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مقدمه 
و  ارتباطی  رسانه های  گسترش  و  توسعه  با 
اطالعاتی در سر تا سر جهان، مرزهای جغرافیایی 
درنوردیده شده و حریم های خصوصی معنای 
سابق خود را از دست داده اند. امروزه رسانه ها نه 
تنها در سطح کالن و در ابعاد جهانی نقش آفرینی 
خصوصی  حریم  شکستن  با  بلکه  می کنند، 
خانواده ها و افراد همه ابعاد زندگی آنان را تحت 
تأثیر خود قرار داده اند تا حدی که می توان گفت 
رفتارهای  فرماندهی  موارد  برخی  در  رسانه ها 
افراد را در اختیار خود گرفته اند. در این شرایط 
وجود مقوله ای که بتواند این بازیگر عرصه زندگی 

اجتماعی و خصوصی را کنترل کند به انسان ها در 
برابر قدرت اقناع سازی و تحمیلی رسانه ها قدرت 
ایستادگی، تفکر و انتخاب بدهد، کامال احساس 
می شود. نبود این مقوله باعث شده تا انسان ها در 
برابر سیاست های اقناعی رسانه ها به موجوداتی 
منفعل و پذیرنده تبدیل شوند و قدرت تفکر و نقد 
آنان رو به افول و زوال برود. به عبارتی رسانه ها 
به جای آن که در دست آن ها باشند، انسان ها را 
تحت اختیار خود درآورده اند و معنای انسان را به 
عنوان موجودی متفکر، مختار و آگاه و انتخاب گر 
تحت تأثیر قرار داده اند. در دوران معاصر که با 
ظهور و بروز انبوهی از رسانه ها با تکنیک های 

بررسی و مطالعه نظری؛ 
رابطه اقناع و سواد رسانه ای
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چکید�ه
قدرت  دارای  و  فعال  پرسشگری،  روحیه  با  شهروندانی  پرورش  و  آموزش 
گزینش و انتخاب از ضروریات یک جامعه توسعه یافته است، که ضرورت آن 
در شرایط اشباع رسانه ای فعلی و پیچیده شدن تکنیک های اقناعی رسانه ها 
دوچندان می شود. رسانه ها با به  کارگیری انواع فنون متقاعدسازی سعی در 
اقناع مخاطب و تأثیرگذاری بر نگرش ها و رفتارهای آنان در راستای اهداف 
و سیاست های خود دارند. در این شرایط مخاطبان با مجهز شدن به مقوله 
با  را  نقادانه و متفکرانه  ارتباطی دو سویه،  برقراری  توانایی  سواد رسانه ای 

رسانه ها خواهند یافت و در برابر آن ها موجوداتی منفعل نخواهند بود.
در این مقاله نخست به تحلیل مفاهیم کلیدی یعنی اقناع و سواد رسانه ای و 
ابعاد آن ها از دیدگاه صاحب نظران پرداخته و سپس به چگونگی فرایند اقناع 
و نظریه های مربوط به آن و همچنین بسط مفهوم سواد رسانه ای و تأثیر آن 

بر مقوله اقناع اشاراتی شده است.
در ادامه شناخت فنون و روش های اقناع به منظور رشد سواد رسانه ای مورد 

بحث قرار گرفته است.
واژگان�کلید�ی

اقناع، رسانه، مخاطب، ارتباطات، پیام، اطالعات
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مخاطب  متقاعدسازی  و  پیام  تولید  پیچیده 
هستیم، ضروری است که به سمت تربیت و 
پرورش مخاطبان فعال و انتخاب گر حرکت کنیم. 
براي آن که انسان بتواند در یک جامعه رسانه اي 
شده، عملکرد و ارتباطات اجتماعي سالم، مطلوب 
و مناسبي را داشته باشد، باید بتواند رسانه ها را بر 
اساس ماهیت، اهداف و سیاست هایی که دارند از 
یکدیگر تمیز دهد و بداند در ارتباط با رسانه ها 
سؤاالت اساسي و نقدهای خود را چگونه بیان 
کند تا به مخاطب منفعل، ناتوان، پذیرنده صرف 
و فاقد قدرت گزینش تبدیل نگردد. به عبارتی در 
فضایی که رسانه ها به انواع فنون اقناعی مسلح 
هستند نیازمند مقوله ای به نام سواد رسانه ای 

هستیم. 
این بحث که در مقوله سواد رسانه ای مطرح 
و  توانایي ها  از  تا  مي خواهد  افراد  از  می شود، 
مهارت هاي خود بهره گیرند و به هنگام تماشاي 
برنامه هاي تلویزیون خود را به جاي کارگردان، 
نویسنده، بازیگر و دیگر عوامل حرفه اي تولید و 
حتي منتقدان فرض نمایند، و از این منظر به 
پردازش و گزینش اطالعات ارائه شده بپردازند. 
)حبیبی نیا، 1382( لذا در برابر فنون اقناعی 
و یا ترفندهای متقاعدکننده رسانه ها، مخاطب 
می بایست به سواد رسانه ای مسلح مجهز گردد. 
اقناع از مهم ترین و کلیدی ترین مباحث علم 
ارتباطات و مباحث مربوط به نهاد رسانه است. 
برای  شاخص  یک  عنوان  به  که  طوری  به 
می شود.  شناخته  رسانه ای  موفقیت  سنجش 
بین رسانه و اقناع یک رابطه تنگاتنگ وجود 
دارد و نمی توان این دو را از یکدیگر تفکیک 
کرد؛ به طوری که در تعریف ارتباطات از مفهوم 
از  است  »ارتباط عبارت  بهره گرفته اند.  اقناع 
جستجو برای دست یافتن به تمام وسایل و 
امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران«. 
)محسنیان  راد، 1385: 43( لذا اقناع جزئی از 
رسانه و علم ارتباطات است و به عنوان یکی 
از کارویژه های آن شناخته می شود. چنان چه 
هزینه های  وظایفش  انجام  برای  رسانه ای 
اقناع مخاطبان  اما در  سنگینی را خرج کند 

خود به موفقیتی نرسد، قطعا منابع را به هدر 
را  متعددی  اقناع هدف های  برای  است.  داده 
بیان داشته اند. اقناع متناسب با خواست رسانه 
و اهداف صاحبان رسانه هدف یا اهداف خاصی 
را دنبال می کند. عالوه بر هدف صاحبان رسانه 
از ارتباط برقرار کردن با مخاطبان، می توان نوع 
تعریف و تفسیر آنان از انسان و مفهوم اقناع را 
نیز در تعیین هدف اقناع دخیل دانست. به هر 
حال در این زمینه اختالف نظرهایی وجود دارد 
به طوری که گفته می شود در مورد اقناع، سه 

دیدگاه متفاوت ارائه شده است.
دیدگاه اول بر این امر است که هدف از پیام هاي 
اقناعي تغییر در رفتار مخاطبان است. اما گروه 
دوم بر این باور هستند که هدف از پیام هاي 
شامل  را  مخاطبان  نگرش  در  تغییر  اقناعي 
می شود. این گروه مي گویند که پیام گذار اقناعي 
این قدرت را ندارد که در رفتار و زندگي مخاطب 
تغییر ایجاد کند و یا بر هنجارهاي گروهي و 
وابستگي هاي او اثری بگذارد. در وهله اول باید 
بر نگرش های او تأثیر بگذارد، و از مسیر تغییر 
در نگرش ها است که می توان به تغییر در رفتار 
آنان امیدوار بود. یک دیدگاه دیگر هم وجود دارد 
که می گوید هدف از اقناع تغییر در نگرش یا 
تغییر رفتار مخاطب نیست بلکه هدف تغییر در 
ادراک است. »بر حسب این دیدگاه اقناع چندان 
هم متضمن تغییر نگرش یا رفتار فرد در قبال 
بردارنده  بلکه در  یک موضوع محرک نیست، 
تغییر ادراک فرد از آن چیزي است که هدف 
محرک است و فرد درباره آن، نگرش خود را 
ابراز مي کند«. )کاوشگران روابط عمومی، اقناع 
و شیوه های عملی متقاعد سازی مخاطب( لذا 
تغییر ادراک را هدف اصلي پیام اقناعي می دانند؛ 
زیرا تغییر در ادراک است که منجر به تغییر 
نگرش در مورد موضوعي مشخص مي شود. در 
هر حال آن چه که می بایست مد نظر قرار گیرد 
توسعه و رشد پایاپای فنون اقناعی رسانه ها و 

سواد رسانه ای مخاطبان است.
اهمیت و ضرورت

جامعه امروز ما به لحاظ ارتباطی و اطالعاتی 
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آن، شرایط  به  به سر می برد که  در شرایطی 
اشباع رسانه ای می گویند. شرایطی که در آن 
مخاطبان با انبوهی از رسانه ها و پیام های تولیدی 
همواره با تکنیک ها و فنون پیچیده اقناعی رو 
به رو هستند. به طوری که گاهی در برابر آن 
تفکر  برای  تسلیم محض می شوند و فرصتی 
و نقد ندارند. امروزه رسانه ها به مثابه یک ابزار 
کارکردهای مثبت و منفی دارند. همان طور که 
رسانه ها می توانند ابزاری برای آگاهی بخشی به 
جامعه و رشد اطالعات آنان باشند، می توانند 
ابزاری برای فریب و گمراهی آنان نیز باشند. 
با رشد تکنیک های اقناعی مبتنی بر فریب و 
پیچیده شدن آن، از سواد رسانه ای به عنوان 
اقناع  تکنیک های  برای خنثی سازی  راهکاری 
یاد کرده اند.  با هدف فریب مخاطب  رسانه ای 
سواد رسانه ای می تواند مخاطب را در شناخت 
اهداف فریبکارانه رسانه ها یاری و از متقاعد شدن 
آنان بر اثر روش های اقناعی رسانه ها جلوگیری 
کند. در این شرایط مخاطبان برای مصون ماندن 
از سیاست ها و فنون اقناعی رسانه ها و یافتن 
فرصتی برای نقد و بررسی پیام ها نیازمند دانش 

و علمی هستند که آنان را یاری نماید.
تا  می کند  کمک  مخاطب  به  رسانه ای  سواد 
و  تکنیک ها  سیاست ها،  اهــداف،  شناخت  با 
روش های رسانه ها با نگاهی متفکرانه تر و نقادانه تر 
به پیام های ارسالی توجه نمایند و به راحتی در 
مقابل تکنیک های اقناع سازی رسانه ها متقاعد 
نشوند و هر پیامی را نپذیرند. سواد رسانه ای به 
مخاطبان کمک می کند تا به جای آن که در برابر 
سیاست های اقناعی و تکنیک های متقاعدسازی 
باشند  پذیرنده صرف  و  تابع  منفعل،  رسانه ها 

مخاطبانی فعال، آزاد و فرهیخته شوند.
از  یکی  بلیک  دن  ــل،  دالی ایــن  ــالوه  بر  ع
دالیل  رسانه ای،  سواد  عرصه  پژوهشگران 
برای ضرورت مندی سواد رسانه ای  را  دیگری 

بیان می کند، که عبارت هستند از:
واسطه  با  و  میانجی  محیط  یک  در  ما  الف( 

زندگی می کنیم.
ب( سواد رسانه ای بر تفکر انتقادی تأکید می کند.

ج( وجود سواد رسانه ای، بخشی از حیات یک 
شهروند فرهیخته و تحصیل کرده است.

یک  در  را  فعال  مشارکت  رسانه ای،  سواد  د( 
محیط اشباع شده رسانه ای ترویج می دهد.

تا  ما کمک می کند  به  آموزش رسانه ای  هـ( 
کنیم.  فهم  و  درک  را  ارتباطی  فناوری های 

)قاسمی، 1386: 95(
تا  به مخاطبان کمک می کند  رسانه ای  سواد 
علی رغم همه فنون اقناعی رسانه ها دست به 
نگاه  و  انتقادی  بزنند و حس  آگاهانه  انتخاب 
رسانه ای  سواد  باشند.  داشته  را  خود  نقادانه 
می تواند به مخاطب بیاموزد که پیام های تولیدی 
توسط  اقناعی  فنون  کمک  به  شده  ارسال  و 
رسانه ها تا چه اندازه می تواند فریبکارانه، تحریف 
شده و وارونه باشد. سواد رسانه ای زیست بهتر 
در دنیای رسانه ای را برای مردم جامعه فراهم 
می کند. به عبارتی سواد رسانه ای یک رویکرد 
تقویت  فردی،  استقالل  حفظ  برای  آموزشی 

قدرت انتقادی و گزینشی است.
مهم ترین  دونکان  باری  نظر  به  همچنین 
ضرورت های سواد رسانه ای از سوی رسانه های 

جمعی عبارت هستند از:
الف( رسانه ها بر حیات فرهنگی و سیاسی ما 

سلطه دارند.
ب( تقریبا همه اطالعات، جز مواردی که آن ها 
را به طور مستقیم تجربه می کنند، رسانه ای 

شده اند.
و  ارزشی  مدل های  هستند  قادر  رسانه ها  ج( 

رفتاری پرقدرتی خلق کنند.
د( سواد رسانه ای می تواند مصرف رسانه ای ما را 
لذت بخش تر کند و یک رابطه انفعالی را به یک 

رابطه فعال تبدیل نماید.
هـ( رسانه ها بدون فعال کردن خودآگاه، بر ما 

اثر می گذارند. )کرباسیان، 1389: 3(
به هر حال با توجه به همه تفاوت دیدگاه های 
برای  روشی  عنوان  به  عمدتا  اقناع  موجود، 
تأثیرگذاری و جهت دهی ذهنی جهت گرایش 
به موضوعی خاص یا انجام فعالیتی خاص انجام 
ابزار یا روشی نیرومند  می شود. بنابراین اقناع 
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است که در صورت به  کارگیری و اجرای صحیح 
آن می تواند چنان عمل کند که نگرش، گرایش و 
باورهای مخاطبان را دگرگون و دستخوش تغییر 
کند و آن چنان تحولی ایجاد نماید که کنش ها و 
رفتارهای خاصی توسط مخاطبان صورت گیرد. 
شناخت مقوله اقناع و تکنیک ها و اهداف آن 
توسط رسانه ها می تواند دانش و سواد رسانه ای 
ما را تقویت کند و در دنیای رسانه ای امروز که 
از سوی  اخبار  و  اطالعات  انبوه  آماج  انسان ها 
انواع و اقسام رسانه ها در طول شبانه روز زندگی 
خود هستند، آنان را در ساختن زندگی بهتر و 
آگاهانه تر و انتخاب های عالمانه تر یاری رساند. لذا 
ضرورت دارد که ما چه به عنوان اقناع گر و چه به 
عنوان اقناع شونده، اقناع را شناخته و با اصول و 

فنون اقناع گری آشنا گردیم.
ادبیات نظری

در حوزه های  اقناع  بحث  اهمیت  به  توجه  با 
ارتباطات  علوم  جمله،  از  علوم  مختلف 
به  دست  بسیاری  متفکران  و  اندیشمندان 
نظریه پردازی و تولید ادبیات نظری در این حوزه 
زده اند که از ابعاد و با دیدگاه ها و رویکردهای 
به  این بخش  به آن پرداخته اند. در  مختلفی 
از مهم ترین نظریه های  بیان و معرفی برخی 

ارائه شده پیرامون موضوع اقناع می پردازیم.
نظریه  یادگیري

اولین  نظریه  اقناع توسط، کارل  هاولند با عنوان 
نظریه یادگیری بیان شد. بر اساس این نظریه ، 
فراگیري نگرش هاي متفاوت، اکتسابي است و 
نگرش ها رفتارهاي انسان ها را مي سازند. نظریه  
یادگیري نیز با بهره گیري از تئوري فراگیري، 
اقناعي که در پي تغییر  بر آن است که پیام 
نگرش یا ایجاد نگرش جدید در مخاطب براي 
است،  مخاطب  از  خاصي  رفتار  به  دست یابي 
هنگامي به هدف خود مي رسد که اقناع کننده 
و  )پراتکانیس  شود.  پذیرفته  گیرنده،  توسط 
الیوت، 1379: 29 - 35( بر این اساس می توان 
گفت، چهار مرحله  فرایند یادگیري که مؤثرترین 

الگو در زمینه  اقناع هستند عبارت هستند از:
پیام باید توجه  گیرنده را به خود جلب کند.. 1

ادله  پیام باید فهم و درک شود.. 2
بیاموزد . 3 را  پیام  استدالل هاي  باید  گیرنده 

بپذیرد.  حقیقت  به  عنوان  را  آن هــا  و 
گیرنده باید انگیزه اي براي عمل بر اساس 

یادگیري ها داشته باشد.
حتي . 4 پیام،  یک  گاهي  ادراکــي؛  واکنش 

بدون برخورداري از برخي از مراحل تئوري 
یادگیري نیز مي تواند، اقناع کننده باشد. بر 
اساس تئوري واکنش ادراکي هدف، جذب 
اقناع است.  شرکت کننده   فعال در فرایند 
عامل مهم و تعیین کننده در این تئوري، 
افکاري است که در حین دیدن و شنیدن 
پیام در ذهن شنونده جریان مي یابد. اقناع 
به چگونگي تفسیر و واکنش گیرنده بستگي 
دارد. این رهیافت، روش موفقي در سمت 
 و سو دادن به افکار فرد مورد هدف است 
تا همسو با نظرات گوینده  پیام بیندیشد 
افکار  و هرگونه تفکر خالف را تضعیف و 

موافق را تقویت  کند. )بینگلر، 1367: 66(
یادگیری اجتماعی یا مدل سازی می گوید، ما 
با مشاهده دیگران و تقلید از آنان رفتارها را 
می آموزیم. مدل های رسانه ای می توانند منبع 
مشاهده ای یا اتفاقی، یادگیری محسوب شوند.

نظریه  یکپارچگي اطالعات
نظریه   اقناع،  بحث  در  جدید  رویکردهاي  از 
اندرسون  نورمن  است.  اطالعات  یکپارچگي 
از جمله کساني است که این نظریه را خوب 
پرورانده است. در این نظریه، فرض بر آن است 
که  است  شیوه اي  نتیجه   نگرش،  تغییر  که 
افراد تمام اطالعات مرتبط با موضوع نگرش را 
یکپارچه مي کنند. هنگامي که شخص اطالعات 
جدیدي مرتبط با تغییر نگرش خود دریافت 
مي کند، وزن و ارزش آن نگرش تغییر مي کند. 
این تغییر وزن به درستي و صحت آن اطالعات 

بستگي زیادي دارد. )تانکارد، 1381(
نظریه کاشت

در  تئوري ها  نفوذترین  با  و  قوي ترین  از  یکي 
که  است،  کاشت  تئوري  رسانه ها  تأثیر  مورد 
بر اساس تحقیقات و بررسي هاي جورج گربنر 
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شکل گرفت. وي به خاطر ویژگي هاي منحصر 
و  سادگي  یعني  تلویزیون  پیام هاي  فرد  به 
قابلیت تکرارپذیري برنامه ها و همچنین به دلیل 
سلطه اي که )نسبت به سایر رسانه ها( بر جامعه 
آمریکایي داشت، مطالعات خود را بر تلویزیون 
متمرکز کرد. به زعم او، تلویزیون تخم نگرش 
خاصي را به جهان، در ذهن مخاطبان مي کارد و 
تماشاي مستمر تلویزیون در دراز مدت مي تواند 
بر باورهاي مردم و رفتار آن ها اثر بگذارد. به اعتقاد 
گربنر، تماشاي زیاد تلویزیون،  آدم ها را شبیه هم 
مي کند و آن ها را وادار مي کند تا واکنش هاي 
مشابهي به رخدادهاي ملي و بین المللي از خود 
نشان دهند. )ویلیامز، 1386: 197( گربنر واژه 
کاشت را براي رد عقاید سنتي درباره تأثیرات 
آني تلویزیون و تأکید بر تأثیرگذاري طوالني 
برد.  کار  به  زیاد  استفاده  سبب  به  آن،  مدت 
از  کاذب  تصویري  رسانه ها،  است  معتقد  او 
حقیقت به مخاطبان خود عرضه مي کنند؛ تا 
رسانه  محتواي  تفسیر  از  مخاطب،  که  آن جا 
دست برمي دارد و به جاي آن که حقیقت عیني 
پیرامون خود را دریابد، تمایل مي یابد حقیقت 
بینندگان  کند.  باور  را  رسانه ها  تصاویر  بودن 
داشت،  اعتقاد خواهند  واقعیتي  به  همیشگي 
که با آن چه در تلویزیون نشان داده مي شود، 
هماهنگ است؛ در حالي که تلویزیون ضرورتا 
دنیاي واقعي را منعکس نمي کند. )لیتل  جان، 
1384: 753( گربنر بیان مي کند که پیام هاي 
تلویزیون در مورد واقعیت، جاي تجربه شخصي و 
سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است. )مک  
کوایل، 1385: 392( رویکرد کاشت راه و روشی 
را که رسانه ها از آن طریق دیدگاه مان را نسبت به 
جهان آشکار می سازد خصوصا از طریق تماشای 

تلویزیون به نمایش می گذارد.
نظریه برجسته سازي

فرض اساسی نظریه برجسته سازی آن است که 
رسانه ها به ما می آموزند چه چیزی مهم است. در 
برجسته سازی رسانه ها لزوما به ما چنین القائی 
نمی کنند که درباره یک موضوع چه فکر کنیم 
بلکه تنها برتری و اولویت وابسته به مقدار و نوع 

پوشش داده شده به موضوع را ارائه می کنند.
برجسته سازي یعني این اندیشه که رسانه هاي 
خبري با ارائه خبرها، موضوعاتي را که عامه راجع 
به آن ها فکر مي کنند، تعیین مي نمایند. توجه 
رسانه هاي جمعي به موضوعي موجب مي شود 
اهمیت آن، در نظر عموم افزایش یابد. )سوربن 
و تانکارد، 1381: 352( کارکرد برجسته سازي 
تأثیر گذاشتن  به  را گرایش رسانه ها  رسانه ها 
بر آن چه مردم درباره  آن فکر خواهند کرد یا 
توصیف  کرده اند.  مي کنند،  تلقي  مهم  آن چه 
راجرز و دیرینگ برجسته سازي را چنین تعریف 
مي کنند؛ فراگردي که به واسطه آن رسانه هاي 
تأثیرات  و  موضوعات  نسبي  اهمیت  جمعي 
گوناگون را به مخاطب منتقل مي کنند. )ویندال و 
دیگران، 1387: 262( بخش عمده پژوهش هاي 
برجسته سازي حکایت از این دارد که مطبوعات 
واقعیت هاي  که  نیستند  آینه اي  )رسانه ها( 
جامعه را چنان که هست منعکس کنند، بلکه 
نورافکن هایي هستند که هنگام نورافشاني ممکن 
است تحت تأثیر گروه هایي که منافع خاصي در 
یک موضوع دارند و یا عوامل دیگر قرار گیرند. 

)سوربن و تانکارد، 1381: 359(
هستند  معتقد  رسانه  صاحب نظران  از  برخي 
که، دست اندرکاران رسانه هاي جمعي هنگامي 
که وظیفه  روزانه  انتخاب، تنظیم و نشان دادن 
اخبار را انجام مي دهند، در شکل  دادن واقعیت 
اجتماعي ما نقش مهمي ایفا مي کنند. از نظر 
ایجاد  رسانه هاي جمعي؛  توانایي  اثر  این  آنان 
تغییر ساخت در میان افراد براي ساختن و شکل 
شده  نامیده  برجسته سازي  آن ها،  فکر   دادن 
است. آنان این کارکرد رسانه را محملي براي 
مهم ترین اثر ارتباط جمعي، یعني توانایي اش در 
تنظیم و سازمان دادن جهان براي ما مي دانند. 
نیز  دیگر  برخي   )753  :1384 جان،  )لیتل  
نتیجه برجسته سازي را این طور دانسته اند که؛ 
شکل  را  ما  اذهان  تصاویر  جمعي  رسانه هاي 
 )399  :1385 تانکارد،  و  )سوربن  مي دهند. 
رسانه ها مي توانند از طریق ارائه انتخابي و تأکید 
بر برخي از موضوع ها، ادراکات ما را از حقایق و 
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هنجارهاي جامعه مشخص کنند و با این شیوه 
به شکل دهي واقعیت هاي اجتماعي در اذهان ما 
بپردازند. )تن؛ 1388( البته باید توجه داشت که 
صرفا میزان تکرار یک موضوع و دفعات طرح آن 
در رسانه، نشان از برجسته سازي آن نمي دهد 
رسانه؛ همچون  امکانات مختلف  و  ابعاد  بلکه 
اندازه  عنوان، انعکاس در صفحه اول، موقعیت 
در پخش خبري، استفاده از عکس و جلوه هاي 
برجسته سازي  در  مي توانند   … و  بصري 

موضوعات، دخیل باشند.
نظریه کوشش درخور 

این نظریه توسط پتي و کاچیوپو ارائه شده است. 
پردازش  زمینه  در  مناسبی  نظریه، مدل  این 
اطالعات و شیوه متقاعد ساختن است. در این 
نظریه تفکر یک متغیر واسطه اي براي متقاعد 
شدن است و هرگونه متقاعد شدن و کیفیت 
اطالعات  پــردازش  چگونگی  به  بستگی  آن 
پیرامون موضوع دارد. منظور از کلمه کوشش 
در این نظریه به مفهوم تالش فکری است که 
مستلزم اعمال میزانی از پردازش موشکافانه در 
اطالعات است. هدف چنین کوششي رسیدن 
مبناي  بر  تصمیم گیري  و  متقن  نتایج  به 
اطالعات معتبر است. میزان اعمال کوشش، به 
عواملی چند بستگی دارد، از جمله به میزان 
ارزش و اهمیتي که افراد براي موضوع مورد 
نظر قائل هستند. هر قدر موضوع براي فرد از 
درجه اهمیت بیشتري برخوردار باشد، کوشش 
فکري بیشتري نیز بذل بررسي اطالعات مربوط 
از اهمیت  اما اگر موضوع  به آن خواهد کرد. 
چنداني برخوردار نباشد، نیازي هم به اعمال 

کوشش فکري احساس نخواهد شد.
مفهوم درخور در این نظریه به مفهوم برازنده، 
شایسته و متناسب است. یعني اعمال سطحي 
با  متناسب  و  برازنده  )شناختي(  کوشش  از 
دارد.  افراد  نزد  موضوع  که  اهمیتي  درجه 
بنابراین اصطالح کوشش درخور، به درجاتي از 
کوشش هاي فکري داللت دارد که فرد بسته به 
درجه اهمیت موضوع یا ارزشي که ممکن است 
براي آن قائل باشد )کم یا زیاد(، هنگام پردازش 

اطالعات مربوط به آن اعمال مي کند. )حکیم  
آرا، 1384: 131 - 130(

براي  فکري  رهگذر  دو  نظریه،  این  پایه  بر 
متقاعد شدن وجود دارد؛ شیوه مرکزي و شیوه 

پیراموني.
شیوه مرکزي، پردازش مرکزي را دامن مي زند 
به  پیام  و آن هنگامي است که خود موضوع 
هر علت ممکن اهمیت یافته، مورد توجه قرار 
مي گیرد. اما شیوه پیراموني با پردازش پیراموني 
است که چیزهایي  آن هنگامي  و  دارد  رابطه 
وراي موضوع مورد توجه قرار گرفته، سبب تغییر 
نگرش مي شوند. نگرش حاصل از هر یک از این 
دو شیوه تفکر به لحاظ کیفي با یکدیگر متفاوت 
)Alexander, Buhl, Sperl; 2001: 652( .هستند

نگرش هاي شکل گرفته از طریق شیوه مرکزي 
از پایداري و استحکام زیادي برخوردار هستند 
خود  از  بیشتري  مقاومت  تغییر،  برابر  در  و 
نشان مي دهند. اما نگرش هاي شکل گرفته از 
طریق شیوه پیراموني ناپایدارتر هستند و عمر 

کوتاه تري دارند. )حکیم  آرا، 1384: 132(
نظریه ترغیب

پویا  بر  که  است،  سویه  دو  فرایندی  ترغیب 
بودن ترغیب کننده و ترغیب شونده تأکید دارد. 
در این فرایند، افراد به ترغیبی پاسخ می دهند، 
که به آن ها کمک می کند تا به خواسته هایشان 
همین  به  شود.  رفع  نیازهایشان  یا  برسند 
نیازهای  باید  ترغیب کننده  که  است  دلیل 

ترغیب شونده را مد نظر داشته باشد.
از نظر ویکتوریا اودانل و جون کیبل، ترغیب 
فرایندی پیچیده، مداوم و دارای کنش متقابل 
است که در آن یک فرستنده و یک گیرنده 
هم  به  شفاهی  غیر  یا  شفاهی  نمادهای  با 
پیوند می یابند که از طریق آن ترغیب کننده 
می کوشد در ترغیب شونده نفوذ کند تا تغییری 

را در رفتارش بپذیرد. )دهقان، 1387: 126(
فیلیپ کاتلر جاذبه های تبلیغاتی را به سه دسته 

کلی تقسیم می کند: 
جاذبه های منطقی و اطالع  رسان. 1
جاذبه های هیجانی، عاطفی. 2
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جاذبه های اخالقی )همان، 127(. 3
و صریح  طور مشخص  به  منطقی  جاذبه  در 
 ... و  آن  ویژگی های  خودکاال،  کاال،  مزایای 
مطرح می گردد. در پیام هایی که این نوع جاذبه 
را دارند، کیفیت، صرفه جویی، فایده و کاربرد 
منطقی  جاذبه  در  می شود.  داده  نشان  کاال 
خودداری  حاشیه ای  مسائل  به  پرداختن  از 
می شود. در واقع در تبلیغی با استفاده از این نوع 
جاذبه، عمده ترین دغدغه تبلیغ کننده این است 
که ذهن مخاطب را به خود کاالیی که فراهم 
می آورد، جلب کند و از پرداختن به حواشی و 
تحریک احساسات افراد خودداری می کند. در 
مورد کاالهایی که خریدار عالقه مند به دانستن 
جزئیات فنی و نحوه کارکرد آن است، این نوع 

جاذبه مناسب به نظر می رسد. )همان، 128(
در مقابل تبلیغ با جاذبه منطقی، تبلیغ با جاذبه 
احساسی قرار دارد. در تبلیغ با جاذبه احساسی 
برخالف جاذبه منطقی، رویکرد اصلی، تحریک 
احساسات فرد و برانگیختن آن و رسیدن به 
مقصود از این طریق است. از طریق تبلیغ با 
کافی،  اطالعات  نمی توان  احساسات،  جاذبه 
مفید و مناسبی را در خصوص کاال به مخاطب 
انتقال داد. )همان( عدم اعتماد مصرف کننده 
نسبت به انگیزه ها، ادعاها و آگهی ها، واقعیتی 
است که به نظر می رسد نظریه پردازان تبلیغات 
باید درباره آن تحقیق کنند، به ویژه آن هایی که 
با تکیه بر دیدگاه های جامعه شناسی تبلیغات، 
می پندارند که مصرف کنندگان، اکثر پیام ها را 
می پذیرند و باور می کنند. )فریدون وردی  نژاد، 

اقناع و متقاعدسازی در اطالع  رسانی( 
بر اساس تحقیقاتی که توسط سازمان های اصلی 
نظرسنجی آرای عمومی آمریکا از سال 1930 تا 
1992 اجرا شده محققان دریافتند که حدود 70 
درصد از مصرف کنندگان، این گونه فکر می کنند 
که تبلیغات در اکثر اوقات کاذب است و در صدد 
آن است که مردم را به خرید کاالهایی تشویق 

کند که به آن ها نیاز ندارند.
تعریف نظری اقناع

برخی معتقد هستند نقطه اوج مبحث ارتباطات 

قناعت  و  است  قناعت  آن  مصدر  است.  اقناع 
یعني بسندگي، سیري، اشباع، بي نیازي و به ثمر 
نشستن و کامل شدن. و این ها همه نشانه هایي 
از پیروزي و رضایت مندي است. )فریدون وردی  
نژاد، اقناع و متقاعدسازی در اطالع  رسانی( به 
طور کلي؛ اقناع هدف اساسي و غایي همه نوع 
رفتارهاي ارتباطي است. ارتباط موفق و مؤثر آن 
گونه ارتباطي است که نتیجه دلخواه یعني اقناع 
را به دنبال داشته باشد. در این صورت مي توانیم 
به آن ارتباط متعالي نیز بگوییم. )متولي، 1384: 
74( اقناع به عنوان یک مفهوم از تعاریف متعدد 
و کثیری برخوردار است و هر کس بر اساس 
زاویه دیدی که نسبت به این مفهوم دارد، دست 
به ارائه تعریف آن زده است. اقناع را می توان یک 
فرایند ارتباطی دانست که تماس گیرنده به وسیله 
فنون رسانه ای، نگرش، رفتار یا ادراک مخاطبان 
خود را مورد هدف قرار می دهد. دیدگاه  ها درباره 
اقناع متفاوت است و در هر گفتمانی به شکلی 
متفاوت تعریف می شود. به همین دلیل، تعریف 
جامع و کاملی از این مفهوم، دشوار است. همان  
طور که از مفهوم ارتباطات تعاریف متعددی ارائه 
شده، برای اقناع هم می  توان تعاریف متفاوتی 
ارائه کرد. این واژه در لغت به معنای خرسند 
کردن و خشنود گردانیدن است. )معین، 1363 و 
دهخدا، 1325 - 1352( برخی اقناع را محصول 
نهایی یک فرایند ارتباطی موفق می دانند و آن 
را معیاری برای سنجش میزان موفقیت رسانه ها 

در فرایند برقراری ارتباط با مخاطب می دانند.
اقناع یکي از غایات هر ارتباط، اعم از انساني یا 
رسانه اي است. در دستگاه هاي عظیم رسانه اي، 
پایان،  در  و  مي شود  صرف  بسیار  هزینه اي 
نتیجه  نهایي با میزان اثرگذاري بر مخاطبان 
در  فرایند  این  که  آنگاه  و  مي شود  سنجیده 
حد اعال تحقق مي پذیرد، گفته مي شود اقناع 
صورت یافته است. اقناع در زمره  آثار زیرپوستي 
در حوزه  ارتباطات است که وراي ظواهر قدرت 
و اقتدار صورت مي گیرد. مخاطبان، چنان چه 
به اقناع برسند، انگیزه هاي دروني مي یابند و 
خود رسوالن اندیشه یا هر پیام ارتباطي دیگر 
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خواهند شد. )ساروخانی، 1383(
در  نفوذ  با  مترادف  را  اقناع  دیدگاه  این 
مخاطب می داند. رسانه ای که بتواند به وسیله 
اجرا  به  ارتباطی  فرایند  در  که  تکنیک هایی 
می گذارد در ذهن و فکر مخاطب نفوذ کند و او 
را تحت تأثیر قرار دهد توانسته است عملیات 
اقناع یا متقاعدسازی را به خوبی به اجرا درآورد؛ 
لذا در تعریف اقناع از مفهوم نفوذ بهره گرفته اند.

نفوذ  از  اقناع عبارت است  ارتباطات،  در علوم 
یافتن در مخاطبان، به منظور نیل به مقاصد 
خاصی، با بررسی و ارزیابی افکار و احساسات 
آن ها. )حسینی پاکدهی، 1381: 10( همان طور 
که دیده می شود، در این تعریف، تأکید عبارت بر 
مفهوم نفوذ یافتن در دیگران است. این نفوذ را 
که برخی برقراری ارتباط مؤثر خوانده  اند، مبتنی 
بر عواملی چون سازگاری، هماهنگی، پیوستگی 
زمینه های  کردن  فراهم  لذا  است؛  توافق  و 
مخاطبان،  متقاعدسازی  راستای  در  مشترک 
الزم است. تغییر در کنش یا رفتار مخاطب یکی 
دیگر از کلید واژه های کمکی در تعریف مفهوم 
اقناع است. به طوری که غایت اقناع را تغییر در 

رفتار دانسته اند. 
اقناع، فرایندی است که در آن هر نوع پیامی به 
قصد شکل دادن، تقویت کردن یا تغییر دادن 
کنش دیگران به وجود می  آید. )لسر،2011: 2( 
»در این تعریف، تغییر و تقویت مورد تأکید قرار 
گرفته است. انسان ها معموال در زندگی روزانه 
برای دست یابی به نیازهای مادی و معنوی به 
شیوه های مختلف با یکدیگر برخورد و ارتباط 
ابزارهای  از  استفاده  با  زمینه  این  در  دارند. 
اندیشه و احساس بر یکدیگر تأثیر می گذارند 
و با قانع سازی همدیگر به بحثی مشترک از 
همچنین  می یابند.  دست  منافع  و  اندیشه 
سازمان ها، گروه ها و نهادهای مختلف اجتماعی 
و ارتباطی نیز تالش می کنند با تأثیرگذاری بر 
بخشی از توده های مردم که می تواند آن ها را 
تحت عنوان مخاطب یاد کرد، به نحوی شیوه 
اندیشه و عمل را در آنان کنترل نمایند یا آنان 
را وادار سازند که در جهت خواست و میل آن ها 

عمل کنند. به عبارتی افراد یا گروه ها در جریان 
برخوردهای اجتماعی می کوشند تا با گفتگو 
با یکدیگر به اقناع همدیگر بپردازند؛ و از این 
طریق در محدوده زندگی اجتماعی به سمت 
دلخواه حرکت کنند.« )رسانه های الکترونیک، 

شیوه های اقناع در افکار عمومی(
اقناع فرایندي است که از خالل آن مي کوشیم 
تعبیر  به  و  دهیم  تغییر  را  دیگران  نگرش  تا 
ساده تر به مفهوم کوشش براي تغییر نگرشي 

است. )کیا سعیدي، 1383(
کلید  اقناع  مفهوم  تعریف  برای  بخواهیم  اگر 
واژه هایی را استخراج کنیم و نام ببریم می توانیم 
از اصطالحات و واژه هایی چون تحت تأثیر قرار 
دادن، تأثیر، تغییر نگرش، تغییر ارزش، تغییر 
رفتار، تغییر دیدگاه، کنترل، سلطه، رسوخ پایدار، 
مجاب کردن و سرانجام نفوذ کردن نام برد. میان 
معنای کلمات کلیدی استخراج  شده از تعاریف 
اقناع، چندان تفاوت فاحشی نیست و در واقع با 
اندکی تسامح می  توان آن ها را در معنای دیگری 

به کار برد. )مؤذنی و احمدی، 1393(
تعریف نظری سواد رسانه ای

خود  کتاب  در  بار  اولین  لوهان  مک  مارشال 
تحت عنوان درک رسانه گسترش ابعاد وجودي 
انسان این واژه را به کار برده است. مک لوهان 
معتقد است؛ زماني که دهکده جهاني تحقق یابد 
الزم است انسان ها به سواد جدیدي به نام سواد 

رسانه اي دست یابند. )صدیق بناي، 1385(
سواد رسانه ای مجموعه ای از رویکردها است که 
مخاطبان به طور فعاالنه برای مواجهه گزینشی 
با رسانه ها و تحلیل و ارزیابی نقادانه محتوای 
رسانه ای برمی گیرند تا معنای پیام هایی را که 
با آن ها مواجه می شوند، تفسیر کنند. )هاجر 

حسین خواه، 1389(
چشم اندازها  از  مجموعه ای  رسانه ای  سواد 
است، که ما به طور فعاالنه برای قرار گرفتن در 
معرض رسانه از آن ها بهره برداری می کنیم تا 
معنای پیام هایی را که با آن ها مواجه می شویم، 

تفسیر کنیم. )پاتر، 1385: 17(
سواد رسانه اي مهارت هاي الزم را براي برقراري 
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ارتباطي متفکرانه و آگاهانه با رسانه ها مي آموزد 
نقادانه  و  تحلیلي  دیدگاهي  حال  عین  در  و 
می کند.  فراهم  رسانه اي  پیام هاي  به  نسبت 

)قاسمی، 1385: 97(
یک  در   )Media Literacy( رسانه اي  سواد 
نوع  یک  از،  است  عبارت  کلي  بسیار  تعریف 
آن  اســاس  بر  که  مهارت  بر  متکي  درک 
مي توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را 
شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایي کرد. 
این درک به چه کاري مي آید؟ به زبان ساده، 
سواد رسانه اي مثل یک رژیم غذایي است که 
هوشمندانه مراقب است که چه موادي مناسب 
هستند و چه موادي مضر؛ چه چیزي را باید 
مصرف کرد و چه چیزي را نه یا این که میزان 
مصرف هر ماده بر چه مبنایي باید استوار باشد. 
سواد رسانه اي مي تواند به مخاطبان رسانه ها 
بیاموزد که از حالت انفعالي و مصرفي خارج 
شده و به معادله متقابل و فعاالنه اي وارد شوند 
که در نهایت به نفع خود آنان باشد. به دیگر 
سخن، سواد رسانه اي کمک مي کند تا از سفره  
رسانه ها به گونه اي هوشمندانه و مفید بهره مند 

شویم. )شکرخواه، 1385(
سواد رسانه اي از دو سو فرایند ارتباط جمعي 
را مورد توجه قرار مي دهد. از یک سو به این 
موضوع مي پردازد که پیام های رسانه ای با چه 
ادبیات و تکنیک هایي محصوالت رسانه اي را 
تولید مي کنند، و آیا مخاطبان نیز با این ادبیات 
درک  به  قادر  و  دارند  آشنایی  تکنیک ها  و 
رمزگشایی پیام هاي رسانه ای هستند؟ وی از 
سوی دیگر جامعه اي که افراد آن سواد رسانه ای 
پیام هاي  تحلیل  و  تجزیه  عهده  از  و  دارند 
رسانه اي برمی آیند آن جامعه از توسعه انساني 
و اجتماعي بیشتري در مقابله با هجوم رسانه ای 
برخوردار است. در چنین جامعه اي افراد، دیگر 
مخاطب صرف، منفعل و تحت کنترل رسانه ها 
برخورد  پیام ها  با  فعال  به طور  بلکه  نیستند 
مي کنند و به مخاطب انتخاب گر و گزینش گر 

مبدل خواهند شد. )عباس خسروانی، 1394(
مهم ترین  از  یکي  عنوان  به  رسانه اي  سواد 

پدیده هاي عصر اطالعات ظهور مي کند، تا به 
مخاطب کمک کند سطح اطالعات و دانش 
خود را باال برده و سعي کند از سر عادت و 
صرفا براي سرگرمي و تفریح از رسانه ها استفاده 
نکند، بلکه با بینش و آگاهي الزم به تولید و 

تفسیر پیام ها بپردازد. )نصیری، 1384(
زماني که ما بتوانیم کنترل بیشتري نسبت به 
رسانه ها و تعابیر آن ها داشته باشیم، مي توانیم 
به تأثیرات مثبت ناشي از آن ها را قوت بخشیده 
تأثیرات منفي آن ها بکاهیم. به عبارتي؛  از  و 
قابل  غیر  ضــروري،  پاسخي  رسانه اي  سواد 
اجتناب و واقع نگر نسبت به محیط الکترونیکي 
پیچیده و دائما در حال تغییر و تحول اطراف ما 

است. )منصور شاکریان، 1392(
رسانه ها، ابزار اقناع افکار عمومی 

امروزه جهان تا حد زیادی در قلمرو رسانه های 
جمعی و فناوری های ارتباطی قرار گرفته است 
و این پیش بینی »آلوین تافلر« در دهه 1980 
رسانه ها،  فرستنده ها،  را  آینده  بود  گفته  که 
تبادل  شیوه های  و  پیام رسانان  و  پیام گیران 
اطالعات، محور مانورهای قدرت آینده را شکل 
خواهند داد، تا حدی به واقعیت پیوسته است. 
رسانه ها امروز نگرش ها و رفتارهای افراد را با 
روش ها و تکنیک های اقناعی خود تحت تأثیر 
قرار می دهند. به طوری که یکی از کارویژه های 
رسانه ها، اقناع مخاطبان است. امروزه رسانه ها 
تبدیل به نهادي شده اند با قواعد و هنجارهاي 
سایر  و  جامعه  به  را  نهاد  این  که  خود،  ویژه 
نهادهاي اجتماعي پیوند مي زند. از سوي دیگر 
سازمان هاي رسانه اي یکي از منابع قدرت در 
جوامع امروزي به شمار مي روند، یعني ابزاري 
و  جامعه  در  نوآوري  و  مدیریت  کنترل  براي 
جانشیني براي زور و سایر منابع قدرت. همچنین 
آن ها عرصه اي را فراهم آورده اند که روز به روز 
بیشتر مسائل زندگي روزمره در آن ها متجلي 
رسانه اي  سازمان هاي  آن،  بر  عالوه  مي شوند. 
اغلب جایگاه بروز تحول در فرهنگ جامعه چه 
به معني هنر و اشکال نمادین و چه در معني 
مدها، خلق و خوها، شیوه هاي زندگي و هنجارها 
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هستند. سرانجام این که این سازمان ها به منبع 
قالب تعاریف و شکل گیري واقعیت اجتماعي 
در نزد افراد جامعه تبدیل شده اند. )فرهنگي، 

روشندل  اربطاني و برقي، 1383: 86(
آوردن  دست  به  برای  فردا  و  امــروز  نسل   
از  ناشی  تهدیدات  کردن  خنثی  و  فرصت ها 
رشد و توسعه رسانه ها و پیچیده شدن فنون 
اقناع سازی رسانه ها به این درک نیاز خواهند 
داشت که رسانه های جمعی چگونه بر جامعه 

تأثیر می گذارند.
تأثیرگذار در هر  نهادهاي  از  یکي  نهاد رسانه 
جامعه است. رسانه هاي همگاني از قدرتمندترین 
سازمان هاي عصر نوین هستند. به عنوان مثال، 
اکثریت مردم در کشورهاي پیشرفته در هر جاي 
جهان مي گویند که به تلویزیون بیش از هر منبع 
اطالع  رساني دیگري اعتماد دارند. تلویزیون به 
خاطر دیداري بودن، آني بودن و راحت بودن 
از حیث اعتبار، گوي سبقت را از سایر وسایل 

ارتباطي مي برد. )الل،  1379: 87 - 88(
مسلما آن کسانی که توانایی نقد و بررسی و 
بهتر  باشند  دارا  را  ارتباطی  پیام های  ارزیابی 
می توانند به شناخت فنون اقناعی رسانه ها پی 

ببرند و وارد تعاملی دو طرفه با رسانه گردند.
ویژگي هاي فرایند ارتباطات اقناعي

یکی از اقدامات اساسی در جهت رشد سواد 
رسانه ها  اقناعی  فنون  مقابل  در  رسانه ای 
با  است.  اقناع  فرایند  ویژگی های  شناخت 
شناخت این ویژگی ها می توان اقناع فریب کارانه 
را از اقناع صادقانه تمیز داد. ارتباطات اقناعي 
غیر فریب کارانه از یک  سری ویژگي ها برخوردار 

هستند که برخي از آن ها عبارت هستند از:
y  هدف و نیت خیر: هدف ارتباطات اقناعي

خلوص  از  و  بوده  پاک  آلودگي ها  از  باید 
بهره مند باشد.

y  نور به جان ها  راستي  و  صداقت: صداقت 
اعتماد مي بخشد و اعتماد سنگ بناي رفیع 

قناعت و اجابت است.
y  :خاکستري سفید،  نه  سیاه،  نه 

مطلق  انگاري شایسته انسان خردورز نیست. 

مطلق انگاري، یکي از موانع برقراري ارتباط 
اقناعي نیز مي باشد.

y  از یکي  غش  و  بي غل  زبــان  صراحت: 
ابزارهاي مفید متقاعدسازي است.

y  و اساسي  لوازم  از  تعاملي:  و  سویه  دو 
امن  فضاي  وجود  متقاعدسازي  ضروري 

تبادل آراء و گفتگو و تعامل است.
y  ،اقناع زبان آشنا: از دیگر مؤلفه هاي مهم 

زبان آشناي مفاهیم است. آشنا در برابر غریبه 
است و زبان غریبه زباني است که مخاطب آن 
را آشنا نیابد، به راحتي به ذهن نیاید و انرژي 

و توان بسیاري براي ادراکش الزم آید.
y  مستند و مستدل: از نشانه هاي مستحکم

است.  آن  بودن  مستدل  سخن،  هر  بودن 
یعني داللت دادن به دالیل و براهین روشن 

و قابل قبول.
y  ابزار مناسب: از دیگر اصول و مؤلفه هاي

اقناع و متقاعدسازي، انتخاب ابزار و مجراي 
مناسب براي حمل و نقل و ارسال و انتشار 

پیام است.
y  معقول و منطقي: محتواي پیامي که اقناع

مخاطبین را نشانه گرفته، ناگزیر مي باید به 
سالح عقالنیت و تفکر منطقي مجهز باشد.

y  نشأت پیامي  هرگونه  مشروع:  منشاء 
گرفته از منبع و بستري است که کیفیت 
آن منبع و بستر در ساختار و محتواي پیام 
تجلي مي یابد و مي تواند یکي از مؤلفه هاي 

نحوه تأثیرگذاري بر مخاطبینش باشد.
y  :)جذابیت( پیراستگي  و  آراستگي 

مقصود آن است که از معطر کردن و مالحت 
بخشیدن به پیام ها و در یک کالم زیباسازي 

آن ها غفلت ننماییم.
y  :)همترازي با مخاطب )مخاطب شناسي

مجموعه عناصر هدف، منبع، پیام و ابزار باید 
با مخاطب در یک تراز باشد. )متولي، 1384، 

)152 - 206
هدف فرایند اقناع

یکی دیگر از راهکارهای تقویت سواد رسانه ای 
شناخت هدف یا اهداف فرایند اقناع رسانه ها 
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است. به طور کلي اقناع هدف اساسي و غایي 
ارتباط  است.  ارتباطي  رفتارهاي  نوع  همه 
موفق و مؤثر آن گونه ارتباطي است که نتیجه 
دلخواه یعني اقناع را به دنبال داشته باشد. در 
این صورت مي توانیم به آن ارتباط متعالي نیز 

بگوییم. )متولي، 1384: 74(
 من پیامي مي فرستم و مخاطبین با دریافت این 
پیام سه نوع واکنش مي توانند داشته باشند: رد و 
نفي، بي تفاوتي و خنثي، پذیرش و رضایت مندي. 
رخ  پذیرش  حالت  که  زماني   )147 )همان، 
مي دهد، مي توان گفت که گیرنده و مخاطب 
اقناع شده است. »اقناع به عنوان فرایند ارتباطاتي 
تعریف مي شود که در آن یک منبع شواهد و 
نتایجي را بیان مي کند و هدف وي غالب آمدن 
بر دریافت کننده و ایجاد تغییري در وي است.« 
داراي صفاتي  اقناع   )716 :2001 .Mason(
است که اشکال دیگر قدرت فاقد آن هستند، 
آزادي  روان شناختي  خاصیت  دربردارنده  زیرا 
است و ترغیب شوندگان احساس مي کنند که 
موافق میل خود اهداف و رهنمودهاي تعیین 

شده را انجام مي دهند. )بینگر، 1376، 10( 
ترغیب  و  اقناع  که  مي کنند  احساس  برخي 
واژه اي منفي است و حکایت از دخالتي غیر 
منصفانه در افراد دارد. ما مي خواهیم بیان کنیم 
که این واژه مثبت است و چنین نیست. اقناع 
متفاوت  نگریستني  براي  افراد  متقاعد کردن 
و عمیق در مفاهیم و اشیاء است. زماني که 
ما دیگران را قانع مي کنیم، ما به دنبال تغییر 
در رفتار، ادراک، قضاوت و ... سایرین هستیم. 
 .Alexander. Fives. Buhl. Mulcher(
2002: 796( به طور کلي، ارتباط متقاعدگرایانه 
عبارت است از طرح هر پیامي که به قصد شکل 
شناختي،  پاسخ هاي  تغییر  یا  تقویت  دادن، 

عاطفي و رفتاري دیگران طراحي شده باشد. 
ترغیب مخاطب  دنبال  نوعي  به  ما  اقناع،  در 
هستیم. ترغیب عبارت است از؛ تمهیدپردازي 
برانگیختن  و  انگیزه سازي  آمــاده ســازي،  و 
اهداف  راستاي محقق ساختن  مخاطبین در 
عمدتا تبلیغي. ابزارهاي ترغیب عبارت هستند 

ارقام و  و  آمار  آواز، دکور،  از؛ شعر، موسیقي، 
را  اقناع  ما می توانیم  )متولي، 1384: 65(   ...
در بسیاری از فعالیت های روزمره خود ببینیم 
که از فنون متقاعدسازی برای تأثیرگذاری بر 

مخاطب استفاده می کنند.
فعالیت هاي شناخته  شده رسمي و غیر رسمي 
متعددي در جامعه رواج دارند که خواسته یا 
ناخواسته از فنون ارتباط متقاعدگرایانه استفاده 
مي کنند و همواره هدف آن ها تأثیرگذاري بر 
مردم است. »اطالع  رساني، خبر، آموزش، مشاوره، 
تبلیغ و جنگ رواني در ردیف شناخته شده ترین 
ارتباطات محسوب مي شوند.«  گونه  این  انواع 
)حکیم  آرا، 1384: 5( به عنوان مثال می توان 
از تبلیغ به عنوان یکی از مفاهیم نزدیک به اقناع 
یاد کرد. به طوری که تبلیغ شکل کنترل شده اي 
از ارتباط اقناعی است که با استفاده از فنون و 
تکنیک های مختلف مي کوشد تا بر مخاطبان 

خود اثر بگذارد.
سیاست های متقاعدسازی

رسانه ها  متقاعدسازی  سیاست های  شناخت 
یکی دیگر از راهکارها و روش های رسیدن به 
سواد رسانه ای است که مهارت های الزم برای 
برقراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با رسانه ها را 
به ما می آموزد و در عین حال رویکردی نقادانه 
و تحلیل گرایانه نسبت به تولیدات رسانه ای به 
ما می دهد. از فرایند اقناع در رسانه ها استفاده 
تالش  رسانه ها  کلی  طور  به  می شود.  زیادی 
در  را  متقاعدسازی  سیاست های  می کنند 
به  ادامه  در  که  دهند،  قرار  خود  کار  دستور 

برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد.
با  شدیدا  شنونده  که  وقتی  ایجاد شک:   .1
دیدگاه اقناع کننده مخالف است، بهترین راه 
ممکن برای گوینده ایجاد شک در اطمینان 
او نسبت به درستی موضوع و از بین بردن 
آرامش او در انتخاب موضع کنونی اش است.

برابر  در  شنونده  اگر  مقاومت:  کاهش   .2
است،  میانه رو  مخالف  اقناع کننده  مواضع 
ندارد،  وجود  همفکری  حال  هر  در  اما 
با  صریح  مخالفت  می تواند  اقناع کننده 
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دیدگاه های طرف مقابل را کاهش دهد و او 
را به سوی بی طرفی هدایت کند. از شنونده 
باره  یک  را  دیدگاهش  که  نمی رود  انتظار 
بلکه هدف، درک و تشخیص  عوض کند، 

ارزش های متفاوت با ارزش های او است.
یک  به  شنونده  که  وقتی  تغییر موضع:   .3
موضع خاص پای  بند و ثابت  قدم نیست، 
این زمان برای بیان نظرات اقناع کننده برای 

تأثیر روی ذهن فرد مقابل، مناسب است.
4. تقویت موضع: اگر شنونده از قبل میانه رو 
گوینده  باشد،  اقناع کننده  نظر  با  موافق  و 
می تواند پیامی را طراحی کند که مواضع 
کنونی شنونده را تقویت کند مخالفت پنهان 
ذهنی او را از بین ببرد و به تدریج او را به 
به دیدگاه گوینده  سمتی هدایت کند که 

شدیدا عالقه مند و وفادار شود.
5. ایجاد رفتار: وقتی یک شنونده به شدت 
به موضع اقناع کننده عالقه مند شده باشد، 
هدف منطقی این است که او همان گونه 
این  می خواهد.  اقناع کننده  که  کند  رفتار 
هدف  از  مرحله  تکامل  یافته ترین  مرحله 

اقناعی است. )دهقان، 1387: 124(
فنون اقناع

و  تبلیغات  اصلي  به  وظیفه  امروزه  که  اقناع 
روابط عمومي ها تبدیل شده، از فنون مختلفي 
در راستاي ترغیب دیگران بهره مي جوید که 
برخي از آن ها از این قرار هستند؛ استفاده از 
پاداش دهنده  و  دل پذیر  تداعي  که  نمادهایي 
دارند، انتخاب دقیق رهبران فکري به  عنوان 
کانال هاي ارتباط با عموم، استناد به نمادهاي 
که  میراث ها  و  پرچم  مثل  فرهنگي  ارزشي 
هستند.  عاطفي  حمایت هاي  برانگیزاننده 
در  را  دانشی  رسانه ها  اقناعی  فنون  شناخت 
اختیار ما قرار می دهد که آنان را برای مواجهه 
با چالش های زندگی آماده می سازد به طوری 
که به او قدرت اختیار در مواجهه با رسانه و 
برنامه ها و محتوای آن را می دهد و به آن ها 

می آموزد که پیام را تفسیر کنند.
رسانه ها برای اجرای سیاست های اقناعی خود 

برخی  می کنند.  استفاده  مختلفی  فنون  از 
تکنیک ها و فنون رایج اقناع از این قرار است:

1. تبلیغ: هدف فعالیت های تبلیغاتی، عالوه بر 
اطالع  رسانی، ایجاد انگیزه هم هست.

که  است  ارتباطی  فرایند  نوعی  تلقین:   .2
موجب پذیرش مسئله مورد نظر می شود، اما 
این پذیرش مبتنی بر دالیل منطقی نبوده و 

به صورت ناآگاهانه محقق می شود.
3. تقلید: در تقلید عناصری از تلقین وجود 
تقلید  دیگری  از  یعنی هر جا کسی  دارد. 
می کند برتری آن تقلید برای او ثابت شده 

است.
4. تصویرسازی: در تصویرسازی برای اقناع 
مخاطب تصویر خاصی از موضوع مورد نظر 

برای مخاطب بیان می شود.
5. غفلت زایی: اقناع گران، گاهی برای اقناع 
مخاطبین خود، دست به غفلت زایی می زنند. 
به  طور مثال، کشورهای قدرت مند و مهاجم 
جهت اقناع ملت خود، نسبت به لزوم صرف 
هزینه  در جهت جنگ با کشورهای دیگر، 
برای  تهاجم  مورد  از کشور  تصویر خاصی 
ملت خود می سازند؛ مثال او را تروریست و 

خطری برای کشور معرفی می کند.
6. آموزش: اقناع گر باید اهمیت پیام و ضرورت 
برقراری ارتباط را اثبات کرده و پیام رسانی 
کند. البته نه صرف پیام رسانی بلکه رساندن 
پیام به مخاطب با استدالل منطقی وکمک 
دریافت صحیح  و  ابهامات  رفع  برای  او  به 
و کامل پیام و پس از آن باید از احساس؛ 
عواطف و ... مخاطب بهره گیری کند تا اقناع 
)خشنودی پیام ده و پیام گیر( حاصل شود. 

)اقتباس از شرف الدین، 1387(
بحث و بررسی

اقناع سازی یکی از روش های رسانه ها در انتقال 
مفاهیم به مخاطبان است. رسانه ها با به کارگیری 
انواع فنون متقاعدسازی سعی در اقناع مخاطب 
و تأثیرگذاری بر نگرش ها و رفتارهای آنان در 
راستای اهداف و سیاست های خود دارند. سواد 
که  اجتماعی  مهارت  یک  عنوان  به  رسانه ای 
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می تواند با شناخت، معرفت و درک متقابل بین 
مخاطبان و رسانه های جمعی همراه باشد؛ به 
عنوان یک فرایند ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی 
می تواند در عصر حاضر مورد بهره برداری قرار 
گیرد. در این شرایط مخاطبان با مجهز شدن 
به مقوله سواد رسانه ای توانایی برقراری ارتباطی 
دو سویه، نقادانه و متفکرانه را با رسانه ها خواهند 
یافت و در برابر آن ها موجوداتی منفعل نخواهند 
بود. سواد رسانه ای به مخاطب و کاربران کمک 
می کند تا در برابر روش های اقناع رسانه ها دچار 
انفعال نشوند. آموزش شیوه های تفکیک، تمایز و 
شناسایی پیام ها و تولیدات رسانه ای به مخاطبان 
مهم ترین کارکرد این مهارت اجتماعی از سوی 
رسانه های جمعی می باشد. به عبارتی آموزش 
سواد رسانه ای، تفکر انتقادی را مورد تأکید قرار 
می دهد و آن را مهارتی الزم و ضروری برای 
تمامی شهروندان و افراد یک جامعه برمی شمارد 
اقناع سازی رسانه ها، منطقی عمل  تا در برابر 
کنند. بنابراین ضروری است در برنامه ریزی های 
کالن به گونه ای برنامه ریزی و عمل کرد تا در 
برابر هجوم رسانه های ارتباطی و سیاست های 
رسانه ای  سواد  آنان،  اغواگرانه  بعضا  و  اقناعی 
آموزشی  نظام  از  اساسی  جزئی  عنوان  به 
کشور به حساب آید. سیاست گذاران رسانه ای 
باید چارچوبی را تدوین کنند که در آن سواد 

رسانه ای یک هدف محسوب شود.
نتیجه گیری

و  ارتباطات  عرصه  در  گرفته  شکل  انقالب 
از  مجموعه ای  اخیر  دهه  چند  اطالعات طی 
بشری  جوامع  برای  را  تهدیدات  و  فرصت ها 
مسئله  با  را  متفکران  و  آورده  ارمغان  به 
از  حداکثری  بهره گیری  و  فرصت ها  افزایش 
تهدیدات  حداقل سازی  یا  خنثی سازی  و  آن 
مواجه کرده است. خلق انواع مسائل،آسیب ها 
طریق  از  جوامع  و  انسان ها  برای  بحران ها  و 
سیاست ها و فنون اقناعی در بستر فقر سواد 
تهدیدات  مهم ترین  از  یکی  آنان  رسانه ای، 
رسانه ای است که در حال حاضر سواد رسانه ای 
و  راهکارها  کارآمدترین  از  یکی  عنوان  به  را 

و  بوده  جهان  کشورهای  توجه  مورد  ابزارها 
سواد  مقوله  به  توجه  اساس  این  بر  هست. 

رسانه ای امری اجتناب ناپذیر است.
رسانه ها با توجه به اهمیت و دامنه تأثیری که 
دارند دارای کارکردهای مختلفی نیز هستند، 
باعث  جمعی  ارتباط  رسانه های  کارکردهای 
شده است که قدرت و نقش آن در حاکمیت 
که  کند  پیدا  گونه ای گسترش  به  بین المللی 
به  و  اطالعات  عصر  حاضر،  عصر  به  محققان 
جامعه ای که رسانه ها بر آن حاکمیت می کنند، 
جامعه شبکه ای بگویند. )فرهاد مهدوی، 1391(

برای به حرکت درآوردن و همراه سازی آدم های 
پیرامونی در راستای تغییرات و تحول و تعالی و 
برخوردار شدن از توانمندی آن ها صرف داشتن 
قدرت و به کارگیری انرژی کارساز نخواهد بود، 
و  اشیاء، محیط  پیرامونی همچون  انسان های 
ساختار سازمانی تابع ما نیستند پس باید تدبیری 
اندیشید و از رفتارهایی که خاستگاه اصلی آن 
باورها و الزامات و مشوق های مؤثر است، بهره مند 
شد. از جمله تدابیر اصلی و راهکارهای اساسی 
در این زمینه متوسل شدن به ارتباطات اقناعی 

یا اقناع گری است. )مجید قنبری، 1392(
دیگر  اشکال  که  است  صفاتی  دارای  اقناع 
قدرت فاقد آن است، زیرا دربردارنده خاصیت 
ترغیب شوندگان  و  است  آزادی  روان شناختی 
احساس می کنند که موافق میل خود اهداف 
و رهنمودهای تعیین شده را انجام می دهند. 
استفاده  بیشتر  خود  توانایی های  از  رو  این  از 
می کنند و به سطح باالتری از بهره وری دست  
می یابند. امروزه در تبلیغات، ارتباطات، مدیریت 
و فرماندهی که هر نوع فعالیت؛ دخل و تصرف 
در باورها و نمادها به منظور گرفتن رفتار مورد 
نظر یا تالش برای کنترل رفتار مخاطب و نیروی 
انسانی تعبیر می شود؛ تالش بر این است که 
برای جلوگیری از گاردگیری و اثرگذاری بیشتر 
با توسل به تعقل و احساس مخاطب ابتدا نوعی 
رضایت روانی را از برقراری ارتباط حاصل کرده 
و سپس اهداف خود را دنبال نمایند، که اگر این 
چنین گردد خشنودی و رضایت مندی حاصل 
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خواهد شد. )مجید اسدی، اسفند 1387(
سواد رسانه اي، توانایي فهم این مسئله است 
تلویزیون،  رادیو،  مثل؛  جمعي  رسانه هاي  که 
فیلم و مطبوعات چگونه کار مي کنند، معاني و 
مفاهیم را به چه نحو مي سازند و چگونه پیام ها 
مي نمایند.  ارائه  و  سازماندهي  هوشمندانه  را 
سواد بصري توانایي فهم، تفسیر، ارائه اظهار و 
نمادگرایي یک تصویر ایستا یا متحرک است و 
این که چگونه ابزارهاي تصویري، سازماندهي و 
ساخت پیدا مي کنند تا معاني را بسازند و نیز 
چگونگي درک تأثیر آن ها بر روي تماشاگران 
است. سواد انتقادي نیز، توانایي درک این مسئله 
است که چگونه تمام سخنرانان، نویسندگان و 
تولیدکنندگان محتواي بصري، در یک بافت با 
اجتماعي  نمودهاي شخصي،  با  زمینه خاص 
)مژگان  مي گیرند.  جاي  معنادار  فرهنگي  و 
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