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بررسی تکنیک های اقناع اجتماعی از 
دیدگاه استدالل های مرکزی و پیرامونی

چکیده
در این مقاله پس از تعریف اقناع و اقناع اجتماعی مفهوم درگیری را بررسی خواهیم کرد. سپس 
کوشش درخور به عنوان نظریه محوری  با معرفی مفاهیم استدالل مرکزی و پیرامونی، مدل 
گرفته و تالش می شود تا تفاوت این دو  کاربرد این دو نوع استدالل در اقناع مورد توجه قرار 
گردد. در نهایت با معرفی شیوه های مختلف اقناع  نوع استدالل در اقناع اجتماعی تشریح 
اجتماعی، هر یک از این شیوه ها از دیدگاه استدالل مرکزی و پیرامونی مورد بررسی قرار می گیرد.
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مقدمه
و  ارتباطات  حــوزه  در  فناورانه  دگرگونی های  با 
نیز  و  بشری  دانــش  و  گاهی  آ افزایش  و  رسانه ها 
شکل گیری افکار عمومی به عنوان قدرت مطرح 
بــرای  جــدیــدی  شیوه های  تــحــوالت،  عرصه  در 
که در حوزه  جهت دهی افکار عمومی پدید آمد 

کاربرد زیادی یافت. علوم ارتباطات 
یا  و  گاندا  پروپا را  آن  برخی  که  اجتماعی  اقناع 
تبلیغات سیاسی می نامند، گونه ای از اقناع است 
جهت  در  مخاطبان  متقاعدسازی  آن  قصد  که 
اهداف مبلغان است. هدف در اقناع اجتماعی، 
گاهی مخاطبان از طریق  اثرگذاری بر ذهنیت و آ
عواطف  و  هیجان ها  احــســاســات،  برانگیختن 
ارتباط  از  سیاسی شکلی  تبلیغات  اســت.  آن هــا 
که هدفش این است تا به پاسخی دست  است 
تبلیغات  بخشد.  تـــداوم  را  مبلغ  قصد  که  یابد 
سیاسی ممکن است افکار عمومی و رفتار افراد 
سازد.  دگرگون  را  آن ها  و  دهد  قرار  تأثیر  تحت  را 

)علوی، 1376: 182(

اقـــنـــاع اجـــتـــمـــاعـــی، نــظــیــر دیـــگـــر زمــیــنــه هــای 
خود  بــه  مخصوص  روش هـــای  متقاعدسازی، 
تا  می کند  کمک  روش هــا  ایــن  تحلیل  و  دارد  را 
کنیم و بر اثرگذاری  بتوانیم بهتر از آن ها استفاده 

این شیوه ها بیفزاییم.
اقناع  اســتــفــاده در  مـــورد  بــرخــی شــیــوه هــای  در 
ــوت از  ــ اجــتــمــاعــی تـــالش مــی شــود بــه جــای دع
را  او  عــمــیــق،  انــدیــشــیــدن  و  تفکر  ــه  ب مــخــاطــب 
از صحت ادعــا،  بــرخــی شــواهــد ضمنی  ــه  ارائـ بــا 
کــه در  ــه اســـتـــدالل  ــون مــتــقــاعــد نــمــایــنــد. ایــن گ
پیرامونی  استدالل  عنوان  با  اقناع  روان شناسی 
مرکزی اســتــدالل  مقابل  در  مــی شــود   شناخته 
و  منطقی  دالیــــل  ــه  ــ ارائـ آن  هـــدف  کـــه  اســـت   
مخاطب  تحلیل  و  تجزیه  قـــدرت  ــردن  ــیــرک درگ
ضمن  مقاله  ایــن  در   )1384 )حکیم آرا،  اســت. 
توصیف روش های مرکزی و پیرامونی اقناع، مدل 
کرد و سپس به  کوشش درخور را تشریح خواهیم 
سراغ شیوه های اقناع اجتماعی می رویم تا با این 
را تحلیل  ابزار تک تک روش های مورد استفاده 
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نموده و استدالل های استفاده شده در هر یک 
از آن ها را تشریح نماییم.

اقناع
رسانه ای  ارتباطات  مباحث  مهم ترین  از  اقناع 
انــســانــی اســــت. چــنــان چــه دســتــگــاه عظیم  و 
مصرف  گزاف  هزینه های  و  آیند  به کار  رسانه ای 
نمایند، اما به حد اقناع نرسند به یقین تمامی 
بـــرای تحقق اقــنــاع  ــد.  ــتــه ان ــه هـــدر رف مــنــابــع ب
رسانه ها باید به عمق ذهن انسان ها از سویی و 
ژرفای دل انسان ها از سوی دیگر دست یافت؛ 
و  پذیرفته شود  و  عقاًل فهمیده  پیامشان  یعنی 
یا باید  سپس بعد عاطفی یابد و به دل نشیند 
یا  پیام  اقــنــاع،  غایی  اهـــداف  تأمین  جهت  در 
آدمیان  ذهــن  و  دل  در  انتقال یافته  پیام های 
بماند. غایت نهایی اقناع از این نیز فراتر می رود. 
باید رسانه بتواند به رسول سازی مشتریان خود 
پیام  پیام آور  و  مبشر  خود  آنــان  یعنی  بــپــردازد؛ 
کار  کــه  اســت  ایــن صــورت  در  شــونــد.  نخستین 
رسانه با توفیق غایی قرین است و برد تأثیر آن 

به حد اعلی می رسد. )ساروخانی، 1383(
که  می دانند  اجتماعی  نفوذ  از  نوعی  را  اقناع 
با  ــتــارهــا  رف یــا  نــگــرش هــا  افـــکـــار،  تغییر  شــامــل 
احساسی  و  منطقی  استدالل های  از  استفاده 
دیگر  حالت  با  انطباق  به  افــراد  واداشتن  بــرای 
و  از احــمــدی  نــقــل  ــه  ب ــوردن، 2008  ــ )بـ ــت.  اسـ

پورشریفی، 1392(
کارل هاولند روان شناس  اصطالح اقناع توسط 
وی  شــد.  ــذاری  ــام گ ن ییل  دانــشــگــاه  اجتماعی 
بــعــدهــا بـــر اســــاس پــژوهــش هــایــش در حـــوزه 
کــســی، چه  ــبــاطــات و اقــنــاع مــوضــوع »چـــه  ارت
بر  نمود.  ح  را مطر گفت؟«  کسی  به چه  چیزی 
عنصر  چهار  ییل  دانشگاه  گــروه  اســاس  همین 
دخالت  اقناعی  موقعیت های  بیشتر  در  که  را 
کرده اند. این عناصر عبارتند از:  دارند، مشخص 
آن  در  پیام  که  زمینه ای   .3 پیام؛   .2 منبع؛   .1
عرضه می شود و 4. مخاطب. )بومایستر، 2008 

به نقل از احمدی و پورشریفی، 1392(
تعریف  ایــن گــونــه  را  ــاع  ــن اق  )1384( حــکــیــم آرا 
که به قصد شکل دادن،  ح هر پیامی  می کند: طر
و  عاطفی  شناختی،  پاسخ های  تغییر  یا  تقویت 
عبارت  به  باشد.  شده  طراحی  دیگران  رفتاری 

و  گاهانه  آ کوششی  متقاعدگرانه  ارتــبــاط  بهتر 
رفتار  یا  باورها  نگرش ها،  تغییر  به منظور  فعال 
که به همین  آدمی از طریق ارسال پیامی است 

منظور طراحی شده است.
غیررسمی  و  رسمی  شناخته شده  فعالیت های 
یا  خواسته  که  دارنــد  رواج  جامعه  در  متعددی 
ناخواسته از فنون ارتباط متقاعدگرانه استفاده 
می کنند و همواره هدفشان تأثیرگذاری بر مردم 
است. اطالع رسانی، آموزش، مشاوره، تبلیغات 
ردیف  در  روانــی  جنگ  و  گاندا  پروپا بــازرگــانــی، 
ارتباطات  ایــن گــونــه  ــواع  انـ شناخته شده ترین 
گونه هدفمند  که معمواًل به  محسوب می شوند 

و نـــظـــام داری طــراحــی مــی شــونــد و بــه اجـــرا در 
می آیند. )حکیم آرا، 1384(

که اشکال دیگر قدرت  اقناع دارای صفاتی است 
خاصیت  دربـــردارنـــده  ــرا  زیـ هستند،  آن  فــاقــد 
ترغیب شوندگان  و  است  آزادی  روان شناختی 
اهداف  خود  میل  موافق  که  می کنند  احساس 
می دهند.  انجام  را  تعیین شده  رهنمودهای  و 
)بینگر، 1376، 10( به نوعی اقناع عبارت است از 
تالش صادقانه برای مجاب ساختن مخاطبین 
به پذیرش موضوع و خواسته ای به وسیله ارائه 

مناسب اطالعات مربوط. )متولی، 1384: 73(

) ELM( کوشش درخور مدل 
ــام اخــتــصــاری  کــه بــه نـ کــوشــش درخــــور  مـــدل 
در  کــارآمــدی  مــدل  اســت،  یافته  شهرت   ELM
متقاعدشدن  شیوه  و  اطالعات  پــردازش  زمینه 
مـــورد  آن  ح  طــــر ــدای  ــ ــت ــ اب هـــمـــان  از  و  اســــت 
و  اجتماعی  روان شــنــاســی  پــژوهــشــگــران  تــوجــه 
هم چون  مختلفی  قلمروهای  در  اندیشمندان 
قرار  مصرفی  رفتار  یا  و  بهداشتی  سیاسی،  رفتار 

عظیم  � دستگاه  چنان چه 
ــار آیــنــد و  ــه ای بـــه کـ ــ ــان رســ
مصرف  ــزاف  گ هزینه های 
اقناع  حد  به  امــا  نمایند، 
تمامی  یــقــیــن  بـــه  نــرســنــد 

منابع به هدر رفته اند.
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گرفته است. )حکیم آرا،1384:132(
واسطه ای  متغیر  به عنوان  تفکر  نظریه  این  در 
و هرگونه  برای متقاعدشدن محسوب می شود 
شیوه  بــه  متکی  آن  کیفیت  و  مــتــقــاعــدشــدن 
ــاره مــوضــوع اســـت، به  ــ ــردازش اطــالعــات درب ــ پ
این گونه شیوه پردازش بر موضوع سبقت گرفته 

بر چگونگی متقاعدشدن تأثیر می گذارد.
کوشش در این نظریه به مفهوم تقالی  اصطالح 
که  دارد  اشــاره  اندیشه ورزی  و  تفکر  شناختی، 
موشکافانه  پردازش  از  درجاتی  اعمال  مستلزم 
کوششی  در میان اطالعات است. هدف چنین 
بر  تصمیم گیری  و  مستدل  نتایج  بــه  رســیــدن 
اعمال  مــیــزان  اســـت.  معتبر  اطــالعــات  مبنای 
که  اهمیتی  و  ارزش  مــیــزان  بــه  بسته  کــوشــش 
هر  می کند.  تفاوت  قائل اند  موضوع  برای  افراد 
قدر موضوع برای فرد از درجه اهمیت بیشتری 
کوشش فکری بیشتری نیز بذل  برخوردار باشد، 
اما  کرد؛  خواهد  آن  به  مربوط  اطالعات  بررسی 
از اهمیت چندانی برخوردار نباشد  گر موضوع  ا
کوشش فکری )شناختی(  اعمال  به  نیازی هم 

احساس نخواهد شد. 
برای  فکری  رهگذر  دو  یا  راه  دو  نظریه  پایه  بر 
متقاعدشدن وجود دارد: شیوه مرکزی و شیوه 
)تفکر  مرکزی  پردازش  مرکزی،  شیوه  پیرامونی. 
دامــن  را  اطــالعــات(  هوشمندانه  موشکافی  و 
که خود موضوع پیام  می زند و آن هنگامی است 
به هر علت ممکن اهمیت یافته، مورد توجه قرار 
می گیرد؛ اما شیوه پیرامونی با پردازش پیرامونی 
آن  و  دارد  رابــطــه  ــات(  ــالعـ اطـ ســطــحــی  )مــــرور 
که چیزهایی ورای موضوع مورد  هنگامی است 

گرفته سبب تغییر نگرش می شوند.  توجه قرار 
)حکیم آرا، 1384: 132(

پتی، پریستر و برینول )2002( شیوه متقاعدسازی 
ح می دهند: در مقایسه  پیرامونی را این گونه شر
با شیوه مرکزی، نگرش های شکل گرفته به شیوه 
کوتاهی  عمر  و  ناپایدارند  نسبت  به  پیرامونی 
دارند؛ زیرا در این حالت افراد به جای توجه به 
پیام،  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  و  استدالل ها 
پیرامونی  نشانه های  کــه  را  دیــگــری  چیزهای 
آن  صحت  و  درستی  ک  مــال می شوند،  نامیده 
جذابیت  و  تخصص  )مــانــنــد  مــی دهــنــد.  قـــرار 
گوینده( این که مردم در فعالیت های اجتماعی 

حالت  در  اغــلــب  طبیعی  بــه طــور  خـــود  ــه  ــ روزان
پیرامونی به سر می برند، حال و حوصله تفحص 
هر  ــاره  دربـ نمی توانند  نــدارنــد،  را  موشکافی  و 
کار  چیزی به فکر فرو روند و معمواًل سرشان به  
 خودشان است همه به مفهوم موجودات تنبل

روش هــای  که  دارنــد  اشــاره  تنبالن شناختی  یا   
این  در  می گیرند.  خدمت  به  را  ارزیــابــی  ســاده 
روی  از  ــات  ــالعـ اطـ ــردازش ســطــحــی  ــ ــ پ حــالــت 
معتبری  و  ســاده  نشانه های  اولین  و  کمترین 

که در موقعیت یافت می شوند.  خواهد بود 
درخـــور،  کــوشــش  مـــدل  پیش بینی  اســـاس  ــر  ب
ــیــل و ارزیـــابـــی هـــای  ــحــل ــکـــری )ت وســـاطـــت فـ
فــقــط هنگامی  مـــرکـــزی  بـــه شــیــوه  شــنــاخــتــی( 
کــــه مـــــــردم هــــم انـــگـــیـــزه  مـــحـــقـــق مــــی شــــود 

 وهم توانایی الزم برای پردازش اطالعات پیام را 
کنند  داشته باشند؛ یعنی هم بخواهند مطالعه 
صورت  در  باشند.  داشته  خواندن  سواد  هم  و 
از این دو متغیر، متقاعدشدن  کدام  فقدان هر 

تنها به شیوه پیرامونی امکان پذیر است. 
بنابراین نظریه، وقتی موضوع )پیام( به هر علتی 
انگیزه برای  یا جالب تشخیص داده شــود،  مهم 
پردازش اطالعات پیام باال رفته، افراد آن را با دقت 

بیشتر مورد توجه قرار می دهند.)شیوه مرکزی(

توانایی افــراد بــرای پــردازش اطالعات مربوط به 
شناختی  کوشش های  می شود  سبب  موضوع 
کند( و از این راه،  کند )درباره موضوع فکر  اعمال 
پافشاری بر پردازش موشکافانه و نقادانه اطالعات 
اطالعات  می کوشند  حالت  این  در  مــی رود.  باال 
کنار  که پیام در اختیار قرار می دهد، در  موجودی 
دانش پیشین را پیش رو قرار داده، آن را تحلیل 
کنند و از این رهگذر برای تصمیم گیری  و ارزیابی 

تــوانــایــی افـــراد بــرای پــردازش  �
موضوع  به  مربوط  اطاعات 
کوشش های  مــی شــود  سبب 
)دربــاره  کند  اعمال  شناختی 
ایــن  از  کــنــد( و  فــکــر  ــوع  ــوض م
پــــردازش  بـــر  پـــافـــشـــاری  راه، 
نـــقـــادانـــه  و  مـــوشـــکـــافـــانـــه 

یاطاعات باال می رود.
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ــه نــگــرش مــســتــدلــی برسند.  ــوع ب ــوض دربـــــاره م
به  شوند  حاصل  شیوه  ایــن  به  که  نگرش هایی 
و  تقویت  مستدل  اطــالعــات  و  شواهد  با  خوبی 
پــایــداری  و  استحکام  از  و  می شوند  پشتیبانی 

باالیی برخوردار خواهند بود.
ــد بـــر انــگــیــزه  ــوان ــی ت کـــه م مــهــم تــریــن مــتــغــیــری 
ــردازش  ــ ــ ــی و تــفــکــر )پ ــاف ــوشــک ــرای م ــ ــردی بـ ــ فـ
ــات مـــؤثـــر بــاشــد،  ــ ــالع ــ اطــــالعــــات( دربـــــــاره اط
ربـــط شخصی را  آن  کــه  اســـت   نــوعــی درگــیــری 

کرده اند.  نام گذاری  موضوع  با  فرد  درگیری  یا   
مفهوم ربط شخصی بیانگر میزان اهمیت پیام 
که از اهمیت  نزد افراد و یا دست کم، فهمی است 
با  شخصی  ربــط  می کنند.  استنباط  مــوضــوع 
می تواند  و  دارد  رابطه  رسانه  و  پیام  با  درگیری 
نزد  که  موضوعی  باشد.  مؤثر  پـــردازش  نــوع  بر 
برخی بااهمیت است ممکن است نزد عده دیگر 
بی اهمیت باشد. هر قدر درک اهمیت موضوع 
باشد،  بیشتر  پــیــام  بــا  ــراد  افـ درگــیــری  مــیــزان  و 
افزایش  مرکزی  شیوه  به  آن  پــردازش  احتمال 
خواهد یافت. از این رو تبلیغ گر می کوشد تا از راه 
چیزی  و  )تبلیغ(  موضوع  میان  ارتباط  برقراری 
افــزایــش دهد.  را  آنــان  مــردم درگــیــری  زندگی  از 
کوشش هایی  کیفیت  و  درگــیــری  مــیــزان  چــه، 
می شود  مبذول  موضوع  دربــاره  تفکر  بــرای  که 
در  آزمایشی  در  اســت.  مؤثر  نگرش ها  تغییر  بر 
کیفیت  بر  شخصی  ربــط  تأثیر  چگونگی  زمینه 
موضوع  دربـــاره  کــه  استدالل هایی  و  پـــردازش 
افزایش  داد  نشان  آزمایش  می شدند،  ح  مطر
قدرت و استحکام استدالل های پیام با میزان 

که با موضوع  گروهی  تأثیرگذاری آن ها در میان 
همبستگی  بــودنــد،  ــرده  ک بــرقــرار  شخصی  ربــط 
کار  گفته دیگر وقتی ربط شخصی در  داشت. به 
گونه موشکافانه تری  بود، استدالل های پیام به 
بر عکس وقتی ربط شخصی  بررسی می شدند. 
عبور  آن  از  ــذرا  گ گــونــه ای  به  افــراد  نبود  کــار  در 
ــه شــیــوه پــیــرامــونــی اطــالعــات پــیــام را  ــرده، ب ــ ک

پردازش می کردند. )حکیم آرا،1384: 138(
که اقناع  کوشش درخور، نشان داده است  مدل 
کم وبیش متفاوت از یکدیگر است و هر  دو مسیِر 
یك از آن دو مسیر، برای اقناع برخی مخاطبان 

اثر گذار است. 
کاچیوپو آن را فرمول بندی  که پتی و  این مدل 
کردند، عمدتًا به تحلیل فرایند تجزیه و تحلیل 
پیام توسط مخاطبان می پردازد. در این مدل 
متغیرهای  و  درونــی  متغیر های  تأثیر  چگونگی 
یا  )خـــوب ـ بـــد(  ارزش یــابــانــه  بــر داوری  بــیــرونــی 
غــیــرارزش یــابــانــه )احــتــمــال ـ فــقــدان احــتــمــال 

مخاطبان مورد توجه قرار می گیرند. 
)چایکن و تروپ، 1999(

گذاشته  در فــرم اولــیــه ایــن مــدل فــرض بــر ایــن 
که اقناع در دو مسیر مرکزی )اصلی(  شده است 
و پیرامونی )حاشیه ای( صورت می گیرد. فرایند 
نــمــودار 3  در  آن دو مسیر  از  یــك  هــر  در  ــاری  ج

نشان داده شده است. )الیاسی، 1388: 58(
ــمــودار نــشــان مــی دهــد وقتی  کــه ن هــمــان گــونــه 
برای  کافی  ذهنی  توانایی  و  انگیزه  مخاطبان 
تحلیل محتوای نهفته در پیام ها را دارند )مثاًل 
روش  با  جامعه(  فرهیختگان  و  تحصیل کرده ها 
مستدل  و  غنی  محتوای  بر  آن  در  )کــه  مرکزی 
کید می شود( بیشتر می توان مخاطبان را  پیام تأ
که مخاطبان نتوانند  مجاب ساخت؛ اما زمانی 
بپردازند،  پیام ها  محتوای  تحلیل  و  تجزیه  به 
کید بر  که از روش پیرامونی )مثاًل تأ بهتر آن است 
اعتبار، پایگاه و برخورد ارتباط گر( استفاده شود. 

)الیاسی، 1388: 59(
نگرش  بــاشــد،  بــاال  شخصی  ربــط  مــیــزان  وقتی 
بنیادی  استدالل های  تأثیر  تحت  بیشتر  افــراد 
کاچیوپو در  پیام قرار می گیرد. در آزمایشی پتی و 
حالت های مختلف تعداد 3 تا 9 استدالل قوی 

کردند. ح  و 3 تا 9 استدالل ضعیف مطر

موضوع  � اهمیت  درک  قــدر  هــر   
ــراد بــا پیام  و مــیــزان درگــیــری افـ
پــردازش  احتمال  باشد،  بیشتر 
افــزایــش  بـــه شــیــوه مـــرکـــزی  آن 
تبلیغ گر  از این رو  خواهد یافت. 
می کوشد تا از راه برقراری ارتباط 
چیزی  و  )تبلیغ(  موضوع  میان 
را  آنــان  از زندگی مــردم درگــیــری 

افزایش دهد.
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بله

پردازش مرکزی

عدم تغییر عقاید تغییر  عقاید

خیر

پردازش پیرامونی

تغییر عقاید

بله

عدم تغییر عقاید

خیر

آیا نشانه های پیرامونی قانع کننده اند؟آیا استدالل ها قانع کننده هستند؟

کافی برای تجزیه و تحلیل پیام را دارند؟ آیا مردم انگیزه و توان 

ارائه پیام متقاعدساز

عدم تجزیه و تحلیل 
اطالعات ارائه شده

تجزیه و تحلیل 
اطالعات ارائه شده

خیربله

 

  

  

  

تأثیر این استدالل ها بر افراد متفاوت بود. وقتی 
کـــم بـــود،  ــراد بـــا مـــوضـــوع  ــ ــبـــاط شــخــصــی افـ ارتـ
استدالل   9 استدالل ها،  کیفیت  از  صرف نظر 
بهتر از 3 استدالل به متقاعد کردن می انجامید؛ 
بود،  بــاال  موضوع  با  شخصی  ارتباط  وقتی  امــا 
اســتــدالل هــا  کیفیت  تأثیر  تحت  بیشتر  ــراد  افـ
استدالل ها.  شمار  تــا  مــی دادنــد  نگرش  تغییر 
استدالل ها  کیفیت  که  داد  نشان  آزمایش  این 
که تعداد آن ها به 9 تا می رسید مؤثرتر  هنگامی 

بوده اند. 
)پتی، ویلر1 و تورماال2003،2: 359(

پایدار است  )اصل(  از روش مرکزی  ناشی  اقناع 
لیکن  ــت.  اس مــقــاوم  متقابل،  اقــنــاع  بــرابــر  در  و 
اقــنــاع  مــرکــزی،  فرایند  کــه  ــرد  ک فــرامــوش  نباید 
همین  بــه  اســـت.  مستمر  و  طــوالنــی  فــرایــنــدی 
تغییر  به  نیاز  متقاعدسازان  هنگامی که  سبب، 
رویکرد  از  دارند  را  مخاطبان  نظرات  و  آرا  فوری 

1. Wheeeler

2. Tormala

که  زمانی  به ویژه  می کنند.  استفاده  پیرامونی 
باشد،  بی تفاوت  افــراِد  ساختن  متقاعد  هدف 
اســت.  به صرفه تر  پیرامونی  روش  از  استفاده 
متقاعدسازان  کــه  مــی رســد  نظر  بــه  بــنــابــرایــن 
حیث  از  را  ــود  ــ خ ــان  ــب ــاط ــخ م بـــایـــد  نــخــســت 
قبلی،  موضع گیری  یا  موضوع  آشنایی،  میزان 
برای  اســاس  آن  بر  آن گــاه  نمایند،  دسته بندی 
مجاب  ساختن آنان از روش مرکزی یا پیرامونی 
 :)1381( گنجی  تعبیر  به  چه  نمایند.  استفاده 
که در مورد موضوعی درگیری عاطفی  اشخاصی 
یا شناختی بیشتری دارند، در مقایسه با دیگران 
ــا راه مــرکــزی مــجــاب مــی شــونــد و به  ب مــعــمــواًل 
کمتر توجه می کنند،  نشانه ها و عالئم پیرامونی 
راه  با موضوع درگیرند  کمتر  که مردم  اما زمانی 
پیرامونی مؤثر تر است. چون ارائه دالیل به افراد 
کاری از پیش نمی برد. )ص 118( بی تفاوت هیچ  

کید مدل اقناع مدلELM  یا مدل احتمال  اما تأ
تجزیه و تحلیل پیام بر روش های مختلف اقناع 
کــه اقناع  اســـت. ایــن مــدل نــشــان داده اســت 
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پیرامونی  یا  مرکزی  مسیِر  دو  از  یکی  اســاس  بر 
کید می شود  صورت می گیرد، در چنین مدلی تأ
تحلیل  و  تجزیه  به  قــادر  مخاطبان  چنان چه 
گرفته  پیام باشند بهتر است از روش مرکزی بهره 
شود. چه اقناع ناشی از روش  مرکزی ماندگارتر و 
گر مخاطبان قادر به تجزیه  عمیق تر است؛ اما ا
لزومی  نباشند،  پیام  محتوای  درك  و  تحلیل  و 
کبری چیدن  و  کردِن خود و صغری  به معطل 
نشانه  یــك  بــا  شرایطی  چنین  در  چــه  نیست. 
معطوِف  را  مخاطبان  ذهــن  مــی تــوان  سرنخ  و 
تــخــریــب شخصیت  ــداف خــویــش ســاخــت.  ــ اه
با  آنان ـ  نظرات  و  بیانات  نقد  مخالفان  ـ به جای 
آنان  ُسخره  یا  و  دروغ  یا  شایعه  یك  از  استفاده 
پیرامونی  نوعی روش  و لطیفه و جز آن،  یا طنز 
کوتاه مدت متقاعدسازان را  که حداقل در  است 

به اهداف خویش نزدیك می سازد. 
ارائـــه مدل  بــا  کــه  بــودنــد  آن  بــر  کاچیوپو  و  پتی 
که در مورد شیوه های پردازش  »کوشش درخور« 
کنند.  متقاعد  را  افراد  بتوانند  است،  اطالعات 

برای  تفکر  از  استفاده  مدل،  این  گی های  ویژ از 
افکار  مدل،  این  در  است.  شناخت  به  رسیدن 
گی  به وجود آمده از شیوه پردازش موضوع، ویژ
بنابراین  پیام.  خود  نه  دارنــد،  متقاعدکنندگی 
موجب  موضوع  پـــردازش  شیوه  مــدل،  ایــن  در 
فرد  افکار،  این  و  می شود  افکار  آمدن  وجود  به 

را متقاعد می کند.
کمی اطالعات  در صورت بی حوصله بودن و یا 
نتیجه  در  کـــه  نـــگـــرش  تــغــیــیــر  هــرگــونــه  ــیــز  ن و 
کــم کــوشــش و مــنــطــقــی اســـت،  ــای  ــ ــردازش ه ــ پ
کاهش  میزان موشکافی و تفکر درباره اطالعات 

می یابد. )الیاسی، 1388: 67(

استشهاد
ــردازش  ــ پـ اســتــشــهــاد، در چـــارچـــوب مــفــهــوم 
ــت تــغــیــیــر نـــگـــرش و مــیــان بــر  ــه اطــــالعــــات، ج
از  اســـت.  ســریــع  نتیجه گیری  بـــرای  شناختی، 
معرفی  در  که  اســت  ایــن  استشهاد  ویژگی های 
شرایط میان برهای شناختی، آدمی را از هرگونه 
موشکافی هوشمندانه اطالعات بی نیاز می کند. 

)شایکن، 1987(
که  اســت  مؤثر  هنگامی  استشهاد،  از  استفاده 
مخاطب  نزد  چندانی  اهمیت  از  پیام،  موضوع 
بـــرخـــوردار نــبــاشــد و یــا ایــن کــه مــزاحــمــت هــای 
که به هر دلیل ممکن  محیطی این قدر زیاد باشد 

کوشش فکری بکاهد. از اعمال 
استشهاد  از  خوبی  نمونه های  ضرب المثل ها، 
شده  معلوم  اطــالعــات  از  شــمــاری  در  هستند. 
کــه دربــردارنــده تعداد  بــرابــر پیامی  کــه مــردم در 
اســتــدالل - مثل  یــا  مــثــال، ضرب المثل  زیـــادی 
استشهاد کالمی باشد - بیشتر متقاعد می شوند. 
استشهادی  نشانه های  آن چــه  از  نمونه هایی 

نامیده شده است، عبارتند از:
کارشناس به عنوان منبع قابل اعتماد. 1. تکیه به 

2. دوست داشتن منبع.
که تجربه شخصی  کسانی  3. صاحبان تجربه و 

دارند، درست می گویند.
4. تأیید شدن از سوی افراد معتبر و قابل اعتماد 

ارزش استشهادی دارد.
آشـــنـــایـــان  ــد،  ــ ــرن ــ ــات ــ ــن ــ آش ــبـــیـــه  شـ افـــــــــراد   .5
دوســــــتــــــان  و  دوســــــت داشــــــتــــــنــــــی تــــــرنــــــد 

متقاعدکننده ترند. )حکیم آرا، 1384:148(
پـــردازش  از طــریــق  کــه  ویــژگــی نگرش هایی  ســه 

استشهادی تشکیل و یا تغییر می یابد، عبارتند از:
کمتری برخوردارند. 1. از پایداری و دوام 

کمتری دارند. 2. در برابر ضد تبلیغ3 مقاومت 
گهی دادن رفتار مربوط به نگرش  3. برای پیش آ

کمتری برخوردارند. )حکیم آرا، 1384( از توان 

نقد و بررسی تکنیک های اقناع اجتماعی
که در اقناع  در این بخش روش ها و شیوه هایی 
را  می گیرد  قرار  مبلغان  استفاده  مورد  اجتماعی 
تک تک معرفی و از دیدگاه استدالل های مرکزی 
3. counter propaganda

موضوع  � اهمیت  درک  قــدر  هــر   
ــراد بــا پیام  و مــیــزان درگــیــری افـ
پــردازش  احتمال  باشد،  بیشتر 
افــزایــش  بـــه شــیــوه مـــرکـــزی  آن 
تبلیغ گر  از این رو  خواهد یافت. 
می کوشد تا از راه برقراری ارتباط 
چیزی  و  )تبلیغ(  موضوع  میان 
را  آنــان  از زندگی مــردم درگــیــری 

افزایش دهد.
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و پیرامونی مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. 
از  استفاده  به  روش  ایــن  کلی:  برجسته سازی 
مشخص اند  تعریف  فــاقــد  کــه  مــجــازی  کلمات 
مثال  می کند.  اشــاره  دارنــد  متغیری  مفاهیم  یا 

»گفت وگوی آزاد«، »جامعه مادی گرا«.
 )دهقان طرزجانی، 1387: 178(

مخاطبان  کـــردن  متقاعد  بـــرای  روش  ــن  ای در 
شواهد  مــی گــردد.  استفاده  پیرامونی  دالیــل  از 
خوش آهنگی  و  زیبایی  زمینه  این  در  پیرامونی 
پیام  گویندگان  اعتبار  و  استفاده شده  عبارت 
است. آشنا بودن لفظ استفاده شده و بهره گیری 
شده  بــرده  کار  به   مفاهیم  با  مخاطب  قرابت  از 
اقناع  کــه در  پــیــرامــونــی اســـت  از دیــگــر شــواهــد 

اجتماعی مؤثر واقع می شود.
برجسته سازی: نظریه برجسته سازی می خواهد 
می دهند،  جلوه  مهم  رسانه ها  را  آن چــه  بگوید، 
رسانه ها  یعنی  مــی شــود؛  مهم  هــم  افـــراد  ــرای  بـ
کــه مــی خــواهــنــد، شکل  واقــعــیــت هــا را آن گــونــه 
کردن روی برخی موضوع ها،  می دهند و با تمرکز 
بر اهمیت و برجستگی آن ها در اذهان مخاطبان 

می افزایند.
که هر اندازه  برجسته سازی بر این مبنا قرار دارد 
به  و  دهــنــد  جــلــوه  مهم  را  مسئله ای  رســانــه هــا 
هم  افــراد  رسانه ها(،  )اولویت  ببخشند،  اولویت 

برای آن اهمیت قائل می شوند.
 )اولویت همگان( )دهقان طرزجانی، 1387: 24(

اولویت های  کرد  تالش  باید  اجتماعی  اقناع  در 
گیرد  کانون توجه رسانه ها قرار  مورد نظر خود در 
تا در مرحله بعد به موضوعات مهم مخاطبان و 

گردد. افکار عمومی تبدیل 
ارائه  که مخاطب  آن است  به دنبال  این شیوه 
به عنوان  را  مختلف  رســانــه هــای  ســوی  از  پیام 
نظر  در  موضوع  اهمیت  از  پیرامونی  استداللی 
بگیرد و توجه هم زمان رسانه ها را شاهدی بداند 
بر ادعای اهمیت قضیه. به طور معمول اهمیت 
ــاعــث جــلــب تــوجــه رســانــه هــای  یــک مــوضــوع ب
همنشینی  ــــن  ای و  مـــی شـــود  آن  بـــه  مــخــتــلــف 
استشهاد  ایــن  رسانه ها«  »توجه  با  »اهمیت« 
اهمیت  نیز  رسانه ها  توجه  که  می کند  ایجاد  را 

موضوع را می رساند.
البته گاهی این شیوه مخاطب را به بررسی مرکزی 
که وی احساس  موضوع نیز سوق می دهد؛ چرا 

در  گفت وگو  و  بحث  مشغول  ــه زودی  بـ می کند 
است  الزم  و  شد  خواهد  موضوع  این  خصوص 
داشته  بحث  مــورد  زمینه  در  کافی  اطالعات  که 
با تحلیل موضوع  از این رو تالش می کند  باشد. 
کسب اطالع موقعیت مناسبی در بحث های  و 

پیش رو به دست آورد.
بــاقــدرت،  چیزی  گرفتن  از  شیوه  ایــن  انــتــقــال: 

در  مقتدرانه  پوششی  ایجاد  و  اراده  یا  پرستیژ 
این  می کند.  صحبت  دیگر  مــوردی  بــرای  آینده 
که مورد عنوان شده،  روش به نوعی اعالم می کند 
کارهای خوب یا سیاست های درست ارتباط  با 
در  سیاسی  کاندیدای  یک  عکس  مثال:  دارد. 
را  مفهوم  ایــن  مذهبی،  ساختمان  یک  جلوی 
ارزش های  از  نظر  مورد  کاندیدای  که  می رساند 

مذهبی حمایت می کند. 
)دهقان طرزجانی، 1387: 179(

همنشینی  پیرامونی  نشانه  از  شــیــوه  ایــن  در 
استفاده  دوم  موضوع  در  اعتبار  ایجاد  جهت 
سوژه  حضور  مرکزی  دیدگاه  از  گرچه  می گردد. 
یا مقدس  نهادهای محبوب  کنار  نظر در  مورد 
هیچ گونه سندی مبنی بر ارتباط این دو بخش 
معیاری  به عنوان  و  عامه  تفکر  در  امــا  نیست، 
ایجاد  و  شی  دو  نزدیکی  و  مجاورت  پیرامونی، 
ارتباط نزدیک بین آن ها نشانه ای از همانندی 

و صفات مشترک است.
نام گذاری: این شیوه جنبه منفی حالت انتقال 
یا  ــراد  ــ اف ــه  ب متخاصم  طـــرف  آن،  در  کــه  اســـت 
قربانی  یک  می شود،  داده  ربط  گوار  نا اتفاقات 
متهم  یا  و  می شود  تحقیر  می شود،  داده  جلوه 
پلید  اعمال  انجام  یا  شیطانی  افکار  داشتن  به 

می گردد. )دهقان طرزجانی، 1387: 179(
در این شیوه نیز کنار هم بودن دو مفهوم به عنوان 
ویژگی های  داشــتــن  بــرای  پیرامونی  نشانه ای 

تاش  � باید  اجتماعی  اقناع  در 
مـــــورد نظر  ــــت هــــای  ــوی ــ اول کــــرد 
رسانه ها  توجه  کانون  در  خــود 
به  بعد  مرحله  در  تــا  گیرد  قــرار 
مــوضــوعــات مــهــم مــخــاطــبــان و 

گردد. افکار عمومی تبدیل 
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ــردد. به طور  بــد ســـوژه مـــورد نظر اســتــفــاده مــی گ
ایران و چند  ایاالت متحده در سال 2002،  مثال 
کرد  کشور دیگر را »محور شــرارت« نامید و تالش 
با استداللی پیرامونی و با استفاده از رسانه های 
ــرارت و ویــژگــی هــای  کــشــورهــا را بــا شــ خـــود ایـــن 
به تدریج و بدون  تا  نامناسب آن توصیف نماید 
کید بر دالیل مرکزی و مستدل ایران به عنوان  تأ

نمادی از خشونت و تروریسم شناخته شود.
قابل  فرد  این روش فرد حالت یک  شهادت: در 
القا می کند  و  را به خود می گیرد  یا منفور  احترام 
که یک برنامه، محصول یا ایده خوب یا بد است. 

)دهقان طرزجانی، 1387: 179(
منبع  اعتبار  استشهادهای  از  که  شیوه  ایــن  در 
بر ویژگی های ظاهری منبع  بسیار بهره می گیرد 
پیام به عنوان نشانه های پیرامونی تکیه می گردد. 
که فرد قصد القا حس خوب به موضوع  در حالتی 
ظاهری  بــا  منبعی  از  باشد  داشــتــه  را  نظر  مــورد 
مناسب  و  خــوب  محیطی  در  آراســتــه  و  جـــذاب 
با  از عناصر فیزیک متناسب  و  استفاده می شود 

نشانه هایی  این ها  می شود.  گرفته  بهره  شرایط 
پیرامونی از صحت و مفید بودن ایده و محصول 
هستند. هم چنین در صورتی که محصول یا ایده 
پزشکی،  ــای  ــااله )ک باشند  تخصصی  ــدی  ح تــا 
تخصص ها  ایــن  با  متناسب  ظاهر  و...(  ایمنی 

گرفته می شود. )لباس پزشک و...( به کار 
که قصد تخریب ایده یا محصول را  در صورتی هم 
داشته باشیم باید از نشانه های پیرامونی منفی 
سیاه  فضای  یا  نامناسب  ظاهر  کنیم.  استفاده 
برای  پیرامونی  نشانه های  رایج ترین  از  تاریک  و 

القای حس بد و نامناسب به محصول است.
حس  ایــن  که  اســت  روشــی  عوام پسند:  تکنیک 
از مردم عادی  نفر  گوینده یک  که  القا می کند  را 
است و ایده های او خوب است. از این رو توجه را 
از محتوای پیام می گیرد و آن را به سمت شیوه 

بیان و نحوه ارائه مطالب جلب می کند.
 )دهقان طرزجانی، 1387: 179(

بیشتر  تکنیک  ایـــن  در  پــیــرامــونــی  نــشــانــه هــای 
همانندی است. این ایده که آن چه بر افراد مشابه 
صدق می کند، برای ما نیز صحت خواهد داشت. 
به عنوان نشانه پیرامونی مهم این تکنیک در نظر 
توقع  پیش فرض  به صورت  افراد  می شود.  گرفته 
که موقعیت مشابه دارد مزیت  دارند وقتی فردی 
خاصی از محصول یا ایده نصیبش می شود، این 

مزیت شامل حال آن ها هم بشود.
اســاس  بــر  ایــن روش سعی دارد  بــرنــده:  هـــوادار 
انجام  را  کــار  همین  هم  دیگران  که  فرضیه  ایــن 
روابط  و  روزنامه ها  کند.  اقناع  را  افراد  می دهند، 
برای  روشــی  به عنوان  مردمی  آرای  از  عمومی ها 
دیگران  که  آن چــه  دربــاره  آن هــا  به  اطالع رسانی 

واقعًا انجام می دهند، استفاده می کنند. 
)دهقان طرزجانی، 1387: 179(

آوردن  ــای  ــه ج ب ــود  ــی ش م تـــالش  روش  ایـــن  در 
پیرامونی  نشانه  این  از  مرکزی  اقناع  و  استدالل 
بهتر  اقلیت  از  کثریت  ا »فکر  کــه  شــود  استفاده 
بــر دالیــلــی نظیر  کید  تأ بــا  ایــن شیوه  اســـت«. در 
می شود  تالش  می کنند«،  فکر  همین طور  »همه 
گرفته  از مخاطب  قدرت مقاومت و تفکر مرکزی 
کثریت جامعه  شود و با وعده همراه شدن او با ا
اجتماعی،  تأیید  از  پیرامونی  نشانه ای  به عنوان 

متقاعدسازی انجام گیرد.
و  بارها  همسان  اطــالعــات  روش  ایــن  در  تــکــرار: 
کــافــی تکرار  ــه مــی شــود. پــیــام بــه حــد  بــارهــا ارائـ
خلع  آن  با  مقابله  ــرای  ب شنوندگان  و  می شود 
را می پذیرند. ساختار این  سالح می شوند و آن 

گستاخانه است. پیام هوشمندانه و 
 )دهقان طرزجانی، 1387: 180(

»همه  نظیر  استشهادهایی  با  نیز  شیوه  این  در 
کثرت  از  و استفاده  با هم اشتباه نمی کنند«  که 
موضوع  صحت  از  پیرامونی  نشانه ای  به عنوان 
می گردد.  هدف  جامعه  متقاعدسازی  در  یعنی 

کـــه فـــرد قــصــد الــقــا  � در حــالــتــی 
ــه مــوضــوع مــورد  حــس خـــوب ب
منبعی  از  بــاشــد  داشــتــه  را  نظر 
ــذاب و آراســـتـــه  ــ ــری جـ ــاهـ ــا ظـ بـ
مناسب  و  خـــوب  مــحــیــطــی  در 
عناصر  از  و  مــی شــود  اســتــفــاده 
فیزیک متناسب با شرایط بهره 

گرفته می شود.
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سوق  به جای  می گردد  تالش  نیز  شیوه  این  در 
استدالل  خصوص  در  تفکر  به  مخاطب  دادن 
و  هوشمندانه  تکرارهای  با  مــرکــزی،  گرایش  و 
حجم  مختلف،  رســانــه هــای  و  منابع  طریق  از 
بــه  سوی  را  هماهنگ  پــیــام هــای  از  سنگینی 
که  پیرامونی  استدالل  این  با  تا  کنند  روانــه  او 
از  نــشــان  مختلف  منابع  پــیــام هــای  همگرایی 

گردد. صحت پیام است، متقاعد 
از  استفاده  به معنای  ایــن روش  بــی پــروا:  اعــالم 
از  استفاده  مثل  غلوآمیز،  یا  مشکوک  گفته های 
پرسش«  »غیرقابل  یا  انکار«  »غیرقابل   واژه هــای 
اطــالعــات  اعتبار  از  را  شنونده  تــوجــه  کــه  اســت 
منحرف می کند. )دهقان طرزجانی، 1387: 180(
در این شیوه، استفاده از عبارات »غیرقابل انکار«، 
و  دارنـــد«  اتفاق  موضوع  ایــن  بر  نخبگان  »همه 
به عنوان نشانه ای  که«  به توضیح نیست  »الزم 
پیرامونی از صحت پیام استفاده می گردد. البته 
منبع  و  رسانه  باید  شیوه  ایــن  به کارگیری  بــرای 
لحاظ  صـــورت  در  و  باشند  معتبر  حــدی  تــا  نیز 
مخاطب  بود  امیدوار  می توان  شرط  این  کــردن 
با رسیدن به عبارات ذکرشده تصمیم بگیرد تا با 
متقاعدشدن، خود را با »منطقی غیرقابل انکار« 

هماهنگ کند.

بحث و نتیجه گیری
زمینه های  دیگر  هم چون  نیز  اجتماعی  اقناع 
اقناع هم از شیوه های مرکزی و هم از شیوه های 
پیرامونی برای متقاعدسازی جامعه هدف خود 
گفته شد  که  استفاده می نماید. البته همان طور 
کثریت جامعه به طور معمول  با توجه به این که ا
خود  ارزیابی های  در  مرکزی  گرایش  به  تمایلی 
روش هــای  کــثــرًا  ا نیز  اقــنــاع  شیوه های  نــدارنــد، 

پیرامونی اقناع را مدنظر خود قرار می دهند.
کنار اقناع  گاهی می توان روی اقناع مرکزی نیز در 
پیرامونی سرمایه گذاری نمود و تالش کرد عالوه بر 
ارائه شواهد ضمنی و استشهادها، مخاطب را به 
کرد.  بررسی عمیق و مرکزی استدالل ها هدایت 
ضرورت این امر گاهی به دلیل آن است که رقبای 
فکری با استفاده از اقناع پیرامونی در موضوعی 
خاصی، به اهداف خود رسیده اند و تالش برای 
تأثیر  پیرامونی  شواهد  طریق  از  افراد  آرای  تغییر 
خاصی ندارد. در این موارد به طور معمول تالش 

بردن سطح درگیری مخاطبان است.  باال  روی 
که افراد درباره  درگیری ذهنی به این معنا است 
انواع موضوع ها و رویدادها به تفکر و بررسی کردن 
بپردازند و با ژرف نگری بیشتری تصمیم  بگیرند. 
از جمله روش های باال بردن درگیری مخاطبان 

کرد: می توان به موارد زیر اشاره 
ــردازش  پ توانایی  مخاطب:  توانایی  ــردن  ب بــاال 
از  انــدیــشــه،  قــــدرت  و  آن  تــفــســیــر  و  اطـــالعـــات 
متغیرهای اثر گذار در متقاعد ساختن و شناخت 

توانایی  توانایی در این جا به معنای  فرد است. 
اندیشیدن است که کمك می کند فرد به شناخت 
گاهی برسد و خود نیز از عوامل بیرونی و درونی  و آ
به  می توان  درونــی  عوامل  بین  از  می پذیرد.  اثر 
اشــاره  دانــش، تجربه، ســواد، هــوش و استعداد 
که مربوط به خود شخص است و از عوامل  کرد 
شناختی به شمار می رود. عوامل بیرونی توانایی 
نیز مربوط به رسانه ها و محیط بیرونی فرد است 
که به طور مستقیم و غیرمستقیم در توانایی های 
فرد دخالت دارنــد. دسترسی رسانه ها به منابع 
اطالعاتی معتبر و متعدد؛ متنوع بودن رسانه ها؛ 
میان  در  اعتماد  ایــجــاد  اطــالع رســانــی؛  مــجــاری 
موضوع های  و  پیام ها  ارائـــه  شیوه  مخاطبان؛ 
آتی  و  آنی  نیازهای  به  رسانه ها  توجه  گون؛  گونا

مردم و ارائه پیام هایی متناسب با این نیازها.
بنابراین دو دسته عوامل بر توانایی مخاطب در 

پردازش پیام مؤثر هستند:
که توانایی آنان را افزایش می دهد؛  الف( عواملی 
تجربه  و  پیشین  دانـــش  سطح  هـــوش،  مانند 
بــه عــنــوان  آن  از  کــه  مــوضــوع  بــه  نسبت  افــــراد 

ظرفیت شناختی4 افراد یاد می شود.
که مانع توانایی آنان می شود، مانند  ب( عواملی 

4. Cognitivecapacity

گاهی می توان روی اقناع مرکزی  �
پــیــرامــونــی  اقـــنـــاع  کــنــار  نــیــز در 
ــذاری نــمــود و تــاش  ــه گ ــای ــرم س
کــــرد عـــــاوه بـــر ارائــــــه شــواهــد 
ضمنی و استشهادها، مخاطب 
مــرکــزی  بــررســی عــمــیــق و  بــه  را 

کرد استداللها هدایت 
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رسانه ای6  ظرفیت  بــودن  ناچیز  زمـــان5،  تنگی 
بــرای طــرح دقیق اطــالعــات و اســتــدالل، عدم 
مخاطب  بـــودن  نامناسب  پــیــام،  تــکــرار  امــکــان 
)هنگام مواجهه با پیام( و طرح پیام گونه، معلق 

و پیچیده.
مزاحمت های  هم چنین  مزاحم:  عوامل  کاهش 
عواملی  جمله  از  نیز  ســروصــدا  مانند  ــیــرون7  ب
ــع تــوانــایــی پــــردازش  ــان کـــه م مــوقــعــیــتــی اســـت 

اطالعات می شود.
ربط  با  فــرد:  زندگی  و  موضوع  بین  ارتباط  ایجاد 
دادن موضوع به زندگی فرد و مسائل مهم برای 
گرایش  او، درگیری باالتری ایجادشده و احتمال 
را  موضوع  می یابد.  افــزایــش  مرکزی  پـــردازش  به 
می توان به شیوه های زیر به زندگی فرد مرتبط کرد:

آینده  یا  حــال  وضعیت  با  موضوع  دادن  ربــط   -
جامعه و اقتصاد کشور؛

از  مــردم  فهم  و  بــا هویت  مــوضــوع  -ربــط دادن 
خویش8؛

کمک  کار بردن ضمیر اول شخص می تواند  - به 
و  به خود دانسته9  مربوط  را  پیام  افــراد  که  کند 

خود را در جای مطرح کننده آن ببینند.
افزایش اهمیت ارزیابی فرد در نگاه خود او: مردم 
و  ارزیابی  مسئول  تنهایی  به  که  برسند  بــاور  به 

داوری درباره موضوع هستند.
که روی  کند  تکریم مخاطب: مخاطب احساس 
قائل  ارزش  نــظــراتــش  بـــرای  و  شــده  حــســاب   او 

شده اند.
است  قــرار  که  بداند  فــرد  موضوع:  برجسته سازی 
درباره موضوع با دیگران به بحث و گفت وگو بنشیند.

امیدوار  می توان  روش هــا  این گونه  به کارگیری  با 
اقناع  ــای مــرکــزی  بــه روش هـ کــه مخاطبان  بــود 
منطقی  دالیــل  بررسی  مسیر  از  و  شوند  نزدیک 
هر  شد  ذکر  که  همان طور  البته  گردند.  متقاعد 
دو شیوه مرکزی و پیرامونی اقناع اجتماعی مهم 
و مفید هستند و شناخت دقیق هر یک از آن ها 
موجب  مناسب  موقعیت  در  درست  استفاده  و 

افزایش تأثیر اقناع خواهد شد.
5. time Pressure

6. media capacity

7. external distraction

8. Self-conceptions

9. Self-relevant
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