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)بزرگنمايي(سازي برجسته

هاي يك پيام، در حـالي كـه موضـوعات ديگـر ها يا از ميان عبارت استخراج يك پيام از ميان ديگر پيام
و كم هـاي اين فـن شـكل. سازي يا اغراق نام دارد اهميت جلوه كند؛ برجسته مطرح شده از سوي رسانه، كوچك

و در هر كدام از رسانه جم مختلف دارد مي عي به شيوههاي ارتباط در برجسـته. شود اي خاص انجام سـازي خبـر
و جايگـاه خبـر در صـفحه مطبوعات، با استفاده از فنون صفحه بندي، اندازة تيتر، استفاده از عكس، نقش، طـرح

دهي در ترتيب خواندن خبر، ميزان زمان اختصاص داده شـده در راديو اين عمل به وسيلة اولويت. شود انجام مي
ميبه خبر،  و صوت گوينده انجام سازي خبر، به وسيلة اولويـت دادن بـه در تلويزيون برجسته. شودو تغيير لحن

و فيلم ديده مي .شود خبر، استفاده از خالصة خبر، ميزان زمان اختصاص داده شده، استفاده از عكس، اساليد

و مردم عادي دادن ستاره گواهي  ها، نخبگان،

ك هاي رسانه پيام مياي اغلب و يـا هـر ساني را نشان دهند كه دربارة يك محصول، ايده، عقيده، قـانون،
مي چيزي ديگر نظر مي و گاهي هم رد و آن را تاييد شـوند افرادي كه براي اين تكنيك استفاده مـي. كنند دهند

و يا حتّي مردم عادي)ها ستاره(ها گاهي چهره و گاهي هم نخبگان مي را بـه اين تكنيك پاي فـرد سـو. هستند
تر بپذيرد؛ چرا كه اگر سازندة پيـام چنـين كشد تا گيرندة پيام آن چه را كه هدف فرستنده بوده راحت ميان مي

مي نظري را مستقيم به ما منتقل مي هايي كه شما را به استفاده از فـالن چهره. كرديم كرد در پذيرش آن ترديد
.كنند چنين حالتي دارند برند پوشاك تشويق مي
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 همراهي با جماعت

مي ما ضرب هم«: گويد المثلي داريم كه شو خواهي نشوي رسوا، اين تكنيك به شما القـا.»رنگ جماعت
و براي شما بهتر است كه بـه كند كه عده مي اي زياد مشغول انجام كاري هستند يا به چيزي خاص عقيده دارند

كـه تعـدادي زيـاد از افـراد پولشـان را در فـالن بانـك دهـد وقتي يك تبليغ تلويزيوني نشان مـي. آنها بپيونديد
گذارند يا در طول سال گذشته فالن محصول در اروپا بيشترين فروش را داشته، يعنـي ايـن كـه اگـر چنـين مي

.شويد كاري نكنيد متضرّر مي

 افراد زيبا

و هيچ كس نيست كه اين موضوع را انكار كند راد زيبـا، بـراي بنابراين افـ. زيبايي، دوست داشتني است
و جلب توجه شما مدل هايي كه در تابلوهاي تبليغـاتي محيطـي يـا لذا در انتخاب آدم. هاي خوبي هستند جذب

ها، از اين قاعده پيروي داخل ويترين مغازه) مانكن(هاي هاي بازرگاني تلويزيوني حضور دارند، حتّي آدمك آگهي
.دشو مي

 ترس

ت شـود تـا احساسـات هر چه قدر در آن جا سعي مـي. داعي معاني استاين فن تا حدودي نقطة مقابل
و در بعضـي هاي رسانه خوب در پيام اي به اهدافي خاص سنجاق شود، در اين جا از چيزهاي دوسـت نداشـتني

و  و ناكامي، حقوق بشر، تروريسم براي جلب توجه مخاطب استفاده ... مواقع ترسناك مثل بوي بد دهان، شكست
و يا گروه. شود مي و ترسـيم هـراس هشدارهاي سياستمداران آور وضـعيت موجـود در اخبـار، هـاي حـامي آنهـا

و گزارش آنها هم نمونه سخنراني و برنامـه ها را اي ديگر براي استفاده از اين تكنيك اسـت، تـا خـود هـاي خـود
و برنامه. بخشِ وضعيت ترسيم شده معرّفي كنند نجات هاي خـارجي دربـارةر شبكهوگو محو هاي گفت در خبرها

مي ايران، نمونه .توان يافت هاي آن را زياد
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 تطميع

در. تـان كمـك كنـد اي است براي ترغيب كسي تا به شما براي رسـيدن بـه هـدف شيوه همـين شـيوه
مي متقاعدسازي افراد براي انجام كار يا پذيرفتن عقيده حـراج، تخفيـف،. تواند به كار گرفتـه شـود اي خاص هم

وهقرع  ....كشي، هدية رايگان، يكي بخر چندتا ببر

 ادعاي آشكار

و مدرك آشكار، ادعاهـايي قابـل آزمـايش را مطـرح هاي رسانه ها پيام بعضي وقت و با سند اي مستقيم،
اي غـذايي به طور مثال سازندة يك قوطي محتوي مـاده. كنند؛ براي اين كه توجه شما را به خود جلب كنند مي

ا و درصد بر روي محصول خود مشخّص مـي وقتي كه و عناصر سازندة آن را با ميزان دقيق كالري كنـد، بـه جزا
پـذير اسـت كـه آن محصـول را بـه يـك اما آيا اين براي شما امكـان. كند واقع دارد با اين روش شما را قانع مي

و درصدها را مشخّص كنيد؟ و نادرستي آن اجزا و درستي  آزمايشگاه مخصوص ببريد

 شدت

و همين مسئله باعث برخي ساختارهاي زباني باعث مي شوند تا ما شدت چيزي را بيشتر احساس كنيم
وقتـي. در تبليغات از اين دسته است) ترين(به كارگيري صفات عالي. شود تا براي انجام كاري خاص قانع شويم

مي...وترين، اولين، ترين، بهترين، پرفروش فروشگاهي محصول خود را ارزان آن بيان كنـد؛ شـما بـراي خريـد از
اي ديگر از اين ساختارها است به طور هم نمونه)تر(ايجاد مقايسه با استفاده از صفت برتر. شويد بيشتر ترغيب مي

.هاي ديگر دارد مثال اين نوشابه قند كمتري به نسبت نوشابه
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 طنز

به روشي قدرت مي مند براي قانع كردن مخاطب اي از ايـن شـيوه هـاي رسـانه بسياري از پيام. رود شمار
و از اين راه موجب شوند تا پيام آنها بـا يـك احسـاس استفاده مي كنند تا توجه ما را بيشتر به خود جلب كرده،

و مفرّح در ذهن ما همراه شود مي. خوب بنـابراين، اگـر يـك آگهـي. خنديم احساس خـوبي داريـم هنگامي كه
ميتبليغاتي بتواند ما را  در. تواند اين احساس خوب را به محصول مورد نظرش در ذهن ما پيونـد بزنـد بخنداند،

كنيم، همان احساس نشاط منجـر نتيجه هنگامي كه ما در فروشگاهي به محصول مورد نظر آن پيام برخورد مي
. شود به خريد محصول آنها مي

 تكرار

بي هاي رسانه پيام و همـين امـر موجـب اي هر چه قدر بيشتر تكرار شوند، شتر در ذهن ما تثبيـت شـده
مي. شود اعتماد بيشتر ما به آنها مي ها تكـرار تصـاوير، صـداها، يـا يكي از روش: شود اين تكرار به دو روش انجام

و. كلماتي خاص در درون پيام است براي اين كه معناي اصلي پيام در ذهن ما مستحكم شود ديگري تكرار كامل
، تابلوهـاي تبليغـاتي)هـا سـايت(هاي بازرگاني تلويزيوني، بنرهاي تبليغـاتي، تارنماهـا نند آگهيچندبارة پيام ما

و)بيلبورد(محيطي هـاي تبليغـاتي گاهي هم در كمپـين. است تا بيشتر در ذهن ما تثبيت شود...، يك خبر مهم
و سياسي يك شعار واحد به شيوه و در پيام تجاري مياي متفا هاي رسانه هاي مختلف شـود تـا بيشـتر وت تكرار

و زبان ما شود تكرار يك پيام، به مانند ضربات چكشي است كه كم كم يك ميخ را به داخـل چـوب.ملكة ذهن
مي. راند مي گاهي توسـط يـك رسـانه» تكرار«فن. برد تكرار يك مطلب، احتمال پذيرش آن را نزد مخاطب باال

ا شكل مي و گاهي توسط چند رسانه هم سو ميگيرد طبيعي است تاثير روش دوم در اقناع مخاطبـان،. شود جرا
مي. به مراتب بيشتر است مي او در چنين مواردي احساس گويند، پس حتما درست كند همه دارند يك مطلب را

! است
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 نمادها

مي كلمات يا تصاويري هستند كه مفاهيمي بزرگ معمـول اين مفـاهيم بـه طـور. آورند تر را به ذهن ما
و چيزهـايي از ايـن  و قوي دارند مانند خانه، خانواده، مّلت، مذهب، جنسيت، سـبك زنـدگي محتوايي احساسي

و مقبوليت بيشتر در نزد مخاطبان هاي رسانه پيام. قبيل و شدت نمادها براي پذيرش اي به طور معمول از قدرت
و در هـر پيـام به طور مثال پرچم سه رنگ جمهوري اسالمي. كنند استفاده مي و ملّيت ما است ايران نماد وطن

مي رسانه .تواند اثربخشي آن پيام را افزايش دهد اي

 مقايسه

كننـد تـا بـا ايـن روش اي سـعي مـي هـاي رسـانه بسياري از پيام. روشي مطلوب براي قانع كردن است
درو خوب، مقايسه البتّه يك مقايسة درست. محصول، آرا يا نظراتي را در ذهن مخاطب جا بيندازند اي است كـه

و شرايطي يكسان براي مقايسه داشته باشـند آن قياس و. شوندگان با همديگر مشابه بوده يـك مقايسـة ضـعيف
از هاي رسانه با اين همه گاهي پيام. تواند چندان اقناع كننده محسوب شود نابرابر به طور حتم نمي اي با استفاده

و روش تكنيك شر ها و غيرمنصفانه به نحوي دو چيـز هايي ديگر، و به شكلي غيرمنطقي ايط را يكسان جلوه داده
مي را با هم مقايسه مي و در دام آنها .افتد كنند كه مخاطب سردرگم شده


