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 چکيده

مخاطب را   است.  مربوط  آن بهتر کاربرد و مناسب  ارتباطی  رسانه گزینش  به زیادی بسیار حد تا اقناعی ارتباطات موفقیتمقدمه: 
 مخاطب  اقناع کنند  می نرم  پنجه  و دست آن با ها رسانه که هایی چالش از  ی. دانست  ارتباط یک بخش نیز می توان مهمترین

  است خاص گروه یا فرد نظر  و  سمع  به شده تولید  محتوای پیام  رساندن همانا که  رسانه هدف  واقع  در  عمل این با اینکه و  است،

شوند که نظریه  می  واقع موثر  مهم،  این  به  دستیابی در  ای  گونه  به  هریک متفاوت، شرایط در  مختلف های  رسانه. گردد می محقق

مختلف که  مقاالت بررسی با محقق مجال انجام کار: دراینروش  پردازان مختلف نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه کرده اند.
 و نظریات گوناگون این حوزه را بررسی نموده و با طبقه بندی رسانه ها و با  چاپ شده، پرداخته است  2021تا    2002در سالهای 

: با است. به تحلیل آن پرداخته ایران ملی  های رسانه بر تاکید نتیجه گیری   کردن  لحاظ  و علمی های نظریه  از  استفاده بحث و 

 به  شود می نظریات این سازی بومی و  اجرا با دیگر سوی  از.  رسید  ای  رسانه  اهداف  به  توان می مختلف بخشهای در آن کاربردی
 .گردید  مخاطب اقناع  درنهایت و آن های  برنامه کیفیت  ارتقاء موجب و  یافت دست ملی های  رسانه در محتوا بیشتر اثربخشی

 .مخاطب ملی،  رسانه  رسانه، پرداز، نظریه اقناع،  :يديکل واژگان
 

  

 معاصر پردازان نظریه  ازدیدگاه ملی رسانه  مخاطب اقناع

 

 شاکري  محسن
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 مقدمه

  نوبه  انتخاب به است مربوط آن  بهتر کاربرد و  مناسب ارتباطی  رسانه گزینش  به زیادی  بسیار حد تا  اقناعی ارتباطات موفقیت

 شرایط   کدام  در را کارایی بیشترین است وابسته  ها آن کارکرد بر  تاثیرگذار  عوامل  و  گوناگون  های  رسانه امکانات شناخته  با  خود

 1است اهمیت حائز  آن  از استفاده  چگونگی و  است  دارعهده  را او روان و  بر روح بودن موثر و  مخاطب به  پیام انتقال برای

 برای  گوناگونی  های  راه  دارد  وجود آن خصوص  در مختلفی نظریات و  شودمی  شامل اقناع  را ارتباطات  اعظم  قسمت  امروزه
 شامل   آنها از گیری بهره  نظریات و  بنابراین  شده  ایجاد  غرب  دنیای در بیشتر روشها  این است  شده گزارش  مخاطب اقناع  به  رسیدن

  تبلیغ از  استفاده موفق های  نمونه  از الهی  ادیان دیگر سوی  از است نداده قرار نظر مد  را  اسالم  دین  های ارزش  یا و  اخالقی اصول

  های کتاب در  است الزم اقناعی نظریات  از از  استفاده برای آنها  های  رسانه  و  اسالمی  کشورهای  برای هستند و دینی های  آموزه
 تجربه   حکم  نظیره  مواردی  از  مخاطبان  اقناع  برای  السالم  علیه علی  حضرت  که  است  شده  مشاهده البالغه  نهج  جمله  از  دینی

  استفاده  معجزه  و بدن زبان عملی  سیره  نظیره  کانالهایی  و غیب  اخبار  خطابه  از  و  اعتبار پر  های  منبع به  استناد  جدال بهترین

 2اندکرده

 

 اي رسانه   اثربخشی  نظریه
  نظریات با گسترش و شد  داده  نسبت ها  رسانه هژمونیک اقناع قدرت شد ارائه  که  ای  گلوله  نظریه  با ایرسانه  اقتدار مورد در

 برجسته  نظریه همان  یا بندی قاب یا  دهی چارچوب و  سازی برجسته  نظریه به  را خود  جای عمومی افکار  و  رسانهبه   بینانه  واقع

 لیپمن   مثال  طور  باشند. به می پردازاننظریه این  جمله  از هاوز  بانک شامل  مکتوم کوهن لیتمن  مانند پژوهشگرانی که  داد سازی
  و کنند می تجربه  مستقیم صورت به  را  ها رویداد  شهروندان  از  کمی بسیار  تعداد  فقط که  دارد  می بیان عمومی  افکار کتاب  در

 3دارند  مردم نظر در  اهمیت مورد  موضوعات تعیین در توجهی  قابل  اثر ها  رسانه

  نشوند موفق  کنند فکر  چیزی  چه  به  بگویند فرد به  اینکه مورد در  دارد احتمال جمعی های  رسانه که بود این کوهن  نظریه-

  در ها بانک اند  آورده  دست به  زیادی  موفقیت  بیندیشند مسئله  آن  مورد  در چگونه کنند  القا  مخاطبان  به که زمینه  این  در  اما
  های رسانه که  داد نشان  را تدریجی تغییرات  دقیقی  طور به  تورم  و ویتنام جنگ مانند سیاسی مسائل به  توجه  با  خود مطالعات

 بیشتر  توجه با که بود اخبار  های  برنامه حاوی  همچنین و  نماید می  مشخص  را سازی برجسته  اثر که  بودند شده آن موجب ملی

 4گردد می  مخاطبان  فکر انحراف موجب دولت  عملکرد  ارزیابی معیارهای از پوشی چشم و  ای حاشیه  مسائل  به
 

 نظریه قاب بندي 

 شناختی ساختارهای  یا که است چارچوبی دهد می  رخ  آنها با ذهنی  های  چالش ونیز است  داده بر حاکم  که سازمانی اصول
 آب   واقع  در  روند  می کار  به  ناآگاهانه صورت  به  ارتباط بستر  در و شوند می ها  واقعیت  بیان و درک  در هدایت موجب که هستند

  اهمیت  حائز و هستند  که  آنچه  درباره کوچکتری های  نظریه  حوصله و شد ارائه  و تاکید  انتخاب برای  که هستند  اصولی یکسری ها

 مطالعات  برداشت با قاب نوع  انتخاب  و  باشد  موثر مخاطب  ارزیابی بر تواند  می مطلب  ارائه نوع مثالً شوند  می ترکیب  هم  با  است
 5شود  واقع استفاده مورد تواند می مخاطب  فریب برای حتی و ایرسانه

 

رسانه هاي تبليغاتی  طبقه بندي 
 است پیام  انتقال  راه برحسب ها  آن ترین شناخته  که شود می انجام  گوناگونی معیارهای  با تبلیغی های رسانه  بندی  تقسیم

 شود می  استفاده فردی تماس  و سرگرمی و  بحث ها همایش در و ست رودررو  رسانه اقناعی  پیام انتقال  وسیله ترین گذار

  رسانه  هستند  پیام  شنیدن و  دیدن  اساس  بر  ارتباط  زیره  و گذارترین  تاثیر  سینما  تلویزیون  ویدیو  مثل  دیداری شنیداری  رسانه
 که   آنجا  از و کند می  استفاده انسان صدای  از و کنند می منتقل  ساده و خالصه صورت  به  را ها پیام که  بلندگو و رادیو  شنیداری

 6است  دیداری رسانه از بیشتر  آن  جاذبه دهد انجام تالشی پیام درک برای  مخاطب نیست  نیاز
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 شمار  به رسانه ترین  جاذبه  کم و  است کتاب و  مجله شامل که کند منتقل  را  طوالنی  و  پیچیده پیام تواندمی  دیداری  رسانه

  پردازی لطیف میزان به اشاره  و کند می  تقسیم  سرد و  گرم دسته دو به  را ها  رسانه کانادایی محقق لوهان مک شال مار  رود می
 7ندارد  تخیل  به نیازی گرم  لطایف و ها  نکته ولی دارد تخیل قوه  به احتیاج آن از  بردن  لذت و  دارد

 دارد  حداکثری  سرعت  تن  رسانه که  کنند  می  تقسیم  کند  و تند دسته دو  به پیام کردن منتقل سرعت اساس بر را  ها  رسانه

 8میدهد  انتقال  را  پیام تاخیر زیادی میزان و زمان صرف  با  کند  رسانه ولی
 

 رادیو

  که هستند دخیل  امر این در  گوناگونی عوامل که ست رادیو استراتژیک  روانی  عملیات در  رسانه کارآمدترین و  پرکاربردترین
 است شده آورده زیر در  آنها  اهم

  مداومت  پایین قیمت  بازسازی و  دراماتیک قوه و  انگیزی  خیال  اقناعی و  عاطفی  قدرت دارد  برد  قابلیت  و آن  اندازی راه و  تولید

 است آن  جمله  از  پیام دریافت راحتی و  غافلگیری قوه  استمرار و

  به دسترسی  احساس  مخاطب  رادیو  شخصیت  به  دادن گوش  با  است  پذیر القا  روزنامه خواننده  از  بیشتر خیلی  رادیو  مخاطب

 است آن  دیگر  های  ویژگی از خبر  دادن رخ  با هماهنگ اخبار انتشار  سرعت  دارد را  شخصیت آن

  باعث  رادیو  انگیزی خیال  و  برانگیزی عاطفه  ویژگی  است  انجام قابل  کوتاهی  بسیار  مدت  در رادیویی برنامه  پخش  و  تهیه

 یابد می افزایش  دراماتیک و  قیمت  ارزان بازسازی  با و گردد می آن  اقناعی قدرت افزایش

  پیام و شوند  دریافت  شکلی هر در  امواج  راحتی  به گردد می موجب  بودن سی تکه و  کوچکتر اندازه و ساده تکنولوژی  با رادیو

 9نماند  باز خود  فعالیتهای انجام از رادیو شنونده و گردد منتشر

 می محسوب  جمعی  رسانه ترین  دسترس در جمله از دارد وسیعی  برد متوسط  چه و  بلند  چه رادیویی  امواج  اینکه  مناسبت  به
 01کند می  پیدا  را  زمانی  استمرار  بیشترین و  کند می تولید را  برنامه این  بیشتر  تالش  کمترین  با رادیویی  تبلیغات و گردد

  یابد  افزایش بسیار  سینما و مطبوعات با مقایسه  در وسیله این غافلگیری قدرت تا  شده موجب مناطق  همه در  رادیو حضور

 نظر   از  و  گیرند قرار آن  هایبرنامه  دهند در معرض  اختصاص آن  به  خاصی فرصت و  بخواهند هم  خودشان که  آن  بدون  زیادی  افراد
 11شود می  شناخته ارتباطی وسیله تاثیرگذارترین جمله از روانی نفوذ

  مخاطب  بتوانند  بیسواد  افراد حتی  شده  باعث پرزحمت تخصص  و مهارت  یا و ویژه  تالش  بدون رادیو دریافت  آسانی و  ارزانی

 21نمایند استفاده  و کرده تهیه  آن  از  دستگاه  یک درآمد حداقل  با و  باشند رادیو  به

 

 تلویزیون

 31برد نام را  تلویزیون  توان می  آنها تاثیرگذارترین و جمعی  رسانه آخرین از

 ویژگيهاي اقناعی تلویزیون

 تعداد و هاست واژه از تر کلی  زبان تصویر  قدرت  با دارد. اقناعی و روانی  عملیات  لحاظ  به منفی و مثبت  خصوصیات  تلویزیون
  در  دارد  باالیی بسیار  عمل  سرعت و رسدمی  آنها  بیواسطه به  تلویزیون پیام  هستند آن از  استفاده  به قادر  مخاطبین از زیادی  بسیار

 41گردد. می حوادث در مشارکت احساس موجب  تلویزیون  واقع

 نقشهای  از  یادگیری بر  اثرگذاری  و  سازی  حافظه  دارد  رادیو با  زیادی  شباهت اجتماعی  شرایط لحاظ به  پیام دریافت  برای

 سخن  یا نوشته  به نسبت  بیشتری  تاثیر انگیزی خیال باب  از رسانه  بودن  تصویری  علت به همچنین  است تلویزیون  فردمنحصربه
 51دارد

 شده  ذکر  تلویزیون دیگر  خصوصیات از زدایی  اسطوره و  اسطوره  ایجاد همچنین و  تلویزیون کردن  دراماتیزه و  گزینش قدرتی

 61است

 تلویزیون معایب

 71اشاره کرد  پذیری  آسیب و  محدود برد  تحرک، عدم حواس، و  توجه لزوم  بودن، بر  هزینه  می توان به  آن  معایب مهمترین از 
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 سينما

  اختصاص آن  حوالی  های دهه  و  دوم جهانی جنگ  به آن اقناعی  گسترده  تبلیغات  و  باشد  می جمعی  ارتباط  وسیله  دومین 

 81دارد

 محاسن و معایب سينما

می  سینما  و  تلویزیون کلی  های شباهت  علت به که کرد  اشاره آن محاسن  و  معایب  به  توان  می سینما به مربوط مطالب  از

 قدرت  به  توانمی جمله کند از آن  می صدق هم  هم  سینما  مورد در تلویزیون درباره  اساسی  خصوصیات  از  بعضی که  گفت  توان
  مشکالت و  سوادی  بی بر غلبه ونیز سینما  فراگیری حرکت با صدا  و تصویر ترکیب  و واقعیت  دادن  نمایش تصویرزنده  باال اقناعی

 91متحرک  تصویر  با  شنیداری های پیام تقویت و  سینمایی پیام آوری خاطر  به  باالی قدرت و  بودن بصری  سمعی  علت  به آن

 02کند  انتخاب را خود مخاطب است قادر سینما  اینکه  جمله  از است  نهادن  ارج  قابل سینما  خاص  محاسنه حال  عین در

  نمیشناسند  را همدیگر دیگه یک اعضای اینکه  وجود  با آوردن  پدید  و  خاص محله  یک  در  همگون  تماشاگران  کردن  جمع
 نشان  واکنش جمعی دسته صورت  به و  آورند  دست  به  حقیقی همبستگی  یک  قادرند اما هستند  هم کنار در محدودی زمان وتنها

 دهند

 12شمرد سینما  معایب از  توان رامی  مخاطب بودن  محدود و  دارد وجود تولید در  که  مشکالتی
 

 مواد چاپی

 اعالمیه  شامل  طیف  یک در را  ها  رسانه  بندی طبقه  باشند  می تخصص  دارای  اقناعی ارتباطات و  تبلیغات  زمینه در  که  افرادی
 22شود می  یافت ها آن همه در  یکسانی های ویژگی  که اندکرده  بندی طبقه تبلیغاتی هدایای جزوه  مجله و  کتاب پوستر

 مزیتهاي رسانه هاي چاپی

  رسانه این  در تعامل  نمود  تکرار را  پروسه این توان می و است  انجام  قابل  مخاطب  توسط  معرض در گرفتن قرار  فرآیند  کنترل

 32دارد  وجود  ویژه  های  جاذبه درج امکان و است  تر  کامل ها

  رسانه این مورد در میتوان  که  هایی  خصوصیت سایر از دارد وجود خود حد  باالترین در  پرستیژ احتمال  چاپی های  رسانه در 
 همچنین  است تغییر  بدون  و  دارد وجود ارتباطی  پیام دائم  طور  به و  کنند می منتقل  تحریف  بدون را  پیام  که است آن  کرد  بیان ها

 و   طوالنی مطالب ضمن  در  نمایند درک را  آن نیست بیسواد  افراد  تا  داد افزایش  عکس و طرح کارگیری  به  با  توان می را  پیام  اثرات

 شد خواهد  داده توضیح تفصیل  به  رسانه این در  پیچیده  نیز

 42باشد می  مقدور سطحی هر در آنها  پیام و ها  رسانه این مخفی و خصوصی  مطالعه

 معایب رسانه چاپی

  کاهد می پیام نوع  این سودمندی  از  که است  سوادی  بی  باالیی میزان است مترتب  چاپی هایبرای رسانه  که  معایبی جمله از
  مستلزم  و  بر  هزینه آن  توزیع  آنکه  ضمن است مستمر  و  متعدد  های  پشتیبانی  نیازمند  ونیز  تخصصی  و  هزینه  پر  بسیار  چاپ  عملیات

 52است  پیچیده و  متعدد های هماهنگی و تخصصی  امکانات کارگیری  به و  زیاد وقت صرف

 

 اعالميه

 62است نقشبند  کاغذی  غیر چه  کاغذی چه ای صفحه هر در تواند می که  تصویری و نوشتاری پیامی ست اعالمیه

 و زیاد  دسترسی  نیز  و  ساده  تقلید  قابلیت  آن جمله  از  است  ذکر قابل رسانه این  از  گسترده  استفاده  برای گوناگونی دالیل
 نظیر   خطیری  رفتارهای  در  باال اعتبار  و داشتن مخاطب  بر  آن باالی  گذاری  سیر مخفیانه مطالعه  نیز  و  کردن  مخفی  همچنین

 72پناهندگی درخواست

 

 رسانه هاي نوین

 های رسانه  و  دور  راه  از  ارتباط  و  کامپیوتر  ترکیب  از  که  اطالعاتی  و  ارتباطی  تکنولوژی  برای  ایست  واژه نوین  های رسانه
 82است کرده  رخنه خصوصی و  عمومی چه بشر  زندگی های  جنبه همه  به که است  اینترنت  آنها مهمترین که  شده حاصل  همگانی
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 و گذشته  تصویری  صوتی هایبرنامه  چارچوب تولید  از  دارد  که امکاناتی  با فیلم  و تلویزیون  رادیو  تلفیق با  ایرسانه  چنین

 جهانی   سطح ارتباط در  بردن  فراتر و موضوعات موردی چند پخش و تغییر  با  همراه همزمان دریافت و نفری چند  مکالمات امکان
به جهان بر روی   شبکه کار شمایل و شکل  در  مدرن پست  و مدرن  مفاهیم ورود با شمول جهان  ارتباطات ایجاد و ای دریچه ای 

 92کاربران گشوده است

  به بهمن کاربر  سوی از  ارتباط برقراری  برای که تعاملی جمله از  است  آورده  اینترنت  برای را خاصی  های ویژگی کوایل مک
 03شودمی  شامل  را منبع

 شود می برخوردار  دیگران با  شخصی  ارتباط  تجربه از رسانه  بکارگیری  با  اینترنت کاربر  یعنی میشود اجتماعی  حضور  باعث

 بیشتری راهنمایی شده زدایی  ابهام  باعث  یکدیگر  به آنها  پیوند و  گوناگون های چارچوب با و  باشد می  غنی بسیار  رسانه این

 کاربر  خودگردان  آنقدر  اینکه ضمن  باشد  شخصی  بسیار تواند می  و  نماید می درگیر را  آنها از متعددی حواس و  کند می  کاربران  به
 13باشد داشته نظارت  میتواند منبع  از مستقل محتوا  کاربرد  برای  کند می تصور

  باشد. خاص  می اینترنت  فرد به منحصر  و  برتر  های ویژگی  از  شکنی  اقتدار  و  ارتباطی  گرایی خاص  شامل زیر خصوصیات

  او  خاص پیام مخاطب هر برای که آورد  فراهم را امکان این شخصی کامپیوترهای از ای شبکه ایجاد باعث  اینترنت ارتباطی گرایی
  و پیام فرستنده  میان  مراتبی  سلسله  و  طبقاتی  ارتباط نوع  یک صنعتی عصر در که  است  خصوصیتی  شکنی اقتدار  شود؛ و ارسال

 23کند می برقرار آن  گیرنده

 صفحه و  وبالگ ایجاد  یا  و  الکترونیک  نامه ارسال  با هزینه کمترین و عادی مهارت  با  بازیگر  یک که شود  می موجب  اینترنت

  و شده  وارد  سیاسی ارتباطات عرصه به ها  داده کننده توزیع  و تولید عنوان به  اجتماعی  های شبکه  در شرکت  و سایت یا و  وب
 33ریزد  فرو را  المللبین ارتباط  مراتب  سلسله ساختار

 

و نتيجه گيري   بحث 
حسب مورد می توانند از انواع رسانه برای با توجه به نظریات ارائه شده در مورد رسانه های مختلف که رسانه های ملی ما بر  

به عنوان نقطه قوت و ضعف درنظر   با درنظر گرفتن مزایا و معایب هررسانه می توان آنرا  نمایند م  پیامهای خود استفاده  انتشار 

ترین بهره وری  گرفت و از نقاط قوت به صورت موثر بهره گرفت تا بخشهایی که رسانه در آن کارایی کمتری دارد پوشیده شود و به
 ایجاد گردد. و هدف اصلی رسانه که همانا اقناع مخاطب است محقق گردد
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 .بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی  (2006 )نامور زهرا. و ،سجودی فرزان (10
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بررسی تاثیر برنامه ها ی آموزشی تلویزیون در کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی مطالعه    (2021)خیرخواهان. (15
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بازار فرش . شناسایی ابزارها و روش(2020)حمید.  دکتر و ،کارگر (17 معرفی و توسعه  مناسب تبلیغاتی برای  های 
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ی میزان مصرف رسانه با میزان ناهنجاری رفتاری . بررسی رابطه(2010)محمد.  و ،زادهعباس ،راد  ،احد  ،رمضانی (18

 .56-43 ،(8)3 ،مطالعات جامعه شناسی .1391-92تحصیلی  ی شهر میانه در سالآموزان مدارس متوسطهدانش

پای  . تحلیل گفتمان چ(2020)مهذی.   و ،کاوه ،عبدالطیف  ،ع.  ،کاروانی (19 گونگی بازنمایی خانواده در سریال زیر 
 .116-99 ،(4)9 ،پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران .مادر

 .. استفاده از فناوری نوین در آموزش زبانهای خارجی با تکیه بر نقش سینما(2010)موسی.   و ،عبداللهی ،غالمی (20

 .100-85 ،(5)57 ،پژوهش ادبیات معاصر جهان



 1  -7صفحات    |  1400  پاییز|   18شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

پیامدهای شبکه(2019)محسن.  و ،عالیی  ،محمد  ،مفرنا  ،سپهری (21 های اجتماعی در ایران . بررسی کارکردها و 
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67-102. 

علوم . نقدی بر کتابهای  (2012)مطور.   و ،سیدمحمدحسین  ،س.  ،حسینی (23 رشته  تربیتی در درسی دانشگاهی 
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برابر رسانه های جریان اصلی: عامل یا تشدیدکننده ضعف؟ بررسی اثرات فناوری های نوین بر مصرف رسانه های 

 .جریان اصلی
رسانه های (2021)نصرالهی.  و ،حمید  ،محمدی (29 سیاست گذاری  عالی فضای مجازی در  شورای  . راهبرد های 

 .ی فرهنگیراهبرد اجتماع .نوین ارتباطی
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