
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789
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 چکیده:

 
أثیر بر ؛ و عاملی ارتباطی برای ت"انتقال نظرات یا اعالن اطالعات خاص به منظور کسب آراء یا تمایالت مطلوب"تبلیغات عبات است از:

مخاطب و تغییر نگرش، انگیزش و دانش و رفتار اوست. تغییر نگرش، هدف اصلیِ تبلیغات است. تا محرکی برای مخاطب جلب توجه نکند، 

-کنندهکردن باشد. پیام زمانی اقناعقطعاً تأثیری نیز در تغییر نگرش وی نخواهدداشت. محرک باید دارای معنا و مفهوم باشد، تا قابل درک

یادبماند، و در نهایت موجب شود، بهشود، آموختهشود. تبلیغ باید در معرض دیدقرارگیرد، درککه توسط گیرنده آموخته و پذیرفته است

-های گذشتههای تبلیغاتی با روشگیرد، و این دلیلِ اصلیِ به آخرِخط رسیدن شیوهطورکلی، تبلیغات انواع ارتباطات را دربرمیشود. بهعمل

-است تبلیغات مُردهتوان مخاطب، تغییر روند بازار و خود تبلیغات دانست. اما چگونه ممکندلیل عمده دراین ناکارآمدی را میاست. سه 

آید، منظور مرگ خودِ این هنر نیست، بلکه منظور مرگ کارکردِ میمیانجا حضوردارد؟ وقتی از مرگ نقاشی سخن بهکه همهباشد، درحالی

است. تبلیغات هم همان مسیری است، و به هنر تبدیل شدهدادهدهندۀ واقعیت است. زیرا کارکردِ ارتباطی خود را ازدستآن به عنوان بازتاب

ها و روند، منجر به پدیدآمدن روشسازی، نقاشی و شعر رفتند. تحوالت جدید در حوزۀ تبلیغات، برای مبارزه با اینرود که مجسمهرا می

های جدید، از تکنولوژی و تفکر است. در روشها قراردادهکنندگان و مخاطبان آنهای جدیدی را در برابر تبلیغافق های نوین شده، کهرسانه

-غیرمتعارف)امبینت( بوجودآمد. تبلیغاتدلیل نیاز به استفاده از تبلیغاتهمینشود. بههای نوین استفاده میمحور برای خلق ایدهمخاطب

های سنتی تبلیغاتِ عمومی و ذاتاً شهری است؛ و با فرمسقف، فضایتبلیغات باز، یعنی تبلیغات در فضای بدون غیرمتعارف، جز زیرمجموعۀ

دارند که مخاطب موجودی منفعل و رهگذر طور ضمنی به این نکته اشارهحال، بهبسیاردارد. درعینخانه مثل تبلیغات تلویزیونی تفاوتدرون

شود. امبینت یک رسانۀ محیطیِ فراگیرِ هشداردهنده است، که های بصری و چشمگیر برانگیختهیلۀ پیاموساش بهاست، که باید کنجکاوی

 تواند بین مردم با تکنولوژی و غیره تعامل و تبادل ارتباطی و اطالعاتی ایجاد کند. در هر زمان و مکانی که می
 

 تبلیغ، ناکارآمدی تبلیغات، تبلیغات غیرمتعارف. واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

یابد، و هدف آن نفوذ در عقاید تبلیغات اثری است که به وسیلۀ یک شخص یا یک مؤسسۀ معین انتشار می"دانیل جی.استاریچ معتقد است:

. تبلیغ عاملی ارتباطی برای تأثیر بر مخاطب و تغییر نگرش، انگیزش و دانش و رفتار اوست. تغییر نگرش، هدف اصلیِ "و افکار مردم است

برند. ارسطو اولین کسی بود که تئوری جامعی برای ات است. از تغییر نگرش در روانشناسی اجتماعی به متقاعدسازی)اقناع( نام میتبلیغ

که تبلیغات بر در قرن بیستم نیز برای این .اقناع وضع کرد. تئوری ارسطو سه جنبۀ اقناع را تعیین کرد. منبع، پیام و احساس مخاطب.

-شناسیهای جدید برای اقناع مخاطب برگرفته از سه مکتب اصلی روانشده است. تئوریاشد، سه تئوری درنظر گرفتهمخاطب تأثیرگذار ب

ونس "ترین نوع اقناع است، که توسطاند. رویکرد روانکاوی به اقناع، شناختهروانکاوی، نظریۀ یادگیری و رویکرد شناختی نشأت گرفته

های تبلیغاتی با استفادۀ مخفیانه از اصول روانکاوی، ستقبال عموم قرارگرفت. به اعتقاد پاکارد، شرکتم مطرح شد، و مورد ا1957در "پاکارد

یکی از سؤاالت  آوری قوی و مؤثرند. اما تبلیغات امروزی دیگر کارآیی گذشته را ندارند.کنند که به نحو اعجابهایی را خلق میاگهی

گیرد، و این به طور کلی، تبلیغات انواع ارتباطات را دربرمی های سنتی کارائی زیادی ندارند؟چرا تبلیغات به روشپژوهش زیر این است که 

های گذشته است. به عبارت دیگر، ابزار و فنونِ گذشته، دیگر کارایی قبل های تبلیغاتی با روشخود، دلیلِ اصلی به آخر خط رسیدن شیوه

های تلویزیونی، تکنولوژی اینترنت، موبایل سال اخیر، به دلیل تعدّد کانال20است. درنتی مُردههای سرا ندارند، و تبلیغات با استفاده از روش

ور تغییر پذیر به کُنشها از حالت کُنشهای اجتماعی، عادات مخاطب متکثر و متنوع شده، و ارتباط مخاطب با رسانهها و شبکهو پیامک

زمینۀ زندگی روزمرۀ مردم به ی تجاری جدید، تبلیغات چه در سطح شهر و چه در پساست. درضمن، با افزایش روزافزون برندهایافته

است، و برمحور سود شرکت و نه سود های تبلیغاتی یک جانبهاست. از نظر مخاطب، معموالً پیامآمیز تبدیل شدهای مزاحمتهمهمه

کند. گاهی نیز تبلیغات به نحوی بدتر عمل بیند، و بدان توجهی نمیخواند، نمیها را نمیمشتری استوار است. در نتیجه، کالً مخاطب آگهی

کند. گاهی این داللت بر مفهوم متضاد، آنقدر قوی است که در نهایت کند، یعنی پیامی کامالً متضاد با آنچه مقصود اولیه بود، منتشر میمی

غات به آخر خط برسد، این است که اصول بازار و اساس تجارت شود. از دیگر دالیلی که باعث شده تا تبلیکننده تمام میبه ضرر تبلیغ

ها برای نخستین بار شروع به تبلیغات کردند، که شرکتعوض شده است. هدف تبلیغات، فروش کاالی بیشتر، به افراد بیشتر است. زمانی

ها، بجای های تبلیغاتی و مدیران اجرایی آنژانسها فروش بیشتر کاالها و خدماتشان بود. اما در طول راه اشتباهی رخ داد. آهدف اصلی آن

که به مشتریان کمک کنند تا کاالی که تمرکزشان را بر روی مشتریان و مصرف کنندگان خود قرر دهند، عاشق خود شدند، و بجای آنآن

مرکز خود را بر روی جوایز تبلیغاتی هایشان پنهان کردند. هالۀ اسرارآمیزی به دور خودکشیدند، و تبیشتری بفروشند، خود را پشت خالقیت

 قرار دادند، و تبلیغات را یک اثر ادبی خواندند، نه راهی برای ایجاد ارتباط با مخاطب. واقعیت این است که تبلیغات یک هنر نیست، شاید

گیری است. ددرصد قابل اندازهشود، اما در ارزیابی نهایی یک علم است، که نتایج آن صجا کمی ظرافت هنری در آن بکارگرفتهاینجا و آن

بینید. درست مثل کنید، آگهی تبلیغاتی میکه همه جا حضوردارد؟ به هرطرف که نگاه میچگونه ممکن است تبلیغات مُرده باشد، در حالی

م، منظورمان زنیکه امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه است. وقتی از مرگ نقاشی حرف مینقاشی، نقاشی هم مرده است؛ با این

توان ها پس از اختراع داگروتیپ، میدهندۀ واقعیت است. سالمرگ خودِ این هنر نیست، بلکه منظور مرگ کارکردِ آن به عنوان بازتاب

رفت. دوران سقوط نقاشی و ظهور عکاسی نامید. قبل از اختراع دوربین عکاسی، نقاشی برای نشان دادن چهره  و روابط اجتماعی بکار می

است، اما نقاشی امروزی به یک شیوۀ هنری تبدیل شده، که تقریباً به طور ر عصر حاضر، نقاشی هنوز هم به همان محبوبیت دوران گذشتهد

داده، و فقط به است. به همین معنا، تبلیغات هم امروز کارکرد خود را به عنوان سازندۀ یک نام تجاری از دستکامل از واقعیت دورافتاده

گذاری برای تبلیغات به ها از سرمایههنر زنده است. نشانۀ دیگر دال بر مشکالت عظیم در حرفۀ تبلیغات، روی آوردن شرکتعنوان یک 

های وجود کنندگان جز(است. از دیگر نشانه)چه در معامالت کلی و چه برای مصرف1های جانبی و پروموشنگذاری جهت فعالیتسرمایه

تبلیغات یکی دیگر از سؤاالت اساسی این پژوهش این است که  های جایگزین است. ها به رسانهپیش آن مشکل در تبلیغات، توجه بیش از

هایی غیر از چاپ، های تبلیغاتی به دنبال راهمروزه مشتریان آژانسا تأثیری در احیا هدف اصلی تبلیغات دارد؟ چیست؟ و چه  غیرمتعارف

کنند. تبلیغات میشان صرفهای تبلیغاتیهای جالب و تا حدی برای صرف پولتند، و شیوهانتشار یا تبلیغات رادیویی و تلویزیونی هس

                                                           
1 Promotion:.نحوۀ ارایه کاال به شیوۀ تبلیغاتی مثل تخفیفهای ویژه، اهدای کاالی رایگان در ازا خرید و غیره میباشد 
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کنندگان و های جدیدی را در برابر تبلیغاست، و افقرفتِ تبلیغات از این معضل پدیدآمدهغیرمتعارف نیز راه حلی جدید برای برون

 شود. های نوین استفاده میمحور برای خلق ایدهی و تفکر مخاطبهای جدید، از تکنولوژاست. در روشها قراردادهمخاطبان آن

 

  شناسی پژوهش:روش

شناسی، روانشناسی و بازاریابی در ارتباط است، های جامعهجایی که تبلیغات غیرمتعارف در حیطۀ علوم انسانی قراردارد، و با حوزهاز آن

گذرد)حدود دودهه(،و اطالعات نظری و کوتاهی از تولد این نوع تبلیغات میشود. ازطرفی،  عمر موضوعی پیچیده و چندگانه محسوب می

عملی کمی در این باب وجود دارد، لذا روش تحقیق مناسب برای پژوهش فوق، روش تحقیق کیفی و تحلیلی و غیرتعاملی است، که به این 

های شود. در پژوهشناوین توصیفی و مفهومی استفاده میشود. در این نوع تحقیق از عهای تحلیلی نیز گفته میها، پژوهشگونه پژوهش

یافتن معانی متفاوت تحلیل مفاهیم، محقق ممکن است معنی عمومی یا ذاتی یک مفهوم را مورد مطالعه قرار دهد، و یا ممکن است در پی

-پژوهش فوق به صورت کتابخانههای آوری دادهجمع باشد، و یا شرایط استفادۀ مناسب از یک مفهوم را مورد بررسی قرار دهد.

 باشد.ای)مقاله،کتاب،سایت( می

 

 سؤاالت پژوهش:  

این مقاله، برای  تأثیری در احیا هدف اصلی تبلیغات دارد؟چه تبلیغات غیرمتعارف  های سنتی کارائی زیادی ندارند؟چرا تبلیغات به روش 

اکارآمدی تبلیغات از سه نهدف تبلیغات و انواع تبلیغات، به دنبال دالیل  رسیدن  به پاسخی مناسب برای سؤاالت فوق، بعد از تعریف تبلیغ،

 رفت از مشکل کنونی تبلیغات خواهدبود. حلی نوین برای بروندیدگاه مخاطب، بازاریابی و تبلیغات است، و سپس به دنبال راه

 

 تعریف تبلیغات

است: شدهمثالً در فرهنگ لغت معین برای تبلیغ اینگونه توضیح داده هاومتون مختلف، تعاریف متفاوتی از تبلیغات آمده است.در کتاب

مه رسانیدن پیام یا خبر یا مطلبی به مردم، و ابالغ کردن یعنی موضوعی را با انتشار اخبار توسط وسایل مختلف مثل رادیو، تلویزیون، روزنا

که تبلیغات عبارت است از ارتباط نقاط مشترکی وجود دارد، این (. اما در تمامی تعاریف،1387و غیره در اذهان عمومی جاگیرکردن)معین.

وجه برای مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی برای های مختلف در قبال دریافتِو معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل

انتقال نظرات یا اعالن اطالعات "ست از:(. تبلیغات عبات ا1393اند.)سلیمانی بشلی؛رضائی.مخاطبانی که به نحوی در پیام مشخص شده

تبلیغات اثری است که به وسیلۀ یک شخص یا یک "معتقد است:2. دانیل جی.استاریچ"خاص به منظور کسب آراء یا تمایالت مطلوب

خاطب و تغییر . تبلیغ عاملی ارتباطی است برای تأثیر بر م"یابد، و هدف آن نفوذ در عقاید و افکار مردم استمؤسسۀ معین انتشار می

 (.1390نگرش، انگیزش و دانش و رفتار اوست.)روستا؛خویه.

 

 هدف تبلیغات
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کند به مخاطب بیاموزد، یا برای شود، کسی سعی میای خریداری میشود، یا کتاب و مجله و روزنامههربار که رادیو یا تلویزیون روشن می

گذاشتن بر فالن نسخه از اقدام صحیح، حقیقی یا زیبا او را قانع ن کاندیدا یا صحهخرید فالن کاال او را راضی کند، یا برای رأی دادن به فال

تواند بسیارزیرکانه و یا حتی غیرعمدی باشد. تواند باشد. این نفوذ میکند. این هدفِ تبلیغات کامالً واضح است، و نفوذ از این آشکارتر نمی

های او العملتواند برنحوۀ نگرش فرد به جهان و چگونگی عکسچیزی نیست، می گر به طور مستقیم درصدد فروشکه ارتباطحتی زمانی

 (.1389اش تأثیرگذارباشد.)پراتکانیس؛آرُنسون.نسبت به وقایع مهم زندگی

ظریاتِ برند. به طورکلی، ن)اقناع( نام می 3تغییر نگرش، هدف اصلیِ تبلیغات است. از تغییر نگرش در روانشناسی اجتماعی به متقاعدسازی

شوند. محرک یعنی عامل تغییر نگرش، یا همان عاملی که بواسطۀ آن طرز تغییر نگرش به دو دستۀ محرک پاسخ و شناختی تقسیم می

کند. بنابراین تا محرکی برای مخاطب جلب توجه نکند، قطعاً تأثیری نیز در تغییر نگرش وی نخواهدداشت. از سوی تفکر مخاطب تغییر می

ای که جذاب و قابل درک باشد، مورد پذیرش کردن باشد. در نهایت پیام نهفتهید دارای معنا و مفهوم باشد، تا قابل درکدیگر، محرک با

 (. 1386گیرد، زیرا این پذیرش محتواست که پاسخ تغییر نگرش را بهمراه خواهدداشت.)مکیانی.قرارمی

و احساس  5، پیام4تئوری ارسطو سه جنبۀ اقناع را تعیین کرد. منبعارسطو اولین کسی بود که تئوری جامعی برای اقناع وضع کرد. 

کرد که خطیب خود را شخص خوب و قابل اعتمادی هایی نمود. مثالً توصیه میدهندۀ آتی توصیهارسطو برای هر جنبه به پیام  .6مخاطب

دانست. سیسرو، اسات مخاطبان را امری حیاتی مینشان دهد. پیام باید متناسب با اعتقادات مخاطبان تنظیم شود. همچنین او درک احس

ای داشت: مجذوب کردن)جاانداختن اعتبار گانههای ارسطو موافق بود. او نیز دستورالعمل سهحقوقدان رومی نیز با بسیاری از گفته

که تبلیغات بر ستم نیز برای اینکردن)مخاطبان را از احساس انباشتن(. در قرن بیخطیب(، آموختن)عرضۀ پیام با استدالل درست( و منقلب

-شناسیهای جدید برای اقناع مخاطب برگرفته از سه مکتب اصلی روانشده است. تئوریمخاطب تأثیرگذار باشد، سه تئوری درنظر گرفته

ونس "ت، که توسطترین نوع اقناع اساند. رویکرد روانکاوی به اقناع، شناختهروانکاوی، نظریۀ یادگیری و رویکرد شناختی نشأت گرفته

های تبلیغاتی با استفادۀ مخفیانه از اصول روانکاوی، م مطرح شد، و مورد استقبال عموم قرارگرفت. به اعتقاد پاکارد، شرکت1957در "پاکارد

ای گهی، عدهم برای تهیۀ آ1950ها در دهۀ چیآوری قوی و مؤثرند. وی معتقدبود که تبلیغاتکنند که به نحو اعجابهایی را خلق میاگهی

خود را داشت. در مقابل، مبانی اقناع بر اساس تئوری "مرداعماق"ای کردند. هر مؤسسهمیبودند، استخدامرا که آموزش روانکاوی دیده

شود. براساس تئوری یادگیری، پیام اقناعی زمانی ها و مبلغان سیاسی بکارگرفته میچییادگیری، حدود یک قرن است که توسط تبلیغات

یادبماند، و در شود، بهشود، آموختهشود. تبلیغ باید در معرض دید قرار گیرد، درکاست که توسط گیرنده آموخته و پذیرفتهکنندهناعاق

م، به 1917درسال  7است. مثالً والتر دیل اسکاتنهایت موجب عمل شود. اصول تئوری یادگیری در طراحی ارتباطات مؤثر واقع شده

های رنگین و بلندآوا(، تداعی)محتوای پیام را با درپی آگهی(، شدت)استفاده از آگهیکرد که با تکرار)پخش پیه میگران توصیتبلیغات

ای م، رهیافت تازه1960های خود را افزایش دهند. در اواخر دهۀ های آگهیتجارب گیرنده ربط دادن( و ابتکار)متمایزنمودن آگهی( یادآوری

پدیدآمد. بر اساس این رهیافت، اقناع یک گیرندۀ منفعل پیام که مطیع اصول تئوری یادگیری  "ت واکنش ادراکیرهیاف"برای اقناع به نام 

ای فعال در فرایند اقناع است. عامل مهم تعیین کننده در اقناع، افکاری است که در کنندهباشد، موردنظر نیست، بلکه هدف جذب شرکت

یابد. به بیانی دیگر، اقناع به چگونگی تفسیر و واکنش گیرنده، با توجه به شخص، ریان میحین دیدن یا شنیدن پیام در فکرِ شخص ج

 (. 1389موقعیت و گیرایی پیام، بستگی دارد.)پراتکانیس؛آرُنسون.

                                                           
3 persuasion 
4 ethos 
5 logos 
6 pathos 
7 Walter Dill scout 
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 انواع تبلیغات 

بلیغات را به دو دستۀ اساسی توان تشود. در این راستا، میمیدر عصر تبلیغات و دنیای ارتباطات، تبلیغات یک فرایند ارتباطی محسوب

 تبلیغات تجاری و تبلیغات سیاسی تقسیم کرد.

 تبلیغات تجاری

از دوران ماقبل تاریخ همواره نوعی ارتباط دربارۀ آگاهی از وجود و دردسترس بودن اجناس و کاالها وجود داشته است. بنابراین تبلیغات 

ولی بعد از انقالب صنعتی به دلیل باال رفتن حجم تولیدات، دیگر فروش مقولۀ های اخیر باشد، ای جدید نیست که مربوط به سالمقوله

راحتی نبود. به دلیل تولید انبوه، تمایز بین محصوالت تولیدی ناچیز شد، و بیشتر محصوالت استاندارد و یکسان شدند. همچنین به دلیل 

-کنندگان قرار نمیت مانند گذشته به سهولت در اختیار مصرفکننده، اطالعات محصوالت و خدمافاصلۀ زیاد بین تولیدکننده و مصرف

های جمعی تبلیغات گرفت. لذا نیاز به کانال ارتباطیِ جدیدی پدیدآمد. این مهم، با اختراع ماشین چاپ، رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه

 (.1393رشد بیشتری یافت.)سلیمانی بشلی؛رضائی.

توان محصوالت)تجاری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی(بیشتری را به مشتریان بیشتری فروخت. میتبلیغات در مجموع آن است که چگونه 

های چاپی های تجاری مثل آگهیزیرا تبلیغات، چیزی جز فروش بیشتر، به افراد بیشتر نیست. اولین تصور بیشتر مردم از تبلیغات، آگهی

هایی را که بر روی بدنۀ های عمومی یا آنهم تابلوهای بزرگ تبلیغاتی مکانهای رادیویی است. شماری ها و یا آگهیها، مجلهروزنامه

های دهند. اما از آگهیمیگذارند. این تعاریف تنها بخش کوچکی از دنیای تبلیغات را تشکیلچسبانند، به حساب تبلیغات میها میاتوبوس

بندی محصول، چگونگیِ رفتار با کارمندان، ی، رادیویی، بستهتجاری تلویزیونی که نور چشمی صنعت تبلیغات است، تا تبلیغات چاپ

هایی که توسط شرکت شود، برنامههای ساالنه، مقاالتی که دربارۀ شرکت یا سازمان چاپ میچگونگیِ رفتارِ کارمندان با مشتریان، گزارش

شود تا چیزی از شود، یا هر کاری که انجام میشوند، حتی روشی که برای یک موفقیت یا ناکامی غیرمنتظره انتخاب میحمایت مالی می

ها و نظریات مخاطب در مورد شرکت و محصول تأثیر ها بر روی اندیشهیک نام تجاری به مشتریان انتقال یابد، تا در نهایت همۀ این

 .  (1391شود.)زیمن.میکند که محصولی را بخرند یا نخرند، جز تبلیغات محسوبها را مصممگذاشته، و آن

 تبلیغات سیاسی)پروپاگاندا(

های اتوبوس و تاکسی، های سپر اتومبیل، آگهیگذرد. اعالنات، پوستر، برچسبهای جمعی میبیش از نیمی از اوقات بیداری افراد با رسانه

رسد هیچ مکانی از تبلیغات های کاالهای گوناگون، که هر یک دارای پیام بازاریابی است. بنظرمیها و برچسبای پر از بستهگنجۀ آشپزخانه

اتفاق سیاستمداران نیز مشاوران ارتباط جمعی و بهدر امان نیست. اما اقناع کردن، منحصر به تبلیغات و بازاریابی نیست، بلکه اکثر قریب

  (.1389تکانیس؛آرُنسون.برند.)پرادارند، و از مشاورۀ آنان در جهت اقناع عام و پیروزی در انتخابات بهرهکارشناسان سیاسی در استخدام

مورد  "جمعیت مذهبی برای تبلیغ ایمان"گذارواژۀ تبلیغات پروپاگاندا، نخستین بار در قرن هفدهم، و زمان پاپگریگوری پانزدهم، بنیان

گونه از تبلیغات ، اینشد. اواخر قرن نوزدهم و اوایل بیستماستفاده قرارگرفت. بعدها عالوه بر مذهب برای انتشار عقاید سیاسی نیز بکارگرفته

نگریستند، اما در همان دوران م به تبلیغات حکومت با دیدی مثبت می1930روی مبلغان قرارداد. مردم آلمان در دهۀ های جدیدی پیشراه

یدند. تبلیغات ناممی "روانیجنگ"و یا "آموزش"،"اطالعات"پذیرفتند، و آن راهای تبلیغاتی را نمیدر کشورهای دموکراتیک، مردم فعالیت

 "ویکتوریا اُدانل"و"گارث اس جووت"نامد، و تبلیغات را هنر متقاعدسازی می "دیوید ولش"دارد.  با هر نام و عنوانی، قصد تغییر نگرش

م برای ها و رفتار مستقیها و دستکاری شناختدادن به برداشتمند برای شکلتالش عامدانه و نظام"کنند:گونه تعریف میتبلیغات را این
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های نوین ارتباط جمعی در قرن بیستم، مسیرهایی را برای انتشار مطالبی رسانه "بخشد.کننده را تحقق میحصول پاسخی که مقصود تبلیغ

کردند. به دلیل فرهنگ های جمعیتی در جهت اهداف خاص سیاسی است، تأمینها اثرگذاری، متقاعدسازی، تغییر و مهارگروهکه هدف آن

های دیداری همچون پوستر، سینما وتلویزیون بسیار کاربردداشت. آلمانِ نازی ری و سطح پایین سواد عمومی، استفاده از رسانهسنتی دیدا

ها کردن آنو شوریِ تحت حاکمیتِ لنین و استالین، تبلیغات را برای بسیج عمومی و کنترل کل جامعه، سرکوب و ترور مخالفان و به مطیع

شناسی (. امروزه معنای کلمۀ پروپاگاندا،  به تلقین یا نفوذ جمعی از طریق دستکاری نمادها و روان1382تند.)کارترز.دانسبسیار حیاتی می

طوری که شخص آن نظر را از آن است، بهکنندهنظری با هدف نهایی پذیرشِ داوطلبانۀ دریافتاست. پروپاگاندا، انتقال نقطهیافتهفرد تکامل

 (.1389کانیس؛آرُنسون.کند.)پراتخویش تلقی

 

 دالیل ناکارآمدی امروزی تبلیغات

 پردازیم.از سه دیدگاه مخاطب، بازاریابی و تبلیغات به بررسی می

 مخاطب

کن، تلگراف و غیره، که حاصل آن تولیدِ هرچه پاکانقالب صنعتی شاهد اختراعات بسیاری از ابزارهای جدید بود. موتوربخار، دستگاه  پنبه

برای بازار عمومی بود. تولیدِ فزایندۀ کاال دیدن معنا بود که محصوالت نه فقط به منظور رفع نیاز، بلکه به فرمان مُد و سلیقه نیز بیشترکاال 

شدند. با ظهور هر یک از دادهشوند. برای اقناع مردم به خرید انبوه، ضرورتاً تولیدکنندگان به سوی حراج و بازاریابی سوقخریداری می

م، 1950م، تلویزیون در دهۀ 1930م، رادیو در دهۀ 1880های کثیراالنتشار در دهۀ ها در قرن هفدهم، مجلهتباط جمعی، چاپخانهوسایل ار

سرعت وارد ها هم بهیافتند. البته دانشگاهتری دستهای آسانم، تولیدکنندگان به راه1980های شخصی و بازاریابی از راه دور از دهۀ نامه

، "مبانی تبلیغات"کردن بودند، با عناوینی از قبیلم، مواد دروسی جدید که همگی در خدمت اقناع1890اوایل دهۀ  عمل شدند. در

 (. 1389ها شدند.)پراتکانیس؛آرُنسون.وارد برنامۀ درسی دانشگاه "فروشیفروشی و خردهعمده"، "فروشندگی"

های گذشته های تبلیغاتی با روشن خود، دلیلِ اصلی به آخر خط رسیدن شیوهگیرد، و ایبه طور کلی، تبلیغات انواع ارتباطات را دربرمی

سال اخیر، 20های سنتی مُرده است. دراست. به عبارت دیگر، ابزار و فنونِ گذشته، دیگر کارایی قبل را ندارند، و تبلیغات با استفاده از روش

های اجتماعی، عادات مخاطب متکثر و متنوع شده، و ها و شبکهیل و پیامکهای تلویزیونی، تکنولوژی اینترنت، موبابه دلیل تعدّد کانال

است. درضمن، با افزایش روزافزون برندهای تجاری جدید، تبلیغات چه ور تغییر یافتهپذیر به کُنشها از حالت کُنشارتباط مخاطب با رسانه

 (. 1392بداغ خان؛صالحی.است.)شاهآمیز تبدیل شدهحمتای مزازمینۀ زندگی روزمرۀ مردم به همهمهدر سطح شهر و چه در پس

توانست به شکل مباحثه، مناظره، مذاکره یا صحبتی با ادلۀ مناسب له یا علیه یک پیشنهاد وگو برای اقناع میدر یونان و روم باستان، گفت

کند. تا جایی که کنده از پیام زندگی میمشخص باشد. نتیجۀ نهایی، آموزش شنوندگان و سخنرانان بود. انسان امروزی در محیطی آ

گر باید پیام را طوری شود. در این محیط آکنده از پیام، ارتباطمحسوب می "زدهپیام"کند، یک جامعۀ ای که در آن زندگی میجامعه

ها چنان غرق در پیامنده آندیگر، گیرکند. ازسویای در این محیط شلوغ به خود جلبکند که نه تنها جذاب باشد، بلکه توجه ویژهمطرح

توانست می "پیوریتن"است. اگر خطبۀ واعظاست که از تخصیص انرژی مغزیِ ضروری برای فهم بسیاری از مسائل مهم روز عاجز شدهشده

ام هفته را به توانست تممی"پیوریتن"دارد. اگرکردن فرصتثانیه برای اقناع30دوساعت به طول انجامد، امروزه یک آگهی تلویزیونی تنها 

تأمل دربارۀ مفاهیم خطبۀ یکشنبۀ گذشته بگذراند، مخاطب امروزیِ تبلیغات، زمان اندکی برای تفکر دربارۀ فالن صحنه یا آگهی اقناع 
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کننده تا قبل از جایگزینی پیامی دیگر دارد. شاید تفاوت اصلی عصر کنونی با گذشته، در نحوۀ آموزش شهروندان نسبت به اقناع باشد. 

 تعلیمِ اقناع، بخشی اساسی از آموزش یک شهروند دولت شهر یونان و روم و یا دانشجویان کالج هاروارد در قرن هفدهم بود، اما اکنون رسماً

هایی هم که به صورت عمومی در دسترس کتاب شود. آننمیدروسی عمومی که دربارۀ آموزش نحوۀ تأثیرگذاری اجتماعی باشد، یافت

-(. در نتیجه فرصت تفکر و اندیشیدن از مخاطب گرفته1389اند.)پراتکانیس؛آرُنسون.اندیشانه نگاشته شدهار سطحی و سادهقراردارند، بسی

های اقناع و تبلیغات، شوک اعتنا شدن به روششود. اما مخاطب باهوش با بیتر میروز پررنگاست، و فرصت سوءاستفاده از اقناع روزبهشده

 کند.سیع پیام واردمیبزرگی به این هجوم و

دهد که حدود نیمی از کنند. مطالعات نشان میگیری برای خرید محصول، کاال یا خدمات فکر نمیکنندگان اغلب دربارۀ علل تصمیممصرف

ریزی قبلی درصد خریداران حداقل یک جنس را بدون برنامه62خریدهای هر سوپرمارکت، خریدهای تابع امیال آنی است، و بیش از

دهند. ریچاردپتی و جان کاچیوپو کنند. اغلب مخاطبین با تفکری اندک، و در حالتی سرسری به تبلیغات واکنش نشان مییداری میخر

گیرنده توجه و تالش اندکی شدن از مسیرجانبی پیامشدن وجود دارد. مسیر جانبی و مسیر اصلی. در اقناعمعتقدند که دو مسیر برای اقناع

ای نظیر جذابیت های سادهپیماید، اقناع به سرنخکند. در شرایطی که فرد مسیرجانبی را برای اقناع شدن میپیام میرا معطوف پردازش 

شده را با فکر کافی و بادقت دهنده. در بستگی دارد. در اقناع شدن از مسیر مستقیم، گیرندۀ پیام کمیت و کیفیت واقعی اطالعات ارائهپیام

های دیگری ن مواردی شخص ممکن است فعاالنه به اظهاراتی خالف نظر پیام بپردازد، یا خواهان پاسخ به سؤالسنجد. مثالً در چنیمی

کند، یکی دربارۀ مخاطب به عنوان انسان و دیگری شدن، دو نکته جلب توجه میکند. در مسیر اقناعشود، یا اطالعات بیشتری را طلب

ورزد. یعنی دائماً در تالش است تا انرژی دربارۀ تبلیغات در جهان معاصر. انسان در بسیاری از جهات در شناخت یافتن خساست می

کردن مشکالت پیچیده ادهشناختی خود را حفظ کند، و با توجه به توان محدودش برای پردازش اطالعات، اغلب مسیر جانبی را برای س

کند، و شدن را ترویج میپذیرد. تبلیغات امروزی استقاده از مسیر جانبی اقناعها و پیشنهادات را میگیریکند. بدون تأمل، نتیجهانتخاب می

-کند. ویژگیریزی میطراحی و برنامه "ورزان در امر شناختخست"برای استفاده هر چه بیشتر، از ظرفیت محدود پردازشی انسان به مثابه

-شود تا تفکر عمیق دربارۀ مسائل و تصمیمات مهم بهای، آنی بودن اقناع، باعث میهای اقناع نوین، محیط آکنده از پیام، آگهی سی ثانیه

ای بازتر برای رسیدن به اهداف خویش ای عرصهای دشوار بنماید، و بدین گونه مبلغان حرفهطور فزاینده

 (.1389نیس؛آرُنسون.پیداکنند.)پراتکا

است، و برمحور سود شرکت و نه سود مشتری استوار است. در نتیجه، کالً مخاطب های تبلیغاتی یک جانبهاز نظر مخاطب، معموالً پیام

اد با آنچه کند، یعنی پیامی کامالً متضکند. گاهی نیز تبلیغات به نحوی بدتر عمل میبیند، و بدان توجهی نمیخواند، نمیها را نمیآگهی

شود. مثالً کننده تمام میکند. گاهی این داللت بر مفهوم متضاد، آنقدر قوی است که در نهایت به ضرر تبلیغمقصود اولیه بود، منتشر می

و  است که غذای دریایی ایکس، کامالً سالم آزمایشات نشان داده"شود:زمانی که برای تبلیغ یک غذای دریایی در متن آگهی چنین آورده

ها اند، وگرنه دلیلی نداشت که آنحتماً کسانی از خوردن غذای دریایی ایکس مسموم شده"کند کهخواننده با خود فکر می "بهداشتی است

اند کنند، دقیقاً در همان دامی افتادهشان شروع به جارزدن میها در مورد حرفهچی. وقتی تبلیغات"به این شکل از خودشان تعریف کنند

 (.1386کند.)ریس.ها بر مفهوم متضادی داللت میاست، یعنی کلمات آنتبلیغات در آن گرفتارشده که خود

 بازاریابی 

کند؟ این ها را اصالً کسی نگاه نمیدرصد از آگهی85دانید که هیچ می"گوید: می "مصاحبه با بزرگان تبلیغات"ویلیام برن باخ در در کتاب

کردیم نظر مردم را دربارۀ اندکارتبلیغات هستند، یعنی دانشکدۀ تجارت دانشگاه هاروارد،؛ ما سعیدست اند کهکردهآمار را کسانی تهیه
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)برن باخ و "گرفتند.تبلیغات بدانیم، و متأسفانه فهمیدیم که حتی مورد تنفر هم نیستیم. در واقع، مردم اساساً ما را نادیده می

 (.1390همکاران.

تا تبلیغات به آخر خط برسد، این است که اصول بازار و اساس تجارت عوض شده است. به عنوان مثال برخی از دیگر دالیلی که باعث شده 

اصول قدیم: به افراد بودجه بدهید تا آن را عاقالنه صرف کنند؛ اصول جدید: -1شوند که:از اصول قدیم و جدید تبلیغات اینگونه بیان می

ربط است، مند شوند؛ اصول جدید: آگاهی بیل قدیم: آگاهی نعمتی است. بگذارید مردم از آن بهرهاصو-2کنید. ها بودجه تعیینبرای برنامه

وقفه آموزش دهید، و خونی تازه اصول قدیم: از درون رشد کنید، الزم به آموزش نیست؛ اصول جدید: بی-3توانید ارتباط برقرار کنید. تا می

های موجودتان را به حداکثر م: برای موفقیت، تجارتتان را توسعه دهید؛ اصول جدید: داراییاصول قدی-4تان تزریق کنید. به کالبد سیستم

اصول قدیم: بازاریابی -6آوری کنید. های مرتبط را جمعآوری کنید؛ اصول جدید: یافتههای زیادی را جمعاصول قدیم: یافته-5برسانید. 

 (.1391.هزینه است، اصول جدید: بازاریابی سرمایه است.)زیمن

 تبلیغات

ها ها برای نخستین بار شروع به تبلیغات کردند، هدف اصلی آنکه شرکتهدف تبلیغات، فروش کاالی بیشتر، به افراد بیشتر است. زمانی

تمرکزشان که ها، بجای آنهای تبلیغاتی و مدیران اجرایی آنفروش بیشتر کاالها و خدماتشان بود. اما در طول راه اشتباهی رخ داد. آژانس

که به مشتریان کمک کنند تا کاالی بیشتری را بر روی مشتریان و مصرف کنندگان خود قرر دهند، عاشق خودشان شدند، و بجای آن

هایشان پنهان کردند. هالۀ اسرارآمیزی به دور خود کشیدند، و تمرکز خود را بر روی جوایز تبلیغاتی بفروشند، خودشان را پشت خالقیت

 (.1391و تبلیغات را یک اثر ادبی خواندند، نه راهی برای ایجاد ارتباط با مخاطب.)زیمن. قرار دادند،

هایی برایشان خواهند ساخت که تا کنون کسی نظیرش را دهند، که آگهیهای تبلیغاتی، صاحبان صنایع را با چرب زبانی فریب میآژانس

شوند، و در کنند، این نوابغ دلخور میها سؤال کند که چه می، و اگر کسی از آنگیرندشان را میها دستمزدهای چاق و چلهندیده است. آن

دهند که آن خیّاطان قالبی به مشاور امپراطور دادند)اشاره به داستان لباس تازۀ امپراطور( که تبلیغات یک هنر حقیقت همان جوابی را می

فرستد، و کنند. پس همچنان مشاور امپراطور پول میها کار ما را درک نمیمقکنند. احاست، و تنها هنرمندان و افراد خالق آن را درک می

هایی را که به هایشان، مجسمهها برای اثبات گفتهپردازند. آنهای تبلیغاتی همچنان پشت درهای بسته به هنر اسرارآمیزشان میآژانس

روند که ها به روی صحنه میرسد. آنشریات تبلیغاتی به چاپ میدهند، و نیز نامشان در ناند، به مردم نشان میعنوان جایزه گرفته

کنند. اما در ها عکس گرفته شود، و به این شکل احساس خالقیت و نبوغ میایستند تا از آنجوایزشان را دریافت کنند، و جلوی دوربین می

شان بازگشتی بینند که سرمایه گذاریان صنایع میو زمانی هم که صاحب "بابا، شاه لخت است. "زند کهآخر داستان کودکی فریاد می

-جا کمی ظرافت هنری در آن بکار گرفتهرسند. واقعیت این است که تبلیغات یک هنر نیست، شاید اینجا و آنندارد، به همین نتیجه می

 (.1391گیری است.)زیمن.شود، اما در ارزیابی نهایی یک علم است، که نتایج آن صددرصد قابل اندازه

بینید. درست مثل کنید، آگهی تبلیغاتی میکه همه جا حضوردارد؟ به هرطرف که نگاه میچگونه ممکن است تبلیغات مرده باشد، در حالی

زنیم، منظورمان که امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه است. وقتی از مرگ نقاشی حرف مینقاشی، نقاشی هم مرده است؛ با این

توان ها پس از اختراع داگروتیپ، میدهندۀ واقعیت است. سالنیست، بلکه منظور مرگ کارکردِ آن به عنوان بازتاب مرگ خودِ این هنر

رفت. دوران سقوط نقاشی و ظهور عکاسی نامید. قبل از اختراع دوربین عکاسی، نقاشی برای نشان دادن چهره  و روابط اجتماعی بکار می

است، اما نقاشی امروزی به یک شیوۀ هنری تبدیل شده، که تقریباً به طور همان محبوبیت دوران گذشته در عصر حاضر، نقاشی هنوز هم به

داده، و فقط به است. به همین معنا، تبلیغات هم امروز کارکرد خود را به عنوان سازندۀ یک نام تجاری از دستکامل از واقعیت دورافتاده

شود؟ بر خالف المپ، ارزش شمع بر اساس مپ الکترونیکی، ارزش یک شمع چگونه تعیین میعنوان یک هنر زنده است. پس از اختراع ال
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، و به یک شی شود، زیرا کارکرد خود را مثل شومینۀ هیزمی و کشتی بادبانی ازدست دادهگیری نمیکند، اندازهمیزان نوری که تولید می

است. است، و به هنر تبدیل شدهکند؛ زیرا کارکرد ارتباطی خود را از دست دادهاست. تبلیغات هم از همین الگو پیروی میهنری تبدیل شده

تبلیغات برترین شیوۀ هنری "گفته است: "8مارشال مک لوهان"سازی، نقاشی و شعر رفتند.رود که مجسمهتبلیغات هم همان مسیری را می

های بزرگ سراسر دنیا، بلیغاتی نیز همین نظر را دارند. موزهاندرکاران عالی رتبۀ ت. نه تنها مک لوهان، بلکه دست"قرن بیستم است

های تبلیغاتی هم نمونه کارهای زیادی به دیوارها آویزان هستند. اما در ها و آژانسای دائمی از کارهای تبلیغاتی دارند. در شرکتمجموعه

کنند. به هر حال نقش و کارکرد تبلیغات آویزان نمیای از جدول فروش را برای مشتریان خود های تبلیغاتی نمونههیچ یک از آژانس

چیست؟ وقتی از یک نویسندۀ آگهی تبلیغاتی یا یک کارگردان هنری بپرسید که آیا تبلیغات ابزاری است برای افزایش ده درصدی فروش، 

کنندگان هم به تبلیغات بیشتر ، مصرفکنند. به همین نسبترا انتخاب می 9ها با صداقت جایزۀ شیر طالئییا گرفتن جایزۀ شیر طالئی، آن

-م نشان می1996طور مثال، نگاهی به کارکرد نیسان و رقبایش در کنند، تا یک شیوۀ برقراری ارتباط. بهبه عنوان یک اثر هنری نگاه می

در فستیوال سراسری  شد، و( جز بهترین آگهی سال شناخته10دهد، آگهی استفاده شده در آن سال برای نیسان)آگهی اسباب بازی نیسان

آگهی "همان سال بود: "وال استریت ژورنال"درصد کاهش یافت. این جملۀ عنوان سرمقالۀ3شد. اما فروش نیسان خودرو بسیار پسندیده

کارمند  450. شرکت نیسان در نهایت مجبورشد"های فروش خودرو پیروزبودجا بجز در نمایشگاهتبلیغاتی نیسان در همه

از کل کارمندان رده باالی شرکت( را اخراج کند. رئیس شرکت تحت فشارهای ناشی از این امر ناچار به ترک کشورشد، درصد18عالی)حدود

ای وارد نشد، و همچنان در حال گرفتن سفارشات که به شهرت آژانس تبلیغاتی نیسان خدشهو به صنایع عمومی منتقل شد. در حالی

گونه اثر بودن تبلیغات نیسان را اینپذیرند. آقای کلود، ادعای بیفق بودن تبیلغات نیسان را نمیقیمت هستند، و به هیچ وجه هم ناموگران

مهم "، اما آقای کلود به فروش آن هم کمکی نکردید. این مهم مثل این است که یک وکیل بگوید:"من طراح اتومبیل نبودم"کند:رد می

 (.1386)ریس."اعیۀ من بسیار عالی بود!نیست که موکل من در دادگاه پیروز نشد، در عوض دف

یک کتاب چاپ "شدن و اعتبار، باید اثری از شما چاپ شود. به عبارت دیگر، یا دانید که برای شناختهاگرشما استاد دانشگاه هستید، می

جوایز به حدی زیاد است که است. فشار روانی برای بردن و اگر یک مدیر هنری هستید، اعتبار در بردن جایزه  "کن، یا از صحنه محو شو

های تقلبی، مسئوالن مسابقات دهند. این آگهیهایی را تنها برای شرکت در مسابقات ارائه میهای تبلیغاتی، گاه طرحبعضی از آژانس

بقات تبلیغاتی مسا"است:با این تیتر به چاپ رسیده "وال استریت"ای دراست. اخیراً مقالهتبلیغاتی در سراسر جهان را دچار مشکل کرده

 (.1386.)ریس."شوندهای تقلبی وارد عمل میبرای متوقف کردن هجوم طرح

که یک نام تبلیغاتی معروف شود، این است که آگهی آن معروف ترین راه برای اینسریع"عقیده دارد که: "دی دی بی"آژانس تبلیغاتی

. توجه کنید "، مردم با احساس بهتری محصول شما را امتحان خواهندکردها بیفتدشود. وقتی در سراسر دنیا، شعار تبلیغاتی شما سر زبان

است. در حالی که هدف تبلیغات محصول است نه آگهی آن. براستی که چگونه تأکید روی محصول به تأکید روی تبلیغات آن تبدیل شده

است. هدف این  "ارزش گفتگو"بوجودآوردن  آمریکا، کاربرد تبلیغات،"دی دی بی"نقش و کارکرد تبلیغات چیست؟ طبق نظرمدیر هنری

های کلیدی آن را بکارببرند. هدف تبلیغات سنتی به ها و غیره، جملههایی ساخته شوند که مردم درمحلِ کار، مهمانیاست که آگهی

 (.1386رساندن محصول نیست، بلکه به شهرت رساندن آگهی است.)ریس.شهرت

شد. های منفی در ذهن مخاطب مواجه، نیاز به چیزی بیش از ارزش گفتگو است، و باید با برداشتبرای برپایی یک برنامۀ موفق تبلیغاتی

شود که هرجا بازاریابی به میچون و چرا به اثرگذاری آن است. این اعتماد باعثهای تبلیغاتی، اعتماد بییکی از علل اصلی شکست برنامه

                                                           
8 Marshal McLuhanفیلسوف نظریهپرداز تئوریهای ارتباطی و یک روشنگر اجتماعی  
 مراسم جایزۀ شیر طالئی هرسال در جشنوارۀ بینالمللی تبلیغات در شهر کن فرانسه برگزار میشود، که حکم جایزۀ اسکار را دارد. 9
 استفاده از مدلهای اسباب بازی اتومبیل و عروسک در تبیلغات نیسان  10
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باشد. افراط در ادعا و حجم بیش از حد گستردۀ تبلیغات، عمالً باعث تنزل و کاهش "تافزایش تبلیغا"مشکل برخورد، راه حل پیشنهادی،

شود. ایجاد اعتماد، نکتۀ اساسی در تبیلغات است. هرقدر تبلیغات خالقانه و نوآورانه باشد، و هرقدر رسانۀ تبیلغاتی صحیح انتخاب تأثیر می

 (.1386است.)ریس.مالً کاری از پیش نبردهباشد، اما تا نتواند اعتماد مخاطب را جلب کند، عشده

-گذاری جهت فعالیتگذاری برای تبلیغات به سرمایهها از سرمایهنشانۀ دیگر دال بر مشکالت عظیم در حرفۀ تبلیغات، روی آوردن شرکت

لیغات، توجه بیش از کنندگان جز(است. نشانۀ دیگر وجود مشکل در تب)چه در معامالت کلی و چه برای مصرف11های جانبی و پروموشن

هایی غیر از چاپ، انتشار یا تبلیغات رادیویی و های تبلیغاتی به دنبال راههای جایگزین است. امروزه مشتریان آژانسهابه رسانهپیش آن

های ، بالنهای محبوبکنند. یکی از این شیوهشان صرف میهای تبلیغاتیهای جالب و تا حدی برای صرف پولتلویزیونی هستند، و شیوه

تبلیغات معروف به محیطی، رشدی "نویسد:باره چنین میاینتبلیغاتی است. یک شیوۀ جدید دیگر، تبلیغات غیرمتعارف است. مجلۀ تایم در

ورزند، و قصد های عمومی اجتناب میها هرچه بیشتر از تبلیغ در رسانهامروزه شرکت "نویسد:و در ادامه چنین می "استانفجاری یافته

ها چی.  چرا تبلیغات"شان شکارکننداند، در محیط کاری، خرید یا تفریحیگونه تبلیغات دلزده شدهدارند مشتریانی را که از فراوانی این

است. تبلیغات به شیوۀ سنتی دیگر چندان کارساز نیست. اگر بود، این های جایگزین هستند؟ خیلی سادهقدر به دنبال یافتن رسانهاین

 (.1386های تبلیغاتی وجود نداشت.)ریس.های عمومی و یا کتابهای ساحل، دستشوییهای تبلیغاتی، تبلیغات روی شنلنتعداد با

 تبلیغات غیر متعارف راه حل جدید

های شکلی و محتوائی بسیار شده است. این تحوالت در دهۀ آخر قرن بیستم هنرهای تجسمی در طی صدسال اخیر، دچار دگردیسی

-ها و رسانهخورد. تحوالت جدید در حوزۀ تبلیغات، و تبلیغات محیطی، منجر به پدیدآمدن روشتر از پیش به چشم میبنیادی تر وعمیق

های جدید، از تکنولوژی و تفکر است. در روشها قراردادهکنندگان و مخاطبان آنهای جدیدی را در برابر تبلیغاست، که افقهای نوین شده

پردازی، طراحی و اجرای یک کمپین تبلیغاتی، فارغ از بخش بازاریابی شود. بخش ایدههای نوین استفاده میلق ایدهمحور برای خمخاطب

هایی جدیدِ ارتباطی منجر آن، بر عهدۀ هنرمندان طراح است. به دنبال دلزدگی مخاطبان و عدم موفقیت تبلیغات به روش سنتی، یافتن فرم

عبارتی، بجای تحمیل پیام به مخاطب، او را به کشف معنی پیام ترغیب نمودند. ثبت متمایز پیام در ذهن بهبه تغییر روش در تبلیغات شد، 

دهد. مثالً در بازاریابی گریال، تر پیام در ذهن مخاطب است، و کارایی تبلیغات را گسترش میمشتری، متضمن تأثیر و ماندگاری طوالنی

های توجه به سمت پیام، انتشار داوطلبانه توسط مخاطب و هزینۀ کم تبلیغات نسبت به روش شود غافلگیری وبرروی سه اصل تمرکز می

های تبلیغاتی غیرمتعارف است، که هدفشان جلب دیگر مدنظر بوده و هست.از این جهت، بازاریابی گِریال، محوری مناسب برای کمپین

هایی نسبتاً  پایین، به وسیلۀ برانگیختن اثر غافلگیری و اثر انتشار است. هکنندگان به پیام تبلیغ، با هزینتوجه تعداد زیادی از دریافت

غافلگیری، نتیجۀ اختالف بین انتظار و دریافت است، که باعث برانگیختن واکنشی احساسی شده، و مخاطب به سرعت به پردازش پیام 

گونه تبلیغات های غیرمعمول تبلیغی است. اینها و روشسانههای غیرمعمول و با بکارگیری رپردازد. اجرای تبلیغات در مکانتبلیغی می

گیرد. اصطالح امبینت در تبلیغات، برای اولین بار توسط آژانس تبلیغاتی مستقیماً در محیط اجتماعیِ جامعۀ هدف انجام می

معمول، همچون کف زمین، دستۀ پمپ های غیر، متخصص در فضای باز و محیط بیرونی استفاده شد. استفاده از مکان"کُنکُرد"بریتانیایی

های موجود مثل تبلیغات باز، رادیو، تلویزیون بندیهای جدید در دستههای بهداشتی، باعث شد تا تعریف کمپینو پشت در سرویس بنزین

متعارف، جز وغیره نگنجد. به همین دلیل نیاز به استفاده از اصطالح جدیدی همچون غیرمتعارف)امبینت(بوجودآمد. تبلیغات غیر

سقف، فضای عمومی و ذاتاً شهری تأکید دارد. اما امروزه، بیشتر از مفهوم خارج از زیرمجموعۀ تبلیغات باز، یعنی تبلیغات در فضای بی

غات های سنتی تبیلغات درون خانه مثل تبلیشود. زیرا با فرمتر است، استفاده میتر، ولی با معنایی گستردهمحیط خانه، که اصطالحی عام

                                                           
11 Promotion:.نحوۀ ارایه کاال به شیوۀ تبلیغاتی مثل تخفیفهای ویژه، اهدای کاالی رایگان در ازا خرید و غیره میباشد 
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طور ضمنی به این اشاره دارند که مخاطب موجودی منفعل تلویزیونی تفاوت بسیار دارد. در عین حال، مفاهیم خارج از خانه یا فضای باز، به

که ای در تبلیغات غیرمتعارف نهفته است؛ اینشود. نکتههای بصری و چشمگیر برانگیختهوسیلۀ پیاماش بهو رهگذر است، که باید کنجکاوی

گردد، ممکن است به دلیل آشنایی مخاطبان با محیط دیگر امبینت نباشد، پس باید طراحان امبینت مدام چه روزی امبینت تلقی میآن

تر با واسطهشدن به مخاطبان و برقراری ارتباطی بیهای جدید نیز باشند، چون هدف امبینت، نزدیکهای نامتعارف و فرمباید در فکر رسانه

 (.  1392بداغ خان؛صالحی.)شاهمخاطب است. 

م در انگلستان منتشر شد، و کمی بعد به عنوان یک اصطالح استاندارد دربارۀ 1996اصطالح رسانۀ غیرمتعارف برای اولین بار در سال 

اما نه به صورت  گذاری شد. کاربرد این اصطالح برای تبلیغات و خدماتی است که خارج از محیط داخلی و برای محیط بیرونی،تبلیغات پایه

به عنوان بهترین رسانۀ قابل قبول شد، بخاطر  12شدن این کلیدواژهشود. آنچه باعث موفقیت و به رسمیت شناختهسنتی استفاده می

توان اینچنین گفت: یک رسانۀ محیطیِ تر، برای تعریف تبلیغات غیرمتعارف میهای آن بر مخاطب بود. در یک نگاه کلیاثرگذاری پیام

-یرِ هشداردهنده است، یعنی در هر زمان و مکانی که بتواند بین مردم با تکنولوژی و غیره تعامل و تبادل ارتباطی و اطالعاتی ایجاد میفراگ

های هشداردهنده که شبیه پیکرۀ یک های کوچک و بزرگی به صورت شبکهکند. در واقع، تکنولوژی ارتباطات و سنجش باعث شد تا کلونی

ایجاد شود، و با استفاده از هوشمندی و خالقیت توانست اطالعات هشداردهنده را به صورت یک بافت اطالعاتی باارزش  ساختمان هستند،

های غیرمتعارف و دارای معنی و محتوا شد. برای اولین ای جدید از رسانه تحت عنوان رسانهتولید و منتقل کند. این روند باعث خلق گونه

پذیری مردم در قبال سالمندان، از برای افزایش کیفیت زندگی سالمندان و افزایش مسئولیت 13بار اتحادیۀ اروپابار، صندوق مالی تأمین اعت

هایی برای هایی فرصتبرای ایجاد چالش و انگیزه در سنین خاص جمعیتی استفاده کرد. اینچنین تبلیغات 14تکنولوژی اطالعات و ارتباطات

شوند تا اطالعاتِ مفهومی و معنادار منقل شده به شهروند، به عنوان های هشداردهنده باعث میپیامشوند، زیرا این شهروندان محسوب می

 (.Bogdan .2012یابد.)مدل الگویی تأثیرگذار در کیفیت زندگی آنان ادامه

ای در ف به طورقابل مالحظهشود. رسانۀ غیرمتعارمفهوم رسانۀ غیرمتعارف به فُرم رسانه، محتوا و تکنولوژی بکاررفته در آن مربوط می

ها، درب ظروف غذای های غیرمعمول مثل دیوارۀ توالتکند. به راستی چه کسی به تبلیغات در مکانبازاریابی، توجه مخاطب را جلب می

گیرند، جدی نمی های بزرگ تبلیغات در دنیا تبلیغات غیر متعارف راکند؟ برخی از کمپانیها فکر مییکبارمصرف، و یا دستگیرۀپمپ بنزین

بینی صنعت کنند. پیشو جایگزینی خودروهای تبلیغاتی هزینه می های هنگفتی را برای تهیهو در عوض به طور قابل توجهی، سرمایه

میلیون دالر بود، اما رشد سریع این رسانه و برتری آن نسبت به 64م به 1999برای این رسانۀ غیر متعارف در  15UKکاالهای تبلیغاتی

 & Shankar) شود.انۀ تلویزیون، مطبوعات، پوستر، سینما و رادیو تا حدی شد که اکنون از آن به عنوان یک صنعت یاد میرس5

Horton.1999.) 

دارد، سازگار شود.  به، طور عادی با هر محیطی که تماشاگر مخاطب به آن توجهاز تبلیغات غیر متعارف با نام فراگیر)چریکی( نیز یادمی

های تبلیغاتی فراگیر، با استفاده از روشی که بیشتر غیرقراردی است، رسانه را در است. بهترین برنامهتبدیل به بخشی از آن شدهاست، یا 

های جدیدی در آوردن شکلدهد، تا پیامی که در تبلیغ نهفته است، آشکارکنند. در این رسانه، با فراهممرکز توجه ارتباط با مخاطب قرارمی

است. البته بعد از مدتی کوتاه، تأثیر بسیاری از دهد، شدهها واکنش نشان نمیگزین تبلیغات سنتی که مخاطب نسبت به آنرسانه، جای

شود. بنابراین، دائماً باید به فکر ترفندهای جدیدتر با های مختلف این رسانه بدلیل از دست دادن تازگی خود، بسیار محدود و کم میشکل

                                                           
12 Ambient 
13 AAL 
14 ICTS 
 هدایای تبلیغاتی برای تبلیغ یک شرکت، عنوان تجاری یا رویدادی در یک نمایش تبلیغاتی یا کنفرانس توزیع میشود.15
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-هی قبل بود. قدرت واقعی رسانۀ فراگیر، توانایی آن در غافلگیری مصرف کنندهو مبتکرانه برای جایگزینی با روش های غیرمعمولحلراه

بندند، بلکه پیام کنند. با این کار نه تنها راه فرار را بر مخاطب میاست. پیام تبلیغاتی را در جاهایی که مخاطب کمتر انتظار دارد، عرضه می

 (. 1393ماند.)بارتنشا و همکاران.یمبیشتر در ذهن باقی

 غات غیر متعارفیهای تبلمزیت

که به عنوان یک کند، و پیام را پیش از آنکند، از زیر ردیاب مخاطب به عنوان یک پیام تبلیغی با خزیدن عبور میمخاطب را غافلگیر می

-اش بارها و بارها صحبت شود. شیرینشود دربارهباعث میبرانگیز دارد، و رساند. ماهیتی جنجالتبلیغ محسوب شود، به گوش مخاطب می

برد. اغلب به شود، و بدین گونه با کمترین هزینه، بیشترین سود را میهایش بارها و بارها در مطبوعات، رادیو و تلویزیون بازگو میکاری

در اغلب موارد یکبارمصرف است، و مخاطبین شود. اما شدن بیشتر آن در اذهان میصورت نمایشی و داستانی است، که باعث برجسته

 (.  1393تواند با سبک اصیل تبلیغات رقابت کند.)بارتنشا و همکاران.محدودی دارد. البته همیشه نمی

 

 نتیجه: 

ارسطو، اولین اند نحوۀ تأثیرگذاری خویشتن بردیگران و برعکس را دریابند. ها عالقمند بودهها، انسانتقریباً در همۀ اعصار و همۀ فرهنگ

. تبلیغات به دلیل ذات محتوائی خودش 18و احساس مخاطبان17، پیام 16کسی بود که تئوری جامعی برای تبلیغ و اقناع وضع کرد: منبع

که برای رسیدن به اهداف خودش به مسیری سنگالخ یا غیرقابل نیاز نبوده و نخواهد بود، و هرزمانیگاه از امر تبلیغ و اقناکردن بیهیچ

هایی خالقانه و حلیابد. بنابراین همواره به دنبال راهر برسد، همانند یک رود همیشه جاری و پرخروشان، مسیری تازه برای خویش میعبو

های نوین و خالقانه، تبلیغات غیر های خشکیدۀ خویش بدمد. یکی از این روشمبتکرانه خواهدبود تا بتواند خونی تازه به شریان

تواند بین مردم با تکنولوژی و غیره تعامل و . یک رسانۀ محیطیِ فراگیرِ هشداردهنده که در هر زمان و مکانی که میمتعارف)امبینت( است

های جدیدی در رسانه، جایگزین تبلیغات سنتی که مخاطب آوردن شکلتبادل ارتباطی و اطالعاتی ایجاد کند. در این رسانه، با فراهم

های مختلف این رسانه بدلیل از دست است. البته بعد از مدتی کوتاه، تأثیر بسیاری از شکلهد، شدهدها واکنش نشان نمینسبت به آن

های غیرمعمول و مبتکرانه برای حلشود. بنابراین، دائماً باید به فکر ترفندهای جدیدتر با راهدادن تازگی خود، بسیار محدود و کم می

 است. واقعی رسانۀ فراگیر، توانایی آن در غافلگیری مصرف کنندههای قبل بود، زیرا  قدرت جایگزینی با روش

 

 

 

 

 

                                                           
16 ethos 
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18 pathos 
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