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      چکیده
ی و عواطف این پژوهش با هدف بررسی رابطه اضطراب اجتماع :مقدمه

در یک  :روش .سازي در مدیران صورت گرفتمثبت و منفی با متقاعد
از بین مدیران شهر ) زن 115 مرد،115( مدیر 230مطالعه از نوع همبستگی
هاي گیري دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامهاردبیل به روش نمونه

ف مثبت و منفی و هاي اضطراب تعامل اجتماعی، فهرست عواطونآزم
هاي بدست آمده با استفاده داده. سازي را تکمیل نمودندپرسشنامه متقاعد

گام مورد تجزیه و تحلیل بهاز ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام
نتایج نشان داد که بین اضطراب اجتماعی و عواطف  :هایافته .قرار گرفت

حالی که بین سازي ارتباط منفی وجود دارد دردبا دانش متقاعمنفی 
به  .عواطف مثبت با دانش متقاعدسازي ارتباط مثبت معناداري وجود دارد

درصد، واریانس  8نشان داد که عواطف مثبت به میزان  عالوه این پژوهش
  .کندبینی میدانش متقاعدسازي را پیش

مثبت، عاطفه منفی، دانش ه اضطراب اجتماعی، عاطف: واژگان کلیدي
  .سازيمتقاعد

  

Abstract                                                             
Introduction: The aim of this study was to investigate 
the relationship of social anxiety and positive and negative 
affects with science persuasion in registrar. Method: This 
correlation study enrolled 230 registrars consisting of 115 
man and 115 women who lived in Ardebil city. To collect 
the data, Social Interaction Anxiety, Scale Positive and 
Negative Affect Schedule, persuasion  -  IQ questionnaire 
were employed. The data were analyzed using Pearson 
correlation coefficient and step-by-step regression. 
Finding: Results showed that there is a negative 
correlation between social anxiety and negative affect with 
science persuasion.However, there is a positive correlation 
between positive and negative affects with science 
persuasion. Furthermore, we showed that positive affect 
explain roughly 8 percent science persuasion of variance. 

Keywords: social anxiety, positive affect, negative affect, 
science persuasion.  
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  مقدمه
هایی است که یا تغییر نگرش یکی از پدیده 1سازيقاعدمت

ست همه کسانی گذاري شده اهاساس آن پایحیات اجتماعی بر
خواهند حیات اجتماعی را تغییر دهند حتی اگر این که می
، بلکه در مقابل تغییر دك باشد نه فقط در برابر رفتارهاتغییر ان

ها  دیگران و افکار و عقاید و تغییر نحوه نگرش افراد یا گروه
  .)1380 دادگران،( گیرندخودشان قرار می

عنوان اعدسازي بهاز حدود اوایل قرن بیستم مفهوم متق
و رفتار مردم در شاخه  هانگرش کوششی براي تغییر باورها،

اي نظام یافته بررسی و مطالعه روانشناسی اجتماعی به گونه
بیش از پنج دهه است که روانشناسان اجتماعی و . شده است

مند دانش ظامدانشمندان علوم ارتباطات به بررسی علمی و ن
حاصل ). 1387 الیاسی و همکاران،( اندمتقاعدسازي پرداخته

ل نظري براي تبیین فرآیند بندي چند مد، فرمولهااین بررسی
ها ابعادي از فرآیند سازي است هر یک از این مدلمتقاعد
سازي  مدل متقاعد اند مثالًسازي را مشخص کردهمتقاعد
 فرآیند ها استمدل ترینقدیمی از که ،)1949( 2هاولند

 به و کرده تلقّی اساسی عنصر چهار از کلمتش را متقاعدسازي

یکی از این  .است پرداخته عنصر چهار آن از یک هر تحلیل
 ترچه منبع پیام دوست داشتنیباشد هرها منبع پیام میویژگی

دوست کند و ارتباط میتر باشد ارتباط را دوست داشتنی
نشان ) 1981( 3پتی و کاچیوپو. تر استداشتنی متقاعد کننده

ند که دوست داشتنی بودن منبع پیام رابطه مثبتی با متقاعد داد
شدن دارد زیرا ما گرایش داریم عاطفه و شناخت خود را با 

نشان ) 1991( 4دو و همکارانرزیمبا. هم هماهنگ نگه داریم
دهند هایی که افراد خنده رو و مهربان ارائه میدادند که پیام

ر افراد مورد استقبال و هاي ارائه شده سایاغلب بیشتر از پیام
  .گیردحتی پذیرش مخاطبان قرار می

، عواطف سازيمتقاعد مؤثرهمچنین از دیگر عوامل 
بر  تأثیرها یکی از اهداف پیام که اساساًانسانی است ضمن این

                                                             
1. Persuasion 
2. Hovland 
3. Pety  and Cacioppo  
4. Zimbardo and  etal 

ها به عنوان عنصر سازنده هاست و مطالعه هیجانعاطفه انسان
فکر، درك و اریخی طور تهب. متقاعدسازي شناخته شده است

سازي تعیین کننده بودند که ریشه آن به هیجانات در متقاعد
در ). 2008، 5ملیسا و همکاران(گردد یونان باستان بر می

نکته شود که بیانگر این شواهدي یافت می  6هاي ارسطونوشته
بود براي متقاعدسازي  گرچه ارسطو تشخیص داده است

که درك  اده بوداستدالل منطقی نیاز است اما پیشنهاد د
دیریک و (سازي حیاتی است هیجانها نیز براي متقاعد

  .)2004، 7همکاران
ها بر قضاوت و هاي اولیه بر نقش هیجاناکثریت پژوهش

ها چه مثبت و منفی  اند و هیجانگیري تمرکز کردهتصمیم
نفوذ  جانسون و تیورسکی. دادندقرار می تأثیرترغیب را تحت 

نمایی قضاوت آزمایش نفی را بر درستهاي مثبت و مهیجان
این پژوهشگران اشاره نمودند که برآورد احتمال . کردند

هاي بتال به سرطان یا بیماريا(رویدادهاي منفی براي مثال 
یابد درحالیکه در حالت هیجانی منفی افزایش میدر) قلبی

 یابدحالت هیجانی مثبت احتمال این رویدادها کاهش می
  .)2008اران، و همک 8ایلونا(

اند سازي، تحقیقات جدیدتر نشان دادهدر حوزه متقاعد
هاي خنثی و منفی بیشتر ي مثبت نسبت به هیجانهاهیجان

در  1970در تحقیقی رازان در سال . شوندموجب ترغیب می
جود آوردند وهکنندگان وضعیت عواطف مثبت را ب شرکت

وهاي در اتاقی با ب(حالت منفی و سپس در) غذا خوردن(
حالت عواطف مثبت رازان متوجه شد در. قرار گرفتند )آزارنده
و  ایلونا( شوندهاي سیاسی بیشتر ترغیب میوسیله پیامهافراد ب

همچنین عواطف منفی چون ترس در ). 2008همکاران، 
    ها، بنابر پژوهش. هستند مؤثربرخی موارد اما نه همیشه 

 مؤثرقط در صورتی شوند فهایی که به ترس متوسل میپیام
. سازند که خطر واقعی استستند که بتوانند افراد را متقاعده

                                                             
5. Melissa 
6. Aristotle 
7. Derek and et  . al. 
8. Ilona 
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دهد یا افراد به سازمانی که تهدیدها را بزرگ جلوه می
. کند اعتقاد ندارندمکرر ارسال می »اضطراري«درخواست 

شود که واقع می مؤثراین پیام ترس فقط در صورتی برعالوه
توانند به راحتی خطر را کاهش یافراد باور داشته باشند که م

  ).1389جیمز گاالت،( دهند
تنظیم هیجانی در وجود خیلی از اختالالت عاطفی  تأثیر

شارون و (از جمله اضطراب اجتماعی نشان داده شده است 
 ،هاي اضطرابدر پژوهشی رابطه بین نشان. )2012، 1همکاران

گانه پذیري هیجانی را  با روش ارزیابی چندتحمل و واکنش
کنندگان  العه قرار دادند در این تحقیق شرکتطمورد م

چنین اب جسمانی اجتماعی و فراگیر و همپرسشنامه اضطر
ا پر پذیري به هیجانات منفی رهاي تحمل و واکنششاخص

شد این ها نشان داده میکه توسط چهار فیلم به آن کردند
ان نتایج مطالعه نش. ، خشم و ترس بودندهیجانات شامل غم

پذیري باال ویژگی برجسته داد تمایل به واکنش هیجان
هاي اضطراب فراگیر است در مقابل تحمل هیجانی شاخص

کسانی که اضطراب (بیشتر با اضطراب اجتماعی رابطه دارد 
   تري را از خود نشان اجتماعی دارند تحمل هیجانی پایین

هشی در مقابل در پژو). 2012 ،شارون و همکاران) (دهندمی
ات اضطراب اجتماعی بر هیجانات تأثیردیگر که به چگونگی 

ها پرداخت نتایج بیانگر آن است که مثبت و تعدیل کردن آن
براي درك اضطراب اجتماعی و تجربه هیجانات باید به نقش 

هاي تنظیم عواطف توجه ژديتهاي فردي از قبیل استراتفاوت
در ). 2010؛ تود و همکاران 2008و همکاران،2تود(نمود 

پژوهشی دیگر مشخص گردید کسانی که در ادراك هیجانی 
. گرفتندعواطف مثبت قرار می تأثیرقوي هستند بیشتر تحت 

خواهند رسد افراد به خصوص مدیران که میبه نظر می
بایست هم به تنظیم قرار دهند می تأثیردیگران را تحت 

 هیجانات خویش و هم درك حالت هیجانات دیگران توجه
 بین فردي را برقرار سازند بتداشته باشند تا بتوانند روابط مث

  ).2009 ،3دوگالس و همکاران(
                                                             
1. Sharon and et al.  
2. Todd 
3. Douglas and et al. 

سازي در ایران که در خصوص متقاعدبا توجه به این
سازي شت شماري صورت گرفته وجهت متقاعدتحقیقات انگ

مراجعین براي رسیدن به اهداف خاص باید شرایط روانی و 
تا بتوان کنترل بهتري بر روند  محیطی مناسبی را ایجاد کرد

که در یک طرف این مسائل داشت و همچنین با توجه به این
کننده و طرف دیگر فرد یا افراد متقاعد له فرد متقاعدأمس

متقاعد کننده نسبت به فرد گیرند ولی فرد شونده قرار می
را بر نتیجه رابطه دارد ضروري  تأثیرشونده بیشترین متقاعد

ف مثبت هاي اضطراب اجتماعی و عواطط متغیربادانستیم ارت
ها بررسی کنندهو منفی را با دانش متقاعدسازي افراد متقاعد

سازي بدست آمده در بهبود روند متقاعد نموده تا از نتایج
  .استفاده شود

  
  روش 

. استپژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی 
ارس شهر شامل کلیه مدیران مداین پژوهش جامعه آماري 

     کار هستند مشغول به 1391اردبیل که در نیمه اول سال 
 230 باشد که با استفاده از فرمول کوکران از این جمعیتمی

 و دخترانه مدارس بودن موجود علت به و ،نفر انتخاب شدند
 تعداد بهپژوهش حاضر نیز  مساوي، اندازه به تقریباً پسرانه

 یر مدارس به روش مداز ) زن 115مرد و 115( مساوي
فاده کرده تاسگیري دردسترس به عنوان نمونه پژوهش نمونه
   .هاي ذیل را تکمیل نمودندپرسشنامه که است

  
  ابزار پژوهش

این مقیاس  :)SISA( 4مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی
گیري و با هدف اندازه 5توسط ماتریک و کالرك 1998درسال 

وین شده که هاي بین شخصی تدگیري اضطراب در تعامل
در این مقیاس نمره باال بیانگر  .باشدماده می 20شامل 

 = این مقیاس از ابداً. اضطراب متقابل اجتماعی آزمودنی است
رتبه بندي شده و حداقل و حداکثر  4= صفر تا فوق العاده 

                                                             
4. Social Interaction Anxiety Scale 
5. Mattrick, & Clark 
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). 1998؛ ماتریک و کالرك( باشدمتغیر می 80نمره از صفر تا 
اي کرونباخ این مقیاس را ها ضریب پایایی آلفهمچنین آن

به دست  90/0و ضریب پایایی آن را به فاصله یک هفته  93/0
در پژوهش رجبی و عباسی ضریب آلفاي کرونباخ  .اندآورده

بدست آمده بود که در پژوهش  80/0مقیاس براي کل نمونه
 82/0حاضر ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس براي کل نمونه 

  .بدست آمد
این مقیاس در سال  :و منفیفهرست عواطف مثبت 

عاطفه  10توسط واتسون تدوین گردیده که متشکل از  1988
این فهرست دو زیر مقیاس . عاطفه منفی است 10مثبت و 

 5، در مقیاس 1عاطفه مثبت و منفی را به منزله دو بعد متعامد
حداقل و حداکثر نمره در هریک . سنجداي لیکرت میدرجه

 خواهد بود 50و  10به ترتیب هاي فهرست از زیر مقیاس
ضرایب آلفاي کرونباخ براي . 1988، 2واتسون و همکاران(

و براي عاطفه منفی  90/0تا  86/0هاي عاطفه مثبت از پرسش
گومز، کوپر و گومز ( گزارش شده است 87/0تا  84/0از 

نتایج به دست آمده در ). 1988؛ واتسون و دیگران،2000،
مورد یک نمونه در) 1384(ام پژوهشی که بخشی پور و دژک

هاي افسردگی و اضطرابی انجام دانشجویی مبتال به اختالل
عواطف مثبت و منفی را  ساختار دو عاملی فهرست دادند،

 87/0د کرد و ضرایب آلفاي کرونباخ براي هر دو مقیاس ییأت
، فهرست عواطف هاي این پژوهشبراساس یافته. محاسبه شد

بیماران افسرده و مضطرب تمایز  ینتواند بمثبت و منفی می
سنجی نسخه فارسی فهرست هاي روانویژگی. قائل شود

عواطف مثبت و منفی در چندین پژوهش دیگر نیز، مورد 
در این ). 1387بشارت، ( قرار گرفته است تأییدبررسی و 

تا  83/0، ضرایب آلفاي کرونباخ عاطفه مثبت از هاپژوهش
براي بیماران بدست  89/0تا  81/0و عاطفه منفی از  91/0
هاي عاطفه هاي بهنجار براي پرسشاین ضرایب در نمونه. آمد

 88/0تا  83/0و براي عاطفه منفی از  90/0تا  85/0مثبت از 
معنادار  >0001/0Pاین ضرایب که همه در سطح . محاسبه شد

                                                             
1. Orthogonal 
2. Watson and et al. 

هاي فهرست عواطف مثبت بودند، همسانی درونی زیر مقیاس
  .کنندیم تأییدو منفی را 

جهت سنجش دانش  :پرسشنامه متقاعدسازي
 سوالی تدوین شده توسط سپاه 63سازي از مقیاس متقاعد

، این مقیاس داراي مقیاس استفاده شد) 1389(منصور و هومن 
با استفاده از . است) 0=  و غلط 1=  صحیح(سخگویی پا

هاي خرده مقیاس، پیش زمینه 5تحلیل عاملی اکتشافی، 
، )سوال11( قوانین متقاعدسازي ،)سوال 25(سازي متقاعد

 سازي، اهمیت متقاعد)سوال12( حساسیت واکنش مخاطبان
به دست ) سوال 6( سازيو کاربرد هیجان و متقاعد) سوال9(
به ترتیب  ن و انحراف معیار، میانگیضریب آلفاي کرونباخ. مدآ

براي  4/6، 27/11، % 89عامل اول : عامل فوق برابر 5براي 
 9/2، 12/4، %74براي عامل سوم 8/2و  87/3، %76عامل دوم 

، % 59 پنجم و براي عامل 18/3،1/2، %64براي عامل چهارم 
همچنین ضریب همبستگی دو نیمه  .گزارش شد 7/2و  48/2

در ). 1389 ،نهوم و سپاه منصور(گزارش شد % 714برابر 
بدست  78/0پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ این پرسشنامه 

  .آمد

  هایافته
 230هاي مطرح شده در این پژوهش براي بررسی فرضیه

. مدیر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و نتایج زیر بدست آمد
گردد میانگین طور که در جدول شماره یک مشاهده میهمان

.باشدبه مردان بیشتر میسازي زنان نسبت عددانش متقا
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  .سازيعواطف مثبت، عواطف منفی و متقاعدهاي اضطراب اجتماعی، میانگین و انحراف معیار متغیر. 1جدول 
  کل  مردان  زنان  

M  SD  M  SD  M  SD  
  5/37  25/28  17/5  75/24  58/5  80/25  اضطراب اجتماعی

  02/6  45/26  89/5  76/25  16/6  15/27  عواطف مثبت
  32/5  11/20  52/5  79/20  13/5  43/19  عواطف منفی
  11/7  85/48  98/6  25/46  24/7  45/51  متقاعدسازي

 
گردد میانگین طور که در جدول فوق مشاهده میهمان

و میانگین  75/24و مردان  80/25اضطراب اجتماعی زنان 
و میانگین عواطف  76/25و مردان  15/27عواطف مثبت زنان 

و میانگین دانش  79/20و مردان  43/19منفی زنان 
  .باشدمی 25/46و مردان  45/51سازي زنان متقاعد

  
 

  .سازيعواطف مثبت، عواطف منفی و متقاعدهاي اضطراب اجتماعی، هاي متغیرماتریس همبستگی .2جدول 
  سازيمتقاعد  عواطف منفی  عواطف مثبت  اضطراب اجتماعی  متغیرها

        1  اضطراب اجتماعی
      1  -32/0**  عواطف مثبت
    1  -42/0**  19/0 *  عواطف منفی
  1  -27/0**  68/0 **  **- 53/0  متقاعدسازي

                      *p< 05/0   **p< 01/0  

  
هاي اضطراب ماتریس همبستگی متغیر 2ول شماره جد

سازي را عواطف مثبت، عواطف منفی و متقاعداجتماعی، 
دهد، براساس نتایج بدست آمده بین عواطف مثبت و نشان می

سازي واطف منفی و دانش متقاعدمنفی و همچنین بین ع

لی بین وجود دارد و >01/0Pارتباط منفی معناداري در سطح 
سازي رابطه مثبت معناداري در عواطف مثبت و دانش متقاعد

  .شوددیده می >01/0Pسطح 

  
  .تماعی و عواطف مثبت و منفیتوسط اضطراب اج سازي دانش متقاعد بینی تحلیل رگرسیون گام به گام براي پیش .3 جدول

  داريمعنی  B T  داريمعنی R R2  F  F  بینیپیش  گام

  001/0  - 2/7  -42/0  001/0  04/52  08/0  28/0  عواطف مثبت  1

  
نشان داد که در گام اول عواطف مثبت به  در این پژوهشنتایج 

 و کند، بینی می پیش را سازياز واریانس دانش متقاعد% 8 تنهایی
 04/52داري ضریب همبستگی برابر با  براي معنی F آزمون آماري

به این ترتیب مشخص . دار است معنی >001/0Pاست که در سطح 
درصد از واریانس متقاعدسازي را  08/0شود که عواطف مثبت  می

 نتایجکنند و در گام دوم متغیر عواطف منفی وارد شد که  تبیین می
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ي متقاعدسازي نیست و در ه مناسبی برا کنند  بینی نشان داد که پیش
گام سوم نیز اضطراب اجتماعی وارد شد و نتایج تجزیه و تحلیل 

مناسبی براي دانش   کننده  بینی بیانگر این است که این متغییر نیز پیش
  .باشدنمی متقاعدسازي 

  بحث گیري و نتیجه
 بسیار .دارد دور هاىگذشته در ریشه متقاعدسازي اصلی اندیشه

 وسیله تنها انسان صداي که دورانی همگانی، در تباطاتار از ترپیش

 هدف با دیگران ترغیب براي متقاعدسازي از بود، ارتباط همگانی

  .شدمى آنان استفاده رفتارهاي و باورها سازي دگرگون
 مفاهیم عنوان تحت سازيباستان از مفهوم متقاعد یونان دوره در

 آن بیان به و الح معانیاصط شد و استفاده ثیرگذاري کالمیأت و نفوذ

 عنوان به متقاعدسازي بیستم مفهوم قرن اوایل حدود. شدمى اطالق

از  ايشاخه در مردم رفتار و هانگرش باورها، تغییر براي کوششی
 بررسی یافته نظام ايگونه به اجتماعی شناسینارو نام به شناسیروان

 مباحث به توجه تاریخچه منابع، از در بسیاري .است شده مطالعه و

 داده نسبت ارسطو هايکوشش به و پیش سال 2400 به متقاعدسازي

  ).1384آرا،  حکیم( شودمى
که بین هاي بدست آمده گویاي آن است در این پژوهش یافته

سازي ارتباط مثبت معناداري عواطف مثبت و دانش متقاعد
هاي وجود دارد که این ارتباط مثبت بیانگر استفاده از تکنیک

گیري بیشتر از دانش هاي مثبت جهت بهرهعاطفه خلق
باشد که با براي پیشبرد اهداف می) و بالعکس(سازي متقاعد

؛ شارون و )2012( هاي ماکتی ریچارد و کوگل جسییافته
 به نقل از( ؛ جانسون و تیورسکی و ارزان)2012( همکاران

همچنین بین عواطف . هماهنگی دارد) 1389جیمز گاالت ،
سازي ارتباط منفی ا دانش متقاعداضطراب اجتماعی بمنفی و 

وجود آمد که بیانگر این است که هرچقدر ه معناداري ب
گیري از شود بهرهعواطف منفی و اضطراب اجتماعی بیشتر می

یابد و براي دانش متقاعدسازي جهت اقناع مخاطبان کاهش می
سازي باید عواطف منفی و گیري بیشتر از دانش متقاعدبهره

ر ر و بهتتاضطراب اجتماعی افراد را کاهش داد تا راحت
هاي تود و سازند که با یافتهبتوانند مخاطبان خود را متقاعد

 ایلونا )2009( ؛ دوگالس و همکاران)2008 ؛2010( همکاران
به نقل از (جانسون و تیورسکی و ارزان ) 2008(و و همکاران 
ر دانش دهمچنین  .هماهنگی دارد) 1389 جیمز گاالت،

سازي بین مدیران و معاونین مدارس زن و مرد تفاوت وجود متقاعد
تواند به دلیل استفاده از ابزارهاي مختلف دارد که این تفاوت می

سازي افراد سعی دارند زنان در متقاعد توسط این دو جنس باشد مثالً
رو منبع پیام و خنده دوست داشتنی بودن هایی همچوناز روش

   استفاده کنند درحالی که مردان بیشتر سعی و مهربان بودن
کنند از طریق منطقی بودن و دالیل قانع کننده افراد را می

؛ )2008( ملیسا و همکاران ،هاي دلیکرمتقاعد بکنند که با یافته
پتی وکاچیوپو  ،)1949(هاولند  ؛)2004( 1دیریک و ریچارد

ل از به نق( و همکاران هماهنگی دارد زیمباردوو  )1981(
  .)1387 الیاسی و همکاران،

 8بینی هاي این پژوهش پیشهمچنین از دیگر یافته 
باشد وسیله عواطف مثبت میه سازي بدرصدي دانش متقاعد

عواطف مثبت بر دانش  تأثیرکه این یافته نشان دهنده 
باشد که در این پژوهش ما قادر به بررسی و سازي میمتقاعد

ش گیري از دانبهره ار برگذتأثیرشناسایی تمام عوامل 
پژوهشگران محترم در  کنیمسازي نبودم و پیشنهاد میمتقاعد

شناسی اجتماعی عوامل مرتبط و حوزه متقاعدسازي و روان
گیري از دانش هاي بهرهبینی کنندهگذار و پیشتأثیر

  .سازي را شناسایی و معرفی نماییدمتقاعد

  منابع
 رابطه .)1387( .ح.م چراغی، و ح عشایري،؛ .ح.م الیاسی، ـ

 ویژه یگان پرسنل روحیه با متقاعدسازي فنون از گیريبهره

 مطالعات فصلنامه ها،بحران  در مداخله براي بزرگ تهران

  .436ـ416. چهارم شماره ،انتظامی نیروي
  

ي تأییدتحلیل عاملی  .)1384( .م دژکام، و .پور، عیبخش ـ
، ص 36، شماره مجله روانشناسی .مقیاس عاطفه مثبت و منفی

351- 365.  

                                                             
1. Derek and Richard 
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سنجی مقیاس هاي روانویژگی .)1387(. ع .م بشارت، ـ
 .طرح پژوهشی .)نسخه فارسی( عواطف مثبت و منفی

  .دانشگاه تهران
  

گذاري  تأثیر هايمتقاعدسازي و شیوه .)1380( .م دادگران، ـ
 ، سال هشتم، شمارهسنجش و مجله پژوهش .بر افکار عمومی

  .202 ـ189: 26
ترجمه یحیی سید  .روانشناسی عمومی .)1389( .ج ،االتگ ـ

  .انتشارات روان :تهران .دوم چاپ .محمدي
  

 ،تبلیغ و متقاعدگرانه ارتباطات .)1384( .ع .م آرا، حکیم ـ
  .انتشارات سمت  تهران

  

 متقاعدسازيرابطه  .)1389( .ع .ح هومن، و .م منصور، سپاه ـ
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