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چکیده:

 ٍ َّیت دّی ضکل در دارًذ، ایراًی جاهؼِ در فراگیری ٍ تام حضَر ٍ رٍزافسٍى رضذ کِ جذیذ اجتواػی ّای ضثکِ ًمص

 دلیل تِ اجتواػی، ّای ضثکِ اهرٍزُ. است ًطذًی اًکار اجتواػی، هختلف ّای ًمص ٍ الطار از لالثی تصَرات ایجاد ٍ  فرٌّگ

 تثلیغات رایگاى اتسارّای جَیٌذگاى ترای الَصَلی سْل اّذاف ػٌَاى تِ رایگاى، دسترسی ٍ ٍسیغ هخاطثاى پَضص، گستردگی

 فضای فؼاالى تیطتریي ّا، پژٍّص ٍ آهار آخریي طثك کِ دار خاًِ زًاى خصَظ تِ ٍ زًاى هیاى ایي در. اًذ درآهذُ کار ٍ کسة ٍ

 فؼاالى درآهذ کسة ٍ تثلیغات ترای هطلَتی اّذاف طثیؼی طَر تِ دٌّذ، هی تطکیل را هجازی اجتواػی ّای ضثکِ ٍ هجازی

 تحریک ٍ تْییج جْت در کِ اجتواػی ّای ضثکِ در تثلیغاتی ّای هتي ٍسیغ هطاّذُ. ّستٌذ هجازی فضای التصادی

 اًجام ترای تلٌگری دارًذ، زًاًِ جٌسیتی ّای کلیطِ تر هثتٌی ٍ زدُ جٌسیت هَّي، هحتَایی خَد، هطتریاى ٍ هخاطثیي

 ضٌاسی آسیة ّذف تا اجتواػی ّای ضثکِ در هحَر زى تثلیغات هحتَای تحلیل پژٍّص، ایي اصلی ّذف. گردیذ حاضر پژٍّص

 رٍضي را حمیمت ایي هستَر، تثلیغی ّای پیام تررسی. است تثلیغات ایي در هستتر فرٌّگی هٌفی پیاهذّای تررسی ٍ آى

 جٌسیت هٌفی تصاٍیر دادى ضکل تِ اجتواػی، ٍ رسوی ًظارت ّرگًَِ از دٍری دلیل تِ تثلیغات، ایي هحتَای کِ سازد هی

 تثلیغات حاضر، پژٍّص در. ضَد هی هٌجر ایراًی زى از جؼلی َّیت ترساختي ٍ ًادرست لالثی تصَرات تحکین ٍ زًاى از زدُ

 ّای یافتِ اساس تر. است گرفتِ لرار ٍاکاٍی هَرد هحتَا تحلیل رٍش تا تلگرام اجتواػی ضثکِ از تسرگ کاًال دٍ در هحَر زى

 تِ «خَب زى» هفَْم از زدُ جٌسیت تصَیری دارد، هجازی فضای در ٍسیؼی تسیار هخاطة کِ تثلیغات ایي هحتَای پژٍّص،

 هستَر تصَیر تا تطثیك ٍ تغییر جْت در تالش ترای هخاطة ترای رٍاًی فطار ًَػی حاٍی کِ تصَیری. کٌذ هی الماء هخاطة

 در کِ دارد را ایي پتاًسیل ًیس ٍ است زًاى ػلیِ خطًَت اػوال هصذاق ًَػی تِ سازی تصَیر ایي هٌظر، ایي از ٍ دارد

 ٍ هٌاسة ّای پیام جایگسیٌی ترای ریسی ترًاهِ ها اگر رسذ هی ًظر تِ. کٌذ ایفا اساسی ًمطی زى تِ اتسارگرایاًِ ًگاُ دّی ضکل

 رفتي ّذر تِ ضاّذ کِ زهاًی ًیست دٍر تاضین، ًذاضتِ هحَر زى هجازی تثلیغات ًَع ایي در هستتر هفاّین کٌٌذُ خٌثی

 ٍ هستمل َّیت ًْادى تٌا ٍ زًاى َّیت ٍ چْرُ از زدایی کلیطِ هسیر در زًاى حَزُ اجتواػی فؼاالى ّای تالش تواهی

 .تاضین ایراًی زى هٌذ ػست
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