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مقاله پژوهشی

رسانههاينوين
فصلنامهمطالعات 


"بر روی لینک زیر کلیک کنید و به کانال ما به پیوندید":
بررسی تکنیکهای اقناعی "تبلیغ کانال" در شبکه اجتماعی
تلگرام و ایتا

چکیده
شبکههاي اجتماعی بهعنوان رسانههايی نوظهور سهم روزافزونی در عالم تبلیغات و اقناع مخاطبان ايفا

می کنند.گذشتهازتبلیغاتیکهکاربستتجاريدارند،نوعديگريازتبلیغاتدرشبکهاجتماعیتلگرامو

بهکارگیري روشهاي اقناعی متعدد و تکنیکهاي گوناگون سعی در ترغیب کاربران براي بازديد و

هاياقناعیبهکاررفتهدرتبلیغات


عضويتدرکانالمربوطهرادارند.هدفازاينپژوهشبررسیتکنیک
تبادلکانالدرشبکهاجتماعیتلگراموهمتايبومیآنايتااست.دادههايپژوهشمشتملبر 011پست

تبلیغاتی غیر-تکراري در پنج کانال پرکاربر با محتواي اجتماعی -خانوادگی درپیام رسان تلگرام و ايتا

تاریخ پذیرش97/09/12 :

شناختهمیشوند.ايندستتبلیغاتبا

ايتادرحالافزايشاست کهباعنوان«تبلیغکانال»يا«تبادللینک»

تاریخ ارسال97/04/03 :

سیده فهیمه پارسائیان



استادیار گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران.

انبااستفادهازتکنیکهايی

است.ازبررسیکیفیمحتواياينپستهايتبلیغاتیمشخصگرديدتبلیغگر

جنجال»«،»+01«،اخطاربهپاکشدنلینک»«،جاذبهترس»و«مخاطبخاص»سعیدرترغیبکاربران
عبارتديگر ،تبلیغگران پستهاي تبلیغاتی در اين رسانهها،

براي پیوستن به کانال مربوطه را دارند؛ به
همچونتبلیغگرانکاالوخدماتتجاري،باشناختازمخاطبايرانیوجامعهوفرهنگايرانی،ازباورها،

ISSN: 2538-2209

شخصیتسازي»« ،انکورهاي (لنگرهاي) اعتقادي»« ،تیترهاي

همچون «روايتگري»« ،سرزمین موعود»« ،

ارزشها ،دغدغهها ،نیازها ،خواستهها و موضوعات جذبکننده بهعنوان لنگرهايی براي جذب و اقناع

مخاطباستفادهمیکنند .


رسانهای.

نويسندهمسئولf.parsa@alzahra.ac.ir:

eISSN: 2476-6550

کلیدواژهها :شبکه اجتماعی ،تلگرام ،ایتا ،تبلیغات تبادل کانال ،تکنیکهای اقناعی ،سواد
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مقدمه
هاوتبلتهايهوشمندبهبازار،نرمافزارهاي


هايجديدتلفن

هاياخیر،باارائهنسل
درسال
اجتماعی همچون فیسبوک  ،0وايبر ،2واتساپ ،3الين ،4تلگرام 5و غیره جايگاه
منحصربهفردي را در زندگی روزمره و ارتباطات افراد يافتهاند .از میان اپلیکیشن 6هاي
متعدد ،شبکه نوظهوري همچون تلگرام بهعنوان يکی از انواع رسانههاي اجتماعی در
سالهاي اخیر رشد قابلتوجهی يافته است .اين اپلیکیشن با فراهم کردن امکاناتی مانند

سهولت عضويت ،ارسال سريع و راحت فايلهاي صوتی و تصويري ،ارسال و فوروارد
کردنپیامهاومتنهاوبهکارگیريتصويروگرافیک،امکانايجادگروهوکانالوسوپر

محافظتشده،استیکر 1سازي،قابلیتنصبنسخهتلفنهمراهودسکتاپ،9

گروه،چت 7
فضايابري 01نامحدودبرايذخیرهاطالعاتوغیرهتوانستهشکلمتفاوتیازارتباطاترا
به وجود بیاورد .در چند سال اخیر استقبال گسترده کاربران ايرانی از نرم افزارتلگرام
جايگاهويژهايرا براياينرسانهاجتماعیدرفضايمجازي ايجادکردبهنحويکهدر

مدتزماناندکتعدادکاربرانايرانیاينشبکهبه نقلازمراجعغیررسمیبهحدود41

میلیون نفر رسید و اين نرمافزار در مدتزمان کوتاهی جايگزين اپلیکیشنهاي پیامرسان
الين،وايبروواتساپشد.مسدودسازيتلگرامدرارديبهشت

پیشینهمچونفیسبوک،

ماه 0397درايرانباعثگرديدبسیاريازکاربرانايرانیاينشبکهاجتماعیبهنصبو
استفاده از اپلیکیشنهاي پیامرسان داخلی همچون بیسفون پالس ،00سروش ،آي گپ،02

1. Facebook
2. Viber
3. Whatsapp
4. Line
5. Telegram
6. Application
7. Chat
8. Sticker
9. Desktop
10. Cloud Storage
11. BisPhone Plus
12. Gap
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هايايرانی،ايتاکهبهنظرمیرسدبامهندسی

اقدامبورزند.درمیانپیامرسان

گپ 0وايتا 2
معکوس از شبکه اجتماعی تلگرام به وجود آمده به علت شباهتهاي ساختاري زياد و
عنوانجايگزينبومیتلگرامشناختهمیشود.همینامر


هامکاناتيکسانباتلگرامبه
عرض
موجب شده بسیاري از کانالها و سوپر گروههاي تلگرامی فعالیتهاي خود را در اين
اپلیکیشنپیامرسانداخلینیزادامهدهند.

صرفنظر از بحثهاي تخصصی ،تعداد پرشمار کاربران ايرانی و نیز حجم انبوه


هايپیامرسانجديدبرافکار


هابررسیتأثیرايناپلیکیشن
اطالعاتتبادلیدراينرسانه
نمايد.ايننرمافزارهاياجتماعیهمانندسايررسانههاي


عمومیراامريضروريومبرممی
جمعیهمچونروزنامه،راديو،تلويزيونواينترنتمکانیبرايتبلیغاتواقناعمخاطببه
هاياجتماعینهتنهاتوسطصاحبانقدرتهمچون


هاياقناعیشبکه
شمارمیآيند.پتانسیل

سیاستمداران ،شخصیتهاي برجسته اجتماعی ،تولیدکنندگان و کمپانیهاي رسانهاي
موردتوجه و استفاده قرار میگیرد بلکه افراد عادي جامعه نیز بهعنوان «اثیر گذاران
اجتماعی» )Taprial & Kanwar, 2012:6( 3از اين پتانسیلها در کسبوکار و ديگر
اهداف تبلیغاتی خود استفاده و با ارتباطات کالمی و غیرکالمی طیف گستردهاي از
مخاطبانراتحتتأثیرقرارمیدهند.ازسويیديگربااشتراکلینکهاومحتواباساير
کاربران اطالعات با سرعتی باورنکردنی و غیرقابل مقايسه با رسانههاي سنتی با جمعیت
بیشماريازمخاطبانتبادلمیشود( .)Taprial & Kanwar, 2012:12

صرف نظرازتبلیغاتمتداولکهکاربستتجاريدارندوباهدفمعرفیوفروش


کاال و يا ارائه خدمات بارگذاري می شوند ،نوع ديگري از تبلیغات در شبکه اجتماعی
تلگرام(ونیزايتا)بهچشممیخوردکهباعنوانتبلیغات«تبادلکانال»ويا«تبادللینک»

کهافزايشاعضايکانالونیزرقابتباسايرکانالهايکیاز


شوند.ازآنجايی

شناختهمی
باشد،يکیازروشهايتبلیغکانال ،تبادل


هامی
دغدغههايصاحبانوياادمین 4هايک 
انال

1. iGap
2. Eitaa
3. Social influencers
4. Admin

 | 466فصلنامه مطالعات رسانههاي نوين | سال هفتم | شمارة  | 52بهار 4111

هايديگرخصوصاکانالهايبزرگوپربازديداست.ايندستتبلیغاتبا


لینکباکانال
بهکارگیريروشهاياقناعیمتعددوتکنیکهايگوناگونسعیدرترغیبکاربرانبراي

بازديدوعضويتدرکانالمربوطهرادارند .

هدف پژوهش
هرچند مطالعات بیشماري در سراسر دنیا در زمینه تبلیغات رسانهاي با تمرکز بر
تکنیکهاياقناعیانجامشده،ايننوعجديدازتبلیغات(تبلیغاتتبادلکانال)کهبرخالف
تبلیغاتمعمولهدفیهمچوناشتراکمحتوياتخودداشتهونهمعرفیوفروشکاالو
رارگرفتهاست.دربررسیهايصورتگرفتهدربخشعمده

خدماتکمترموردتوجهق
منابع و متون مرتبط با نرمافزارهاي اجتماعی و تبلیغات نیز تحقیق مشابهی يافت نشد؛
بنابراين،بهدلیلنوبودنموضوعوفقدانتحقیقاتپیشیندراينمورد،هدفدراينمقاله
يدوياپیوستنبهکانالهادرشبکهاجتماعی

بررسیتکنیکهاياقناعیبرايترغیببهبازد
تلگراموايتااست.دراينراستاپرسشزيرمطرحمیشود :

هاياقناعیدرتبلیغاتتبادلکانالدرشبکهاجتماعیتلگراموايتاکدماندو

تکنیک
چگونهبکارگرفتهمیشوند؟ 


ضرورت و اهمیت موضوع
در چند دهه اخیر با گسترش رسانههاي نوين ،تعريف سواد فراتر از معناي سنتی خود
عنوانمهارتخواندنونوشتنرفتهاست.يکیازمهمترينانواعسواددرعصرحاضر


به
).سوادرسانهايمهارتمعناسازي،تحلیل،تفکرنقادانه

سوادرسانهاياست(پاتر1:0315،

سانهاي و واشکافی معانی نهفته در
و ارزيابی انواع پیامهاي نوشتاري ،شنیداري و چندر 
عبارتديگر سواد رسانهاي «خواندن سطرهاي نانوشته

آنهاست (پاتر)04 :0315 ،؛ به

هاينوشتاري،تماشايپالنهايبهنمايشدرنیامده،ياشنیدنصداهايپخشنشده

رسانه
یديسوادرسانهاي

راشاملمیشود(شکرخواه.)23:0311،درتبیینمفاهیمکل

ازرسانهها»

به مواردي همچون درک ساختگی و سازهاي بودن رسانهها و نقش آنها در بازسازي
واقعیتهاازطريقتلفیقحقیقتومجاز(قاسمی)303:0315،؛شناسايیاهدافتجاري
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هايرسانهاي


شناختیپیام
رسانههاوبارايدئولوژيکی،ارزشی،سیاسی،اجتماعیوزيبايی
اشارهشدهاست(قاسمی .)306-305:0315،
ايمیگذردوبسیاريازکشورها


علیرغماينکهبیشازسهدههازمعرفیسوادرسانه

ايدرزمینهارتقايدانششهروندانانجامدادهاند،رشدوارتقااينسواد

اقداماتقابلتوجه

سوادرسانهايدرکادبیاتو

بهتازگیدرايرانآغازشدهاست.ازآنجايیکهيکیازابعاد

اياست،اينمقالهتالشداردباتمرکزبررسانههاينوين

هايتولیدپیامهايرسانه

تکنیک
بهشناسايیونقدکارکردتبلیغاتتبادلکانالدرشبکههاياجتماعیواثرگذارياحتمالی

آنانبرکاربرانونحوههدايتاذهانورفتارآنانبپردازد.هرچنداينامرلزوماًبهمعناي
اقناع مخاطبان و ملحق شدن آنان به کانالهاي مربوطه نیست ،اما بیشک نیازمند
ايمخاطبمیباشد .


رسانیوافزايشسوادرسانه

آگاهی

مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
یناپذير
در عصري که از آن بهعنوان عصرارتباطات ياد میشود ،تبلیغات به بخش جداي 
شدهاند.ما بهطورروزمره باحجم انبوهیازتبلیغاتدر انواعقالبهاو
زندگیماتبديل 

ها،آگهیهاي


شدهدرتابلوها،بیلبوردهاوتراکت
شکلهايمختلفهمچونتبلیغاتدرج
تجاري روزنامهها ،مجالت ،راديو ،تلويزيون ،اينترنت و در سالهاي اخیر پیامکهاي
اتیگوشیهايهمراهوغیرهمواجههستیم(پراتکانیس 0وآرنسون.)02:0394،2در

تبلیغ
عرصه رقابتهاي تنگاتنگ ،تولیدکنندگان با مراجعه به شرکتهاي تبلیغاتی ،بازاريابان،
ها،نشانهشناسانوکارشناسانارتباطاتسرمايههايهنگفتیراهزينهمیکنندتا


گرافیست
هايشانآنق دراثربخشباشدتاگويسبقتراازسايررقباربودهومخاطبانرابراي


آگهی
خريدکاالويااستفادهازخدماتمدنظرمتقاعدسازندوچنانچههزينههاوزمانوانرژي
مصرفشدهبهحداقناعنرسدوبهذهنوقلبمخاطبرسوخنکندياپايداريوعمق

الزم را نداشته باشد ،منابع و تالشها به هدررفتهاند (ساروخانی94 :0313 ،؛ سورين 3و
1. Pratkanis
2. Aronson
3. Severin
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عبارت ديگر،اقناعغايتتبلیغاتاستوخوددارايغايتیاست.

تانکارد 235:0395،0
)؛به
چنانجذبشودکهخودبهصورتداوطلبانه


دهدکهمخاطبآن

غايتاقناعزمانیرخمی
عنوانمبلغوپیامآورواردعملشود(ساروخانی.)94:0313،


به
عنوانيکیاززيرشاخههايارتباطات«فرايندپیچیده،مداوموتعاملیاستکه


اقناعبه
درآنفرستنده ودريافتکننده بهوسیله نمادهايشفاهی وغیرشفاهی به يکديگرمتصل
شدهواقناعگر2سعیمیکندباتغییرنگرشيارفتاربراقناعشونده3تأثیرگذاشتهوموجب
عبارتیديگر«،اقناعيک

بسطياتغییرادراکاوشود»( O'Donnell & Kable, 1982:9
)به
فرايندارتباطیاستکههدفآننفوذکردندرگیرندهپیاماست.بهاينمعنیکهپیام
ترغیبیيکنظريارفتاررا،بهشکلیداوطلبانهبهگیرندهارائهمیکندوانتظارمیرودکه

پیامدرمخاطبياگیرندهپیاممؤثرواقعشود»(کیاوسعیدي.)033:0390،درفراينداقناع
تالشبرآناستکهنگرشجديديدرمخاطبايجادويانگرشیرادراوتغییردادويا
نگرش قبلی وي را تقويت نمود) ساروخانی96 :0313 ،؛ حکیم آرا47 :0377،؛ کیا و
چنینکوششیبرايتغییردرنگرشچنانکهباتکیهبراستداللمنطقی

سعیدي«.)01:0390،
و ايجاد شناخت در مخاطب باشد «متقاعدسازي» است و اگر با برانگیختن عواطف و
هیجانات توأم شود« ،ترغیب» است و درصورتیکه با تکیه بر جبر و فشار باشد
مناسبترين نامبرايچنین کوششهايیخواهد بود» (حکیمآرا:0377،

«...وادارسازي» 
 .)47
گذارتئورياقناعنامبردهمیشود(سورينو


عنوانپايه

درمتونمتعدد،ازارسطوبه
تانکارد235:0395،؛پراتکانیس و آرنسون.)29 :0394،درنظرارسطوعوامل«منبعپیام»
(خطیبيارسانه)«،پیام»(محتوايپیاموادلهبکارگرفتهشدهدرآن)و«احساسمخاطبان»
(درکوبرانگیختناحساسوايجادانگیزهدرمخاطبان)درفراينداقناعتأثیرگذاراست
(پراتکانیس و آرنسون .)30-29 :0394 ،سه مکتب روانشناسی «روانکاوي»« ،نظريه
هاياقناعمورداستفادهقرارگرفتهاند .تئوري


درارائهتئوري
يادگیري»و«رويکردشناختی»
1. Tankard
2. Persuader
3. Persuadee
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پردازدکهمبلغینبابهرهگیريازاصولروانکاويويافتن

روانکاوياقناعبهاينمسئلهمی
معنايپنهاناشیاوکنترلذهن بهخلقپیامواقناعمخاطبمیپردازند.تئورييادگیري
تأکیدداردپیاماقناعیهنگامیمتقاعدکنندهاستکهتوسطگیرندهموردتوجهقرارگیرد،
فهمودرکشود،آموختهشودوموردپذيرشواقدامواقعشود (پراتکانیسوآرنسون،
 .)35-32:0394
فرايندهايشناختیدرفهماينکهوقتیمردمدرمعرضپیامی قرارمیگیرندبهچه
گذاردمیپردازد.يکی


کنندوچگونهاينافکاربرمیزانتغییرنگرشآنانتأثیرمی

فکرمی
است.برمبناياينمدل،هنگامیکه

مطرحتريننظرياتشناختی«مدلکوششدرخور»0

از
گیرند،درموردآنفکرمیکنندوهمینتدقیقوتفکر


مخاطباندرمعرضپیامیقرارمی
به تغییر نگرش و يا عدم آن منجر میشود ( .)Petty & Cacioppo,1986: 125در اين
میدارندکهمیزانتفکرياموشکافیافراددرخصوصپیام
مدل،پتی 2وکاچیوپو 3بیان 
متفاوت است« .اينکه افراد در کجاي طیف موشکافی( 4از هیچ به زياد) قرار میگیرند
بستگی به انگیزه و توانايی افراد به پردازش اطالعات موجود دارد» ( & Rucker

 .)Petty,2006:40اگر مخاطبان پیام را جذاب ،جالبتوجه ،مرتبط با خود و يا داراي
محتوايدرخوراستداللبیابندبهپردازشدقیقويامتفکرانهاطالعاتپیاممیپردازندو

چنانچهواکنشهابهنفعمخاطبباشدايناحتمالوجودداردکهنگرشخودراتغییرداده

و ترغیب و متقاعدسازي از «مسیر اصلی» انجام شود .در غیاب پردازش دقیق و تحلیل
نقادانه نیز متقاعدسازي ممکن است از «مسیر پیرامونی» و از طريق تهییج احساسات،
بهکارگیري محرکها و يا نشانههاي ترغیبکننده صورت پذيرد ( Rucker & Petty,


2006:41-42؛ پراتکانیس و آرنسون .)41-39 :0394 ،هرچند متقاعدسازي از مسیر
یبهنظرمیرسد،نگرشهايايجادشدههمچون«پیروزي

پیرامونیراحتترازمسیراصل

هستندچراکهدرمقايسهبامتقاعدسازيازمسیراصلیدربرابرپیامهايرقیب

توخالی» 5
)1. Elaboration Likelihood Model (ELM
2. Petty
3. Cacioppo
4. Elaboration continuum
5. Empty victory
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.بااينحال،به

ترمیباشد((Petty, Barden, & Wheeler, 2009: 80


دوامتروشکننده

کم
نظرمیرسدتبلیغاتامروزيباتوسلبهمسیرجانبیاقناعوترويجتبلیغاتآنیوکوتاه

«تفکر عمیق درباره مسائل و تصمیمات مهم را بهطور فزايندهاي دشوار میسازند»
(پراتکانیسوآرنسون)42:0394،
اقناعفراينديپیچیده،قويورمزآلوداستکهدرآنتبلیغگرانگاهازارائهداليل
کاريشعارها،پیامها،نمادها،تصاويرو


دهوبادست
مستدلومبتنیبرحقیقتاجتنابکر
تهییجعواطفبهکنترلفکروشستوشويمغزيمخاطبانمیپردازند(جاوت0وادانل،2

 .)29-21 :0391در سالهاي اخیر ،استفاده هوشمندانه از تکنیکهاي اقناعی
وپیچیدگیهاي آن پژوهشگران زيادي را به بررسی و کشف اين تکنیکها در تبلیغات
رسانهاي راغب کرده است .پراتکانیس و آرنسون ( )0394با ذکر مثالهاي متعدد از

تبلیغات در رسانههاي آمريکا و تحلیل آنها به طیف وسیعی از تاکتیکهاي اقناعی در
تبلیغاتاشاره میکنندکهاز جملهآنهااستفاده وسوءاستفادهازقدرت وماهیتذاتی
زباندرهدايتوجهتدادنبهافکار،احساساتوتصوراتذهنیونیزرفتارمخاطب
است(پراتکانیسوآرنسون.)61-61:0394،استعمالکلماتاثربخش،تغییرهوشمندانه
ها،الحاقبرچسبهايايدئولوژيکبروقايع،افراد،کاالهاوخدمات،مطرحکردن


عبارت
ها)،بهکارگیريقیاسهاو

داروکنترلکنندهذهن(براينمونهدرنظرسنجی


سؤاالتجهت
تداعیهاازجمله اينتکنیکهااست (پراتکانیس و آرنسون.)79-77 :0394 ،در بخشی
ديگرنويسندگانبهنقشواقعیتهايکذايیويا«شبهحقیقتها»3همانندشايعات،تهمت

وافترادراقناعوکنترلذهنمخاطب ،استفادهازمنابعجذابدرفروشکاالهاهمچون
شخصیتهاي محبوب و بانفوذ ،توسل به جاذبه ترس ،برانگیختن حس گناه ،ندامت،
پشیمانی ،تأسف ،تعهد و مسئولیت در مخاطب و تاکتیکهاي درگیر کننده ذهن
ناخودآگاه اشاره میکنند که بهطور گسترده توسط رسانهها ،آژانسهاي تبلیغاتی،
رکتهاي صنعتی و تجاري به کار گرفته میشود (پراتکانیس و آرنسون،
مؤسسات و ش 
1. Jowett
2. O'Donnell
3. Factoids
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).گذشتهازمحتوايپیام،اعتبارمنسوبشدهبهارتباطگرنقشمؤثريدر

91-16:0394
نگرشوتحتتأثیرقرارگرفتنمخاطبايفامیکند.ايناعتبارصرفاًبهواسطهتخصصو

اعتبارواقعیارتباطگرايجادنشدهبلکهممکناستساختگیوايجادشدهباشد؛همانند
استفادهازهنرپیشگانسینماوستارگانورزشیبهعنوانمتخصصینتغذيهبرايتبلیغمواد

خوراکی(پراتکانیسوآرنسون .)012-010:0394،
گانهرايجدرتبلیغاتتجاري
هايهفت 

موسسهتجزيهوتحلیلارتباطات0نیزازتکنیک

بهعرصهتبلیغاتسیاسیياپروپاگاندانیزسرايتکردهاند(سورينو

ناممیبردکهبعضاً" 

انداز:تکنیکبرچسبزنی( 2همچوناستفاده


هاعبارت

).اينتکنیک
تانکارد0395:235،
از عبارتهاي توهین آمیز و ناپسند براي محکوم کردن رقبا) ،تکنیک تعمیم جذابیت3
(تلطیف و تنوير هیجانات و احساسات با استفاده از کلمات و صفات شايسته) ،تکنیک
انتقال(  4همچونانتقالضمانتقانونیواعتبارگروهیبهگروهديگر،شخصیبهشخص
ديگر و يا ايجاد ارتباط میان آن دو) ،تکنیک شهادت دادن يا تصديق( 5توسط افراد
مشهور ،محبوب و يا مورد اعتماد) ،تکنیک مردم ساده( 6جلوه دادن خود شبیه مردم
پسند)،تکنیکجمعآوري


هايسادهوعوام

معمولیوکوچهوبازارويااستفادهازمدل
کارتهاي يکدست( 7کتمان حقايق غیر مطلوب ،مغالطه و سندسازي و ارائه گزينشی
اطالعات) وتکنیک هجوم براي سوارشدن به واگن( 1ترغیب به همرنگی با جماعت با
عبارتهايیهمچونهمه اينمحصول راخريدهاند،شماهم برايخريدآنعجلهکنید

( .)Hobbs & McGee, 2014: 59

)1. The Institute of Practitioners in Advertising (IPA
2. Name calling
3. Glittering generality
4. Transfer
5. Testimonial
6. Plain folk
7. Card stacking
8. Band wagon
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روانشناسانه بیش از سی
اندروز ،0ون لیوون 2و ون بارن )2103( 3نیز به تحلیل  
میتوانبهتکنیک
پرداختهاندکهازآنجمله 

تکنیکاقناعیپرکاربرددرتبلیغاترسانهاي
بهگام
(عرضهگام 

تصديقمقاومت(4تأکیدبرآزاديانتخابمشتري)؛تکنیکپادردرب5
درخواستها به مخاطب)؛ تکنیک اثر فريبگر( 6انحراف ذهن مخاطب با يک گزينه

نامعقول)؛استفادهازشواهداجتماعی 7همچونارائهآماروارقامباالدراستقبالازکااليا
محصول؛تضمینوجودگارانتیويابازگرداندنکاالدرصورتعدمرضايتمشتريو
برگرداندنهزينهپرداختی؛ترغیبباادعايعرضهکاالياخدماتبهمیزاناندکيامدت
محدودوياکمیابیونايابی1آن؛ارائهتخفیفات،اشانتیون9ويااقالمهديهرايگان،تکرار
مکرر تبلیغ و در معرض قرار دادن مخاطب بهصورت مستقیم و يا غیرمستقیم ،ايجاد و
برايکاالوخدمات؛توسلبهطنزوشوخطبعی:00استفادهاز

ادعايمحبوبیتغیرحقیقی01
02ها ،هنرپیشهها ،متخصصان و افراد مشهور بهعنوان شاهدان عینی؛ استفاده از
سلبريتی 
پیامهاي هیجانی که براي
مجريان ،مانکنها ،افراد خوشقیافه و يا مبلغان جذاب؛ خلق  
مخاطب هراسآور است؛ توسل به تشديدکنندههاي کالمی (همچون بهترين،
شگفتانگیزترين)؛وجاذبههايجنسینامبرد.


مطالعات پیشین
هاياقناعیدرطیفگستردهايازموضوعاتتبلیغی موردبررسیقرارگرفتهاند.

تکنیک
هاياقناعیدرتبلیغاترسانهاي

براينمونهمروريبرتحقیقاتانجامشدهدرزمینهتکنیک

1. Andrews
2. Van Leeuwen
3. Van Baaren
)4. Acknowledging resistance (AR
)5. Foot-In-The-Door Technique (Fitd
6. Decoy
7. Social Proof
8. Scarcity
9. Complimentary
10. Astroturfing
11. Humour
12. Celebrity

سیده فهیمه پارسائیان | 411

مواد غذايی که مخاطب اصلی آنها کودکان و نوجوانان هستند نشان میدهد که
تکنیکهايی همچون ارائه جوايز و اشانتیون ،استفاده از سلبريتیها و شخصیتهاي
کارتونی،انیمیشنها،جلوههايبصريويژه،جاذبههايحسیوعاطفی،معرفیوبگاههاي
اينترنتی (همچون رستورانهايی که بهصورت آنالين غذا را ثبت و ارسال میکنند) و
مسابقات تبلیغاتی 0که در آن محصوالت تبلیغی بخشی از بازي هستند در تبلیغات غذا،
صورترايجاستفادهمیشوند.دراينراستا،بويلند،2


ها،فستفودهاوتنقالتبه
نوشیدنی
هارولد ،3کیرکهام 4و هالفورد )662-661 :2102( 5در تحقیق خود با بررسی گسترده
کههاي
محتواي حدود صد و پنجاههزار تبلیغ خوراکی که در بازه زمانی يکسال از شب 
متعدد تلويزيون انگلستان پخش میشد نشان دادند که تکنیکهايی همچون استفاده از
شخصیتها،اشانتیون،طنزوفانتزيوتبلیغ«مزه»و«سالمومغذي»بودنهمدرتبلیغات
کاربردهمیشود.بهعقیدهمحققین،اين


هايغیرسالمبه

هايسالموهمخوراکی
خوراکی
امر با توجه  به خیل عظیم مخاطبان کودک و نوجوان تبلیغات تلويزيونی حائز توجه و
اهمیتاست.کلی،6هترسلی،7کینگ 1وفالد)2111( 9نیزنتايجمشابهیرادرخصوص
ايندستتبلیغاتدرشبکههايتلويزيونیاسترالیاگزارشنمودهاند .
کوزيو)46-2105:42(01بهبررسیزباناقناعیبهکارگرفتهشدهدرتبلیغاتپنجبرند
بینالمللی لوازمآرايشی در شبکه اجتماعی فیس بوک و بررسی شباهتها و تفاوتهاي

آناندردوزبانانگلیسیولهستانیپرداختهاست.استفادهازضمايرولغاتبابارعاطفیو
معنايی مثبت ،صفات اغراقآمیز و تشديدکنندههاي کالمی ،مخففها ،بازي با کلمات،

1. Advergaming
2. Boyland
3. Harrold
4. Kirkham
5. Halford
6. Kelly
7. Hattersley
8. King
9. Flood
10. Kuzio
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ها،تکرارهاودستوراتمخفیازجملهاينتکنیکهاي


زبانحسی،ادعايصريح،پرسش
شناسايیشدهدرتبلیغاتهردوزبانبودند .

درايراننیزتحقیقاتکمیوکیفیقابلتوجهیدرزمینهتبلیغات،خصوصاًتبلیغات

رسانهايازمنظرفنوناقناعیصورتگرفتهاست.براينمونه کاظمیوارمغانیبهبررسی

فنوناقناعیبه کاررفتهدرپنجاهبیلبوردتبلیغاتیدردوکالنشهرتهرانولندنپرداختندو

نشاندادندکهتکنیکهايپیوند(ايجادارتباطمیانمحصولباآنچهمخاطبتمايلدارد)،
ادعايصريح(نمايشجزئیاتمحصولهمچونقیمت،ترکیباتوتعدادبهصورتکامل

ومستقیم)،ادعايدسترسیآسان،شدت(تشديدکنندههايزبانیهمچونصفاتعالیو
تفضیلی ،مبالغه و اغراق) ،زمانبندي (زمان پخش مناسب تبلیغ) ،تکرار آگهی و رشوه
(همچونتخفیفوکوپنوياهديهرايگان)درهردوشهرالبتهباتوزيعفراوانیمتفاوت
بیشترينآماررادارابودند .
قائمی و سبک روح ( )2105نیز در بررسی نقش اقناعی تبلیغات به بررسی
ويژگیهايگفتمانیتبلیغاتمنتشرشدهدرروزنامههايايراندرسال 2104ومقايسهآن

با تبلیغات سال   2114پرداختند .نتايج اين پژوهش حاکی از آن بود که از ديدگاه
ويژگیهايزبانیاستفادهازگفتارغیررسمی،ابزارهايآوايی،ايجادصمیمیتبامخاطب

واستفادهازصفتهاي تفضیلیدرتبلیغات 2104نسبت بهيک دههقبلازآنافزايش

توجهيافتهاست.ويژگیهايغیرزبانیهمچوناستفادهازمردانوزناندرتبلیغاتو


قابل
ملیگرايی نیز افزايش جزئی داشته است (قائمی و سبکروح .)9-7 :2105 ،محققین

معتقدندعلیرغمرشدمصرف گرايیدرجامعهايرانیمیانتبلیغاتايرانیباتبلیغاتغربی

که بر جاذبههاي جنسی تأکیددارند تفاوت ديده میشود که اين خود بازتاب فرهنگ
سبکروح،

اسالمی-ايرانی و روابط اجتماعی و ارزشهاي جامعه ايرانی است (قائمی و 
 .)2105:01
درپژوهشیديگر،درچارچوبنظريهتبلیغاتواقناع،مهديزادهطالشی،خالديان
)بارجوعبهآراءاساتیددانشگاهوصاحبنظرانحوزهرسانهو

وفردوسی(29-25:0396
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جامعهشناسی به بررسی نقش نرمافزار اجتماعی تلگرام در تبلیغات دوازدهمین دوره

هاينوعپیامهاي


اترياستجمهوريايرانپرداختندونشاندادندکهبینتکنیک
انتخاب
تبلیغاتی(انیمیشنهاوويدئوهايتبلیغاتی)،جذابیتشعارهاوتبلیغاتنامزدها،استفادهاز
هاوسمبلهادرتبلیغاتکانديداهاواحزاب،استفادهازافرادمشهوروانتشار

نمادهاونشانه
پیام هايافرادصاحبنفوذسیاسیدرتبلیغاتانتخاباتیومتغیرشرکتدرانتخابات رابطه

معناداريوجودداشتهاست .
آنچه مقاله حاضر را از ساير پژوهشهاي انجامشده در حوزه تبلیغات رسانهاي با
تمرکز بر تکنیکهاي اقناعی متفاوت میسازد منبع رسانهاي تبلیغات (تبلیغات در شبکه
اجتماعیتلگراموايتا)ونوعتبلیغات(تبلیغاتتبادلکانال)میباشد .


روش پژوهش
در چند سال اخیر با استقبال گسترده ايرانیان از شبکههاي اجتماعی خصوصاً" شبکه
شماريازکانالهايارتباطیبامحتوايسیاسی،

اجتماعیتلگرامشاهدراهاندازيتعدادبی

اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی ،علمی ،خانوادگی ،مذهبی ،ادبی ،هنري ،خبري و غیره
هستیم .نظر به گستردگی موضوعی کانالها ،تمرکز ما در اين پژوهش بر کانالهايی با
خانوادگیبودهاست.دادههايپژوهشمشتملبر 011پستتبلیغاتی

محتواياجتماعی-
غیر-تکراريتبلیغاتکانالياتبادللینکاستکهدرمدتسهماه(فروردين،ارديبهشت
و خرداد  )0397از پنج کانال تلگرام پرکاربر (با بیش از  51111عضو) با محتوايی
اجتماعی-خانوادگی استخراج شد .پس از فیلترينگ 0تلگرام در ارديبهشتماه ،0397
هاياينپنجکانالدرپیامرسانداخلی ايتا دنبال گرديد.نظر بهماهیتپژوهش،

فعالیت
پست هايیکهکاربستتجاريداشتهوباهدفمعرفیويافروشکاالگذاشتهشدهبودند

آوريدادههالحاظنگرديد.نوعپژوهشکیفیوباروشتحلیلمحتوايکیفی


درجمع
است که در آن به تفسیر ذهنی محتواي دادههاي متنی از طريق کدبندي و تم سازي
پرداخته میشود« .تحلیل محتوا به هر رويهاي که براي تحلیل ،تخلیص ،طبقهبندي و
1. Filtering
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استنباطکردنخصوصیاتیخاصازمتنمنجرمیشودودرموارديمعناهايپنهانواقع

در آن هويدا شده و گاهی امکان مقايسه چندين متن را به ما میدهد اطالق میگردد»
).ازآنجايیکههدفدراينپژوهش

(مؤمنیراد،علیآبادي،فردانش،مزينی90:0392،

کشفمحتواوشناختمعانیآشکاروپنهاندرمتونوارائهنوعیتوصیفازآنهابا

رويکرد استقرايی است ،از روش کمی و آماري همچون شمارش فراوانی حضور
واحدهايتحلیلیدرتجزيهوتحلیلدادههااستفادهنشدهاست .

ها،متنتمامیپستها(اعمازکلمه،جمله،پاراگرافوغیره)

درمرحلهتحلیلداده
هاآشنايیکاملبادادهها


دقتبررسیگرديد.ابتداتالشگرديدبابازخوانیمکررداده

به
به وجود آيد .سپس بهمنظور ايجاد کدهاي اولیه ،دادهها بر اساس محتوا و تکنیکهاي
اقناعی«کدگذاري باز» 0شدند.درکدگذاريبازبهعبارتهابراساسمحتواکديانشانه
ضمیمه میشود .در مرحله بعد پستها با کدهاي مشابه در مقولههاي مرتبط (تمها)
هايگردآوريشدهمنجرشد.درمرحله


بنديشدندکهبهتقطیروخالصهکردنداده

دسته
نهايی،مقولههاي شناسايیشده مورد بازبینیمکرر و نامگذاري قرار گرفتند.در گزارش
نهايیتکنیکهابهترتیببراساسبزرگیمقولهآوردهشدند( Merriam & Tisdell,

ايازاينکدگذاريوشناسايیتمهاآوردهشدهاست :


).درزيرنمونه
2016: 204-206
جدول  .0نمونهاي از کدگذاري و شناسایي تمها
پست تبلیغی

کدها

تم /تکنیک
اقناعی

ويژگیهاي زبانی :زبان تکنیک

يه زنداداش داشتم هر موقع میرفتیم نقل داستان کوتاه -

روايت

خونشون سفره که پهن میکرد انگار تابلو علمیانههمراهبااستعاره -شخصیتهايعامه گري 
نقاشیه سفره که پهن میشد شوهرم همش پسند 
برامچشوابرومیمومدکههنرايزنداداشتو احساستحقیرازجانبهمسر -ابرازضعف
ببین تا اينکه آخرين باري که داداشمو درهنرآشپزي-مقايسهخودباديگران 
دعوتکردمزنداداشمبمنواسهچیدن ترتیبوقايعوشرحاتفاقتأثیرگذار -ابراز
میز کمک کرد .منم قايمکی زير نظر نیازبهيادگیريازديگران 
گرفتمشديدمدارهخیلیريلکسغذاهاي عنصرگفتگومیانشخصیتها-کنشگرآگاه
1. Open coding
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کدها

پست تبلیغی

تم /تکنیک
اقناعی

منو با کمترين امکانات زيباترين تزيیناتو وناآگاه 
ويژگیهايزبانی:ضربالمثل 

میکنه.گفتمدرسکردناينگلرزروب
منم ياد میدي گفت عزيزم بهت ماهی ابرازدردآشنايیباشخصیتاصلی 
نمیدمماهیگیرييادتمیدمگفتميعنی نقطه عطف ماجرا :معرفی کانال بهعنوان

چی؟گفتمنممثتوبودمتويچنوقت نجاتبخش 
همهي اين کاراو از توي يه کانال خوب اغراقدرتمجیدازکانال 

ويژگیهايزبانی:استفادهاززبانمحاورهاي

يادگرفت خالصه گوشیشو آورد و لینک
اون کانالو ب من داد واي نمیدونید چقد وعامیانه 
عاااالیههرشبممهمونیمیدماينقدازمتوي ابرازرضايتازشرايطايجادشدهبهواسطه
مهمونیتعريفمیکننکاعتمادبنفسم آشنايیباکانال 
شده هزارگفتم لینک اون کانالو ب شمام خاتمه داستان-نمايش بخشندگی با اشتراک
بدم شايد شمام مثه من بهش احتیاج کانال به ديگران در عوض دريافت دعاي
داريد☺بريدتوکانالودعاشوبهجونمن خیر 
کنید ....
اگر میخواهی قلب فردي را از راه دور برآوردهشدنحاجاتوآرزوها 

انکورهاياعتقادي 

بدست بیاوري اين دعا را به نیت آن فرد ترغیب از طريق ارائه دعا -استفاده از
بخوانکمترازسهروزمطیعوعاشقتشود باورهايمذهبیومقدسات 
وخودشرابهشمامیرساند...سمیههستم ،رسیدنبهحاجتدرمدتکوتاه 

من که انجامش دادم خیلی زود به عشقم آوردنشاهد 
رسیدم پیشنهاد میکنم حتماً بخونین خیلی استفادهازنامکوچکبرايترغیبمخاطب 
معتبره .

اذعانبهاعتباردعا 

هرچنددر تحلیلپستهابهکاربردعکسها وتصاويرهمراه با متوندقتشد،در اين
پژوهشبنابهگستردگیمطالب،دادههاصرفاًازبعدنوشتاريونهتصويري،موردبررسی

هاتکنیکهايروايتگري(نقليکماجرا


شدهبرپیکرهداده
قرارگرفتهاند.دربررسیانجام

و يا داستانک) ،سرزمین موعود (وعده تحقق امیال و نیازها وخواستهها به مخاطب)،
شخصیتبخشی(استفادهازشخصیتهايمشهوربرايتأيیدکردنوشخصیتبخشیبه
کانال ها)،توسلبهانکورهاي(لنگرهاي)عقیدتیوارزشیمخاطبايرانیوهويتدينیو
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مذهبی ،استفاده از تیترهاي کوتاه و جنجالی ،جاذبه جنسی ،هشدار به پاک شدن لینک
(تکنیکنايابی)،جاذبهترسومخاطبسازيبراساسقومیت،تخصصوزبانياگويش
هابههمراهنمونهايازتبلیغاتمربوطهدرزير


خاصشناسايیشد.هريکازاينتکنیک
شرحدادهخواهدشد.

یافتههاي پژوهش
روایتگري
يکی از تکنیکهاي تنوعپذير و متداول در تبلیغات رسانهاي و آگهیهاي بازرگانی
روايتگري و يا داستان گويی است .روايت گري شبیه يک فیلم کوتاه است که در آن
گرددوتماممیشود


شده،پیگیريمی

ثانیهشروع
داستانیدرعرضزمانکوتاهیمثالً 31
درتحلیلپستهايتبلیغاتی

وهدفآنمعرفیمحصولو ياکااليیبهبینندگاناست.
تبادلکانالروايتگريبهعنوانيکیازتکنیکهاياقناعیجذبمخاطبمشاهدهشد.در

اينتکنیکآگهی دهندگانبرايايجادگرايشمثبتوترغیبمخاطببرايپیوستنبه

کانال موردنظر شروع به نقل يک ماجرا و يا داستانک میکنند .اينگونه داستانکها با
بهرهگیري از عناصر داستان کوتاه همچون آغاز  ،پیرنگ (زنجیرهاي از رخدادها) ،معنا

بخشی،وجودشخصیتهاياصلیويافرعی،زاويهديد،کشمکشهايدرونیوبیرونی،
گشايیوخاتمه،موضوعتبلیغرادرقالبيکداستانکوتاهمطرحمیکنند.دراکثر


گره
یزازيکنقصان،کمبودواحساسناخوشايندشروعمیشودوپس

اينداستانکهاهمهچ

ازيکتنشوکشمکشوناامیديبهيکگرهگشايی،راحتیوآرامشاغراقآمیزکه

دهدختممیشود.براينمونهدرپستتبلیغی0


واسطهآشنايیباکانالموردنظررخمی

به
راويکهيکخانماستبهواسطهعدممهارتدرخانهداريتوسطشوهرومادرشوهرش

کندبهدنبالراهحلیبگردد.نقطهاوج


شود.حساستیصالروايراوادارمی

سرزنشمی
بهعنوانکنشکرمطلعاستکهباايجادحسگناه
داستانمراجعهبهيک«مشاورخانواده» 
درشخصیتاصلیومقصردانستناوراهحلیراپیشپايراويداستان(کنشگر نامطلع)
آمیزيبهعنوانخاتمهکشمکشو


دهد.آشناشدنواستفادهازکانالبهطرزاغراق

قرارمی
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گرهگشا معرفی میشود .در پايان تبلیغگر با عبارتی همچون «راز موفقیتم اينجاست»

مخاطبراترغیبمیکندکهبهکانالمربوطهملحقشود .
پستتبلیغی :0
میکنه،هرجامهمونیدعوتمیشیمبهمامیچسبید

مادرشوهرمبامازندگی
کمنممیام...موقعبرگشتغرمیزنهکيادبگیراينازننبلدنخونهداريکنن
نهمثتو....نمیدونمچراهرکاريمیکنمبهچششنمیاد....رفتمپیشمشاور

خانواده...امادرکمالناباوريمنومقصردونستگفتکوتاهیازخودت بوده.
راهحلازشخواستمبهمگفتآگهعضواينکانالشدهبودياالنمادرشوهرت
روزي صدبار قربون صدقت میرفت . ...البته هنوز دير نشده بهم گفت از
آموزشهاياينکانالاستفادهکنم.ازاينجريانيکماهمیگذرهخونهيماتبديل

بهبهشتشدهمادرشوهرمهمشدورممیگرده....رازموفقیتماينجاست(لینک
کانال) .

نکته قابل توجه در تبلیغاتی از اين دست نشانهگیري روابط اجتماعی ،سبک زندگی و
فرهنگ مخاطب ايرانی است .سازندگان تبلیغ با در نظر گرفتن اينکه در جامعه ايرانی،
مهارت خانهداري و همسر داري زنان و نحوه ارتباط آنان با خانواده همسر از اهمیت
بهصورت يک دغدغه مطرح میشود ،به بازتولید باورهاي
برخوردار است و بعضاً"  
پردازند.نقشزنانبهعنوانکدبانو،نقشمردساالرانهشوهر


ايواعتقاداتقالبیمی

کلیشه
و نقش دخالت آمیز اقوام شوهر همچون مادر شوهر ،حس حسادت ،رقابت ،غبطه يا
توجهاطرافیانازجملهاينتصاويرکلیشهاياستکه


تالشبرايجلب
بخلورزيزنانهو

درتبلیغاتمشابهبررسیشدهآشکارگرديد.

سرزمین موعود

0

هاياقناعیکهدرپستهايتبادل

دربررسیدادههامشخصشديکیديگرازتکنیک


طورگستردهاستفادهمیشودتکنیک"سرزمینموعود" است.دراينتکنیکبا


کانالبه
1. Promised land
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استفادهازمبالغهويادروغ،موقعیتهايجذابوغیرواقعیووعدهتحققامیالونیازها
هابهمخاطبالقامیشوند.اينتصوروجودداردکهمخاطبحتیباوجوددرک

وخواسته
غیرواقعیبودنتبلیغ،بهصورتخودآگاهياناخودآگاهنسبتبهآنترغیبشدهوواکنش

نشاندهد .
با بهره گیري از اين شگرد ،در تبلیغات تبادل لینک ،کانال مربوطه بهعنوان
نجاتدهنده و منجیمعرفی میشود.دربررسی انجامشدهمشخصشداين نوعتکنیک

طیفوسیعیازتبلیغاتهمچونتبلیغاتتناسباندام،زيبايی،موفقیتتحصیلیوشغلی،
ملمیشود.درايننوعتبلیغاتابتدامسائلموردنظرکهغالباً

روابطخانوادگیوغیرهراشا
پیچیده وزمانبر بهنظر میرسند ساده و قابلدسترسجلوه داده میشود و با سادهکردن
مسئله و چشمپوشی از پیچیدگیهاي آن ،راهحلهاي ساده و معجزهگر براي حل اين
مشکالت ادعا میشود .آگهیدهندگان مدعی میشوند استفاده از محصول تولیدي،
خدمات،محتوا و ايدههايکانالخواصجادويیدارد و زندگیآنها درنتیجهعملبه
دستوراتوياانجاماقدامموردنظرتغییرمثبتیکردهاست.براينمونهدرپستتبلیغی
میرسد.اينتکنیک
ادعامیشوددربازهزمانیکوتاهکاربربه«الغري» 

يوتوپیاگونه 2
شناختهمیشودکهدرآنمیانمحصول،خدماتوتمايالتمخاطبمانند

بهعنوان«پیوند»

سالمت،زيبايی،موفقیت،ثروتوغیرهارتباطوپیوندايجادمیشودوبااستفادهازفن

بهصرفهبودنراهکارها(فقطباخوردن0
سادگی،سهولتدسترسیومقرون 

گرمونرم» 
به
« 
لیوان قبل خواب) تأکید میشود .از ديدگاه زبان شناسانه ،استفاده از واژه «بدون» در
عبارتهايیهمچون«بدوننیازبهداروهايگرونقیمت»و«بدونرژيــموورزش»در

کوشد.استعارههاوتشبیهات(شربت...مثلکوره


متمايزسازيونفیسايرتبلیغاترقیبمی
قويترينشربت چربیسوز) نیزدرخدمت اين
دکنندههايکالمی ( 

عملمیکنه)وتشدي
تکنیکبهکاررفتهاست .
پستتبلیغی :2
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الغريفوقسريعچالشالغريبدونبازگشتدر 41روزبدونرژيــمو

ورزش....بیاتوکانالتابگمچکارکنیبدونرژيمبدونورزشبدونبازگشت
یلودرهردورهقويترينشربتچربیسوزهنگام

فقطبادمنوشگیاهی 7تا 9ک
لیوانقبلخوابازشرچربیهاخالص

خوابمثلکورهعملمیکنهباخوردن 0
شويد .

درنوعمبسوطتريازتبلیغاتبامحوريتتکنیکاقناعیسرزمینموعود،ابتدابه«شکست

و ناامیدي» اشخاص ساختگی در زمینه مدنظر همچون افسردگی از بابت شکستهاي
مکرر ،عصبی بودن ،عدم موفقیت در روابط خانوادگی و تحصیلی و غیره اشارهشده و
سپسباجمالتیهمچون«اينجاروپیداکردم»«،ولیاينکانالبهدادمرسید»«،تااينکهبا
اينکانالآشناشدم»«،بهخدااينچنلبهمزندگیدوبارهداد»ونیزعبارتهايهمچون
«فقطرويلینکزيرکلیککن»«،راستیفرمولشاينجاگذاشتم»«،پسبیاتوکانالتا
بگمچکارکنی»«،اينکانالیکهزندگیترودگرگونمیکنه»وغیرهابتدااحساساتويا
حسکنجکاويمخاطببرانگیختهمیشودوسپسويدرحالتتفکروانتظارووسوسه
راييافتنراهحلياپاسخمسئلهبهسراغکانالبرود.

قرارمیگیردوايناحتمالمیرودب

،راويها(من،ساناز)ازمشکالتیهمچونپوست«پر

بهعنواننمونهدرپستتبلیغی 3و4

ابرازنارضايتیمیکنند(داشتم

لکوجوش»وعدمموفقیتدر«يادگیريزبانانگلیسی»
افسردهمیشدم،واقعاًاعصابمبهمريختهبودفککنچندسالکالسبريآخرشمهیچی

حلمشکلخودمعرفیمیکنند(انقدناامیدبودم

بههیچی)وآشنايیباکانالرابهعنوانراه
تااينکهبااينکانالآشناشدم) .
پستتبلیغی :3
من قبالً پوستم داغون بود .پر لک وجوش (کرم روپوستم نمیخوابید
آرايشم خوب نمیشد) داشتم افسرده میشدم که اينجا رو پیداکردم (لینک
کانال) .

پستتبلیغی :4
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دوستانعزيزمسالم.سانازهستم.حقیقتشچطوربگم.زبانمدرحد I

 Am A Doorبودهرچیپولخرجکردمکالسرفتمهیچیبههیچی...
واقعاًاعصابمبهمريختهبودفککنچندسالکالسبريآخرشمهیچی
هیچی...همهمی گفتنزبانهوشمیخوادوانقدناامیدبودمتااينکهبااين

به
کانالآشناشدم...يعنیفکتمامدوستاموکوبوندمزمین...بهخدااينچنل
بهمزندگیدوبارهداد...خییییلیعااااالیه(لینککانال) .
در ايندو نمونه،شروعتبلیغ باضمايرشخصی(من) واسامیافرادعاديجامعه (ساناز
هستم،امیرشريفیهستم)کهبعضاًساختگیهستند،کلماتسادهوعامیانهوعبارتهاي
محاوره ايوغیررسمی(انقدناامیدبودم،فککنچندسالکالسبريآخرشمهیچیبه

هیچی ،يعنی فک تمام دوستامو کوبوندم زمین) ،عدم توجه به قواعد صحیح نوشتن به
ريهاي نگارشی که انعکاسی از تلفظ زبان گفتاري است (خییییلی عااااالیه)،
همراه نوآو 
شوخطبعی (زبانم در حد  I am A Doorبود) ،جملهبنديهاي ناتمام و استفاده از

راتداعیمیکندکهدرآناز

ايموجیها()وازاينقبیل،تکنیک"مردمساده" 
هايبرگرفتهازگفتمانعامیانهوکوچهبازاريبراي


عبارت
هايسادهوعوامپسندو


مدل
هااستفادهمیشود.


ايجادصمیمیتوقرابتبیشتربامخاطبوباورپذيريوعده

شخصیت بخشي
استفاده از شخصیتهاي مشهور براي تأيید کردن و شخصیت بخشی به محصوالت و
خدماتدرتلويزيون،راديو،بیلبوردهاوکمپینهايتبلیغاتیيکتکنیکاقناعیقديمیو
رسددرپستهايتبلیغاتکانالنیزنفوذکردهاست.در

شناختهشدهاستکهبهنظرمی
شده،محبوبوياقابلاعتمادهمچونسیاستمداران،


اينتکنیکازاسامیاشخاصشناخته
سخنرانان ،پزشکان ،هنرمندان و سلبريتیها براي شخصیت بخشی ،معرفی ،تبلیغ کانال و
شود.بهعنواننمونه،درپستتبلیغی


دعوتدرعضويتدرآناستفادهوياسوءاستفادهمی
، 5بااستفادهازناموتصويرپزشکیمعروف(پروفسورمجیدسمیعی)ازکاربراندعوت
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يهموطنانعزيزمیخوامدرکانال...عضوشويد).


شودبهعضويتکانالیدرآيند(ازهمه

می
تکنیکآماروارقامباالواحتماالًساختگی(با 211هزارعضوفعال)نیزبراينشاندادن
معروفیتکانالاستفادهشدهاست.درگونهايديگرازشخصیتبخشی،افرادشناختهشده

خودرابه عنوانادمینمعرفیکردهوازاسامیخوددرتبلیغکانالاستفادهکردهوياکانال

ناشخاصمنتسبمیشود .

مربوطهبهاي
پستتبلیغی :5
منپروفسورمجیدسمیعیهستم.ازهمهيهموطنانعزيزمیخوامدرکانال...

با211هزارعضوفعالعضوشويدواستفادهالزمروببريد(.لینککانال) 

دراينفن اينگونه بهنظر میرسدکهاشخاصمعروفضمن ابرازعقیده درخصوص
عبارتديگر


کنند؛به

ضمنیوياآشکارصحتواعتبارمطالبراتأيیدمی
کانالبهصورت

تبلیغکنندگانباتوسلبهتکنیک«انتقال»تالشمیکنندتصويرمطلوبازاشخاصرابه

کانالخودمنتقلکنند .

انکورهاي اعتقادي و مذهبي
نالها توسل به
نوع ديگري از تکنیکهاي اقناعی پرکاربرد در پستهاي تبلیغاتی کا 
انکورهاي 0عقیدتیوارزشیمخاطبايرانیوهويتدينیومذهبیبود.فناقناعانکوريا
اندازدازعقايدمخاطببهرهمیگیرد


لنگرهماننديککشتیکهبههنگامايستادنلنگرمی
هايذهنیسعیدرترغیبمخاطبدارد.درپستهايبررسیشده

وبرمبناياينتکیه 
گاه

انکورهاياعتقاديکهريشهدرمسائلاعتقاديايرانیانوباورهاياسالمیومذهبیآنان
دارند به گونههاي متعدد وجود داشت .در گونهاي از اين انکورها ،تبلیغگران با ادعاي
«ارائه رايگان سرکتاب»« ،پیشگويی»« ،طلسم و باطل السحر»« ،استخاره وفال»« ،زبان بند
قوي»«،بختگشايفوري»و«تسخیرشیاطین»سعیدرتحريکوترغیبمخاطبدارند.
توسلبهخرافات،سحر،طلسموعالقهبهفالگیريوپیشبینیآيندهپديدهجديدينیست
وعمريبهدرازايحیاتبشريدارد.درتبلیغاتیازايندستايناحتمالوجودداردکه
1. Anchors
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مخاطبانباانگیزههايمتعددهمچونعالقهوکنجکاوي،آرزويتحققرؤياهاوآرزوها،
امیدبهرهايیازمشکالتوتنگناهايزندگی،ترسازآينده،سادهلوحیوسطحینگري
وياضعفايمانومعنويتبرايبازديدازکانالوعدهدادهشدهاقدامکنند.براينمونه،
هايتحريککنندهاي همچون«شمااحتیاجیبهدعانويسی

درپستتبلیغی ،6باعبارت
بهجايپرداختهزينههايسنگینبهافرادسودجووبیعلم»،ازکانالمربوطه

نداريد»«،
بهعنوان راهگشا در پیشگويی آينده و سرنوشت نام برده میشود .در گام بعدي با

عبارتهاي «نیت کنید»« ،سوره حمد را بخوانید» و «روي بسم اهلل کلیک کنید» به تبلیغ

رنگولعابومشروعیتدينیدادهشدهاست .
پستتبلیغی :6
سرکتاب رايگان  ...شما احتیاجی به دعانويسی نداريد .به جاي پرداخت
هزينه هايسنگینبهافرادسودجووبیعلمخودتانحاللمشکالتتانباشیدواز

آيندهوسرنوشتخود باخبربشید.نیتکنیدسورهحمدرابخوانیدبعدروي
بسماهللکلیککنید .


درگونهايديگرازپستهايتبلیغاتیمشابهازادعايارائهدعاهاواذکارقرآنیازمنابع

«موثقومعتبر»براياقناعوجذبمخاطباستفادهشدهاست.براينمونهدرپستتبلیغی7
گونهبیانمیشودکهافرادباکلیکبرروي


شدهاين

هاتبلیغمشابهانتخاب

کهازمیانده
کنندوبهوسیلهآنهاديگران


لینکوورودبهکانالبهاذکارودعاهايیدسترسیپیدامی
آنهاشده و يابه«ثروتعظیم» وقدرت و
«مجذوب وشیفته»« ،رام ومطیع» و «عاشق»  
موفقیت میرسند .براي باور پذيري و تأثیر بیشتر بر مخاطب از «ادعاي راستی گويی»
(دعاهاقرآنیه،همشونازمنابعموثقومعتبرتهیهشده،حتماًبخونینخیلیمعتبره)و«شاهد»
(منکهتنملرزيد،فاطمههستمازمشهد،منکهانجامشدادمخیلیزودبهعشقمرسیدم)
استفادهشدهاست .
پستتبلیغی :7
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دوستدارينديگرانشیفتهيشمابشنيابهثروتیمانندقاروندستپیدا

کنید .دوستان عزيز توجه داشته باشید دعاهاي کانال زير قرانیه و آگه در راه
درستازشاستفادهبشهخیلیزودنتیجهمیده….فاطمههستمازمشهد،منکه
انجامشدادمخیلیزودبهعشقمرسیدمپیشنهادمیکنمحتماًبخونینخیلیمعتبره

(لینککانال).

بخشديگريازاينتبلیغاتفراتررفتهوباانتساباذکارودعاها،رواياتواحاديثبه
اشخاص همچون پیامبر اکرم (ص) ،ائمه اطهار و امامان (ع) ،شخصیتهاي مذهبی و
روحانیون شناخته شده (همچون مرحوم دوالبی ،مرحوم نخودکی ،آيتاهلل بهجت) ،از
زمینههاي مذهبی و معنوي مخاطبان بهعنوان لنگر استفاده میشود .براي نمونه ،در
پیش 

شده(آيتاهللبهجت)،ارائهسند(کتابدرمحضر


ازاسامیمذهبیشناخته
پستتبلیغی 1
بهجت (ره) جلد  2صفحه  ،)017مقدسات (دعايی با دست خط امام زمان) و
هايکالمی(قرائتيکبارايندعاعلیالخصوصبرايباراولمعجزهکننده

تحريک 
کننده

است)برايترغیبمخاطببرايپیوستنبهکانالمربوطهاستفادهشدهاست.
پستتبلیغی :1
بهنقلازآيتاهللبهجتدرکتابدرمحضربهجت(ره)جلدصفحه017

آمده است :دعايی با دست خط امام زمان … .قرائت يکبار اين دعا
علیالخصوصبرايباراولمعجزهکنندهاست .


تبلیغاتازمناسبهاواياممذهبیويژهوارتباطآنبااستجابتدعاها،

درنوعديگرياز 
تحقق اهداف و آرزوها بهعنوان ترغیبکننده استفادهشده است .همانطور که در پست
روزيکهدعاياحديدرآنردنمیشود»و

مشخصاستعبارتهايهمچون«

تبلیغی9
«تا 02امشبفرصتنوشتنآنراداريد»برايويژهوخاصنشاندادنپیاماستفادهشده
است.
پستتبلیغی :9
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روزي که دعاي احدي در آن رد نمیشود .جمعه در يک خط اين آيه
قرآنی را بنويسید و در کیفتان قرار دهید تا همیشه ثروتمند و بینیاز گرديد و
جمیعمردممسخرومطیعتشوند.ايندعاازاسراراستوتا 02امشب فرصت
نوشتنآنراداريد(لینککانال).

بنديديگريازانکورهاياعتقادي،باهدفگیريپیشینهمذهبیواعتقاديافراد


دردسته
عضويتدرکانالمدنظربهعنوانيکشايستگیولیاقتمطرحشدهوياباعدمعضويت

بهمخاطباينگونه

عنوانمثالدرپستتبلیغی01
شود.به 


حستأسفوشرمندگیالقامی
القامیشودکهعضويتدريککانالمذهبی«لیاقتمیخواد»وبايد«عاشقانه»واردشودو
عدمعضويتموجبتأسفاست .
پستتبلیغی :01
ترک نکردن کانال حضرت عباس (ع) لیاقت میخواد .به عشق يل ام
البنین(س)عضوشید...عاشقانهبزنرولینکوواردشو(لینککانال) .

تیترهاي جنجالي
هايديدهشدهدرتبلیغاتتبادل


استفادهازتیترهايکوتاهوجنجالیيکیديگرازتکنیک
کانالبود.دراينتکنیکتبلیغگرانبادرجتیترهايخبريداغنظیر«اخبارفوري»،فجايع،
اتفاقات هولناک و باورنکردنی ،افشاگري ،رسوايی ،رفتار و روابط غیراخالقی افراد،
حاشیههايزند گیهمچونازدواج،طالق،ازدواجمجدد،ظاهروتیپ،سوتی،عکسهاي
خانوادگی ،عکسهاي لو رفته ،حوادث پیشآمده نظیر تصادف ،سانحه و مرگ
شخصیتهاي شناختهشده همچون بازيگران ،مجريان ،خوانندگان ،ورزشکاران،
شخصیتهايسیاسیوغیرهسعیدرترغیبمخاطببرايلمسلینکمربوطهبرايکسب
گونهپستهامعموالًناماشخاصیکهاخباردرموردآنهاست


اخبارتفصیلیهستند.دراين
درج نشده و از عبارتهايی همچون «بازيگر زن معروف»« ،آقاي هنرپیشه»« ،يکی از
مشاهیرکشور»و«يکیازسرانمملکت»وغیرهبرايتحريکحسکنجکاويمخاطب
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استفاده میشود .در زير تعدادي ازايندست پستهاي تبلیغاتی براي نمونه آورده شده
است :
پستتبلیغی :00
اتفاقهولناکدرقبرستانقبرجوانتهرانیشکافتهشد.چیزيکهمشاهده
شدباورکردنینیست.شرحدر(لینککانال) .

پستتبلیغی :02
همسر خوشگل (نام مجري معروف) با جهیزيه میلیارديش بیا ببین مراسم
عروسیشون و عکسهاي خصوصی و لورفته تو کانالمونه .از دست نده (لینک
کانال) .

پستتبلیغی :03
انا هلل و انا الیه راجعون...يکی ازشخصیتهاي مهم کشوري را از دست
داديم(لینککانال).

دربررسیانجام شدهدربسیاريازموارداينتیترهايخبريداغصرفاًکذبويا

شايعهبودهوحتیمخاطبباکلیکبررويلینکوعضويتدرکانالمتنیازتیترمنتشر
شده نمیيابد .اين نوع تبلیغ تداعیکننده تکنیک «شبه حقیقت» در اقناع مخاطب است
(پراتکانیسوآرنسون .)16:0394،

81+
هاياخیر،جاذبهجنسیدرقالبعکسهاوتصاوير،نمادهايپیداياپنهانوکالم


دردهه
تحريککننده بهوفور در تبلیغات تجاري محصوالت مورداستفاده قرارگرفته است .در

بررسیپستهايتبلیغاتیتبادلکانالنیزجاذبهجنسیبهعنوانيکیازتکنیکهاياقناعی

ديده شد .در اين پستها با درج عناوين کوتاه ،اغراقآمیز و اغواکننده همچون «فقط
مخصوص افراد متأهل»« ،مجردا نیان»« ،باالي هجده سال»« ،ورود افراد زير  01سال
ممنوع»«،لطفاًافرادباجنبهواردبشن»«،گیف،فیلم،عکسبدونسانسوروخاکبرسري»،
«عکسها و فیلمهاي ممنوعه»« ،بچه مچه وارد نشه»« ،همه چی آزاده»« ،کانال جنسی،
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هیچینمیگمخودتونبیاين ببینین»وغیرهسعیدرتحريکاحساساتخاممخاطببراي
،باعبارتهايیهمچون«اگر

سرزدنبهکانالمربوطهدارند.برايمثالدرپستتبلیغی04
گوشیتچک نمیشه»« ،مخفیانه بزنروي لینک»« ،عاجزانهخواهشدارمبچهمچهنیاد»
اينگونهبهمخاطبالقامیشودکهمحتوياتکانالممنوعهوتحريکبرانگیزاست .

پستتبلیغی :04

آگهمامانتگوشیتوچکنمیکنهيازنتدستبهگوشیتنمیزنه!؟
مخفیانهبروتواتاق...خیلیآرومبزنرولینکزير.عاجزانهخواهشدارم
بچهمچهنیاد.يهخوردهبیادبیه(لینککانال) .

هشدار به پاک شدن لینک
درنوعیديگرازتکنیکهاياقناعیدرتبلیغاتتبادلکانالخاصو«ناياب»نشاندادن
کانال است .براي نمونهدرپستتبلیغی ،05باعبارتهايیهمچون«بهدلیلدرخواست
مکرر شما»« ،خواهشا ديگه کسی تو پی وي درخواست نکنه» به مخاطبان هشدار داده
میشود که لینک کانال مورد نظر «براي آخرين بار» گذاشته میشود و «بزودي پاک

میشود» .

پستتبلیغی :05
به دلیل درخواست مکرر شما براي آخرين بارلینک کانال  ...رومیذارم
خواهشاديگهکسیتوپیويدرخواستنکنه.اينملینکش 

اين ترفند مشابه تکنیک «کمیابی» در تبلیغات تجاري است .تبلیغاتی ازايندست که با
هشدار وياتهديدهمراهاستحسکنجکاويافرادرابرانگیختهومخاطببااينباورکه
موارد کمیاب ارزشمند هستند و براي اينکه اين فرصت يا شانس را از دست ندهد و يا
براياينازدستدادندچارتأسفنشودبرايمراجعهبهآنترغیبمیشود(پراتکانیسو
آرنسون.)223-221:0394،دراينتکنیککهازآنبانامهجومبرايسوارشدنبهواگن
شوداينگونهبهمخاطبالقامیشودکهخیلعظیمیازافرادپیشازاووارد


نیزيادمی
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ند(بهعضويتکانالدرآمدهاند)پسالزماستاونیزبهخیلجمعیتملحق

واگنشدها

شود.

جاذبه ترس
روشاقناعیديگردرتبلیغاتتبادلکانال،تبلیغکانالازطريقتهديدکردنوايجادترس
ونگرانیدرمخاطباست(پراتکانیسوآرنسون.)015:0394،درايننوعتبلیغ،باذکر
خطرات  فیزيکی و جسمی و عواقب ناگوار مالی و اجتماعی ناشی از عدم توجه به
موضوعی،مخاطب به عضويتدرکانال براي کسباطالعات درخصوصنحوه انجام
کار ياعدم انجامکاريتهییج میشود .براي نمونهدرپستتبلیغی 06کهاز میان ساير
هازعبارتترسآور«هر 01دقیقهيکنفر

تبلیغاتمشابهانتخابشدهتبلیغگرانبااستفاد
درايرانبراثرمصرفسیگارمیمیرد»،مخاطبرابرايدريافتفرمول«سمزدايیريهها»

از کانال مربوطه ترغیب میکنند؛ هرچند در بسیاري از موارد بررسیشده تبلیغاتی
موجودنمیباشد!

ازايندستدروغینهستندوبامراجعهبهکانالاطالعاتمدعیشده

پستتبلیغی :06
میرد...اگرنمیتوانید


دقیقهيکنفردرايرانبراثرمصرفسیگارمی
هر 01
زدايیريههايتان»استفادهکنید

سیگارراترککنیدحتماًازاينترکیببراي« 
سم
وبرايسیگاريهاارسالکنید(لینککانال) .


مخاطب خاص
گونهبیانمیشود


کدگذاريشد،اين
درايندستتبلیغاتکهبا عنوان«مخاطبخاص»
کهکانالمربوطهمخصوصافراددارايقومیتوزبانخاص(کانالويژهلرها،ترکها،

کردها ،مازندرانیها ،رشتیها ،اصفهانیها ،قزوينیها ،شیرازيها و غیره) ،تخصص
(مهندسینعمران،معلمانزبان)وياعالقهايويژهآمادهشدهاست.درزيردونمونهازاين

پستهايتبلیغاتیآوردهشدهاست:

پستتبلیغی :07
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اصفهانیهاکلیککنن(لینککانال) .


پستتبلیغی :01
کانالويژهفارغالتحصیالنرشتهحقوق(لینککانال) .


بحث و نتیجهگیري
کاربستهايتجاريسنتیخود

باظهوروگسترشفضايمجازي،عرصهتبلیغاتفراتراز
رفته و عرضه و خريدوفروش «محتوا و اطالعات» به نوع جديدي از تبلیغات بدل شده
است.دراينپژوهشتالشبرآنبودکهباواکاويگفتمان«تبلیغاتکانال»ويا«تبادل
لینک» در شبکه اجتماعی تلگرام و ايتا به بررسی تکنیکهاي اقناعی بهکاررفته توسط
هايکانالپرداختهشود.آنچهدراينپژوهشمطرحمیشودآناستکه


تبلیغگرانوامین
عنوانتبادلکانالبهسرعتدرشبکههاياجتماعیدرحالافزايش


هايتبلیغاتیکهبه

پست
استهمچونتبلیغاترايجکاالوخدماتتجاريباشناختازمخاطبايرانیوجامعهو
هاياوبهعنوانلنگرهايی

ها،دغدغههاونیازهاوخواسته


ازباورها،ارزش
فرهنگايرانی ،
بیانديگر ،محتواي پیامها و نحوه بهکارگیري
براي جذب و اقناع استفاده میکنند .به 
تکنیکهاياقناعیبرمبنايشناختازنیازهايفرديواجتماعیمخاطبانايرانیاست.اين
استکهدرآنهردوگروهترغیبکننده(تبلیغگران)

ترغیبواقناعيکفرايند«دوسويه»
مخاطبهرگزبهعنوانمنفعل

وترغیبشونده(کاربرها)بهصورتفعالمشارکتدارند«.

ايرامیجويدکهبهنیازهاي

شود.اويکمخاطبفعالاستکهترغیب 
کننده


انگاشتهنمی
او پاسخ گويد و آن ديگري يک ترغیبکننده فعال است که میداند بايد به نیازهاي
مخاطب توجه کند و با اتخاذ يک پیام-هدف معین به نیازهايش پاسخ دهد» (کیا و
سعیدي .)034:0390،
پیامهاي واقعی و يا دروغین تبلیغاتی که از طريق «مسیر پیرامونی» اقناع و با

تکنیکهايی همچون «داستانکهاي ساختگی» و «سرزمین موعود» به تحريک و تهییج
حلهايسريع،کوتاهمدت
احساساتوکنترلوهدايتذهنمخاطبپرداختهووعدهراه 
اندام،زيبايی،موفقیتهاي

ومعجزهگردرخصوصمسائلماديوظاهريهمچونتناسب
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تحصیلیوشغلی،روابطخانوادگیوغیرهرامیدهندبهنحويبازتابوبازنمودپررنگ

ايکهبهسمتمصرفگرايیو


ينمسائلدرجامعهوفرهنگايرانیهستند؛جامعه
شدنا
توانگفتتکنیکروانشناسانهاستفادهشده


مادياتدرحرکتاست.درتحلیلیديگرمی
درايندستتبلیغاتدرواقعبرمبنايمفهوم«منکنونی»ياآنچهمخاطباستو«منايده
آل»ياآنچهمايلاستباشدطراحیشدهاست.مخاطببادرکفاصلهمیانخودکنونیو
خودايدهآلبايکجدالوکشمکشدرونیمواجهمیشودوبراييافتنراهحلترغیب
میشود(کیاوسعیدي .)043:0390،

استفادهازانکورهاياعتقاديهمچونادعايدستیابیرايگانوبدونهزينهبهسحرو
گروانتسابآنبهچهرههايمعتبردينیهمچونائمه


ذکارمعجزه
طلسموجادو،دعاوا
اطهار ،امامان و شخصیتهاي مذهبی بیانگر آن است که در دنیاي تبلیغات مجازي از
زمینههاي مذهبی و دينی براي هدايت و کنترل ذهن مخاطب استفاده و
باورها و پیش 
سوءاستفادهمیشود.ايننگرشکااليیوابزاريبه مذهبواعتقاداتدينیامرياست

کههوشمنديودرايتکاربرانرامیطلبد.ازسويیديگراستفادهگستردهازجاذبههاي

جنسیدرتبلیغاتحاکیازگسترشتابوشکنیوهنجارشکنیوشکستنقبحاينمسائل
تر،سرگرمیهايکیاز


عنوانيکجامعهدينیاست.درتفسیرينقادانه

درجامعهايرانیبه
تاکتیکهاي«مهندسیدرحینغفلت»استکهدرآنمخاطبازطريقسرگرمشدنبا

مسائل سطحی و «در عین غفلت و لذت تحت تأثیر پیامهاي ارتباطی قرارگرفته...در
بلندمدت تغییرات بسیاري را پذيرفته و اجرايی میکند» (چشمه نور ،پوريانی ،نصیري،
 .)14:0397
درگونه ديگريازتبلیغات ،با اتخاذرويکردي همچونمجالت«زرد» و «شوهاي
هايشناختهشدههمچونستارگان

تلويزيونی»،بادرجاخبارواقعیودروغینازشخصیت
هايکماهمیتو

ورزشیوهنرمندان،خصوصاًسوپراستارهايسینماوبرجستهسازيحاشیه
يا بیاهمیت زندگی آنان و يا انتساب کانالها به چهرهها بهعنوان يکی از «مسیرهاي
اقناعمخاطبانوپیوستنبهکانالاستفادهمیشود.اينپديدهاجتماعیکهازآن

پیرامونی»
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بهعنوان «فرهنگ سلبريتی پروري»« ،گردش فرهنگ سلبريتی» و يا «سلبريتیزه شدن» ياد

میشود(رشیديوصبورنژاد067-066:0394،؛مواليی)51:0395،بیانگرآناستکه

هاوچهرههايیکهدارايحضورونفوذ


درجامعهايرانی،همچونجوامعغربی،سلبريتی
ايهستندبیش ازپیشمقبولیتپیداکردهوبهبخشیاززندگیروزمرهوفرهنگما


رسانه
تبديلشدهاند.

از بعد زبانشناسی ،استفاده از ايموجیها ،زبان عامیانه و غیررسمی و گاه کوچه
خیابانی ،به همراه تقطیع کلمات ،تکرار حروف و صداها ،بیتوجهی به اصول نگارشی،
استفاده از تشديدکنندههاي کالمی همچون صفتهاي مقايسهاي و عالی ،استعارهها،
تشبیهات ،ضماير شخصی و مخاطب سازي ،قسم خوردن و غیره گونهاي متفاوت از
راايجادنمودهاستکهمیتواندتوسطزبانشناسانموردبررسیعمیقتر

گفتمانتبلیغاتی
قرارگیرد .
شدهدراينپژوهشتنهابخشیازفنونبیشماربکار


هايشناسايی

شکتکنیک

بی
تردراينرسانههااست.از


رفتهدرتبلیغاتدنیايمجازياستکهنیازمندبررسیگسترده
نهاي ،بهعنوان پديدهاي نوظهور در جامعه ايرانی (حسینی
سويی ديگر ،تقويت سواد رسا 
پاکدهیوشبیري)34:0396،وکسبدانشکافینسبتبهماهیتومکانیسموکارکرد
هايمجازيوشناختشیوههايامروزينتبلیغاتکهبرتمامابعادزندگیفرديو

رسانه
رسد؛رسانههايیکهدرآنحقايق


جمعیامروزهماچنگانداختهامريضروريبهنظرمی
تنیدهاند و
و واقعیتها با شبه واقعیتها ،شايعات ،دروغها و دستکاري اطالعات درهم 
هاامريسترگاست.امیدآنکهپژوهشانجامشدهگامیکوچکولی


تمیزوتشخیصآن
آگاهیدهندهدراينمسیرباشد .
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