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امروزه رسانه هنی دیداری هقش مهمی در ترسام ضاانی ضرهی ی امامد دارهد در ضراز و ضرود زایش
ضرهی هن ،گنهی تبلمغنت ضااد ضرهی ی لاای میگمرهد مسااهل ای ک میتمان اییجن مطرح کرد این
اسا ک ه عمام و مؤلف هنیی در تبدی گفتمنن یک تبلمغ ضرهی ی ب یک ضادتبلمغ هقش دارهد؟
و از طریق ها سااانز و کانری این تغممر و تبادیا صااامرت میگمرد؟ و اصاااماً مؤلفا هانی مممزه در
منهم لااینساای یک ضااد تبلمغ کداماهد؟ در راسااتنی هم ب هدف ممرد هظر ،این پژوهش ب هقش
عینصار تصامیری ،هملاتنری و مؤلف هنی مشاتر ین متفنوت در طراحی یک تبلمغ همچمن داساتنن،
تصامیر ،هملاتنر و همز هقش سانیر عینصار اع از لاانر ین متن تبلمغنتی ،زمنن ،مینن ،ضاان و غمره تما
هممده و ساای در تجزی و تحلم ضرم و سانتتنر این عینصار دارد .پژوهش حنضار از روش کتنبخنه ای،
پژوهش ااتمنعی و همچیمن روییرد تنریخه نراه بن لاممهی تمصامفی و تحلملی بهره برده اسا هتنیج
این پژوهش حنکی از آن اسا ک مامنرهنی مؤثر بر ایجند تطن در در پمنم تبلمغنتی ب مغنلط هنی
زبنهی ،عملیردی و ذهیی در تبلمغنت ضرهی ی میاهجنمد از آهجن ک مفروض اساا ک اهتقنل مفنهم
در یک اثر تبلمغی در رساانه هنی دیداری بر عهده مؤلف هنی هملااتنر و تصاامیر گذالاات میلاامد
بررسایهنی این پژوهش همز هشانندهیده آن اسا ک هینهچ مبلغ در اهتخنب این عینصار ب ضرهیگ و
ه رش حنک بر انما بیتما بمده و ب عمام دی ری همن زمنن اکران و همع رساانه اهتخنبی تبلمغ
تما هیمنید ،اثر تبلمغی از سامی مخنطبمن ممرد پذیرش قرار هخماهد گرض و ب یک ضاد تبلمغ بدل
تماهد لد
اهداف پژوهش:
 1بررسی سنتتنر تبلمغنت ضرهی ی و ه مه ی لی گمری ضدتبلمغ بر اسنس گفتمنن مشخص و
سنتتنرمید یک ههند ین سنزمنن
 2بررسی عمام و مؤلف هنیی مؤثر در تبدی گفتمنن یک تبلمغ ضرهی ی ب یک ضدتبلمغ
سؤاالت پژوهش:
 1ه دای  ،عمام و مؤلف هنیی در تبدی گفتمنن یک تبلمغ ضرهی ی ب یک ضدتبلمغ هقش دارهد؟
 2تبدی ضرهیگ ب ضد ضرهیگ از طریق ه سنز و کنرهنیی صمرت میگمرد؟
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مقدمه
در حمزه ی ضرهیگ و هیر ،تانریف گمهنگمهی ارائ لده اس ک اکثراً از استقالل و تمدکفنیی هیر یند میکیید ب
عبنرتی وقتی این پرسش مطرح میلمد ک «هیر همس ؟» ،اغلب پنسخهن از ارزشهنی متانلی و اهسنهی حینی
دالت اهد آن ه ک در هظر تملستمی «مامنر تمبیِ هیر بر اسنس وا اتالقی» ممرد تما قرار گرضت اس  ،ههرهای
را برای هیر در این سنح لی داده ک آن را وسمل و ابزاری برای اهتقنل اضینر تمب می داهد امن در این ممنن هنگزیر
اهحراضنتی همز رخ داده و بن سمءاستفنده از هیر ،سمنس  ،زیبنیی لینسی و دی ر ممارد بر مخنطبنن تحمم لده اس
گنهی عدم پذیرلی ک از سمی مخنطبنن صمرت میگمرد ،مُیجر ب هفیِ پمنم میلمد هممش هر ضرد ین گروهی در پی
برتری ینضتن بر دی ران بمده گنه بن بهره میدی از زور ،گنه بن همرهگ و تطممد و گنهی همز بن بهره بُردن از سمنس امن
امروزه بن تما ب تیمع و گستردگی رسنه هنی امای برتری ینضتن بر رقبن کنر سندهای ب لمنر همیآید و همنزمید
دالتن استراتژی و ابزار و طرحی مینسب اس لذا تبلمغنت ب ممدان آمده و راه را برای اهتشنر اضینر و ایدههن بنز هممده
اس امروزه در اهنهی اهبنلت از پمنمهنی دیداری و لیمداری ب سر میبری و در هر زمنن در حنل درینض پمنمی از
سمی ضرد ،گروه ین ههندی تنص هستم پمنمهنیی هدضمید ک لی گرضت از گفتمننهنی حنک بر انما هستید.
در حمزهی تبلمغنت ،ضردی ب عیمان مبلغ حااامر دارد ک مفنهم و اهداف دییت لااده از ساامی ساافنرشدهیده را
میبانیسااا در قانلبی ممزون و زیبان با مُخانطبانن ارائا همانیاد این ارائا ی زیبان در تبلمغانت تجانری با اضزایش ضروش
میاهجانمد و در تبلمغانت ضرهی ی ب اذب همفیران بمشاااتر و همز ایجاند سااانتتانر ضرهی ی برای هسااا آییاده کماک
میکید .حنل مبلغ ممین اسا در این مسامر هنتماسات الاتبنه کید و از تصامیر ین واژهای در تبلمغ تمد اساتفنده همنید
ک در یک میطق ی اغراضمنیی ماینی مینسبی دالت بنلد و اگر همنن تبلمغ بن همنن ویژگی هن در مینن دی ری قرار
گمرد ،مخنطبنن بردالاا هنمینساابی از آن دالاات بنلااید عمام دی ری همز وامد دارهد ک هر یک از آههن میتماهد
مخنطب را در در پمنم دهنر مشای سانتت و او را وادار ب تماهش هنمینساب و غلط از تبلمغِ ارائ لاده بیمنید ک در
این صامرت میتمان گف ک تبلمغ ،ب تخریب تمد پرداتت و ب ضادِِّ تمد تبدی لاده اسا  .عدم تما ب لارایط
مختلفی همن ه مه ی اکران ،زمنن اکران ،رساانه ی اهتخنبی ،تصاانویر ممرد اسااتفنده در طرح از ساامی طراح و دی ر
ممارد بر عادم تاثثمرگاذاری تبلمغ و اثربخشااای آن هقش مهمی دارهاد از آناان کا  ،در حانل حانضااار مامانرهانی تاریف
لادهای برای این امر وامد هدارد ،لذا ضاروری اسا ک ابتدا ب تبممن ویژگیهنی یک تبلمغ تمب پرداتت لامد تن
ساراهجنم ب مماردی دسا ینض ک میتماهد از ایجند عمام تبدی تبلمغ ب ضاد آن المگمری همنید ب هممن دلم ،
ی آن ب طمر کنم
مبلغنن و صاانحبنن رساانه بنید از عمام پیهنن و ههفت در دلِ پمنمِ ارتبنطی تمد و بنزهممدِ تصاامیر ِ
آگنهی ینضت و بر اسانس ال می اعالم لاده اقدام ب تبلمغی همنیید ک هتمج اش مبتیی بر هدف تاممن لاده بنلاد در
هیمن حنلتی اس ک تبلمغ در ذهن مخنطب منهدگنر لده و بر او تثثمر مثب میگذارد
بررسی پمشمی پژوهش حنکی از این اس ک بن عیمان پژوهش حنضر ،اثر مستقلی ب رلت تحریر در همنمده اس امن
در اداما یا مارضی برتی از مماردی کا با لحان مفهممی با پژوهش حانضااار میتماهاد کماک کیاد الااانره میلااامد
عسااایری( )1397در پانیاننهانما ای تحا عیمان "بررسااای راهبردهانی تغممر ه رش مُخانطاب در تبلمغانت ضرهی ی ا
ااتمنعی ه نلات مهراد عسا ری مؤلف ب بررسای تهمریهنی تغممر ه رش ،اقینع و تحلم کمپمیهنی تبلمغنت ضرهی ی
و ااتمانعیِ ممضق ،راهبردهانی تغممر ه رش مخانطاب در تبلمغانت ضرهی ی در طراحی کمپمنهانی ممضق در تبلمغانت
ضرهی ی و ااتمنعی پرداتت اس ا بن این حنل د اثر مذکمر الاانره ای ب ممضاامع پژوهش حنضاار هشااده اس ا این
پژوهش در تالش برای ضه و استیتنج مماردی اس ک بنعث میلمد یک تبلمغ پس از اهتشنر در ممنن مخنطبنن تمد
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تبدی ب اثری علم تمد (ین صانحب پمنم) گردد لذا تالش بر آن اسا ک بن ینضتن عمام تبدی تبلمغ ب ضاد تبلمغ،
بتمان راهیانرهانیی را اها المگمری از این امر در اتتمانر مبلغانن و سااانزهادگانن پمانمهانی تبلمغانتی قرار داد .پرساااش
اصلی پژوهش این اس ک ه عمام و دایلی مماب تبدی لدن یک «تبلمغ ضرهی ی» ب «ضد تبلمغ» میلمد؟
این پژوهش در تالش برای ضه و اساتیتنج مماردی اسا ک بنعث میلامد یک تبلمغ پس از اهتشانر در ممنن مخنطبنن
تمد تبدی ب اثری علم تمد (ین صانحب پمنم) گردد از این رو تالش بر این اسا ک بن ینضتن عمام تبدی تبلمغ ب
ضاد تبلمغ ،بتمان راهکنرهنیی را اه المگمری از هیمن امری ،در اتتمنر مبلغنن و سانزهدگنن پمنمهنی تبلمغنتی قرار
داد .تبلمغنت طی مدتی بسامنر طماهی و ب اَلاینل و اَباند گمهنگمن و متفنوت در رسانه هنی مختلف ممرد اساتفنده قرار
میگمرهد از این رو در ساانت و اهتقنل پمنم در یک تبلمغ ،مهمترین وظمف بر عهدهی طراح گراضمک اساا تن بتماهد
«پمنمی تنص» را ب «مخنطبی مامن» اهتقنل بدهد امن روییرد او در سنت پمنم تثثمرگذار اس
.1رسانه و اهمیت آن
امروزه در اهانن ارتبانطانت و عصااار تبلمغانت ،رسااانها  ،اانی انه مهمی در ترسااام آرماننهان و ضرهیاگ ااتمانعی دارد
لابی هنی گساترده اهنهی در لای دهی ب اضینر عمممی هقش مهمی دارهد (رزاقی ودی ران )199-1399،180،تنریخ
رسانه هن هشانن میدهد ک اهدیشا ی اهسان ن هن ب ابزارهنی ارتبنطی بسامنر وابسات اسا اگر این ابزارهن اااا از کالم
محنوره ای گرضت تن ابزارهنی تطمط الیتروهمیی و منهماره هنی ضاانیی اااا وامد هدالاتید ،امینن لای گمری اهدیش و
اهتشاانر آن در اهنن ب وامد همیآمد ارتبنط در ماینی عنم تمد ،مجممع ی پمچمده و ساانزمنن ینضتهنی اساا ک
اساتفنده هنی اهسانهی و تییملمژیییِ آن از ییدی ر قنب تفیمک همساتید و تجزی و تحلم پمنم هن بدون در هظر گرضتن
ابزارهنی اهتقنل مفنهم هنممین اسا « تبلمغ از ایب ی ارتبنطی لانم اهتقنلِ اطالعنتِ سانزمنن ینضت در قنلب پمنم و
رسنه و از ایب ی روان لینتتی لنم کملش برای تغممر ه رش و مُتَقنعِدکردن مُخنطب اس » (حیم آرا،1393 ،
 ) 14بن هیمن بردالاتی میتمان تبلمغنت را ب عیمان یک ابزار پمنم رسانن ممرد ارزینبی قرار داد در هر ابزارِ پمنم رسانن،
هید رکن وامد دارد ک عبنرتید از:
الف) پمنم دهیده (مُبَلِغ و سفنرش دهیده)
ب) پمنم
ج) پمنمگمرهده (مخنطب)
د) ابراز پمنمرسنهی ( کنهنل اطالع رسنهی و ارسنل پمنم)
ی بسامنر سانده و رایجی اسا ک در کتنبهنی ارتبنطنت اه ترسام روهد لای گمری و اهتقنل پمنم
این تقسام بید ِ
آمده اسا  ،و در مطنلا ی رواهشاینسای تبلمغنت همز ب کنر میآید بن این تفنوت ک در رواهشاینسای تبلمغنت « ،زممی
هنی رواهی و ااتمنعی ارساانل و درینض پمنم » همز بساامنر مه اساا و همنهید ییی از ارکنن بنید ممرد مطنلا قرار
ی ههاندِ حانکمما در هر اانم ا ای این قادرت را دارد کا هر پمانمی را بان تییماک هانی
گمرد همچیمن هظانم سااارمانیا دار ِ
عملمنت رواهی بن لاارایط تمد وضق دهد و بر ذهن مخنطبنن تثثمر ممرد هظر را اعمنل همنید گفتیی اساا ک لاارایط
محمطی در پذیرش تبلمغ از سامی مخنطبنن بسامنر تثثمرگذار اسا و ترام ی صاحم تبلمغنت از زبنهی ب زبنن دی ر
بسامنر ممرد اهمم اسا و همیتمان در یک تبلمغ ک در لارایط ااتمنعی و اغراضمنیی دی ری تلق لاده اسا و بنید
این ترام ب لای اسانسای صامرت گمرد ولم ب اقتاانی لارایط ،مااممن بااای از واژگنن تغممر ینبید هیمن ممتمان
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امدبیدی هممد ک تثثمرگذاری تبلمغ در لاارایط ارتبنطی و مدلهنی ارتبنطی مشااخص لااده و هر تبلمغ بر اساانس
لرایط محمطی و اغراضمنیی آن انما لی میگمرد.
.2تبلیغات
تبلمغنت عبنرت اس از روش ین روشهنی مه ِ ب ه پممست ااا در قنلب یک مجممع ااا برای گردِه آوری و اه
دهی ب همروهنی ضردی و ااتمنعی از طریق هفمذ در لاخصام  ،اضینر ،عقنید و احسانسانت اضراد اه رسامدن ب یک
هدف مشخص (کرمی )1 :1381 ،ب صمرت کلی تبلمغنت ب ضانلم هنیی اطالق میلمد ک بن بهره میدی از ارتبنطنت
و همچیمن ب وسامل ی رسانه هنی گمهنگمن و برای لای دهی ب بنورهن ،ه رلاهن و ین رضتنرهن در اه مقنصاد تبلمغی
الاانع پمدا میکید « در دهمنی ااتمنعی امروز هم ی من ااااا ه در ممضااد ضنعلی ب عیمان آغنزگر ارتبنط و ه در
ممضد مفاملی ب عیمان مُخنطب ااا همماره ین در حنل کنر مُتقنعدکردن ین متقنعد لدن هستم و بدین گمه  ،هم ی
من بن ارتبنطنت متقنعدگراه سار و کنر داری » (حیم آرا )8 :1393 ،تبلمغنت و ارتبنطنت دو ابزار وابسات ب ییدی ر در
مارضی هر پمنمی هساتید «ب طمر سانده تبلمغنت یایی تما را ب همزی الب کردن و ین کسای را در ممرد ممضامعی
مُطَلِد هممدن لامن میتماهمد بن کالمِ تنن ،ب لای کنمالً غمر رسامی و محلی ،بدون همچ مه هزیی ای تبلمغنت اهجنم
دهمد امن اگر قصااد دارید ب تاداد بمشااتری از مردم اطالعنت بدهمد ،احتمناً مجبمر تماهمد لااد از روش تبلمغنت
عمممیتر استفنده کیمد اگر روی لمش ی دک ی روزهنم ضرولی مح (ترامحنً هزدیک ایست نه اتمبمس) آگهی هصب
کیماد ،یان یاک پمساااتر طراحی کیماد و یان در بخش آگهیهانی روزهانما مطلبی هان کیماد ،میتماهماد تماا مخانطبمن
بمشتری را الب کیمد»(روستن و تمی )12 :1386 ،
همچیمن میتمان تبلمغنت را تاللاای برای ارائ ی آممزههن و ایدههن از طریق رساانه هن اه تثثمرگذاری بر مخنطبنن
داهساا تبلمغنت بن اساااتفنده از روشهنی کالمی و غمرکالمی برای سااانت پمنمهنی قنهدکییده ی تمد ب مقمل ای
اساانساای از هظنمهنی دال کییده تبدی و ب گمه ای طراحی لااده اساا و از طریق طرح این ممضاامع ک ه مه
ممتماهم دروهیترین مم هن و آرمننهنی تمد را از طریق مصاارف ب بهترین هحم ارضاانء کیم  ،بر ه رشهن و رضتنرهنی
سابک زهدگی تثثمر ب ذارد (دو پمه  )1392 ،رابرت اممضری در سانل 1971م در کتنب تمد هملات اسا «تبلمغنت
برقراری ارتبنط از طریق وسااانی تبلمغنتی ب میظمر اقینع دی ران و تغممر آرای آهنن در قبنل مسااانی مامن اسا ا »
(الامییی )17 :1369 ،گلدلااتنین روهد تبلمغنت را اسااتفنده ی برهنم ریزی لااده از هر همع لااممه ی ارتبنطی برای
تثثمرگذاری در اذهنن ،عماطف و اَعمنلِ یک گروه مشاخص برای هِم ب هدضی مشاخص در هظر می گمرد (گلدلاتنین،
 )374 :1996کمالتز تبلمغانت را تالش آگانهانها ای برای دگرگمهی طرز تلقیهان از طریق ارتبانطانت میداهاد امان اسااامل
تبلمغنت را در مایی گسااتردهتری بررساای میهمنید و آن را ضَنِ تح تثثمر قرار دادن عم اهساانن از طریق تغممر در
صامُرات و ین بنز هممدهن میداهد در تاریفی دی ر اسامل تبلمغنت را از سمی حنکمنن سمنسی و ضرهی ی ضیمهی میداهد
تَ َ
ک ب وسامل ی آن تمنیالت ارزلای (تیفر ین عالق ی لاخصای ،گروهی ،سامنسای و میتبی) لای میگمرد در هممن
راساتن ،دوب تبلمغنت را تاللای در اه ِ تح ِ تثثمر قراردادنِ الاخنص میداهد و آممزش را الانع ی داهش و ین مهنرتی
برای بقنی اهسانن در انما میداهد ک در دوره ی تنصای از زهدگی ضردی و ااتمنعی اضراد ضارورت دارد امن منرتمن،
تبلمغنت را وسااامل و ابزاری میداهد ک سااافنرشدهیدگنن و مُبَلِغنن میتماهید عقنید و اضینر مخنطبنن را ب گمه ای
تح تثثمر قرار دهد ک پرساشای بنقی همنهد لمین تبلمغنت ب همعی هنتماسات بر مخنطبنن تثثمر ههنده و مماردی را ب
آههن آممزش میدهد.
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.3نظریههای تبلیغات
در حمزهی تبلمغنت هظری هنی مختلفی وامد دارد ک از میظرهنی مختلفی ب بررساای تثثمر وامه پمنم بر مخنطبنن و
ین اثربخشاای آن پرداتت لااده اسا میتمان هظری هنی حمزهی تبلمغنت را در دو گروه دساات بیدی هممد :هخسا
هظری هنی لارطی ک مُبَلِغ را ب مثنب عنم مُحَرِ هنی میداهد ک پمشانپمش پنساخِ درینض کییده ی پمنم را تاممن
میکید این هظری هن بر اسانس رابط ی یک سامی ی مبلغمن و پمنم گمران اساتمار اسا پمروان هظری هنی لارطی بن
اعتقاندات قبلی و ه رش هانی پمانم گمر ،هقش و مقانمی کا پمانم گمر برای میبد تبر قانیا اسااا و عماما هانلااای از
ممقاما هانیی کا برای پمانم گمر اتفانق میاضتاد و ایادههان و یان تغممر اضیانر و عقانیاد پمانم گمر کانری هادارهاد و ضقط با امر
القنی تبلمغنتی ااا ا ک عبنرت از بَراَه مختن اضراد ب اعمنل و رضتنری صاری و آلاینر اسا ااا ا تما دارهد در واقد
لممههنی عم آهنن استفنده از بنزتنبهنی لرطی اس آهنن اعتقند دارهد ک تبلمغنت ا بمش از هم ا تالش دارد ک
در ضرد از طریق تیرار ،بنزتنبهنی لااارطی ایجند کید تن انیی ک پمنم گمر در برابر برتی از واژههن ،عالئ ین همندهن و
حتی برتی از الخنص و اممر بدون همچ تفیری از تمد عیسالام مامن هشنن میدهید.
دوم هظری هنی انما لاینتتی ک صانحبهظران این همع تبلمغ ،اعتقندی ب رابط یک سامی هدارهد و تبلمغنت را عنم
ارتبنطی میداهید ک هدف آن تح تثثمر قراردادن و لای دادن ب ه رش هن و رضتنرهنی آدمی اسا در این گروه دو
تن از صنحبهظران آن ،انوت و اُداه تبلمغنت را از طریق مشخص کردن لنتصهنی آن و قراردادن آههن در هنرهمب
مطنلانت ارتبنطی ،بررساای و تحلم کردهاهد این گروه تبلمغنت را تاللاای ساایجمده و هظنممید برای لاای دادن ب
ادرا  ،لاینت و هدای مخنطبنن اه دساتمنبی ب اهداف سافنرشدهیده می داهد (انوت ادائ  )1390،براسانس
هظری هنی انما لاینتتی ،مبلغمن میبنید بمشاتر در این زممی اقدام همنیید ک پمنم لانن هر ه بمشاتر در پمنم گمران
هفمذ کید گمرهدگنن پمنم ه بنید در کمنل آزادی و اتتمنر تصامم ب مرهد ک بن پمنم ه مه برتمرد همنیید و غنلبنً ه
با طمر میطقی بان پمانم برتمرد میکییاد همچیمن این هتمجا حانصااا گردیاده اسااا کا رأی و هظر اضراد بمشاااتر بان
ه رش هنی قبلی آهنن و عااامی در گروههنی مراد مرتبط اساا در حنلیک برتی از ویژگمهنی مبلغ و بمیژه هفمذ
کالم و اذابم وی ،تصنیص و ویژگیهنی رهبری و بنورپذیری در مشترینن را ضراه میسنزد بخصمص در ااتمنعنت
و هی نم استفنده از روش ههره ب ههره ،میتماهد در تغممر رأی و هظر پمنم گمران مؤثر بنلد.
ارج کِلی از زاوی ی دی ری ب تبلمغنت ه ریسات و آن را مجممع ای از عمام مختلف میداهد ک در هظری ی تمد بن
عیمان تییمک تزاه سانزه ای هقش آن را مارضی هممده اسا تییمک تزاه سانزه ای هقش در سانل  1955م تمساط
کِلی مطرح لد و ب مرور از ده ی  1960م در حمط ی تحقمقنت بنزار همز ب آن تما لد بن مارضی هظری ی کِلی و
تشااخمص ساامدمیدی این تییمک در ارزینبی لااینتتی مصاارف کییدگنن ،راه برای در ِ بهترِ رضتنرِ مصاارف کییده و
کنربرد آن در هنرهمب سانزههنی لاخصایِ مصارفکییدگنن هساب ب برهد هممار لاد ( منرسادن و لمتلز )1998 ،این
هظری بر اسانس رضانی میدی مشاتری و مَقبملم تبلمغ در بمن آههن تثکمد دارد هظری ی کِلی ب صامرت مساتقم بر
مخنطبنن و ه مه ی در و تثثمرپذیری تبلمغ بر آههن دال دارد هظری ی ضمق صاامرتی تثویلی و تفساامری بر رضتنر
مخنطب دارد و بن تفسامر و بنزتاریفِ رضتنرِ مخنطبنن ،در تالش برای ترسام هقشا ی ذهیی آهنن بر اسانس ضه و در
پمنم اسا تفساامر پمنم و ممزان تثثمرگذاری آن بر مخنطب قدرت متن و پمنم را مشااخص میکید روان بنرت عقمده
دارد کا «متن بان یاک اعزامِ اغلاب هملااامیاداها تماهیاده را دورادور با ساااما مایانیی از پمش تاممن لاااده رهیممن
می سانزد زبنن در تمنم حناتِ لی رگنهی کنرکردِ تمضامحی دارد ،امن این یک تمضام گزییشای اسا »(بنرت، 1392 ،
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تحلیل علل شکلگیری ضد تبلیغ در رسانههای دیداری
الهنم ممرکمنلی ،مصطفی گمدرزی

 ) 45بن لاینت هظریۀ کِلی و ترکمب آن بن دیدگنه بنرت میتمان ب دیدگنه مشاخصتری در هظرینت تبلمغنت رسامد
ک این دو دیدگنهِ متیی بر هظریۀ انذب و هظری ی متقنعد سانزی بمش از دی ر هظرینت میتماهید در تحلم و بررسای
تبلمغنت مثمر ثمر بنلید.
هظریۀ متقنعدساانزی در تبلمغنت ب صاامرت کلی ضراییدی اساا ک ب تغممر ه رش مخنطب و در هتمج تغممر رضتنر
مصارفکییده (یایی ترید کنای ممرد هظر و ین عدم ترید کنای رقمب ) میاهجنمد در تالل ضرایید متقنعدسانزی از
سامی مبلغ کملاش میلامد ک ه رش مُخنطبنن بن اساتفنده از روشهنی روانلاینتتی ین تیم بر اساتدال میطقی و
ایجند لاینت در آههن تغممر کید در هظری ی متقنعدسانزی میبنیسا ب ههنر رکن هدف ،ه مه یِ رسامدن ب هدف،
ه مه ی اهتخانب ،ممزان تاثثمرگاذاری ارتبانط در ضراییاد ااذب تماا هممد تان بتمان ه مه ی روهاد متقانعادسااانزی در
مخنطبنن را طراحی هممد متقنعدسنزی بر مبینی دو هدف اصلی صمرت میگمرد:

. 1اقینع :مخنطب میبنیس ا اه مزهنی برای تما ب تبلمغنت دالاات بنلااد در اقینع ،رضتنر مخنطبنن از روی تفیر و
تفسامر اسا و حنل غمر ضانل و بدون تفیر هدارهد اقینع عمدتنً ب عیمان رولای برای تثثمرگذاری و اه دِهیِ ذهییِ
اضراد تنص و گروه هخب نن اهجنم می لاامد اقینع برای راضاای کردن اضراد اه گرایش ب ممضاامعی تنص ین اهجنم
ضانلمتی تنص اهجنم میلاامد این عم تاللاای برای تغممر اضینر ین وادار کردن اضراد برای اقدام ب کنر ممرد هظرِ ضردِ
اقینع گر اسا اقینع عبنرت اسا از تغممر ه رش هن و رضتنر مردم ب وسامل ی الفن و لغنت ب صامرت گفتنری «همنن
گمه ک همچ ارتبنطی بدون در ممنن گذالاتنِ اطالعنت تحقق همی ینبد ،همچ متقنعدلادهی ه بدون درینض اطالعنتی
ک مُتامن استدال و هشنه هنی متقنعدکییده بنلد ،تحقُق همی ینبد»(حیم آرا.)9 :1393 ،

.2ترغمب :در اص ا تیمم کییدهی اقینع ،و رولاای اس ا برای براه مختن احساانساانت و تمنیالت ضردی و ین گروهی
هساب ب ممضامعی تنص ک ب وسامل ی آن مُبَلِغ بتماهد مخنطبنن را ب دالاتن تما ب تماسات ی تمد وادار همنید
ترغماب بر پانیا ی هظریاۀ رواهشااایانسااایِ ایجاندِ اه مزه ی (ماندی ،مایمی و ) برای تغممر رضتانر و اقیانع بر پانیا ی
روان لاینسایِ هُخبِ نن قرار دارد ک تمام و تحلم  ،از عینصار آن می بنلاد در واقد ترغمب ضرآییدی دو سامی اسا ک
در آن هر دو گروهِ ضرستیده و گمرهده ب یک پمنم ین رویدادِ ارتبنطی هزدیک میلمهد و آن را برای پنسخ میی ب همنزهن
ب کنر ممبرهد در هیمن رهمنضتی مخنطب هرگز میفا همسا مخنطب ضانل اسا و در پی ترغمبکییدهنی اسا ک
ب همنزهنی او پنساخ م بنلاد در این روش ترغمبکییده بنید همنزهنی مخنطب را لاینتت و بن اتخنذ پمنم ین پمنمهنیی ب
همنز او پنسخ دهد (کمن سامدی )1383 ،ب هممن دلم دست نه هنی پخشکییده ی تبلمغ تالش می کیید ک آن را بن
مفهممی ترکمب کیید تن تاممنکییده ی ه مه ی پذیرش آن بنلاد .هرهید ک اطالع همعی ارتبنط اسا ولی ماینیی
متفنوت بن ارتبنط دارد زیرا هرگمه اطالعرساانهی قطانً همعی از ارتبنط اساا ولی هر ارتبنطی بن هدف اطالعرساانهی
لای همی گمرد در اطالعرسانهی یک ماینی تنزه بمنن میلامد در دهمنی امروزه هر ه اطالعنت بمشاتر بنلاد ،تمان
هفمذ بر دی ران بمشاتر می لامد هر ه انما پمچمده تر لامد ،پمشارض بمشاتری می کید در هتمج همنز ب وسانی
ارتبنطی پمشرضت همز بمشتر احسنس میلمد.
اطالعرسانهی ین داهش تبلمغنت ب داهشای گفت می لامد ک دربنرهی کمفم و ه مه ی کنربرد اطالعنت ،تثثمر همروهنی
حنک بر هرتش اطالعنت و همز ابزار آمندهساانزی اطالعنت برای دسااترساای و بهره گمری مینسااب در ایدهپردازی ب
تحقمق و بحث میپردازد تبلمغنت همز همچمن اطالعرسانهی گذلات ای دارد ک در مماردی بن ییدی ر ه راساتن لاده و
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گنه هر یک از آههن هقش اداگنه ای ایفنء میهمنیید تبلمغنت اا ب ماینی امروزی آن اا را میتمان ب پیج دوره تقسم
هممد:
1ا عصر هن
2ا عصر ظهمر مجممع هنی تبلمغنتی
3ا عصر مطنلانت علمی
4ا اهقالب تالقم در تبلمغنت
 5دوران مسؤولم پذیری و ترویج ییپنره ی در پمنمهنی تبلمغنتی (لیری کمنهی.)1393 ،
واکنی هر یک از این پیج عصار بدون لاینت دی ری ممین همسا از این رو لانید بحث پمراممن ه مه ی تبلمغنت و
هحمهی اطالعرساانهی از هظر عدهای از طراحنن بساامنر تهمریک ب هظر بمنید ین این گمه بردال ا لاامد ک هم ی من
کمنبمش ممداهم ک کلم تبلمغ همس و ب ه همزی ین همزهنیی تبلمغنت میگمیید و همز در انی نه سفنرشدهیده
ب ه مماردی همنز داری در دهمنی مدرن امروز ،تبلمغنت ب سرع در حنل دگرگمهی اس و بنید بن آگنهی ب لینت
ممضاامع پردات و قدمهنی پمشِ رو را بر اساانس اصاامل دیزاین اسااتمار هممد روشهنی تبلمغنتیِ دوره ی مانصاار را
ممتمان هتمج ی گسااترش تییملمژی و لاابی ی اهنهی ارتبنطنت داهساا مک لمهنن می گمید« :تلمیزیمن ،ساامیمن،
عینسای و داساتنن هنی مُصامر اااا ک ضرآورده هنی تمدن مانصارهد اااا هشانه ی رواج وسامد ارتبنط بصاری می بنلاید»
(کانزییم )40، 1364 ،ارتبانط بصاااری امروزه در برگمرهادهی روشهانی اادیاد مُبتیی بر علمم رواهشااایانتتی ،اانماا
لاینسای ،ارتبنطنتم بنزارینبی میبنلاید هدف از ارتبنط بصاری ،رسامدن ب رولای مینساب اه اطالعرسانهی اسا
اطالعرسانهی رولای برای تملمد ،گردآوری ،سانزمنهدهی ،ذتمره ،بنزینبی ،اهتقنل ،تبدی و ترام ی تصامیری اطالعنت
مربمط ب سفنرش میبنلد.

اطالعرسنهی را میتمان ب دو دست تقسم هممد:
 1اطالعنت گردآوری لده از سمی طراح ین گروه طراحنن دربنره ی ممضمع

مجممع اطالعنتی ک از سمی سفنرش دهیده (یایی صنحب پمنم) در اتتمنر طراح ین گروه طراحنن ارائ می لمد.
تبلمغنت در واقد ارائ ی ضراتماهی اه واکیشای تنص اسا همِّ این ضراتمان ( ِ لایمداری ین دیداری) مُجنب هممدن
مُخنطبنن برای دسا ا ینضتن ب تجرب ای بهتر اسا ا «در قرن پنهزده  ،تبلمغنت این گمه تاریف میلاااد :ذهن را
ماطمف همزی کردن :مشانهده ،تما و دق این تاریف هیمز ه در قرن بمسا و یی مُینساب ب هظر میآید قرهی
ک عرصاا ی رقنب هنی تی نتیگ ممنن اهماع محصااامات اساا رقنب در هرت ی زهدگی محصااامات ان اضتنده و
تفنوتهنی بمن محصاامات ترد بینبراین در این عصاار ،تما را ماطمف محصااماتِ یک لاارک ِ تنص کردن کنری
بسامنر دلامار و پمچمده اسا » (ارلهمف ،منرلانل )4 : 1387 ،تبلمغنت می تماهد بر وامه مختلف زهدگی مخنطبنن تمد
تثثمر ب ذارد ب گمه ای ک بن بنارضتن ساط آگنهی ااتمنعی ،رُلاد ضیری ،تغممر ساالیق مردم و ارتقنی ساط درآمد،
آنهن را ب بهتر زیساتن ترغمب همنید در واقد تبلمغنت دعمتی اسا برای آن ه ک در آییده اتفنق تماهد اضتند تماه
بن ترید محصاامل و کنایی تنص و ین پذیرش رویدادی ساامنساای ،ضرهی ی ،و دی ر مماردی ک از ساامی گفتمنن هنی
حنک بر انما مطرح میلامهد تبلمغنت ب سانده ترین زبنن یایی «تما کسای را ب همزی الب کردن» و ین لاخصای
را در ممرد ممضامعی آگنه کردن میتمان بن کالمِ تنص و میحصار ب ضردِ تمد ،ب لای کنمالً غمر رسامی و محلی ا
بدون همچگمه هزیی ای ااا ضانلم تبلمغنتی دال امن هی نمی ک قرار بنلد ب اضراد بمشتری آگنهی داده لمد ،قطانً
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ازم تماهد لاد ک از روش عمممیتری برای تبلمغ اساتفنده لامد تبلمغنت را میتمان از زواینی مختلف تقسام بیدی
کرد تبلمغنت را می تمان از هظر ممضاامعی وکنرکردی تقساام بیدی هممد در تقساام بیدی ممضاامع ،دو همع تجنری و
ضرهی ی اهمما بمشاااتری دارهاد تبلمغانت تجانری بان هادف اهتفانعی و تجانری اهجانم میلااامد در این تمع تبلمغانت،
تبلمغکییده قصااد دارد بن تثثمرگذاری بر ذهن و رضتنر مخنطب ،ساامد اقتصااندی کسااب کید در تبلمغنت غمر تجنری
تبلمغکییده اا ب صمرت مستقم ین غمر مستقم اا هدف میفا منلی هدارد هدف از این تبلمغ ممین اس آممزش و
همز الب تما و اعتینی مردم ب پمنم ممرد هظر بنلد (محمدضر)1 :137،
.4تبلیغات فرهنگی
در تبلمغانت ضرهی ی مبلغ با تبلمغ ممضااامعی ضرهی ی می پردازد کا هادف آن القانی آممزه هانی ضرهی ی تانص با
انما ی تمد و ین دی ر امامد اسا «از این رو بدیهی میهمنید در دهمنی امروز ااا ا ک ضرهیگهن ،تمدنهن ،ادینن و
تمنم ارکنن همی سنز مل هدفِ هجممِ اهنهی لدن قرار گرضت اهد ا برای حفظ این عینصر و همز صمنه از همی ملی
بنید کملااش لاامد ک همی ضردی و ملی مُخنطبنن از طریق تبلمغنت در اَمنن بمنهد تبلمغنت ضرهی ی بنید بن مارضی
هیجنرهنی یک انما  ،همبسااات ی را ب عیمان پنی ی اسااانسااای کُیِشهنی مُتَقنب بمن اهساااننهن هدف قرار دهد و
دساااتمنبی ب یک اتحند ممضق ممنن هم ی مخنطبنن در آن انما را مماب لااامد» (عظممی )24 ،1388 ،ب گفت
ایروییگ وای سا متغمر عمده در روهد ارتبنط ممنن تبلمغ بن مصارفکییده ین همنن مخنطب را تشایم میدهید این
متغممرهن لنم روییرد ضرهی ی ،تصمیر برهد و تجرب مستقم از یک محصمل اس تمنمی این متغمرهن بر تنثمرگذاری
یک تبلمغ مرتبطاهد ) .(White, 1959ب طمر کلی می تمان هیمن بمنن هممد ک هر ههند قدرتی ا اع از سمنسی و ین
ضرهی ی ا اه منهدگنری و تمسا ی ضانلم هنی تمد ب س ابزار مه همنزمید اس
-اطالعنت

ک عبنرتید از:

-تسلمحنت

تبلمغنت.بن دالاتن این سا ابزار مه  ،می تمان رقبن و دلامینن تنرای را مرعمب هممد همچیمن مخنطبنن داتلی همز در هیمن
لاارایطی ین احساانس قدرت و رضنه می کیید و ین بن دیدن همنیش قدرت حنکمم ااااا بناابنر ااااا ب تبام از آن
می پردازهد .امروزه لارک هن و مؤساسانت مختلف اقتصاندی و تجنری برای پمشبُرد ضروش محصامات و دساتمنبی ب
ساامد اقتصااندی بمشااتر از روشهنی مختلف تبلمغی اسااتفنده میهمنیید یک تبلمغ از بخشهنیی همن متن ،لااانر و
تصامیر تشایم لاده اسا ک در این ممنن متن اسانسایترین بخش در لای گمری تبلمغ اسا ک ه نرهده ی آن بر
اسانس ارزینبی صامرت گرضت در تحلم انما مخنطبنن و تماسات هنی سافنرش دهیده اقدام ب ه نرش متن تبلمغنتی
میهمنید اهمم این امر ب اهدازهای اسا ک حتی میتماهد بنعث لامد یک محصاملِ بن کمفم ِ پنیمن در مقنیسا بن
یاک محصااامل بان کمفما باناتر ،ممضقتر عما کیاد بیانبراین یاندگمری و با کانرگمری تییماکهانی ه انرشِ متنِ تبلمغ در
ممضقم هر ه بمشاتر ،در دهمنی رقنب اقتصاندی و ضرهی ی کنمالً ضاروری و میطقی ب هظر میرساد در واقد کنرکرد
تبلمغهمیسای ضقط ضروش محصامل همسا بلی میتمان از این مهنرت برای اهتقنل ضیر و ضرهیگ همز اساتفنده کرد یک
هممه از این همع تبلمغ همیساای ،امل هنیی اسا ک برای ضرهیگساانزی عمممی روی بملبمردهن و ین ب صاامرت دیمار
هملت در سراسر لهر دیده میلمد.
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اه طراحی یک تبلمغ میبنیس ب س ممرد ذی تما هممد:

 1مبلغ میبنیس از دیدگنه مخنطب ،محصمل را در یک عبنرت مایندار و ین امل ای کمتنه تاریف همنید.
 2مبلغ بنید بتماهد ویژگیِ میحصار ب ضردِ محصامل را در مقنیسا بن دی ر محصامات همسانن در بنزار ب صاراح تمضام
دهد.
 3پس از در

دو مفهمم پمشامن ،مبلغ بنید تمضام دهد ک ویژگیهنی میحصار ب ضرد محصامل ضمق ه سامدی ب

مخنطبنن میرسنهد.

پس از در سا مفهمم ضمق مبلغ میبنیسا آههن را در قنلب کلمنت و تصانویر ب مُخنطبنن ارائ همنید .هر تبلمغی ک
در پمراممن هر انما ای مشانهده میلامد ،متشای از بخشهنی مختلفی همچمن عینصار دیداری و عینصار هملاتنری
اسا از آن ان ک یک تبلمغ هخسا دیده میلامد و ساپس واژگنن آن ممرد تما قرار میگمرد ،اذابم تصامیری
میتماهد در تثثمرگذار بمدن پمنم هملاتنری مؤثر بنلاد از این رو در دو حمزه ی واژگنن و تصامیر میبنیسا ب بررسای
ه مه ی ساانت یک تبلمغ تمسااط مبلغ پردات .تبلمغ در ساانل ترین ،طبمایترین و اصااملیترین لاای آن همعی
ضانلم آممزلای اسا ک ب میظمر هشار داهش و آگنهیهنی سامنسای ،ااتمنعی و ضرهی ی و هشار ارزشهن و ساجنینی
اتالقی صااامرت میگمرد مانهما ااتمانعی اضراد در دهمانی مادرن لااایا یانضتا و اضراد بان ییادی ر با برقراری ارتبانط
میپردازهد تبلمغنت ضرهی ی از امل عمام رلاد و تانلی هر انما ای اسا و بن اساتفنده از آن میتمان بنعث رلاد
اتالقمنت و همز منهد بروز بزهینری هن در انما لااد میتمان گف ک تبلمغ ضرهی ی ،ضانلمتی آممزلاای اس ا ک ب
میظمر اطالعرسااانهی پمنمهنی ضرهی ی اهجنم میگمرد ب طمریک هتمج ی این ضانلم  ،هفمذ بر دی ران و اذب اضینر
عمممی در راساتنی تمساا ی ضرهی ی اسا تبلمغنت ضرهی ی ،ابزاری اه ترویج و ین اصاالح یک ه رش ین رضتنر در
مخانطاب هادف و یان کا اانم ا اسااا تبلمغانت ضرهی ی مخانطبانن تمد را مجبمر با تغممر رضتانر همیکیاد بلیا رضتانر
اادیادی را با عیمان اهتخانب ارا در زهادگی آههان پمشااایهاند داده و آههان را با پمروی از آن ترغماب میکیاد (حانئری
رستمی )1390،تبلمغنت ضرهی ی ب صمرت کلی مجممع ای از ضانلم هنی آممزلی ب میظمر گسترش داهش و آگنهی
عممم اانم ا از ارزشهانی ضرهی ی ممامد در اانم ا هساااتیاد (مریجی ) 1389 ،اها القانی ممضااامعانت ضرهی ی،
تقمی ریشاا هن ،آممزش و ارتقنی سااط ضرهی ی انما و رلااد اذهنن عمممی بن تبلمغنت ضرهی ی ممساار میلاامد
(آهدرسان )2006 ،هیمن میتمان بمنن هممد ک تبلمغ ضرهی ی ،ضانلمتی آممزلای اسا ک ب میظمر اطالعرسانهی در
حمزهی ضرهیاگ لااایا میگمرد و هتمجا ی این ضاانلما  ،هفمذ بر دی ران و ااذب اضیانر عمممی و تغممر و یان تقمیا
ریش هنی ضرهی ی ممامد در انما اس (وارطنهمنن)1384 ،
بر اساانس هظری ی هنضسااتد پیج عنم ین متغمر اصاالی ضردگرایی و امدگرایی ،تمزید قدرت ،ایساام  ،ابهنم گریزی،
عمل رایی ب عیمان متغمرهنی ضرهی ی در ساط ملی در یک کشامر مارضی لادهاهد انما متشای از زهنن و مردان
اسا ک رضتنرهن و ویژگیهنی ایسامتی آههن در لای گمری ضرهیگ حنک هقش تماهد دالا همچیمن هر ه ساط
داهش ضرهی ی یک انما بناتر بنلاد ،مقنوم بمشاتری در مقنب تغممرات از تمد هشانن میدهید زیرا ب عمام و ب
آییده ی تغممر میاهدیشاید در حنلی ک امامدِ بن ساط ضرهیگهنی پنیمن از آییده ترسای هدارهد و در مقنب تغممرات،
مقنوم کمتری از تمد هشاانن داده و راح تر تساالم تغممر میلاامهد .طراحنن گراضمک ب گراضمک ضرهی ی اقبنل
بمشتری هشنن می دهید ویژگی و اعتبنر گراضمک ضرهی ی را می تمان در دو بخش داهس :
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 1گراضمک ضرهی ی قنبلم بروز عقنید و سالمق هنی بسامنر لاخصای من را در تمد دارد یایی امینن همعی گساترش
«تمد» در سااط وساامدتر در هم ی این تانریف ،آن ه بر آن تثکمد میلاامد ،تمد طراح اسا ه محتما و پمنم و
مخنطب
 2امیننِ دالاتن اماانء و کساب هنم و لاهرت و ممرد تما قرار گرضتن اااا برای طراحِ آن اااا ک عمال باد از تملمد اثر
اتفنق میاضتد» (مثقنلی)3 :1387 ،
.5ضد تبلیغ
گانهی مُبَلِغ در پی اهتقانل پمانمی مُثبا با مُخانطبانن و دریانضا بانزتمردی مُثبا اها اِدرا و همراهی بان ممضااامع
اسا امن هتمج ی این امر علم هدف اولم میلامد و تثثمر میفی بر مخنطبنن میگذارد «اگر مخنطبِ آگهی تبلمغنتی
در همانن ابتادا با اانی آن کا تبلمغ را گُفتانری ترغماب کییاده دریانباد ،آن را امری میطبق بر واقاما تابمر کیاد ،آن
محصاامل ین منر تجنری احساانس هنتملاانییدی در او ایجند تماهد کرد هرا ک [ بن ] ضنش لاادن همرهگ تبلمغنتی،
لاَک و هنبنوری در او براه مخت میلامد» (ارلهمف ،منرلنل )7 :1387 ،در هیمن لرایطی اس ک ضد تبلمغ ب وامد
می آید زیرا مُبَلِغ بدون در هظر گرضتن لااارایط و ویژگی هنی انما  ،زبنن مُخنطبنن و همز ضاااانی ضرهی ی انما  ،از
ال میی استفنده می کید ک ممین اس بر تالف هدف ممرد هظر عم همنید.
.5.1عوامل شکلدهندهی ضد تبلیغ

ضاِد تبلمغ ب دلم ِ ب الاتبنه اضتندن مُخنطب در در ممضامع و هدف سافنرشدهیده و ین مُبَلِغ رخ میدهد یایی مبلغ
در ضیر تلق تبلمغی مُثب و تثثمرگذار بمده اس ا امن عماملی اع از اهتخنب هندرس ا عینصاار تصاامیری ،عدم ه نرش
صاحم متن تبلمغ (غلط امالیی ،ترام ی هندرسا از زبنن دی ر) ،عدم ب کنرگمری رهگ و ضرم مینساب در طرح ،عدم
اهتخنب زمنن مینساب برای همنیش تبلمغ ،عدم اهتخنب مینن مینساب برای همنیش تبلمغ ،عدم همنهی ی ضرهی ی در ب
کنرگمری تبلمغهنیی ک صاارضنً بن ترام ی لااانر هملااتنری آن در سااط گسااتردهای اکران لااده و مبلغ ب تثثمرات
ضرهی ی آن بر مخنطبنن تما هیممده اسا و دی ر ممارد مشانب ک تثثمر میفی بر ذهن مخنطبنن گذالات و آن را ب
لا اانر تبلمغ ،عدم تجسا ا و
یک تبلمغ بن بردالا ا میفی مُبَدل میسااانزد عدم در ممضااامع ،عدم در مفهمم ُ
تصاامیرساانزی مینسااب میتماهید بنعث تبدی تبلمغ ب ضااد تبلمغ لاامهد .بن تما ب پژوهش صاامرت گرضت  ،عمام
لی دهیدهی ضد تبلمغ را میتمان در ههنر گروه امدبیدی هممد ک عبنرتید از:
 1ضد تبلمغ ذهیی
 2ضد تبلمغ زبنهی
 3ضد تبلمغ ممضمعی
. 4ضد تبلمغ عملیردی.
حنل میتمان ضاد تبلمغ را بر اسانس عمام ضمق در حمزه هنی مختلفی همچمن سامیمن ،هیرهنی تجسامی (کنریینتمر،
گراضمک ،عینسای) و رسانه هنی دیداری و لایمداری ممرد بررسای قرار داده و ب تبممن ویژگی هنی ازم در تَلقِ یک
پمنم صحم اه درینض بنزتمرد مُینسب از سمی مُخنطبنن پمنم در حمزه هنی مختلف پردات .
.5.2ضد تبلیغ ذهنی
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صامَرِ سابکلاینسای آن تما هممد تن بتمان ب تماهش درساتی
در کنوش و اسا وام در سانتتنر تبلمغنت میبنیسا ب ُ
از ماانممن ضامیی و صاری آن تبلمغ دسا ینض بر اسانس لارایط تماهشا ر ،دو تماهش حتمی و احتمنلی میتماهد
لای ب مرد از این رو تماهش حتمی مُیجَر ب در صاحم پمنم و ممقام تبلمغ میلامد و تماهش احتمنلی مُیجَر ب
بردالا هنی لاخصای و ضردی میلامد ک مخنطب را ب بردالا ذِهیی غلط وا میدارد .لارایطی ک میتماهد مُیجَر ب
تغممر تماهش و بردال ذهیی مخنطب از تبلمغ طراحی لده گردد را میتمان ب صمرت ذی مارضی هممد:
 1عدم اهتخنب محتمای مینسب و مُتَینسِب بن ممضمع
هر ممضاامعی بر ویژگیهنی مُشااخصاای دال میکید و طراح بر اساانس آن ویژگیهن در اس ا وامی تَلقِ مُحتما و
ایدهای ا ا تماه بصری و ین هملتنری ا ا اس تن بتماهد پمنم ممرد هظر را برای مُخنطبنن ترام هممده و آن را برایلنن
منهدگنر سانزد از این رو طراح لاخصانً ب اهتخنب متن و اسالمگنن برای ممضامع میپردازد ک ممین اسا این محتما
بیارتبنط و ین هنمینسب بنلد هممن امر در گزییش تصنویر همز ممین اس ک رُخ دهد.
 2التبنه در ه نرش اسلمگنن و ین دی ر عبنرت ب کنر رضت در تبلمغ
ییی از وظنیف مه طراحنن در عصاار حنضاار لااینت محتما و محدوهی گسااتردهی آن در رساانه هن و ضرهیگهن و
زبننهنی مختلف اساا امن گنهی طراح بن بی تماهی ایدهنی را از انی دی ر وام گرضت و از آن در اثر تمد اسااتفنده
ممیمنید ک این وامگمری و بردال مامماً بن التبنهنتی همراه اس و مُیجر ب تغممر ماین در اثر میگردد.
.5.3ضد تبلیغ زبانی

پس از بررسای ممضامع و محدودهی عملیردی تبلمغ ممرد هظر ،مُبلغ ب دهبنلِ ینضتن اسالمگنن مینساب در اه مارضی
کنایی ممرد هظر ا تماه تجنری و ین ضرهی ی ا براسنس ییی از دو روش هملمگرام و ین همپمگرام بر میآید اگر در این
مسمر پمنم ب صمرت مخدوش ب مُخنطب ارسنل لمد ،او دهنر درینض زبنهی غلط میلمد.
.5.4ضد تبلیغ موضوعی

ممضمع عبنرت اس از آن همزی ک دربنرهی آن اهدیشمده و ین از احمال و عمارض آن سخن ب ممنن میآید و در ممرد
مسانی مربمط ب آن راه حلی پمدا میلامد .ازم ب تمضام اسا ک ویژگیهنی هر ممضامعی همماره ب هحمی اسا
ک ذهن ین مساتقممنً و بالواساط رابط ی اازاء و اماهب مختلف آن را در میکید و ین این ک بن مداتل ی واساط
رابط ی وی بن ممضاامع رولاان میلاامد در هممن زمنن اس ا ک کنرایی ابزار تبلمغ اه در ممضاامعنت بمشااتر
احسانس می لامد اگر مُبَلِغ در زمنن طراحی بصاری یک ممضامع از عینصاری اساتفنده همنید ک ب انی تثثمر مثب ،
مخنطب را ب واکیش میفی وا دارد ،آن را ضد تبلمغ ممضمعی میهنمم .
.5.5ضد تبلیغ عملکردی

پس از بررسای ممضامع و محدودهی عملیردی تبلمغ ک دَربَرگمرهدهی دو محدوهی زمنهی و مینهی اسا  ،مُبَلِغ بن تما
ب درهظرگرضتن هدف و ین اهداف سافنرشدهیده ب اهتخنبِ رسانه ی مینساب اه اکرانِ تبلمغنتِ ممرد هظر میپردازد
بن تما ب ممارد ذکر لااده میبنیساا ابتدا ب بررساای تثثمر دو مؤلف ی زمنن و مینن در تثثمرگذاری پمنم تبلمغنتی
پردات زمنن در روهد تبلمغ دو ماین را بن تمد ب همراه دارد ک عبنرتید از:
الف :زمنن اکران تبلمغ
ب :مدت اکران و تیرار آن برای مخنطبنن
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در این ممارد مٌبَلِغ ب لارایط تنص اه تثثمرگذاری بمشاتر پمنم تبلمغ بر مُخنطبنن تما میهمنید در ممرد هخسا
اهتخنب زمنن لاروع تبلمغ بسامنر مه و حمنتی اسا زیرا اگر یک محصامل مشانب در بنزار لاروع ب تبلمغ کرده بنلاد و
مبلغ همز اا بدون در هظر گرضتن لرایط آن تبلمغ و لرایط ااتمنعی و ضرهی یِ مُخنطبننِ تبلمغِ اکران لده اا ب اکران
تبلمغ تمد بپردازد ،بن هشامنن بسات وارد کنرزار رقنبتی لاده و هنتماسات تثثمر میفی برای تبلمغ تمد ب همراه تماهد
دالا و دهنر ضااد تبلمغ زمنهی میلاامد امن در ممرد دوم ،دربنره ی مدت زمنن اکران یک تبلمغ و دضانت همنیش آن
هظرینت مختلفی از سامی مُبَلِغنن و کنرلاینسانن ارائ لاده اسا « تنریخِ اثر یک تالقِ زمنهی ب آن میدهد و تماهشِ
این اثر را ب همب ی تمیش در آن زمنن متثثر میکید» (هنممَر مُطلق.)312 :1394 ،
در همع و زمنن اکران آثنر تبلمغی در عرصا ا ی تبلمغنت در هر ساااط گساااتردهای دو هظری وامد دارد در هظری ی
هخسا اااا ک متیی بر تیرار ممضامع ب صامرت مُساتمَر اسا اااا تثثمرگذار بمدن را در تیرار مُساتَمَر آن میداهد در
هظریا ی دی ر تااداد محادود همانیش را راه بهتری بر تاثثمرگاذار بمدن و مؤثر بمدن میداهاد پمروان هظریا ی هخسااا
عقمده دارهد ک حتی اگر تبلمغی کنمالً بیاثر بنلاد ،زمنن و تیرار ،ههنیتنً مُیجَر ب ممضقم آن تماهد لاد امن هتمج ی
میطقیِ تحقمقنت صامرت گرضت این امر را بنزهممد میسانزد ک همنیش یک تن سا همب برای تبلمغنت مؤثر کنضی اسا !
«کنلمن مک دوهنلد در ساانلهنی  1970م در تحقمقنت تمد ب این هتمج رساامد ک بن دو بنر تیرار همنیش ،پنسااخ ب
تبلمغنت ب اوج تمد ممرسد و ضلمپ امهز همز این ایده را مطرح کرده اس ک یک همنیش در هفت برای تبلمغنت مؤثر
کنضی اسا هر هید این هظری ضنقد پشاتماه ی علمی محیمی اسا  ،امن بر اسانس تجربمنت ضردی ب کنر برده میلامد»
(تلمس )15 :1387 ،در دوران حنضار در امامد پمشارضت  ،مقبملم بن دیدگنه دوم اسا امن در هر دو صامرت می تمان
هتمج گرض ک تیرار بمش از اهدازهی یک تبلمغ ،ترضیدی الااتبنه اساا و تبلمغ را ب ضااد تبلمغ تبدی هممده و اثر
میفی بر مخنطب میگذارد .همچیمن برای الب تما مخنطبنن ،تبلمغ کییدگنن از رسانه هنی ارتبنط امای اساتفنده
میکیید :رادیم و تلمیزیمن ،روزهنم هنی محلی و ملی و مجالت اهتخنب صااحم رساانه بنعث میلاامد ک تثثمر پمنم
بمشاتر و درسا تر لامد ه بسان ک اهتخنب هنمینسب یک رسنه بنعث ضد تبلمغ گردد هی نمی ک یک آگهی تبلمغنتی
برای هان در یاک مجلا طراحی لاااده و بان اساااتقبانل عممم ممااا گردد ،اگر با عیمان بملبمرد در مقانبا دیادگانن
مخنطبنن قرار داده لاامد ،همچ تاااممیی وامد هدارد ک ب اهدازهی قب تثثمرگذار بمنهد در هیمن لاارایطی میتمان
گف ک آگهی ضمق از هظر عملیردی دهنر ضد تبلمغ لده اس .
نتیجهگیری
ساردَرِ دکننهن ب عیمان
در گذلات ب دلم عدم امینن تماهش عمممی ،تبلمغنت اکثراً ب صامرت تصامیری بمد ک بر َ
تنبلم ،هشانن و ین آگهی و دی ر ممارد اه مارضی تدمنت آن مجممع بهره گرضت میلاده اسا قدر مسال این اسا
ک همچ تبلمغی بدون کمک عمام دی ر همی تماهد ساابب منهدگنری یک محصاامل و پمنم در اذهنن مخنطبنن بنلااد
هدف از تبلمغ همنیش ازیمنت کنم برای مصاارفکییده اساا در هتمج همنز اساا ک اطالعنت ضراوان و مفمدی از
مصارفکییده (ک همنن مخنطب تبلمغ اسا ) در دساترس بنلاد ازم اسا ک درینضت لامد مصارفکییدگنن یک
محصمل کجن زهدگی میکیید حتی در هرایی و بررسی ه مه ی زهدگمشنن می تماهد ب تبلمغ صحم تر کمک کید
هراک بن داهسااتن ویژگی هن و اضینر مُخنطبنن ،بهتر می تمان برای آنهن طرحی در هظر گرض ک تثثمر ضراوان دالاات
بنلاد امروزه برای اهجنم هر کنری ینری اساتن از تبلمغنت ااتینبهنپذیر لاده اسا در هر لحظ لارک هنی تبلمغنتی
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ب دهبنل آن هساتید ک راه تنزه و میحصار ب ضردی برای هفمذ کالم تمد در انما ی مخنطبنن بمنبید .براسانس مطنلب
ذکر لااده و تفنوت سااطمح تماهشاای از ساامی مخنطبنن هیمن میتمان امدبیدی هممد ک اگر مخنطب یک آگهی
تبلمغانتی با اانی آن کا تبلمغ را با عیمان پمانمی الاب تماا کییاده احسااانس کیاد ،آن را واقای ببمیاد ،احسااانس
هنتملانییدی هساب ب آن پمنم تماهد ینض هراک بن ضنش لادن همرهگ تبلمغنتی ،لاک و هنبنوری در او در براه مخت
میلاامد مطنبق ال می برتنساات از دادههن ،اثربخشاای تبلمغنت ضرهی ی متثثر از اباند میبد (مبلغ ) ،پمنم ،مخنطب،
رسااانه و محمط اسا ا ساااطمح مختلف اثر بخشااای تبلمغنت ضرهی ی لااانم تما و ضه  ،آگنهی ،تغممر ه رش،
دروهمسانزی ،رضتنر مراقبتی ،رضتنر رضانیتی و رضتنر مشانرکتی اسا عنم بمدن مبلغ در ضرایید تبلمغنت ییی از عمام
تثثمرگذار بر مخنطبنن اسا ا در هممن راساااتن مبلغ اگر در مسااامر تلق ضرایید تبلمغ و ین مسااامر ارتبنطی تبلمغ بن
مخنطبنن ب صامرت هنتماسات مماهای را ایجند همنید ک مخنطب ب دیدن و در پمنم ترغمب هشامد و آن را دضد همنید،
ضااد تبلمغ لاای میگمرد زیرا مخنطب هسااب ب ممضاامع تبلمغ دهنر مغنلط لااده و بردال ا هندرس ا از تبلمغ
میهمنید ب صامرت کلی عماملی ک تبلمغ را ب ضاد تبلمغ تبدی همنیید ،را می تمان در عینوین کلیتر همن عدم در
لاانر تبلمغ ،عدم تجسا و تصامیرسانزی مینساب دسات بیدی هممد بینبراین عمام لای
ممضامع ،عدم در مفهمم ُ
دهیدهی ضد تبلمغ را میتمان در ههنر گروه امدبیدی هممد ک عبنرتید از ضدتبلمغ ذهیی ،ضدتبلمغ زبنهی ،ضدتبلمغ
ممضمعی و ضدتبلمغ عملیردی

439

440

تحلیل علل شکلگیری ضد تبلیغ در رسانههای دیداری
الهنم ممرکمنلی ،مصطفی گمدرزی

منابع:
کتابها:
استنهمک ،الین لمپنوسیی ،کمریین ( )1391اطلس طراحنن گراضمک ،مترا سمدمحمدمهدی بمذری ،تهران :ممردلتی
الامییی ،محمدعلی ( )1369امپرینلمس تبلمغی ین تبلمغنت بمنالمللی ،ترام ی محمد سپهری ،تهران :مرکز هن و
هشر سنزمنن تبلمغنت اسالمی.
بنرت ،روان ( )1392پمنم عیس ترام ی راز گلستنهی ضرد چ  ،4تهران :مرکز
انوت ،گنرث وییتمرین ،ادائ

( )1390تبلمغنت و اقینع ،تهران :همشهری.

حنئری ،وحمد رستمی ،محمدرضن ( )1390تبلمغنت ضرهی ی ،از تهمری تن عم  ،تهران :هشر تبلمر.
حیم آرا ،محمدعلی ( )1393ارتبنط متقنعدگراه در تبلمغ چ  ،5تهران :اهتشنرات سم .
دو پمه  ،لم

( )1392هزار و یک راهینر تبلمغنتی ،ترام ی میمژه لمخجمادی ،تهران :سمت

روستن ،احمد تمی  ،علی ( )1386تییمکهن و تنکتمکهنی تبلمغنت ،تهران :سمت
لیری کمنهی ،مزد

( )1393اطالعرسنهی تصمیری ،تهران :دیبنه

ضلمسر ،ویل ( )1393در بنب ضلسف ی عینسی ترام ی پمپک بنیرامی چ  ، 2تهران :حرض همیسیده.
کنزییم ،ژان ( )1364قدرت تلمیزیمن ترام ی علی اسدی ،تهران :اممرکبمر.
کرمی ،رضنعلی ( )1381تبلمغ اصمل ،مبنهی و قنلبهن ،ق  :ق .
کمن ،علمنصغر رحمنن ،سامدی ( )1383مبنهی ارتبنط ،تبلمغ و اقینع ،تهران :ممسس اهتشنراتی روزهنم ایران
گلدلتنین ،ضراهک ال ضمیدلی ،بیجنممن اف ( )1996عملمنت رواهی اصمل و مطنلانت ممردی ،ترام ی حج

اهلل

مرادی و دی ران ) 1384( ،تهران :ینقمت.
اییز ،هنتنن ( )1388عینسنن و عینسی ترامهی بهمن االلی و وازریک درسنهنکمنن چ  ،4تهران :اهتشنرات سروش
مریجی ،لمسنل ( )1389انما لینسی در عرص تبلمغ دییی ،ق  :مؤسس بمستنن کتنب

دوره  ،18لمنره  ،42لهریمر1400
441 - 427

مقاالت:
منرلنل ،تمممتی (« )1387تبلمغ» ،ضصلینم حرض هیرمید ،لمنره 4-7 ،26

ارلهمف ،منیی

تلمس ،ارارد (« ،)1387روهد لمرین و مرممز تبلمغنت» ،ترام ی غزل ثممن ،ضصلینم حرض هیرمید ،لمنره ،26
14-23
رزاقی ،رحم و دی ران (« )1399ترویج سبک زهدگی ااتمنعی بن استیند بر قرآن و سی
تصمیری در رسنه » ،ضصلینم هیر اسالمی ،لمنره180-195 ،39

و بن تنکمد بر هیرهنی

عظممی ،ضمروزه (« )1388ضرهیگ تبلمغنت و تبلمغنت ضرهی ی» ،داهشینم تبلمغنت ،لمنره 62-84 ،29
مثقنلی ،ضرلمد (« )1387گراضمک و تبلمغنت» ،ضصلینم حرض هیرمید ،لمنره  ،26تهران ص 2الی 3
هنممر مطلق ،بهمن (« )1388درآمدی بر تصمیرلینسی یک روش هقد ادبی و هیری در ادبمنت تطبمقی» ،ضصلینم
مطنلانت ادبمنت ،لمنره43-62 ،12
وارطنهمنن ،آرلمن (« )1384بررسی میننهنی ارتبنط تصمیری برای تبلمغنت ضرهی ی» ،هشری پسمنن ،لمنره  ،22ص
5-28
منابع انگلیسی:
Andreasen, Alen R. (2006). Socil Marketing in the 21st Century. Sage Publication.
Handler, M. (1929). False and Misleading Advertising. The Yale Law Journal, 39(1), 22–51.
https://doi.org/10.2307/790334
Marsden, D. & Littler, D. (1998). Repertory grid technique: an interpretive research
framework. European Journal of Marketing, 34(7), 816-834.
]Wharton, C. (2015). Advertising Critical Approaches. Routledge, New York. [Pdf Version
White, I. S. (1959). The Functions of Advertising in Our Culture. Journal of Marketing,
.24(1), 8–14. https://doi.org/10.1177/00222429590240

441

