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کردن گرفتـهشـدهاسـت.ازنظـرلغـویبـهمعنـایپخـش )Propagaree(مفهـومتبلیغـاتازواژهالتینـی
که نشـانهگرانوچیزیراشناسـاندهاسـت.امروزهواژهتبلیغبیشـتربهمعنایتأثیرگذاریبرعقیدهاسـت
درآن،هـدفنسـبتبـهمحتـواازاهمیـتبیشـتریبرخورداراسـت.اینهـدفبرایتحتتأثیرقـراردادن
کلمـات،اشـارات،بناهـاییادبود، عقایـدنگرشهـاویـااعمـالدیگـرانبـرایاسـتفادهازنمادهایـیچـون
آنهاسـت. نظایـر و پسـتی تمبرهـای نشـانها،طرحهـایرویسـکهها، مـو، آرایـش لبـاس، موسـیقی،

)شـاهمحمدی،76:1385(.
کوششـیبـهمنظـوربرقـراریارتباطـیمتقاعدگرانـه،صرفنظـرازحوزههـایموضوعـی تبلیـغبـهعنـوان
کـهدنبـالمیکننـد،بـهعنـوانمقولـهایارتباطـیقابـلبررسـیاسـت.ارتباطبه پیـامواهـدافاجتماعـی
گاهیها،نظـرات،عواطـف،مهارتهاوغیرهبااسـتفاده عنـوانفرآینـدیخـاصوعـامبـهمعنـایانتقـالآ
ارتبـاطمتقاعدگرانـهوتأثیرگـذارمطـرحمیشـود،میتـوانآن کـهبحـث ازنمادهـامیباشـد.هنگامـی
کـهبـهمنظـورشـکلدادن،تقویـتیـاتغییـرپاسـخهایشـناختی، راشـاملطراحـیهـرپیامـیدانسـت
کوشـشهامسـتلزم عاطفـیورفتـاریمخاطـبطراحـیشـدهباشـد.درحـوزهتبلیغـاتتجـاری،تمامـی
ارتبـاطمتقاعدگرانهانـد،زیـرانفـوذوتأثیرگـذاریبـدونبرقـراریارتبـاطتحقـقنمییابـد.ایـنتالشهـادر
تمامـیزمینههـایتبلیغـاتتجـارینظیـردیـن،سیاسـت،بازرگانی،بهداشـتوافزایـشفرهنگعمومی
کـه بـهچشـممیخورنـد.تبلیـغراخصوصـًاازنـوعتجـاریآن،میتـوانبرجسـتهترینفعالیتـیبرشـمرد
گونـهقابـلمالحظـهایمتکـیبـردوفرآینـدارتبـاطومتقاعدسـازیاسـت.ازایـن عـالوهبـراطالعـات،بـه
کوششـیبـرایبرقـراریارتبـاطمتقاعدگرانـهتعریـفمیشـود.دریـکچارچـوبعملیاتیبر رو،بـهعنـوان
کـهطیآنمنبعباارسـالپیامیمیکوشـد حسـبمفهـومارتبـاط،تبلیـغتجـاریفعالیتـیارتباطیاسـت
کند.مطالعهمتقاعدسـازیبه کاریویـاخریدمحصولیمتقاعد مخاطـبرانسـبتبـهموضعـییـاانجـام
کهبهتغییرنگرشهامربوطمیشـود.دراینمیانتبلیغ مطالعهمتغیرهاوفرآیندهاییاختصاصدارد
کهمنبع کهاشـارهبهخریدوفروشپیامهایـیدارد گونـهایازتبلیـغبرشـمرد تجـاریبازرگانـیرامیتـوان
کـهنظیـردینـی،سیاسـی،اجتماعـییـااقتصـادیانجـاممیدهـد.امـادانیال بـهمنظـوراهـدافمختلفـی



کهبهوسـیلهیکشـخصیایکمؤسسـه جـیاسـتاریچدرایـنزمینـهمعتقـداسـتتبلیغـاتاثـریاسـت
انتشـارمییابدوهدفآننفوذدرعقایدوافکارمردماسـتیابهعبارتیتبلیغ،عاملارتباطیبرایتأثیر

بـرمخاطـبوتغییـرنگـرش،انگیـزش،دانـشورفتـاراوسـت.)صلواتـی،1391(
کتـابابتـدابـهانـواعتکنیکهـا،اهمیترسـانهونظریههایارتباطـی،تبلیغات، لـذاالزماسـتدرایـن
نظریههـاییادگیـریوتغییـرنگـرشودرنهایـتبـهتکنیکهـایارتباطـیبـهطـورخـاصپرداختـهشـود.
کـهچگونـهبـاتبلیغـاتوبهرهبـرداریازانـواعتکنیکهـایارتباطـیمیتوانیـم کتـابنشـانمیدهـد ایـن
کـهمیدانیم؛صـرفهزینهبرایتبلیغاتدرحجـمباالصورت نگـرشمخاطـبراتغییـردهیـم.همانطـور
کهدردنیاباالی400میلیارددالربرایتبلیغات گرفتهبرآوردشدهاست میگیردوطیتحقیقاتصورت
کهصرفتبلیغاتمیشـودمیتواندازهزارانشـرکتومیلیونها خرجمیشـود.اینسـطحازهزینهای
کشـورهارسـانههاییماننـدتلویزیـون،رادیـووروزنامـه کنـد.درحقیقـت،دربسـیاریاز شـغلپشـتیبانی
ک کارباقـیبماننـدویـکمـال کسـبو کـهازتبلیغـاتبـهدسـتمیآورنـد،نمیتواننـددر بـدوندرآمـدی
مهـمدرارزیابـیموفقیـتهـررسـانهای،بررسـیتعـدادومیـزاناسـتفادهمخاطبـانازآنرسـانهوانگیـزه
کـهیـکرسـانه کـهدررفتـارمخاطـببـهوجـودمـیآوردوایـنزمانـیحاصـلمیشـود یـاتغییـریاسـت
ویژگیهـایمتمایـزومتفاوتـینسـبتبـهسـایررسـانههاداشـتهباشـدواینجـااسـتفادهازتکنیکهـای
کـه ارتباطـیدرتبلیغـاتموجـبتغییـرنگـرشمخاطـبودرنتیجـهتغییـررفتـارویبـرایخریـدمیشـود

بـرایرسـانههاوبقـایآنهـابسـیارمهماسـت.

لیالنیرومند،زمانهاباذری
سال1397



فصل اول/ انواع تکنیک ها 



فصل اول/ انواع تکنیک ها 

۱۱

مقدمه
بـدون میدانیـم کـه همانطـور بپردازیـم. انـواعتکنیکهـا معرفـی بـه داریـم قصـد فصـل ایـن در
تکنیکهـایارتباطـیقـادربـهتأثیرگـذاریبـررویمخاطبـاننیسـتیم،بنابرایـنضـروریاسـتابتـدابـه

شـود. پرداختـه ارتباطـی تعریـفتکنیکهـای

انواع تکنیک ها
بـدونبهکارگیـریانـواعتکنیکهـایمناسـب،قـادرنخواهیـمبودبهمتقاعدسـازیمخاطببپردازیـم.از
کهمتقاعدسازیمخاطبانازاهمیتزیادیبرخورداراست،محققانوپژوهشگرانمختلفیبهاین آنجا
کارمیبرنـد:تکنیکهـایاقناعـی،تکنیکهـای کلیـدیزیـررابـه امـرپرداختهانـدودرایـنزمینـهواژههـای

کـهدراینبخشبـهتعریفآنهـامیپردازیم. ارتباطـی،تکنیکهـایآموزشـیوتکنیکهـایتبلیغـی
تکنیکهـایارتباطـیمتـرادفبـاتکنیکهـایآموزشـی،اقناعـیوتبلیغـیاسـت.درابتـدایراهتصـور
میشـدهـریـکازواژههـامعانـیخـاصخـودرادارنـدودرحـوزهعلمـیخـاصاسـتفادهمیشـوند،امـادر
کهایـنواژهها نهایـتبـامطالعـهوبررسـیبیشـتردرعناویـنومتـونعلمـی،نگارنـدهبهایننتیجهرسـید
گرفتهشـوند،زیراهـدفازتمامیآنها کار میتواننـدبـهصورتـیترکیبـیبـاعنـوانتکنیکهایارتباطـیبه

تغییـرعقایـدمخاطـباسـت.بـرایاثبـاتایـننظریـهبـهمطالبزیـرپرداختهمیشـود.

۱-   تکنیک های ارتباطی

کـهبرایاقناعمخاطب کلیـهفنونارتباطیومهارتهایارتباطیاسـت تکنیکهـایارتباطـیشـامل
کـهتنگاتنگتریـن وتأثیرگـذاریبیشـتربـراومـورداسـتفادهقـرارمیگیـرد،بـرایمثالمیتـوانبـهتکنیکـی
کامـلدرفصـلآخـربـهآنمـیپردازیـم(تکنیـکتکـرار رابطـهرابـاطـرحمحـرکوپاسـخدارد،)کـهبـهطـور
کـهسـرانجاممیـخرابه اسـت.محـرکبارهـاوبارهـاارائـهمیشـود؛درسـتمثـلضربههـایپیاپـیچکـش

داخـلمیرانـد.)بینکـر،1376،ص94(



تبلیغات و   تکنیک های ارتباطی

۱2

بـهوسـیلهتکنیکهـایارتباطـیمیتوانیـمبـهتغییـرافـکارونگرشهـایمخاطبـانبپردازیـم،بـرای
کـردن کـردنبـهموقـعومطـرح کوتـاه،مکـث کلمـاتپرقـدرت،جمـالت مثـال:اسـتفادهازجمـالتو
کشـشدرمخاطـب،بـهموقـعصدمـهوضربـه مهمتریـنقسـمتپیـامدرپایـانجملـه،ایجـادجاذبـهو
کمـکونجـاتاورفتـن)درهنـگامتصمیمگیـری(،تشـابهوایجـادآنبین زدنبـهمخاطـبوبـهموقـعبـه
 Hargie and Dickson,(.گیرنـده،بـاالبـردنمیـزاناعتمـادوسـایرمـواردرامیتـوانبرشـمرد فرسـتندهو

)2004, p .3
کهمخاطبانتشـنهبـهآننیاز گسـترشفنـاوریارتباطـیوبـهتبـعآنوسـیعترشـدنوقایعـی امـروزهبـا
کـههـرمخاطبـی گـونشـدهاند،چنـان گونا دارنـد،واقعیـاتنیـزدچـارتحـولووسـعتنظـرودارایابعـاد
دوسـتدارداززاویـهایخـاصبـهآنهـابنگـرد.نیـازمخاطبـانامـروزیباحجموسـیعنظریاتوبـاافزایش
بـهخـودبگیـردوواقعیـاتتحتتأثیـر نیـززوایـایمختلفـی ابعـادحـوادثموجـبشـدهاسـتپیامهـا
کهامـروزهجـایاینکه گونـهایبـودهاسـت پیامهـا،شـکلخـودراتغییـردهنـد.بـهعبارتـی،ایـنمسـیربـه
پیامهـاانتقالدهنـدهواقعیـاتباشـند،سـازندهآنهـاشـوند؛رسـانههایدنیـایمعاصرهریـکبهتنهایی
کـهدرجریـانسـاختوانتقـالواقعیـت،تعیینکنندهمسـیرپیامهایآنها دارایترمینولـوژیایهسـتند

میشـودوتکنیکهـایارتباطـیابـزاریبـرایتحقـقایـنامـراسـت.)سـلطانیفر،1382،ص1(

2-تکنیک های آموزشی

السـولودوبمیخواسـتندویژگیتکنیکهایآموزشـیرابهصورتتجربیوبدونارزشگذاریارائه
دهند.السـولترجیحمیدهدواژه»آموزش«رابهانتقال»فنونیمانندخواندنونوشـتنومهارتهای
کـهتمایـالتارزشـی)تنفـریـاعالقـهبهشـخص، کنـد.اوآمـوزشرافنونـیمیدانـد فکـریوبدنـی«محـدود
کنونی، کـهدرهرحـالدراصطـالح گـروه،سیاسـتومکتبـی(راشـکلمیدهـد.همچنیـناضافـهمیکنـد

گویند.)اسـدی،1371،صـص193ـ192( هـرنـوعانتقـالنگرشهایارزشـیسـنتیراعمومًاآموزش
کـهخصلـتعلمـیداردیـابـرایبقـایانسـاندر ازنظـردوب،آمـوزشاشـاعهدانـشیـامهارتـیاسـت

جامعـهدردورهایخـاصضـروریاسـت.

3-تکنیک  های تبلیغی

کنتـرل گاهآنرا گاهمیسـازند،بـهافـکارمـردمواقعیـتووسـعتمیبخشـندو ایـنتکنیکهـامـردمراآ
کارآمد گروهـیودسـتگاههایتبلیغاتـیبـهتکنیکهایقـویومؤثـرو میکننـد.مجهـزبـودنرسـانههای
کنند.)الزار، کشیدنافکارعمومیفعالیت بهآنهاامکانمیدهددرراهتشکیل،هدایتونیزبهاسارت

1380،ص15(
گفـتتبلیغـاتدروجـهمثبـتخـود،یـکضـرورتودرحقیقـتبـهوجـودآورنـدهارتباطـات میتـوان
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کـردهوبـه گرفتـه،رشـد الزمومنطقـیدرجوامـعاسـت.انقالبهـایمعـروفجهانـیبـاتبلیغـاتنضـج
ثمـررسـیدهاند.البتـهابـزارتبلیغـاتدراعصـارمختلـف،متفاوتبودهاسـت.پیـروزینازیهـادرآلمان،با
تکیـهبـرفعالیتهـایشـدیدتبلیغاتـیتحقـقیافت،هنـروادبیات،بهویژهسـینماومطبوعـاتبامهارتی
گرفت.)شاهمحمدی، شگفتآوردرخدمتتبلیغاتدرآمدوتوجیهسیاستهایفاشیستیرابرعهده

1385،ص8(

4-تکنیک های اقناعی

کـردنواقنـاعشـدنازسـویدیگـراندرمیـانافـرادمتفـاوتاسـت،طبیعـتو گـرچـهتمایـلبـهقانـع ا
گیریـم،بنابرایـنعالقـهبـه گاهدرمقـامقانعکننـدهقـرار کـههـریـکحداقـل شـأنبشـرمـاراملـزممیسـازد
اقنـاعامـریعـاماسـت.حتـیبـهعنـوانهدفهـایاقنـاعبیشـترازآنکـهاقناعکننـدهباشـیمهدفـیبـرای
کنجکاویم،زیرا اقنـاعبـهشـمارمیرویـم.بـرایدانسـتناینکهچگونهافرادمیکوشـندبرماتأثیربگذارنـد،

کاربخشـیازبـازیزندگیاسـت. ایـن
کـهفراسـویدوسـتیهاوروابـطخانوادگـیخـودنظـرمیافکنیـم،میبینیـمتـالشبـرایقانـع هنگامـی
کـهمیتـوانازاقتـدارودیگـرروابـطقـدرتدر کـردنحالتـیرسـمیوحرفـهایپیـدامیکنـد،درحالـی
کـرد،قانعسـازیبـهمتمـمیـاجایگزینـیبـرایآنتبدیـلشـدهاسـت،زیـرا سـازمانهایرسـمیاسـتفاده

تأثیـربیشـتریدارد.)بینکـر،1376،صـص2ـ1( بیشـترقابـلپذیـرشاسـتومعمـواًل
کتـابسـعیداریـمبـاپنـجطـرحاثرگذاریبـرنگرششـامل:طرحهای کـهدرایـن الزمبـهتوضیـحاسـت
ارتباطـیدر کلیـهتکنیکهـاونظریـات انگیزشـی،اجتماعـیوشـخصیتی محـرکوپاسـخ،شـناختی،
خصـوصتأثیرگـذاریبـرمخاطـب،راطبقهبنـدیوازآندرتبلیغـاتبهـرهبگیریـم.ابتـدادرفصـلدوم
کـهمخاطبـانراازلحـاظمیـزانتأثیرپذیـریازرسـانههابـهدسـتههایمتفاوتی بـهنظریههـایارتباطـات
کـهتغییرنگـرشمخاطبانبهوسـیلهرسـانههانیزبه تقسـیممیکننـد؛اشـارهمیکنیـمومتذکـرمیشـویم

یـکمیـزانوبـهیـکروشانجـامنمیپذیـرد.
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