
 

 
 (فرهنگی تبلیغات: موردی مطالعه) دیداری هایرسانه در ضدتبلیغ گیریشکل علل تحلیل

سانه ضای فرهنگی جوامع دارند.  در فراز و فرود  زایش امروزه ر های دیداری نقش مهمی در ترسیم ف

توان اینجا مطرح کرد این ای که میگیرند. مسددهلهفرهنگها، گاهی تبلیغات ضددد فرهنگی لددی  می

ست که چه   دارند؟ نقش ضدتبلیغ یک به فرهنگی تبلیغ یک گفتمان تبدی  در هاییمؤلفه و عوام ا

 در ممیزه هایمؤلفه اصدددواً و گیرد؟می صدددورت تبدی  و تغییر این کاری و سددداز چه طریق از و

 نقش بهپژوهش  این نظر، مورد هدف به نی  راسددتای در اند؟کدام تبلیغ ضددد یک لددناسددیماهیت

صر صویری، عنا لتاری ت شترک هایمؤلفه و نو ستان، همچون تبلیغ یک طراحی در متفاوت یا م  دا

صویر، لتار ت صر سایر نقش نیز و نو ضا میان، زمان، تبلیغاتی، متن یا لعار از اعم عنا  توجه غیره و ف

صر این ساختار و فرم تحلی  و تجزیه در سعی و نموده ضر پژوهش .دارد عنا  ای،کتابخانه روش از حا

ست برده بهره تحلیلی و توصیفی یلیوه با نگارانهتاریخ روییرد همچنین و اجتماعی پژوهش  نتایج. ا

ست آن از حاکی پژوهش این  هایمغالطه به تبلیغاتی پیام درک در خطا ایجاد بر مؤثر معیارهای که ا

 مفاهیم انتقال که اسددت مفروض که آنجا از .انجامدمی فرهنگی تبلیغات در ذهنی و عملیردی زبانی،

  لددود می گذالددته تصددویر و نولددتار هایمؤلفه عهده بر دیداری هایرسددانه در تبلیغی اثر یک در

 و فرهنگ به عناصر این انتخاب در مبلغ چنانچه که است آن دهندهنشان نیز پژوهش این هایبررسی

 تبلیغ انتخابی رسددانه نوع و اکران زمان چون دیگری عوام  به و بوده توجهبی جامعه بر حاکم نگرش

 بدل تبلیغ ضد یک به و گرفت نخواهد قرار پذیرش مورد مخاطبین سوی از تبلیغی اثر ننماید، توجه
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های دیداریگیری ضد تبلیغ در رسانهتحلیل علل شکل  

 الهام میرکمالی، مصطفی گودرزی

 مقدمه 

 به. کنندمی یاد هنر خودکفایی و استقالل از اکثراً  که است لده ارائه گوناگونی تعاریف هنر، و فرهنگ ی حوزه در

 حیایت انسانی و متعالی هایارزش از هاپاسخ اغلب ،«؟چیست هنر» که لودمی مطرح پرسش این وقتی عبارتی

 ایچهره است، گرفته قرار توجه مورد «اخالقی وجه اساس بر هنر خوبیِ معیار» تولستوی نظر در که چه آن. انددالته

 ناگزیر میان این در اما. داند می خوب افیار انتقال برای ابزاری و وسیله را آن که داده لی  ساحت این در هنر برای را

. است لده تحمی  مخاطبان بر موارد دیگر و لناسی زیبایی سیاست، هنر، از استفادهسوء با و داده رخ نیز انحرافاتی

 پی در گروهی یا فرد هر همیشه. لودمی پیام نفیِ به مُنجر گیرد،می صورت مخاطبان سوی از که پذیرلی عدم گاهی

 اما. سیاست از بُردن بهره با نیز گاهی و تطمیع و نیرنگ با گاه زور، از مندی بهره با گاه بوده  دیگران بر یافتن برتری

 نیازمند و آیدنمی لمار به ایساده کار رقبا بر یافتن برتری جمعی هایرسانه گستردگی و تنوع به توجه با امروزه

 نموده باز هاایده و افیار انتشار برای را راه و آمده میدان به تبلیغات لذا. است مناسب طرحی و ابزار و استراتژی دالتن

 از پیامی دریافت حال در زمان هر در و بریممی سر به لنیداری و دیداری هایپیام از انبالته جهانی در امروزه. است

 .هستند جامعه بر حاکم هایگفتمان از گرفته لی  که هدفمند هاییپیام هستیم  خاص نهادی یا گروه فرد، سوی

 را دهندهسددفارش سددوی از لددده دییته اهداف و مفاهیم که دارد حضددور مبلغ عنوان به فردی تبلیغات، یحوزه در

با و موزون قالبی در بایسدددتمی خاطبان به زی ئه مُ ئه این. نماید ارا  فروش افزایش به تجاری تبلیغات در زیبا یارا

 کمک آینده نسددد  برای فرهنگی سددداختار ایجاد نیز و بیشدددتر همفیران جذب به فرهنگی تبلیغات در و انجامدمی

سته مسیر این در است ممین مبلغ حال .کندمی لتباه ناخوا ستفاده خود تبلیغ در ایواژه یا تصویر از و کند ا  نماید ا

 قرار دیگری میان در ها ویژگی همان با تبلیغ همان اگر و بالد  دالته مناسبی معنای جغرافیایی یمنطقه یک در که

 تواندمی آنها از یک هر که دارند وجود نیز دیگری عوام . بالددند دالددته آن از نامناسددبی بردالددت مخاطبان گیرد،

 در که بنماید  لده ارائه تبلیغِ از غلط و نامناسب خوانش به وادار را او و ساخته مشی  دچار پیام درک در را مخاطب

ست لده تبدی  خود ضدِِّ به و پرداخته خود تخریب به تبلیغ، که گفت توانمی صورت این  لرایط به توجه عدم .ا

 دیگر و طراح سددوی از طرح در اسددتفاده مورد تصدداویر انتخابی، یرسددانه اکران، زمان اکران، چگونگی چون مختلفی

 تعریف معیارهای حاضدددر حال در ،که جاآن از. دارند مهمی نقش آن اثربخشدددی و تبلیغ تأثیرگذاری عدم بر موارد

ست ضروری لذا ندارد، وجود امر این برای ایلده  تا لود  پرداخته خوب تبلیغ یک هایویژگی تبیین به ابتدا که ا

ست مواردی به سرانجام  دلی ، همین به. نماید جلوگیری آن ضد به تبلیغ تبدی  عوام  ایجاد از تواندمی که یافت د

 کام  طوربه آن تصددویریِ بازنمودِ و خود ارتباطی پیامِ دلِ در نهفته و پنهان عوام  از باید رسددانه صدداحبان و مبلغان

ساس بر و یافته آگاهی لد لده تعیین هدف بر مبتنی اشنتیجه که نمایند تبلیغی به اقدام لده اعالم الگوی ا  در. با

 .گذاردمی مثبت تأثیر او بر و لده ماندگار مخاطب ذهن در تبلیغ که است حالتی چنین

 امااثر مستقلی به رلته تحریر در نیامده است  ، حاضر پژوهش عنوان بابررسی پیشینه پژوهش حاکی از این است که 

. لدددودمی الددداره کند کمک تواندمی حاضدددر پژوهش به مفهومی لحاظ به که مواردی از برخی معرفی یه ادامه در

خاطب نگرش تغییر راهبردهای بررسدددی" عنوان تحت اینامهپایان در( 1397عسدددیری)  د فرهنگی تبلیغات در مُ

لته اجتماعی سگری مهراد نگا سی به مؤلف. ع  فرهنگی تبلیغات کمپینهای تحلی  و اقناع نگرش، تغییر تهوریهای برر

 تبلیغات در موفق هایکمپین طراحی  در فرهنگی تبلیغات در مخاطب نگرش تغییر راهبردهای موفق، اجتماعیِ و

 اینبا این حال د اثر مذکور الدداره ای به موضددوع پژوهش حاضددر نشددده اسددت. . اسددت پرداخته اجتماعی و فرهنگی

 خود مخاطبان میان در انتشار از پس تبلیغ یک لودمی باعث که است مواردی استنتاج و فهم برای تالش در پژوهش
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ست آن بر تالش لذا. گردد( پیام صاحب یا) خود علیه اثری به تبدی   تبلیغ، ضد به تبلیغ تبدی  عوام  یافتن با که ا

 پرسدددش .داد قرار تبلیغاتی هایپیام سدددازندگان و مبلغان اختیار در امر این از جلوگیری جهت را راهیارهایی بتوان

 لود؟می «تبلیغ ضد» به «فرهنگی تبلیغ» یک لدن تبدی   موجب دایلی و عوام  چه که است این پژوهش اصلی

 مخاطبان میان در انتشار از پس تبلیغ یک لودمی باعث که است مواردی استنتاج و فهم برای تالش در پژوهش این

ست این بر تالش رو این از. گردد( پیام صاحب یا) خود علیه اثری به تبدی  خود  به تبلیغ تبدی  عوام  یافتن با که ا

 قرار تبلیغاتی هایپیام سازندگان و مبلغان اختیار در امری، چنین از جلوگیری جهت را کارهاییراه بتوان تبلیغ، ضد

لیال به و طوانی بسیار مدتی طی تبلیغات .داد ستفاده مورد مختلف هایرسانه در متفاوت و گوناگون اَبعاد و اَ  قرار ا

 بتواند تا اسددت گرافیک طراح یعهده بر وظیفه مهمترین تبلیغ، یک در پیام انتقال و سدداخت در رو این از. گیرندمی

 .است تأثیرگذار پیام ساخت در او روییرد اما. بدهد انتقال «معین مخاطبی» به را «خاص پیامی»

  .رسانه و اهمیت آن1

. دارد اجتماعی فرهنگ و هاآرمان ترسدددیم در مهمی جایگاه رسدددانه، تبلیغات، عصدددر و ارتباطات جهان در امروزه

 تاریخ( 199-1399،180ودیگران، رزاقی. )دارند مهمی نقش عمومی افیار به دهیلی  در جهانی گسترده هایلبیه

سانه شان ها ر شه که دهدمی ن سا ی اندی سیار ارتباطی ابزارهای به ها ن ان سته ب ست واب  کالم از ددددد ابزارها این اگر. ا

 و اندیشه گیریلی  امیان ندالتند، وجود دددد فضایی های ماهواره و الیترونییی خطوط ابزارهای تا گرفته ای محاوره

 که اسددت یافتهای سددازمان و پیچیده ی مجموعه خود، عام معنای در ارتباط. آمدنمی وجود به جهان در آن انتشددار

ستفاده سانی های ا ستند تفییک قاب  ییدیگر از آن تینولوژیییِ و ان  گرفتن نظر در بدون ها پیام تحلی  و تجزیه و نی

ست ناممین مفاهیم انتقال ابزارهای  و پیام قالب در یافته سازمان اطالعاتِ انتقالِ لام  ارتباطی ی جنبه از تبلیغ» . ا

 ،1393 آرا، حییم)«  است مُخاطب مُتَقاعِدکردن و نگرش تغییر برای کولش لام  لناختی روان ی جنبه از و رسانه 

 رسان، پیام ابزارِ هر در. داد قرار ارزیابی مورد رسان پیام ابزار یک عنوان به را تبلیغات توانمی بردالتی چنین با(.  14

 :از عبارتند که دارد وجود رکن چند

 دهنده( سفارش و مُبَلِغ) دهنده پیام( الف

 پیام( ب

 مخاطب() گیرندهپیام( ج

 (.پیام ارسال و رسانی اطالع کانال)  رسانیپیام ابراز( د

سیم این سیار بندیِتق ست رایجی و ساده ب سیم جهت ارتباطات هایکتاب در که ا  پیام انتقال و گیریلی  روند تر

ست، آمده سی ی مطالعه در و ا شنا سی در که تفاوت این با آید می کار به نیز تبلیغات روان شنا  زمینه»  تبلیغات، روان

 قرار مطالعه مورد باید ارکان از ییی همانند و اسددت مهم بسددیار نیز«  پیام دریافت و ارسددال اجتماعی و روانی های

 های تینیک با را پیامی هر که دارد را قدرت این ای جامعه هر در حاکمیت نهادِ داریِ سدددرمایه نظام همچنین. گیرد

 لددرایط که اسددت گفتنی. نماید اعمال را نظر مورد تأثیر مخاطبان ذهن بر و دهد وفق خود لددرایط با روانی عملیات

سیار مخاطبان سوی از تبلیغ پذیرش در محیطی ست تأثیرگذار ب  دیگر زبان به زبانی از تبلیغات صحیح یترجمه و ا

 باید و است لده خلق دیگری جغرافیایی و اجتماعی لرایط در که تبلیغ یک در تواننمی و است اهمیت مورد بسیار

 میتوان چنین. یابند تغییر واژگان از بعضی مضمون لرایط، اقتضای به ولو گیرد  صورت اساسی لی  به ترجمه این
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 اسدداس بر تبلیغ هر و لددده مشددخص ارتباطی هایمدل و ارتباطی لددرایط در تبلیغ تأثیرگذاری که نمود بندیجمع

 .گیردمی لی  جامعه آن جغرافیایی و محیطی لرایط

 تبلیغات.2

 جهت و آوری گردِهم برای ددد مجموعه یک قالب در ددد پیوسته هم به مهمِ هایروش یا روش از است عبارت تبلیغات

صیت، در نفوذ طریق از اجتماعی و فردی نیروهای به دهی سات و عقاید افیار، لخ سا سیدن جهت افراد اح  یک به ر

 ارتباطات از مندی بهره با که لودمی اطالق هاییفعالیت به تبلیغات کلی صورت به(. 1: 1381 کرمی،) مشخص هدف

 تبلیغی مقاصد جهت در رفتارها یا و نگرلها باورها، به دهی لی  برای و گوناگون های رسانه ی وسیله به همچنین و

لاعه ضع در چه ددددد ما ی همه امروز اجتماعی دنیای در» . کندمی پیدا ا  در چه و ارتباط آغازگر عنوان به فاعلی مو

 ی همه گونه، بدین و هستیم  لدن متقاعد یا مُتقاعدکردن کار حال در یا همواره ددد مُخاطب عنوان به مفعولی موضع

سته ابزار دو ارتباطات و تبلیغات(. 8 :1393 آرا،حییم) «داریم کار و سر متقاعدگرانه ارتباطات با ما  در ییدیگر به واب

 موضوعی مورد در را کسی یا و کردن جلب چیزی به را توجه یعنی تبلیغات ساده طور به». هستند پیامی هر معرفی

سمی غیر کامالً لی  به تان، کالمِ با توانیدمی لما. نمودن مُطَلِع  انجام تبلیغات ایهزینه هیچگونه بدون محلی، و ر

 تبلیغات روش از لددد خواهید مجبور احتمااً بدهید، اطالعات مردم از بیشددتری تعداد به دارید قصددد اگر اما. دهید

 نصب آگهی( اتوبوس ایستگاه نزدیک ترجیحاً) مح  فرولی روزنامه ی دکه ی لیشه روی اگر. کنید استفاده ترعمومی

 مخاطبین توجه توانیدمی کنید، چاپ مطلبی روزنامه هایآگهی بخش در یا و کنید طراحی پوسدددتر یک یا کنید،

 (.12 :1386 خویه، و روستا)«کنید جلب را بیشتری

 مخاطبان بر تأثیرگذاری جهت هارسددانه طریق از هاایده و هاآموزه ی ارائه برای تاللددی را تبلیغات توانمی همچنین

 ایمقوله به خود ی کنندهقانع هایپیام سددداخت برای غیرکالمی و کالمی هایروش از اسدددتفاده با تبلیغات. دانسدددت

 چگونه که موضددوع این طرح طریق از و اسددت لددده طراحی یاگونه به و تبدی  کننده دالت هاینظام از اسدداسددی

 رفتارهای و هانگرش بر کنیم، ارضدداء نحو بهترین به مصددرف طریق از را خود هایآرمان و هامی  تریندرونی میتوانیم

لتهخود ن کتاب در. م 1971سال در جیوفری رابرت(. 1392 پونت، دو) بگذارد تأثیر زندگی سبک ست و  تبلیغات» ا

 «اسدددت نمعی مسدددای  قبال در آنان آرای تغییر و دیگران اقناع منظور به تبلیغاتی وسدددای  طریق از ارتباط برقراری

 برای ارتباطی ی لددیوه نوع هر از لددده ریزیبرنامه ی اسددتفاده را تبلیغات روند گلدلددتاین(.  17: 1369 العوینی،)

شخص گروه یک اَعمالِ و عواطف اذهان، در تأثیرگذاری شخص هدفی به نِی  برای م لتاین،) گیرد می نظر در م  گلد

 اسدددول اما. داندمی ارتباطات طریق از هاتلقی طرز دگرگونی برای ایآگاهانه تالش را تبلیغات کوالتز(. 374 :1996

 در تغییر طریق از انسددان عم  دادن قرار تأثیر تحت فَنِ را آن و نمایدمی بررسددی تریگسددترده معنی در را تبلیغات

 داندمی فنونی فرهنگی و سیاسی حاکمان سوی از را تبلیغات اسول دیگر تعریفی در. داندیم نمودها باز یا و تََصوُرات

سیله به که لی تمایالت آن یو صی، ی عالقه یا تنفر) ارز سی گروهی، لخ  همین در. گیردمی لی ( میتبی و سیا

 مهارتی یا و دانش ی الاعه را آموزش و داندمی الخاص قراردادنِ تأثیر تحتِ جهتِ در تاللی را تبلیغات دوب راستا،

سان بقای برای صی ی دوره در که داندمی جامعه در ان  مارتین، اما. دارد ضرورت افراد اجتماعی و فردی زندگی از خا

 ایگونه به را مخاطبان افیار و عقاید خواهندمی مُبَلِغان و دهندگانسدددفارش که داندمی ابزاری و وسدددیله را تبلیغات

سشی که دهد قرار تأثیر تحت سته نوعی به تبلیغات لیین. نماند باقی پر  به را مواردی و نهاده تأثیر مخاطبان بر ناخوا

 .دهدمی آموزش آنها
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 تبلیغات هاینظریه.3

 و مخاطبان بر پیام وجوه تأثیر بررسددی به مختلفی منظرهای از که دارد وجود مختلفی هاینظریه تبلیغات یحوزه در

 نخسددت  :نمود بندیدسددته گروه دو در را تبلیغات یحوزه هاینظریه توانمی. اسددت لددده پرداخته آن اثربخشددی یا

شاپیش که داندمی هایمُحَرِک عام  مثابهبه را مُبَلِغ که لرطی های نظریه سخِ پی  تعیین را پیام ی کننده دریافت پا

ساس بر ها نظریه این. کندمی ستوار گیران پیام و غینمبل ی سویه یک ی رابطه ا ست ا  با لرطی هاینظریه پیروان. ا

یام های نگرش و قبلی اعتقادات یام که مقامی و نقش گیر، پ  از نالدددی عوام  و اسدددت قای  خبر منبع برای گیر پ

 امر به فقط و ندارند کاری گیر پیام عقاید و افیار تغییر یا و هاایده و افتدمی اتفاق گیر پیام برای که هاییموقعیت

لیار و صریح رفتاری و اعمال به افراد بَراَنگیختن از عبارت که ددددد تبلیغاتی القای ست آ  واقع در. دارند توجه ددددد ا

 که دارد تالش د همه از بیش د تبلیغات که دارند اعتقاد آنان. است لرطی هایبازتاب از استفاده آنان عم  هایلیوه

 و نمادها یا عالئم ها،واژه از برخی برابر در گیر پیام که جایی تا کند  ایجاد لدددرطی هایبازتاب تیرار، طریق از فرد در

 .دهندمی نشان معین العم عیس خود از تفیری هیچ بدون امور و الخاص از برخی حتی

 عام  را تبلیغات و ندارند سویه یک رابطه به اعتقادی تبلیغ، نوع این نظرانصاحب که لناختیجامعه هاینظریه دوم 

 دو گروه این در. است آدمی رفتارهای و ها نگرش به دادن لی  و قراردادن تأثیر تحت آن هدف که دانندمی ارتباطی

 چارچوب در آنها قراردادن و آن هایلاخص کردن مشخص طریق از را تبلیغات اُدان  و جاوت آن، نظرانصاحب از تن

 به دادن لددی  برای مندنظام و سددنجیده تاللددی را تبلیغات گروه این. اندکرده تحلی  و بررسددی ارتباطی، مطالعات

ستیابی جهت مخاطبان هدایت و لناخت ادراک، ساس(. 1390ادائ ، جاوت ) داند می دهندهسفارش اهداف به د  برا

 گیران پیام در بیشتر چه هر لان پیام که نمایند اقدام زمینه این در بیشتر بایدمی ینبلغم لناختی،جامعه هاینظریه

صمیم اختیار و آزادی کمال در باید هم پیام گیرندگان. کند نفوذ  هم غالباً و نمایند برخورد چگونه پیام با که بگیرند ت

 با بیشدددتر افراد نظر و رأی که اسدددت گردیده حاصددد  نتیجه این همچنین. کنندمی برخورد پیام با منطقی طور به

 نفوذ بویژه و مبلغ ویژگیهای از برخی کهحالی در اسددت  مرتبط مرجع گروههای در عضددویت و آنان قبلی های نگرش

 اجتماعات در بخصوص سازد می فراهم را مشتریان در باورپذیری و رهبری هایویژگی و خصایص وی، جذابیت و کالم

 .بالد مؤثر گیران پیام نظر و رأی تغییر در تواندمی چهره، به چهره روش از استفاده هنگام و

سته تبلیغات به دیگری ی زاویه از کِلی جرج  با خود ینظریه در که داند می مختلف عوام  از ایمجموعه را آن و نگری

 توسط. م 1955 سال در نقش ایسازهه خزانه تینیک. است نموده معرفی را آن نقش ایسازهه خزانه تینیک عنوان

 و کِلی ی نظریه معرفی با. لد توجه آن به نیز بازار تحقیقات یحیطه در. م 1960 ی دهه از مرور به و لد مطرح کِلی

 و کننده مصددرف رفتارِ بهترِ درکِ برای راه کنندگان، مصددرف لددناختی ارزیابی در تینیک این سددودمندی تشددخیص

صرف لخصیِ سازههای چارچوب در آن کاربرد سبت کنندگانم سدن)  لد هموار دبرن به ن  این(. 1998 لیتلز، و مار

ساس بر نظریه ضایت ا شتری مندیر ستقیم صورت به کِلی ینظریه. دارد تأکید آنها بین در تبلیغ مَقبولیت و م  بر م

 رفتار بر تفسددیری و تأویلی صددورتی فوق ینظریه. دارد دالت آنها بر تبلیغ تأثیرپذیری و درک چگونگی و مخاطبان

سیر با و دارد مخاطب سیم برای تالش در خاطبان،م رفتارِ بازتعریفِ و تف شه تر ساس بر آنان ذهنی ینق  درک و فهم ا

 عقیده بارت روان. کندمی مشددخص را پیام و متن قدرت مخاطب بر آن تأثیرگذاری میزان و پیام تفسددیر. اسددت پیام

 رهنمون لدددده تعیین پیش از معنایی سدددمت به دورادور را خواننده هولدددمندانه اغلب اعزامِ یک با متن» که دارد

ضیحی کارکردِ لنگرگاهی حااتِ تمام در زبان. سازد می ضیح یک این اما دارد، تو شی تو ست گزین  ، 1392 بارت،)«ا
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های دیداریگیری ضد تبلیغ در رسانهتحلیل علل شکل  

 
 الهام میرکمالی، مصطفی گودرزی

 

شخص دیدگاه به توانمی بارت دیدگاه با آن ترکیب و کِلی نظریۀ لناخت با(.  45 سید تبلیغات نظریات در تریم  ر

سی و تحلی  در توانندمی نظریات دیگر از بیش سازی متقاعد ی نظریه و جاذبه نظریۀ بر متیی دیدگاهِ دو این که  برر

 .بالند ثمر مثمر تبلیغات

 رفتار تغییر نتیجه در و مخاطب نگرش تغییر به که اسددت فرایندی کلی صددورت به تبلیغات در متقاعدسددازی نظریۀ

صرف سازی فرایند خالل در. انجامدمی(  رقیب کاای خرید عدم یا و نظر مورد کاای خرید یعنی) کنندهم  از متقاعد

لش مبلغ سوی ستفاده با مُخاطبان نگرش که لودمی کو ستدال بر تییه یا لناختیروان هایروش از ا  و منطقی ا

 هدف، به رسیدن چگونگیِ هدف، رکن چهار به بایستمی متقاعدسازی ینظریه در. کند تغییر آنها در لناخت ایجاد

باط تأثیرگذاری میزان انتخاب، چگونگی ند در ارت  در متقاعدسدددازی روند چگونگی بتوان تا نمود توجه جذب فرای

 :گیردمی صورت اصلی هدف دو مبنای بر متقاعدسازی. نمود طراحی را مخاطبان

 و تفیر روی از مخاطبان رفتار اقناع، در. بالددد دالددته تبلیغات به توجه برای انگیزهای بایسددتمی خاطبم: اقناع .1

ست  تفسیر  ذهنیِ  دِهیِجهت و تأثیرگذاری برای رولی عنوان به عمدتاً اقناع. ندارند تفیر بدون و فعال غیر حالت و ا

 انجام یا خاص موضددوعی به گرایش جهت افراد کردن راضددی برای اقناع. لددود می انجام نخبگان گروه و خاص افراد

 فردِ  نظرِ مورد کار به اقدام برای افراد کردن وادار یا افیار تغییر برای تاللددی عم  این. لددودمی انجام خاص فعالیتی

ست گر اقناع ست عبارت قناعا. ا سیله به مردم رفتار و ها نگرش تغییر از ا  همان». گفتاری صورت به لغات و الفاظ ی و

 اطالعاتی دریافت بدون هم متقاعدلدنی هیچ یابد، نمی تحقق اطالعات گذالتنِ میان در بدون ارتباطی هیچ که گونه

 .(9 :1393 آرا، حییم)«یابد نمی تحقُق بالد، متقاعدکننده های نشانه و استدال منمُتض که

 گروهی یا و فردی تمایالت و احسدداسددات برانگیختن برای اسددت رولددی و اقناع، یکننده تیمی  اصدد  در: ترغیب.2

سبت ضوعی به ن سیله به که خاص مو لتن به را مخاطبان بتواند مُبَلِغ آن یو سته به توجه دا . نماید وادار خود یخوا

یه بر ترغیب یۀ ی پا ناسدددیِ نظر جادِ روانشددد تار  تغییر برای... (  و معنوی مادی،) ی انگیزه ای ناع و رف یه بر اق  ی پا

 که است سویه دو فرآیندی ترغیب واقع در. بالد می آن عناصر از تحلی ، و توجیه که دارد قرار نُخبِگان لناسیِ روان

 نیازها به پاسخگویی برای را آن و لوندمی نزدیک ارتباطی رویدادِ یا پیام یک به گیرنده و فرستنده گروهِ دو هر آن در

 که است کنندهایترغیب پی در و است فعال مخاطب. نیست منفع  هرگز مخاطب رهیافتی چنین در. میبرند کار به

 به هاییپیام یا پیام اتخاذ با و لناخته را مخاطب نیازهای باید کنندهترغیب روش این در. بالد پاسخگو او نیازهای به

 با را آن که کنند می تالش تبلیغ ی کنندهپخش های دستگاه دلی  همین به(. 1383 سعیدی، کیا ) دهد پاسخ او نیاز

لد آن پذیرش چگونگی ی کنندهتعیین تا کنند ترکیب مفهومی ست  ارتباط نوعی اطالع که هرچند .با  معنایی ولی ا

 رسددانیاطالع هدف با ارتباطی هر ولی اسددت  ارتباط از نوعی قطعاً رسددانیاطالع هرگونه زیرا. دارد ارتباط با متفاوت

سانیاطالع در. گیرد نمی لی  شتر اطالعات چه هر امروزه دنیای در. لودمی بیان تازه معنای یک ر لد، بی  توان با

شتر دیگران بر نفوذ شرفت لود، تر پیچیده جامعه چه هر. لود می بی شتری پی سای  به نیاز نتیجه در. کند می بی  و

 .لودمی احساس بیشتر نیز پیشرفته ارتباطی

 نیروهای تأثیر اطالعات، کاربرد چگونگی و کیفیت یدرباره که لود می گفته دانشی به تبلیغات دانش یا رسانیاطالع

 به پردازیایده در مناسددب گیری بهره و دسددترسددی برای اطالعات سددازیآماده ابزار نیز و اطالعات چرخش بر حاکم

 و لده راستا هم ییدیگر با مواردی در که دارد  یاگذلته رسانیاطالع همچون نیز تبلیغات. پردازدمی بحث و تحقیق
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 تقسیم دوره پنج به توانمی را د آن امروزی معنای به د تبلیغات. نمایندمی ایفاء ای جداگانه نقش آنها از یک هر گاه

 :نمود

 چاپ عصر د1

 تبلیغاتی هایمجموعه ظهور عصر د2

 علمی مطالعات عصر د3

 تبلیغات در خالقیت انقالب د4

 .(1393 کیانی، لیری) تبلیغاتی هایپیام در ییپارچگی ترویج و پذیری مسؤولیت دوران .5

 و تبلیغات چگونگی پیرامون بحث لاید رو این از. نیست ممین دیگری لناخت بدون عصر پنج این از یک هر واکای

 ما یهمه که لددود بردالددت گونه این یا بیاید  نظر به تهوریک بسددیار طراحان از ایعده نظر از رسددانیاطالع ینحوه

 دهندهسفارش جایگاه در نیز و گویندمی تبلیغات چیزهایی یا چیزی چه به و چیست تبلیغ کلیت که میدانیم کمابیش

 لناخت به آگاهی با باید و است دگرگونی حال در سرعت به تبلیغات امروز، مدرن دنیای در. داریم نیاز مواردی چه به

 را معاصددر ی دوره تبلیغاتیِ هایروش. نمود اسددتوار دیزاین اصددول اسدداس بر را رو پیشِ هایقدم و پرداخت موضددوع

 سددینما، تلویزیون،»: گوید می لوهان مک. دانسددت ارتباطات جهانی یلددبیه و تینولوژی گسددترش ینتیجه میتوان

ستان و عیاسی صور های دا شانه دددد معاصرند تمدن های فرآورده که دددد مُ   «بالند می بصری ارتباط وسیع رواج ی ن

 جامعه روانشدددناختی، علوم بر مُبتنی جدید هایروش یبرگیرنده در امروزه بصدددری ارتباط(. 40، 1364 کازینو،)

سی، لندمی بازاریابی ارتباطاتو لنا صری، ارتباط از هدف. با سیدن ب لی به ر سب رو سانیاطالع جهت منا ست ر . ا

سانیاطالع لی ر صویری ی ترجمه و تبدی  انتقال، بازیابی، ذخیره، ی،سازمانده گردآوری، تولید، برای رو  اطالعات ت

 .بالدمی سفارش به مربوط

 :نمود تقسیم دسته دو به توانمی را رسانیاطالع

 موضوع ی درباره طراحان گروه یا طراح سوی از لده گردآوری اطالعات.1

 .لود می ارائه طراحان گروه یا طراح اختیار در( پیام صاحب یعنی) دهنده سفارش سوی از که اطالعاتی مجموعه 

 نمودن مُجاب( دیداری یا لنیداری) ِ  فراخوان این نیِّت. است خاص واکنشی جهت فراخوانی ی ارائه واقع در تبلیغات

 را ذهن: لددددمی تعریف گونه این تبلیغات پانزدهم، قرن در». اسدددت بهتر ای تجربه به یافتن دسدددت برای مُخاطبان

شاهده،: کردن چیزی معطوف ست قرن در هم هنوز تعریف این. دقت و توجه م سب ییم و بی  قرنی آید می نظر به مُنا

 و افتاده جا محصددوات زندگی ی چرخه در رقابت اسددت  محصددوات انواع میان تنگاتنگ هایرقابت ی عرصدده که

 کاری کردن خاص لددرکتِ یک محصددواتِ معطوف را توجه عصددر، این در بنابراین خرد. محصددوات بین هایتفاوت

 خود مخاطبان زندگی مختلف وجوه بر تواند می تبلیغات (.4 : 1387 مارلال، ارلهوف،) «است پیچیده و دلوار بسیار

لد اجتماعی، آگاهی سطح باارفتن با که ایگونه به بگذارد  تأثیر  درآمد، سطح ارتقای و مردم سالیق تغییر فیری، رُ

ستن بهتر به را هاآن ست دعوتی تبلیغات واقع در. نماید ترغیب زی  خواه افتاد  خواهد اتفاق آینده در که چه آن برای ا

 های گفتمان سددوی از که مواردی دیگر و فرهنگی، سددیاسددی، رویدادی پذیرش یا و خاص کاایی و محصددول خرید با

 لخصی یا و «کردن جلب چیزی به را کسی توجه» یعنی زبان ترین ساده به تبلیغات. لوندمی مطرح جامعه بر حاکم

ضوعی مورد در را صر و خاص کالمِ با توانمی. کردن آگاه مو سمی غیر کامالً لی  به خود، فردِ به منح  د محلی و ر

 قطعاً  لود، داده آگاهی بیشتری افراد به بالد قرار که هنگامی اما. دالت تبلیغاتی فعالیت ددد ایهزینه گونههیچ بدون
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ستفاده تبلیغ برای تریعمومی روش از که لد خواهد ازم سیم مختلف زوایای از توانمی را تبلیغات. لود ا  بندیتق

 و تجاری نوع دو موضددوع، بندیتقسددیم در. نمود بندیتقسددیم وکارکردی موضددوعی نظر از توان می را تبلیغات. کرد

 تبلیغات، توع این در. لدددودمی انجام تجاری و انتفاعی هدف با تجاری تبلیغات. دارند بیشدددتری اهمیت فرهنگی

 تجاری غیر تبلیغات در. کند کسددب اقتصددادی سددود مخاطب، رفتار و ذهن بر تأثیرگذاری با دارد قصددد کنندهتبلیغ

 و آموزش است ممین تبلیغ این از هدف. ندارد مالی منفعت هدف د مستقیم غیر یا مستقیم صورت به د کنندهتبلیغ

 (.1: 137محمدفر،) بالد نظر مورد پیام به مردم اعتنای و توجه جلب نیز

 

 فرهنگی تبلیغات.4

 به خاص فرهنگی های آموزه القای آن هدف که پردازد می فرهنگی موضدددوعی تبلیغ به مبلغ فرهنگی تبلیغات در 

ست جوامع دیگر یا و خود یجامعه  و ادیان ها،تمدن ها،فرهنگ که ددددد امروز دنیای در نمایدمی بدیهی رو این از». ا

 ملی هویت از صیانت نیز و عناصر این حفظ برای د اند گرفته قرار لدن جهانی هجومِ هدفِ مل  ساز هویت ارکان تمام

 معرفی با باید فرهنگی تبلیغات. بماند اَمان در تبلیغات طریق از مُخاطبان ملی و فردی هویت که لددود کولددش باید

 و دهد قرار هدف هاانسدددان بین مُتَقاب  هایکُنِش اسددداسدددی ی پایه عنوان به را همبسدددتگی جامعه، یک هنجارهای

 گفته به(. 24 ،1388 عظیمی،) «لدددود موجب را جامعه آن در مخاطبان ی همه میان موفق اتحاد یک به دسدددتیابی

صرف با تبلیغ میان ارتباط روند در عمده متغیر سه وایت ایروینگ شیی  را مخاطب همان یا کنندهم  این. دهندمی ت

 تاثیرگذاری بر متغیرها این تمامی. است محصول یک از مستقیم تجربه و برند تصویر فرهنگی، روییرد لام  متغییرها

 یا و سیاسی از اعم د قدرتی نهاد هر که نمود بیان چنین توان می کلی طوربه (White, 1959). اندمرتبط تبلیغ یک

 :از عبارتند که است  نیازمند مهم ابزار سه به خود های فعالیت ی توسعه و ماندگاری جهت د فرهنگی

 اطالعات-

 تسلیحات-

 .تبلیغات-

لتن با  چنین در نیز داخلی مخاطبان همچنین. نمود مرعوب را خارجی دلمنان و رقبا توان می مهم، ابزار سه این دا

 آن از تبعیت به ددددد بااجبار ددددد حاکمیت قدرت نمایش دیدن با یا و کنند  می رفاه و قدرت احسدداس یا لددرایطی

سات و هالرکت امروزه. پردازند می س صادی مختلف مؤ صوات فروش بُردپیش برای تجاری و اقت ستیابی و مح  به د

 و لددعار متن، چون هاییبخش از تبلیغ یک. نمایندمی اسددتفاده تبلیغی مختلف هایروش از بیشددتر اقتصددادی سددود

صویر شیی  ت ست  لده ت سی متن میان این در که ا سا ست  تبلیغ گیریلی  در بخش ترینا  بر آن ی نگارنده که ا

ساس سته و مخاطبان جامعه تحلی  در گرفته صورت ارزیابی ا  تبلیغاتی متن نگارش به اقدام دهنده سفارش هایخوا

ست ایاندازه به امر این اهمیت.  نمایدمی صولِ یک لود باعث تواندمی حتی که ا سه در پایین کیفیتِ با مح  با مقای

 در تبلیغ متنِ نگارشِ هایتینیک کارگیری به و یادگیری بنابراین. کند عم  ترموفق بااتر، کیفیت با محصدددول یک

شتر، چه هر موفقیت صادی رقابت دنیای در بی سدمی نظربه منطقی و ضروری کامالً فرهنگی و اقت  کارکرد واقع در. ر

ستفاده نیز فرهنگ و فیر انتقال برای مهارت این از توانمی بلیه نیست  محصول فروش فقط نویسیتبلیغ  یک. کرد ا

 دیوار صددورت به یا و بیلبوردها روی عمومی سددازیفرهنگ برای که اسددت هاییجمله نویسددی، تبلیغ نوع این از نمونه

 .لودمی دیده لهر سراسر در نولته
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 :نمود توجه ذی  مورد سه به بایستمی تبلیغ یک طراحی جهت

 .نماید تعریف کوتاه ایجمله یا و معنادار عبارت یک در را محصول مخاطب، دیدگاه از بایستمی مبلغ .1

 توضیح صراحت به بازار در همسان محصوات دیگر با مقایسه در را محصول فردِبه منحصر ویژگیِ بتواند بایدمبلغ  .2

 .دهد

شین، مفهوم دو درک از پس.3 ضیح باید مبلغ پی صر هایویژگی که دهد تو صول فرد به منح  به سودی چه فوق مح

 .رساندمی مخاطبان

ستمیمبلغ  فوق مفهوم سه درک از پس صاویر و کلمات قالب در را آنها بای  که تبلیغی هر. نماید ارائه مُخاطبان به ت

شاهده ای جامعه هر پیرامون در شی لود،می م صر همچون مختلفی هایبخش از  مت صر و دیداری عنا لتاری عنا  نو

ست ست تبلیغ یک که جا آن از. ا صویری جذابیت گیرد،می قرار توجه مورد آن واژگان سپس و لودمی دیده نخ  ت

لتاری پیام بودن تأثیرگذار در تواندمی لد مؤثر نو صویر و واژگان ی حوزه دو در رو این از. با ستمی ت سی به بای  برر

 نوعی آن لددی  تریناصددولی و ترینطبیعی ترین، سددالم در تبلیغ.پرداختمبلغ  توسددط تبلیغ یک سدداخت چگونگی

لی فعالیت ست آموز شر منظور به که ا سی، هایآگاهی و دانش ن شر و فرهنگی و اجتماعی سیا  سجایای و هاارزش ن

 ارتباط برقراری به ییدیگر با افراد و یافته لدددی  مدرن دنیای در افراد اجتماعی ماهیت. گیردمی صدددورت اخالقی

لد عوام  جمله از فرهنگی تبلیغات. پردازندمی ست ای جامعه هر تعالی و ر ستفاده با و ا لد باعث توانمی آن از ا  ر

 به که اسددت آموزلددی فعالیتی فرهنگی، تبلیغ که گفت توانمی. لددد جامعه در ها بزهیاری بروز مانع نیز و اخالقیات

 افیار جذب و دیگران بر نفوذ فعالیت، این ی نتیجه کهطوریبه گیرد می انجام فرهنگی پیامهای رسدددانیاطالع منظور

ستای در عمومی سعه را ست فرهنگی ی تو صالح یا و ترویج جهت ابزاری فرهنگی، تبلیغات. ا  در رفتار یا نگرش یک ا

 رفتار بلیه کند نمی رفتار تغییر به مجبور را خود مخاطبان فرهنگی تبلیغات. اسدددت جامعه ک  یا و هدف مخاطب

 حائری ) کندمی ترغیب آن از پیروی به را آنها و داده پیشدددنهاد آنها زندگی در ارجح انتخاب عنوان به را جدیدی

 آگاهی و دانش گسترش منظور به آموزلی هایفعالیت از ایمجموعه کلی صورتبه فرهنگی تبلیغات(. 1390رستمی،

 فرهنگی، موضدددوعات القای جهت(.  1389 مریجی،) هسدددتند جامعه در موجود فرهنگی هایارزش از جامعه عموم

 لددودمی میسددر فرهنگی تبلیغات با عمومی اذهان رلددد و جامعه فرهنگی سددطح ارتقای و آموزش ها،ریشدده تقویت

سن،) لی فعالیتی فرهنگی، تبلیغ که نمود بیان توانمی چنین(. 2006 آندر ست آموز سانیاطالع منظور به که ا  در ر

 تقویت یا و تغییر و عمومی افیار جذب و دیگران بر نفوذ فعالیت، این ی نتیجه و گیرد میلدددی  فرهنگ یحوزه

 (.1384 وارطانیان،) است جامعه در موجود فرهنگی هایریشه

 گریزی، ابهام جنسددیت، قدرت، توزیع گرایی،جمع و فردگرایی اصددلی متغیر یا عام  پنج هافسددتد ینظریه اسدداس بر

شور یک در ملی سطح در فرهنگی متغیرهای عنوان به عملگرایی شی  جامعه. اندلده معرفی ک  مردان و زنان از مت

 سطح چه هر همچنین. دالت خواهد نقش حاکم فرهنگ گیریلی  در آنها جنسیتی هایویژگی و رفتارها که است

لد، بااتر جامعه یک فرهنگی دانش شتری مقاومت با شان خود از تغییرات مقاب  در بی  به و عوام  به زیرا. دهندمی ن

شندمی تغییر ی آینده  تغییرات، مقاب  در و ندارند ترسی آینده از پایین هایفرهنگ سطح با جوامعِ که حالی در. اندی

 اقبال فرهنگی گرافیک به گرافیک طراحان .لددوندمی تغییر تسددلیم ترراحت و داده نشددان خود از کمتری مقاومت

 :دانست بخش دو در توان می را فرهنگی گرافیک اعتبار و ویژگی. دهند می نشان بیشتری
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سیار هایسلیقه و عقاید بروز قابلیت فرهنگی گرافیک .1 صی ب سترش نوعی امیان یعنی. دارد خود در را ما لخ  گ

 و پیام و محتوا نه اسدت  طراح خود لدود،می تأکید آن بر چه آن تعاریف، این ی همه در. تروسدیع سدطح در «خود»

  ب.مخاط

 اثر تولید از بعدعمال  که دددد آن طراحِ برای دددد گرفتن قرار توجه مورد و لهرت و نام کسب و امضاء دالتن امیانِ .2

 (.3 :1387 مثقالی،) «افتدمی اتفاق

 

 تبلیغ ضد.5

 موضدددوع با همراهی و اِدراک جهت مُثبت بازخوردی دریافت و مُخاطبان به مُثبت پیامی انتقال پی در مُبَلِغ گاهی

ست   تبلیغاتی آگهی مخاطبِ اگر». گذاردمی مخاطبان بر منفی تأثیر و لودمی اولیه هدف علیه امر این ی نتیجه اما ا

 آن کند، تعبیر واقعیت بر منطبق امری را آن ،دریابد کننده ترغیب گُفتاری را تبلیغ که آن جای به ابتدا همان در

 تبلیغاتی، نیرنگ لدددن فاش[  با]  که چرا. کرد خواهد ایجاد او در ناخولددایندی احسدداس تجاری مارک یا محصددول

 وجود به تبلیغ ضد که است لرایطی چنین در(. 7 :1387 مارلال، ارلهوف،) «لودمی برانگیخته او در ناباوری و َلک

 از جامعه، فرهنگی فضدددای نیز و مُخاطبان زبان جامعه، های ویژگی و لدددرایط گرفتن نظر در بدون مُبَلِغ زیرا. آید می

 .نماید عم  نظر مورد هدف خالف بر است ممین که کند می استفاده الگویی

 تبلیغ ضد یدهندهشکل عوامل.5.1

مبلغ  یعنی. دهدمی رخ مُبَلِغ یا و دهندهسفارش هدف و موضوع درک در مُخاطب افتادن التباه به دلی ِ به تبلیغ ِضد

 نگارش عدم تصددویری، عناصددر نادرسددت انتخاب از اعم عواملی اما اسددت  بوده تأثیرگذار و مُثبت تبلیغی خلق فیر در

سب فرم و رنگ کارگیری به عدم ،(دیگر زبان از نادرست یترجمه امالیی، غلط) تبلیغ متن صحیح  عدم طرح، در منا

 به در فرهنگی هماهنگی عدم تبلیغ، نمایش برای مناسب میان انتخاب عدم تبلیغ، نمایش برای مناسب زمان انتخاب

 تأثیرات به مبلغ و لددده اکران ایگسددترده سددطح در آن نولددتاری لددعار یترجمه با صددرفاً که هاییتبلیغ کارگیری

ست ننموده توجه مخاطبان بر آن فرهنگی شابه موارد دیگر و ا لته مخاطبان ذهن بر منفی تأثیر که م  به را آن و گذا

عار مفهوم درک عدم موضدددوع، درک عدم. سدددازدمی مُبَدل منفی بردالدددت با تبلیغ یک  و تجسدددم عدم تبلیغ، لدددُ

 عوام  گرفته، صددورت پژوهش به توجه با. لددوند تبلیغ ضددد به تبلیغ تبدی  باعث توانندمی مناسددب تصددویرسددازی

 :از عبارتند که نمود بندیجمع گروه چهار در توانمی را تبلیغ ضد یدهندهلی 

 ذهنی تبلیغ ضد .1

 زبانی تبلیغ ضد  .2

 موضوعی تبلیغ ضد.3

 .عملیردی تبلیغ ضد ..4

ساس بر را تبلیغ ضد توانمی حال سمی هنرهای سینما، همچون مختلفی های حوزه در فوق عوام  ا  کارییاتور،) تج

سی گرافیک، سانه و( عیا سی مورد لنیداری و دیداری های ر  یک خَلقِ در ازم های ویژگی تبیین به و داده قرار برر

 .پرداخت مختلف های حوزه در پیام مُخاطبان سوی از مُناسب بازخورد دریافت جهت صحیح پیام

 ذهنی تبلیغ ضد.5.2
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 درستی خوانش به بتوان تا نمود توجه آن لناسیسبک ُصوَرِ به بایستمی تبلیغات ساختار در وجوجست و کاوش در

ضامین از ست تبلیغ آن صریح و ضمنی م ساس بر. یافت د شگر، لرایط ا  تواندمی احتمالی و حتمی خوانش دو خوان

 به مُنجَر احتمالی خوانش و لودمی تبلیغ موقعیت و پیام صحیح درک به مُنجَر حتمی خوانش رو این از. بگیرد لی 

 به مُنجَر تواندمی که لرایطی. داردمی وا غلط ذِهنی بردالت به را مخاطب که لودمی فردی و لخصی هایبردالت

 :نمود معرفی ذی  صورت به توانمی را گردد لده طراحی تبلیغ از مخاطب ذهنی بردالت و خوانش تغییر

  موضوع با مُتَناسِب و مناسب محتوای انتخاب عدم .1

 و مُحتوا خَلقِ وجویجسددت در هاویژگی آن اسدداس بر طراح و کندمی دالت مُشددخصددی هایویژگی بر موضددوعی هر

 لانبرای را آن و نموده ترجمه مُخاطبان برای را نظر مورد پیام بتواند تا است  ددد نولتاری یا و بصری خواه ددد ایایده

صاً طراح رو این از. سازد ماندگار سلوگان و متن انتخاب به لخ ضوع برای ا ست ممین که پردازد می مو  محتوا این ا

 .دهد رُخ که است ممین نیز تصاویر گزینش در امر همین. بالد نامناسب یا و ارتباطبی

  تبلیغ در رفته کاربه عبارت دیگر یا و اسلوگان نگارش در التباه.2

 و هافرهنگ و هارسددانه در آن گسددتردهی محدوهی و محتوا لددناخت حاضددر عصددر در طراحان مهم وظایف از ییی

 اسددتفاده خود اثر در آن از و گرفته وام دیگر جای از را ایدهای توجهی بی با طراح گاهی اما.  اسددت مختلف هایزبان

 .گرددمی اثر در معنا تغییر به مُنجر و است همراه التباهاتی با معمواً بردالت و گیریوام این که مینماید 

 زبانی تبلیغ ضد.5.3

 معرفی جهت در مناسب اسلوگان یافتن دنبالِ به مُبلغ نظر، مورد تبلیغ عملیردی یمحدوده و موضوع بررسی از پس

 این در اگر. آیدمی بر هیپوگرام یا و هولوگرام روش دو از ییی براساس د فرهنگی یا و تجاری خواه د نظر مورد کاایی

 .لودمی غلط زبانی دریافت دچار او لود، ارسال مُخاطب به مخدوش صورت به پیام مسیر

 موضوعی تبلیغ ضد.5.4

 مورد در و آیدمی میان به سخن آن عوارض و احوال از یا و اندیشیده آن یدرباره که چیزی آن از است عبارت موضوع

سای  ضیح به ازم .لودمی پیدا حلی راه آن به مربوط م ست تو ضوعی هر هایویژگی که ا ست نحوی به همواره مو  ا

ستقیماً یا ذهن که سطه و م سطه یمداخله با که این یا و کند می درک را آن مختلف جوانب و اجزاء ی رابطه بالوا  وا

 بیشددتر موضددوعات درک جهت تبلیغ ابزار کارایی که اسددت زمان همین در. لددودمی رولددن موضددوع با وی یرابطه

ساس صری طراحی زمان در مُبَلِغ اگر. لود می اح ضوع یک ب صری از مو ستفاده عنا  مثبت، تأثیر جای به که نماید ا

 .نامیممی موضوعی تبلیغ ضد را آن دارد، وا منفی واکنش به را مخاطب

 عملکردی تبلیغ ضد.5.5

 توجه با مُبَلِغ است، میانی و زمانی محدوهی دو یدَربَرگیرنده که تبلیغ عملیردی یمحدوده و موضوع بررسی از پس

. پردازدمی نظر مورد تبلیغاتِ اکرانِ جهت مناسب یرسانه انتخابِ به دهندهسفارش اهداف یا و هدف درنظرگرفتن به

 تبلیغاتی پیام تأثیرگذاری در میان و زمان یمؤلفه دو تأثیر بررسددی به ابتدا بایسددتمی لددده ذکر موارد به توجه با

 :از عبارتند که دارد  همراه به خود با را معنا دو تبلیغ روند در زمان. پرداخت

 تبلیغ اکران زمان: الف

 مخاطبان برای آن تیرار و اکران مدت: ب
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شتر تأثیرگذاری جهت خاص لرایط به مٌبَلِغ موارد این در ست مورد در. نمایدمی توجه مُخاطبان بر تبلیغ پیام بی  نخ

 و بالد کرده تبلیغ به لروع بازار در مشابه محصول یک اگر زیرا. است حیاتی و مهم بسیار تبلیغ لروع زمان انتخاب

 اکران به د لده اکران تبلیغِ مُخاطبانِ فرهنگیِ و اجتماعی لرایط و تبلیغ آن لرایط گرفتن نظر در بدون د نیز مبلغ

سته چشمان با بپردازد، خود تبلیغ سته و لده رقابتی کارزار وارد ب  خواهد همراه به خود تبلیغ برای منفی تأثیر ناخوا

 آن نمایش دفعات و تبلیغ یک اکران زمان مدت ی درباره دوم، مورد در اما. لددودمی زمانی تبلیغ ضددد دچار و دالددت

سان و مُبَلِغان سوی از مختلفی نظریات لنا ست لده ارائه کار  خوانشِ و دهدمی آن به زمانی تعلقِ یک اثر تاریخِ» . ا

 .(312: 1394 مُطلق، ناموَر) «کندمی متأثر زمان آن در خویش ینوبه به را اثر این

 ی نظریه در دارد  وجود نظریه دو ایگسدددترده سدددطح هر در تبلیغات یعرصددده در تبلیغی آثار اکران زمان و نوع در

ستمَر صورت به موضوع تیرار بر متیی که دددد نخست ست مُ ستَمَر تیرار در را بودن تأثیرگذار دددد ا  در. داندمی آن مُ

 نخسدددت ینظریه پیروان. داندمی بودن مؤثر و بودن تأثیرگذار بر بهتری راه را نمایش محدود تعداد دیگر ی نظریه

لد، اثربی کامالً تبلیغی اگر حتی که دارند عقیده  ینتیجه اما. لد خواهد آن موفقیت به مُنجَر نهایتاً ،تیرار و زمان با

! است کافی مؤثر تبلیغات برای نوبت سه تا یک نمایش که سازدمی بازنمود را امر این گرفته صورت تحقیقات منطقیِ

 به پاسددخ نمایش، تیرار بار دو با که رسددید نتیجه این به خود تحقیقات در. م 1970 هایسددال در دونالد مک کالین»

 مؤثر تبلیغات برای هفته در نمایش یک که است کرده مطرح را ایده این نیز جونز فلیپ و میرسد خود اوج به تبلیغات

  «لودمی برده کار به فردی تجربیات اساس بر اما است، محیمی علمی یپشتوانه فاقد نظریه این چند هر. است کافی

ضر دوران در(. 15 :1387 تلیس،) ست دوم دیدگاه با مقبولیت پیشرفته، جوامع در حا  توان می صورت دو هر در اما. ا

 اثر و نموده تبدی  تبلیغ ضددد به را تبلیغ و اسددت الددتباه ترفندی تبلیغ، یک یاندازه از بیش تیرار که گرفت نتیجه

سانه از کنندگان تبلیغ مخاطبان، توجه جلب برای همچنین .گذاردمی مخاطب بر منفی ستفاده جمعی ارتباط هایر  ا

 پیام تأثیر که لددودمی باعث رسددانه صددحیح انتخاب. مجالت و ملی و محلی هایروزنامه تلویزیون، و رادیو: کنندمی

 تبلیغاتی آگهی یک که هنگامی. گردد تبلیغ ضد باعث رسانه یک نامناسب انتخاب که بسا چه. لود تردرست و بیشتر

 دیدگان مقاب  در بیلبورد عنوان به اگر گردد، مواجه عموم اسدددتقبال با و لدددده طراحی مجله یک در چاپ برای

 توانمی لددرایطی چنین در. بماند تأثیرگذار قب  یاندازه به که ندارد وجود تضددمینی هیچ لددود، داده قرار مخاطبان

 .است لده تبلیغ ضد دچار عملیردی نظر از فوق آگهی که گفت

 گیرینتیجه

لته در صویری صورت به اکثراً تبلیغات عمومی، خوانش امیان عدم دلی  به گذ  عنوان به هادکان َسردَرِ بر که بود ت

 است این مسلم قدر. است لدهمی گرفته بهره مجموعه آن خدمات معرفی جهت موارد دیگر و آگهی یا و نشان تابلو،

. بالددد مخاطبان اذهان در پیام و محصددول یک ماندگاری سددبب تواند نمی دیگر عوام  کمک بدون تبلیغی هیچ که

 از مفیدی و فراوان اطالعات که اسددت نیاز نتیجه در. اسددت کنندهمصددرف برای کام  جزییات نمایش تبلیغ از هدف

صرف ست تبلیغ مخاطب همان که) کنندهم سترس در(  ا لد د ست ازم. با صرف لود دریافته که ا  یک کنندگانم

. کند کمک تر صحیح تبلیغ به تواند می زندگیشان چگونگی بررسی و چرایی درک حتی. کنندمی زندگی کجا محصول

 دالددته فراوان تأثیر که گرفت نظر در طرحی هاآن برای توان می بهتر مُخاطبان، افیار و ها ویژگی دانسددتن با چراکه

 تبلیغاتی هایلرکت لحظه هر در. است لده ناپذیراجتناب تبلیغات از جستن یاری کاری هر انجام برای امروزه. بالد
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 مطالب براساس .بیابند مخاطبان ی جامعه در خود کالم نفوذ برای فردی به منحصر و تازه راه که هستند آن دنبال به

 آگهی یک مخاطب اگر که نمود بندیجمع توانمی چنین مخاطبان سددوی از خوانشددی سددطوح تفاوت و لددده ذکر

 احسددداس ببیند، واقعی را آن کند، احسددداس کننده توجه جلب پیامی عنوان به را تبلیغ که آن جای به تبلیغاتی

لایندی سبت ناخو  برانگیخته در او در ناباوری و لک تبلیغاتی، نیرنگ لدن فاش با چراکه. یافت خواهد پیام آن به ن

 مخاطب، پیام، ،( مبلغ) منبع ابعاد از متأثر فرهنگی تبلیغات اثربخشددی ها،داده از برخاسددته الگوی مطابق. لددودمی

 نگرش، تغییر آگاهی، فهم، و توجه لدددام  فرهنگی تبلیغات بخشدددی اثر مختلف سدددطوح. اسدددت محیط و رسدددانه

سازی، ضایتی رفتار مراقبتی، رفتار درونی شارکتی رفتار و ر ست م  عوام  از ییی تبلیغات فرایند در مبلغ بودن عام . ا

 با تبلیغ ارتباطی مسدددیر یا و تبلیغ فرایند خلق مسدددیر در اگر مبلغ راسدددتا همین در. اسدددت مخاطبان بر تأثیرگذار

 نماید، دفع را آن و نشود ترغیب پیام درک و دیدن به مخاطب که نماید ایجاد را موانعی ناخواسته صورتبه مخاطبان

 تبلیغ از نادرسددت بردالددت و لددده مغالطه دچار تبلیغ موضددوع به نسددبت مخاطب زیرا. گیردمی لددی  تبلیغ ضددد

 درک عدم چون ترکلی عناوین در توان می را نمایند، تبدی  تبلیغ ضد به را تبلیغ که عواملی کلی صورت به. نمایدمی

ضوع، سم عدم تبلیغ، ُلعار مفهوم درک عدم مو سازی و تج صویر سب ت سته منا  لی  عوام  بنابراین. نمود بندید

 ضدتبلیغ زبانی، ضدتبلیغ ذهنی، ضدتبلیغ از عبارتند که نمود بندیجمع گروه چهار در توانمی را تبلیغ ضد یدهنده

 .عملیردی ضدتبلیغ و موضوعی
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