
کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

فصل دوم

درس هفتم و هشتم

فنون اقناع
بخش دوم

هوالعلیم



...اقناع
یکییازامزمترییی ی ز
زهیاز زرسانه شگ دهای
ب ایزهری ا زری د ز

.مخاطبا زاست

...درزدرسزقبلزگفییم



اقناعزچیست؟

.استاع اقنبیشترین هدف زندگی اجتماعی و فرستادن پیام 

.ملیعانجام یاپذیرش نظر کردن مخاطب برای اقناع عبارت است از راضی 

.جام شودمی تواند از طریق تأثیر گذاشتن بر منطق یا احساسات یا هردوی آنها اناقناع 

هفتم و هشتمدرس –کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم 



فنون 
1اقناع

گواهی 
دادن

استفاده
یاز زیبای

طنز

تداعیترس

تطمیع

همچنین هفتاغراق
فن اقناع را 

در درس قبل 
شمردیم



فنون 
2اقناع

ه برجست
سازی

تکرار

همراهی 
باجماعت

ترین ها
ادعای 
آشکار

مقایسه

استفاده 
از نماد

بخش دومِ 
فنون اقناع

در این بخش 
به سراغ 

تعداد دیگری
از فنون اقناع

.می رویم



ه زپیامزرسانهزایزمیاز
توانییبزبیی ایزاقنییاعز

ز چنیبزنی زمخاطبزام
...اسیفاد زرنب

درزمثالتایزای زجلسیه
بهزای زموضیوعزدقیتز

!رنیب



!ببینیبرازLGیخچالزنیلمزتبلیغاز



مزاسبابزوزلیوامیخچالزالزجاززدرزتبلیغز
 یب؟منزلازرازرهزمشاهب زمازرنیبزنامزبب



.ویندبه یک پیام از میان دیگر پیام ها را گپرداختن انتخاب شده 

.لوه کندبه یک پیام به گونه ای که دیگر موضوعات کوچک و کم اهمیت جپرداختن

.در انواع رسانه ها به شیوه های خاص خود انجام می شوداین پرداخت 

یب جسیهزسام–8



!ببینیبرازپنی زپانبانیلمزتبلیغاز



ایزآیازبازیکزبارزپخشزر د زتتبییبه
ریشب؟مشکلزای زب نبزپنی زحلزنپانبا



تک ار-9

.ار شودمی تواند درون یک پیام باشد یا چندین بار در یک پیام تکرتکرار 

.ر می گرددپیام رسانه ای در ذهن تثبیت می شود و موجب اعتماد بیشتتکرار،با 

.ب می راندبه مانند ضربات چکشی است که کم کم یک میخ را به داخل چوتکرار یک پیام



!ببینیبراز5040ن وشگا زاینی نیازنیلمزتبلیغاز



درزتبلیییییغز
ن وشییییگا ز
اینی نیییییاز

،زدلیییلز5040
زتک ار زهره ای 
زامز ای زدوزعبد
مبییا زاقشییارز
زمی دمز مخیلف

چیست؟



.ستایک مطلب را می گویند،  پس حتما درست همه جامعه احساس می کند مخاطب 

!شوهمرنگ جماعت خواهی نشوی رسوا، 

.ی گرددو همراهی ماعتماد به جماعت بیان یک پیام از زبان تمامی اقشار جامعه سبب 

هر اهازبازجراعت–10



!ینیبببرازبانکزسپهنیلمزتبلیغاز



متری ی زویژگازهیایا
نکزبارهزم دمزدرزتبلیغز

یا زب ایزای زبانکزبسپه
مازرننبزچیست؟



.یک محصول را برتر جلوه می دهد« ترین»و « تر»استفاده از صفات دارای 

.س کنیمباعث می شود شدت چیزی را بیشتر حصفات عالی به کارگیری 

(شبت)ت ی زهاز-11



!بینیببرازخ در زپلی نیلمزتبلیغاز



آیییازرییاریز
هسییتزرییهز
نیییوا زبییاز
زپلی  خ در 

!انجامزداد؟



ادعایزآشکار-12

.ودسبب می شود نیازهای احتمالی مخاطب به وی یادآوری شادعای آشکار 

.کنندمطرح میرا ، ادعاهایی مستقیم و با سند و مدرک آشکارای های رسانهپیام

ت؟بیان شده برای مخاطب قابل آزمودن اسادعاهای آشکار آیا 



!ببینیبازراسنکزجادویازچارلززنیلمزتبلیغاز



کزچ ازیاسنکزجادویازچارلزدرزتبلیغزز
شب؟ن سود زبهزجارویزپ نب زتببیلموتور



مقایسه-13

.یام می گرددبا نمونه های دیگر سبب تثبیت پمقایسهبهتر جلوه دادن محصول، آرا یا نظرات در 

.یسه استصحیح تشابه قیاس شوندگان و شرایط یکسان مقامقایسهاز شروط 

.ی دهند،  با فنون دیگر اقناع شرایط را یکسان جلوه ممقایسهرسانه ها برای 





،،زشنا،زحَجّاری،زتولبرودکبانکزنوردرزتبلیغزز
نب؟اسبزدوانازوزآسانسورزهرهزبهزچهزچیزیزداللتزمازرن



نرادها-14

.ی کنندبرای پذیرش و مقبولیت نزد مخاطبان استفاده منمادهارسانه ها از شدت و قدرت 

.ادر میکنندکلمات یا تصاویری هستند که مفاهیم بزرگتر را به ذهن ما متبنمادها
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گواهی 
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ه استفاد
از 

زیبایی

طنز

ترس

تداعی

تطمیع

برجسته اغراق
سازی

تکرار

همراهی 
با 

جماعت

ترین 
ها

ادعای 
آشکار

مقایسه

نمادها



... تر ی زبیشی

ت؟استفاده شده اسفنون اقناع در ادامه هر یک از تصاویر از کدام 



و هشتمهفتمدرس –کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم 
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و هشتمهفتمدرس –کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم 



8وز7پایا زدرسز

وزدرزمسی زهبایت،زامزررازره وانش،زاحساسزتنتایا
.وحشتزنکنیب

21خطبهز–امی الرومنی ز


