
                                                                                                   
 

صفحه در ھر ھفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  ۴حداقل : قابل توجه مدرسين محترم 
 .خ(صه درس و نمونه سو'ت در نظر گرفته شود

   ١٣٩٩ -١٣٩٨ :سال تحصيلیدوم        :ترمروابط عمومی        :رشته    کارشناسی: مقطع تحصيلی

   تبليغ       و اقناع ھای شيوه :نام درس

  مھدی حاجی وند :نام ونام خانوادگی مدرس

  ٠٩١٢۵٠٢٢۵٩٨ :تلفن ھمراه مدرس

  تبليغ        و اقناع ھای شيوه:  جزوه درس

  دوم:  مربوط به ھفته

 text :دارد       voice :ندارد       power point :    ٠٩١٢۴٠۵٨٧٢٠: تلفن ھمراه مدیر گروه ندارد   

  تبليغ و اقناع تفاوت

 اقناع براي اصلي تالش نيز تبليغات در كه چند هر. دارد وجود تفاوت اقناع و تبليغات بين كه است واضح

  .كند مي دنبال است پروپاگاندي كه است موضوعي پذيرش به پيام گيرندگان

  

 امتيازات كننده اقناع اقناعي، رابطه يك در كه هنگامي: گويد مي تبليغ و اقناع تفاوت درباره) 1376( اتوبينگر

 همخواني و مناسب ديگر گروه يا شخص عاليق با او انگيزهاي و باشد نياورده دست به مشخصي چندان

 به رسيدن براي آنها دوي هر زيرا است، ناچيز آنها بين تفاوت اما شود، مي استفاده تبليغ واژه از معموالً ندارد،

  .دارند تكيه ارتباطي ابزارهاي به شده تعيين پيش از اهداف

  

 اقناع و سياسي تبليغات بين تمايز سر بر كه را مشكلي تا كوشيد اقناع و تبليغات بين تمايز ايجاد با براون راجر

 و كرده تعريف ديگران در عمل ايجاد منظور به نماد دستكاري عنوان تحت را اقناع او كند؛ حل داشت، وجود

 است گر اقناع نفع به است؛ اقناعي تالش آن هدف كه عملي كه باشد اين شخصي قضاوت كه هنگامي: گفت

 و اقناع او نظر از. شود مي ناميده تبليغات اقناعي هاي تالش گونه اين نيست، شونده اقناع نفع به كامالً ولي

. برد مي سود پيام گيرنده ولي شود نمي منتفع اقناع منبع كند احساس شخص كه زماني تنها هستند، يكي تبليغات

  )1381 تانكارد،( ناميد تبليغات را پيامي يا عمل توان مي

  

 تحليل و تجزيه را اقناع خطابه، فن به راجع خود كالسيك آثار كه بود كساني نخستين از يكي ارسطو

  )1381 تانكارد،.(نمود

  

 احساس و پيام منبع،: است جنبه سه داراي اقناع شده، وضع اقناع براي ارسطو توسط كه جامعي تئوري در

 از خارج وقايع و حقايق معني به آتكنوي را آن و كند مي مشخص اقناع بر ديگر موثر عامل يك او. مخاطب

  )1380 پراتكانيس،. (نامد مي گوينده فوري كنترل
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 بر هاولند توسط كه اي مطالعه اساس بر. است گرفته صورت اقناع هاي نظريه ارزيابي براي زيادي مطالعات

 بود موضوع اين دهنده نشان نتايج. شد انجام سويه دو و سويه يك هاي پيام آزمايش براي آمريكا ارتش روي

 در طرفه دو هاي پيام اما. دارد را تاثير بيشترين بودند، پيام موافق ابتدا در كه افرادي در طرفه يك هاي پيام كه

 موضوع اين دهنده نشان تحقيق اين نتايج همچنين بودند، پيام مخالف ابتدا در كه دارد زيادي تاثير اشخاصي

 در طرفه دو هاي پيام و است گذاري تاثير دارند، كمتري تحصيالت كه افرادي در يكطرفه هاي پيام كه بود

  )1381 تانكارد،. (است گذاري تاثير ميزان بيشترين داراي دارند، باالتري تحصيالت كه افرادي

  

 و منطق احساسات، شود، مي محسوب مدرن اقناعي افكار پدر كه ارسطو نظر طبق است معتقد) 2003( بوهر

 و ديگران هاي پيام تفسير در بنيادين اصولي بلكه شوند مي محسوب موثر اقناع بناي سنگ تنها نه شخصيت

  .هستند ما خواسته و ميل طبق انديشيدن به ديگران جلب همچنين

 بر بتواند تبليغات مبادا كه جنگ از ناشي ترس. بود ترس شد، اقناع درباره تحقيق باعث كه عواملي از يكي

 تغيير يا اقناع به راجع تري علمي و تر دقيق مطالعات تا شد باعث دوم جهاني جنگ. شود چيره اذهان و ها قلب

 سازماندهي تجربه طريق از كه است ذهني آمادگي نوعي آلپورت گوردون نظر از نگرش. شود انجام نگرش

 آن به كه هايي موقعيت و اشيا تمامي به افراد هاي پاسخ روي بر روي بر داري جهت و پويا تاثير و شود مي

  . گذارد مي شود، مي مربوط

  :دارد جزء سه نگرش كه كردند بيان 1960 سال در هاولند و روزنبرگ

  احساسي؛ اصلي جزء .الف

  شناختي؛ جزء .ب

  .رفتاري جزء .ج

  

 هستند عالقمند آن به زيادي افراد كه است فرآيندي ولي است اجتماعي ارتباطات از اي گونه اقناع گرچه

 از استفاده با ها توده رفتار كنترل و گسترده نفوذ اعمال براي زيادي ميزان به ترغيب و اقناع از). 1381 تانكارد،(

  ). 1376 پينگلر،( شود مي استفاده جمعي ارتباط وسايل

  

 در روزانه ما. ببينيم خود روزمره زدگي در را اقناع كاربرد مختلف موارد توانيم مي كنيم، دقت كمي اگر اما

  .ايم گرفته قرار نگرش تغيير يا اقناع براي ها كوشش دست اين از بسياري و كالمي بمباران معرض

  



                                                                                                   
 

صفحه در ھر ھفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  ۴حداقل : قابل توجه مدرسين محترم 
 .خ(صه درس و نمونه سو'ت در نظر گرفته شود

 تجاري، هاي  آگهي همگاني، هاي رسانه و مجالت ها، روزنامه در) پروپاگاندا( سياسي تبليغات قبيل از

  ).1383 سعيدي، و كيا...( غيره و سياسي هاي سخنراني

  

  اقناع تأثير عوامل

 موثر نگرش تغيير و اقناع جهت در ها كوشش تا شوند مي باعث عواملي چه كه است مطرح اينجا در سوالي

 كند ايجاد جديدي نگرش دهد، تغيير مخاطب در را نگرشي يعني باشد، موثر اقناعي پيام يك اينكه براي باشد؟

  :كرد توجه زير عوامل به بايد كند؛ تقويت را قبلي نگرش يا

  

  شود؛ استفاده متخصص افراد از

  باشد؛ غيرمستقيم صورت به بايد نگرش تغيير هدف

  باشد؛ جذابيت داراي بايد مبلغ

  باشد؛ ناخودآگاه صورت به حتماً پيام ارسال

  شوند؛ مي متقاعد تر سريع دارند، تري پايين نفس به اعتماد كه افرادي

  كرد استفاده طرفه دو پيام از بايد نباشد، يكسان كننده متقاعد نگرش با مخاطب نگرش كه هنگامي

  .است باالتري كنندگي متقاعد درجه داراي باشد، ترس با همراه كه هيجاني هاي پيام

 روانكاوي، شناسي، روان اصلي مكتب سه از يكي از حداقل كه كنند مي تاكيد اصولي بر عمدتاً اقناع هاي تئوري

  )1380 پراتكانيست،( اند گرفته نشأت شناختي رويكرد و يادگيري نظريه

 نحوي به نيز را او رفتار توانيم مي دهيم، تغيير را شخصي نگرش وقتي كه است اين بر فرض روانشناسي در

 را ها نگرش توان مي چگونه كه فهميم مي بيشتر بدانيم، بشري رفتار درباره بيشتر هرچه بنابراين. دهيم تغيير

  ).1376 بينگلر،( داد تغيير

 ترين  شناخته عمومي آگاهي لحاظ به شايد كه دارد فرد به منحصر ويژگي يك اقناع به روانكاوي رويكرد

 اثر در اقناع روانكاوي تئوري دارد، را استفاده كمترين اي حرفه مبلغان براي احتماالً ولي باشد اقناع تئوري

 به كه كردند مي خلق هايي آگهي روانكاوي، اصول از استفاده با تبليغاتي هاي شركت پاكارد  ونس مشهور بسيار

 را روانكاوي تئوري تبليغاتي موسسات از بسياري 1960 دهه اواسط در. بود موثر و قوي آوري اعجاب نحوي

  ).1381 پراتكانيس( گذاشتند كنار نيست، موثر اينكه دليل به

  

 پذيرفته و آموخته گيرنده توسط كه است كننده اقناع هنگامي اقناع پيام تئوري اين براساس: يادگيري تئوري

  .شود
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 از استفاده( شدت ،)آگهي پي در پي پخش( تكرار با كه كرد توصيه گران تبليغات به 1917 سال در اسكات والتر

 و) آگهي بودن متمايز( ابتكار ،)دادن ربط گيرنده تجارب با را پيام محتواي( تداعي ،)بلندآوا و رنگين هاي آگهي

  ).1381 پراتكانيس،( دهند افزايش را خود هاي آگهي يادآوري،

  

  .اند كرده تقسيم مرحله چهار به را يادگيري تئوري همكارانش و هاولند

: دهد پاداش پيام گيرنده به زير رواني مراحل از يك هر در كه است اقناعي هنگامي كننده اقناع پيام آنها نظر از

 هاي استدالل بايد پيام گيرنده -3 شود؛ فهم و درك بايد پيام ادله -2 كند؛ جلب را گيرنده توجه بايد پيام -1

 عمل اعتقادات و ها يادگيري اين براساس هنگامي ما -4 بپذيرد؛ حقيقت عنوان به را آنها و بياموزد را پيام

  .باشيم داشته آن انجام براي اي انگيزه كه كرد خواهيم

 تئوري مراحل از برخي از برخورداري بدون حتي تواند مي پيام يك كه است ه داد نشان تحقيقات: انتقادات

 آن كليدي هاي استدالل كه صورتي در حتي باشد، كننده اقناع تواند مي پيام گاه. باشد كننده اقناع يادگيري

  ).همان( نشود سپرده خاطر به يا آموخته

  

 به پاسخ در ادراكي واكنش رويكرد نام به اقناع اي تازه رويكرد ميالدي 1960 دهه اواخر در: شناختي رويكرد

 مورد پيام منفعل گيرندگان اقناع نظريه، اين براساس. آمد پديد يادگيري تئوري مورد در شده مطرح ادعاهاي

 اقناع، در كننده تعيين مهم عامل. است توجه مورد اقناع فرآيند در فعال اي كننده شركت جذب بلكه نيست، نظر

 به اقناع ديگر بيان به. شود مي پيدا شخص ذهن در كننده، اقناع پيام شنيدن يا ديدن حين در كه است افكاري

  ).1381 پراتكانيست،( دارد بستگي گيرنده واكنش و تفسير چگونگي

  

  :ها پرسش

  وجود دارد؟ تبليغ و اقناعميان  تفاوتچه 

  .اين سه جزء را نام ببريد. دارد جزء سه نگرش كه كردند بيان 1960 سال در هاولند و روزنبرگ

  كدامند؟ اقناع تأثير عوامل

  .را توضيح دهيد شناختي رويكرد

 


