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مدل کاربردی ارتباطات اقناعی

چکیده
موضوع  است.  شده  بحث  آن  مختلف  گونه های  و  ارتباط  مفاهیم  دربــاره  مقاله  این  در 
اساسی مقاله ارتباطات اقناعی است. از این رو ضمن تعریف اقناع، به موضوع ارتباطات 
اقناعی،  ارتباطات  درباره  است.  شده  پرداخته  کنونی  جوامع  در  اقناع  اهمیت  و  اقناعی 
گی های ارتباطات اقناعی بحث شده است.  فرایند اقناع، راه های دستیابی به اقناع و ویژ
کانال  و  پیام، مخاطب  گی های منبع،  ویژ آن،  که در 4 الیه  ارائه شده  این باره مدلی  در 

بیان شده است.
گی هایی مانند اعتبار، جذابیت و قدرت منبع اشاره شده است. در  در الیه منبع، به ویژ
گی هایی مانند دقت، صحت، رعایت انصاف، واقع گرایی، پردازش خوب  الیه پیام، به ویژ
سواد  مانند  گی هایی  ویژ به  مخاطب،  الیــه  در  اســت.  شــده  بیان  پیام  اهمیت  درجــه  و 
رسانه ای، اعتماد مخاطب، عالقه مخاطب و تشابهات با منبع اشاره شده است. در الیه 
ارتباطی  موانع  و  کانال  با  موضوع  تناسب  بودن،  تعاملی  مانند  گی هایی  ویژ به  نیز  کانال 

اشاره رفته است.

کلیدی:   گان  واژ
 گونه شناسی ارتباطات، ارتباطات اقناعی، فرایند اقناع، مدل ارتباطات اقناعی.

مقدمه
تفاهم  و  تفهیم  اســاســی  شــاهــراه  ــبــاطــات  ارت
ــت. بــســتــر و  ــ و تــســهــیــم مــعــنــی در جـــوامـــع اس
زمینه ای برای زندگی مشترک و تشکیل هر نوع 
اجتماعات است. بدون وجود این بستر تفاهم 
از  نمی گیرد.  شکل  اجتماعی  زندگی  و  مشترک 
زندگی  ابعاد  تمام  بر  کلیدی  این مفهوم  این رو 
و  زمینه  هر  با  متناسب  و  است  انداخته  سایه 
کاربردی برای آن تعریف شده است. از  موضوع، 
گرفته  گونه های مختلف ارتباطات شکل  این رو 
مرسوم ترین  از  تــعــدادی  بــه  ایــن جــا  در  اســت. 
شکل  لحاظ  از  ارتباطات  می شود.  اشاره  آن ها 
گروهی،  ارتباطی )ارتباط با خود، میان فردی، 
سازمانی، جمعی(، بازیگران ارتباطی )ارتباطات 
ــبــاطــات  ــات و ارت ــوان ــی ــی، ارتـــبـــاطـــات ح ــان ــس ان
و  اقناعی  )ارتــبــاطــات  هــدف گــذاری  ماشینی(، 
اطــالعــی(، مسیر ارتــبــاطــی )ارتــبــاطــات افــقــی و 
)ارتباطات  مخاطب  بر  تأثیر  مورب(،  و  عمودی 
)ارتباطات  عملکرد  و  ساختار  بــی اثــر(،  و  مؤثر 

رســمــی و غــیــررســمــی(، تــکــنــولــوژی )ارتــبــاطــات 
ــبــاطــات  ســنــتــی و جـــدیـــد(، شــیــوه ارســــال )ارت
آنالین و آفالین(، محوریت و اهمیت )ارتباطات 
پــیــام مــحــور، رســانــه مــحــور و مــخــاطــب مــحــور(، 
سیار(،  و  ثابت  )ارتباطات  ارتباطی  تجهیزات 
نوع رسانه )ارتباطات صوتی، تصویری، مکتوب 
کاربردی  )ارتباطات  پیام  کاربرد  اینترنتی(،  و 
ــوزه جــغــرافــیــایــی )ارتــبــاطــات  ــردی(، حـ ــبـ و راهـ
روستایی، شهری، ملی، بین المللی و جهانی(، 
سیاسی،  فرهنگی،  )ارتــبــاطــات  پیام  مــوضــوع 
مخاطب  کــنــش  وا اقـــتـــصـــادی(،  و  اجــتــمــاعــی 
رمــزگــذاری  ــه(،  دوســوی و  یک سویه  )ارتــبــاطــات 
کالمی و غیرکالمی(، شیوه ارائه  پیام )ارتباطات 
از  غیرشفاهی(  و  شفاهی  )ارتباطات  اطالعات 

جمله این شقوق هستند.
اقناعی«  »ارتباطات  مقاله  این  اساسی  شاه بیت 
ارتباطات  اقــنــاع،  مقوله  ــاره  دربـ نویسنده  اســت. 
اقناعی، انواع فعالیت های اقناعی، ویژگی ارتباطات 
اقناعی، راه های دستیابی به اقناع و فرایند اقناع 

حجت اله عباسی ▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
abbasi270@yahoo.com
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بحث می کند. درباره ویژگی های ارتباطات اقناعی 
مدلی در 4 بخش ارائه شده است.

ح مسئله طر
یک  در  دارد.  مــتــعــددی  گــونــه هــای  ــبــاطــات  ارت
اقناعی  گونه  دو  به  ارتباطات  کلی  تقسیم بندی 
به  اقناعی  ارتباطات  می شود.  تقسیم  اطالعی  و 
پیام  که پذیرش  ارتباطات اطالق می شود  نوعی 
به صورت داوطلبانه انجام شده و موجب تغییر، 
تقویت یا تثبیت نگرش و رفتار پیام گیرنده می شود. 
ارتباطات اقناعی در عصر اطالعات و عقالنیت گرایی 
از اهمیت زیادی برخوردار است. ارتباطات اقناعی 

در زمره ارتباطات انسانی قرار گرفته است و اهمیت 
و وزن زیادی در جامعه دارد.

انسان ها  تفاهم  و  تفهیم  اصلی  بن  و  خمیرمایه 
ارتباطات استوار اســت. بدون  بر  در همه جوامع 
ایــجــاد ارتــبــاط بــه نــدرت عملی در جــوامــع انجام 
خواهد گرفت. انجام هرگونه فعالیت بر نوعی ارتباط 
ــواع مسائل و  بنا شــده اســت. جوامع بشری با ان
مشکالت روبه رو هستند. گرد هم آوردن انسان ها و 
دستیابی به زبان مشترک برای حل آن ها به اتخاذ 

روشی هنرمندانه نیاز دارد.
از  جامعه  مسائل  حــل  بـــرای  همگرایی  ایــجــاد 
طریق به کارگیری هنرمندانه ارتباط میسر است. 
به  که  ارتباط  از  شیوه ای  به  دستیابی  ایــن رو  از 
آن  پذیرش  و  پیام  انتقال  ممکن  وجــه  بهترین 
گمشده هر فرد و سازمانی است  را میسر سازد، 
کمترین هزینه بیشترین دستاورد را  که بتواند با 
کند. ارتباطات اقناعی به  نصیب خود و جامعه 
چنین مهمی پاسخ می دهد. در این مقاله مدلی 
برای ارتباطات اقناعی ارائه شده است. این مدل 
و  تفهیم  به  دستیابی  ــرای  ب را  مراحلی  و  مسیر 

گروهی نشان می دهد. تفاهم به صورت فردی و 

مشخصات تحقیق
ــاربــردی  ک ــه طــراحــی مـــدل  ــ پــژوهــش حــاضــر ارائ
بر  ارتباطات اقناعی است. روش تحقیق مبتنی 
کتابخانه ای و مشاهدات  مطالعه اسناد و مدارک 
25 سال تجربه فعالیت حرفه ای در سازمان صدا 
این  در  اســت.  میان فردی  ارتباطات  و  سیما  و 
اقناعی  ارتباطات  کــردن  عملیاتی  بــرای  تحقیق 
ارتباطات  این مدل در  اســت.  ارائــه شده  مدلی 

کاربرد دارد. میان فردی و جمعی 
سؤال های تحقیق

ارتباطات اقناعی چه اهمیتی دارد؟
کاربرد دارد؟ در چه زمینه هایی 

فرایند و مراحل ارتباطات اقناعی چیست؟ 
ــرد در  ــارب ک بــا قابلیت  اقــنــاعــی  ارتــبــاطــات  مــدل 
ارتباطات میان فردی و گروهی و جمعی چیست؟

مفاهیم تحقیق
از  پیام  انتقال  گــرد  فــرا از  اســت  عبارت  »ارتــبــاط 
آن که  بر  مشروط  گیرنده  بــرای  فرستنده  ســوی 
مورد  معنای  با  معنا  مشابهت  پیام  گیرنده  در 
نظر فرستنده پیام ایجاد شود«. )محسنیان راد، 
1374، ص 57( »ارتباط همه روش  هایی است 
که از طریق آن ها یک فرد می تواند بر ذهن دیگری 
گذارد«. )ویور،95،1945( »ارتباط عبارت از  تأثیر 
فن انتقال اطالعات و افکار و رفتارهای انسانی از 
یک شخص به شخص دیگر است«. )معتمدنژاد 

به نقل از ادوین امری، 1391، ص 26(
گاهانه،  گاهانه یا ناآ »ارتباطات فرایندی است آ
از طـــریـــق آن  کـــه  نـــاخـــواســـتـــه،  یـــا  خـــواســـتـــه 
کالمی  احساسات و نظرات، به شکل پیام هایی 
گردیده است سپس ارسال،  و یا غیرکالمی بیان 
ممکن  فرایند  ایــن  می شود.  ک  ادرا و  دریافت 
)مبین  بیانگر3  یا  و  عاطفی2  گهانی1،  نا اســت 
اهداف خاص برقرارکننده ارتباط( باشد«. )برکو 
و لوین ها، ص 5( »ارتباطات، انتقال اطالعات از 
که برای  گونه ای  گیرنده است؛ به  فرستنده به 

هر دو قابل فهم و واضح باشد«. 
)رضائیان،1390، ص 472(

1. accidental

2. expressive

3. rhetorical

بــه نوعی  � اقــنــاعــی  ارتــبــاطــات   
ــات اطــــــاق مـــی شـــود  ــاطــ ــ ــب ــ ارت
کـــه پـــذیـــرش پـــیـــام بـــه صـــورت 
داوطلبانه انجام شده و موجب 
تغییر، تقویت یا تثبیت نگرش و 

رفتار پیام گیرنده می شود.
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گونه شناسی ارتباطات
گونه های زیادی دارد. در زیر بخشی  ارتباطات 
این  البته  و  است  شده  رصد  آن ها  مهم ترین  از 
توسعه  قابل  بیشتری  گونه های  به  تقسیمات 

است. )جدول شماره 1(

گونه شناسی ارتباطات جدول شماره 1: 

ف
ردی

گونه های ارتباطیشاخص 

شکل 1
ارتباطی

ارتباط با خود، میان فردی، گروهی، 
سازمانی، جمعی

بازیگران 2
ارتباطی

ارتباطات انسانی، ارتباطات حیوانات، 
ارتباطات ماشینی

ارتباطات اقناعی و اطالعیهدف گذاری3

مسیر 4
ارتباطی

ارتباطات افقی و عمودی )باال به پایین 
و پایین به باال( و مورب

تأثیر بر 5
ارتباطات مؤثر و بی اثرمخاطب

ساختار و 6
ارتباطات رسمی و غیررسمیعملکرد

ارتباطات سنتی و جدیدتکنولوژی7

ارتباطات آنالین و آفالینشیوه ارسال8

محوریت و 9
اهمیت

ارتباطات پیام محور، رسانه محور و 
مخاطب محور

تجهیزات 10
ارتباطات ثابت و سیارارتباطی

ارتباطات صوتی، تصویری، مکتوب نوع رسانه11
و اینترنتی

ارتباطات کاربردی و راهبردیکاربرد پیام12

حوزه 13
جغرافیایی

ارتباطات روستایی، شهری، ملی، 
بین المللی و جهانی

موضوع 14
پیام

ارتباطات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی

کنش 15 وا
ارتباطات یک سویه و دوسویه )تعاملی(مخاطب

رمزگذاری 16
ارتباطات کالمی و غیرکالمیپیام

ف
ردی

گونه های ارتباطیشاخص 

شیوه ارائه 17
ارتباطات شفاهی و غیرشفاهیاطالعات

کانال 18
مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینترنتارتباطی

ارتباطات مستقیم و غیرمستقیمواسطه پیام19

دسته   5 به  ارتباطی:  شکل  لحاظ  از  ارتباطات 
گروهی، سازمانی و  ارتباط با خود، میان فردی، 
جمعی تقسیم می شود. ارتباط با خود یعنی هر 
یک از ما ابتدا با خود ارتباط برقرار می سازیم و 
آن عبارت است از این که جریان تفهیم و تفاهم 
)فرهنگی،  می دهیم«.  انجام  خود  درون  در  را 
ایــن  مـــیـــان فـــردی  »ارتـــبـــاط   )12 ص   ،1385
معنی  تسهیم  و  تفاهم  و  تفهیم  گرد  فرا ارتباط 
حداقل  دیگر،  انسان های  و  شخص  یک  بین 
گروهی ارتباط   )13 ص  )همان،  است.  نفر   یک 

از  بیش  تعداد  که  می شود  اطالق  وضعیتی  به   
سه نفر با هم ارتباط برقرار می کنند، مانند کالس 
درس. ارتباطات سازمانی هم به نوع ارتباطات 
 درون سازمان ها اطالق می شود. ارتباط جمعی
با  فــرد  بر اســاس آن  که  ارتــبــاط اســت  از   نوعی 
برقرار  ارتباط  دیگر  انسان های  از  کثیری  تعداد 

می کند«. )همان، ص 15(
ارتباطات از نظر بازیگران ارتباطی: از این جهت 
و  انسانی  ارتباطات  گونه  دو  به  ارتباطات  نیز 
ارتباطات حیوانات تقسیم می شوند. ارتباطات 
تبادل  هدف  با  که  ارتباطاتی  انــواع  به  انسانی 
دو،  بــیــن  یکدیگر  ــر  ب ــأثــیــرگــذاری  ت و  اطــالعــات 
مــی شــود.  ایــجــاد  مـــردم  از  انــبــوهــی  یــا  و  بیشتر 
رفتار  هرگونه  از  اســت  عبارت  حیوانات  ارتباط 
که دارای تأثیر بر  انجام شده از طرف یک حیوان 
کنونی یا بعدی سایر حیوانات است.  روی رفتار 

هدف  وقــتــی  هـــدف گـــذاری:  نظر  از  ارتــبــاطــات 
انتقال و توزیع اطالعات رساندن پیام به مقصد 
صورتی که  در  و  اطالعی  ارتباطات  آن  به  باشد 
آن  به  باشد  نتیجه  کسب  و  تأثیرگذاری  هدف 
ارتباطات  مــی شــود.  اطــالق  اقناعی  ارتباطات 
که  می شود  اطــالق  ارتباطات  نوعی  به  اقناعی 
شده  انجام  داوطلبانه  به صورت  پیام  پذیرش 
و موجب تغییر، تقویت یا تثبیت نگرش و رفتار 
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پیام گیرنده می شود.
ارتباطات از نظر مسیر ارتباطی: ارتباطات به سه 
به  پایین  و  پایین  به  )باال  افقی و عمودی  گونه 
افقی  ارتباطات  می شود.  تقسیم  مورب  و  باال( 
انجام  روش هـــای  و  رویــه هــا  طــریــق  از  معمواًل 
کاری  گروه های  کار، در میان اعضای واحدها و 
و  صفی  متنوع  بخش های  اعــضــای  و  متعدد 
ــوع ارتــبــاطــات  ــن ن ــرقــرار مــی شــود. ای ســتــادی ب
می گردد  سازمان  اعضای  روحیه  بهبود  موجب 
ــراد  ــ اف و  و هــمــاهــنــگــی واحــــدهــــای هــم ســطــح 
هم ردیف را افزایش می دهد. )رضائیان، 1390، 
صــورت  دو  بــه  عــمــودی  ــبــاطــات  ارت  )476 ص 
ارتباط از باال به پایین و از پایین به باال تقسیم 
می شود. ارتباطات از باال به پایین ممکن است 
سایر  طریق  از  و  شــود  شــروع  عالی  مدیریت  از 
سطح  کارکنان  و  کــارگــران  به  مدیریت  سطوح 
از  ارتباطات  گردد، در حالی که  عملیاتی منتهی 
پایین شروع می شود و  از سطوح  باال  به  پایین 
درخواست ها  و  پیشنهادها  گزارش ها،  ارائــه  با 
ارتباطات  در  می یابد.  استمرار  باالتر  سطوح  به 
از  و  گانه  از دو سطح جدا ارتباط  مورب طرفین 
پیام  مبادله  به  هم  با  متفاوت  کــاری  حــوزه  دو 

می پردازند. )همان، 477(
جهت  این  از  مخاطب:  بر  نظرتاثیر  از  ارتباطات 
نیز ارتباطات به دو دسته مؤثر و غیرمؤثر تقسیم 
می شود. »ارتباطات زمانی مؤثر است که محرکی 
را به عنوان آغازگر و مورد نظر فرستنده با محرک 
که از خود بروز می دهد در یک  گیرنده  مشهود 
گونه ای نزدیک به  راستا قرار دهد و آن دو را به 
 ،1385 )فرهنگی،  دهــد.  قــرار  توجه  مــورد  هم 
S را برای فرستنده پیام گر ما حرف   ص 37( »ا
پـــیـــام ــده  ــ ــرنـ ــ ــیـ ــ گـ بــــــــــرای  را   R حــــــــرف  و    
که  کامل است  گیریم، ارتباطات زمانی   در نظر 
است  فرستنده  ذهــن  در  که  مفهومی  و  معنی 
یا  نظر  مــورد  )معنی  دارد  را  آن  ارســـال  قصد  و 
گیرنده از آن دریافت و از خود  منظور( با آن چه 
نشان می دهد )معنی مورد مشاهده یا مشهود( 
گویر،  رابــرت  از  نقل  به  )فرهنگی  باشد«.  یکی 
گونه ای  به  غیرمؤثر  ارتباطات   )38 ص   ،1385
گیرنده  که بین هدف فرستنده و  اطالق می شود 

گرایی ایجاد شود. وا

ارتباطات  عملکرد:  و  ساختار  نظر  از  ارتباطات 
و  رسمی  نوع  دو  به  عملکرد  و  ساختار  حیث  از 
تقسیم می شوند. »شبکه غیررسمی  غیررسمی 
و شبکه های  ایجاد می شوند  افراد  تعامل  اثر  بر 
گــردهــای رســمــی ســازمــان به  ــر فــرا رســمــی بــر اث
وجود می آیند«. )رضائیان به نقل از موردیک و 

راس، 1983، ص 480(
ــوژی: ارتــبــاطــات به  ــکــنــول ت ارتــبــاطــات از نــظــر 
می شوند.  تقسیم  جــدیــد  و  سنتی  دســتــه  دو 
رسانه ها  از  گسترده ای  طیف  سنتی  ارتباطات 
را در بر می گیرد. تکنولوژی های ارتباطی جدید 
و  تولید  در  اینترنت  و  رایــانــه  نقش  بــه واســطــه 
انتقال پیام تعریف می شوند؛ بنابراین تلویزیون 
گر تلویزیون از طریق  در دو دسته قرار می گیرد. ا

تلقی  قدیمی  سیستم  باشد  آنــالــوگ  سیستم 
گر تلویزیون دیجیتال باشد سیستم  می شود و ا

جدید تلقی می شود.
ارتباطات از نظر شیوه ارسال: این نوع ارتباطات 
تقسیم  آفالین  و  آنالین  ارتباطات  گونه  دو  بر 
یا  َبرخط  از  منظور  رایانه  فرهنگ  »در  می شود. 
رایانه  به  وصل بودن  حالت  یا  وضعیت  آنالین 
کــاربــر به  ــت؛ یعنی وصــل بــودن یــک  مــرکــزی اس
آن.  مانند  الکترونیکی  شبکه های  و  اینترنت 
که شما به اینترنت متصل می شوید، در  زمانی 
کسی می تواند  واقع قابل دسترس هستید و هر 
و  مستقیم  به طور  مناسب،  ابــزار  از  استفاده  با 
کند. متضاد این  بی درنگ با شما ارتباط برقرار 
کاربری  گر  واژه برون خط یا آفالین است، یعنی ا
دارد«.  قرار  برون خط  حالت  در  نباشد،  برخط 

سنتی  � دسته  دو  به  ارتباطات   
تــقــســیــم مــی شــونــد.  و جــدیــد 
ــف  ــی ارتــــــبــــــاطــــــات ســـنـــتـــی ط
در  را  رســانــه هــا  از  گــســتــرده ای 
بـــر مـــی گـــیـــرد. تــکــنــولــوژی هــای 
ارتباطی جدید به واسطه نقش 
تــولــیــد و  ایــنــتــرنــت در  رایـــانـــه و 

انتقال پیام تعریف می شوند
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)ویکی پدیا(
محوریت  جهت  از  محوریت:  نظر  از  ارتباطات 
گــونــه پــیــام مــحــور،  ــبــاطــات بــه ســه  کــیــد ارت و تــأ
می شود.  تقسیم  مخاطب محور  و  رسانه محور 

و  پیام  بر  اصلی  کید  تأ پیام محور  ارتباطات  در 
رسانه محور  ارتباطات  در  اســت.  آن  محتوای 
در  اســـت.  آن  ماهیت  و  رســانــه  بــر  اصــلــی  تکیه 
ارتباطات مخاطب محور بیشترین اهمیت برای 

مخاطب و نیازهای رسانه ای او می شود.
لحاظ  به  ارتباطی:  تجهیزات  نظر  از  ارتباطات 
دو  بــه  ارتــبــاطــات  دســتــرســی،  و  فنی  تجهیزات 
گونه ثابت و سیار است. ارتباطات ثابت نیازمند 
کابل است و ارتباطات سیار  زیرساخت شبکه و 

از طریق سیستم های رادیویی برقرار می شود.
نوع  نظر  از  رمـــزگـــذاری:  ــوع  ن نظر  از  ارتــبــاطــات 
به صورت صوتی، تصویری  ارتباطات  رمزگذاری 
ــبــاطــات  ارت در  ــود.  ــی شـ مـ تــقــســیــم  مــکــتــوب  و 
صوتی، تنظیم و انتقال پیام از طریق نمادهای 
طریق  از  تصویری  ارتــبــاطــات  در  و  شــنــیــداری 
از  نیز  مکتوب  ارتباطات  در  و  بصری  نمادهای 

طریق نمادهای نوشتاری انجام می شود.
کـــاربـــردی،  نــظــر  از  کـــاربـــرد:  نــظــر  از  ــات  ــاط ــب ارت
و  کــاربــردی  گونه  دو  به  نیز  ارتباطی  پیام های 
کاربردی  ارتباطات  تقسیم می شوند.  راهبردی 
به موضوع و مسئله ای خاص و حل آن متمرکز 
می شود. ارتباطات راهبردی در ایجاد و توسعه 

دانش در زمینه ای خاص است.
ارتباطات از نظر جغرافیایی: ارتباطات از این که 
انــواع  بــه  دهــد  خ  ر جغرافیایی  وسعت  چــه  در 
ارتباطات روستایی، شهری، ملی، بین المللی و 

جهانی تقسیم می شود.
این که  از  ارتباطات  موضوعی:  نظر  از  ارتباطات 
انــواع  به  ح شــود  ــره ای مطر و دایـ در چه حــوزه 

ارتــبــاطــات فــرهــنــگــی، ســیــاســی، اجــتــمــاعــی و 
اقتصادی تقسیم می شود.

ارتباطات  مخاطب:  کنش  وا نظر  از  ارتباطات 
نوع  دو  بــر  پیام  دریافت کننده  کــنــش  وا نظر  از 
گیرنده پیام ابراز نشود،  گر عکس العمل  است. ا
گویند.  یک جانبه  یــا  یــک طــرفــه  را  ارتــبــاطــات 
بتواند  گیرنده  که  باشد  گــونــه ای  به  وضــع  گــر  ا
نظرهای خود را در مورد پیام به اطالع فرستنده 
کنش نشان  وا ارسالی  پیام  به  و نسبت  برساند 

دهد، ارتباطات دوجانبه می نامند.
 )رضائیان، 475، 1385(

ارتباطی  پیام  هــر  ــذاری:  ــزگ رم نظر  از  ارتــبــاطــات 
و  کالمی  گونه  به دو  به مخاطب  بــرای رساندن 
غیرکالمی رمزگذاری می شود. در ارتباطات کالمی 
کلمات و اصوات بیان می شود.  رمزها به صورت 
در ارتباطات غیرکالمی رمزها از طریق حاالت بدن 
مانند شیوه نشستن، ایستادن و انواع شیوه های 

ح بدن نشان داده می شود. اعضا و جوار
اطالعات  ارائه  اطالعات:  ارائه  نظر  از  ارتباطات 
به صورت شفاهی و غیرشفاهی انجام می شود. 
انجام  گفتن  سخن  طریق  از  شفاهی  اطالعات 
شیوه های  از  غیرشفاهی  اطــالعــات  مــی شــود. 
رادیویی،  مکتوب،  شیوه های  جمله  از  ممکن 

تلویزیونی و اینترنتی استفاده می کند.
فرایند  در  ارتــبــاطــی:  کــانــال  نظر  از  ارتــبــاطــات 
کـــانـــال بـــه عــنــصــر فــیــزیــکــی اطـــالق  ارتـــبـــاطـــی، 
که پیام را از مبدأ به مقصد می رساند.  می شود 
که ارتباطات  کانال های ارتباطی متعدد هستند 
و  تلویزیون  رادیـــو،  مطبوعات،  شامل  جمعی 

اینترنت است.
از این جهت  ارتباطی:  از نظر واسطه  ارتباطات 
غیرمستقیم  و  مستقیم  گونه  دو  به  ارتباطات 
انجام می شود. ارتباط مستقیم بدون استفاده 
و  مــی شــود  انــجــام  ارتــبــاطــی  هــرگــونــه وسیله  از 
ارتباطی  وسیله  به واسطه  غیرمستقیم  ارتباط 

انجام می شود.

اقناع
 اقــنــاع عــبــارت اســت از تــالش صــادقــانــه بــرای 
موضوع  پذیرش  به  مخاطبین  ساختن  مجاب 
اطالعات  مناسب  ارائه  به وسیله  خواسته ای  و 
به عنوان  اقناع   )73  ،1384 )متولی،  مربوط. 

ــت از تاش  � اقــنــاع عــبــارت اس  
ساختن  مجاب  برای  صادقانه 
موضوع  پذیرش  به  مخاطبین 
ــه  ارائ به وسیله  خــواســتــه ای  و 

مناسب اطاعات مربوط.
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آن  در  کــه  مــی شــود  تعریف  ارتــبــاطــاتــی  فــرایــنــد 
و  می کند  بیان  را  نتایجی  و  شواهد  منبع  یک 
هدف وی غالب آمدن بر دریافت کننده و ایجاد 
از  نقل  به  )ویکی پدیا  اســت«.  وی  در  تغییری 
و رحمان سعیدی  کیا  ماسون،2001( علی اصغر 
کرده اند،  )1383( اقناع را به این صورت تعریف 
که هدف آن نفوذ  اقناع فرایندی ارتباطی است 
که یک پیام  گیرنده پیام است، به این معنی  در 
را به شکلی داوطلبانه  یا رفتار  ترغیبی یک نظر 
که این  گیرنده ارائه می دهد و انتظار می رود  به 
گیرنده پیام مؤثر واقع شود.  پیام در مخاطب یا 
یک  آن  در  که  است  فرایندی  از  عبارت  »اقناع 
منبع )اقناع کننده( از یک پیام استفاده می کند 
دیگران  نگرش های  تقویت  یا  تغییر  خلق،  با  تا 
تعریف  این  یابد.  دست  هدف  به  )مخاطبان( 

حاوی 4 عنصر مهم است«. 
)بنوا، 1390، ص 30(

ارتباطات اقناعی
گرانه  را می توان شامل طرح هر  ارتباط متقاعد 
که به قصد شکل دادن، تقویت  پیامی دانست 
رفتاری  و  عاطفی  شناختی،  پاسخ های  تغییر  یا 
دیگران طراحی می شود. به بیانی دیگر، شامل 
که به منظور تأثیرگذاری بر  هرگونه ارتباطی است 
دیگری تنظیم شده باشد. بدین ترتیب اصطالح 
متقاعدگرانه را صفت هر ارتباطی می توان شمرد 
ــدف نــفــوذ و تــأثــیــرگــذاری طــراحــی شده  کــه بــا ه
باشد«. )حکیم آرا، 1390، ص 7( ارتباط به منظور 
متقاعدگرانه  ارتباطات  فهم  کلید  تأثیرگذاری، 

است. )همان، 9(
کروگ النسکی آورده  حکیم آرا به نقل از هیگینز و 
اقناعی )متقاعدگرانه( عبارت  است: »ارتباطات 
کوشش به منظور تغییر باورها، نگرش ها  است از 
با مطالعه  رفتار آدمی. مباحث متقاعدسازی  و 
ســروکــار  نــگــرش هــا  تغییر  و  تشکیل  چگونگی 
و  متغیرها  مطالعه  به  دقیق تر  به طور  و  ــد  دارن
که به تغییر نگرش  فرایندهایی اختصاص دارد 

مربوط می شود. )همان، ص 132(

انواع فعالیت های متقاعدگرانه
فعالیت های شناخته شده رسمی و غیررسمی 

کم وبیش  که  متعددی در جامعه رواج دارند 

خواسته و ناخواسته از فنون ارتباط 
متقاعدگرانه استفاده می کنند و آشکار و 

پنهان هدفشان تأثیرگذاری بر مردم است. 
اطالع رسانی، خبر، آموزش، مشاوره، تبلیغات، 

کنی و جنگ روانی سخن پرا
ــــواع  ان شــهــاب  رِدّ  شــنــاخــتــه شــده  ردیــــف  در   

ارتباطات متقاعدگرایانه است. )حکیم آرا، 8(

ارزش  دارای  که  رویدادهایی  واقعی  بیان  خبر 
خبری هستند. اطالع رسانی رساندن اطالعات 
آن  بر  تأثیرگذاری  هدف  با  و  مقصد  به  منبع  از 
از  تدبیر  یــا  فعالیت  هرگونه  بــه  آمـــوزش  اســت. 
که  مــی شــود  گفته  ح ریـــزی شـــده ای  طـــر پــیــش 
هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است. 
)سیف، 1372، ص 150( مشاوره نوعی بستگی 
دارد  قصد  یکی  که  اســت  فــرد  دو  بین  رابطه  و 
زمینه   در  خـــود  مــشــکــالت  ــل  ح در  را  ــگــری  دی
کند. کــمــک  ــوزش  ــ آم و  شغلی   خــودشــنــاســی، 

طراحی شده  و  دقیق  استفاده  ــی  روان »جنگ   
منظور  کــه  اســـت  اعــمــالــی  دیــگــر  و  تبلیغات  از 
احساسات،  عقاید،  بــر  تــأثــیــرگــذاری  آن  اصــلــی 
گـــروه بــی طــرف و یا  تــمــایــالت و رفــتــار دشــمــن، 
بــه  نــحــوی  کــه پشتیبانی  ــروه دوســـت اســـت؛  گـ
باشد«. ملی  اهـــداف  و  مقاصد  بـــرآوردن  ــرای   ب

کنترل   تبلیغ تالشی برای تأثیرگذاری بر افراد و 
یــک مجموعه   بــه  ــرای رســیــدن  ــ ب ــان  ــ آن رفــتــار 
 ،1390 )کــشــاورز،  اســـت.  مشخص  هــدف هــای 
نظر  از  گاندا(  )پروپا سیاسی  تبلیغات   )17 ص 
انــســان از  بــر رفــتــار  اثـــرگـــذاری  الســـول، تکنیک 
واقعیت ها  دستکاری  یــا  ســازمــان دهــی  طریق 
کتاب  در  بازرگانی  تبلیغات   )30 )همان،  است. 
معنی  چنین  تبلیغ  »آمریکانا«  دائــره الــمــعــارف 
دیــداری،  پیام های  شامل  »تبلیغ  است:  شده 

گرانه  را می توان  � ارتباط متقاعد 
ح هر پیامی دانست  شامل طر
که به قصد شکل دادن، تقویت 
شناختی،  پاسخ های  تغییر  یا 
ــران  ــگـ ــاری دیـ ــ ــت ــ رف و  عــاطــفــی 

طراحی می شود
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با  تبلیغاتی  وسائل  طریق  از  که  اســت  گفتاری 
عالقه مند  طریقی  بــه  را  مــردم  وجــه،  پــرداخــت 
نــوع محصول، یــك خــدمــت، یك  یــك  و مــوافــق 
به خصوص  مـــارك  یــك  یــا  و  نقطه نظر  یــك  فــکــر، 

می نماید«. )ویکی پدیا، 1393(

راه های دستیابی به اقناع
»پتی و کاسیوپو )1986( چنین توضیح می دهند 
که دو راه برای دستیابی به اقناع وجود دارد: راه 
اقناع  به  محوری  راه  حاشیه ای.  راه  و  محوری 
شامل توجه متفکرانه به استدالل های موجود 
اتفاق  زمانی  و  است  محتوا(  و  )ایده ها  پیام  در 
که یک شنونده هر دو انگیزه و توانایی  می افتد 
کردن در مورد پیام یا موضوع آن را داشته  فکر 
اقناع،  به  حاشیه ای  راه  دیگر  ســوی  از  باشد. 
پیام،  دریافت کننده  که  می افتد  اتفاق  زمانی 
تالش نمی کند با دقت در مورد ایده های درون 
کند«. )بنوا،1390، صص 57-58( یک پیام فکر 

فرایند اقناع
مشتمل  کــه  دارد  فــرایــنــدی  اقناعی  ارتــبــاطــات 
کــردن ایــن فرایند  بر مراحلی اســت. بــدون طی 
که  مطالعاتی  بهترین  نیست.  شدنی  آن  انجام 
اســت،  شــده  ارتــبــاطــات  تأثیر  رویــکــرد  زمینه  در 
که در تئوری اشاعه نوآوری  مطالعات راجرز است 
تبیین شده است. مدل اشاعه نوآوری به خوبی 

تبیین کننده فرایند ارتباطات اقناعی است.
اشــاعــه  مـــدل  ــرز  ــ راج از  نــقــل  ــه  ب  )1973( فـــری 
گرد تعمیم دهی فردی را در پذیرش  نوآوری، فرا
کرده است.  نوآوری ها در 5 مرحله مفهوم سازی 

این 5 مرحله عبارت است از:
گاهی: فرد برای اولین بار در معرض نوآوری  آ  .1

قرار می گیرد.
2. عالقه: اطالعات بیشتری در مورد نوآوری به 

فرد داده می شود.
3. ارزیابی نظری: فرد تصمیم می گیرد تا چه اندازه 

نوآوری با نیازهای کنونی و آتی او سازگار است.
4. آزمون عملی: فرد تصمیم می گیرد نوآوری را 

کند. در مقیاس محدود امتحان 
ارزیابی  مــورد  نــوآوری  از آن کــه  5. پذیرش: پس 
نــتــایــج آن مــنــجــر به  گـــرفـــت،  ــرار  ــ ق ــایـــش  آزمـ و 
دیگران  و  )فرهنگی  مــی شــود.  پذیرش  مرحله 

الف،1390، ص 113(
ویمر و دومینیک )1384( به طور خالصه درباره 
فرایند اقناع می نویسند: فرایند ارتباطات اقناعی 
کنشی.  و  احساسی  شناختی،  دارد.  بعد  ســه 
دیدرسی،  گاهی،  آ توجه،  شامل  شناختی  بعد 
تشخیص، درک مطلب و به یادماندن است. بعد 
احساسی شامل تغییر نگرش، دوست داشتن یا 
تنفر و درگیر شدن است و بعد کنشی هم مشتمل 

بر قصد انجام و تغییر رفتار است. )ص 620(
به سه  پیام های متقاعدکننده  »افــراد در مقابل 
گزینشی  طریق از خود دفاع می کنند: 1. مواجهه 
گزینشی.  گزینشی 3. حفظ و ضبط  2. تشخیص 
را  پیام هایی  مایلند  افــراد  می گوید:   )1960( کالپر 
که با عقاید، ایده ها و ارزش های  دریافت نمایند 
سعی  لــذا  بــاشــد؛  داشــتــه  بیشتری  تطابق  آنـــان 
می کنند خود را در معرض آن پیام ها قرار دهند. 
عالوه بر انتخاب، در مواجهه با پیام های رسانه ها، 
درک و تشخیص افراد از یک واقعه به نوعی تحت 
تأثیر عقاید، خواسته ها، نیازها و سایر عوامل پنهان 

وجودی او است. هم چنین تحقیق نشان می دهد 
تداعی و حفظ اخبار و در واقع درجه اهمیت آن 
ک  برای ضبط پیام، بسته به نیازها، عالیق و ادرا
از فردی به فرد دیگر متفاوت است«. )فرهنگی و 

دیگران، صص 100-101(
به سه  پیام های متقاعدکننده  »افــراد در مقابل 
گزینشی  طریق از خود دفاع می کنند: 1. مواجهه 
گزینشی.  گزینشی 3. حفظ و ضبط  2. تشخیص 
را  پیام هایی  مایلند  افــراد  می گوید:   )1960( کالپر 

 فــرایــنــد ارتــبــاطــات اقــنــاعــی سه  �
احساسی  شناختی،  دارد.  بعد 
شامل  شناختی  بعد  کنشی.  و 
ــی،  ــ ــدرس ــ گــــاهــــی، دی ــه، آ ــ ــوج ــ ت
به  و  مــطــلــب  درک  تــشــخــیــص، 
یادماندن است. بعد احساسی 
دوســـت  نـــگـــرش،  تغییر  شــامــل 
داشتن یا تنفر و درگیر شدن است 
و بعد کنشی هم مشتمل بر قصد 

انجام و تغییر رفتار است.
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الف( مدل ساده ارتباطات انسانی 

کامل ارتباطی ب( مدل 
کامل تری از یک محیط ارتباطی بیان شده است. در مدل زیر اجزای 

که با عقاید، ایده ها و ارزش های  دریافت نمایند 
سعی  لــذا  بــاشــد؛  داشــتــه  بیشتری  تطابق  آنـــان 
می  کنند خود را در معرض آن پیام ها قرار دهند. 
عالوه بر انتخاب، در مواجهه با پیام های رسانه ها، 
درک و تشخیص افراد از یک واقعه به نوعی تحت 
تأثیر عقاید، خواسته ها، نیازها و سایر عوامل پنهان 
وجودی او است. هم چنین تحقیق نشان می دهد 
تداعی و حفظ اخبار و در واقع درجه اهمیت آن 
ک  برای ضبط پیام، بسته به نیازها، عالیق و ادرا
از فردی به فرد دیگر متفاوت است«. )فرهنگی و 

دیگران، صص 100-101(

مدل های ارتباطی
و  اجــزا  تبیین کننده  زمــره  در  ارتباطی  مدل های 
آن  بهتر  درک  بــرای  ارتباطی  محیط  مختصات 
ارتباطات  مشهور  مــدل  دو  این جا  در  هستند. 
مــی شــود.  ــیــان  ب ــات جمعی  ــاط ــب ارت و  انــســانــی 

)نمودارهای شماره 1 و 2(

 Me -پیام   
 CR -دریافت کننده رمز  
 De -رمزخوان   
 Ev -ارزیابی   
 SB -پس فرست  
  N -پارازیت   
Ev -ارزیابی پس فرست  

 MS -منبع معنی در فرستنده 
     ḾS گیرنده  -منبع معنی در 

 CA -توانایی در ارتباط  
  En -رمزگذار   
   CS -ارسال کننده رمز   

Ch -کانال   
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ج( مدل ارتباطات اقناعی
وابسته  گون  گونا عوامل  به  اقناعی  ارتباطات 
است. در فرایند ارتباطات متقاعدگرانه 4 عامل 
یک  هر  مخاطب  و  کانال  پیام،  منبع،  کلیدی 
ایــن عوامل  گــی هــای  ــد. ویــژ نقش مــؤثــری دارنـ
چهارگانه باید با یکدیگر به درستی چفت وبست 

گیرد.  شوند تا ارتباطات اقناعی شکل 

منبع فرستنده

گیهای ارتباطات اقناعی( )نمودار شماره 3 : ویژ

کانال ارتباطی گیرنده مخاطب 

سواد رسانه ای
عالقه مخاطب

اعتماد مخاطب
تشابه با منبع

تعاملی بودن
تناسب با موضوع

نداشتن اختالل

اعتبار منبع
جذابیت منبع

قدرت منبع

دقت
صحت

رعایت انصاف
گرایی واقع 

درجه اهمیت
پردازش خوب

گی ها : ویژ

بازخور

گی ها : گی ها :ویژ گی ها :ویژ ویژ

پیام

)نمودار شماره 4 : مدل ارتباطات اقناعی(

سواد رسانه ای
عالقه 

اعتماد 
تشابه با منبع

تعاملی بودن
تناسب با موضوع
نداشتن اختالل

اعتبار 
جذابیت 

قدرت 

دقت
صحت
رعایت انصاف
گرایی واقع 
درجه اهمیت
پردازش خوب

گی های  ویژ
منبع

گی های  ویژ
مخاطب

گی های  ویژ
کانال

گی های  ویژ
پیام

گی های منبع ج-1( ویژ
فعالیت  استمرار  برای  رسانه ها  منبع:  اعتبار   .1
به  وگرنه  دارند  نیاز  اعتبار  و  به مشروعیت  خود 
رسانه  اعتبار  نمی یابند.  دســت  خــود  اهـــداف 
مقوله های  از  یکی  مــی شــود.  کسب  به تدریج 
ــه اســت،  اعــتــبــار رســان ــا  ب پــیــونــد  کــه در  مهمی 
عمومی  عرصه  در  رسانه  پیام های  باورپذیری 
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پیام های  مخاطبان  اعتبار،  غیاب  در  اســت. 
واقعیت  گر  ا کرد حتی  نخواهند  باور  را  رسانه ها 
نبوده  موثق  خبری  منبع  وقتی  باشند.  داشته 
می تواند  چگونه  باشد،  نداشته  را  الزم  اعتبار  و 
پیام  تأثیر  پیش فرض  کند.  ایجاد  باورپذیری 
ارتباطات  است.  مخاطب  باورپذیری  رسانه ها 
این رو  از  اســت.  پیام  تأثیر  مستلزم  هم  اقناعی 
به عنوان  رسانه(  یا  سازمان  )فــرد،  منبع  اعتبار 
خ  گی های اساسی ارتباطات اقناعی ر یکی از ویژ

می نماید.
ــاس  ــر اسـ بـ ــبــع: مــخــاطــبــان  ــن 2. جـــذابـــیـــت م
متغیرهای مختلفی یک رسانه یا فرد را به عنوان 
تعیین  اخــبــار  و  اطــالعــات  کسب  بــرای  منبعی 
که  گونه ای باشد  می کنند. جاذبه منبع باید به 
کند. به  نیازها و آرمان های مخاطبان را تأمین 
که جذابیت منبع سرمایه عظیمی  همان میزان 
نیز  مخاطبان  ــت،  اس آن  فعالیت  ادامـــه  ــرای  ب
سهیم  جذابیت  ایــن  در  که  می کنند  احساس 
هستند و برای آن ها امتیازی محسوب می شود. 
فرایند  باشد،  بیشتر  پیام  جذابیت  چقدر  هر 
با  مخاطب  بر  تأثیرگذاری  و  اقناعی  ارتباطات 

سهولت بیشتری انجام می شود.
گـــی هـــای  ویـــژ از  ــی  ــکـ یـ ــع،  ــبـ ــنـ مـ قـــــــدرت   .3
ــت. قـــدرت  ــ ــات اقــنــاعــی اسـ ــاطـ ــبـ مـــؤثـــر در ارتـ
راون و  ــچ  ــ ــرن ــ »ف دارد.  ــی  ــونـ گـ ــا ــونـ گـ ــاد  ــ ــع ــ  اب
  انواع پایگاه های قدرت را شامل قدرت پاداش، 
مرجعیت  قــدرت  قانونی،  قــدرت  اجبار،  قــدرت 
و  )فرهنگی  بـــرده انـــد«.  ــام  ن تخصص  قـــدرت  و 
اصــل  »شـــش   )398 ص   ،1392 ب،  دیــگــران 
فــرد بر  نــفــوذ یــک  بــر چگونگی  کــم  اســاســی حــا
متقابل،  عــمــل  عــالقــه،  از:  عــبــارتــنــد  دیــگــری 
قدرت«.  و  اجتماعی  اعتبار  کمیابی،  سازگاری، 

)شالدینی، 2002(

گی های پیام ج-2( ویژ
1. دقت به سه مقوله اطالق می شود. دقت در 
در  دقت  و  رسانه  انتخاب  در  دقت  رمــزگــذاری، 
پیام های  رمــزگــذاری  دقت  مخاطب.  شناخت 
تنظیم  ــرای  ب فرستنده  ایــن کــه  یعنی  ارتباطی 
کند.  کــدهــا و رمــزهــایــی اســتــفــاده  پــیــام از چــه 
تا  کند  اســتــفــاده  غیرکالمی  یــا  کــالمــی  پــیــام  از 
کند.  محقق  شکل  بهترین  بــه  را  تــأثــیــرگــذاری 

و  رخدادها  وقایع،  از  مجموعه ای  با  ارتباطات 
کلمات و واژه ها وجود  پدیده ها مواجه هست. 
هماهنگی  و  همسانی  »سطح  ندارند.  خارجی 
فــرســتــنــده و پیام  نــظــر در  ــورد  مــیــان مــعــانــی مـ
به  مربوط  گیرنده،  در  تحلیل شده  و  دریــافــت 
دقت و سالمت پیام دریافت شده است. منشأ 
گیرنده  به  مربوط  هم  می تواند  بی دقتی  ایــن 
باشد و هم از عوامل جانبی مزاحمت در ارتباط 
 .)1383،  38 دنیس،  و  )دفــلــور  شــود«.  ناشی 
این گونه  از  واقعیت ها  بیان  ــرای  ب ارتــبــاط ســاز 
گــر هــزاران  ا ایـــن رو  از  اســتــفــاده می کند.  رمــزهــا 
تنها  آتش سوزی  واقعه  یک  دربــاره  خبرنگار  نفر 
با  آن هـــا  جــمــالت  تــمــام  بنویسند،  جمله  یــک 
رمــزگــذاری  ایــن رو  از  بــود.  خواهد  متفاوت  هم 
کلمات و واژه ها، صدا،  متفاوت است و انتخاب 
ترکیب ها  این  بــود.  خواهد  متفاوت  نیز  تصویر 
تأثیر متفاوت بر مخاطب دارند هر چند این تأثیر 
نباشد.  اندازه گیری  قابل  یا  و  نباشد  ملموس 
کلمات،  انــتــخــاب  کـــردن  بهینه  یعنی  دقـــت، 
عالئم، صدا و تصویر برای بیان پیام ارتباطی به 

ارتباط  پیام  تأثیر  با  پیام  مخاطب است. دقت 
مستقیم دارد. هم چنین دقت در انتخاب نوع 
رسانه برای انتقال پیام با اهمیت است. این که 
استفاده  پــیــام  انــتــقــال  بـــرای  رســانــه ای  از چــه 
دیــداری،  گفتار،  نوشتار،  نامه نگاری،  از  شــود، 
وسایل ارتباط جمعی و انواع رسانه های ممکن 
تأثیرگذاری  بیشترین  تا  شود  استفاده  کدام  از 
اقناعی  ارتباطات  باشد.  داشته  مخاطب  بر  را 

هماهنگی  � و  همسانی  سطح 
ــان مــعــانــی مـــــورد نــظــر در  ــیـ مـ
ــافـــت و  ــیــام دریـ فــرســتــنــده و پ
مربوط  گیرنده،  در  تحلیل شده 
پــیــام  ــامــــت  ــت و ســ ــ ــ بــــه دق
این  دریافت شده است. منشأ 
مربوط  هــم  می تواند  بی دقتی 
گیرنده باشد و هم از عوامل  به 
ــاط  ــب ارت مــزاحــمــت در  جــانــبــی 

ناشی شود
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مستلزم رعایت دقت در انتخاب محتوای پیام 
و نوع رسانه و شناخت دقیق مخاطب است.

آن  محتوای  و  پیام  انطباق  به  پیام  صحت   .2
اســت.  مرتبط  پــدیــده  و  واقعیت  یــک  ابــعــاد  بــا 
می آید،  میان  بــه  پیام  صحت  از  سخن  وقتی 
بوده،  با واقعیت  پیام متناسب  این است  مراد 
درست بازتاب داده شده است. هر چقدر پیام 
صحیح تر باشد تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطب 
صحت  رعایت  مستلزم  اقناعی  ارتباطات  دارد. 
گردآوری، تهیه و تنظیم و ارسال  در تمام مراحل 

اطالعات و اخبار برای مخاطبان است.
کلی رونامه نگاری عینی  گرایی »به طور  3. عینی 
هدف  سه  با  سنتی  به صورت  که  اســت  روشــی 
مشخص می شود. 1. جداسازی حقایق روشن 
گزارشی  و معلوم از اظهارنظرهای شخصی، ارائه 
ارائه  در  کوشش  اخبار،  جریان  از  غیراحساسی 
گرفتن  تصویر روشن و زیبایی از حادثه با در نظر 
کامل را به  که بتواند اطالعات  همه جوانب آن 

مخاطبان عرضه بدارد«. 
)دفلور و دنیس، 361 ،1383(

با  آن  ــاوت  ــف ت و  ــاف  ــص ان بـــاب  در  انـــصـــاف:   .4
رســانــه ای  هیچ  داشـــت  ــان  اذعـ بــایــد  بی طرفی 
آن  امــا درجــه شــدت و ضعف  نیست؛  بی طرف 
رسانه ها  از  پــاره ای  است.  متفاوت  رسانه ها  در 
مسلک  و  ــرام  مــ از  ــا  آن هــ جـــانـــب داری  ــزان  ــی م
پــاره ای  و  زیــاد اســت  یا مذهبی  خــاص سیاسی 
رعایت  خصوصی  رسانه های  برای  است.  کمتر 
مروج  می توانند  آن ها  و  ندارد  مفهوم  بی طرفی 
هر شیوه و روشی باشند؛ اما رسانه های عمومی 
جامعه که چتر آن ها روی تمام جامعه گسترانده 
شده است و از بودجه عمومی استفاده می کنند 
کنند. آن ها باید همان  باید »انصاف« را رعایت 
کــه بـــرای خــود دوســـت نــدارنــد بــرای  چــیــزی را 

شهروندان جامعه دوست نداشته باشند.
کردن  پرداخته  و  ساخت  پیام4در  پــردازش   .5
روان شناسانه  جوانب  تمام  به  باید  پیام  یک 
به  تأثیرگذاری  تا  کرد  توجه  جامعه شناسانه  و 
مثال  بــه طــور  ــرســد.  ب ممکن  ســطــح  بــاالتــریــن 
طوالنی  پــیــام هــای  انــتــخــاب  سایبر  فــضــای  در 
کاهش می دهد؛ اما مطبوعات  اثربخشی پیام را 
کنند.  استفاده  طوالنی  پیام های  از  می توانند 

4. message procesess 

ممکن  رمــزهــای  از  اســتــفــاده  سایبر  فضای  در 
گــرافــیــک، متن  ــدا، تــصــویــر،  مــانــنــد عــکــس، صـ
و  ســایــز  فــونــت،  ــت  درسـ انــتــخــاب  هم چنین  و 
ترتیب چینش پیام همه در پرداخت پیام مؤثر 
تأثیرگذاری  مستلزم  اقناعی  ارتباطات  هستند. 
پیام بر مخاطب و این منوط به پردازش درست 

حسابی پیام ارتباطی است.
6. درجه اهمیت پیام: »تحقیق نشان می دهد 
اهمیت  درجــه  واقــع  در  و  اخبار  حفظ  و  تداعی 
و  عالیق  نیازها،  به  بسته  پیام،  ضبط  برای  آن 
اســت«.  متفاوت  دیگر  فــرد  به  فــردی  از  ک  ادرا

)فرهنگی و دیگران الف، 1390، ص 101(

گی های مخاطب ج-3( ویژ
اعتبار  و  مخاطب  اعتماد  مخاطب5:  اعتماد   .1
معتبر،  رســانــه  هستند.  سکه  روی  دو  رســانــه 
اعتماد مخاطب را به دنبال دارد. وقتی اعتبار در 
کنار اعتماد قرار می گیرد، به طور یقین اثربخشی 
شکل  اقناعی  ارتباطات  و  می شود  محقق  پیام 
اجتماعی  سرمایه  مخاطبان  اعتماد  می گیرد. 
بزرگی برای مدیران رسانه ها است. اعتبار رسانه 
خواهد  دنــبــال  بــه  را  اقــنــاع  مخاطب  اعتماد  و 
ــه منبع  ک ــای خــصــوصــی  ــه ه ــان رس ــت. در  ــ داش
اســت، هر چقدر  آن هــا بخش خصوصی  درآمــد 
تعداد مخاطبان یک رسانه و استمرار اقبال به 
تبلیغات  صنایع  صاحبان  باشد،  بیشتر  رسانه 
گسیل می کنند و منبع  بازرگانی خود را به آن جا 
عمومی  رسانه های  در  می شود.  خوبی  درآمــد 
مهندسی  بــرای  عظیمی  سرمایه  مخاطبان، 
افکار عمومی و تأثیرگذاری در فرایند شکل گیری 

5. audience confidence 

 اعتماد مخاطب و اعتبار رسانه  �
رسانه  هستند.  سکه  روی  دو 
به  را  مخاطب  اعــتــمــاد  معتبر، 
در  اعــتــبــار  وقــتــی  دارد.  دنــبــال 
کنار اعتماد قرار می گیرد، به طور 
محقق  پــیــام  اثــربــخــشــی  یقین 
اقناعی  ــبــاطــات  ارت و  مــی شــود 

شکل می گیرد.
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نهادهای انتخابی منتج از رأی مردم دارند.
کراسی7،کارل  2. تشابهات با منبع:6 جیمزمک 
ارتباط  که  باورند  این  بر  و مارک نپ9  الرسون8 
که طرفین ارتباط  مؤثر بیشتر زمانی پدید می آید 
آن ها  انــدازه  هر  باشند.  داشته  هم  با  بیشتری 
مشابه  گی های  ویژ یا  و  باشند  شبیه تر  هم  به 
مفاهیم  بــاشــنــد،  داشــتــه  یکدیگر  بــا  بیشتری 
مــیــان مــی گــذارنــد  یــکــدیــگــر در  بــا  را  بــیــشــتــری 
مــی کــنــنــد«.  درک  بهتر  را  یــکــدیــگــر  مــفــاهــیــم  و 
مایلند  ــراد  ــ »افـ  )122 ص   ،1385 )فــرهــنــگــی، 
عقاید،  ــا  ب ــه  ک نمایند  دریــافــت  را  پــیــام هــایــی 
ایده ها و ارزش های آنان تطابق بیشتری داشته 

باشد«. )فرهنگی و دیگران ب، 1392، ص 101(
ــراد شبیه به  ــ کــه اف ــن یــک واقــعــیــت اســـت  »ایـ
خود را دوست داریم. این شباهت ها در زمینه 
سبک  یا  و  پس زمینه  شخصیتی،  گی های  ویژ
به منظور  کــه  کسانی  نتیجه  در  ــت.  اس زنــدگــی 
ــرای دســتــیــابــی بـــه اهـــداف  ــ ــوجــه مـــا ب جــلــب ت
از  یک  هر  در  را  خود  ظاهر  هستند،  مایل  خود 
شبیه  ما  با  انجام  راه هــای  از  گسترده ای  طیف 

می کنند«. )شالدینی، 2002، ص 130(
رسانه ای  رســانــه ای10: داشتن ســواد  3. ســواد 
را  رســانــه ای  پیام های  تحلیل  و  تجزیه  امکان 
مناسبی  بستر  می کند،  سهل  مخاطب  بــرای 
سرعت  می کند،  ایــجــاد  پیام  رد  یــا  قبول  ــرای  ب

6.  homophily

7. james mccroskey 

8.  carl larson

9. mark knapp 

10. media litracy

وقتی  مــی دهــد.  افــزایــش  را  مخاطب  انتخاب 
رسانه ای  گاهی،  آ با  و  بینا  چشم  با  مخاطبان 
افزایش  آنــان  بــاورپــذیــری  می کنند،  انتخاب  را 
و  تأثیرپذیری  ارتباطی  پیام های  باور  می یابد. 
از  را در پی خواهد داشت.  تغییر رفتار و نگرش 
ارتباطات  فرایند  رسانه ای  سواد  داشتن  این رو 

اقناعی را سرعت می دهد.
مخاطب  وابستگی  میزان  مخاطب:  عالقه   .4
به پیام و نقش پیام در تأمین نیازهای روحی و 
فکری مخاطب، موجب اقبال به پیام می شود.

کانال گی های  ج-4( ویژ
مستلزم  تــأثــیــرگــذار  ــبــاطــات  ارت تــعــامــلــی:11   .1
مــشــارکــت فــعــال مــخــاطــب در جــریــان فــرایــنــد 
ــه صــورت  کـــه ب ــه هــایــی  ــت. رســان ــ ــی اس ــاط ــب ارت
یک سویه مبادرت به توزیع اطالعات می کنند، 
نگهداشت  و  مخاطب  مشارکت  ایجاد  به  قــادر 
رسانه هایی  تنها  بــود.  نخواهند  آن  استمرار  و 
برای  برابر  فرصت  می توانند  هستند  تعاملی  که 
ــبــاطــات را  مــشــارکــت مــخــاطــبــان در فــرایــنــد ارت
مراحل  تمام  در  مخاطب  وقتی  کنند.  ایــجــاد 
بیشتری  تأثیرگذاری  دارد،  جدی  حضور  پیام 
ــود و  ــی ش ــرای او شــفــاف م ــ ــرد. پــیــام ب ــذی ــی پ م
ابهام زدایی می کند. از این رو رسانه های تعاملی 
اقــنــاعــی را سرعت  ارتــبــاطــات  مــی تــوانــنــد رونـــد 

بیشتری بخشند.
هر  رساندن  بــرای  موضوع:  و  کانال  تناسب   .2
متناسب  کانال  گیرنده،  به  فرستنده  از  پیام 
اطــالق  ارتــبــاطــی  به وسیله  کــانــال  اســـت.  الزم 
که پیام را از منبع به مقصد می رساند.  می شود 
مخاطبان،  گــی هــای  ویــژ بــا  متناسب  ایـــن رو  از 
کرد. انتخاب  باید از رسانه های درخور استفاده 
را  اقناع مخاطب  فرایند  کانال می تواند  درست 

کند. تسریع 
پارازیت ها  یا  »اخــتــالالت  اختالل:  نداشتن   .3
می شوند  اطالق  پدیده هایی  و  عوامل  کلیه  به 
ارتباطی  گرد  فرا اثربخشی  تضعیف  موجب  که 
ــاره شـــد، ایــن  ــ کـــه اشـ مــی شــونــد. هــمــان طــور 
کلیه اجزای  اختالالت در تمام زمینه ها و بر روی 
ارتباطی اثرگذارند. اختالالت به دو دسته تقسیم 
الف( اختالالت درونی. ب( اختالالت  شده اند. 

11. intractive

امکان  �  داشتن سواد رسانه ای 
پــیــام هــای  تــحــلــیــل  تــجــزیــه و 
رسانه ای را برای مخاطب سهل 
ــرای  ب مناسبی  بستر  مــی کــنــد، 
می کند،  ایجاد  پیام  رد  یا  قبول 
ــتــخــاب مــخــاطــب را  ســرعــت ان

افزایش می دهد.
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بیرونی. اختالالت درونی بیشتر به خود اجزای 
پیام  فرستنده  مــورد  در  و  می گردد  بر  ارتباطی 
مثل  می کنیم.  مشاهده  را  آن   

ً
کــثــرا ا گیرنده  و 

خستگی، بی توجهی و سازمان نیافتگی و غیره. 
ارتباطی  محیط  بــه  بیشتر  بــیــرونــی  اخــتــالالت 
توجه دارد و از آن نشأت می گیرد مثل سروصدا 

گرما و سرمای زیاد«.  و 

)فرهنگی، 1385، ص 36(

نتیجه گیری
مدلی  چه  که  تحقیق  ســؤال هــای  به  پاسخ  در 
در  کــاربــرد  قابلیت  بــا  اقناعی  ارتــبــاطــات  بـــرای 
وجود  جمعی  و  گروهی  میان فردی،  ارتباطات 
باید  چــیــســت؟  مـــدل  ایـــن  گــی هــای  ویــژ دارد؟ 
اذعان داشت ارتباطات اقناعی مقابل ارتباطات 
تنها  اطالعی  ارتباطات  می گیرد.  قــرار  اطالعی 
ارتباطات  اما  گاهی و اطالع است؛  آ برای دادن 
است.  تأثیرگذار  و  موثر  ارتباطات  نوعی  اقناعی 
و  عوامل  مستلزم  قانع کننده  و  مؤثر  ارتباطات 

پارامترهای متعددی است.
ارتباطات  در  ارتباطی  منبع  اهمیت  بررسی  در 
کــه منبع  اقــنــاعــی ایــن نتیجه حــاصــل مــی شــود 
ارتباطی باید دارای اعتبار، جذابیت و قدرت باشد. 
کردن  قانع  در  فرستنده  یا  ارتباطی  منبع  اعتبار 
گیرنده پیام نقش تعیین کننده دارد.  مخاطب یا 
هر یک از رسانه ها برای مخاطب جذابیت متفاوتی 
اقبال  و  ایــجــاد جــذبــه  مــوجــب  ــد. جذابیت  ــ دارن
جذابیت  مــی شــود.  ارتباطی  منبع  بــه  مخاطب 
شامل قالب و محتوای و عوامل پیام های ارتباطی 
و چگونگی ارائه آن است. عالوه بر این قدرت منبع 
)فرد یا رسانه( نقش مؤثری در پذیرش پیام دارد. 
فرستنده  اطالعات  و  صالحیت  خبرگی،  قــدرت، 

پیام را در بر می گیرد.
اقناعی  ارتباطات  در  پیام  چگونگی  بررسی  در 
پارامترهایی  بــه  پــیــام  کــه  ــان داشـــت  اذعـ بــایــد 
مانند دقت، صحت، عینیت، انصاف و پردازش 
پیام  دارد.  بستگی  اهمیت  درجــه  و  مناسب 
دقیق  بــاشــد.  دقیق  کــه  اســت  تأثیرگذار  وقتی 
تبدیل  فرایند  و  رمــزگــذاری  شیوه  بیانگر  بــودن 
رویداد یا اطالعات به پیام است. صحت بیانگر 
بــه رعایت  انــصــاف  اســـت.  پــیــام  بـــودن  صحیح 
ــت  ل انــتــقــال پــیــام دال ــت و بــی طــرفــی در  ــدال ع
نکات  ــواع  ان رعایت  به  مناسب  پــردازش  دارد. 
ویراستاری، دستوری و نگارشی و زیباشناختی 
پیام بستگی دارد. درجه اهمیت هم به میزانی 
که یک پیام برای گیرنده با اهمیت است، اطالق 
تا  می شوند  موجب  گی  ویژ شش  این  می شود. 
و  شود  باورپذیر  مخاطب  برای  سهولت  با  پیام 

کند. ایشان را قانع 
گیرندگان پیام در فرایند  یا  در بحث مخاطبان 
که یکی  ارتباطات اقناعی می توان اذعان داشت 
است.  منبع  به  مخاطب  اعتماد  پارامترها،  از 
بدون داشتن اعتماد تأثیرگذاری پیام بی معنی 
ارتباطی اعتماد  است. وقتی مخاطب به منبع 
کرد.  را نیز باور نخواهد  ندارد، هیچ گاه پیام آن 
از  منبع  با  ایده های مخاطب  و  ارزش هــا  تشابه 
است.  پیام  پذیرش  در  تأثیرگذار  مــوارد  جمله 
هــر چــقــدر تــطــابــق بــیــن ایـــده هـــا و آرمـــان هـــای 
ارتباطی بیشتر باشد احتمال  مخاطب با منبع 
پذیرش پیام بیشتر است؛ بنابراین در ارتباطات 
مــتــقــاعــدگــرایــانــه بــایــد تـــالش شـــود ایـــن تطابق 
همه  گــر  ا سیاسی  رقابت های  در  شــود.  ایجاد 
گری  افشا رسانه های رقیب درباره یک موضوع 
یک  کــه  میزانی  بــه  آن  بــاورپــذیــری  شاید  کنند 
کند  ــاره  بــه مــوضــوعــی اشـ ــرف مقابل  رســانــه ط

اثربخشی ندارد.
تأثیرگذار در  از جمله عوامل  نیز  سواد رسانه ای 
ارتباطات متقاعدگرانه است. سواد رسانه ای به 
تولید  چگونگی  دربــاره  مخاطبان  دانش  میزان 
محتوای  شناخت  هم چنین  و  پیام  انتشار  و 
و  و دانش  مربوط است. هر چقدر شناخت  آن 
اطالعات مخاطب بیشتر باشد، قدرت تجزیه و 
تحلیل بیشتری درباره پیام دارد و بهتر می تواند 

درباره پذیرش پیام تصمیم بگیرد.

در  � پــیــام  چگونگی  بــررســی  در 
اذعــان  باید  اقناعی  ارتباطات 
که پیام به پارامترهایی  داشت 
عینیت،  صحت،  دقــت،  مانند 
و  مناسب  ــردازش  ــ پ و  انــصــاف 

درجه اهمیت بستگی دارد.
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کانال  اقناعی  ارتباطات  در  این که  دیگر  نکته 
ــرای تــأثــیــرگــذاری و اقــنــاع باید  ارتــبــاطــی هــم بـ
دوسویه و تعاملی باشد. تعاملی بودن فرایندی 
با  و  به خوبی  ارتباطی  تا طرف  ایجاد می کند  را 
کنش  وا شــود،  مطلع  پیام  کم وکیف  از  سرعت 
درخور و مناسب در زمان و مکان ضروری ارائه 
را  زمینه  کند،  برطرف  را  ارتباطی  موانع  دهــد، 

کند. برای تفاهم مشترک فراهم 
موضوع  و  کانال  بین  باید  اقناعی  ارتباطات  در 
کانال های  ارتباطی تناسب وجود داشته باشد. 
از  ــاره ای  پـ هستند.  متنوع  و  متعدد  ارتــبــاطــی 
پاره ای  میان فردی،  ارتباطات  طریق  از  پیام ها 
مطبوعات،  مانند  رسانه هایی  طریق  از  دیگر 
ــد.  دارن ســازگــاری  اینترنت  و  تلویزیون  و  رادیــو 
متناسب با نوع مخاطبان و شرایط زمان و مکان 
و هم چنین ویژگی های پیام انتخاب نوع رسانه 
با اهمیت است. در یک محیط ارتباطی هرگونه 
پارازیت و اختالل فیزیکی و روانی تأثیرگذاری پیام 

کاهش می دهد. کردن مخاطب را  و قانع 
 حجت اله عباسی، دانشجوی دکتری مدیریت 
مقاله  و مؤلف حدود 30  تهران  رسانه دانشگاه 
جمله  از  کتاب  جلد   5 و  ــاربــردی  ک و  ترویجی 
رادیــو«،  »خبر  خبرنگاری«،  کــاربــردی  »اصــول 

»خبر تلویزیونی«.
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