدادی از تعاریف اقناع اشاره کردیم

صالح برای ایآگاهانه تالش اقناع شه ا ستکاری با عمل و اندی ست شده تعیین پیش از اهداف سمت به مردم هایمحرک د  .ا

 دیدن بر و شنیدن قابل نمادهای انتقال با تا کندمي تالش آگاهانه سخنفو و پیوسته هم به شنونده و سخنفو آن در که فعالیتي

ستفي متقاعدکننده هدفمند ریزیبرنامه و ارتباط دوجنبه به دیدگاه این از اقناع .بفذارد ثیرتأ شنونده رفتار ستفاده ؛دارد ب  یعني ا

 فرآیندی اقناع (8، ص 1389)مرادی،  شوواناجتماعي محیط به گیرندگان مطلوب پاسووخ به دادن شووکل برای ارتباط از هدفمند

 آنان رفتار در تغییر ایجاد و مخاطبان احساسات بر هدفش تأثیر و کندمي بیان را نتایجي و شواهد منبع آن در که است ارتباطاتي

سان عواطف و نمادها دستکاری با آورند، بلکهنمي دلیل اقناعي هایپیام .است ، 1396)محبي،  .پردازندمي خود مخاطبان اقناع به يان

ای دیفران هکند تا با خلق، تغییر یا تقویت نفرشاستفاده مي ياقناع فرآیندی است که در آن منبع )اقناع کننده( از پیام( 130ص 

 (30، ص 1389)بنوا،  .)مخاطبان(، به هدفي دست یابد

 1متقاعدسازي نظري هايمدل

 (43و  42، ص 1388)الیاسي،  از: عبارتند که شناسایي شده است متقاعدسازی مدل شش حداقل

 
شیوه سطرهای زیر ابتدا  ضیح ها معرفي مياز این نظریه های اقناع برگرفتهدر  صار تو سپس مدل اقناعي هاولند به اخت شود، 

 .داده خواهد شد

 

                                                           
1 -Persuasion Model 

مدل اقناع هاولند و همکاران

مدل حقيقت نمايی تفسير شناختی

مدل ناهماهنگی شناختی

مدل شهودي منظم

رفتار-مدل روش فرايند نگرش

مدل عمق پردازش
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 اقناع و تبليغ مختلف هايشيوه

 .های اقناع استکند، شیوههایي که ما را به متقاعد ساختن دیفران هدایت و نایل ميها، فنون و روشها، شرایط، مهارتویژگي

 شود که عبارتند از:مي اعمالهای مختلف ها و روشاقناع به شیوه

 
 :را رعايت کنيد زير موارد هاي اقناعشيوه از يک هر کارگيريهب براي

 ها؛انسان نهفته استعدادهای و هادیدگاه کارگیریهب و شناخت و

 ؛وجدان کردن بیدار و اخالقي وجدان کارگیریبهو 

 ؛(بصری و سمعي ،نمایش ،تمثیل حکایت،)محسوس  هایروش از ستفادهو ا

 ؛هاگروه و هادسته همه حال شامل و جامع ریزیبرنامه و طرحو 

  ؛(کند فرق ...و  ، کودکان، جوانان) مخاطبان با متناسب و

 .(31، ص 92)بهرامیان،  محبت و مهر از سرشار و نرم سخنو 

 1مدل اقناع هاولند
 اکتسابي متفاوت، هاینفرش نظریه، فراگیری این براساس .دکر بیان یادگیری عنوان نظریه با هاولند کارلرا  اقناع نظریه اولین

 در که اقناعي پیام که است آن فراگیری، بر تئوری از گیریبهره با نیز نظریه یادگیری .سازندمي را انسان رفتارهای هاو نفرش است

 رسدمي خود هدف به است، هنفامي مخاطب از خاصي رفتار به برای دستیابي مخاطب در جدید نفرش ایجاد یا تغییر نفرش پي

در سووال  3و کلي 2هاولند به همراه جنیس (52، ص 1395)کربالئي حاجي اوغلي، مهر  .شووود پذیرفته گیرنده، از طریقکننده اقناع که

نظریه  5بندیفرمولهای آن در دادند که از یافته صووورتدر باب تغییر نفرش  4هایي را در دانشووفاه ییلمجموعه آزمایش 1949

                                                           
1 -Hovland 
2 -Janis 
3 -kelly 
4 -formulation 
5 -communication and persuasion 

الگويیانگيزش تفکرهمراهی

تمثيلی
تدريجی و مرحله به 

مرحله
استداللی

شايعه )غيرمستقيم 

(پراکنی، خبررسانی

تداعی معانی 

شبيه سازي، تکرار پيام)

...(تبليغی، 
شعاري
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سازی ستفاده کردند 1خود درخصوص متقاعد صل یافته .ا سال آنان حا ارتباطات و » در اثری تحت عنوان  1953های خود را در 

 .منتشر کردند «متقاعدسازی

 گیرد که عبارتند از:اساس مدل اقناع هاولند، متقاعدسازی در شش مرحله اساسي صورت مي بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رط بنابراین ش .چنانچه مخاطب آماج پیام را نشنود یا نبیند، هرگز تحت تأثیر آن قرار نخواهد گرفت ؛2ر معرض پيام قرار گرفتند .1

 .نخست و اساسي متقاعدسازی آن است که مخاطب در معرض پیام قرار گیرد

هتوجه مخاطب به خبر ب . )پس الزمةشرط دوم تأثیر پیام بر مخاطب، آن است که او به محتوای پیام توجه کند توجه به پيام؛ .2

 کارگیری تصاویر و مطالب جذاب است(

 .گیری مربوط به پیام را درک کندثیر پیام قرار گیرد، حداقل باید نتیجهبرای آنکه مخاطب تحت تأ درک پيام؛. 3

ام را مربوط به پیگیری که تغییر نفرش صورت گیرد، الزم است مخاطب، نتیجه برای آن گيري مربوط به پيام؛پذيرش نتيجه .4

 .قبول کند

 .ثیرگذاشتن بر فرد نخواهد بودوش کند، پیام در آینده قادر به تأچنانچه مخاطب، نفرش جدید را فرام ادداري نگرش جديد؛ي .5

 ،1388، الیاسي) .تواند رفتار را در موقعیت، هدایت کندثیر گذارد، نفرش جدید ميچنانچه پیام بر رفتار تأ تبديل نگرش به رفتار؛ .6

 (44و  43ص 

                                                           
1 -Exposure to message 
2- Exposure to message  

تغييرنکردن 

 نگرش

 مرحله اول

 ارائه پيام اقناعي

 مرحله سوم

 فهميدن پيام

 مرحله ششم

 تغيير نگرش

 پنجممرحله 

 پايداري نگرش

 مرحله دوم

 توجه به پيام

 مرحله چهارم

 پذيرش پيام

 بله

 بله

 بله

 بله

 بله

 خير

 خير

 خير

 خير
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 اقناع زمينه در يادگيري فرايند مراحل
متفاوت که رفتارهای  هاینفرش نظریه، فراگیری این اساس بر شودهم یاد مي یادگیری از نظریه هاولند با عنوان نظریه

 در که اقناعي پیام که است آن فراگیری، بر تئوری از گیریبهره با نیز نظریه یادگیری .است اکتسابي سازند،را ميها انسان

 خود هدف به است، هنفامي مخاطب از خاصي رفتار به برای دستیابي مخاطب در جدید نفرش ایجاد یا تغییر نفرش پي

مؤثرترین  که یادگیری فرایند مرحله چهار توان گفت،مي اساس شود بر این پذیرفته گیرنده، از طریقکننده اقناع که رسدمي

 از: است عبارت هستند اقناع زمینه در الفو

 
اقناع  .یابدمي جریان مخاطب ذهن در شنیدن پیام و دیدن حین در که است تئوری، افکاری این در کنندهتعیین و مهم عامل

 است تا هدف مخاطبان افکار به دادن سو سمت و در موفقي روش رهیافت، این .بستفي دارد گیرنده واکنش و تفسیر چفونفي به

 .کنند تقویت را افکار موافق و تضعیف را خالف تفکر هرگونه بیندیشند و پیام گوینده هایدیدگاه با همسو

شاهده ما با گوید،مي سازیمدل یا اجتماعي یادگیری سانه هایلمد .آموزیمرا مي رفتارها آنان از تقلید و دیفران م مي ایر

 (52، ص 1395)کربالئي حاجي اوغلي، مهر  .شوند محسوب یادگیری اتفاقي، یا ای منبع مشاهده توانند

 اقناع اصلی متغيرهاي

 زمینه در را ایگسووترده هاولند تحقیقات مدل چارچوب در (1981) 2ایفلي و 1( وود1985) گوایرمک همچون محققاني

صلي اقناع متغیر چهار خود های بررسي درها آن .اند داده صورت اقناع اصلي و متغیرهای عناصر  .اندهکرد معرفي و شناسایي را ا

 از:است   متغیر عبارت این چهار

 
                                                           

1- wood 
2- Eagly 

.کندجلبخودبهراگيرندهتوجهبايدپيام.1

.شوددرکوفهمبايدپيامادله.2

براياي هانگيزبايدگيرنده.بپذيردحقيقتعنوانبهراهاآنوبياموزدراپيامهاياستداللبايدگيرنده.3

.باشدداشتهيادگيري هااساسبرعمل

.باشدندهکناقناعتواند،مینيزيادگيريتئوريمراحلازبرخیازبرخورداريبدونحتیپيام،گاهیادراکی؛واکنش 4

.استاقناعفراينددرفعالننده کشرکتجذبهدف،ادراکیواکنش،تئورياساسبر

پياممنبع پيام

کانال 

امانتقال پي
مخاطب
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 (27، ص 94تیر ، نژاد)صفایي .شودميبررسي  اساسي متغیر چهار این از یک هر به مربوط عوامل زیر سطرهای درکه 

 پيام منبع .1

 آسانتر و بیشتر خوب مردان به ما» :است نوشته پیام منبع خصوص در و ماندگار نغز بیاني در ارسطو قبل، سال 2300 از بیش

ضوع این ،«کنیمپیدا مي اعتقاد ستیابي که زماني ویژهبه مو سب و حقیقت به امکان د شد، کامل یقین ک سر نبا  حتم طوربه می

 ارسطو از که را آنچه امروزه .است دیفران کردن قانع ابزار، برای مؤثرترین خوب، مردان شخصیت چنین مواردی، در .است درست

جذاب،  منابع که گفت توانمي خالصووه طوربه .اندنهاده نام پیام منبع قبول اسووت، قابلیت برده نام خوب مردان عنوان تحت آن

سایر بیش خلقخوش و معتبر مقبول، متخصص،  نکردن اجرا یا اجرا به مجاب را و آنان بفذارند تأثیر مخاطبان بر قادرند منابع از 

 (28، ص 94نژاد، تیر )صفایي .کنند چند رفتار یا یک

 

 پيام .2

شان و متنوع هایبررسي .دارد شفرف مخاطبان تأثیر شدن مجاب میزان بر نیز پیام نوع  هابرخي پیام که است داده متعدد ن

ستداللیا  هیجان بر آن موقعِ به تأکیدِ پیام هایاولین ویژگي از یکي .گذارندمي تأثیر مخاطبان بر هاسایر پیام از بیش ست ا  .ا

  :که است مؤثرتر هنفامي هیجان به معتقدند، توسل همکارانش و هاولند

 
 معموالً برانفیزد، هیجاني و های شدیدکنش اعمال برای را مخاطبان که بالفاصله است آن پي در بلغم  که زماني آن، بر عالوه

 ترس هیجان شوداستفاده مي اقناع، فرایند در که هیجاناتي از یکي .است استداللي دارای بار پیام از مؤثرتر هیجاني، دارای بار پیامِ

 در مجاب مؤثر سووازوکارهای از یکي ترس که داده اسووت ( نشووان2001مطالعات )برای مثال تیلور و دیفران  از بسوویاری .اسووت

اداره  سیاسي، يکنش در شرکت برای برانفیختن مردم برای مداران،سیاست که است همین خاطر به شاید .است دیفران ساختن

شتن برحذر برای رانندگي و راهنمایي شتي و  و هابزرگراه در غیرمجاز سرعت رانندگان از دا سات بهدا س  مردم ترغیب برای ...مؤ

 .گیرندمي بهره ترس هیجان از بهداشتي رعایت نکات برای

آراء و دیدگاه ها ما تحت تأثير افرادي قرار مي گيرد که هم متخصص هستند و هم قابل اعتماد

قابليت اعتماد یک اقناع گر در صورتي که او به گو نه اي استدالل کند که گویي عليه منافع خود سخن مي گوید، 
.افزایش مي یابد

.درصورتي که منبع پيام به صورت آشکار نخواهد مخاطبان را مجاب سازد قابليت و قدرت اقناع او افزایش مي یابد

حداقل درباره دیدگاه ها و نگرش هاي کم اهميت ما بيشتر تحت تأثير کساني قرار مي گيریم که آن ها را دوست 
.داریم

آنان با موضوع مورد 

بحث آشنايی چندانی

.ندارند
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 و نخبفان که اسووت آن آزمایشووفاهي بیانفر هاییافته .بود غافل نباید گرهای اقناعپیام ارائه در اسووتدالل توان و قدرت از اما

 که گیرندقرار مي هایيپیام تأثیر تحت اغلب اند،شووده مورد بحث مسووئله یا موضوووع درگیر که افرادی و اندوختفان جامعهدانش

 و آمار به مستندها آن در مندرج ادعاهای که هستند هایيشنیدن پیام به مندعالقه بسیار افراد گونهاین .است استدالل از سرشار

شد شده ارقام سازان همین از .با ستناد .سازندخود مي مقهور را مخاطبان گونهاین ارقام مختلف و آمار ارائه با اغلب روی متقاعد  ا

 مستمررسان پیام روش این در .شودمي استفاده آن فرهیخته از مخاطبان برای پیام بندیبسته در است که شفردهایي از نیز مکرر

ستناد مراجعي و منابع به ستناد و قابل اعتبار آنکه حال کند،مي تلقي متقن راها آن او خودِ که کندمي ا  نیز منابع آن خود بودن ا

 .دارد فراوان جای تردید

 آن در که است پیامي سویه،یک پیام منظور از .است آن بودن دوسویه یا بودن سویهپیام یک خصوص در توجه درخورِ نکته دومین

 موافق مطرح یهادیدگاهها و اسووتدالل هم دوسووویه، پیام در کهحالي در اند،شووده مطرح موافق هایاسووتدالل و هادیدگاه فقط

 .مخالفی هادیدگاهها و استدالل هم و اندشده

ساني روی همه سویهیک هایپیام ست ثرمؤ ک سویه هایپیام اما دارا بودند، را حرف آن با موافقت زمینهپیش که ا  روی دو

صلي پیام با قبل از که گذاردتأثیر مي افرادی  اغلب گراناقناع .اقناع است بر مؤثر پارامترهای دیفر از نیز پیام تکرار. نبودند موافق ا

 دانند کهمي آنان اما اند؛کرده پردازش و شنیده را مخاطبان آن همه شوند مطمئن که کنندمي حد تکرار بدان تا را خویش پیام

 موجب پیام اندازه از بیش تکرار ترعبارت ساده به .داردوامي آن انکارِ به را مخاطب و هم شودمي آورکسالت هم اندازه، از بیش تکرار

 (29و  28، ص 94نژاد، تیر )صفایي .انفیزدرا برمي مخاطب تنفر و انزجار نیز اشباع شود،اشباع مي

 پيام انتقال کانال .3

 با همواره گراناقناع .است پیام در ارائه(شده   استفاده )کانال« چفونفي» اقناع دخیل در عنصر سومین هاولند، مدل اساس بر

 در (1963) 1ایلدر .مجاب سووازند را خویش مخاطبان توانندمي ابزاری، بهتر و روش چه با هسووتند؛ روروبه سووؤال اسوواسووي این

 رأی برای برانفیختن مردم در رو در رو تماس و هارسانه مقایسه تأثیر به «هاشیوه و هاروش متقاعدسازی:»عنوان  تحت تحقیقي

 را در آنان از گروهي کرد: تقسیم دسته سه به راها آنو  انتخاب را شهروندان از گروهي منظور این او برای .پرداخت تغییر به دادن

 چهره متقاعدسازی معرض در گروه سوم و شد پرداخت پول مبلغي دادن رأی برایدوم  گروه به داد، قرار هارسانه تبلیغات معرض

شان حاصل نتایج .گرفت قرار 2چهره به  از درصد 75 و گروه دوم اعضای از درصد 45 اول، گروه اعضای درصد از 19  که داد ن

 به چهره چهره روش سیاسي متقاعدسازی در که نتیجه گرفت هایافته این از ایلدر .دادند رأی نظر تغییر مورد به سوم گروه اعضای

 .است دیفر هایروش از تراثربخش

 که است اهمیتي سازیبرجسته از منظور .است 3«سازیبرجسته»مردم  بر های جمعيرسانه اثرگذاری به مربوط دیفر مسئله

شغال بیشتری جای جمعي ارتباط هایرسانه در رویداد  اندازه هر .شودمي رویداد( داده پیام )یا به جمعي ارتباط هایدر رسانه  ا

 .شودمي تلقي مهمتر مردم طرف از اندازه به همان کند

 اعتقاد به .است کرده تحقیق هادشواری پیام سطح و متقاعدسازی در مورد استفاده رسانه نوع رابطه خصوص در (2001) میرز

ست، ساده پیام وقتي که او سانه ا سانه بیش از دیداری هایر شتاری و شنیداری هایر  در .بفذارند تأثیر بر مخاطبان قادرند نو

                                                           
1 -Elder 
2 -Face to Face 
3 -Agenta -Setting 
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 شده بررسي هایاز موضوع یکي 1ارتباطات ایمرحله دو جریان .مؤثرترند نوشتاری هایرسانه است دشوار درک پیام وقتي حالیکه

 خود هایباید پیام سازند متقاعد را مخاطبان بتوانند هاآنکه رسانه برای که است آن بیانفر مفهوم این .است هاولند اقناع الفوی در

شر کنند و طراحي ایگونه به را ستندها آن سازند، چون متقاعد را جامعه فکری رهبران که منت و  کنندمي توجه هاپیام به که ه

 (30و  29، ص 94نژاد، تیر )صفایي .کنندمي تحلیل راها آن

 مخاطب .4

 متغيّرهاي اساسي مربوط به مخاطبان

 
ویژگي و مخاطب انواع زمینه در را مختلفي هاییافته مختلف، تحقیقات .است مخاطب هاولند اقناع مدل عنصر آخرین

 از حاصل نتایج .است آنان 2ذهني توانایي مخاطبان، به مربوط مهم هایویژگي نخستین از .است داده ارائه مخاطبان های

شان همکارانش و هاولند تحقیقات صیلکرده و باهوش افراد که داد ن ستدال با و کنندمي درک را هاپیام زودتر تح  هایلا

شان بعدی تحقیقات اما کردند؛ موافقتها آن در نهفته صیلکرده افراد گرچه که داد ن  درک را هاپیام زودتر باهوش و تح

 شوندمي مجاب هایيپیام برابر در تنها ،دارند بیشتری اعتماد خویش افکار درستي و ذهني هایتوانایي به چون کنند،مي

 .باشد داشته سویيهم آنان هایدیدگاه با ایگونه به که

سيِ متغیر سا شدن مخاطبان، به مربوط دیفرِ ا ضوع با آنان درگیر  ست خودزاد اقناع یا ،مو  برای اگر که معنا این به .ا

 برای آن در و پذیرندمي را ما اصوولي پیام ترراحتها آن کنیم، ایجاد عملي حتي و فکری درگیری نظر، مورد مخاطبان

 افزایش با که معتقدند (2001)میرز همچون محققاني .است او سن مخاطب به مربوط متغیرهای دیفر از .کنندمي تالش

 چنین در) شودمي دفاعي هایمکانیسم تثبیت موجب سویي از سن افزایش چه .یابدمي کاهش پذیریاقناع میزان ،سن

مي کارترمحافظه افراد سن، افزایش با دیفر سوی از (یابدمي کاهش عقاید و هادیدگاه تغییر برای آمادگي میزان حالتي

شکار ناگفته .شوند ست آ دیدگاه و هاایده) جدید هایدیدگاه و هاایده پذیرش برای آمادگي کاریمحافظه افزایش با که ا

 (30، ص 94نژاد، تیر )صفایي .یابدمي کاهش (هستندها آن القای پي در گراناقناع که يهای

 ثيرأايجاد ترديد براي پذيرش و ت
شت خبرنفار یا دروازه سیاری از اخبار، بردا ست و نه خود خبرب شتر در اینجا مطرح  .بانان خبری از حادثه خبری ا آنچه که بی

 برایتواند های خبری اسووت که ميو تحلیلها گزارشدرباره اخبار،  همهواضووح و روشوون نیسووت؛ بلکه  شووود، اطالعات علميمي

سانه .آورد پدیدهای مختلفي را گیری صل و حتي واقعي از برخي ر شار برخي از اخبار مف شاهد انت های خارجي به عنوان مثال ما 

                                                           
1 -Two Steps Communication 
2 -Mental ability 

..

درگير شدن با 

موضوع

.

توانايی 

ذهنی
.

سن

.
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سازی مخاطب، نه  همهگرایي این مرحله از واقع .هستیم سانه  دربارهبرای متقاعد ست تا اعتماد خبر و گزارش؛ بلکه درباره خود ر ا

شود شد بعد از آن، حرکت بعدی تبلیغي که مي .متقابل ایجاد  شدت هدفمند با سیاری از مو .گیردمي صورتتواند به  اقع لذا در ب

شاهده مي ست، به تدریج تحلیلم سانه و مخاطب، که گاهي زمان بر نیز ه سیرهکنیم پس از ایجاد پل ارتباطي میان ر ای ها و تف

شر ميتدار که ميبرای شد نیز منت سیاری از مواقع خالف واقع و به عبارتي دروغ محض با شده  .شودواند در ب مخاطبان متقاعد 

آن رسانه، دیفر به دنبال بررسي صحت و سقم مطالب منتشر شده نیستند؛ چون اقناع اولیه صورت گرفته است و در نتیجه،  درباره

سانه مي سبت به آنچه که مياین ر شیوهگتواند وی را ن سازد؛ بنابراین ما در اینجا با  سیار پیچیده بازنمایي ایوید متقاعد  ، اقناع ب

 و آماری که مستند باشند، اصوالً  پذیرش بسیاری از اطالعات علمي البته .رو هستیمهروب ت متقاعدسازی دائميینهادر تدریجي و 

 .ای استهای رسانهپیام بیشترهدف در این اینجا  .کنیمصحبت ها آنگنجد که درباره متقاعدسازی نمي در مقوله اقناع و

صوالً ست ا سازی ا سانه به دنبال نوعي از اقناع یا متقاعد سطح فردی و چه در  .هر ر به عبارت دیفر ارتباط و ارتباطات، چه در 

ود مخاطب دیفر، قانع نش به عنوان مثال اگر مخاطبي نسبت به سالم .ای از اقناع آغشته استسطح میان فردی و گروهي به گونه

سخ بدهد،  شد معموالًکه باید پا سخي تولید نخواهد  سیاری از اینفمختلفي وجود دارد که مي هایدیدگاهدر این باره  .پا ونه تواند ب

اگر  .ها در این زمینه را روشن کندتواند بسیاری از ابهاممي« قطعیت نبوداضطراب یا »به عنوان مثال نظریه  .مسائل را تبیین کند

ضطراب یا  سبي از ا ستانه منا صورت نفیرد، ارتباط و اقناعي اتفاق نمي نبودارتباط در آ چنان افتد، یعني نباید مخاطب آنقطعیت 

شد که نتواند به عنوان عامل اثرگذار یا ا شته با ضطراب یا تردیدی از ارتباط دا ارتباط باید  بنابراین .ثرپذیر در این فرآیند عمل کندا

همه  .نوعي از اطمینان، اقناع یا متقاعدسازی در مخاطب ایجاد کند که او نه از این ارتباط مضطرب شود و نه تردیدی داشته باشد

 .های ارتباط، شخص مخاطب و نوع رسانه بستفي دارداین موارد به زمینه

سانهشود اینجاست که گفته مي سانههها، ببرخي ر ستههای خارجي، به لحاظ تجربهویژه ر اند به های جهاني در این حوزه، توان

و از این طریق، او را جذب کنند  هدای در مخاطب اطمینان ایجاد کنند که وی را در آستانه مطلوبي از اضطراب و تردید قرار دگونه

ستقیم م های مختلف او را اقناع کنند؛ بنابراین اقناع و متقاعدسازی، نسبتي کامالًنسبتشود، به ه ميئتا آنچه به عنوان پیام به او ارا

 .قطعیت یا تردید دارد نبودبا اضطراب و 

ساس کند که  مثال عنوان به  سانه دروغ مي همهاگر فردی اح ست که هیچ گونه از حقیقت و واقعیت ر شده ا گوید و متقاعد 

در مقابل اگر فردی به  .کند که به آن رسوووانه حتي گوش دهد یا نفاه کندخود احسووواس نمي های آن نیسوووت، نیازی دردر پیام

ای حال اگر فردی درباره رسووانه .آیدهای آن برنميپیام دربارهدرصوودد تحقیق و بررسووي  ای اعتماد کامل پیدا کرد قطعاًرسووانه

داند برخي از موارد را درست و که ميکند، ضمن ایناحساس کند که معلوم نیست، چه مقدار از حقیقت و واقعیت را منعکس مي

شر مي ست منت سانه قرار ميبرخي دیفر را نادر ضطراب برای پذیرش پیام از آن ر شرایطي از ا شه در   گیرد که اگر اینکند، همی

شد، به ضطراب بیش از اندازه با سمت قطع ارتباط پیش مي ا سانه، به  ضطراب به حدی طور کلي گرایش به آن ر رود و اگر این ا

صورت نمي شد، باز هم ارتباطي  سانه برای آن فرد قابل توجه نبا شنیدن یا دیدن کاهش یابد که پیام آن ر شي برای  گیرد و تال

 .شودنمي اعمالهای آن، از سوی مخاطب پیام

یعني وقتي تردید از صووحت  .رسووانه نیز هسووت های پیام دربارهقطعیت و تردید  نبودکننده منعکس دیفر برایله از ئاین مسوو

شرایط قطع ميپیام شد، ارتباط در آن  سد که به هیچ وجه برای مخاطب، گویا و قابل تفکیک نبا سانه به حدی بر لذا  .ودشهای ر

را مجذوب خود ها آنقطعیت( قرار دهند تا از طرفي  نبود) و تردیدکنند مخاطبان را در آستانه اضطراب ها همیشه تالش ميرسانه

 .های خود بیش از گذشته وابسته کنندکنند آنان را به پیامبکنند و از طرف دیفر هم تالش مي
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 ترس و وحشت در برقراری ارتباط نبودای از اطمینان و ای قبل از هر چیز، به ایجاد زمینهاقناع رسانه گفته شدبا توجه به آنچه 

یاز این ن .تواند خود را از آن برهاندشود که مخاطب نميبه نوعي از نیاز تبدیل مي یاد شدهدر مرحله بعد اطمینان  .نیازمند است

ارد؛ به هر حال نیاز دو غیرکالمي های کالميکارگیری روشه، نوع ارتباط، گفتمان حاکم و نیز بءگرچه به زمان، زمینه، شیوه القا

 .متولد شوند مندنظامتوانند به شکل وقتي این نیاز ایجاد شد؛ مراحل بعدی هم مي

« اقناع»و « نیاز»، «اطمینان»را ها آنتوان کند که ميای را ایجاد ميشناسانهای روانهای زنجیرهاین حرکت به تدریج نوعي از حلقه

ای برسد که بیش از آن، نه ارتباط و نه اقناع کند تا به درجهو ضعف پیدا مي ارتباطي آنقدر شدت -این حرکت رواني .دانست

ای از مراحل تبلیغاتي، حجاب جهل شود که در مرحله اجراءای عبارت دیفر اگر این حرکت اقناعي به گونهبه .تاثیرگذار نباشند

طعیت ق نبودریزد و قناع و به دنبال آن ارتباط فرو ميمرکب پاره شود، یا قوت استدالل، در هر زمینه و به هر شکل، ضعیف شود، ا

  .افکندو تردید بر آن سایه مي

که گفته شد متقاعدسازی با توجه به نوع مخاطب، نوع رسانه، زمینه تولید پیام، زمان و مکان و هم چنین سرعت و  طورهمان

شدشدت مورد نظر، مي سب میان  .تواند متفاوت با سانه، پیام، اطمینان، نیاز، مهمترین ویژگي در این زمینه ایجاد تنا مخاطب، ر

به عبارت دیفر این عناصر مهم نام برده شده، باید به شکلي از تناسب و توازن  .، کاهش تردید و سپس اقناع استنداشتن اضطراب

 .برسند که بتوانند به مرحله کامل متقاعدسازی دست یابند

سووازی برای سووت در زماني که بحران، از هر نوع طبیعي، اجتماعي، سوویاسووي، فرهنفي و غیره ایجاد شووود، باید زمینهبدیهي ا

شتراک معنایي، برای برقراری ارتباط واقعي و ایجاد اقناع در مخاطبان به گونه ضطرابانتقال پیام و ایجاد ا شد که نه موجب ا  ای با

شود که در آن صورت نه تنها اقناع ایجاد نمي نبودو  تردید موجبشود و نه در سطحي باشد که  یز شود؛ بلکه ارتباطي نقطعیت 

صل بحران بپردازد، باید به چفونفي پرداختن به توان گفت، مدیریت بحران بیش از آندر اینجاست که مي .شودبرقرار نمي که به ا

ها، پذیرش ایجاد اطمینان و تولید نیاز به شنیدن و پس از این های بعدی، شیوهاو باید به زمینه طرح پیام .موضوع بحران فکر کند

توان مهمترین شیوه برای مدیریت بحران را، با چنین رویکردی مي .اندیشي کند ای از مراحل اقناع فکر و چارهپیام به منزله مرحله

ه قطعیت ب نبودرواني از مرحله اضووطراب یا  -را از نظر روحيها آنشوویوه تعامل گفتماني با مخاطبان درگیر با بحران دانسووت که 
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 1395، مهر 23، ماهنامه مدیریت رسانه، شماره «ایبررسي و مطالعه نظری رابطه اقناع و سواد رسانه»  حسن،، کربالئي حاجي اوغلي .7
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 مقدمه
ستدالل متین نمي هر لیغ که خالي بودن تب شود، اما به لحاظ اینچند در تبلیغات امروزی، توجه چنداني به منطق عقالئي و ا

غ این نوع تبلی .شووود، در مواردی شوواهد اسووتدالل و برهان نیز هسووتیمتوجهي مخاطبان ميرغبتي و بيبي موجباز تعقل و تفکر 

ي بسیار فاستفاده از این شیوه در تبلیغات دیني، سیاسي، اقتصادی و فرهن .شودسبب رشد جامعه و ارتقای سطح فرهنگ ملي مي

ست، چرا که مهم سندیده ا ستفاه ترین وظیفةارزنده و پ ستدالل د سانه ملي، بیان حقایق و اقامه برهان و ا های تبلیغي به ویژه ر

 .برای اقناع مخاطبان است

سووتداللي ا -اقدامات تبلیغي درباره بایدای بس با اهمیت اسووت که البته تفکیک اسووتدالل واقعي از تظاهر به اسووتدالل، نکته

صورت پذیرد؛ چه  شتر  ساغربیان با دقت بی سیاری از کتاب ب سوی ها و برنامهها، مقالهب شده از  ضه  های رادیویي و تلویزیوني عر

 (121، ص 1391)عباسي مقدم،  .شوندغربیان با ظاهری استداللي اما بدون محتوای مستدل عرضه مي

پروازگونه قصد فرود آمدن در عرصه هدف اقناعي دارد و در این  ين را نشانه گرفته و با جهشمحتوای پیامي که اقناع مخاطبا

سیر هیچ کج شد، و این الزام بدین تابي و انحراف و تزلزلي را هم برنميم سالح عقالنیت و تفکر منطقي مجهز با تابد ناگزیر باید به 

ست که داده شدن مخاطها و پیاممعنا نی سیر شود که دقیقاً بر مباني و تئورین منتهي ميابهایي به متقاعد  های عقلي با همه تفا

و « رفع»منطق ارسطویي استوار باشد، بلکه مقصود آن است که در مسایل عمومي  دانشفاهيهای گوناگونش و همچنین بر آموزه

قرار گرفته اسووت و گاه به « نه»یا « آری»مورد پذیرش  همهلحاظ شووود، عرف به مفهوم آنچه که « مبنا»در مسووایل خصوووصووي 

جنبه کلي دارد مانند دزدی بد است، معموالً  شود وشود و نیز به آن عقل عامه هم گفته ميخلقیات و عادات عمومي هم تعبیر مي

«  مبنا»هم متفاوت است و  عرفیات در جوامع مختلف یکسان نیست و در میان اقوام و ملل و مذاهب گوناگون با...دروغ بد است و 

ستفاه، دکترین و  ساس، خوا صورت مباحث مطرح  ...به مفهوم پایه، ا سایل به  ست که در آنجا و مقامي که م ست و منظور آن ا ا

 .د و زوایا و حواشي نیز اشاره شودخذ مربوطه علمي و تجربي قضایای مطروحه مدنظر قرار گرفته و به ابعاأشوند باید مباني و ممي

تار خواس همهها آناصطالح رایج در بین مردم که مثالً آن سخن و فالن دستور منطقي نیست موید همین نکته است که  این

ای که خالف روال عقلي و منطقي نباشد را بشنوند گرچه ممکن است حتي یکي آن هستند که حرف و سخن درست و سنجیده

ه یل که اطالعات ارائه شده بببنابراین رعایت مالحظاتي از این ق .ندانسته باشندها اصول و مباني علم منطق را هم نخوانده و از ده

شته باشد و نیز با واقعیات و حقایقي که از آن به منطقي بودن تعیبر  منظور اقناع دیفران با مشهورات و عرفیات جامعه منافاتي ندا

 .شود، مخالف نباشد، ضرورت استمي

رسوواني را که آشوونا بوده و به دور از فهم عمومي نیسووت تضوواد و ي بودن امور ارتباطي و پیامتری از معقول و منطقنشووانه کلي

شنونده و مخاطب بودن به طور طبیعي و  ست، افکار عمومي در مقام  شده ا ساختار و محتوای اطالعات ارائه  شتن در  تناقض ندا

جد و سنرا با سوابق مشابه اگر بوده باشد ميها آنو مجموعه  ها را با همها و دیدنيهای مختلف، شنیدهسریعاً با تحلیل ذهن بخش

رسد به هر حال معقول و  منطقي بودن جزء جدایي یابد و در این وضعیت به اعتماد و اقناع نميتناقضات احتمالي موجود را درمي

 (196تا  193، ص 1384، )متولي .ناپذیر پیامي خواهد بود که در طلب اقناع است
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 استداللی در اقناعروش 
 آوردن و در فرهنگ لغات معین به معني دلیل خواسووتن و دلیل دلیل خواسووتن در لغتنامه دهخدا به معني] اِ ت ِ[  اسووتدالل

 .است

ستدالل ضیهترکیب قانون؛ ا سیدن به ق ضیه)های( معلوم، برای ر ستمند ق ضیه،  .)های( تازه ا ستدالل، ذهن بین چند ق در ا

 .کند تا از پیوند آنها، نتیجه زاده شووود و به این ترتیب نسووبتي مشووکوک و مبهم به نسووبتي یقیني تبدیل شووودارتباط برقرار مي

ستدالل و بحث (2ص ، 1392)میرآزادی ،  سازی هایروش از ا ستو مؤ متقاعد  را هابحث .ثرترین روش برای تغییر عقیده دیفران ا

 تقسیم کرد: دسته دو به توانمي

 
سخ « چرا» یک ي بهعلّ بحث در صیفي بحث در .کنیممي را مطرح چیزی علت و دهیممي پا ضعیتي تو  دهیمشرح مي را و

 نشووان تحقیقات .اسووت متفاوت هم بحث با نوع دو این متقاعدسووازی قدرت .کنیم آن اشوواره آمدن پدید دلیل به کهاین بدون

 هایاستدالل حاوی پیام اگر گفت باید (16، ص 1393)هوگان،  .توصیفي است مباحث از بیشتر بسیار يعلّ استدالل که اثر دهندمي

طور  به آدمي ذهن در تغییر بروز نیازمند اقناع بود، زیرا خواهد بیشوووتری گذاریتأثیرقدرت  دارای باشووود؛ درخشوووان و قوی

 راها آن بیاموزد و را پیام هایاستدالل باید گیرنده (98، ص 1383)ساروخاني،  .شود دروني وی در پیام تا است مستدل و اندیشمندانه

 (52، ص 1395)کربالیي حاجي اوغلي،  .باشوود داشووته هابراسوواس یادگیری عمل برای ایانفیزه باید گیرنده .بپذیرد حقیقت عنوان به

اع استداللي اقن .دهدروش استداللي را باید بهترین و مفیدترین روش اقناعي نامید زیرا اساس این روش را تعقل و تفکر تشکیل مي

 این روش دو شرط مهم الزم دارد؛  .شودسبب رشد جامعه و ارتقای سطح فرهنگ ملي مي

 
 ( 70، ص 1381)حسیني پاکدهي، 

 .شوانتاژ و غوغاسواالری، نه جنجال صوورت گیرداسوتدالل و برهان  وگویي که با عقل،وگوی احسون در قرآن یعني گفتگفت

یت روش میزان موفق .در جامعة اسالمي باید بیشتر تبلیغات و اقناع براین پایه استوار باشد، بازیابي از سایت فرارو( 23/8/1395)ناصری، 

 ضمناً در تبلیغات .در گرو میزان سواد و معلومات و فرهنگ عمومي از یک سو و قدرت استدالل مبلغ از دیفر سو است استداللي

سي و ستفاده کردمي تجاری نیز سیا سیني پاکدهي،  .توان از این روش ا شرفته در زمینههمچنین  (70، ص 1381)ح تبلیغي های پی

و توسل جستن به ارزش منطقي بودن  باید از روش افزایش آگاهي مخاطبان و دادن اطالعات بسیار و گوناگون در آن زمینه خاص

 ،وده شئالعات درست، موثر و قابل فهم ارااست که چنانچه به مخاطب اط استوار این روش بر اساس این ایده .مخاطبان بهره گرفت

بحث 

توصيفی
بحث علّی

س وادي و رش د فرهن   نخست افزايش سطح دانش عمومی و کاهش بی

چشمی و گوشی

. شوددوم حقانيت پيامی که تبليغ می
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و چنانچه در  مردم دوسووت دارند که فکر کنند منطقي و منصووف هسووتند .گیری درسووت دسووت خواهند یافتنتیجه هم بهها آن

 ز سووایت روابط عمومي شووهرداری اصووفهان(بازیابي ا ،1392)علومي،  .پذیرنده شووود، آن را ميئی اسووتدالل منطقي و قابل قبول اراازمینه

ساني کندپیام وت. اثبا را ارتباط ضرورت برقراری و پیام اهمیت باید گراقناع سانيپیام صرف نه البته .ر ساندن پیام بلکه ر  به ر

 ... و احساس؛ عواطف از باید آن از پس و پیام کامل صحیح و دریافت و ابهامات رفع برای او وکمک به منطقي استدالل با مخاطب

 (60، ص 1395)کربالیي حاجي اوغلي،  .شود حاصل گیر(پیام و دهپیام اقناع )خشنودی تا کند گیریبهره مخاطب

 استدالل انواع
 یکدیفر به دو آن مشابهت دلیل به دیفر موضوع به يموضوع حکم دادن سرایت: تمثیل .1

ستنتاج: )قیاس .2 ضیه از ذهن وقتي( ا سدمي جزیي هاینتیجه به کلي هایق  یاسق را آن آیدمي جزء به کل از عبارتي به و ر

 استدالل در .دارد دوست پنیر یر پي پس .3 است، فرانسوی( Pear)یر پي .2 دارند، دوست پنیر هافرانسوی همه .1: مثال نامندمي

 .آیدمي دست به نتیجه نام به دیفری درست قضیه تردید، بدون و ضرورتاً درست قضیه دو حداقل از قیاسي،

 سپس و کندمي مشاهده را جزیي مورد چند یعني .کندمي سیر کل به جزء از ذهن آن در که است استدالل نوعي: استقراء .3

 نتیجه این از و جوشدمي سلسیوس درجه 100 در که بینیممي و دهیممي حرارت را آب مورد درچند مثالً ،دهدمي کلي يحکم

 .جوشدمي سلسیوس درجه 100 در آبي هر که گیریممي

صور این بر فرد، جوهر یا الیتجزا جزء مفهوم سام که دارد داللت ت سیم اجزایي از اج شکیل ناپذیر تق  چنین هسابق .اندیافته ت

 نظریه «دموکریتوس» میالد از قبل پنجم قرن حدود در یونان در .کرد جووجسووت هند و یونان تمدن دو در توانمي را تصوووری

 .آیندنمي در ادراک به کوچکي فرط از که است شده تشکیل بسیط اجسام از جهان نظریه این مطابق .داد رواج را( اتمیسم) اتمي

شیاء تکثر .است اندازه و شکل و وضع در تنها شانتفاوت و بوده جنس یک از و اندنامتناهي و جاوداني ناپذیر تقسیم اجسام این  ا

  .است خالء درها آن حرکت و هااتم متنوع ترکیبات نتیجه عالم

 سازي برنامه در استقراء و قياس نقش
 در محتوایي و فني عناصوور و هابخش و اقالم به دهيشووکل یا پرداخت روش دو اسووتقراء و قیاس فلسووفي، مفاهیم از گذشووته

 .هستند تلویزیون در خبری سازی برنامه جمله از و تلویزیوني سازی برنامه

 شونده نزديکضرباهنگ  با( جز به کل حرکت)قياس
سي که هنفامي  شا را عک  جزاءا کافي، ملتأ از پس و نفریممي یکپارچه کل یک عنوان به را آن نخست وهلة در کنیم،مي تما

 یفرد بفیرید نظر در .است جزء به کل از ذهن و چشم حرکت یعني قیاس مفهوم گویای امر این .کنیممي مشاهده را اشسازنده

 گرفتن؛ وضو از پس .برسد جماعت نماز ثواب به خواهدمي او و شودمي شروع نماز .رودمي مسجد به وقت اول نماز خواندن برای

 :است شکل بدین او نفاه آهنگ و ضرباهنگ رساندمي مسجد شبستان به را خود

  مسجد فضای و مکبر و جماعت امام و نمازگزاران و مسجد صحن کل از( شات النگ) L – S یا باز نمای .1

 عقب هایصف در خالي جای یک از از طریقم نمای .2

 .گیردمي قرار زمین روی که نماز مهر از( جزء) اینسرت نمای .3
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سان پس  پیش در را نزدیک به دور یا جزء به کل ضرباهنگ آن، درک برای ناخودآگاه ای،تازه موضوع هر با شدن مواجه در ان

 سبک ار،ک شیوه این زدني مثال هاینمونه از یکي تلویزیون خبر در .گویند شونده نزدیک ضرباهنگ سینما در را آن که گیرد،مي

سي ست «وارونه هرم»  خبرنوی ضوع یا واقعه کلیت سبک، این در .ا صلي مو  نظر و سمع به( لید) اول سطر دو یکي همان در ا

سدمي مخاطب صیف با ادامه، در و( کل) ر صاحبه یات،ئجز تو صویرهای عیني، شاهدان با م ضوع( جزء) واقعه اجزاء از زنده ت  مو

 .شودمي تکمیل

 شونده دور ضرباهنگ يا( کل به جزء از حرکت) استقراء
 زبان توردس و ادبیات در نحوی بحث به شبیه( انیمیشن سینما، تلویزیون،) متحرک تصویر هایرسانه در کل به جزء از حرکت

 در نگوبل یا کوالژ مانند درست  ،رسیممي شمول جهان مفهوم و کل یتصویر به هم، کنار در مختلف اجزاء نمایش با یعني است

 .شودمي محسوب هم دوزی گل نوعي که سنتي و دستي صنایع هنر

 سينمايی تدوين طريق از استقرا
 سووازیفیلم روند مبتکر و جوان سووازانفیلم شوووروی، در 1920 دهه در .دارد سووینما در دیرینه قدمتي کل به جزء از حرکت

 بیان اسوواس .آوردند بوجود اسووت، معروف شوووروی سووینمای در مونتاژ طالیي دوران به که جدید دوراني و دادند تغییر را معمول

 .گیردمي قرار تداومي مونتاژ با تعارض در که است  تداومي غیر مونتاژ سازیفیلم نوع این در مفهوم

 يمنطق نظمي با را جزئیات و کردندمي حذف را کل نمای آن، جزئیات سراغ به رفتن سپس و واقعه کل نمایش جای بهها آن

 .کردمي درک را ماجرا کلي فضای بیننده، ترتیب این به .دادندمي قرار هم کنار در شده بیني پیش قبل از و

ضوع این مثالي ذکر با شن مو صور .شودمي تررو شاش ضد گارد هجوم و مردم آمیزاعتراض تظاهرات کنید ت  گاز پرتاب و اغت

 کندمي تالش تصوووویربردار کمک به گرگزارش واقعه، این موثر و گویا نمایش برای .اروپایي یکشوووور پایتخت در ... و آوراشوووک

سرت و از طریقم و نزدیک نماهای صورت به را کلیدی هایيدیتیل  وندپی هم به مونتاژ مرحله در راها آن سپس و کند ضبط این

صاویر مجموعه صورت آن در .بزند صله، ت  نماها این از تعدادی .کندمي منعکس وجه موثرترین به مخاطب نظر در را واقعه آن حا

 هستند؛ هااین احتماالً

  .دارد ایبرافروخته قیافه و شده قرمز شدت به سوزش فرط از هایشچشم که جواني چهره .1

 .کشدمي زبانه سوختن حال در موتورسیکلت از که دودی و آتش .2

 .افتدمي راه به خوني رگه و شکندمي را عینکش و کندمي برخورد پیرزني صورت به که باتومي ضربه .3

 .است افتاده زمین روی که هایيکفش لنفه .4

 آسفالت روی شده شکسته و آلودخاک عروسکي .5

 .پیچدمي خود به درد از و کرده سرش محافظ را دست هاضربه زیر که جواني دختر .6

 نماها ینشچ این .کنندمي نمایان بیننده نظر در را خیاباني اغتشاش فضای خوبي به که هستند اجزایي فوق نماهای یا تصاویر

 .است تلویزیون و فیلم مونتاژ در کل به جزء ضرباهنگ از اینمونه
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 منطق قياس و اسقرا در سبک هاي خبري
ستدالل و قیاس مبحث چند هر سفي مباحث به مربوط ا ست، فل  کار به خبری هایسبک ابداع در دیدگاه دو این منطق اما ا

ست رفته شن طور به خبرنفاران معموالً خبری گزارش تولید در .ا ضوع رو مي قرار توجه مورد صورت دو به را خبری گزارش مو

ستدالل با یا دهند ستفاده با برعکس یا و مي رسند جز به کل از قیاسي ا ستقرا روش از ا  موضوع و کنندمي حرکت کل به جز از ا

  .برندمي جلو را خبری گزارش

 خبرنويسی هايسبک طريق از( کل به جزء از حرکت) استقراء
ستان با ما کشور مردم فرهنگ ست شده آمیخته حکایت و حدیث، گویيدا ستاني ادبیات تاریخ .ا  ایران، هسابق با و پرشکوه دا

 و يحکایت ذکر با .اسووت داسووتان گویي اقناع، و تبلیغ و آموزش هایروش بهترین از یکي نیز حاضوور حال در .اسووت امر این گواه

صه جذابیت مفهوم، القا ضمن آن، در نظر مورد مفهوم گنجاندن شتر را نظر مورد محتوای یرتأث عمق ای،ق  هایسبک .کندمي بی

 سبک دو اینجا در .است شده ابداع رویکرد این با دقیقاً خبرنویسي سبک چندکه این کما .نیست مستثنا قاعده این از خبرنویسي

 .کنیممي مقایسه هم با کل به جز نفاه خصوص در نمونه برای را

 انگيز شگفت پايان سبک .1
ستاني صورتبه که سبک این در ضوع گره شود،مي روایت دا شوده خبر بند آخرین در مو  لحظات به رازها یعني شودمي گ

شنفي اوج که شودمي منتقل خبر پایاني ست مخاطب یا خواننده ت شتر سبک این .ا ستثناء و ندرت خبری هایارزش برای بی  ا

 رتبطم را آن تواننمي .رسدمي پایان به نهایت در و یافته جریان سطح در ماجرا که است ترتیبي آن روایت شیوه اما .است مناسب

 ردنک شمول جهان شرط اما دارد را خبر کردن فردی و موضوع کردن داستاني شرط که دلیل این به دانست کل به جزء الفوی با

 (است خروار نمونه مشت) .ندارد را بزرگتر موضوع بیان برای سوژه دادن قرار بهانه و موضوع

 ژورنال استريت وال سبک. 2
ضیح ابتدا در ست ضروری نکته این تو صلي محمل خبر، نرم که ا ستفاده برای ا ستریت وال سبک از ا ست ژورنال ا  رایندف .ا

 ... و رسوومي غیر و صوومیمي و نرم زبان و لحن برنامه، در صوودایي چند چطور، و چرا خبری عناصوور خبری، بهانه داشووتن محوری،

 مطالعه برای) .اسووت بیان و ارایه قابل ژورنال اسووتریت وال چون مدرني سووبک در که اسووت خبرها نرم خصوووصوویات از شووماری

صیات صو شیاء از خبری گزارش پژوهش به خبر نرم گانه دوازده خ  از حرکت حالت عمده ویژگي چهار سبک این( شود مراجعه ا

 .داراست را دورشونده ضرباهنگ یا کل به جزء

 کردن داستاني .1

 .شودمي مطرح اصلي سوژه عنوان به فرد .2

 .دارند مشابهي شکل که هایيآدم و جامعه کل به موضوع بسط برای است ایبهانه فردی داستان شدن مطرح .3

 روایت ایدایره حالت. 4

 .شودمي ترروشن موضوع ژورنال استریت وال سبک از مثالي ذکر با
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 در سال 40 از بیش است مشغول صید به قشم جزیره هایآب در خدمه شش با اشصیادی لنج در یحیي ناخدا :آغاز( الف

 .کندمي تأمین را خانواده 7 معاش لنج این است مشغول شغل این

ضوع) :گرافنات( ب صلي مو شته بحث به مجلس در آینده روزهای در و کرده تهیه دولت که ایالیحه طبق( ا  احتماالً  و گذا

 .شوند استفاده فایبرگالس هایلنج و شوند بازنشسته باید( چوبي) سنتي هایلنج همه شد خواهد تصویب

 رندگیمي قرار پرسش مورد مشابه صیادان قسمت این در( جنوب سنتي هایلنج با صیادان جامعه در موضوع بسط) :بدنه( ج

 زافگ قیمت دام، نبود صوویادی، هایتعاوني مجلس، نمایندگان .زنندمي حرف فایبرگالس صوویادی لنج خرید در خود ناتواني از و

  .ماند خواهند باقي سنتي هایلنج شدن متروک نتیجه در که گرسنه هایخانواده موج و دولت اولتیماتوم جدید، هایلنج

صویب صورت در کندمي اذعان که شودمي دنبال یحیي ناخدا با موضوع :ليد به بازگشت( د  قانون، به تبدیل و موضوع این ت

 در هم آن کارگری برای ناچار به .داشت نخواهد است بلد که است کاری تنها که اشاجدادی و آبا شغل و منطقه ترک جز ایچاره

 .کرد خواهد مهاجرت دیفر هایاستان به میانسالي هایسال

 رفع و آن بازنفری به نیاز و الیحه این بودن ناپخته) شودمي دنبال مخاطب ذهن در همچنان موضوع اما رسدمي انتها به روایت

  .(نقایص و مشکالت

 و شودنمي کاسته آن اهمیت یا ارزش روایت، مسیر کجای هیچ در که است این وال استریت ژورنال سبک خصوصیات دیفر از

 مشخص که همانطور .ندارد وجود وارونه هرم مثل پیشین هایسبک در که چیزی ماندمي باقي اوج در آن به مخاطب توجه همواره

 یجتدر به و شودمي آغاز يجزئ و فردی و مشخص يموضوع از آن حرکت که کندمي مطرح روایتي ژورنال، استریت وال سبک است

 .کندمي پیدا جامعه در تریگسترده و تروسیع ابعاد

 هاي روش استداللی در اقناعشرايط و ويژگی
 زای است که در قالب بیاني قابل انتقال، در یکي ااصلي ارتباط، شامل هرگونه فکر و ایده ةبه عنوان یکي از عناصر چهارگانپیام 

شکال ارتباط کالمي و ست که ارتباط ب در ارتباط اقناعي، پیام قلب ارتباط و .شودتنظیم مي غیرکالمي ا  خاطر آنههمان چیزی ا

 این پیام شامل سه جزء است: .شودبرقرار مي

 
 کننده و این امر را تسهیل کند؟تواند پیام را اقناعهایي ميشود که چه ویژگياین جا این پرسش مطرح مي در

توانیم فکر روشن است که به پیامي که آن را نفهمیم نمي .کننده باید پیش از هرچیزی قابل فهم باشدهر پیام اقناع  فهم پيام:

 ها،ستداللا سادگي در کنار و تصویر صدا متن، وضوح چون هایيویژگي .شود منجر بدفهمي به تواندمي نیز نامناسب تدوین .کنیم

ستحکام شود که مخاطبرماني، پیامآدر سطح  .و پذیرش پیام کمک کند فهم به تواندمي یافتفي، سازمان و ا  رسان باید مطمئن 

 .سازی کرده استيپیام را به خوبي دریافت و آن را درون

شدهای دیفری همفهم پیام باید متکي به توانایي شنایي با زبان پیام نیز با هر پیام نه تنها باید بتواند توجه مخاطبان را  .چون آ

شکل روبه ؛به خود جلب کند شد که فهم آن با م سازمان یافته با شودبلکه باید آنچنان  ستپیام .رو ن چیده ساده و پی ةها به دو د

موضع جانبداري شده . 1

استدالل شامل داليل پذيرش موضع جانبداري شده . 2

هاشواهد به منظور تقويت و توجيه استدالل.3
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همي وضوع مه وقتي مافراد تحصیل کرد مثالً .نظر گرفت سواد وی را در این زمان باید مخاطب و سطح فهم و در .شوندتقسیم مي

با این حال پیچیدگي آن نیز نباید تصوونعي، بدون  .شوووندگیرند و اقناع ميهای سوواده قرار ميثیر پیامأمطرح باشوود، کمتر تحت ت

شد ستند و محکم با  شفرف تأثیر مخاطبان شدن مجاب میزان بر نیز پیام نوع ( 27/2/1397پابلیک، )بازیابي از وبالگ ری .مدارک م

 از اولین یکي. گذارندمي تأثیر مخاطبان بر هاپیام سایر از بیش هاپیام برخي که است داده متعدد نشان و متنوع هایبررسي .دارد

 (48ص  ،1388 )الیاسي، .است استدالل یا هیجان بر آن موقع به تأکید پیام، هایویژگي

 است آن بیانفر آزمایشفاهي هاییافته .بود غافل نباید متقاعدساز هایپیام ارائة در استدالل توان و قدرت از ها:شمار استدالل

مي قرار هایيپیام تأثیر تحت اغلب اند،شده بحث مورد مسئلة یا موضوع که درگیر افرادی و جامعه اندوختفان دانش و نخبفان که

 به مستندها آن در مندرج ادعاهای که هایي هستندپیام شنیدن به مندعالقه بسیار افراد، گونه این انداستدالل از که سرشار گیرند

شد شده ارقام و آمار سازان همین از .با  .سازندخود مي مقهور را مخاطبان گونه این مختلف، ارقام و آمار ارائة با اغلب رو؛ متقاعد

 (50ص  ،1388 )الیاسي،

 .گیری کردتوان تصومیمميها آنکنند و شوامل اطالعاتي هسوتند که به وسویله ها علل پذیرش و اقناع را فراهم مياسوتدالل

ستدالل شمار ا سوق دهدهای پیام ميافزایش  شتر  ستدالل .تواند مردم را به تفکر بی شمار ا شت که  ا هاما از طرفي باید در نظر دا

از  .اگر استدالها تکراری و نزدیک به هم به نظر برسند تفکر بازدارد به ویژه ةنباید آنچنان باشد که مخاطب را خسته کند و از ادام

ها، استدالل ضعیفي وجود میان استدالل تر آنکه اگر درهمه مهم تواند اطالعات محدودی را به ذهن بسپارد و ازطرفي مخاطب مي

 ( 27/2/1397پابلیک، )بازیابي از وبالگ ری .های قوی بکاهندتواند از تاثیر استداللمي داشته باشد،

 جانبه یک پیام، خصوووص در توجه دیفر خور در نکته :هاي دو جانبههاي يک جانبه در برابر پيامداري در پيام؛ پيامجانب

 حالي در اند،مطرح شده موافق هایاستدالل فقط آن در که است پیامي جانبه، یک پیام از منظور .آن است بودن جانبه دو یا بودن

 (51ص  ،1388 )الیاسي، .مخالف هایهم استدالل و اندشده مطرح موافق هایاستدالل هم جانبه، دو پیام در که

 بحث موضوع مورد طرف دو درگیر، هایطرف همه که شودمي حاصل زماني اقناع شرایط بهترین بودند معتقد باستان یونانیان

ستدالل مقابله با .بدانند را ستدالل برابر در يا  پیام اگر .شودمي تصمیمي آشکار هر محاسن و معایب و ترروشن موضوع مخالف، ا

ستدالل ایهندهد شان احتماالً کند، بازگو را مخالف هایا صف و غرضبي فردی که دهدمي ن ست من  قابلیت تواندامر مي این .ا

ستفي پیام و تأثیرگذاری موضوع جانبه یک طرح اما .دهد افزایش را او پیام تأثیر نتیجه در و ببرد باال را گوینده اعتماد  سطح به ب

 هایيبحث و شودمي کمتر طرفه یک هایبا بحث آنان شدن اقناع احتمال باشند ترمطلع مخاطبان هرچه دارد؛ شنوندگان اطالعات

شتری اقناعي تأثیر ابطال آن دارند در سعي سپس و کنندمي طرح را مخالف مهم نظرهای نقطه که  )بهرامیان، .گذراندمي جا بر بی

 (14ص  ،1392

ه های دوجانبه آن دستپیام .های آن یکسره در موافقت یا در مخالفت از موضع نهایي باشدپیامي یک جانبه است که استدالل

ست که دربردارنداز پیام ستدالل ةهایي ا شد های موافق وهر دو نوع ا سته به هدف پیام، نتیجه ،مخالف با  رایبگیری در با اینهمه ب

ام اند یا نسووبت به موضوووع پیثر اسووت که یا از ابتدا موافقؤهای یک جانبه بیشووتر بر افرادی مپیام .گیری نهایي خواهد بودموضووع

شتر مي .اطالعي ندارند سیلبنابراین افراد کم اطالع را بی سواد بیدرا .های یک جانبه اقناع کردپیام ةتوان به و شتر ین حال افراد با

شت مياز پیام .گیرندهای دو جانبه قرار ميثیر پیامأتحت ت ضمن برای های دوجانبه چنین بردا ست و در  صف ا شود که منبع من

ست صمیم او ارزش و احترام قائل ا شد، پیام دوجانبه  به ویژه آنجا .مخاطب پیام و ت شته با شبهه قرار دا شک و  که مخاطب در 
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ودی دفاع کردن از موضع خ های دوجانبه، بدآفت پیام .آینداعتنا بیشتر به نظر ميدهد چرا که نقاط مثبت و قابل کارایي نشان مي

 (27/2/1397پابلیک، )بازیابي از وبالگ ری .است

 درخواسووت اسووت ممکن و سووازد کننده اقناع بیشووتر هرچه را قوی اسووتدالل تواندمي پیام، زنده همچنین ارائه ارائه زنده پيام:

 (13ص  ،1392 )بهرامیان، .دهد جلوه نیز واقعي را مشکوکي

ست نوع استدالل: شفاه آکسفورد بر این عقیده هستند که از نظر نوع ا الل پیام، ددر تحلیل هر یک از متغیرهای پیام، محققان دان

ناعي دارای قدرت اق «از کل به جزء» نسبت به روش استداللي قیاسي  «جزء به کل»استفاده از روش استدالل استقرایي یعني از 

ه با دارند ک از آنجایي که مخاطبان تمایل .تری داشووته باشووند اثرگذارترندهای که اسووتدالل قویهمچنین پیام .بیشووتری اسووت

، بازیابي از وبالگ 1389) .و ضعیف خودداری شود از طریقهایي با دالیل مرو شوند، بهتر است در تنظیم پیامبههای قوی رواستدالل

 ردز(مدیا و

شیو گيري پيام:نتيجه سه  ستداللطرح نتیجهة در ارتباطات اقناعي  ست: اول آنکه گیری از ا صور ا ها و پایان دادن به پیام قابل ت

شودنتیجه شي نتیجه ،گیری در خود پیام مطرح  س سوم هردو کار دوم آنکه با طرح پر شود و درحالت  گیری به مخاطب واگذار 

 .شود اعمال

ی اگیری در پیام مطرح شود یا به خود مخاطب واگذار شود به مخاطب بستفي دارد چه وقتي افراد خود به نتیجهاینکه نتیجه

گیری تحلیل کنند بهتر اسوووت از اما چنانچه مخاطبان به هر دلیلي نتوانند پیام را برای نتیجه ؛شووووندبرسوووند بهتر اقناع مي

وضوع هایي که مدر پیام .راه به میزان اهمیت موضوع پیام بستفي دارد یک از دوانتخاب هر .گیری در خود پیام استفاده شودنتیجه

 گیری به مخاطبقابل فهم باشووند بهتر اسووت نتیجه از طریقهای آن در سووطح مآن به قدر کافي درگیری ایجاد کند و اسووتدالل

 ( 27/2/1397پابلیک، )بازیابي از وبالگ ری .واگذار شود

 استدالل با مدرک
نید برای مثال فرض ک .چنانچه بخواهید در پیام اقناعي خود یک نکته را ثابت کنید، سووه گزینه اولیه در مقابل شووما قرار دارد

سال ستان  شکلي اجتماعي در ، مي (2016) در تاب شان دهید که بیکاری به م ستید ن ست آمریکاخوا شده ا سان .تبدیل  و  ترینآ

برای مثال گواهي  ،توانداین مدرک مي .بیابید آمریکابیکاری در  دربارهگي آن اسووت که مدرکي بهترین راه تایید این ادعا، به سوواد

شده از دفتر آمار کار  شر  شد یا آمار منت شناس با س .1آمریکایک کار ساده تفاده از این مدرک در خبر برای تأا یید نکته مورد نظر 

دوم  )سه ماهه آمریکابراساس اطالعات منتشر شده دفتر آمار کار  .جدی تبدیل شده است يبه مشکل آمریکابیکاری در  »است: 

درصد بیکاری، نشان 6ست که میزان روشن ا .درصد بوده است 6، بیش از (2016)(، میزان بیکاری در پایان ماه مه سال 2016

د بیکاری نامطلوب است درص 6مخاطبان شما نیز با این موضوع هم عقیده هستند که که اینبا فرض « دهنده مشکل جدی است

 .کنداین مدرک ادعای شما را اثبات مي

فرض کنید به جای آن این آمارها را بیابید: میزان بیکاری  .اما این احتمال وجود دارد که تحقیقات شووما نتواند این آمار را بیابد

یید توانید برای تأآیا شما مي ...درصد،  5/7درصد و در ورمانت  6درصد، در اوهایو  5درصد، در کالیفرنیا  5/5در ماه مه در آالباما 

 ادعای خود، از این مدرک استفاده کنید؟

                                                           
1-  US Bureau of Labor Statistics 
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ایالت مدرک  4ة درباراست ولي شما تنها  آمریکاه بیکاری مشکل جدی در خواهید نشان دهید کمشکل آنجاست که شما مي

به صووورت یک مشووکل درآمده اسووت: زیرا براسوواس اطالعات  آمریکاتوانید این عبارت را بفویید: بیکاری در با وجود این مي .دارید

ن بنابرای .درصد بوده است ...و در ورمانت  ...در اوهایو  ...، در کالیفرنیا ...میزان بیکاری در آالباما  (2016)در مه  آمریکادفتر آمار کار 

 آمریکادرصوود داشووته باشوود میزان بیکاری در  7تا  5، جنوب، غرب، شوورق و مرکز طیفي از آمریکااگر میزان بیکاری در سووراسوور 

 .درصد خواهد بود 6احتماالً در حدود 

 4 میزان بیکاری در اینکه اینثر است، زیرا مخاطبان شما ممکن است در م در مقایسه با گزینه اول کمتر مؤاحتماالً گزینه دو

تواند باالتر یا اطالع دارند میزان بیکاری در چهار ایالت ميها آنتا آنجا که  .باشوود تردید کنند آمریکاایالت  50دهنده ایالت نشووان

ید این نمونهپیدا کن آمریکای در میزان بیکار دربارهنید مدرکي با وجود این، اگر نتوا .باشوود آمریکاتر از میزان بیکاری در کل پایین

 .کننده باشندتوانند برای اثبات مورد شما، کمکها احتماالً مي

شما حتي مدرکي  ست  سي پیدا کنید  دربارهاما ممکن ا ستر بیکاری در چندین ایالت هم نیابید و به جای آن به این مدرک د

شووما یعني بیکاری در  این مدرک نیز نکته مورد نظر .افزایش و رشوود جهاني در حال رکود اسووتکه بیکاری در همه جا در حال 

ساس نوشته نشریه شما مي .کند ولي بهتر از هیچ استیید نميرا تأ آمریکا بیزنس  »توانند در خبر خود چنین چیزی بفویید: برا

اگر بیکاری در همه جا در حال افزایش باشد،  .ل رکود استبیکاری در همه جا در حال افزایش و رشد جهاني اقتصاد درحا «ویک

  .در حال تبدیل شدن به مشکل است آمریکادر نتیجه، بیکاری در  .نیز مي شود آمریکاپس شامل 

ستاین قوی شما نی شتوانه برای ادعای  ست فکرکنند که  .ترین پ شما ممکن ا ترین یکي از قوی آمریکابه جای آن، مخاطبان 

با وجود این،  .صدق نکند آمریکا دربارهکشورهای دیفر واقعیت دارد ممکن است دربارهاقتصادهای جهان را دارد و در نتیجه آنچه 

ی برای اگوییم که بهتر از آن اسووت که هیچ پشووتوانهاید بار دیفر ميبیکاری پیدا کرده دربارهچنانچه این تنها مدرکي اسووت که 

 .شیدادعای خود نداشته با

مدرکي که به طور اتفاقي در  .دهدثابت کردن نکات موجود در پیام اقناعي شووما، نشووان مي دربارهها ایده مهمي را این نمونه

تر از نکته شما خاص .خواهید ثابت کنیدای خواهد بود که ميمانند نکته یابید اگر با نکته شما مرتبط باشد؛نتیجه تحقیق خود مي

 .شما خواهد بودتر از نکته و عام

صورت  به آمریکاخواستید ثابت کنید که بیکاری در شما مي .آن مدرکي که در مثال اول آوردیم درست مانند نکته شماست

 .کندرا گزارش مي آمریکایک مشکل درآمده و مدرکي که یافتید آماری است که وسعت بیکاری در 

هایي که در آن نمونه .دهدارائه نمي آمریکاگزارشووي از بیکاری در زیرا ؛ ید نکته شووما نیسووتؤمدرک دوم، به طور مسووتقیم م

ه این بنابراین الزم است شما ب .( استآمریکاتر از نکته شما )کل آید )میزان بیکاری در آالباما، کالیفرنیا، اوهایو و ورمانت( خاصمي

ها توانیم از چند مورد خاص )میزان بیکاریطقي ميگوید ما به طور منمدرک چیزی بیفزایید، یعني یک استدالل استقرایي که مي

 .( را استنتاج کنیمآمریکادر چند ایالت( میزان بیکاری کلي )

اری در ها نیستند و میزان بیکها نمونه واقعي یا معرف کل ایالتاما استدالل استقرایي استداللي مطمئن نیست زیرا این ایالت

یم که مدرک کنیید یک ایده استفاده ميأما زماني از این نوع استدالل برای ت .کل کشور باشد تر ازممکن است باالتر یا پایینها آن

 .تر از آن باشدبا نکته مورد نظر ربط داشته باشد، ولي خاص

صحبت  کاآمریبیکاری در  دربارهشوم که این مدرک کند؛ خاطرنشان ميمدرک سوم نیز به طور مستقیم نکته شما را تایید نمي

برای  .گوید بیکاری در همه جا )همه کشورهای جهان( در حال افزایش استتر است و مي، مدارک عامخصوصدر این  .کندنمي



 

31 
 

ر تتر به استداللي خاصبازگشت از این مدرک به ادعای خودتان، الزم است از استدالل قیاسي استفاده کنید که از یک مدعای عام

ما از  .تنیز در حال افزایش اس آمریکاتوانیم چنین قیاس کنیم که بیکاری در حقیقت داشته باشد مي، اگر واقعاً بارهدر این  .رودمي

ط، افتد که مدرک مرتبکنیم، ولي استداللي که به لحاظ ماهیت قیاسي است و این امر در موردی اتفاق مياستدالل استفاده مي

 .تر از ایده باشدولي عام

ربوط به توانیم ادعای میک ایدة با مدرک وجود دارد )البته مدرک باید با ایده مرتبط باشد، ما نميبنابراین سه روش برای تایید 

نیم مدرک توااگر مدرک درست مانند ایده باشد، مي .ها یا تورم تایید کنیم(را با آمارهای مربوط به مالیات آمریکاافزایش بیکاری در 

تر از نکتة ما تر یا خاصایم عامکه مدرکي که یافتهولي در صورتي .یید خواهد کردرا تأ و مدرک به خودی خود ایده مارا ارائه دهیم 

ترین است، ولي ممکن است همیشه مدرک مناسب را گزینه اول، آسان .کنیمیید ایدة خود، از استدالل استفاده ميباشد، برای تأ

یا  های خاص به ادعای عامها، که از مثالگزینه اول کم خطرتر نیز هست، زیرا ممکن است مخاطبان نسبت به استدالل .پیدا نکنیم

را  ه به طور مستقیم ادعاهای ماولي چنانچه هیچ مدرکي پیدا نکنیم ک .کند، تردید نمایندتر به نکتة ما حرکت مياز مدعایي عام

 (188تا  185صص  ،1389)بنوا،  .تدالل نداریمیید کند، راهي جز استفاده از استأ

 سازي خبريکشف براهين در برنامه
 .دهندبرای اثبات مفهومي است که شالوده اثر را تشکیل مي گوناگونهر فیلم مستند و گزارش خبری، نیازمند دالیل و براهین » 

 .شک و فتوگرافیک نیستندآثار، تنها و تنها، اسناد و مدارک خگونه شود، براهین و ادله موجود در ایناما بر خالف آنچه تصور مي

یشنهاد ارسطو دو نوع گواه را پ« .قي استتر از صرف دالیل علمي و منطای بسیار وسیعهک برنامه، محدودنهفته در ی بلکه ادلة

حساسات مخاطب )دالیل هنرمندانه( دالیل غیرهنرمندانه( و گرایش به اتقسیم بین گرایش به حقایق امور ) که باها آن .کندمي

هایي از دلیل مثال .شکي نیستها آنکه در  دالیل غیر هنرمندانه، امور و شواهدی هستند مستقیم و عیني .مطابقت دارند

 .غیره ای وهای مو یا خون، دی انغیرهنرمندانه، عبارتند از: گواهان اسناد، اعترافات، شاهد عیني، تحلیل علمي انفشت نفاری، نمونه

ر ها، دساز برای ابداع هستند، هر چند ارزیابي و تعبیر آنچنین مواردی از گواه، خارج از دسترس و قدرت هنری خطیب یا فیلم

گویند؟ فنوني که برای چفونه سخن ميها گزارشها و دهند مستنده نشان مياما دالیل هنرمندانه مواردی هستند ک .توان او هست

محصول ابتکار سخنران یا که جایي یافت یا دست نخورده عرضه شوند، روند، بیش از آنایجاد احساس قطعیت یا دلیل به کار مي

اخالقي
.به وجود آوردن تصور و تأثير ذهني موجه و قابل قبول از شخصيت•

عاطفي

توسل به عواطف مخاطبان براي ایجاد خلق و خوي مطلووب و قورار دادن آنوان در حوا تي•
.روحي و رواني که با دیدگاهي خاص موافقت کنند

برهاني

ات مسولله را د يل یا استدالل واقعي یا ظاهري به کاربردن، به اثبات رساندن یا تصوور اثبو•
ناخت در فلسفه ارسطو به شناخت برهاني معروف است که در برابر شو.) به وجود آوردن

( شهودي قرار دارد
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ما  کوشدميها آن، دالیل هنرمندانه را به سه نوع تقسیم کرده است که هر یک از «هنر بالغت»کتاب ارسطو در  .ساز هستندفیلم

 .ویي مرتبط هستندئبا گزارش و مستند ویدها آنهر سه  .را نسبت به اعتبار استدالل یا نظرگاه، قانع سازد

این سه  .در گفتمان معاني بیان، با دیده حرمت بنفرد «میم»خواهند که به سه ساز ميهبرد یاد شده، از خطیب یا برنامهسه را

  .کنندهکننده، مجذوبمیم عبارتند از: معتبر، متقاعد

صحت مفاهیم  رد ضروری فوق برای اثبات و تقویتهای خبری باید از سه رویکها و گزارشالب گفته شده، مستندبا توجه به مط

از (  Newtons Dark Secrets ) های علمي، اثری است با عنوانهای مناسب در میان مستندیکي از نمونه .ها استفاده کنندو ادعا

ها و های مختلف و در بخشها و شیوهدر تمام طول این فیلم، شاهد ارائه ادله سه گانه فوق به شکل .شبکه تلویزیوني دیسکاوری

توان سکانسي را مثال زد که نیوتن با مشاهده سقوط سیب از درخت، به چند ، ميادله اخالقي درباره .مقاطع مختلف روایت، هستیم

ه ادل .کندکند، از آن جمله فرمولي که رابطه سه پارامتر فاصله و زمان و سرعت را مشخص ميفرمول علمي دسترسي پیدا مي

علمي در نظر مخاطب( از  يعنوان محققبه ثیری مثبت و موجه )و نه پرت و نامربوط( از شخصیت نیوتنبوجود آوردن تأ ؛قياخال

ي اثبات گذشته، در پ اش تا پاسي از شب،جمله دالیل عاطفي موجود در این فیلم، سکانسي است که وی تنها در آزمایشفاه شخصي

هایش سالنشیند، آن هم زماني که دوستان و همسن و اش، در حالي که خسته و فرسوده شده است، از پا نميعلمي هایهفرضی

یل دال .کند(ادله عاطفي که مخاطب را به حس همدردی و همذات پنداری با نیوتن ترغیب مي ) .درحال تفریح و سرگرمي هستند

ط توان از خاطرات مکتوبي که دستخميها آندهند که از جمله و براهین برهاني نیز بخشي از اطالعات نهفته در فیلم را تشکیل مي

د و انوی مطالبي به چاپ رسانده دربارههایي که های دقیق کرده است یا روزنامههایش اشارهنتایج آزمایش خود نیوتن است و به

های مورد های علمي و توانمندیبرهاني که در آن قابلیت )ادلة .ها و سایر اسناد به جا مانده در باره وی، اشاره کردهمچنین طراحي

دالیل  های خبری معموالً و تنظیم گزارشدر تهیه  (.گیرندیده و مورد قضاوت وی قرار ميادعای برنامه به نظر و رؤیت مخاطب رس

اگر این دالیل پایه محکمي نداشته باشند به راحتي مورد تردید واقع شده  .گیرندنه و ظاهری مد نظر مخاطب قرار ميغیرهنرمندا

رس نیستند و خارج در دست دهند که معموالً ماده خامي را تشکیل ميونه دالیل گاین ،عالوه بر آن .دصورتو به سلب اعتماد وی مي 

قرار داده باشد و نتواند به این شواهد دست ها آنگر طرح اثباتي خود را فقط بر محمل حال اگر گزارش .ساز قرار دارنداز توان برنامه

 .شودیابد، تهیه گزارش منتفي مي

هدف برنامه تقویت ساز را در اثبات شوند و توان برنامهنامه ناشي ميدرون ساختار بردالیل هنرمندانه تا حد زیادی از  بعضي از

 .کنندو بلکه محرز مي

 

 

 

 

 

گر يا شتتخم موعتتوع برنامه، در را نخستتتين ادله هنرمندانه خوانديم. اگر گزارش ادله اخالقی

ها است( رفتن اين ادله يکي هم از دست گر)از عواقب حذف پالتو گزارش نماهايي از برنامه حاعر شود

 اما چطور؟  خود محقق شده است.هو حضور وي موجه باشد، ادله اخالقي خودب
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.  باید توانمندي او در حوزه علمي مربوطه از نظر مخاطب محرز و موجه باشد. 1

دباید تسلط  و پویایي الزم را در ارائه و بازنمایي شفاف و جامع موضوع داشته باش. 2

ي کوه پارامترهایي هم چون سن، سواد، جنسيت، تجربه و سوابق او در نظر مخاطب با موضوع. 3
که بهعنووان بسيارند خبرنگاراني.)مسلو يت پرداختنش را برعهده دارد هماهنگ و مرتبط باشد

ار گرفتوه آچار فرانسه براي پوشش هر نوع برنامه اي اعم از سياسي یا ورزشي یا فرهنگي به کو
(مي شوند که هر سه راس مثلث رسانه، مخاطب و خبرنگار را مایوس مي کنند

خاطوب یعني از نظر ظاهر و ارائوه و ميميوک چهوره در تصوویر تلویزیووني، م. فتوژنيک باشد. 4
.پذیراي وي باشد

هاي گزارشي خبر است که بدان توجه مبذول يکي از کليدهاي گم شده يا رموز مغفول مانده در برنامه ادله عاطفی

رسان، تحليلي و احساسي بدانيم. اغلب اعضاي هاي خبري را از نظر موعوعي شامل سه گونه: اطالعشود. اگر برنامهنمي

مند هاي عاطفي بهرههاي نوع سوم بايد از رگهامهکنند که فقط برناتاق خبر و باالخم سردبير و خبرنگار تصور مي

حليلي هاي تاند. حتي برنامههاي خبري آميزه و ترکيبي از منطق و احساسباشند که اين تصوري غلط است. همه برنامه

ارشي گز کار گيرند. درتوانند بهها سهمي از ادله عاطفي را براي تکميل جنبه اقناعي برنامه ميرسان و همه آنو اطالع

زند اما در يک گزارش اقتصادي با هدف نهي نگاهداري مادران پير در خانه سالمندان، ادله عاطفي در فضا موج مي

هاي در اينجا نيز بايد گزارشگر و تصويربردار به دنبال يافتن معادل مربوط به کالهبرداري در معامالت مسکن چطور؟

نگاه خيره و فکور و درهم مالباختگان در کنار تصويرپوستري تبليغاتي صوتي باشند. طرح سؤال احساسي،  -تصويري

 کارگيري ادله عاطفي باشد.هايي از بهتواند نمونهاند، مياز يک خانواده خندان که صاحب خانه شده
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اي که موعوع برنامه مربوط به چه زمينهشود. فارق از اينبرنامه را شامل مي هاياستدالل ادله برهانی

و  بلکه نحوه رسيدن به اين نتايج و شيوه اثبات ،است، بازگو کردن نتايج، پاسخگوي ادله برهاني نيست

اش منديتواند در اين عرصه، مخاطب را توجيه کند و رعايتذکر روند رو به رشد تا حصول نتيجه مي

آموزشي براي نوجوانان را با هم -د. در اينجا به طور مثال دو حالت در ارائه برنامه علميکنرا تأمين 

ي، تنگستن حباب يکنيم. در حالت اول يک مجري شيک پوش در استوديو با اشاره به المپمقايسه مي

المپ روشن ميدهد. سپس کليد را زده و مکانيسم نحوة روشن شدن المپ را رو به دوربين توعيح مي

 د.شو

شود. مجري برنامه تکنسين برق جا افتاده و ميان مي ءحالت دوم به جاي استوديو در لوکيشن اجرا

 شود. او براي تشريحسال است. وي با لباس کار داخل کارگاه فني نه چندان مرتب مشغول کار ديده مي

 له فلزي بسيار باريک را از جعبهکند. سپس مياي خالي استفاده ميموعوع برنامه از يک حباب شيشه

 ري به دو سرتهاي مثبت و منفي بادهد. با اتصال سيمآورد و در مقابل دوربين قرار ميبيرون ميابزارش 

له را آيد. ميميله فلزي، به تدريج ميله گرم شده و به رنگ قرمز و نارنجي و در نهايت زرد و پر نور در مي

س کند. سپحباب رانده و با خميري نرم آن را در ميان حباب مستقر ميدر اين حالت با احتياط به داخل 

 کند.اي از سقف آويزان ميحباب روشن را با گيره

 اي تلويزيونگو محور در جهان رسانهوهاي گفتکارشناسان برنامه-از معروفترين مجري «زآ»دکتر 

پزشکي و بهداشتي  ياهبوط به موعوعشود. وي در هر برنامه  خود )با عنوان دکتر از( که مرشمرده مي

حساب شده و با نظمي تکرار شونده و غير محسوس به کار  ياهادله فوق را با تمهيد همهو درماني است 

 يرد.گپذيرد و حتي رفتار اقناعي در پيش ميطوري که در نهايت تماشاگر  نگرش برنامه را ميبرد. بهمي

بلکه به موازات هم يعني در چند محور هم ؛يکديگر نيستندد که ادله فوق در امتداد کربايد توجه 

 کنند. روند و تأثير يکديگر را کامل ميزمان پيش مي

ل بر خبري مشتم يبلکه در قالب بولتن ؛ايسه دقيقه ياين مدل ارائه ادله نه فقط در مقياس گزارش

نحوة چينش کنداکتور، همه ادله  است. به ديگر سخن در ءنيز قابل اجرا ،ها خبر با ساختارهاي مختلفده

به کرات )بسته به ظرفيت هر خبر( براي ايجاد نگرشي واحد در مخاطب )از برآيند مجموع همه خبرها( 

توان آن را مايه يا تم کلي وجود دارد که ميمايه )براي هر بولتن خبري يک درونکه ملهم از يک درون

 روند.( به کار مي«ايجاد يتأس» ثال  يک جمله خالصه کرد. م در يک کلمه يا نهايتا  
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 مقدمه
اقناع از مباحث محوری علوم  .کنندهای مختلفي برای اقناع مخاطبان خود استفاده ميویژه رادیو و تلویزیون از شیوهها بهرسانه

ست سایل ارتباط جمعي اقناع مخاطبان ا سي ارتباطات و و سا ست چون یکي از اهداف ا  که اقناع (11ص  ،1389بنوا، ) .ارتباطات ا

ها آن از که برخي جویدمي بهره دیفران ترغیب راستای مختلفي در فنون از شده، تبدیل های جمعيرسانه اصلي وظیفه به امروزه

ستند؛ قرار این از ستفاده ه  هایعنوان کانال به فکری رهبران دقیق انتخاب دهنده دارند،پاداش و دلپذیر تداعي که از نمادهایي ا

ستناد عموم، با ارتباط شي به ا ستند عاطفي هایحمایت که برانفیزاننده هامیراث و پرچم مثل فرهنفي نمادهای ارز «  تداعي» .ه

ستساده سازی ا شیوه متقاعد صیتدر ذهن مخاطبان چیزهایي به .ترین  شخ مطرح  عنوان الفوهایي بهعنوان ارزش وجود دارد، 

ستند، نمونه شده و مورد قبولي در ذهن مخاطبان وجود دارده ستنده .های پذیرفته  ا ب برایپیام باید مورد خود را همسو و هم  فر

اصووول پیام جدید را هماهنگ و در دانسووته و این بخش را برجسووته کند تا مخاطبان  آنچه از پیش در ذهن مخاطبان وجود دارد،

 بازیابي از سایت( ،1392مینا،  -)علومي .های پیشین خود بدانند و متن پیام را بپذیرنددانسته ییدأت

 معانی تعريف تداعی
تداعي در کنار معاني، یکي از اعمال نفس که بدان  )لغت نامه معین(با هم دعوا کردن  تداعي از نظر لغوی یعني یکدیفر را خواندن

زمان افتد، همای درعالم بیرون اتفاق مياز نظر اصطالحي، وقتي حادثه .)لغت نامه دهخدا(تصور یک معني، معني دیفر را به خاطر آرد 

بق ط ...یعني ارتباط تصورات، ادراکات و »تداعي معاني  .دهدبه بیان دیفر، در درون نیز رخ مي .آوردمي پدیدتصویری دروني را 

ند که هرگاه کنبعضي از نفسانیات با روابطي مخصوص، چنان به هم پیوستفي پیدا مي .«زیستي، تضاد و استقالل علّيتشابه هم

خواني این کیفیت تداعي معاني یا هم .کند، فوراً حالت رواني دیفر را نیز در آنجا حاضر ميشودوجدان نمایان  در صحنةها آنیکي از 

ویر خواند؛ این احساس با تصقانوني که احساس ایجاد شده، طبق آن، تصویر مرتبط را فرامي »گوید:فروید از قول کراس مي .نام دارد

 (60و  59، ص 1394)خوارزمي، « .آوردمي پدیدشود و ساختاری ارگانیک ترکیب مي

ها و رویدادهای گذشته تداعي، یعني یادآوری، همخواني و همبستفي که عبارت است از: زنده کردن و حاضر ساختن آموخته

ری دارای های ذهني و یادآوها در ایجاد صورتخواني اندیشهچنین، روش همهم .در ذهن، که در درجه نخست با حواس ارتباط دارد

های خود را گسترش در نوع اول، شخص بدون محرک، تداعي .ها ممکن است آزادانه بوده یا القائي باشندتداعي  .اثر فراواني است

، رقعي)ب .دهدمي پاسخ کندمي خطور ذهنش به که تداعي شود و او بالفاصله با اولیندر نوع دوم، کلمات به آزمودني داده مي .دهدمي

 (16/2/1397الهام السادات، بازیابي از وبسایت پژوهه، 

خص ش از طریقها و افکار تداعي معاني و افکوار در بنیواد خوود، فراینودی رواني است که بوه موجوب آن تووالي و تعاقوب اندیشه

فراخواني  تکه قابلیّ هوایيها، مفاهیم، احساسات و واژهبوه بیوان دیفور براسواس توداعي معواني و افکار، اندیشه .شودپذیر مويامکان

وارد  آنچه از طریق تداعي به ذهون .کنندیکدیفر را تداعي مي ...یکدیفر را داشته باشند، بور مبنای قانون تشابه، مجاورت، تضاد و 

ه ها از زمان گذشته، توجّ ها، تصاویر و واژهگیری اندیشهچفونفي شکل .فوردی و اجتماعي داردشود، ریشه در ناخودآگاه مي

گروهوي ایون امور را ناشوي از تجربوة فورد، برخوي ناشوي از الهوام و بعضي ناشي از  .پژوهشوفران را بوه خود معطوف کرده اسوت

 (62، ص 1394)خوارزمي،  .انددانستهل دارد، فراینود روانوي توداعي کوه خوود ریشه در تخیّ 
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 معانی روش تداعی

 و غرایز امیال، آرزوها، با چیز دیفری هر یا خدمت محصووول، نظر، فکر، یک بین پیوندی تا شووودمي سووعي روش این در

 .شود ایجاد مخاطب ذهن در ...و شادی تفریح، سالمت، خصوصي، موفّقیت، حریم امنیت، زیبایي،؛ مانند يانسان مطلوب احساسات

 این روش از خوب که ایرسانه پیام هر .است غیرمستقیم و پنهان بلکه نیست؛ صریح و واضح هیچ وقت معاني تداعي گونهاین البته

 )برندهای( تجاری هاینام با راها آن شووما دروني امیال و احسوواسووات برانفیختن و ایجاد از بعد تواندمي راحتي به کند اسووتفاده

شهور و مختلف ست از محیط حمایت مردميپویش مثالً خاص مردميپویش یا م ها آن با آینده در هرگاه تا دهد ارتباط ... و زی

)دانشور  .دهید صورت پیام آن با متناسب عملي که کند قانع را شما راحتي به دروني و امیال شورانفیز احساسات آن کردید، برخورد

 (42، ص 1396، 

صوص تبلیغات تکرار اثر انتقال؛ درروش تداعي معاني و  ضوع درخ ساس نوعي خاص مو  مخاطب در خوب و بینيخوش اح

ستفاده و خرید برای ترغیب نوعي و ایجاد ضوع آن از ا  سعي روش این (33، ص 1392)بهرامیان، . شودمي ایجاد خاص کاالی یا مو

 تأثیر را برای نشاط و فراغت راحتي، حیوانات(، یا کودکان خانواده، از )خصوصاً گرم و صمیمي محیطي تصویری از ارائه با کندمي

شتر سیقي .کند سازیشبیه مخاطب بر بی صاویر بخش، آرامش مو ستند قادر هایيپیام چنین در کلمات خودماني و دلپذیر ت  ه

د که گیرمي صورت طریق از چند معاني در اقناع روش تداعي (54، ص 1396)دانشور،  .کنند ایجاد دوستانه و صمیمي گرم، فضایي

 (31، ص 1392شفیع، ، )بهرامیانعبارتند از: 

 
 .سازی توضیح داده خواهد شدیام، ترساندن تبلیغ شونده و شبیهکید پتأ برخي از این موارد از جمله تکرار و زیردر مطالب 

 1تکرار و تاکيد پيام
گذاران اقناعي را متقاعد یک پیام، پیام چندین بارهتکرار  .تکرار، اسارت مخاطب و مجاورت استوار است فنوناصل تداعي بر 

پیام  اصل اما تکرار بیش از اندازه پیام ممکن است به .نسبت به آن پیام واکنش مثبت نشان دهد مخاطب صورتکند که سرمي

های اقناعي باید به آن توجه شود، تازگي در متن آنچه در تکرار پیام .دهدلطمه زده و واکنش مخاطبان را نسبت به آن پیام کاهش 

ها به این دو بر پیام جواری زماني و مکاني و مرتبط ساختنهمچنین هم .شود ارائهچارچوبي آشنا، به مخاطبان  هاست که درپیام

                                                           
1-  Message Repetition 

شبيه سازي

تکرار پيام تبليغی

ترساندن تبليغ شوندهتحريم تشويق شونده

اثر جمع به فرد
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 ل شود که مخاطب راه گریزی جز پذیرش آن نداشتهاگر تکرار و مجاورت پیام زماني اعما .ثیرگذاری پیام اقناعي خواهد افزودأت

 آل اسارتدهیهای اها موقعیتو اتوبوس گوید، هواپیماها، قطارهاوی مي .کندتعریف مي «اسارت مخاطب» آن را  «لربینفر» باشد، 

 .اندمحدود گرد آمده مسافران در مکاني مخاطب هستند، چون عمالً 

و نه چندان پیچیده موثر است، ولي  های سادهترغیب مخاطبان برای متقاعدسازی در زمینهاستفاده از اصل تداعي معاني برای 

ساز نیست ودر زمینه شرفته این روش چندان کار سیار و گوناگون  های پی باید از روش افزایش آگاهي مخاطبان و دادن اطالعات ب

بازیابي از سایت روابط عمومي شهرداری  ،1392)علومي،  .تو توسل جستن به ارزش منطقي بودن مخاطبان بهره گرف در آن زمینه خاص

 اصفهان(

هد تا دتکرار به مخاطب این امکان را مي .کید گذاردن بر اهمیت آن برای مخاطبانیام حائز اهمیت، روشي است برای تأتکرار پ

فار از تکرار ای خبرنتخلفات جاده دربارهاقناعي  يدر پیام .بیني کند و به این وسیله با پیام درگیر شودالفوی تکرار شده را پیش

های حلکند تا مخاطبان خود را متقاعد سازد که برای این مشکل جدی، راهکلمه افزایش در هر یک از بندهای خبر خود استفاده مي

ها شامل زایش جریمهها و افراننده اتومبیل، عموم مردم با افزایش کنترل 6000توان یافت: براساس نظرسنجي از جدیدی مي

، 1389، )بنوا )با تغییر( .ای موافق هستندها )عالوه بر راننده( و افزایش آگاهي عمومي نسبت به خطرات جرایم جادهسرنشینان اتومبیل

 .(224ص 

از  .ماندبکنند این موضوع تا زماني که نیاز هست زنده بندی شده آن سعي ميداشتن موضوع با تکرار زمانگاهي برای زنده نفه

ضوعاتي شود مودر این روش سعي مي .شود که حساسیت جامعه نسبت به موضوعي باال باشدبیشتر زماني استفاده مي شیوهاین 

های سیاسي و نظامي را با تکرار در های سیاسي و اقتصادی، فساد اخالقي، فسادهای مالي و درگیرینظیر سوءقصد، ترور، بحران

  .فه دارند و چهره افراد را با نسبت دادن به آن دوباره زنده نمایندافکار عمومي تازه باقي ن

استفاده از این اصل نفوذ  .در این روش با تکرار پیام سعي در القای مقصودی معین و جا انداختن پیامي در ذهن مخاطب دارند

ی های دوقلوهای فرو ریختن تدریجي برجحنههایي از رفتار نظامي بن الدن در بین صعنوان مثال تکرار صحنهبه .کندرا بیشتر مي

شبکه صلي حادثه آمریکاهای خبری سازمان تجارت جهاني از  ها یيآمریکاویژه بهسپتامبر در ذهن جهانیان  11یي، وی را عامل ا

سقوط برج .جا انداخت صحنه  ضوع حادثه تکرار  شتن مو سپتامبر و  11های مرکز تجارت جهاني نیویورک نیز موجب زنده نفهدا

ست سعت این حادثه و جنایات تروری صورت پیاپي و با هم، در القا بزرگ بودن  .ها در ذهن مخاطبان بودو شار این دو خبر به  انت

الدن، القاعده و نیروهای اسووالمي بنیادگرا و ایجاد جو ضوودیت با الدن و برانفیختن انزجار عمومي از بنحادثه و جنایتکار بودن بن

 (51و  50، ص 1384)سلطاني فر و هاشمي،  .انان در جهان غرب بسیار موثر واقع شداسالم و مسلم

صل  .ندکبا تکرار پیام، همچنین گیرنده پیام به تدریج منبع پیام را فراموش کرده، فقط توجه خود را به خود پیام معطوف مي ا

در  .دصورت پذیر ...اها، تصاویر، تکرار کلماتي خاص و های خاص، نوهای مختلف از جمله کاریکاتور، سمبلتواند به شکلتکرار مي

ستفاده از  صورت واکنش منفي ایجاد مي شیوها شود چرا که در این   .ندکتکرار باید توجه کرد که این تکرار از حد اعتدال خارج ن

رفتار مخاطبي را که  های نفرش ونکته دیفری که در اسووتفاده از اصوول تکرار حائز اهمیت اسووت، این اسووت که فرهنگ و ویژگي

صورت یکسان و همفون برای همه مخاطبان، توان بهنمي .خواهیم برای او پیام خاصي را تکرار کنیم، الزم است دقیق بشناسیممي

 (51، ص 1382 فر و هاشمي،)سلطاني .از یک نوع تکرار استفاده کرد

ذار گبنابراین پیام .راندمیخ را به داخل مي صورتش که سرهای پیاپي چکشود، درست مثل ضربهبارها و بارها ارائه ميپیام 

یکي از مزایای تکرار این است که احتمال  .دریافت نکات پیام خواهد شد موجبامیدوار است که این شکل از ضربه زدن مداوم 
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 مفهوم چنین کاری .دهدافزایش ميآماری دریافت انفیزه از سوی افراد را در مقاطع مختلف زماني هنفامي که انفیزه عملکرد دارد 

توان نادیده انفاشت بهای این نادیده گرفتن ساده است و احتمااًل باید بیشتر به تکرار را مي انسانتا حدی این است مسئله انفیزه 

د که در ورای بدان گذار باید محدوده تکرار را در نظر بفیرد وپیام .یابدهمچنین هزینه عمل تبلیغي مورد نظر افزایش مي .متوسل شد

گذار باید مواظب باشد که تکرار بیش از حد همچنین پیام .آن محدوده تکرار اساساً چیزی به نتایج مساعد حاصله اضافه نخواهدکرد

 .پیام امکان لطمه زدن به ظرفیت تمایزگذاری آن را فراهم نیاورد

کلمه قابل ارزیابي موجود از خاسووتفاه خود و یا از مفهوم  یعني .اسووتفاده بیش از حد از تکرار، اشووباع معنایي ضوومني نام دارد

کننده اسووت، موجبات کاهش ریکهمچنین با ارائه مکرر محرکي که از نظر احسوواس تح .شووودضوومني که دارد جدا و خنثي مي

 .آیدتحریک فراهم مي

ز های متفاوت از جمله استفاده ااستفاده از پیامتوان در بسیاری از موارد با شونده را ميي تکرارثیرات پیامچنین کاهشي در تأ

ای ههمچنین به این وسیله قدرت تحریکي توجه به پیام .ها و تصاویر و تغییر عالئم احساسي تخفیف دادعبارات قرینه، تغییر مثال

خاطبي کم انفیزه به تبلیغ نفاه ویژه هنفامي که مهای یکساني باید تکرار شود و بهجایي که پیام .توان باال نفهداشتمتوالي را مي

دهد که یک تازگي مشخص در متن و چهارچوبي آشنا تحقیق نشان مي .گیردمي صورتکند، آزمون محرک با دقت کمتری مي

 تکرار .دارد کلیدی نقشي کلیشه، ایجاد فن تکرار در ؛ (96تا  94، ص 1376)بینفر، مترجم: رستمي،  .کندبیشترین توجه را جلب مي

 یک پزشکان، یا هاایراني مثالً  گروه، هر افراد همة است روشن .بزند دست تعمیم به ناخودآگاه طور به پیام گیرندة شودمي موجب

 پیام، گیرندگان ذهن گونه در یک به را جمع هر اعضای همة مخاطب، ذهن در تعمیم ایجاد و تکرار با هارسانه ولي گونه نیستند؛

 موجب امر همین ما تثبیت و ذهن در بیشتر شوند، تکرار بیشتر هرچقدر ایرسانه هایپیام (37، ص 1396)دانشور،  .زنندمي قالب

 در خاص یا کلماتي صداها تصاویر، تکرار هاروش از یکي د:گیرمي صورت روش دو تکرار به این .شودميها آن به ما بیشتر اعتماد

 ذهن در بیشتر تا است چندبارة پیام و کامل تکرار دیفری .شود مستحکم ذهن ما در پیام اصلي معنای کهاین برای است پیام درون

 ایرسانه هایدر پیام و مختلف هایشیوه به واحد شعار یک سیاسي، و تجاری تبلیغاتي هایارزارک در هم گاهي .تثبیت شود ما

 (43، ص 1396)دانشور،  .ما شود زبان و ذهن ملکة بیشتر تا شودمي تکرار متفاوت

 ترساندن تبليغ شونده
دهد به طور خاص هنفامي انفیزد میزان متقاعد شدن را افزایش ميویژه ترس در مخاطب برميهای قوی بههایي که هیجانپیام

ي و توان از عواقب منفکند و نشان دهد که با تغییر در نفرش یا در رفتار، چفونه ميهای معیني را مطرح ميرسان توصیهکه پیام

هایي که بر پایه ترس بنا ویژه آنرسد توسل به هیجانات در متقاعدسازی، بهبه نظر مي .پیامدهای ناگوار اشاره شده جلوگیری کرد

از آن را  هایيشوند و چه بسا خود شما نمونهثر واقع ميبا سالمتي ارتباط داشته باشند مؤ ها و رفتارهایي کهشده باشند در نفرش

تواند مبنای استدالل خود را برای جذب کننده ميیک اقناع ،(185ص  ،1383)کیا و سعیدی،  .ایدها مشاهده کردههدر مجالت و روزنام

لي آن ایده اص .«جاذبه ترس»شود؛ اما همواره از یک جاذبه احساسي بسیار بیشتر استفاده مي .مخاطب براحساسات مختلف بفذارد

ود ای از جاذبه ترس، پزشکي است که به بیمار خنمونه .است که بتوانید رفتار فرد را با برانفیختن احساس ترس در او، تغییر دهید

که وی میزان قند تواند موجب نابینایي و دیفر مشکالت جسماني او شود، مفر آنگوید به بیماری دیابت مبتالست و دیابت ميمي

 های ترس استفاده کنید؟های اقناعي خود از جاذبهکجا و در چه مواردی باید در پیام .را کاهش دهدخون خود 
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و خطي  ای مستقیماما بین ترس و تغییر نفرش رابطه .ثرتر استؤترس، در مقایسه با میزان کم یا زیاد ترس م متوسطمیزان 

های ته از پیاماند که آن دسنتایج تحقیقات به طور روشن ثابت کرده .باشندکننده توانند بسیار اقناعسطوح باالتر ترس مي .وجود دارد

کنند( معموالً هایي که پیامدهای وحشتناک یک خطر را توصیف مياند )برای مثال آناقناعي که برای برانفیختن ترس طراحي شده

خواهند کننده از مخاطبان ميافراد اقناع .وت باشدتواند متفااما واکنش به آن ترس، مي ؛دهندفزایش ميامیزان ترس درک شده را 

 .شودخطر خوانده مي بررسياین واکنش با نام  .های پیام، استفاده کنندای برای تن دادن به توصیهعنوان انفیزهکه از ترس خود به

اما مخاطب ممکن است از جاذبه  .دهدیعني تالش برای کاهش ترس از طریق اقدام کردن به کاری که خطرپذیری را کاهش مي

یعني پیام را نادیده بفیرد و منکر خطر شود و تالش  .ترس بپردازد بررسيخطر، به  بررسيترس آن قدر مضطرب شود که به جای 

 .کند ترس را بدون اقدامي سازنده برای برخورد مناسب با خطر کاهش دهد

ند که کبخش مشکل، خطری را معرفي مي .راه حل است ي مشکلیک پیام مبتني بر جاذبه ترس، شبیه یک الفوی سازمانده

هر یک از این دو جزء کلي، خود دو  .دهدهایي را برای کاهش آن خطر ارائه ميشوووود و بخش راه حل، توصووویهموجب ترس مي

 زدن خطرصدمه پذیری که با احتمالپردازد و آسیبخطر مي هدید شدید که به میزان جدی بودن آثاربخش خاص دیفر دارند، ت

سروکار دارد شکي که مي .به مخاطب  شدت تأتگوید دیابت ميپز شود بر  شکي ک .کید داردواند موجب نابینایي  ه به در مقابل پز

شتری وجود دارد که بینایي خود را به دلیل بیمار خود مي شما خطر به مراتب بی سن، وزن و میزان قند خون  گوید برای مردی با 

منطقي است که مخاطب از تهدیدی که جدی است و نشانفر آسیبي است که  .کید داردپذیری تأید بر آسیبدیابت از دست بده

 .کنداحتمال دارد آن را تجربه کند، احساس خطر بیشتری مي

ررسي برسد این احتمال وجود داشته باشد که پاسخ در واقع به نظر مي .توصیه، یکي دیفر از اجزای مهم جاذبه ترس موفق است

اند دتواند پیش بیاید که مخاطب نميکند، زماني بیشتر ميای برای رویارویي با خطر نميترس که در آن مخاطب هیچ اقدام سازنده

نخستین جزء توصیه عبارت است از کارآمدی پاسخ، که میزان توانایي راه حل را برای  .برای جلوگیری از خطر چه باید بکند

کارگیری راه حل، دومین جزء توصیه کارآمدی خود فرد یعني میزان توانایي مخاطب در به .کندگیری ميپیشفیری از خطر اندازه

کند چون ثابت شده است که این رژیم هم وزن و هم میزان پزشکي که نوعي رژیم غذایي با کربوهیدرات پایین را توصیه مي .است

کند  تواند آن رژیم را رعایتبیمار ميکه اینکند و کارآیي پاسخ بحث مي هدربارآورد در واقع را تا سطح طبیعي پایین مي نقند خو

که یک توصیه به نظر مطلوب بیاید مخاطب باید زیرا برای آن ؛این نظریه منطقي است .بستفي دارد یا خیر به کارآمدی خود فرد

 اعتقاد داشته باشد که:

 

او هم قادر است راه 

حل را اجرائی کند

.

راه حل عمل می کند 

و کاراست 
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کننده باید هم به تهدید و هم به توصوویه فرد اقناع .گیردتوصوویه شووکل ميهای اقناعي، چند های ترس در پیاماز درک جاذبه

 راه حل .تواند به مخاطب آسوویب برسوواندای توصوویف شووود که مسووئله جدی و خطری اسووت که ميتهدید باید به گونه .بپردازد

شکلي م شنهادی باید به  شوددهد جلوه صورتتواند ميثر و به طریقي که مخاطب ؤپی هایي که یک یا چند مورد از این پیام .گر 

شند، احتماالً شکست مي شته با  کنند یا آنکه مخاطب به جای آنکه واکنشخورند یا به این دلیل که ترس ایجاد نميعناصر را ندا

 تاس داده نشان مطالعات از بسیاری (193تا  190، ص 1389)بنوا،  .دهدترس را بروز مي بررسيخطر را نشان دهد واکنش  بررسي

 برانفیختن مداران برایسیاست که است خاطر همین به شاید .است دیفران ساختن مجاب در مؤثّر سازوکارهای از یکي ترس که

 ها،بزرگراه در مجاز غیر سرعت از رانندگان داشتن حذر بر رانندگي برای و راهنمایي ادارة سیاسي، يکنش در شرکت برای مردم

 .گیرندمي بهره ترس هیجان از بهداشتي، نکات رعایت برای مردم ترغیب برای مؤسسات بهداشتي و هاجاده

 است مطرح اساسي سؤال این اما اینک است، مردم سازی مجاب در مؤثّری راهبرد ترس، برانفیختن که نیست تردیدی گرچه

 دارد؟ معیّن رفتارهای ندادن صورت یا دادن صورت برای برانفیختن مردم در را تأثیر بیشترین ترسي نوع چه که

 از طریقم ترس تأثیر که است داده نشان (1967)جنیس  .اندداده دست به را متناقضي هایداده سؤال، این دربارة اولیه، تحقیقات

 نتایجي به (1970)لوونتال   اما .است ضعیف و شدید ترس از ها( بیشدندان منظم زدن مسواک برای مردم برانفیختن برای مثالً)

 .بفذارد تأثیر مخاطبان بر است قادر ترس نوع دیفر دو از بیش بسیار شدید ترس او، باور به .است یافته دست جنیس نتایج خالف

 .بردارد میان از را تناقض این است توانسته سازی، متقاعد و ترس بین میانجي از متغیرهای ایپاره شناسایي با اخیر تحقیقات

شان تحقیقات این ست داده ن ست؛ مهم متغیرهای از یکي مخاطبان نفس عزّت که ا  بر شدید ترس که معنا بدین میانجي ا

 عمده طور به پایین نفس عزّت دارای افراد که حالي در هستند، باالیي عزّت نفس دارای که گذاردمي را تأثیر بیشترین مخاطباني

 نقش زمینه این در پیشنهادی نیز هایروش کیفیت آن، بر عالوه .شوندمي برانفیخته از طریقم ترس شدت های دارایمحرّک با

شتری کنندگي قانع قدرت زماني شدید گنجي ترس تعبیر به .کنندمي ایفا  اختیار در معتبری و مطمئن راه که کندمي پیدا بی

شود قرار مخاطب شت خواهد وجود انفعالي اجتناب خطر صورت، آن غیر در .داده  شت مخاطبي .دا ست، زده که وح  ترجیح ا

 به مربوط متناقض هاییافته تبیین در (1985) همکارانش و راجرز .داندنمي که باشد اضطرابي در اینکه نه کند فرار پیام از دهدمي

 فراهم خود از محافظت برای را الزم انفیزة ترس نظریه، این اسوواس بر .اندکرده اسووتفاده 1انفیزش - نظریة محافظت از ترس،

 ویژهترس )به به توسل راجرز، باور به .دهدمي قرار تأثیر تحت را مولّد ترس تهدید، از فرد شناختي ارزیابي حال، عین در و سازدمي

 دهد: افزایش را پیام کنندگي اقناع قدرت تواندمي زیر شرایط شدید( تحت ترس
 

 
 قلب قوت آنان به نیز چهارم و سوووممورد  و دهند تغییر را رفتارشووان باید که کنندمي متقاعد را مردم دوم، و اول مورد دو

 (50و   49، ص 1388)الیاسي،  .کنند ایجاد خودشان در خطر از اجتناب برای را الزم رفتار تغییر توانندمي که دهندمي

                                                           
1- Protection – Motivation Theory 

مخاطب متقاعد شود که خطرهاي اشاره شده جدي اند

ندامخاطب باور کند که خطرها محتمل

مخاطب بپذیرد که توصيه هاي مورد نظر مؤثّرند

ندهاي درخواستي عمل کها و کنشتوصيهبه مخاطب متقاعد شود که مي تواند 
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 شبيه سازي
ست، معاني تداعي فن از دیفری شکل که روش این صویری از ارائه با کندمي سعي ا صاً و صمیمي محیطي ت  از گرم )خصو

شاط و فراغت راحتي، حیوانات(، یا کودکان خانواده، شتر تأثیر را برای ن سیقي .کند سازیشبیه مخاطب بر بی  بخش، آرامش مو

، ص 1396)دانشور،  .کنند ایجاد دوستانه و صمیمي گرم، فضایي هستند قادر هایيپیام چنین در کلمات خودماني و دلپذیر تصاویر

ست هایيویژگي دیفر از نیز مخاطبان با پیام منبع شباهت (54 سازی منبع قدرت که ا  تعبیر به .دهدمي افزایش را پیام متقاعد

 و دارند؛ او از تأثیرپذیری برای بیشتری تمایل است، آنان خود شبیه نژاد، از حیث پیام منبع کنند احساس وقتي مخاطبان ارونسون،

 (50و   49، ص 1388)الیاسي،  .ندارد آنان فریب برای ضرورتي بنابراین، است آنان خود به متعلق که او پندارندمي

صل سان گویدمي هارموني ا ست خود شبیه افرادها ان ساسها آن با .دارند را دو  اعتمادها آن به ترراحت کنند،مي راحتي اح

ساس و مخاطب بفذارید جای را خودتان کنید سعي .پذیرندرا مي شانهادیدگاه ترراحت و کنندمي اگر  .کنید درک را او یاهاح

شد، مخاطب طرفانهبي پیام واقعاً ست دیفری چیز واقعیت اما .پذیردرا مي شما طرفيبي با سان .ا  طرفبي را شما وقتي فقطها ان

 بحث و به او علیه کهاین جای به کنید متقاعد )اقناع( کسي را خواهیدمي وقتي .بفیرید راها آن اظهارنظرها، طرف در که دانندمي

 رد را نظر مخاطب شدید مجبور اگر و کنید پیدا خودتان )پیام خبری و مخاطب( مشترکي بین نقاط کنید سعي بپردازید استدالل

 :کنید استفاده زیر مشابه عبارات عباراتي از توانیدمي .ندهید انجام صورت مستقیم به را کار این هرگز اما ،کنید

  ...شدم متوجه کهاین کردم تامي فکر طور همین گذشته در هم من      

 ...که بودم نکرده توجه این نکته به ولي کردممي فکر طورهمین هم من      

فر و هوگان، ترجمه: سمیعي) .شویدمقاومتش مي شکستن موجب دهیدمي به مخاطب نشان را خودتان فکریهم و همراهي وقتي

 (8و  7توسلي، ص 
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 راهکارهاي پيشنهادي
 چندی و عناصر عوامل به بستفي کشور، اجتماعي سیاسي گوناگون هایعرصه در حضور بهها آن تمایل و مردم فعال مشارکت

 و جامعه هایارزش نظام پایه سیاسي بر آگاهي این یقیناً .دانست فرایند این در عامل ترینعمده توانمي را سیاسي آگاهي که دارد

 جامعه به توانمي قبیل آن از که شودمي اعمالگوناگون  مجاری طریق از جامعه در سیاسي هایآگاهي انتقال .بود خواهد حکومت

شاره جمعي ارتباط وسایل و اجتماعي هایشبکه در جامعه، موجود احزاب و هاگروه یعني مدرن مدني جامعه سنتي، مدني  .کرد ا

 و رادیو رسانه میان این در و جمعي هایرسانه جامعه، سیاسي گاهيآ افزایش را در سهم بیشترین شک بدون ارتباطات عصر در اما

سترده عنوانبه تلویزیون سانه مؤثرترین ترین وگ سانه جمله از تلویزیون .کنندمي ایفا ر ست جمعي هایر سه در که ا  بقیه با مقای

سایل ست معتقد گیدنز آنتوني که طوری به .دارد مردم بر زیادی تأثیر ارتباط جمعي و سیاری مردم که ا را  خود هایفعالیت از ب

 مهم عمومي افکار هدایت و تأثیرگذاری برای  ابزاری عنوانبه رسانه نقش نکات، این به توجه با .کنندمي تنظیم تلویزیون براساس

 :بفیرد کار به را زیر هایروش تواندمي زمینه این در گروهي هایرسانه .است

 .کنند رعایت هابرنامه در ارائه را طرفيبي باید آنان،همة  یا جامعه افراد از قسمتي کردن قانع برای هارسانه دیفر و وسیماصدا .1

 دو هر کندمي احساس تماشاگر که است آن تلویزیون، رادیو و در انتخاباتي طرفانهبي وهایوگگفت تماشای به مردم عالقه دلیل

 .است کرده تأیید را کلي قاعده این متعدد، هایبررسي .کنند بیان خود را کامل، سخنان آزادی با توانندمي طرف

 برای را جدیدی بحث رسانه، طرح اگر یعني گیرند، بهره جدید هایچهره از باید جدید، افکار القای برای مطبوعات و هارسانه .2

)زارعي، ناظمي و حسیني  .پذیرندمي ترراحت را آن صورت، مردم این در زیرا کند، مطرح جدید افراد از طریق باید داند،مي الزم مردم

 (32تا  30، ص 1396
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 مقدمه
ساعت  ست و هر  شده ا شفرفي  سب و جذاب پدید مي فنونامروزه کار تهیه خبر دچار تحول   .آیدجدیدی برای ارائه خبر منا

گیرد تا یک خبر موفق شووود و بیشووترین حجم مخاطب را با خود همراه های خبری قرار ميدر خدمت رسووانه فنوندر واقع این 

 همه آنجا که از .دشوهای خبری جهان استفاده ميهایي است که هر روزه در مؤسسهای از روشها فقط گوشهاین تاکتیک .سازد

 دارد وجود خبریعرصة  در جدی رقابتي درگیرند، خبری و های اطالعاتيچالش و رقابت میدان در خبری و ایرسانه هایسازمان

 گرفتن نظر در با سوووی دیفر، از و مخاطبان نیازهای و هاخواسووته به توجه با سووو، یک از اندتالش در ایهای رسووانهسووازمان و

شند فعال حضوری خبری بازار در ها،ضرورت و هامصلحت شته با  حال در سرعت به که را خود مخاطبان اطالعاتي نیازهای و دا

سازی است که در این های مورد استفاده برای اقناع از سوی مخاطب روش همراهیکي از روش .کنند است، تأمین شدن دگرگون

 پرداخته مخاطبان سازی همراه فنون به اختصار به نوشتار این در .روش نیاز است که اعتماد و همراهي مخاطب را به همراه داشت

 .شد خواهد

 همراه سازي مخاطب فنون
سانه ستفاده مي فنون ها برای جلب توجه و جذب مخاطبان از تر سازی همراه فنونها آنکنند که از جملة اقناعي مختلفي ا

ست ست که در روند اقناع باید یک ارتبا .مخاطب ا شود ططبیعي ا سویه ایجاد  ست که در این  .دو یا چند  نکته قابل توجه این ا

ای  لهمسئ متقاعدسازی در معموالً » .همراهي و همدلي مخاطب را نیز به دست آورد با مخاطب باید اعتماد، طبر ارتبا عالوهمرحله 

سیار ساده ست آن و شودمي فراموش مهم ولي ب ست درخوا سیاری .نهایي ا سازی مقدمات افراد از ب  فراهم خوبي را به متقاعد

 یعني دارندنمي بر را قدم آخرین ولي ؛کنندمي جلب را مخاطب اعتماد و گیرندمي مختلف کمک هایتکنیک از .کنندمي

شان را ست ستفاده کردن دیفران همراه هایروش از یکي .کنندنمي مطرح درخوا ست« فرضي مثبت جواب»  از ا  روش این در .ا

 به »گویید:مي مثالً ؛دهیدمي قرار شده صورت عمل مقابل در او را یعني .است موافق شما مخاطب با که گذاریدمي این بر را فرض

ست کار صورت راه بهترین آید اینمي نظر سان وقتي «موافقید؟ شروع کنیم، بیایید پس .ا  راحتي به کنندبزرگي مي خریدها ان

ستها آن از اگر کنند،بزرگي مي لطف افراد وقتي .کرد کوچکتر چیزهایخرید  به متقاعد راها آن توانمي به  کنید کوچکي درخوا

 .سازی مخاطب استشیوه دیفری برای همراه ،«مطلوب پیوستفي اصل» کارگیری هب (22، ص 1393)هوگان،  «.پذیرندمي راحتي

، هیجاني شرایط ایجاد پیوسته و و مستمر طور آنان به سازیهمراه هدف با مردم، مطلوب و خاص هایمناسبت از استفادهرسانه با 

 .(33ص  ،1392 )بهرامیان ، .کندمي اقدام خود تبلیغ به نسبت

توجه  جلبشود که برنامه خبری طوری طراحي مي .روش دیفر جلب نظر مخاطب و حفظ آن، برای القاء پیام مورد نظر است

)برای ایجاد این انفیزه باید نیازهای جامعه را شناخت و اطالعات  .آید پدیدای برای شنیدن یا دیدن در مخاطب پیام کند تا انفیزه

نظر مخاطب را با خبری که برایش انفیزه دارد،  شیوهکم است به دست آورد( در این ها آنهایي که دسترسي به آن دربارهبیشتری 

 در جلب نظر مخاطب .کنندچنان برای مخاطب جاذبه دارد، پیام را مرحله به مرحله ارائه ميکنند و سپس با اخباری که همجلب مي

های زیربنایي شناسي یکي از روشمخاطب .شودکنند، ولي از یک روش به طور متناوب پرهیز ميهای مختلف استفاده مياز روش

نیازهای خبری مخاطبان همیشفي،  همهمین است، اما تأه توضیح مقوالت دیفری علم ارتباطات است که برای توضیح آن نیاز ب

 .هاستخود یکي از وظایف رسانه
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هایي در کشور مقصود دارند، نیازهای خبری و احتیاجات جامعه را از نظر تبادالت هایي که نمایندهجوامع پیشرفته از طریق رسانه

ضمن جلب توجه مخاطب برای  .پردازندآن به بحث مي درباره ( را یافته و...و مسائل خاصي )از نظر اقتصادی مانند قیمت ارز و 

 .ارنددکنند و گیرنده را تا انتهای خبر نفاه ميهای خبری توجه ميدیدن و گوش دادن به خبر تا پایان، به نکات مورد نظر و ارزش

 (71،ص 1382فر و هاشمي، )سلطاني

 سازند:همراه توانند مخاطبان را با خبر مي زیرها از طریق موارد پور رسانهاز نظر دکتر حسن بهشتي

 
 ، بازیابي از وبالگ بهشتي پور(12/3/1387)بهشتي پور،  

 است: زیرهای کارگیری قانونسازی مخاطب با رسانه بهای همراههسایر روش

 
سرگرم :قانون جذابيت تتت ستمطالب غیرجدی، طنز و  سعي کنید پیام خود را در  .کننده ذائقه مخاطبان را تغییر داده ا پس 

سرگرمي به مخاطب خود منتقل کنید ستان و  شوخي، دا ست ارتباطي هاینظریه از یکي «عمومي جذابیت» مدل .زرورق   هک ا

ضي .دارد نظر برنامه به مخاطب توجه بر سانه زمینه در ، «یلکو مک»  منجمله ارتباطي، نظران صاحب از بع  رب همفاني هایر

 حفظ و شنیداری و دیداری نظر از گیران پیام توجه جلب همفاني، هایرسانه فعالیت از نهایي هدف که اندکرده اشاره نکته این

همزاد پنداري با مخاطب.1

(اطببراي مخ"خبرقابل پذيرش"با "خبرهدف"موضوعبيننامحسوسارتباطبرقراري)سازي خبري قرينه.2

(اصل قرار دادن حاشيه خبر در مقابل پيام اصلی خبر)فضاسازي مناسب براي مخاطبان خبر .3

صورت غير مستقيم براي مخاطبه اصلی خبر بالقا پيام.4

اي که نخبگان تائيد کنند و عوام بپسندنده توليد يا تنظيم خبر به گون.5

قانون تاثيرگذاريقانون جذابيت

قانون ارزش 

آفرينی

قانون ايجاد 

مشارکت
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ست توجهي چنین نفهداری و سانه عملکرد ارزیابي برای معیاری عنوانبه باید جذابیت یا توجه جلب کویل مک اعتقاد به .ا  هار

 مهرداد،) «.انفیزد بر را او احسوواسووات و ندک خیره را او چشووم کند، تحریک را مخاطب عالقه که معنا بدین جذابیت .گیرد قرار

 (54 و 53 صص ،1380

 سعي خبری، هایگزارش برای هایتانمصاحبه در .کنید تالش خود مخاطبان بر تأثیرگذار افراد یافتن برای :تأثيرگذاري قانون  ت

 ممستقی توانندمي خوبي به که کساني .کنید مصاحبه ... و ورزشکاران هنرمندان، مداران،سیاست علما، میان از تاثیرگذار افراد با کنید

 .کنند کمک تاناهداف به رسیدن در را شما و بفذارند نظیریبي تأثیر سایرین روی غیرمستقیم طور به یا

 به کردن اهنف به ایعالقه کس هیچ که باشید مطمئن کنید طرفه یک تبلیغ صرف را انرژی و زمان تمام اگر :آفريني ارزش قانون ت

 .کندمي ایجاد تانمخاطبان برای ارزشي چه شما خبر که کنید فکر این به پس .داشت نخواهد شما خبرهای

 مخاطبان شودمي موجب کار این .کنید جلب خبری محتوای تولید برای را مخاطبانتان مشارکت کنید سعي :مشارکت ايجاد قانون ت

 .(وب فمیلي سایت از بازیابي ،5/12/1396 ،«دین تبلیغ نوین های شیوه») .کنند پیدا شما رسانه به بیشتری تعلق احساس

 متعادل به نظر رسيدن خبر
 .است الزامي مهم اصل سه رعایت خبر رسیدن نظر به متعادل برای

 
 

 

 

 

 

 

سه اصل متعادل 
بودن يک خبر

آوا

داليل و نتايجصحنه

 . داليل و نتايج:3

ست  پرداختن به داليل و نتايج خبر از زواياي مختلف )به شکل ارايه تاريخي يا عواقب خبر و اين که چرا خبر اتفاق افتاده ا

 (14، ص 1385)میرفخرایي، . گر شودتري جلوهشود تا خبر به شکل متعادلو اين اتفاق چه نتايجي در بر دارد( باعث مي

 صحنه: .2
 علمي، سمينار يا مطبوعاتي کنفرانس مثل باشد ايصحنه تک که خبري و متعادل باشد، زياد آن هايصحنه تعداد که خبري

 ترتيب را هابرنامه اين اغلب که کرد جووجست هايينهاد يعني هاعمومي روابط مطامع در بايد را آن دليل. است سوگيرانه

 .باشندمي مدعوين ميان در خاص نگرشي ايجاد بدنبال و دهندمي

 
 

:  آوا. 1

بررسي آوا ها خود با دو شاخص اعمال مي شود

.ب و ارائه منابع متعدد مخا ف و موافق.ا ف و ارائه منابع متعدد مصاحبه و نقل قول
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 ، «اصل متقاعدسازی 53 »علي، خالصه کتاب  ،شادی و توسلي ،، ترجمه سمیعي فر1393کوین، هوگان .10
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 مقدمه
 .خیال و پندار و جمع آن تخیالت است .2 کردن، پنداشتنخیال بستن، خیال .1 به معنيتخیل )مصدر الزم( در لغت 

به معني: تصووور، انفاره، پندار، تخیل و  imaginationو همچنین  اسووتآمده ( fancy ) در زبان انفلیسووي تخیل معادل واژه

در  .گوینداز یک رویداد را ماجرا یا داسووتان هم مي یا گزارش و انفلیس، نوشووتن خبر آمریکا نفاریروزنامهدر فرهنگ  .قوة تصووور

ساخت  به همین دلیل، .شویمرو ميهیعني گزارش ویژه روب « top story »های تلویزیوني در بخش خبر با اصطالح بیشتر شبکه

نفار و مدرس یونس شکرخواه روزنامه .سوژه مورد بحث این تحقیق است داستان، این .روایي و ماجرا داردشکل و پردازش موضوع،

پردازی است و به معنای فضاسازی و داستان«  fiction » افسانه یا داستان قرار دارد و دانشفاه معتقد است که در مقابل حقیقت،

 .خبری را نوشت و تنظیم کردیعني ابتدا باید به تصور پرداخت و سپس داستان .یا تصور است imaginationالزمه آن 

 يی در روزنامه نگاريآمريکا - انگليسی و فرانسوي مکتب دو فاوتت
 .دارندهای خبری نوع نفاه به موضوع ویي دآمریکا ونفاری فرانسوی و انفلیسي یعني روزنامه ؛نفاریدو مکتب اصلي روزنامه

اصلي که  .نفاری فرانسوی استروزنامهرکن اصلي در  نوشتن رویداد خبری یا گزارش در قالب داستان و توصیف و تصویرسازی،

یي بر مبنای آمریکا و نفاری انفلیسيکه روزنامهدرحالي .آن را از فرانسویان آموختند نسل دهه چهل و پنجاه هجری در ایران،

» .به تأمل پرداخت fictionنفاری عیني نیز درباره میالدی روزنامه 1970هر چند که از دهه  .گرایي و تحقیق استوار بودعیني

گرایي باید صریح و صادقانه بفویم چیزی به نام عیني» کند: ای در این مورد اذعان ميژورنالیست فرانسوی در مصاحبه 1«اریک رولو

 (30، ص 1383)قندی،  «.وجود ندارد

سي که در حال عکس شخص عکا ست، مياریک با ذکر مثال از  ضعیت و زاویه و نور، افزاید که این عکاس در هبرداری از او ر و

در ها آنهر یک از  های متفاوت و حتي ترسووناکي خواهند گرفت،اگر چند عکاس دیفر هم بیایند، عکس .گیردعکس متفاوتي مي

 2«اگرعیني» توانیم پس ببینید ما نمي .ها واقعي هسوووتندهمه این عکسکه اینکند، ضووومن واقع ذائقه هنری خود را پیاده مي

شیم شد اما ميتواند عینينفار نميروزنامه .با شد و حقیقت را بفویدگرا با صادق با اری متولد نفهر روزنامه .توانیم از او بخواهیم که 

این تفکر و شخصیت در  .شودیا گرایش سیاسي خاص مي یتفکر، جذب جایي است، در فرهنگ و تمدن خاصي رشد کرده است

به همین دلیل حاصل کار او در همان حال  .لب او در واقع بازتاب همین عوامل متشکله اوستمطا .یابدهای او هم تبلور مينوشته

 .هم هست 3«ذهني» که عیني است 

ست نفاریروزنامهآنچه از تخیل در  .تلویزیوني نیز با چنین وضعیتي مواجه هستیم نفاریروزنامهدر  ، مرز تلویزیوني مورد نظر ا

است یا ندیده و فقط وصف آن را شنیده است یعني هر آنچه خبرنفار دیده  .ظریف بین واقعیت و خیال است اما خیالبافي نیست

  .باید طوری انعکاس یابد که همفان آن را باورپذیر بدانند

کاری سووهل و ممتنع که قریحه و اسووتعداد  .گیرده ميمرز بین تخیل و واقعیت، انعکاس عیني رویدادی اسووت که از ذهن مای

مانند  هایيگزارش .شوووودها گزارش تهیه ميها و بلکه صوووددر یک شوووبکه خبری تلویزیوني، هر روزه ده .طلبدخاص خود را مي

های اوقات گفته يگاه .شوددر بسیاری از این رویدادها، اکیب خبر پس از واقعه در صحنه حاضر مي .تصادف، قتل و جنایت و غیره

                                                           

1  .  Eric Rauleau 

2  . objectivity 

3 . subjective 
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ست شفر در این .شاهدان عیني یا پلیس تنها منبع اطالعات آنها ست از طریق در کنار هم گزار گونه موارد برای ارائه کار مجبور ا

در اینجا گزارشووفر با  .کنندای که خود به چشووم ندیده اسووت، تنظیم و ارائه قرار دادن شووواهد مختلف، پردازشووي منطقي از واقعه

ری در نظر بفیرید که در درگی .کشد که مخاطب آن را واقعي بپنداردای ماجرا را به تصویر ميز قدرت تخیل خود، به گونهاستفاده ا

خبرنفاری که برای پوشووش واقعه به منطقه مورد  .اندای دور افتاده، چند نفر کشووته و زخمي شوودهدو طایفه همسووایه، در منطقه

کننده یکدیفر باشند با هم در تعارض که بیش از آن که تکمیل شدرو هز ادعای طرفین روبکند با طیف وسیعي امنازعه عزیمت مي

ستند سمتي از واقعه را آن هم با پیش فرض خود ارائه مي .ه شاهدان عیني نیز چون ق ستندحتي   .کنند، چندان قابل اطمینان نی

صاحبه با تیپ ضای واقعه و م شي به ف سرک شونده، در نهایت از ترکیب همه خبرنفار با تحقیق میداني و  صاحبه  های مختلف م

سعي مي ست آمده،  ستهواحدهای اطالعاتي به د ست و پیو شر کند روایت یکد شد تهیه و منت شته با ای که منطق عقالیي هم دا

    .اما نزدیکترین روایت از این واقعه است که قابلیت انتشار دارد .آیا این روایت صد در صد عین واقعه است؟ خیر .کنند

ست که در آینده امکان رخمربوط به واقعه زیرمثال  ست ای ا شهر تهرانمثالً امکان وقوع زلزله .دادن آن ه شدید در  تهیه  .ای 

صرفاً پیش شي  سئوالن و في بیني این واقعهچنین گزار شدار به م ضه  آماده برایمردم المثل به منظور ه شدن در مقابل این عار

موران سازمان آب و آتش نشاني أدر این گزارش احتماالً با مسئوالن گازرساني و سپس برق شهر و به دنبال آن م .سوز استخانمان

هم قرار دادن پازل  گزارشفر از کنار .دشمشخص خواهد ها آنو ابعاد فاجعه و میزان آمادگي  وگوگفتو اورژانس و بهداری و غیره 

صاحبه شهروندان جان خود را از ها به جمعم صفر رویداد، چه تعداد از  سید که احتماالً در لحظه  بندی علمي و منطقي خواهد ر

یک سوواعت پس از آن، چند درصوود از شووهر دچار  .های گاز زیاد اسووتدهند، دو دقیقه پس از آن احتمال ترکیدن لولهدسووت مي

ها امکان ترددش فقط به چند فروند ها و جادهدو سوواعت پس از زلزله، اورژانس به خاطر ویران شوودن پل .شوووندقطعي برق مي

سه روز پس از آن به تدریج بوی تعفن  .گیرندروز اول، آبهای جاری، سطح شهر را فرا ميدر پایان شبانه .شودکوپتر محدود ميهلي

گزارشفر برای ایجاد تصور و تجسم بهتر  .دهدهای واگیردار نظیر طاعون مياریدر همه مناطق به مشام رسیده و خبر از بروز بیم

ز پذیر مورد اشاره در گزارش را اتأسیسات آسیبکه اینضمن  .کندای استفاده ميابعاد حادثه، احتماالً از گرافیک سه بعدی رایانه

بینانه است که از کالم کارشناسان مربوطه حاصل واقع بینيمحتوای این گزارش صرفاً یک پیش .دهدنزدیک به مخاطب نشان مي

ست شفر از تخیل خود در  .شده ا ستفاده کرده برایدر اینجا گزار شواهد واقعي ا ساس  سیم یک واقعه احتمالي در آینده و بر ا  تر

ها، برنفاری از پس نادیدهدر واقع تخیل خ .رود که صادق باشددر این گزارش هیچ چیز عیني نیست، اما از گزارشفر توقع مي .است

 .کندرا برای مخاطب آشکار ميها آنگشاید و دری به سوی حقایق بالقوه و پنهان مي

ست که اتفاق افتاده یا ممکن سازی خبری در تلویزیون، تخیل، واقعیتيتوان گفت که در حرفه برنامهبه این ترتیب مي ست ا ا

 .کاهدارشفر و راستفویي او نميدر این صورت چیزی از صداقت گز .اتفاق بیفتد

سازد و به باور مخاطب با این حال، اگرتخیل خالق به مرز غیر واقع نزدیک شود، گزارش تهیه شده، نادرستي خود را عیان مي

 .شوددار ميتر اعتبار شبکه تلویزیوني مربوطه خدشهای خبرنفار و از آن مهمدر آن صورت اعتبار حرفه .زندلطمه مي

سوووازد که ما آن را گزارش ، یک درصووود و حداکثر پنج درصووود از مجموعه واقعیتي را مي نفاریروزنامههای در کار تخیل» 

سهم واقعیت را  95توان ظرف تخیل را نمي .کنیممي صلي نفاریروزنامهواقعیت در کار  .درصد گرفت 5درصد و  ، ثقل و هسته ا

 (53، ص 1383)قندی،  «.است در خدمت واقعیت ایماند پیرایهاست و آنچه برای تخیل باقي مي

 .است و نه همه قطعات گمشده پازلای کامل و بیست قطعه يپس تخیل در این حرفه، یک یا حداکثر دو قطعه گمشده از پازل

ستعنصر تخیل در خبر تلویزیوني به نسبت خبر مکتوب مشکل  ه، پیادهچرا که در روزنام .تر و از حساسیت بیشتری برخوردار ا
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ستنفار حرفهکردن این تخیالت مجاز، برای روزنامه شنا کردن قلم با صفحه کاغذ ا سطه وتخیالت نویسنده بي .ای فقط در حد آ ا

 در خبر تلویزیوني ابتدا باید معادل تصویری منطبق با موضوع را .گیرد و کار تمام استبندد و آفرینش شکل ميبر کاغذ نقش مي

در اینجا باید متن از زبان  .ای( و سووپس آن را برای مخاطب قابل باور کردیافت )حال به صووورت بازسووازی واقعي یا مجازی رایانه

صویری انتقال یابد شتاری به زبان ت ضوع نمونه .نو صالح و  .کنیمای ذکر ميبرای درک بهتر مو شي از کانون ا سین قندی گزار ح

این گزارش  .است تهیه کرده 1374شهریور  25اند برای نشریه اخبار مورخ ي که به خاکستر نشستهتربیت تهران با عنوان کودکان

)به راستي چرا خبر تلویزیوني  .پذیرفته است صورتهایي است که با نوجوانان خالفکار و مجرم در این محل ای از مصاحبهمجموعه

ي رود؟( در جایای پسند نميرسانه نشین ولي شدیداًبه سمت گزارش از شخص با موضوعیت چنین افراد گمنام، منزوی و حاشیه

ای شخصي و سپس غافلفیر کردن زن خانه و دختر جوان وی و کشتن آن دو را با چاقو از این گزارش، نوجواني نحوه ورود به خانه

ست بدون آن که از آن  .دهدح ميشر ستاني به مخاطب ارائه کرده ا صورت دا شفر این واقعه را با تخیل خود درآمیخته و به  گزار

 .های گزارش هماهنگ کرده و جذابیت بخشیده استرا با کل قسمتآنکه اینضمن  .شود يصداقتبيبرداشت کذب و 

ستادههزن در چ .شوددر باز مي»  ست ارچوب در ای سیکلت مي .ا دهیم چه شویم، تو خیابان ویراژ ميسوار مي و خریمموتور

شقي داره سرها از پله .ع شین ميمي .شودها تمام ميپله .خریمرویم خانه ميمي .روندها باال ميپ ارچوب هزن در چ .خریمرویم ما

خون روی صورت  ،نشیندخورد و ميمي ن زنروی گرد تیغ چاقو در هوا چرخي .خریمرویم موتورسیکلت ميمي .در ایستاده است

ارچوب در هترس روی چ .شودها سرازیر ميخون به پهنای پله .ها، روی ماشین، روی خانه، موتورسیکلتروی پله پاشدمي هاپسر

 (97و   96، صص 1383)قندی،  .آیدجواهر باال مي و ز موتورسیکلتاخون کند، فرار مي از خون پسری .نشیندمي

ست که طرح جذابي را برای گروگاندر  ستا گاوراس، در ابتدا، این تخیل خبرنفار ا شهر دیوانه، به کارگرداني کو گیری از فیلم 

ای دهد که به شوویوهادامه فیلم، تالش او را برای تحقق آن تخیل نشووان مي .آوردطریق دربان ناراضووي و اخراجي موزه به ذهن مي

، کارگردان برای عینیت بخشیدن به ماجرای شکنجه خبرنفار «هدف، خبرنفاران در عراق»در فیلم  .دیابکامالً قابل باور، عینیت مي

سویکانادایي که  ست که اینکار ماجرا را برای خودش بازگو مي از  سازی کرده ا شدن وی را باز شکنجه  شود، لحظاتي کوتاه از 

، دو جنفجوی یهودی با کریسوووتین «جنفجویان خدا»از فیلم  نومحافظه کاران یهودی در اپیزود .مخاطب باور پذیرترکرده اسوووت

 .ندکنالمقدس بازی ميکنند و اینک پس از چهل سال لحظاتي از حادثه ورود مسلحانه خود را به محوطه بیتامانپور مصاحبه مي

سال  صحنه موجود به همان محل در  صله  سربازان  1967بالفا ستيرو لحظه ورود همان افراد به همراه دیفر  صهیونی برش  ژیم 

 .خوردمي

ر با مسیحیان د نهای مسلمانااینجا درگیری در .تری هستیمشاهد بازسازی خالقانه «تاریخچه حضور اسالم در اروپا»در فیلم 

این  .گیردشود، مورد بازسازی قرار ميعروسکي سنتي که هر ساله در زمان مشخصي درآن ناحیه اجرا مي ينمایش ایتالیا از طریق

سند سنتي کامالً واقعي و عیني و  سم  سازی فانتزی بوده و در عین حال یک مرا ست یباز صویری قوی برای برنامه ا ای در ج .ت

 يشود و در اثنای آن، شاهد مراسمدیفری از همین اثر مستند، درگیری این دو جناح در منطقه آندلس در اسپانیا، شرح داده مي

ستیم که طي آن بازیفران با لباسنم شادینتعزیه مانند و کاروا ضمون ه شي با همان م های عربي و اروپایي به جنگ با هم به ای

  .صورت نمادین مشغولند

 .پردازیمهای تخیل در خبر ميدر اینجا به برخي از ویژگي 

    .مرز تخیل در خبر تلویزیون، نرم خبر بودن موضوع است .1

 .یابدازی کوتاه برخي از حوادث کلیدی )در گذشته، حال یا آینده( نمود ميصورت بازسدر بسیاری موارد، تخیل به .2
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ادثه، ذهنیت صدا و تصویر، ح فنونتوان با استفاده از بلکه با حرکتي خالقانه مي ،بازسازی عیني و بصری واقعه نیست تنهاتخیل  .3

 .یا مفهومي را به مخاطب القاء نمود بدون نمایش ظاهری آن

 .ارتباط با هم برای روشن شدن ابعاد مختلف موضوع باشدظاهر بياند عامل پیوند حوادث مختلف و بهتوتخیل مي .4

  .ی، مجاز نیستنفارروزنامهپردازی کردن کل یک موضوع خیال 5

های وال استریت ژورنال، الماس خبری، گیالس، ساعت در خبرنویسي مدرن نقش تخیل در حال پررنفتر شدن است مثل مدل. 6

 ...شني و 

 .های مهم خبر تلویزیوني، ترساندن خبرنفار از کاربرد به جا و به موقع عنصر تخیل استاز عارضه .7

 .طلبدشایستفي و درایت سردبیر را ميولي کند های خبری نیز نقشي فعال ایفا ميبخشتخیل در چینش  .8
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