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  :مقدمه

هاي تلویزیونی که فرد در  تعداد آگهی. کند انسان امروز زیر بمباران شدیدي از تبلیغات زندگی می
بیند به حدي زیاد است که باور آن حتی براي خودمان که زیر فشار چنین حجم غریبی از  زندگی می

از دو  شیسالگی ب 65امروزه یک فرد آمریکایی به طور متوسط تا سن . ل استتبلیغات هستیم، مشک
هاي  ها، رادیو، تابلو ها، مجله هایی است که از روزنامه این مقدار به جز آگهی. بیند میلیون آگهی تلویزیونی می

  .دهد ، او را هدف پیام خود قرار می...شهري، دیوارهاي شهر و
رادیو، روزنامه، مجله، . گیرد هاي دیگر را نیز دربر می شود، بلکه رسانه نمیمنحصر به تلویزیون  تبلیغات

رسد هر یک از  به نظر می. شوند هاي مهم تبلیغاتی محسوب می از جمله رسانه... تبلیغات شهري، اینترنت و 
صصان و علمی تبلیغات براي متخ ناختروز در معرض تبلیغات فراوانی هستیم، بنابراین ش ما در طول شبانه

  .رسد اندرکاران این حرفه و صنعت قطعاً ضروري و الزم به نظر می دست
کوشند بر  کنند و به این طریق می ها هر ساله مبالغ زیادي را صرف تبلیغات می کشور ما شرکت در

ید کنندگان، عالیق و نگرش آنها به نحو مطلوبی اثر بگذارند تا به این ترتیب آنها را به سمت خر رفتار مصرف
هایی است که در بحث تبلیغات  ها هزینه مهم براي این شرکت مسئله. کاالها یا خدمات خود سوق دهند

مند نباشد و نتوانند  هاي اثربخش و تأثیرگذار بهره به طوري که اگر تبلیغات آنها از مؤلفه. شوند متحمل می
خرید ترغیب کنند، به واقع تمام کنندگان بالقوه را به  کنندگان خود را به خرید بیشتر یا مصرف مصرف
اند، به هدر خواهد  هاي آنها بیهوده بوده و همچنین مبالغ زیادي را هم که به این امر تخصیص داده تالش
است  نیکنند، اما سؤال ا هاي مختلفی براي رسیدن به این هدف استفاده می ها از ابزار و رسانه شرکت. رفت
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 يباال اریبس تیاهم رغم علیمتأسفانه . شود یثربخش به کار گرفته مبه طور ا ها نهیهز نیکه تا چه حد ا
  . مقوله توجه نشده است نیبه ا دیو با دیگونه که شا کشور ما آن در غات،یتبل

 ياز شورا يعضو زیو ن یعلم ریافتخار داشتم در آن به عنوان دب ریحق نیکه ا غاتیتبل شیهما
شکل گرفت و با تشکیل دبیرخانه  نهیزم نیور و در همنقش کنم، به همین منظ يفایا يگذار استیس

 بکتا نیا يها آن ارسال شد که سعی شده است مقاله يبرا يهمایش و فراخوان عمومی، مقاالت متعدد
در  غاتیصنعت تبل تیتقو نهیزم ،ییها شیهما نیچن ياست با برگزار دیام. باشد آنها  نیاي از بهتر مجموعه

  .شود فراهم شتریهر چه ب رانیا
  
  

   انیمحمود محمد دکتر
  شیهما یعلم ریدب   

  



 ٧ هاي فکر صنعت تبلیغات هستند تبلیغاتی، اتاق آگهی و  هاي کانون
 

  هاي فکر صنعت تبلیغات هستند هاي آگهی و  تبلیغاتی، اتاق کانون
  ستاد برگزاري چهارمین همایش صنعت تبلیغات رئیس ،علیرضا کریمیسخنرانی 

  
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

در خدمت مدیران، اساتید،  با برگزاري چهارمین همایش صنعت تبلیغات توفیقی حاصل شد که
نظرات عالمانه معاون  جا الزم است از همراهی و نقطه همین. کارگزاران و فعاالن عرصه تبلیغات کشور باشیم

رسانی، جناب آقاي دکتر محمدزاده در برپایی چهارمین همایش صنعت  محترم امور مطبوعاتی و اطالع
  . تبلیغات تشکر و سپاسگزاري نمایم

رسیدن  يگیري برا ریزي و تصمیم که برنامه ایگاه تبلیغات در سطح کشور و با توجه به اینبا توجه به ج
هاي موجود پیرامون آن حوزه  به اهداف در هر حوزه، مستلزم شناخت نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت

به شود تا  اندرکاران این حوزه می شک برگزاري این همایش سبب گردهمایی نخبگان و دست است، بی
  .هاي این صنعت پرداخته شود ها و چالش آسیب

هایی که  هاي این کار از اواخر اردیبهشت ماه آغاز شد و با تعامل و تماس است ذکر شود هماهنگی الزم
اري همایش ذگ نظران در زمینه تبلیغات و بازاریابی داشتیم، اولین جلسه کمیته سیاست با اساتید و صاحب

دهقان، دکتر محمود  وداري، آقایان دکتر محمذگ اعضاي کمیته سیاست. ار شدبرگز 90در خرداد ماه سال 
زاده، دکتر پرویز درگی و مسعود اسعدي بودند که الزم است از زحمات و  چی محمدیان، مجید دوخته

کامبیز حیدرزاده و امیر بختائی، از اعضاي کمیته داوران آقایان مسعود باشنگ، و هاي این عزیزان  تالش
اري، زمان و مکان برگزاري همایش و نیز ذگ در جلسات کمیته سیاست. اسفرجانی نیز تشکر نمایمخانم 

و برگزاري این مراسم زمان مهر براي  12شنبه  سه هایتاًمحورهاي آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ن
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هاي  در بازار سازمان هاي تولیدکننده صنعتی، نقش تبلیغات ؛ نقش تبلیغات در بازار سازمان گانه6محورهاي 
هاي تبلیغاتی در  هاي تولیدکنندگان کاالي مصرفی، نقش شرکت خدماتی، نقش تبلیغات در بازار سازمان

به  ها در توسعه تبلیغات اي در صنعت تبلیغات و نقش رسانه صنعت تبلیغات، جایگاه اهداف حرفه عهتوس
   .در نظر گرفته شد هاي همایش عنوان موضوع

نشریات و مطبوعات سراسري ، هاي صداوسیما شبکهرسانی کافی از طریق  اطالع ،مقاالت براي فراخوان
مقاله از  15ترتیب  گرفت و بدینانجام رسانی،  رسانی دفتر تبلیغات و اطالع و کثیراالنتشار و پایگاه اطالع

  .از شهر تهران به دبیرخانه همایش رسید همقال 16ها و  استان
در و  ه شده در این همایش داراي دو جنبه پژوهشی و کابردي هستندیهاي ارا و پژوهش مقاالت

اي در صنعت تبلیغات، نقش تبلیغات در توسعه  محورهایی نظیر نقش تبلیغات در بازار، جایگاه اخالق حرفه
عموماً با توجه و کننده در اثر تبلیغات  صنعت تبلیغات، نقش تبلیغات در حوزه اقتصاد و جایگاه رفتار مصرف

  .شده و جنبه کاربردي دارند هیمختصات روز اراو ه شرایط ب
تعدادي از آنها انتخاب شده در چهارمین همایش صنعت تبلیغات،  هیمقاله ارا 31ترتیب از میان  بدین

به صورت یک کتاب در اختیار  کینزد يا در آینده شد که تعدادي از آنها در مراسم امروز ارایه و تعدادي نیز
حداقل در هاي تبلیغات را  آسیب بررسی این مقاالت،بتوانیم با که امیدواریم گیرد  میقرار مراکز پژوهشی 
  .به حداقل برسانیمعرصه تئوریک 

که یک کالس درس براي همه عالقمندان و کارگزاران این حرفه و  واقع این همایش با هدف این در
اي که از  کنیم و بهره س درس اداره میصنعت باشد، تشکیل شده است و بنابراین آن را به صورت یک کال

در تمام  کهضروري است . اساتید و صاحبان مقاله خواهیم گرفت، بهره درسی است و جنبه آموزشی دارد
هاي مشفقانه جناب آقاي  شاءاهللا با مساعی و حمایت ها آموزش را به عنوان یک اصل بشناسیم و ان زمینه

ایجاد شبکه آموزشی براي تبلیغات  در موردرسانی  اطالع محمدزاده معاون محترم امور مطبوعاتی و
ها این  در تمام دانشگاه هدر این زمینه به جایی برسیم کگذاري  با سرمایهالزم است . شودگیري  تصمیم

  .رشته تدریس شود و بتوانیم یک دانشکده خاص براي رشته تبلیغات داشته باشیم
آموزشی کشور به خصوص وزارت علوم، هاي  کاري بخشبه همراهی و همهمایش این نتیجه  امیدوارم

هاي قابل توجه در حوزه علوم  رشته تبلیغات به عنوان یکی از رشتهبراي تأسیس  يآور و فن قاتیتحق
  . منجر شود یدانشگاه يها انسانی در حوزه

بر کسی پوشیده نیست و امیدواریم که  ،خواهد داشت 1404که صنعت تبلیغات در سال  نقشی
مند به تبلیغ کاالهاي  هاي فکر براي همه کسانی که نیازمند و عالقه هاي تبلیغاتی به عنوان اتاق ونکان

شود  ایجاد می رزمانی این امر میسر خواهد شد و اتاق فک. هستند، به کار گرفته شوند... فرهنگی، صنعتی و
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  .هاي تبلیغاتی کشور به همه علوم مناسب و الزم مسلط باشند که کانون
جامعه تبلیغاتی کشور همپا با جامعه اطالعاتی داراي اطالعات اجتماعی، سیاسی یا اقتصادي باشد و  راگ
دان خوب باشد،  شناس و موسیقی شناس، فرهنگ شناس، مردم کانون تبلیغاتی بتواند یک جامعه مسئولیک 

شد، مطمئناً این با یکاو خوب شناس و حتی روان موسیقی را خوب بشناسد، رنگ را خوب بشناسد، روان
طور که باید و شاید محصول، کاال و خدمات  تواند آن شود و می کانون تبلیغاتی به عنوان اتاق فکر مطرح می

  .را در سطح جامعه معرفی کند
هاي  هاي تبلیغاتی براساس سیاست مشی براي کانون اري و تعیین خطذگ کنم سیاست می اضافه

ترین وظایف دفتر تبلیغات و  مصوب از مهم هاي نامه ینیانین و آجمهوري اسالمی ایران و در چارچوب قو
به  رسانی عها و اهداف سازمانی مدون شده براي دفتر تبلیغات و اطال در کنار رسالت. رسانی است اطالع

هاي علمی در دستور کار  هاي دیگري نظیر برگزاري همایش عنوان متولی اصلی امر تبلیغات در کشور، برنامه
هاي علمی بتوانیم شاهد رشد و ارتقاي سطح کیفی  ها و ظرفیت افزایی داشته فته است تا با همقرار گر

  .در حوزه صنعت تبلیغات کشور باشیم ها تیفعال
هاي کشور، کمک  هایی نظیر پژوهش، آموزش تبلیغات در مراکز علمی و دانشگاه گام نخست مؤلفه در

 نامه اخالقی تبلیغات مورد تهیه نظامو ت و کتب تخصصی به ارتقاي دانش مکتوب از طریق کمک به نشریا
و  نیو قوان یخالقا نیاهمیت بیشتر است، رعایت مواز زیو در این میان آنچه حا گرفته استنظر قرار 

  .مقررات در تبلیغات است
سازي محتواي تولید شده در عرصه تبلیغات، مبتنی بر  ضروري است تولیدات علمی و غنی همچنین

هاي بسیار باالیی با اتکاي به فرهنگ ایران  خوشبختانه ظرفیت. ي اخالقی و ارزشی جامعه باشدمعیارها
شدن اهداف  ققتواند جانمایه محتواي تولیدات تبلیغاتی قرار گیرد و ضمن مح اسالمی وجود دارد که می

رهنگ کشورمان تري از مفاهیم متعالی ف اندرکاران صنعت تبلیغات، به درك و شناخت عمیق موردنظر دست
   .نیز منجر شود
هاي تبلیغاتی و عزیزانی که در این عرصه  به این مرحله برسیم و هرچه بیشتر نقش کانون امیدواریم

  .ها مشاهده کنیم کشند را به طور مؤثر در همه زمینه زحمت می
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 ١١ فرهنگ شود کیممات  ای اتیباعث ح تواند  یاست که م يا دولبه غیت غاتیتبل
 

  ممات ای اتیباعث ح تواند  یاست که م يا دولبه غیت غاتیتبل
  فرهنگ شود کی 

  رسانی رانی محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتی و اطالعسخن
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
ارایه و مخاطبان را در  یاستیس تواند یدر مورد خدمات، کاال و فرهنگ م دیدرست و مف اطالعات

 نیدر اانتخاب را داشته باشند که  نیو بهتر نیتر درست نه،یهز نیکند تا با کمتر ياریازدحام انتخاب، 
 جادیا لهیتواند وس یامر م نیا یاما گاه ،همگان است ژهیو تیو خداپسندانه و مورد عنا ریخ يصورت امر

 دهیبه پد ایبراي انتخاب در مخاطبان شود  یشک و دودل جادیانتخاب و ا يابهام و غبار در فضا
داشته باشد،  يمعنو کردیرو نکهیا يمردم به جا يها کمک کند و باعث شود تمام تالش »يسرورءیش«

کننده جهت  ارباب و مشخص شند،و تفکر با یدر خدمت زندگ نکهیا يبه جا ایشود و اش اتیمنحصر به ماد
 دهیپد جیکاذب و ترو ژهیبه و ییگرا مصرف دهیتواند باعث پد ینادرست م غاتیتبل تیتفکر شوند و در نها

  .و خرد است نیصاحبان د دییه مورد تأو ن ییخدا يصورت نه امر نیشود که در ا »دیخر يبرا دیخر«
در . دارد تیو تمدن بشر خیبه قدمت تار يا نهیشیپ غاتیتبل ندیگو یم غاتیعلم تبل نظران صاحب

کشف شده  غاتیاز تبل يآثار زین  در رم باستان بود، يکه شهر 1یپمپ يها مصر باستان، در خرابه يها رانهیو
و  يتجار ،یاسیس يها طهیح بهرواج و  ستمیقرن ب لیاز اوا اش يامروز یبه معن غاتیاست، اما واژه تبل

  . اقناع مخاطبان به کار رفت يبرا شتریکرد و ب دایراه پ یمردم

                                                         
 

1.  Pompey 
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 ییها دهیا ای دهیو انتشار ا جیترو یشکل خود، به معن نیتر طرفانه یدر ب غاتیتبل میدان یکه م گونه همان
تا موازنه  کند یکننده تالش م غاتیسازمان تبل ایرد است که در آن ف يندیدر عمل فرآ یاست، ول ژهیو

  .هدد رییبه نفع خود تغ... و  یمردم  ،ياقتصاد ،یاسیس يها طهیقدرت را در ح
نگرش شکل گرفته از  رییتغ ای دینگرش جد جادیا يبرا يهدفمند، آگاهانه و اراد یقدرت غاتیتبل درواقع

 غاتیتبل ،ینظر علم باید توجه داشت از نقطه. طب استو مخا غیکارگزار تبل نیبرقراري ارتباط ب قیطر
منافع، مضرات و   ا،یمزا ساندنشنا ياست که برا یها، ابزار و اقدامات روش م،یمفاه  ها، دهیاز ا يا مجموعه

ها انجام  نگرش دیافکار و عقا ها، دهیپد  ها، کاالها، محصوالت، خدمات، تجارت، طرح ا،یاش يها یژگیو
 یو در پ شوند یم دهینام غیکارگزاران تبل یاست که گروه نیا م،یمهم است بدان غاتیدر تبل آنچه. ردیگ یم

... و  یزمان  ،یاجتماع ،ياقتصاد نهیهز نیها و با کمتر و روش لیو وسا رابزا نیتر آنند تا با استفاده از مدرن
قاعد کنند که به خواسته جامعه هدف خود داشته باشند و آنها را مت ایمخاطبان  ياثر را رو نیشتریب

  . را که مورد انتظار مبلغ است، داشته باشند يجامه عمل بپوشانند و رفتار غیکارگزاران تبل
ها،  و ابزار مردم را وادار کنند تا در ارزش ها وهیش نیتر با مدرن خواهند یم غیواقع کارگزاران تبل در

عالمانه،  ،يوادارساز نیکنند و ا دنظریود تجدخ يریگ مینوع نگرش و مصرف و تصم  ،یزندگ وهیباورها، ش
در ادراکات مخاطبان و  يتکارمخاطبان، دس يها به برداشت یده شکل. ردیگ یعامدانه و عاقالنه صورت م

  .صنعت است نیخاص از جمله اهداف ا يداشتن رفتارها يمخاطبان برا تیهدا
گسترده و آشکار داد و  غاتیا به تبلخود ر يجا یرپوستیخزنده و ز غاتیدوم تبل یاز جنگ جهان بعد

اعالم کرد  1955وقت آمریکا در سال  جمهور سیکه رئ يا به گونه افت،ی يا ژهیو تیارزش و اهم غاتیتبل
دوم  یاز جنگ جهان عدرو ب نیاز ا. هاست اذهان انسان ریتسخ يجنگ برا میدار رو شیکه پ یجنگ نیبزرگتر

و  غاتیرا به فتح مغز داد و تبل شیچرا که فتح مرز، جا  فزوده شد،ا غاتیتبل تیبه صورت روزافزون بر اهم
  . آمدند دانیبه م غیشد و سربازان تبل» ها ارزش نیگزیجا« یغاتیتبل يها وهیش

به سمت  یکیزیروند استعمار نو و حرکت از نبرد ف شیواقع به موازات کاهش استعمار کهن و افزا در
 يشتریبعد و عمق ب ت،یاهم زین غاتیتبل ،یافکار عموم افتنی تیمو اه یپلماسیو مهم شدن د ينبرد فکر

از  یجمع يها نگرش تیریرا مد غاتیتبل ،یبر افکار عموم هیبا تک شمندانیاند یرو برخ نیاز ا. کرد دایپ
  . دانند ینهادها م يدستکار قیطر

ها  حوزه نیفعاالن ا...  و یاسیس ،ياقتصاد يها امروز در عرصه نیسهمگ يها پر از رقابت يایواقع دن در
 ایو فروش  يمشتر ایجلب هوادار  يهدفمند برا یتالش غاتیکرده است و هرچند تبل ریناگز غاتیرا از تبل

  از  یدانند که البته خال یرا مترادف با خبر م غاتیگاه تبل یآراسته کردن خدمات است، ول ای دیخر
  . ستیاشکال ن
مخاطب، قابل فهم  يساز میآنها تسل نیتر که مهم کند یبال مرا دن یاهداف متعدد و متنوع غاتیتبل
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  . هراس است جادیو ا يو وادار کردن مخاطب به همکار يارایه شده، همکار يکردن محتوا
دارد و هر اندازه، منبع  يا ژهیو تیمخاطب اهم يدر اثرگذار رسان امیدرست، اعتبار پ غیتبل کی در

در  دیبا زانیرو شما عز نیاز ا. شود یم شتریب غیتبل يباشد، احتمال اثرگذارقابل اعتمادتر  رسان امیپ ای غیتبل
  . دیتالش کن شیاز پ شیخود و جلب اعتماد مخاطبان ب تیاعتبار و اهم شیافزا

 يا ژهیو تیاعتماد آن از اهم تیو قابل تیاعتبار کفا لیاعتبار و در ذ رسان، امیپ يها یژگیو نیب در
مخاطب از دانش و تخصص و صداقت و روراست بودن  یبر اثر آگاه یژگیو دو نیبرخوردار است که ا

  . میکن غیخودمان را تبل دیبا یینما و گاه صادقانه و به دور از هر گونه اغراق و بزرگ شود یحاصل م رسان امیپ
اً شده باشد مخصوص انیب میرمستقیاثرگذارتر است که به صورت غ غیتبل امیپ یزمان ،نهایکنار همه ا در

 شیرا ب امیبرخوردارند و توان مقابله با پ ییباال يا از سواد رسانه غیمخاطبان تبل ایکه مردم  یدر زمان کنون
  . دارند شیاز پ

شان به  آنان که واکنش. اند سه دسته مان یغیتبل يها امیباشد که مخاطبان ما در مقابل پ ادمانی دیبا
  . ما دارند امینسبت به پ يا که حالت خصمانه و آنها تفاوتند یآنها که ب. مثبت است ام،یپ

متمرکز خواهد شد  شوند، یم دهینام يگروه خاکستر  گروه دوم که اصطالحاً يرو غیاست که تبل یهیبد
گروه سوم هم، چون حالت خصمانه دارند و از دور . ندارند غیبه تبل اجیچرا که گروه اول موافق هستند و احت

 يبرا شتریب غ،یکارگزاران تبل قابتقرار خواهند گرفت، لذا ر ریرند، کمتر تحت تأثگارد بسته دا امینسبت به پ
  در جذب و ربودن  یاست که کارگزاران سع يخاکستر ایقرار دادن گروه وسط  ریتصاحب و تحت تأث

  .آنها دارند
و با توجه به  رندیقرار گ ژهیمورد توجه و دیآنها با تیو ظرف ازهایدرست شناخته شوند و ن دیگروه با نیا

 ،خودمان يتجار غاتیتبل ژهیبه و غاتیما با تبل نکهیضمن ا. ردیصورت گ غیتبل دیگانه آنها با15 يازهاین
 میها تنظ ها و خواسته داشته نیب ادلآنها که بر اثر تع یو تعادل زندگ میکن یآرامش آنها را دچار تزلزل م

دامنه  م،یده یمخاطبان را گسترش م يها ستهخود خوا غاتیما با تبل. میزن یشده است را به هم م
ها و  لذا فاصله داشته م،یرا ندار شانیها توان باال بردن امکانات و داشته یول میده یرا توسعه م شانیازهاین

و باید مراقبت باشیم  میزن یآنها را به هم م یتعادل زندگ قیطر نیو از ا میکن یم شتریها را هر روز ب خواسته
بخرند که «که  میببر ینکند مخاطبان را به سمت. ها نشود اعث ایجاد برخی از ناهنجاريعمل ب نیکه ا
 هک میکرده باش لیتبد دیخر نیماش ای دیعبد صالح و بنده قانع آنها را به برده خر کیو از » باشند دهیخر
  . میا ه را متوجه جامعه کرد يادیز يها انیصورت ز نیدر ا

در درجه اول . به چند نکته خاص توجه نماید دیبا غاتیکارگزار تبل کی غ،یتبل شتریب ياثرگذار يبرا
 يازهایها و ن ها و اعتقادات، خواسته سنت مخاطبان، آداب و عادات،  يو باورها یعرف طیتوجه به شرا
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دست  طیشرا نیبدون توجه به ا یدار است و اگر کسربرخو یخاص تیآنها از اهم قیو عال قیمخاطبان، سال
 طیدر مرتبه دوم، توجه به شرا. اثر خواهد بود کم طیشرا نیو در بهتر اثر یزحماتش ب  بزند، قطعاً غیبه تبل

 يدارا زین غیبر کل جامعه مورد تبل يو نوع نگرش جار یاطالعات، شعور اجتماع ،ینوع آگاه ،یاطالعات
  .شود رسان امیبه پ آسیبتوجهی به آنها چه بسا باعث  خاص است و بی تیاولو

چارچوب  ،یسن، طبقه اجتماع جنس،   غ،یجامعه و مخاطبان هدف تبل طیمرحله سوم، توجه به شرا در
در واقع ضمن . رقبا غافل باشد طیاز شرا دینبا غیدارد و باالخره کارگزار تبل تیو اولو تیاهم زین يفکر

بشناسد و  یرا به روشن بارق غاتیتبل يرگذاریتأث زانینحوه و روش و ابزار و م دیرقبا، با ییشناخت توانا
  .داشته باشد ژهیاهتمام و
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  آفرین باشد تبلیغات بازرگانی باید اخالق
  )ع(دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق  رئیس ،یلیدکتر محسن اسماعسخنرانی 

  
  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

 میدواریو ام میریگ می کیبه فال ن) ع(مبارك امام رضا الدیم امیرا در ا شیهما يبرگزار زیاز هر چ شیپ
 میکن می يسپاسگزار. کمک کند نهیزم نیاز دغدغه ما و شما در ا یبه برطرف شدن بخش یهمزمان نیکه ا

و  یعلم أتیه يو اعضا ییااجر رانیاز جمله مد اند، دهیزحمت کش یشیاند هم نیا يکه برا یاز همه کسان
  .بودند میسه یمحفل آموزش نیا يریگ که در شکل يارذگ استیس يداوران و شورا أتیه

شود و  شناخته می يا چندجانبه دهیامروز، به عنوان پد يایدر دن یبازرگان غاتیاست که تبل نیا قتیحق
که در خود دارد، موافقان و مخالفان را به بحث واداشته و هرکس با نگاه خاص خود به  ییها تیظرف رغم یعل
 شتریکه البته ب یبازرگان غاتیتبلمخالفان و منتقدان . کند انیخود را ب يها موضوع، تالش کرده دغدغه نیا

 غاتیاست که تبل نیاست، ا ریاما به هر حال آنچه انکارناپذ ادندیدارند، ز یو اجتماع یدغدغه فرهنگ
و چه  میکند و ما چه بخواه می ییامروز خودنما يایانکار در دن رقابلیغ تیواقع کیبه عنوان  یبازرگان
منظور به کار گرفته  که بدین ییها رسانهو  غاتیتبل هیاز نظر نوع ارا. ستعت رو به رشد اصن نیا مینخواه

 م،یببند ایبزرگ دن تیواقع نیچشم خود را به ا شود ینم م،یکه فکر کن يگریشود و از هر نظر د می
غات یه تبلهم به ما نشان داده است ک یو محل یدانیم قاتیو تحق میا دهیو شن میا دهید که اینمخصوصاً 

ماست هر دو جنبه است،  دیآنچه امروز مورد بحث و تأک. ستین يو تجار يآثار اقتصاد يتنها دارا یبازرگان
ما  یخانوادگ یو حت یجمع یمختلف زندگ يها و در بخش ستیبخش اثرگذار ن نیتنها در ا غاتیتبل یول

 ادیز راتینتوانند تأث يجامعه بشر ناراذگ استیمتفکران و س ران،یکه باعث شده مددارد  یعیوس ياثرگذار
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 دیخرانتخاب و صرفاً قدرت  غاتیکه تبل میا گذر کرده یدر حال حاضر از دوران. رندیبگ دهیآن را ناد
به  غاتیامروزه تبل. رود حق انتخاب به شمار می يبرا یرسان نوع اطالع کی ایبرد  کنندگان را باال می مصرف
 تیبه رسم یالملل نیو ب یملدر سطوح در حوزه اقتصاد،  رگذاریمند و تأثقدرت اریبس اریابزار بس کیعنوان 

کیفیت و  متیکاهش قو محصوالت و کاالها و ارتقا  تیفیهرچقدر رقابت در ک. شناخته شده است
 نیا هیارا يکه برا یغاتیبلنوع ت ها،از آن شتریکاالها مهم باشد، به همان اندازه و ب هیو نوع ارا يبند بسته
  .است رگذاریتأث رد،یصورت بگ یدر حوزه مل یحتو  گرید يها به کشور اهکاال

فرش و . میهست یکاالها در سطح جهان نیبهتر يدارا ییها نهیها و زم که در بخش میشاهد امروزه
 نیتوان به عنوان مثال نام برد که همه بازرگانان اعتراف دارند که مثالً در ا کاالهاست که می نیبهتر ،پسته
 میهست یالملل نیاز دست دادن بازار ب لدر حا ها نهیزم نیدر هم یول ،است ینسب تیمز يدارا رانیها ا کاال
که ما  يکار به مراتب بهتر از جانب رقبا و کم یغاتیتبل. دهند انجام می گرانیاست که د یغاتیآن تبل لیو دل

در  يریچه تأث ابد،ی می شیاال افزاصادرات ک یوقت دیمالحظه کن دیتوان می. میده عموماً از خود نشان می
گذارد و به عکس  از خود به جا می... و  دکنندگانیتول نیرقابت ب جادیو ا ییاز کشور، اشتغال یگردش مال

 يرو یلیشود خ است که می يگریمثال د يگردشگر. است رگذاریشود، چقدر تأث یکوتاه نهیزم نیاگر در ا
 نیو سودآورتر نیتر به مهم يزود بهصنعت گردشگري  ،یالملل نیمجامع ب یابیطبق ارز. کرد دیآن تأک

خود را از صنعت  يدرآمد ارز نیشتریما ب هیهمسا ياز کشورها یبعض. خواهد شد لیبدت ایصنعت دن
به لحاظ  ایکشور اول دن 10جزو  ونسکوی قیبه تصد رانیکه ا یدر حال. آورند به دست میگردشگري 

سهم  کیامروز  يایدر دن يمتأسفانه سهم ما از گردشگر. را دارد تیرفظ نیاست و اگردشگري  يها جاذبه
است که  یدر حال نیا. است یفرهنگ لئمسابه دلیل  ياقتصاد هیبن نیاست و از دست دادن ا زیناچ
که  ،میده شیافزا ایدن گرید يروابط خود را با کشورها ،يگسترش صنعت گردشگر قیاز طر میتوان می

  . میمتأسفانه از آن غافل
 یاجتماع يکاالهاخدمات و  نیدر بحث بهداشت و درمان که جزو گرانبهاتر یکه حت دیکن می مالحظه

جهان،  يکشورها انیدر م رانیامروزه ا. میا شده آور انیخشک و ز غاتی، چگونه دستخوش تبلهستند
که  یو اجتماع ینگمعضل فره نیتبلیغات در بروز و اشاعه ا. را داراست ییبایز يها یسهم جراح نیباالتر

است که  نیمن ا یدارد، اما بحث اصل يادینقش ز ،شود ینم هیتوج يهم از نظر اقتصاد یهم از نظر پزشک
. شده است لیهم تبد یالملل نیب یپلماسید يابزار برا کیبه  یبازرگان غاتی، تبلمشهودآثار این فراتر از 

کند، در صحنه  فرق می 2با پروپاگاندا 1نگیزیکه ادورتا میخوان و می میا ها خوانده آنچه که ما و شما در کالس
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نشان  ،یالملل نیب یپلماسیدر صحنه د یبازرگان غاتیاستفاده از ابزار تبل. شود تر می کمرنگ اریبس اریعمل بس
و  یخارج يبه کشورها یو وابستگ یزدگ مصرف هیروح جادیا ایکشور  یو اجتماع يدادن اقتدار اقتصاد

 يا مقدمه نیا. گذارد می ریما تأث یالملل نیاست که حتماً در روابط ب یعوامل ،یداخل داتیتولبه  ییاعتنا یب
 نیا. مند شدن دارد به ضابطه اجیمؤثر چندجانبه احت دهیپد کیبه عنوان  غاتیتبلکه بگویم  براي ایناست 
اوقات به  یگاه صوالًحضور دارند و ا غاتیاست که در صنعت تبل یبه سود کشور  و همه کسان يمند ضابطه

با کمال . وجود دارد يقانونگذار يبرا غاتیتر از صنعت تبل مهم یکنم که چه بحث موضوع فکر می نیا
سال گذشته مجلس  کیکنم فهرست مصوبات  قوه مقننه کشور قائل هستم، خواهش می يکه برا یاحترام

کجا  يبند نظام طبقه نیدر ا غاتیو تبل میا کرده يگذار قانون ییها نهیدر چه زم مینیو بب میرا مرور کن
  . میا کرده یدگیو تا چه اندازه به آن رس ردیتوانست قرار بگ می

 غاتیتبل نیکه قوان میکن شود که متأسفانه مالحظه می تر می تحمل رقابلیتر و غ موضوع آنگاه تلخ نیا
پس از . امروز بود نیاز قوان تر يتر و قو تر، کامل جامع اریبس اریبس شیدر کشور ما چند سال پ یبازرگان

در  یقانون چیتا آن روز ما ه. گذاشته شد انی، مجلس در کشور ما بن1285انقالب مشروطه در سال  يروزیپ
مجلس در آن زمان نگذشته بود  سیاز تأسکه مدت زیادي  با اینقابل توجه است  اریبس. میکشور نداشت نیا

 دایکه پ یفرصت نیحال در اول نیدر ع ،مشروطه گذشت یاساز وقت مجلس به نوشتن قانون اس ياریو بس
اگر مالحظه . کردند يگذار قانون غاتیدر مورد تبل -شیسال پ 105به  کینزد - 1286کردند، در سال 

شد،  می دهیاعالنات نام ،آن روز یکه به اصطالح حقوق یبازرگان غاتیتبلمربوط به موارد بینید  کنید می
 دیبا یدولت يها نهادها و سازمان غاتیاندازه دقت کرده و گفته بودند تبل نیا تا یحت. چقدر جامع است

 يها ییبه توانا یبا پول خودش و متک یبازرگان غیبداند تبل دیمخاطب با. باشد یصاز بخش خصو زیمتما
 .کند می غیتبل ،خودش شتریکسب منافع ب ياست که برا یبخش خصوص بیوابسته به ج ای یمل میعظ
بانک  کیبانک  نیبدانند ا دیکند، مردم با می غیبانک تبل کیشود و راجع به  پخش می یآگه کی یوقت

   .آن از کجاست یمنبع مال و یخصوص ایاست  یدولت
به اخذ مجوز نداشت و صراحتاً در قانون  ازین یبازرگان غاتیاشتغال به تبل ،1286در قانون سال  یحت

کرد،  تخلف می یو اگر کس ستیاخذ مجوز ن ازمندیحق، ن کینوان به ع یبازرگان غاتیذکر شده بود که تبل
 یاو زمان. کرد يگذار انیبن 32 ای 1331اخذ مجوز را دکتر مصدق در سال  ستمیس. کردند با او برخورد می

که از پادشاه در آن زمان گرفت و توانست قدرت  يا ژهیو اراتیشد، با توجه به اخت ریوز که نخست
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بود  غاتیکه کرد، دست بردن در قانون تبل ییکارها نیجزو اول اورد،یرا به دست ب ژهیوارد ودر م يگذار قانون
به  یزرگانبا غاتیاول اضافه کردن نظام اخذ مجوز و دوم تبدیل قانون تبل. کرد جادیعمده در آن ا رییو دو تغ

اقتدار مصوبات . گرفت می در مجلس شکل یبازرگان غاتیمقررات تبلتدوین تا آن زمان زیرا  بود، نامه نییآ
و  یغمرحوم مصدق آن مقررات را مل. استمتفاوت  ها نامه نییبا آ ییو ضمانت اجرا یمجلس از نظر حقوق

شود که تا  یسازمانده رانیوز أتیه نامه نییتوسط آ دیبا یبازرگان غاتیو ابالغ کرد که تبل حیرسماً تصر
  . مانده است یروال باق نیامروز هم هم

در  یبازرگان غاتیتبل نهیکه در زم يزیچ نیدر مورد آخر میداشته باش یکوچک حیتصر کی نجایا در
 باًیدارد که تقر يا انقالب مصوبه يشورا) اسفندماه( 1358در سال . است دهیرس بیکشور ما به تصو

 30از  شیباز هم مصوبه مجلس نبود و امروز هم با گذشت ب یبود، ول یقبل نامه نییاز همان آ يبردار نکته
ما در حوزه . میخور یکه طبعاً به مشکل برم میاداره کن میخواه را می یصنعت نیچن نامه نییسال با همان آ

در  یبازرگان غاتیکه تبل دیکن سهیشما مقا. میا پسرفت شده کیمتأسفانه دچار  یبازرگان غاتیحقوق تبل
. میا کرده دایپ تیتا چه اندازه کاهش موقع یحقوق نظرخود را ارتقا داده و ما از  گاهیامروز چقدر جا يایدن
  . است يتا چه اندازه جد یبازرگان غاتیدهد که مشکل ما در نگاه به تبل نکته نشان می نیا

 کی یسازمانده يابزار قدرتمند برا کیبه هر حال قانون  یول، کند یهمه مشکالت را قانون حل نم
خوشبختانه در قانون برنامه چهارم توسعه با . میغافل شواز آن  دیاست و ما نبا یاجتماع تیحوزه از فعال

کرد در سال اول اجراي این  شده بود که دولت را موظف می بیو تصو ینیب شیکه شد دو ماده پ یتالش
است که هنوز  یدر حال نیبه مجلس ببرد و ا بیتصو يو برا هیرا ته یبازرگان غاتیتبل معجا حهیبرنامه، ال

 غاتینوع التفات به ارزش تبل  کیاتفاق افتاد که  یامر زمان نیتوجه به ا. است کار صورت نگرفته نیا
البته الزم به ذکر . میکه به وجود آمد، استفاده کن یاز فرصت میبه وجود آمد، اما در عمل ما نتوانست یبازرگان

 ،از دوستان يانجام داد و با کمک تعداد نهیزم نیسهم خود را در ا یاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 رییو تغ نیقابل نقد و تکو یسینو شیالبته مثل هر پ. شد نیتدو نهیزم نیدر ا ینسبتاً قابل قبول سینو شیپ

 یهم ط رانیوز أتیتا ه حهیال نیا یلیتکم ریکار دولت دهم، س انیقبل از پا ،شد می یکاش همت يا. است
  . رفت به مجلس می بیتصو يشد و برا می

توجه  جادیگفتمان و ا جادیا زین شیهما نیهدف ا. دارد اجیاحت یعزم مل کیحال به به هر  مسئله نیا
شود  می. صنعت است نیکارگزاران ا فهیوظ ،یمطالبه مل کیگفتمان به  نیا لیمطالب است، اما تبد نیبه ا

آنچه  دیکن یسع نیبنابرا. کردن مطرح مسئوال يرا برا یغاتیتبل يها ها، دغدغه با رسانه يبا تعامل و همکار
تا  دیکشور مطرح کن یعموم يبه اشکال مختلف در فضا دیدان می حیو صح دیا افتهیدر شیهما نیرا که در ا

  .میکشور را قانونمند کن يتجار غاتیو تبل میبرس جهیبه نت میبتوان
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 به ییها نهیهز يگذار قانون نیدر ا ریاست که تأخ نیدهد، ا می يشتریب تیکه به عرض من اهم آنچه
متوقف  دیو نبا میتوان یرا ما نم غاتیحرفه قدرتمند تبل که ایناول . است ریناپذ بار خواهد آورد که جبران

کند  می جادیا يشتریب يذارکند و اثرگ می دایپ يشتریچرخد و روز به روز تنوع ب چرخ مرتب می نیا. میکن
من و . ستیبا قانون هم ممکن ن یآن حت رییشد، آن وقت تغ هیرو ییزهایچ کیو اگر بدون داشتن قانون 

ندارد و به قول ما  يریکه در صحنه عمل تأث میکن می بیرا در کشور تصو ینیکه روزانه قوان میشما شاهد
 لیبه دل. کند ینم یبه آن توجه یکس یقانون هست ول. قانون متروك میگذار حقوقدانان اسمش را می

قانون کارآمد  کی ها هیعرف و رو افتنیقبل از شکل  دیاب. آن مشکل است رییو عرف شده و تغ هیرو که این
 طیدر شرا که اینضمن . میمبتال نشو يتا بعد به مشکالت بزرگتر میکن نیو قابل اجرا تدو ریپذ انعطاف
  . آن را از دست داد دیاست و نبا یخوب یلیت خیظرف غات،یامروز، تبل ياقتصاد

مختلف از صنعت  يها بخش يدولت و واگذار يازس کوچک و 44اصل  یکل يها استیس ياجرا امروز
 یبازرگان غاتیاز تبل يریگ بدون بهره استیس نیکالن کشور است، اما ا يها استیاز س ،یبه بخش خصوص

د رونق یبا م،یکن جادیرقابت ا میاگر بخواه ،یبه بخش خصوص میرا واگذار کن يزیچه چ. خورد می نیزم
 یکل يها استیس يدر اجرا تیموفق. صنعت است نیاز ا يریگ آن بهرهمهم  ياز ابزارها یکیو  میکن جادیا

توجه  یبازرگان غاتیاست که به صنعت تبل نیو مهمش ا میصنعت، بخش عظ يساز یو خصوص 44اصل 
هم مربوط  الملل نیب دبلکه به اقتصا ست،ین یفقط محدود به اقتصاد مل نیو ا میریو از آن کمک بگ میکن

 یرشد و توسعه مل يابزار برا نیاز ا میتوان و می میهست ياقتصاد ینسب تیمز يط دارانقا یما در بعض. است
استفاده  غاتیهم فعالند و از ابزار تبل يفرامرز يها در حال حاضر رسانه که اینخصوصاً . میکشور استفاده کن

داخل کشور هم  در غاتیتبل نیا م،یو چه نخواه میبخواه چهکه وجود دارد ما  یسرعت نیکنند و با ا می
  . اثرگذار است

 نیچرا نسبت به چن دانم یتوان جبران کرد و نم را سخت می یافتادگ عقب که به ما آموخته است تجربه
 يکار دشوار ياداره رسانه از نظر اقتصاد. مهم است يا مسئلهامروزه اقتصاد رسانه . میغافل یمعضالت مهم

نقش خود را  ،یبه منابع دولت اخود را باز کنند و بدون اتک يجا غاتیها بتوانند در عرصه تبل اگر رسانه. است
  . شود ها حل می از مشکالت رسانه يادیکنند، بخش ز فایا یبه درست
. تنوع و تکامل آنها باشد ،ياستقالل رسانه و کارآمد يبرا یخوب مال اریتواند منبع بس می غاتیتبل

 دیبا تیوضع نیبه ا. بگذارد يبه جا یاثر منف ندهید در آتوان می يگذار در حوزه قانون نیاز ا شیب ریتأخ
اگر ما . است یقانون یاز ب دترب تیوضع نیکه ا میاضافه کن زیموجود را ن نیاز قوان یبعض ينقش و ناکارآمد

 یرونیب يها تینسبت به واقع و داشت رمعقوالنهیغ يها هیقانون قابل اجرا نبود، توص نیکه ا مینوشت یقانون
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  . را نسبت به قانون عوض خواهد کرد یعموم دیشود و د دار می قانون مشکل نیبود، ا توجه یب
 يها نهیاست که قانون بدون توجه به زم نیوجود دارد، ا يزیگر قانون یکه در کشور نوع یلیاز دال یکی
 دینیب می د،یندازیب ینگاه سطح کیکه به آن اشاره شد،  نامه نییآ نیشما به هم. شود آن وضع می ییاجرا
سال با  32کند و بعد از  می فایا رادر فقدان قانون، نقش قانون  یاست ول نامه نیاگر چه آی نامه نیآی نیکه ا

  .است یشده، به قوت خود باق جادیا غاتیتبل يایکه در دن یتحول نیهمه ا
استناد،  نیه اپس ب. به مصرف ممنوع است قیتشو تعیین جایزه براي دیگو صراحتاً می نامه نیآی نیا در

 یارزش يارهایاز نظر مع یطلب و تجمل ییگرا که مصرف میموضوع هست نیمتوجه ا ؟يبه چه منظور غیتبل
و عمل  میعمل کن میتوان قانون می نیچقدر ما به ا. مباحث در قانون است نیا يجا ایاما آ ست،یما مطلوب ن

   م؟یباش بندیپا قانون نیبه ا میتوان امروز تا چه اندازه می نیهم م؟یکن می
با  شود یرا نم التطور که گفتم همه مشک همان. ضمیباز کنم به بخش دوم عرا يا روزنه نجایمن در ا

 دیمواقع با یدر بعض .ستین يگذار راه چاره همه مشکالت قانون. هم حل کرد دیقانون حل کرد و نبا
. انکار نیست طه قانونی یا اخالقی قابلضاب نیاکه  دیتوجه کن دیاما با. کرد تا مشکل حل شود ییزدا قانون

زدگی شود، این مصوبه اخالقی است یا  یعنی تبلیغات نباید منجر به مصرف ،شد وانهمین مثالی که عن
ترین تفاوت آنها این است که در حوزه حقوق، ابزار دولتی  مهم. دانیم حقوقی؟ فرق اخالق و حقوق را هم می

هاي درونی و  اما در حوزه قواعد اخالقی، کشش. من اجراي آن دولت استرود و ضا براي اجبار آن به کار می
زدگی و  ما اگر بخواهیم تبلیغات در کشور متعادل باشد و مصرف. داوطلبانه افراد براي کنترل آن وجود دارد

قانون و راهی که . رسیم گرایی را ترویج نکند، از کدام راه برویم بهتر به نتیجه می به تعبیر آن قانون، تجمل
اي نظارت صنفی  یک خواسته اخالق حرفه نوانکه آن را به ع ضرب و زور حکومت پشت آن باشد یا این

  .کنم تردید داشته باشیم که راه دوم مؤثرتر است فکر نمی.  دنبال کنیم
. شود و پایبندي به خیلی از قواعد اخالقی بیشتر از قواعد حقوقی است چیز از راه قانون حل نمی همه

ها حاضر نیستند قواعد  ض قواعد حقوقی از دید خیلی از افراد یک نوع زرنگی و امتیاز است، اما هماننق
عالوه  زدر اکثر کشورها نیکه قائل به اخالقیات هستیم، کشور ما  در امروزه نه تنها. اخالقی را نادیده بگیرند

نامه اخالقی  توان نظام خیلی موارد می در. تبلیغاتی هم هستنداخالق نامه  داراي نظام ،بر قانون تبلیغات
چند کشور که داراي فرهنگ مشترك و وضعیت مشابه هستند با هم جمع . اي تصویب کرد تبلیغاتی منطقه

مقابله با تبلیغات بازرگانی  ایدمثالً از نظر حقوقی ش. نویسند اي می نامه اخالق حرفه شوند و یک نظام می
هاي تبلیغاتی و  باشد، ابزارهاي الزم در دست ما نیست، اما اگر از پیماناي چندان ممکن یا مؤثر ن ماهواره

  توانیم بهتر  می ،اخالقی بین چند دولت برخوردار باشیم، از این ابزارها براي مطلبی که در نظر داریم
  . استفاده کنیم
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ازرگانی مند کردن تبلیغات ب نویس براي ضابطه مایه خوشحالی است که در سطح جهانی دو پیش حتی
تهیه شده است و به دنبال این هستند که در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل قرار بگیرد و تصویب 

شاید یک دهه یا دو دهه طول بکشد که . مدت است دانید که این رویه، یک روند کند و طوالنی شود و می
ملل و مجمع عمومی تصویب یک چیزي به عنوان یک کنوانسیون، یک بیانیه و قطعنامه از سوي سازمان 

توانیم حداقل در میان کشورهاي منطقه و کشورهاي اسالمی  شود اما باالخره این روند شروع شده و ما می
هاي زیادي براي گفتن داریم و به سود منافع ملی ما هم هست اگر  ما حرف. باشیم مسئلهپیشتاز این 

ولی در این  ،ضعف داشته باشیم، آوري اي فنه ممکن است در بعضی از بخش. پیشتاز این جریان باشیم
از این فرصت پس . نظر زیادي در کشور ما وجود دارند افراد صاحب. ها حرف براي گفتن زیاد است زمینه

ها و ایجاد شکاف بین نسلی در جامعه  در خانواده بازرگانیبه طور مثال تأثیري که تبلیغات . استفاده کنیم
که از کودك چگونه در تبلیغات  ام در مورد این اي نوشته بنده مقاله. نیدگذارد را مالحظه ک به جا می

توانیم  هایی که ما می حرف .امروزه ببینید در دنیا چقدر در این حوزه کار شده است. بازرگانی استفاده کنیم
   .مهري قرار گرفته است توجهی و بی بهتر و کارآمدتر آن را داشته باشیم، اما متأسفانه مورد کم

در فضاي کنونی کشور، این همایش بتواند شروعی براي حرکت به سمت  مسئلهامیدواریم که در طرح 
بسیار مهم است و این اتفاق  رشروع کا. مند کردن قانونی و اخالقی مسائل در حوزه تبلیغات باشد ضابطه

شود و بازتابی که در  میهاي ارایه شده، با کتابی که منتشر  تواند از همین همایش شروع شود، با مقاله می
  شاءاهللا به سمت رفع این خأل بزرگ  توان این امیدواري را ایجاد کرد که ان ها خواهد داشت، می رسانه

  . گام برداریم
اي و  رسانم که تبلیغات بازرگانی نیازمند قانون، اخالق حرفه من عرایضم را با این مطلب به پایان می

به آنها کمک کرد جایگاه  باید .ها را ایجاد، تقویت و متنوع کرد تشکلباید این . تقویت نظارت صنفی است
  . اي پیدا کنند و همه سر جاي خود قرار گیرند استقالل حرفهو عمومی 

، این است که تبلیغات بازرگانی غیر از قرار گیردتواند موضوع یک همایش دیگر  نکته دیگري که می
بازرگانی در  تبلیغات .دآفرین باش تواند خودش اخالق ، میاستکه تابع یکسري قواعد اخالقی پیشینی  این

دهد و این نکته مهمی  کند و رفتار مردم را تحت تأثیر خود قرار می ضوابط اخالقی جدید ایجاد می ،جامعه
  .مند کردن این حوزه پیش برویم است که باید براي سازماندهی آن، به سمت ضابطه
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  رانیتصاد امروز ادر اق يتجار غاتیتبل گاهیجا
  یدکتر محمود دهقان طزرجان

Drdehghan34@yahoo.com 

  
  :مقدمه

و البته از نوع  داريهیکامالً سرما یتیماه يدارا رانیاقتصاد ا ،یانقالب اسالم يروزیقبل از پ
ته وابس میمردم در دوران مبارزه با رژ هاياز خواسته یکی یعیبه طور طب. وابسته به غرب بود داري هیسرما
. بود يدر ساختار اقتصاد رییتغ ملهاز ج ینظام شاهنشاه يکشور در همه ساختارها نیادیبن رییتغ ،يپهلو
خصوص بعد از جنگ  هاي بعد، به داري از بین رفته و در سال نظام سرمایه ،یانقالب اسالم يروزیپبا 

 .شد انینما یاقتصاد اسالم از مکتب يدیجد ينمادها جیبه تدرهاي اقتصادي،  تحمیلی و آغاز رشد فعالیت
سه  ،یانقالب اسالم يروزیو سه سال پس از پ یدر س رانیکه چگونه کشور ا دهد یپژوهش نشان م نیا

اول دهه چهارم تجربه  مهیرا پشت سر گذاشت و اکنون در ن يتجار غاتیتبل و يدهه متفاوت اقتصاد
و هم در عمل،  يپنهان هم در تئور یاعسال گذشته، نز وسه یس یدر تمام. گذارد را پشت سر می يدیجد

و اقتصاد  يدار هیاقتصاد سرما ،یاقتصاد دولت یعنیمتفاوت  يمعتقد به سه مکتب اقتصاد رانیمد انیم
حاکم بر  ياز مکتب اقتصاد یبه عنوان تابع ،يتجار غاتیها تبل سال نیا یدر تمام. بود انیجر در یاسالم

گذرا بر  یپژوهش ابتدا نگاه نیدر ا. در نوسان بود ،يکتب اقتصادسه م نیطرفداران ا انیم ران،یتفکر مد
داشت و سپس به  هیمخوا یو اقتصاد اسالم داريهیاقتصاد سرما ،یاصول حاکم بر سه مکتب اقتصاد دولت

  . پردازیم می يسه مکتب اقتصاد نیدر ا يتجار غاتیتبل گاهیجا
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  حاکم بر جهان امروز  ياول، اصول مکاتب اقتصاد بخش
  :یمکتب اقتصاد دولت اول،

است که تحت ) 2(مارکس یاشتراک هیو نظر) 1(هگل سمیالیماتر هیاز نظر یبیترک ،یاقتصاد دولت مکتب
بر  یمکتب اقتصاد دولت. و کوبا حاکم است یکره شمال ن،یسابق و اکنون در چ يدر شورو سمیالینام سوس

  )3: (چهار اصل استوار است
   زانیه هر مب یخصوص داريهیسرما ینف - 1
  دولت اراتیشدن منابع ثروت و گسترش اخت یدولت - 2
  يو اقتصاد یاسیتسلط طبقه محروم از جمله طبقه کارگر بر ساختار س - 3
  آحاد جامعه توسط دولت  يازهاین عیتوز - 4

  :يدار هیمکتب اقتصاد سرما دوم،
نوزدهم توسط آدام  جهان است که در قرن يمکتب اقتصاد نتریکهن ،داريهیاقتصاد سرما مکتب

 يدار هیاقتصاد سرما. شد گذاريهیپا يبه شکل امروز داريهیمعروف به پدر علم اقتصاد سرما) 4(تیاسم
حاکم  يقتصادعنوان مکتب ابه  ییقاو آفری ییایآس ،ییکایآمر ،ییاروپا ياز کشورها ياریاکنون در بس

  )5: (ستوار استبر سه اصل ا داريهیمکتب اقتصاد سرما. شده است رفتهیپذ
  و به صورت نامحدود زانیم به هر تیمالک رشیپذ - 1
  خود  ییافراد در استفاده از ثروت و دارا يآزاد - 2
  افراد در مصرف کاال و خدمت يآزاد - 3

  :ی، مکتب اقتصاد اسالمسوم
شکل گرفت و در دوره  یالنب ۀنیمددر  جیبه تدر) ص(امبریپ اتیدر دوران ح یاقتصاد اسالم مکتب

 یانقالب اسالم يروزیتا از پ یاگرچه مکتب اقتصاد اسالم. شد ادهیدر کوفه پ) ع(یهارساله امامت امام علچ
و دانشمندان  لماتوسط ع يقرن گذشته از نظر تئور 14 در ینشده، ول ادهیپ يکشور چیدر ه ران،یدر ا

ابع موثق، مکتب اقتصاد من نیبراساس ا. شده است نیو تدو حیتشر یبه خوب عهیعلماي ش ژهیبه و یاسالم
  )6: (بر سه اصل استوار است یاسالم

  .شود یم میتقس یو دولت یعموم ،یکه خود به سه بخش خصوص تیاحترام به مالک - 1
  است یو دولت یموارد عموم ریو تالش افراد در غ تیاز فعال یناش ،یخصوص تیمالک
  است... ها و ها، رودخانه جنگلمانند معادن، . ، متعلق به عموم مردمانفال ای یعموم تیمالک
  اداره جامعه است يبرا یدولت يها و ساختمان زاتیحق استفاده از تجه ،یدولت تیمالک
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  )7(: است یرونیو ب یمحدود به دو ارزش درون ياقتصاد تیفعال يآزاد -2
 يصاداقت يها تیدست زدن به فعال مسلمانان از يمنع اعتقاد مانند ياعتقاد ای یدرون تیمحدود :اول

  ) مارزقَکُم باتیکُلُومن ط 81هیسوره طه آ( شراب دیحرام مانند؛ ربا، احتکار، تول
 ای جادیاز ا يریمانند جلوگ شود، یاعمال م یکه توسط دولت اسالم ینیع ای یرونیب تیمحدود :دوم

کارخانجات  و فروش دیتول ،یمراکز فحشا و خودفروش جادیقمارخانه، ا جادیگسترش مشاغل حرام مانند؛ ا
   یبا احتکار و گرانفروش یدولت اسالم یشراب، مقابله علم

  : یعدالت اجتماع ياجرا - 3
 انیم یفاصله طبقات جادیباشد که از ا ايبه گونه دیبا یثروت در جامعه اسالم عیاصل، توز نیا براساس

 هیبر دو پا یاسالمدر مکتب اقتصاد  یعدالت اجتماع ياجرا يربنایز. شود يریثروتمندان و فقرا جلوگ
  . استوار است یعموم مردم و توازن اجتماع يهمکار

  
  متفاوت  يدر سه مکتب اقتصاد يتجار غاتیتبل گاهیجا: دوم بخش

نوع  چیه ،دولتی مکتب اقتصاد در که آن لیبه دل :یدر مکتب اقتصاد دولت يتجار غاتیتبل اول،
 شود،یتوسط دولت انجام م یبیرق چیبدون ه عیو توز دیبخش تول تیریوجود ندارد و مد یخصوص تیمالک
 غاتیتبل انواع یدر مکتب اقتصاد دولت .مازاد بر مصرف وجود ندارد ينبود کاال لیهم به دل يتجار غاتیتبل

در  زیآم اغراق میبا مفاه یو طوالن میدر خدمت اهداف دولت و به صورت مستق يرتجاریغ ای يخواه تجار
  )8.(لتمردان استاز خدمات دو دیو تمج فیتعر

در  يتجار غاتیو الگوهاي تبل اتیاکثر نظر :داريهیدر مکتب اقتصاد سرما يتجار غاتیدوم، تبل
 غاتیتبل ژهیو به و یاقتصاد دولت غاتیتبل پردازان هیرشد کرده و سهم نظر يدار هیبستر مکتب اقتصاد سرما

هیمکتب اقتصاد سرما رد يتجار غاتیبلت) 9.(اندك است اریبس رانیمورد در ا کیبه جز  یاقتصاد اسالم
  :خود را بر پایه سه محور قرار داده است تیآزاد فعال داري
که  ییها تیها و جذاب مدل ات،یمحور است، همه نظر مصرف ،داريهیاقتصاد سرما که آن لیبه دل - 1

مردم به  قآن تشوی اند ونکته مشترك کاند، در یکرده هیو فروش ارا غاتیتبل ،یابیدانشمندان علم بازار
تا مصرف را  میکن هچ: اند هدف کیهمه به دنبال  داريهیدر مکتب اقتصاد سرما .)10(است شتریمصرف ب
 يریکارگ هب م؟یبفروش دارانیبه خر ب،یرق يها کاال ده انیخود را در م يدیتول يکاال میو بتوان میباال ببر
 ،يتجار غاتیمختلف تبل هايهی، ترس و تولد نظرخنده و طنز، سکس ،یاحساس ،یمنطق ،یاخالق هايجاذبه

  )11.(است شتریدر جهت تحقق فروش ب
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به مصرف  قیتشو قیمستقل از طر هايدر خرده فرهنگ رییموجب تغ ،يدار هیسرما يتجار غاتیتبل - 2
 ل،یمدل اتومب رییتغ يبرا یجهان غاتیهدف از تبل نیبنابرا. شود در مصرف می یفرهنگ جهان جادیو ا شتریب

و چه به  يا همختلف در نقاط مختلف جهان چه به صورت منطق يلباس، کفش و کاالها يشو يبرگزار
  )12.(است شتریدامن زدن به مصرف ب ،یصورت محل

به  ،پردازد یم یمل يبرندها فتضعیبه  المللینیب ياز برندها تیبا حما یجهان داريهیسرما غاتیتبل - 3
راستا  نیدر ا. »نابود شو ایرشد کن، ادغام شو، نابود کن «است،  نیا یجهان داريهیعنوان مثال شعار سرما

 ریبسیاري از کشورها تحت تأث انندایرانی نیز هم دکنندگانیاز تول يگذشته تعداد يها سال یمتأسفانه ط
افتخار  زین ياربسی! بازار کردند روانه یخارج تجاري خود را با نام داتیتول یجهان داريهیسرما غاتیتبل
 یداخل داتتولی تیاکثر باًی؟ تقر!است یبرند خارج کی سانسآنها تحت لی يدیکه محصول تول کنند یم
 یبه بازار فارس نیبا حروف الت ییها بنديدر بسته یو ارشاد اسالم نگوزارت فره يهشدارها رغم علی ران،یا

  )13!(شود؟ زبان مصرف داخل کشور عرضه می
) ص(اسالم یگرام امبریمعتبر از پ اریبس یثیحد :یر مکتب اقتصاد اسالمد يتجار غاتیتبل سوم،

 پردازد، یو فروش م دیهرکس به خر«: فرمایند میدارد که  هنگام فروش کاال وجود غاتیدر مورد نحوه تبل
 بیکردن ع نهانربا، سوگند به دروغ، پ: و فروش نکند دیپنج خصلت را از خود دور کند وگرنه هرگز خر دیبا
 نیاز ا). 14(»دیهنگام خر گرانید ياز کاال یخود هنگام فروش، بدگوی ياز کاال شیخود، ستا ياالک

  ؛شود یاستخراج م یدر مکتب اقتصاد اسالم يتجار غاتیپنج اصل مهم تبل فیشر ثیحد
 ایباشد  يماد انیخواه آن ز گران،یرساندن به د انیو ز دنید انیمنع ز یعنی» الضرروالضرار«قاعده  - 1
رساندن عملی ممنوع  انیدر هر صورت، ز رمسلمان،یغ ایرساندن به مسلمان باشد  انیو خواه آن ز يمعنو
  )15.(است

عالوه بر ابطال معامله،  ايمعامله نیدر فروش و معامله، درصورت وقوع چن بیاز خدعه و فر زیپره - 2
  )16.(را هم پرداخت کند داریخسارت خر دیفروشنده با

از دروغ در معامالت را از  زیپره هانیاز فق یکه بعض يغ در فروش و معامله، به طوراز درو زیپره - 3
  )17.(دانند یدانسته و اقدام به دروغ را موجب ابطال معامله م نید اتیضرور
 ستیاز ما ن«: منقول است که فرمودند) ص(امبریکه از پ يدر معامالت، به طور بیفر تیممنوع - 4

  )18(».برساند انیضرر و ز يبه و ایدهد  بیفر) غلط غاتیبلبا ت(را  یکه مسلمان یکس
در  ییگرا و تجمل ریاصل، مسلمانان از اسراف، تبذ نیطبق ا ،الهیقناعت در استفاده از مواهب  - 5

کُلُوا و «. اندخداوند، دعوت شده هايدر استفاده از نعمت رويانهیمصرف برحذر داشته شده و به اعتدال و م
وا واَشرَب الی التُسرفُوا إنّهسرف حب19(»  نَیالم(  
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  1388تا  1358در سه دهه  رانیا يتجار غاتیتبل یشناس بیآس :سوم بخش
و اقتصاد  داريهیاقتصاد سرما ،یحاکم سه مکتب اقتصاد دولت يمختصر از اصول اقتصاد یفیتعر با
   1388تا  1358هاي  را در سال نرایدر ا يتجار غاتیو افول مجدد تبل يریگ نحوه افول، اوج ،یاسالم

  .کنیم مرور می
 يها گروه ییِگرا و عمل، دوران چپ يدهه در تئور نیا ):1358 تا 68(دهه اول  در يتجار غاتیتبل

دهه  يشاخص اقتصاد. بود ینظام اقتصاد دولت تیدوران حاکم يدر جامعه و از نظر اقتصاد یاسیمختلف س
 ایمستقل، مسلمان  ایاعم از وابسته  یبزرگ بخش خصوص نانیآفراز کار دی اول، مصادره اموال و خلع

هشت  یلجنگ تحمی) 21.(ها بودخانهگسترش تعداد وزارت و یاقتصاد دولتکردن و حاکم ) 20(رمسلمانیغ
صدور دفترچه بسیج . کمک کرد یتفکر اقتصاد دولت میبه تحک )22(کایآمر ياز سو رانیا میساله و تحر

مانند گوشت، مرغ،  یزندگ هیاول يازهاین افتیدر يمردم در مساجد برا یوف طوالنصف لیو تشک ياقتصاد
وابسته و  دارانهیفرار سرما لیدر دهه اول، به دل) 23.(بارز آن دوره است يو شکر از نمادها ریروغن، ش

بلکه  فعال نبود یمل دیحاکم بر جامعه، نه تنها تول یجنگ طیمستقل و شرا دارانهیمصادره اموال سرما
به صورت  یمحدود داخل داتیوجود نداشت و تول ید داخلیتول يجبران کمبودها يبرا زیواردات کاال ن

مازاد بر مصرف  يوصف، در دهه اول اصوالً کاال نیبا ا. شدیم عیتوز ياقتصاد جتوسط ستاد بسی یکوپن
در  يتجار غاتیباشد و لذا تبل فروش آنها وجود داشته يبرا يتجار غاتیبه تبل يازیوجود نداشت تا ن یداخل

 ناول متأسفانه از نگاه مسئولیدر دهه . قطع شد تیها فعال پس از سال ونیزیتلو وها، شهرها و رادیروزنامه
هم وجود نداشت، چنانچه  یاسیس غاتیو تبل یفرهنگ غاتیو تبل يتجار غاتیتبل انیم یکیتفک ییاجرا

 سپرده یبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم شد یم دهینام اتغیانقالب، هرآنچه تبل يبراساس مصوبه شورا
 هیو انحالل اتحاد یغاتیتبل يها ها و شرکت همه کانون یلیتعط ،یرکارشناسیاقدام غ نیا جهینت) 24.(شد

 يتجار غاتیتبل یآن است که گردش مال انگریآمار موجود ب. در کشور بود يتجار غاتیمستقل صنعت تبل
. دیبه صفر رس کینزد یعنیسال گذشته  کصدی یخود ط زانیم نیبه کمتر یالمدر دهه اول انقالب اس

از خدمات دولت  دیو تمج فیصرفاً به تعر ،یمکاتب دولت ریمانند سا ونیزیتلو وها و رادیدر روزنامه غاتیتبل
  .شد یمحدود م یکوپن يکاالها عیدر توز

 تدوم، موجب حاکمیدر دهه  ياقتصاد سه تحول مهم ):1378تا  1368(در دهه دوم  يتجار غاتیتبل
  .بود یو فاصله گرفتن از اقتصاد دولت داريهیسرما مهیاقتصاد ن یجیتدر

  یبخش خصوص ياقتصاد يها تیفعال يآزادساز :اول
  به کشور  یخارج هايهیاجازه ورود سرما :دوم
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بود  یرانیا يکاالها يو قفقاز رو انهیم يایآس يو باز شدن بازار مصرف کشورها يشورو یفروپاش :سوم
 يدار هیسرما مهیبه سرعت اقتصاد ن .)25(کرد جادیمختلف اقتصاد کشور ا هايدر بخش قیعم یکه تحول

مازاد بر مصرف مردم در  يواردات، کاال شیو افزا دیتول شیرا گرفت و با افزا یاقتصاد دولت يجا
فروش  يبرا يتجار غاتیبه تبل ازیناحساس . عرضه شدند ايرهیزنج يها بزرگ و فروشگاه يها فروشگاه

 غاتیتبل )26.(شد يرتجا غاتیشده تبل لیتعط يها بخش یجیموجب فعال شدن تدر ،يدیتول يکاالها
 يتجار غاتیتبل آغاز شد و گردش مالی) ها و مجالتروزنامه( یچاپ هاياز رسانه 1368در سال يتجار

با ظهور  1369در سال  یطیمح يها رسانه. دیسر الیر اردیلیم میاز صفر به شش و ن 1368کشور در سال
را  1369در سال  يتجار غاتیتبل یو گردش مال) 27(در اتوبان مدرس تهران متولد شدند یغیتبل يتابلوها

 مایصداوس ،یطیو مح یهاي تبلیغات چاپ در حوزه یگردش مال شیبا افزا. رساند الیر اردیلیم ستیبه ب
در  ییویشبکه راد کیاز  يتجار غاتلذا تبلی ،مند شودبهره يتجار غاتیتبل یگرفت از گردش مال میتصم

 یعنیدوره دوم  یانیدر سال پا. افتیگسترش  یونیزیتلو يهابعد به شبکه يها آغاز و در سال 1375سال 
از بودجه آن متعلق  یمیکه ن دیرس الیر اردیلیم صدیکشور به س يتجار غاتیتبل یگردش مال 1377سال

  )28.(بخش واردات و خدمات در کشور بود غاتیمتعلق به تبل گرید میدر کشور و ن دیش تولبخ غاتیبه تبل
  

  1377  1376  1375  1374  1373  1372  1371  1370  1369  1368  سال مالی تبلیغات

  50/5  01/4  80/3  50/3  04/2  50/1  02/1  95/0  85/0  %50  هاي چاپیرسانه

  14  01/12  80/10  00/8  01/6  03/4  50/2  04/1  75/0  --  هاي محیطیرسانه

  06/6  04/4  50/1  --  --  --  --  --  --  --  رسانه رادیو و تلویزیون

  04/3  95/2  02/2  88/1  01/1  98/0  65/0  48/0  35/0  15/0  خدمات تبلیغ

  60/29  01/23  12/18  38/13  06/9  51/6  17/4  47/2  95/1  65/0  جمع کل

  
  ) 1368-78(در دهه دوم  رانیا يتجار غاتیبودجه تبل یگردش مال: کیشماره  جدول

  تومان است اردیلیاعداد به م
  

تفاوت در  لیدر دهه سوم، به دل يتجار غاتیتبل ):1388تا  1378(در دهه سوم  يتجار غاتیتبل
در . شودیم میتقس) 1383-87( غاتیو افول مجدد تبل) 1378-83( غاتیتبل يریگ عملکرد به دو بخش اوج

که در دهه  ياقتصاد هاياز پروژه ياریشد و بس يریگدوم پیدهه  ياقتصاد يها استیاول دهه سوم س مهین
هزاران پروژه . دندیرس دتولیبه  د،جدی هايدر کنار پروژه دیرس یم مامبه ات آن و مراحل ساخت یدوم طراح

ورود و  دندیبه مرحله افتتاح رس یو مسکون يدیتول هايها، مجتمع کارخانجات، شاهراهاز جمله  ياقتصاد



  ٢٩ رانیقتصاد امروز ادر ا يتجار غاتیتبل گاهیجا
 

  
  

 غاتیبه تبل ازین ،يتجار تیفعال يریگ با اوج. دیشده از خارج کشور به اوج رس دیتول يو کاالها هیمواد اول
 يها آن است که سال انگریآمار موجود ب. شد شتریو ب شتریب یو واردات يدیتول يکاالها یمعرف يبرا يتجار

با مجوز وزارت فرهنگ و  یغاتیا کانون تبله در کشور بود و ده يتجار غاتیتبل تیاوج فعال 1384تا  1378
ها و  مختلف، در کانون يها با تخصص وانج ونیلیم کیاز  شیب. خود را آغاز کردند تیفعال یارشاد اسالم

در کشور ) خانوار(نفر  ونیلیچهار تا پنج م قتیدر حق. مشغول به کار شدند یخصوص یغاتیتبل يها شرکت
  ) 29. (کردند یارتزاق م غاتیدولت، از صنعت تبل به ايبودجه لیتحم گونه هیچبدون 

  
  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  سال مالی تبلیغات

  29  01/27  08/30  33  00/22  06/14  01/10  02/8  50/7  60/6  هاي چاپی رسانه

  22/63  12/60  12/59  00/63  20/51  50/38  00/30  08/24  00/18  30/15  هاي محیطی رسانه

  592./  0/512  456  418  00/265  00/152  00/98  02/46  00/25  08/11  رادیو تلویزیونرسانه

  50/13  10/13  14  00/16  50/13  00/9  17/7  50/6  02/5  89/3  خدمات تبلیغ

  72/697  23/612  20/559  530  70/351  56/213  18/145  62/84  52/55  87/36  جمع کل

  
  )1378- 88(در دهه سوم يتجار غاتیبودجه تبل یگردش مال: شماره دو جدول

  تومان است اردیلیاعداد به م
  

  )1398تا  1388(در دهه چهارم  رانیا يتجار غاتیانداز تبل چشم: چهارم بخش
در مورد  توانیو نم گذرد یم رانیا یاسالم يکه تنها سه سال از دهه چهارم عمر نظام جمهوربا این

 ،1388هاي  سال یط ياقتصاد سیاسی و قیبا توجه تحوالت عم ینظر کرد، ول دولت اعالم يعملکرد اقتصاد
 توانیم یقبل، به خوب يها سه سال با سال نیدر ا يتجار غاتیتبل یفیک هايو تفاوت 1390و  1389
سه سال گذشته و  يتجار غاتیاز تبل ینیع لیبه منظور تحل. کرد میدهه چهارم را ترس يانداز اقتصاد چشم

 یفیو تحوالت ک يتجار غاتیتبل یسه سال را به دو بخش تحوالت کم نیکرد اعمل ،یعلم یشناس بیآس
  :کنیمیم میتقس يتجار غاتیتبل

  :1390 و 1389، 1388 يها در سال يتجار غاتیتبل یتحوالت کم اول،
اول  مهین نیادیبن راتییتحوالت عمده و تغ یهمراه بود، ول يتجار غاتیتبل یبا رکود نسب 1388 سال

ها فراوان از رسانه غاتیو با حجم تبل یخصوص ياه کناب یدرپ یبا تولد پ 1388از زمستان سالدهه چهارم 
بانک  هفقط س 1387تا  1368سال  ستکه در طول بیآن است  انگرآمار موجود بی. آغاز شد
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ملت، تجارت، صادرات،  ،یمل( یبه جمع شش بانک دولت) پاسارگاد ان،یپارس ن،یاقتصاد نو(یخصوص
 رماهیت تا 1388از بهمن  یعنیکه تنها در مدت هجده ماه  یدرحال وستند،یپ) رفاه کارگران ،يکشاورز
بانک  ،يگردشگر بانکبانک سامان، بانک تات، بانک انصار،  ه،یبانک سرما( دیتعداد هجده بانک جد 1390

 ا،یبانک آر ،يگذار هیرمابانک تعاون، بانک شهر، بانک مهررضا، بانک مهر اقتصاد، بانک س ان،یرانیبانک ا نا،یس
به عرصه اقتصاد کشور ) بانک توس ن،یبانک کارآفر ن،یزم رانیبانک ا ان،یرانیبانک حکمت ا ن،یبانک قوام

 لیبه بانک تبد 1390سال انیتا پا يو اعتبار یبزرگ مال سسهمؤ نیبرابر اطالعات موجود چند. وارد شدند
از  شتریب دیجد یخصوص يها تولد بانک. دید رسنک خواهکشور به پنجاه با يها خواهند شد و تعداد بانک

در دست  ینگیجمع شدن نقد -1: کننده است نگران دهیسه پد انگریباشد، ب يرونق اقتصاد انگریب که آن
 -3اقشار مختلف جامعه  انیم یغاتیفاصله تبل شیافزا - 2 ییشو پول دهیپدرواج از جامعه و  یبخش
بانک  رانیکه مد یدر حال ،یمجدد ربا بر اقتصاد بانک تیو حاکم غاتیبا فشار تبل ینگینقد يآور جمع
 غاتیو تبل یخصوص يها بانک یدرپ یمتأسفانه تولد پ) 30.(هستند یاسالم يبانکدار ياجرا یمدع ،يمرکز

 يها کرده و بانک جادیا مایصداوس ژهها به ویصاحبان رسانه يرا برا ها، جشن بزرگیآنها در رسانه عیوس
در فاصله  يتجار غاتیتبل یگردش مال ،برابر آمار موجود. کشانده است نهیمسابقه پر هز نیرا به ا یدولت
در حال حاضر هم ) 31.(تگذشته اس الیر اردیلیهزار م 12از مرز  اي سابقه با رشد کم 1389-90 يها سال

گذشته و از نظر  هیثان هر يبرا الیر ونیلیم 20خاص از مرز  امیدر ا یونیزیو تلو ییویراد غاتیتبل متیق
 هايشبکه ،1390به عنوان مثال در ماه رمضان . است دهیسال گذشته رس 20به اوج  غاتیتبل یحجم زمان

هشت  تا پنج ال،یهر سر انیدر قطع م غات،یتبل قهیدق 30 الیبه صورت متوسط قبل از هر سر یونیزیتلو
  .                              پخش کردند غاتیتبل قهدقیبه طور متوسط ده  الیهر سر انیو در پا غاتیتبل قهیدق

 ادانگ شبکه پنج یدانگ، سهسه الیسر ايقهیدق 35هر قسمت  يبرا آمارها حاکی از آن است که
دو  یعنیپخش شده است،  غاتیتبل قهیدق 50تا  45تا بهشت از شبکه سه، حدود  لومتریپنج ک الیسر

؟ باتوجه به !هاالیو بعد از سر نیقبل، ب غاتیتبل ايقهیدق 50ه بخش س انیم ايقهیدق 35 الیبخش سر
، بر این اساس سهم کشور است يها متعلق به بانک مایصداوس یفعل غاتیحجم تبل% 75نکه حدود یا

  .تولیدات داخل از تبلیغات تلویزیونی کاهش محسوسی داشته است
در کشور  يتجار غاتیبودجه تبل نیکمتر 90 و 89، 88سه سال  یآن است که ط انگریموجود ب آمار

قالب  است که در یو خصوص یدولت يها آن متعلق به بانک نیشتریو ب یمل دیتول يها متعلق به بخش
 ییخودنما هاو مجالت و روزنامه يشهر درون و برون یغاتیتبل يو تابلوها) 32( یغاتیتبل یطوالن يزرهایت
در چهار بخش  1390در شش ماه اول سال يتجار غاتیودجه تبلسه چهارم ب ،برابر آمار موجود. کنند یم

   اردیلیده هزار م یبا گردش مال غیو خدمات تبل یونیزیتلو ویراد غاتیتبل ،یطیمح غاتیتبل ،یچاپ غاتیتبل
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  )33.(ها اختصاص دارد بانک غاتیبه تبل الیر
  

  سه سال اول دهه چهارم در يتجار غاتیبودجه تبل یگردش مال: جدول شماره سه
  تومان است اردیلیاعداد به م

  
   :90 و 89، 88در سه سال  يتجار غاتیتبل یفیتحوالت ک دوم،

 يتابلوها ينصب شده رو یغاتیتبل يها و طرح مایدر حال پخش از صداوس يتجار غاتیتبل يمحتوا
در  يتجار غاتیتبل يآن است که محتوا انگریمختلف، ب هايمجالت و روزنامه نیو همچن يشهر یغاتیتبل

گرفتار  یو مکتب اقتصاد اسالم داريهیمکتب اقتصاد سرما ،یدولت صادسه مکتب اقت انیحال حاضر در م
  .کنیم ها را ذکر میرسانه ریو سا مایدر حال پخش از صداوس غاتیاز هر سه نوع تبل هاییشده که نمونه

  :یمنطبق بر مکتب اقتصاد دولت غاتیتبل - 1
توسط  میمستق به طور یکیالکترون تیروزنامه و سا يتعداد 1390 و 1389سال  دو یط :مثال اول

 أتیبه دفتر ه میدولت به طور مستق غاتیتبل نیو همچن سنایا ياند و خبرگزار شده جادیدولت ا أتیدفتر ه
با هدف حاکم کردن  یعموم هايتسلط بر رسانه يبرا ولتد اقیاشت یبه معن نیدولت وصل شدند و ا

  . است یو دولت میمستق غاتیتبل
 يجار غاتیکه تبل یدولت هاي ها و سازمانخانهاز وزارت ياریسه سال گذشته بس یط :مثال دوم

با  یمشارکت يبا عقد قراردادها میبه صورت مستق دانند، ینم یخدمات دولت کاف انیب يرا برا مایصداوس
 يقراردادها، قراردادها نیاز جمله ا. کنند یم یدولت غاتپخش تبلیاقدام به مایمختلف صداوس هايشبکه

 نیا. است پایخودرو و سا رانیا ،يوزارت کشاورز ،یو بازرگان عیراه و مسکن، وزارت صناوزارت نفت، وزارت 
 يدر آستانه سفرها ژهیبه و و قهیدقپنج تا  سه هاييو در زمانبند یعمدتاً به صورت گزارش آگه غاتیتبل

علق به مت یدولت غاتیتبل نیتر شاخص .ابدییم ششدت افزای به مختلف يها دولت به استان یاستان
امور مربوط  ریو سا یرسان آب ،رسانیبرق ،يساز جاده ،يسدساز ،سازيپل ،یمینفت، گاز، پتروش يها پروژه

  1390  1389  1388  سال مالی تبلیغات

  33/35  45/28  02/24  هاي چاپی رسانه

  16/93  56/73  11/64  هاي محیطی رسانه

  00/1050  22/912  12/851  ه رادیو و تلویزیونرسان

  00/24  56/19  60/12  خدمات تبلیغ

  49/1202  79/1141  85/951  جمع کل
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از عملکرد  يو بدون نقاد کطرفهی دیو تمج فیتعر ،یلتدو غاتیتبل گونه این یاز نظر محتوای. به دولت است
  .دولت است

  :يدار هیمنطبق بر مکتب اقتصاد سرما غاتیتبل -2
 که سود یدر حال. و سودآور است دهیپسند يامر داريهیسود پول در مکتب اقتصاد سرما :اول المث

 ژهیاعلم به و نیربا، مجتهد فیدر تعر. حرام و مذموم است یربا در مکتب اقتصاد اسالمی، عمل ایپول 
  )34:(داند یربا را بر دو نوع م) ره( ینیحضرت امام خم

  یکن افتیرا در يشتریجنس ب هم يو کاال یبده یه کسرا ب ییکاال یعنی یعرف يربا* 
  به شما برگرداند يشتریپول ب که آنبه شرط  یبده يرا به گرفتار یپول یعنی یقرض يربا* 

سوره مبارکه  131و 130 اتیدر آ ،)36(سوره روم 39 هآی در ،)35(سوره نساء  161 هیآ در دیمج قرآن
 عیاالب هللاحل ا(بقره به صراحت ربا را حرام اعالم کرده است  سوره 275 هیو از جمله در آ) 37(آل عمران
 یصحاب يانصار هللاجابرابن عبدا زا. خداوند تجارت را حالل و ربا را حرام اعالم کرده است یعنی) وحرّم الرّبا

امله معامله ربا و شاهد مع سندهیخداوند ربا و رباخوار را با نو: فرمودند) ص(امبریمعروف نقل شده است که پ
  )38.(هر سه باهم برابرند  تیجا لعن کرده و در ارتکاب معص کیربا 

 يها، معامالت ربو کسب نیتر و ناپاك نیدتریپل) اَخبثَ المکاسب کَسب الرّبا(فرمودند ) ع(باقر امام
 یعقد اسالم ریربا با سود و سا انیاسالم به دقت مرز م يدر مکتب اقتصاد نکهیبا توجه به ا) 39.(است
که به صراحت  یهای بانک يتجار غاتیتبل یتمام باًیاذعان کرد که تقر دیمتأسفانه با) 40.(شده است میترس

 يربو غاتیتبل کنند،یم قیدر بانک خود تشو گذاريهیبه سرما شتریسود ب افتیدر يرا برا هیصاحبان سرما
مردم به  قیمصداق کامل تشو غاتیلتب گونه این. است یاسالم غاتیو ضدتبل داريهیو منطبق با مکتب سرما

 يها است، خواه در عمل با نام شتریپول ب افتیدر يسپردن پول برا یعنیعمل ربا و گسترش فرهنگ ربا 
  .شود یشرع هیهمچون مشارکت و مساقات توج يگرید

کسب سود بهتر و  يبرا ايلهیبه عنوان وس داريهیطال در مکتب اقتصاد سرما يساز رهیذخ :دوم مثال
که در مکتب اقتصاد  یدر حال. شده است رفتهیپذ یمردان، عمل نتیاستفاده از طال به عنوان ز نیهمچن
حرام  نت،یعنوان ز هممنوع و استفاده مردان از طال ب یطال و نقره عمل سازيرهیو ذخ يآور جمع یاسالم

 لیسب یف نفقونَیالفضّه و الالذّهب و  کنذُونی نیالذ: (دفرماییم دیخداوند در قرآن مج. شمرده شده است
ها را در راه خدا کنند و آن یم رهیو ذخ آوريبه آنها که طال و نقره را جمع امبریپ يا )میفَبشّرَهم بعذاب ال هللا

 يها از بانک یکیو پرحجم  عیوس غاتیتبل ایوصف آ نیبا ا) 41(بشارت ده  يدیبه عذاب شد کنندانفاق نمی
منطبق  يتجار غاتیتبل يبه معنا شتریفروش ب آن براي سازيرهیمردم و ذخ طال توسط دیخر يکشور برا

  )42(ست؟ین یدر مکتب اقتصاد اسالم غاتیو مخالف تبل داريهیبر مکتب سرما



  ٣٣ رانیقتصاد امروز ادر ا يتجار غاتیتبل گاهیجا
 

  
  

  :یمنطبق بر مکتب اقتصاد اسالم غاتیتبل - 3
 شتر،یب یداشت مال چشم چینوعان محتاج بدون ه به هم یکمک مال یعنیالحسنه  سنت قرض :اول مثال

الحسنه هم منحصراً از  قرض غاتیتبل) 43(اسالم است ياست که متعلق به مکتب اقتصاد يافتخار
ه یبس که خداوند در آ نیالحسنه هم قرض تیدر اهم. شودیپخش م رانیا یاسالم يجمهور هاي رسانه
سوره  89 هیآ در نیهمچن. است دهیالحسنه را قرض دادن به خداوند نام ، قرض)44(سوره بقره 245
در . شده است دیالحسنه تأک قرض تیبر اهم) 47(سوره بقره 245 هیآ و) 46(سوره انعام 160 هیآ ،)45(نحل
  :معتبر آمده است ثیاحاد
هم  گرانیو به د کردیالحسنه م خود، اقدام به سنت قرض فیدر طول عمر شر) ص(اسالم یگرام امبریپ
 يریعدالت در جامعه و جلوگ جادیالحسنه ا از آثار قرض یکی ،یدر مکتب اقتصاد اسالم)48.(نمود یم هیتوص

 غاتینه تبل(ها  بانک هالحسن قرض غاتیوصف تبل نیبا ا) 49. (طبقات مختلف جامعه است انیاز شکاف م
 ای گرانیاستفاده د يالحسنه برا به صورت قرض گذارياعم از سپرده) زیبه قصد ربودن جوا يگذار سپرده

  .است یمکتب اقتصاد اسالم دییالحسنه نمونه مورد تأ وام به صورت قرض افتیدر يبرا غاتیتبل
دروغ  ینیکل خیمتعلق به ش» اشعار«در کتاب ) ص(اسالم یگرام امبریمنقول از پ تیدر روا :دوم مثال

 دهیاسالم نام يتجار غاتیخود هنگام فروش از جمله اعمال ممنوع در تبل ياز اندازه از کاال شیب شیو ستا
و  ییویراد يزرهایت ینیهنگام بازب رانیا یاسالم يجمهور يمایخوشبختانه صداوس) 14.(ستشده ا

خود از جمله داشتن  ياثبات ادعاها يمحصوالت، درخواست ارایه مدارك مثبت برا نیاز مالک یونیزیتلو
 دروغ و ياقدام از طرح ادعا نیو ا دینما یمحصوالت را م تیفیبهداشت، استاندارد و ک يمجوزها
به هنگام پذیرش و انتشار آگهی از سایر  یاقدام نیچن) 50.(کندیم يریجلوگ یرواقعیغ هاي ییبزرگنما

  .ها نیز باید مورد توجه بیشتري قرار گیرد رسانه
در مبانی ر و الضرر ابراساس قاعده الضر »هیالفق حضرهیمن ال «کتاب  صدوق در خیش :سوم مثال

در قوانین و خوشبختانه )15.(مذموم شمرده است یب و کار را عملهنگام کس بیرق يکاال ریتحقفقهی، 
 زیرآمیتحق ايسهیکه مقا »نیتر و تر« یو عال یلاستفاده از دو صفت تفضیهاي تبلیغاتی کشور  دستورالعمل

  ) 51.(استشده منع  ،کندیم جادیا بیرق يکاال و کاال کی انیم
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  شنهادیپ و يبند جمع
 نیا يحاکم بر آن کشور است و تنها استثنا ياز مکتب اقتصاد یتابع يردر هر کشو يتجار غاتیتبل

روز  کیشنونده در  ای نندهیاست که در آن ب رانای اسالمی يجمهور هايدر رسانه يتجار غاتیقانون تبل
  . مشاهده کند همزمانرا  یاسالم غاتیو تبل يدار هیسرما غاتیتبل ،یدولت غاتیاز تبل یبیترک تواندیم

  :شود می میتقد ریز شنهادهايیدر کشور همراه با پ یفعل يتجار غاتیتبل ادهايریا
انقالب  يمصوبه شورا .است غاتیفقدان قانون جامع تبل ران،یا در يتجار غاتینقص بزرگ تبل: اول

  )52.(کامل است حل جامع و ناقص و فاقد راه ،روز یغاتیتبل مسائلحل  يبرا 1358در سال  یاسالم
 ندگانیبا حضور همه نما یرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم و اطالع غاتیدفتر تبل شیپپنج سال   *
پس از دو سال  .اقدام کرد يتجار غاتیقانون تبل سینو شیبه نگارش پ ،یقانون يمختلف و نهادها هايرسانه

 یاسالم يجلس شورابه م طی مراحل الزم قانونیاز آماده و قرار شد پس  ،یینها سنویشیپ ،بحث و مذاکره
  ).53. (ارسال شود

بار در جلسات فشرده  کیکه هر دو سال  مایصداوس یاداره کل بازرگان يتجار غاتیتبل نامه نیآی  *
و  ییویراد يزرهایو پخش ت دیتول نهیدر زم ینسب یاز کارآی ،شودیم يکشور بازنگر غاتیکارشناسان تبل

  )50.(برخوردار است یونیزیتلو
ها و بعضاً سازمان  توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یطیمح غاتیتبل هايطرح  *

  را مورد بررسی ها طرح ،یضوابطبا تعیین دو نهاد الزم است این شود،  می دییو تأ ینیبازب يباسازیز
  .قرار دهند

 غاتیتبل ای یونیزیتلو ویراد غاتینسبت به تبل شوند،یها و مجالت چاپ م که در روزنامه هاییطرح  *
  .هاي کمتري برخوردارند از محدودیت یطیمح

که همه  یدر حال .است تیاعمال حاکم یقانون يفقدان نهادها ،رانیا يتجار غاتینقص دوم تبل: دوم
صنف  هیمتأسفانه اتحاد شوند، یو اعمال قانون م تیریمنتخب خود مد هايهیصنوف کشور توسط اتحاد

در  یاسالم  ارشاداز ادارات کل فرهنگ و  یغاتیتبل يها و کانون لیانقالب تعط يپس از مصوبه شورا غاتیتبل
، این مراجعالزم در  یتخصص يرویبه علت فقدان ن کنند،یم افتیدر تیمختلف مجوز فعال يها استان

 یغاتیتبل يها شرکت یصنف هايانجمن. شوندیمجوز به امان خدا رها م افتیها پس از در صاحبان کانون
در برابر  توانندیندارند و فقط م ییقدرت اجرا گونه هیچداشتن مجوز در وزارت کار  لیها به دل ناستا

 غاتیخوشبختانه به همت دفتر تبل. قانونمند لبخند بزنند يها کانون يبر رو ایکنند متخلف اخم  يها کانون
صنف  يها هیاز اتحاد يدپنج سال گذشته مجدداً تعدا یط یرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم و اطالع

باال بودن حد  لیها متولد شدند و در تهران به دل از استان یدر بعض دیشد يها یکارشکن رغم علی غاتیتبل



  ٣٥ رانیقتصاد امروز ادر ا يتجار غاتیتبل گاهیجا
 

  
  

سازان مجوز  پالك هیاتحاد تیریتحت مد یغاتیکانون تبل 50اکنون کمتر از  ،مستقل هیاتحاد لینصاب تشک
  )54.(کنند می تیفعال ینظارت گونه هیچو درشت بدون  زیر یغاتیاز پانصد کانون تبل شیکردند و ب افتیدر

 دایپ ییمجال خودنمادر عرصه پررقابت تبلیغات کشور  یغاتیکوچک تبل يها متأسفانه کانون :سوم
سال  23 طیکه ها و روزنامه يباسازیو سازمان ز مایصداوس ژهیبزرگ به و هايهصاحبان رسان. کنندینم

هاي  اي و قابلیت باید معیارهاي اخالق حرفه ،اندبها دادههاي خاص  ونبه برخی کان) 1368-90(گذشته 
  )55.(هاي تبلیغاتی دیگر را نیز در نظر بگیرند هاي کانون علمی و توانمندي

. شود یگذاشته نم یغاتیتبل يها کانون رانیمد يبرا يدر بعد اعتقاد یبرنامه آموزش مدون :چهارم
 رانیاز مد یاسالم يتجار غاتیانجام تبل يبرا يچه انتظار یمن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمسئوال
متعهد  یاقتصاد اسالمها و  هاي تبلیغاتی مبتنی بر آموزه خود را براي انجام فعالیتدارند که  ییها کانون

 تیکاهش نقاط ضعف و تقو ها،بیراه شناخت آس در یمبتواند گا پژوهش نیا دوارمیام) 56( دانند؟ ینم
  .                 باشد رانیا زمانیعز هنیدر م يتجار غاتیلنقاط قوت تب
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  :منابع
، انتشارات 1347سال  تیعنا دیترجمه دکتر حم تسسی –ت  -نوشته و» فلسفه هگل«هگل  کیفردر لهمیجورج و -1

  نیفرانکل
تهـران،  ، انتشـارات دانشـگاه   1354ترجمـه حسـن منصـور سـال     -»سـم یالیسوس سـم، یتالیکاپ« -تریا، شـوپ  ،یج -2

  141صفحه
انتشـارات مرکـز مطالعـات و تحقیقـات      -1383سال ،یاجالل زترجمه پروی -»هارسانه لیتحل هايروش«آسا برگر  -3

  هارسانه
  یبیج يها ، انتشارات کتاب1376سال ،يبهروز دیترجمه حم» ثروت ملل« تیآدام اسم -4
  فصل چهارم ر،ی، انتشارات کو1368 سالمرحوم دکتر هوشنگ مقتدر، ترجمه  »سمیالیامپر«مگدوف  يهار -5
  روتیب ،یق، دارالکتاب البنان1398سال » اقتصادنا« -صدر دمحمدباقریس هللا تیدآیشه -6
  150صفحه روتیق، داراالضواء، ب1405سال »یالکاف« -ینیکل عقوبیمحمدبن  هللا تیآ -7
  190فحه، انتشارات سروش ص1370سال »يشورو ریاتحاد جماه« یدکتر عباس آگاه -8
 »مایدانشـکده صداوسـ   يبرا يتجار غاتیارشد تبل یدوره کارشناس یجزوه طراح« -یمحمود دهقان طزرجان دکتر -9

  رانیا یاسالم يجمهور يمای، دانشکده صداوس1379سال
  هی، انتشارات حروف1379سال  »یابیبازار دیاز د غاتیتبل تیرمدی«  – انیمحمود محمد دکتر -10
 يجمهـور  يمای، انتشارات دانشکده صداوسـ 1387سال  »غاتیتبل يها هنظری« – ین طزرجانمحمود دهقا دکتر -11

  رانیا یاسالم
، انتشـارات مرکـز مطالعـات و تحقیقـات     1384سـال  ،يمحمـد  نیترجمه حس »رفرهنگیتفس«آسا برگر، آرتور  -12

  ها رسانه
انـد   تریپ سانسیتحت ل یگلرنگ ول دیولمانند برند اوه که ت( یخارج سانسیتحت ل یداخل يانداختن برندها جا -13

  )گرید ها برند سافلند و ده يدستمال کاغذ نیهمچن. جورج است
   5صفحه  روتق، داراالضواء، بی 1405سال » اسفار« – ینیکل عقوبیمحمدبن  هللا تیآ -14
ق،  1413 سـال  »هیـ الفق حضـره یمـن ال «صـدوق   خیمعروف بـه شـ   هیبن بابو نیبن الحس یمحمدبن عل هللا تیآ -15

  قم نیانتشارت جامعه مدرس
  440صفحه ،ی، قم، مؤسسه النشر االسالم2 ق، جلد1418 سال »نیالعناو« یمراغ ینیحس دعبدالفتاحیس -16
   160قم، ص انیلی، انتشارات اسماع2چاپ» المکاسب« يانصار یمرتض خیش هللا تیآ -17
، انتشـارات  1409سـال » احـرام  سـائل الحـالل و  م یشـرائع االسـالم فـ   « یمحمدبن حسن حرعامل خیش هللا تیآ -18

  االستقالل تهران
قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها و  ۀبغت عۀقد خسرالذین کذبوالبلقاء اهللا حتی اذا جاءتهم سا: 31 هیآ ،سوره اعراف -19

  هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم االساء مایزرون



  ٣٧ رانیقتصاد امروز ادر ا يتجار غاتیتبل گاهیجا
 

  
  

انتشـارات اتـاق    سـندگان، یاز نو یجمعـ  1389سـال  »یاهنشـاه دوره ش نـان یکارآفر«برخوردار،  یحاج محمدتق -20
  رانیا یبازرگان

 يکشاورز فیوظا میوزارت معادن و ذوب فلزات و تقس ن،یسنگ عیسبک، وزارت صنا عیوزارت صنا فیوظا میتقس -21
  ه کشـور بـه دو وزارت دفـاع و وزارت سـپا     یدفـاع  فیوظـا  میو تقسـ  یوزارت جهـاد سـازندگ   ،يبه دو وزارت کشاورز

  .پاسداران بود
، انتشـارات  1379سـال  »یدر دهه دوم انقـالب اسـالم   گانیو همسا رانیروابط ا« یمحمود دهقان طزرجان دکتر -22

  164سروش ص
 تیفعال یموازات وزارت بازرگانه ب 1360سال در ریوز مشاور نخست ریوز نظر ریدر مساجد ز ياقتصاد جیستاد بس -23

  .داد انیخود پا تیفعالبه  1368خود را آغاز و در سال 
ارشـاد   وزارت فرهنـگ و  غاتی، انتشارات اداره کل تبل1381سال »یانقالب اسالم يمصوب شورا غاتیقانون تبل« -24

  یاسالم
ـ ا یمنافع مل دیو منابع تهد ها تاولوی« – یدهقان طزرجان محمود دکتر -25 مجلـه  » و قفقـاز  انـه یم يایآسـ  در رانی

  ، انتشارات اطالعات1378 سال 145-146ه شمار ياقتصاد یاسیاطالعات س
  65، صفحه5، جلد »کتاب خاطرات« یرفسنجان یاکبر هاشم هللا تیآ -26
در  يتجـار  غـات یارشـد تبل  یکارشناس نامه انی، پا1388سال » شهر تهران یطیمح غاتیتبل« هیزاو یساعد جنان -27

  مایدانشکده صداوس
، انتشارات مرکز 1381مجله پژوهش و سنجش سال -»يتجار غاتیلتب زگردمی« – یدهقان طزرجان محمود دکتر -28
  مایصداوس قاتیتحق
 ی، انتشارات انجمن صـنف 1381مجله رسانه ما، سال » صنعت رها شده غاتیتبل« یدهقان طزرجان محمود دکتر -29

  رانیا یغاتیتبل يها شرکت
  1390ریت 16 ،يروزنامه همشهر» ها بانک غاتیتبل« یسبحان دکتر -30
  یچاپ یطیمح يها رسانه-مایصداوس 1390سرجمع بودجه سال -31
  بانک صادرات يطرح طال غاتیتبل و P.L.S طرح یدر معرف یبانک مل یطوالن غاتیتبل -32
  1390در ماه مبارك رمضان  مایصداوس غاتیکنداکتور پخش تبل -33
ـ  میترجمه عبدالکر -»لهیرالوسیتحر نیرساله نو«، )ره(ینیامام خم -34  ،يجلـد دوم مسـائل اقتصـاد    يرازیشـ  ارآز یب

  198انتشارات مؤسسه انجام کتاب، صفحه
  مایمنهم عذابا ال نیاعتدنا للکافر اکلهم اموال الناس بالباطل وعنه و اخذهم الربوا وقد نهو و: 161 هیآ ،سوره نساء -35
ـ تر ةزکومن  تمیتا ما هللا وعندا اربویاموال الناس فال  یفلیربوا تم من ربا یتا وما: 39 هیآ ،سوره روم -36 وجـه اهللا   دونی

  فونضعفاولئک هم الم
  کم تفلحون للع هللامضاعفه واتقوااضعافاً امنو التاکلو الربوا  نیلذا هایا ای: 130 هیآ ،سوره آل عمران -37
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  473صفحه  دانی، سازمان انتشارات جاو2231 ثیحد ندهیترجمه ابوالقاسم پا» نهج الفصاحه« -38
ق، تهـران،  1403، سـال 6 چـاپ  »عهیمسائل الشر لیتحص یال عهیوسائل الش« یمحمدبن حسن حرّ عامل هللا تیآ -39

  هیانتشارات مکتبه االسالم
  21ص یفرهنگ اسالم دفتر نشر» ربا در اسالم« یبهشت دیشه ینیحس دمحمدیدکتر س هللا تیآ -40
   میالبعذاب فبشرهم  هللا لیسب یف ها نفقونیالذهب و الفضه و ال ونزکنی نیالذ: 34سوره توبه، آیه  -41
  یجمع هاي، از رسانه1390سال  -بانک صادرات تحت عنوان طرح طال غاتیتبل -42
  4انتشارات الفتح ص - یخنج دیترجمه حم »یبانک اسالم«-صدر دمحمدباقریس هللا تیآ دیشه -43
 هیـ ال و بصـط یاهللا یقـبض و   و ةریـ له اضـعاناً کث  ضاعفهیاهللا قرضاً حسناً ف قرضی يمن ذالّذ: 245 هیآ ،سوره بقره  -44

  تُرجعون
من انفسهم و جئنا بک شهیداً علی هوالء و نزلنا علیک  همیعل داًیکل امه شه یث فعنب ومی و :89 هیآ ،سوره نحل -45

  و بشري للمسلمین ۀرحماکتاب تبیاناً لکل شیٍ و هدي و 

ــام آ -46 ــســوره انع ــ : 160هی ــه عش ــن جــاء بالحســنته فل ــام ــن جــاء و را امثاله ــیئم ــا و  ۀبالس ــآل یجــزي اال مثله   ف

  هم الیظلمون
  قرضاً حسنا  هللا قرضی يمن الذ :245 هیآ ،سوره بقره -47
  138صفحه روتیق، انتشارات الوفا، ب1403، سال3چاپ» بحاراالنوار« یمحمدباقر مجلس هللا تیآ -48
  130نو ص دهیتشارات اان گر،ید یالحسنه از نگاه ، قرض1388 يغضنفر نیدحسیس -49
  فصل سوم مایصداوس ی، اداره کل بازرگان1389سال ،یونیزیتلو يزرهایساخت ت نامه نیآی -50
  فصل پنجم ما،یصداوس ی، اداره کل بازرگان1389سال  ،یونیزیتلو يزرهایساخت ت نامه نیآی -51
  1381 یاسالم ارشاد و وزارت فرهنگ غاتتبلی کلانتشارات اداره غات،یرجوع شود به قانون تبل -52
رسانی وزارت فرهنگ  و اطالع غاتیمحترم دفتر تبل رکلیبود که به همت مد ونیسیآن کم ينگارنده خود از اعضا -53

ـ راد و یچـاپ  ،یطـ یمح يها از همه حوزه غاتیو با دعوت از کارشناسان تبل یو ارشاد اسالم نامـه   نییـ آ« یونیـ زیتلو وی
  .شد نیماه تدو 18 یط »غاتیتبل
  یصدور مجوز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ونیسیرجوع شود به آمارکم -54
  1389سال ما،یصداوس یبازرگان رکلینامه نگارنده به مد -55
رسـانی وزارت   و اطـالع  غـات یبا دفتـر تبل  رانیا یغاتیتبل يها شرکت یانجمن صنف یآموزش يها يمباحث همکار -56

  یفرهنگ و ارشاد اسالم
  



  ٣٩ یاجتماع يها در رسانه یابیو بازار غاتیتبل
 

  
  

  1یاجتماع يها در رسانه یابیزارو با غاتیتبل
  یی دانشگاه عالمه طباطبا یعلم أتیعضو ه ،انیمحمود محمد

mohammadiann@gmail.com 
  ییعالمه طباطبا دانشگاه یاببازاری – یبازرگان تیریارشد مد یکارشناس يدانشجو، مرجان محمدرضا

Mmr_bm83@yahoo.com  

  
  :دهیچک

هاي ارتباطی و  هاي جدیدي است که رشد نظام ، یکی از راههاي اجتماعی بازاریابی از طریق رسانه
هاي اجتماعی در  در این مقاله رسانه. ها گشوده است اطالعاتی الکترونیکی و دنیاي مجازي به روي سازمان

هاي اجتماعی پرداخته و در  ابتدا به تعریف کلی، ارکان و انواع رسانه. اند دو حوزه مورد بررسی قرار گرفته
. ایم هاي اجتماعی را بیان کرده ، اهداف و ارکان بازاریابی در این رسانه و مزایاي تبلیغات در رسانهبخش دوم

  .هاي اجتماعی مطرح شده است هاي بازاریابی در رسانه در پایان دستاورد
  

     یاجتماع يها در رسانه غاتیتبل ،یاجتماع يها در رسانه یابیبازار ،یاجتماع يها رسانه :يدیکل واژگان

  
  
  

                                                         
 

1 . Advertising and Marketing in Social Media 
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  :مقدمه
اي  شدند، حال به پدیده اي محسوب می ابزارهاي دنیاي مجازي که روزگاري موضوعی جدید و حاشیه

روزها   اند، این هاي ارتباطی در گسترش آنها نقش داشته این ابزارها که تحوالت شبکه. اند فراگیر تبدیل شده
که در  )برخط(هاي آنالین گروهی از رسانهبه . سادگی قابل دسترس هستند هم به» اینترنت همراه«از طریق 

  .هاي اجتماعی داده شده است اند، عنوان رسانه این فضاي جدید متولد شده
ها و ابزارهاي اینترنتی هستند که تعاریف سنتی از  هاي جدیدي از سایت هاي اجتماعی گونه رسانه

اري ارتباط دوسویه بین رسانه و مخاطب، امکان برقر. اند تر را تغییر داده هاي قدیمی نحوه ارتباط در رسانه
هاي  گیري گروه اي و شکل واسطه کاربران با یکدیگر، مشارکت کردن کاربران در تولید رسانه ارتباط بی

  .هاي اجتماعی است هاي رسانه آنالین از جمله قابلیت
و کارکنان،  املی با مشتریانهاي اجتماعی در برقراري ارتباطات تع اکنون وسعت و سرعت عمل رسانه

ها در تالش هستند با حضور در  این سازمان. هاي تجاري قرار گرفته است ها و شرکت توجه سازمانمورد
از این رو هدف . هاي خود بپردازند هاي آنان به معرفی قابلیت گیري از توانمندي هاي اجتماعی و بهره رسانه

رسانه نوین آشنا کرده تا آنها بتوانند از طریق ما در این مقاله این است که مدیران بازاریابی را با این 
  . هاي اجتماعی یک رابطه بلندمدت و تعاملی قوي با مخاطبان و مشتریان خود داشته باشند رسانه

  
   رسانه

براي شناخت و معرفت بیشتر درباره یک موضوع، بهترین و اولین مرحله، تعریف جامع و مانعی از 
پردازیم تا حیطه  می) هاي عمومی رسانه(یا ) رسانه(ها ابتدا به تعریف  رسانهاز این رو در مقوله . موضوع است

هاي جمعی یا عمومی و به تعبیر دیگر وسایل ارتباط جمعی  رسانه. آنها را به طور کامل مشخص نماییم
  )1381،3کازنو،.(باشد می» Media« است که جمع آن» Medium« اصطالح فارسی شده واژه التین

در حالی که فرهنگ عمید . کند اي براي ابالغ خبر یا پیام تعریف می رسانه را وسیلهفرهنگ معین 
هاي گروهی همچون رادیو، تلویزیون و  عالوه بر ارایه تعریفی مشابه، به طور مشخص برخی از رسانه

عنوان  برخی از منابع تخصصی در حوزه روابط عمومی نیز رسانه را به. دهد مطبوعات را مورد اشاره قرار می
اما در اکثر  اند، ارتباط مورد توجه قرار داده یک واسطه عینی و عملی در فرآیند یا فرآیندهاي برقراري

  .رسانی آن توجه شایانی شده است تعاریف ارایه شده، به نقش پیام



  ٤١ یاجتماع يها در رسانه یابیو بازار غاتیتبل
 

  
  

کانادایی است که  1ترین تعریفی که تاکنون از رسانه صورت گرفته است، همان تعریف مک لوهان جامع
شان از رسانه بر ماهیت  نظران هم در تعاریف از صاحب برخی دیگر» .رسانه همان پیام است«: ویدگ می
به باور آنان رسانه بدون پیام نیست و اگر پیامی با محتوا در یک وسیله ارتباط . رسانی آن تأکید دارند پیام

  ) 1388،25بیژنی،. (گیرد همگانی نباشد، آن وسیله معنی کامل رسانه را به خود نمی
  2یاجتماع يها رسانه

  یاجتماع يها رسانه فیتعر
الین، بین اجتماعاتی از مردم  ها، اقدامات و رفتارهایی که از طریق آن هاي اجتماعی به فعالیت رسانه

هاي ارتباطی به  توانند دانش، اطالعات و عقاید خود را با استفاده از رسانه گیرد، اشاره دارد که می می  شکل
کنند تا  هاي ارتباطی مبتنی بر کاربردهاي وب هستند و این امکان را فراهم می این رسانه. ارنداشتراك گذ

 & Safako( .را به راحتی به یکدیگر منتقل کنند... تصاویر و ویدیوها و کلمات و ،افراد، اطالعات

Brake,2009,6(  
هستند که  2اي نهایی وبها و ابزارهاي ارتباط و انتشار آنالین و مقصده سایت ،رسانه اجتماعی

  )Gunelius,2011,10. (اند گذاري شده براساس مراودات، همراهی و مشارکت پایه
  

  یاجتماع يها رسانه يها یژگیو
هاي  هاي آنالین هستند که همه یا تعدادي از ویژگی هاي اجتماعی گروهی از انواع جدید رسانه رسانه
  :زیر را دارند

هاي اجتماعی با ایجاد امکان ارسال بازخورد از سوي مخاطب،  رسانه: 3امکان مشارکت کردن - 1
کشی بین  ها مرز و خط این رسانه. کنند اند و آن را تشویق می همکاري و همگامی با رسانه را تسهیل کرده

  .اند رسانه و مخاطب را از بین برده
آنها رأي . باز هستندهاي اجتماعی براي مشارکت اعضا و دریافت بازخورد  اغلب رسانه :4باز بودن -2

ندرت   به. کنند گذاري اطالعات را تشویق می اشتراك و به )نظرگذاري -درج نظر(دادن، کامنت گذاشتن
  . ها وجود دارد مانعی براي تولید و دسترسی به محتوا در این رسانه

                                                         
 

1. mcLuhan 
2. Social media 
3. Participation 
4. Openness 
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اطب ارسال دادند و محتوا را براي مخ هاي سنتی عمل انتشار را انجام می رسانه: 1ارتباط دو سویه - 3
دوطرف وجود دارد و جریان ارتباطی   گو و محاورهو هاي اجتماعی فضایی براي گفت کردند، ولی در رسانه می

  .سویه به دوسویه تغییر پیدا کرده است از حالت یک
ها  کنند که جماعت هاي اجتماعی این امکان را برقرار می رسانه: 2هاي آنالین گیري جماعت شکل -4
توانند حول عالیق  هاي آنالین می این جماعت. رعت شکل بگیرند تا ارتباط مؤثري برقرار کنندس ها به و گروه

  .مشترکی مانند عکاسی، یک تیم ورزشی یا یک برنامه تلویزیونی شکل گرفته باشند
هاي اجتماعی همیشه در حال گسترش اتصاالت و  اغلب شبکه: 3توانایی برقراري ارتباط - 5

  .کنند ها، منابع و افراد دیگر پیوند برقرار می و با سایتشان هستند  ارتباطات
  

  یاجتماع يها کاربران رسانه
  . هاي اجتماعی دو نوع کاربرد کلی دارند دهند که رسانه هاي اجتماعی نشان می بررسی رسانه
هاي کسب کار، ایجاد تعامل با افراد است، تعاملی که منجر به یک  هاي اجتماعی در محیط هدف رسانه

عبارت است ) مخاطبان داخلی( العمل براي یک کارمند شود که این نتیجه یا عکس العمل می نتیجه یا عکس
 شود و براي یک مشتري روي فرآیند کارها که منجر به کاهش زمان تولید در بازار می از اثربخشی زیاد

 .توصیه قوي به یک دوستخرید بیشتر یا  )العمل موردنظر نتیجه یا عکس(عبارت است )  مخاطبان بیرونی(
)Safko,& Brake ,2009,17(  
  

  یاجتماع يها رسانه یچهار رکن اصل
شما به این . کند تان را به مثابه چارچوبی بدانید که چهار رکن اصلی را تأیید می برنامه رسانه اجتماعی

  :کنیم هم مرور میاین چهار رکن را با . چهار عامل نیاز دارید تا بتوانید چارچوب پایداري داشته باشید
  .یسرگرم و آموزش ،يو همکار یهماهنگ، ارتباطات

   4ارتباطات
کنید  چقدر تالش می. رسانه اجتماعی به معنی توانمندسازي ارتباطات میان مخاطبان بازار شماست

کند تا درآمدزایی  که آنها را به صحبت وادار کنید؟ البته صحبت در مورد چیزهایی که به شما کمک می
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تواند  می) کارکنان یا همکاران شما(براي مخاطبان داخلی . تان را باال ببرید باشید یا سودآوري سازمان داشته
محصولی را شکل دهید که دانش را به اشتراك گذارند و این امر منجر به  به همین سادگی باشد که تیمِ

باید ) مشتریان فعلی یا بالقوه(براي مخاطبان بیرونی . محصوالت بهتر یا فرآیندهاي تولیدي کارآمدتر شود
بتوانیم آنها را درگیر کنیم، ارزش درگیر شدن ذهن آنها و توانمند کردن آنها، این است که بتوانند به شما 

تان را  نها عرضه کنید و منافع محصولآ کمک کنند تا نیازهاي آنها را درك کرده و محصولی مطابق با نیاز
  .شود د باال و فروش بیشتر میارتقا داده که این، منجر به درآم

  1يهمکارهماهنگی و 
برانگیز  ها بسیار چالش گسترش و بسط همکاري میان کارکنان یک سازمان، براي بسیاري از سازمان

بسیاري از . کنند نه خود نتیجه چون آنها به همکاري به دید راهی براي رسیدن به نتایج نگاه می ،خواهد بود
کنند که باید مدیریت شود، نه مجموعه ابزارهایی که باید به  ان فرآیندي نگاه میبه همکاري، به عنو ،افراد

هاي  هاي کنفرانس و برنامه توانید بگویید که طوفان مغزي، تماس در این حالت شما می. کار بسته شود
 )ها گونه المعارف ةمجموعه دایر(»ویکی«وقتی یک . هاي فعلی شما براي همکاري هستند سازمان، روش

دهید که در قالب اجتماعاتی با شما همکاري کنند که  تان اجازه می اننسازمانی داشته باشیم، شما به کارک
وري پویایی را ایجاد و حفظ کنند که به طور  توانند ابزارهاي بهره آنها می. توانستند هرگز قبل از این نمی

توانید از هوش جمعی استفاده  راه می شما از این. تواند بهبود پیدا کند مکرر قابل جایگزین است و می
در حقیقت ویکی نه تنها روشی براي همکاري است، . تان را شناسایی کنید برده تا منافع سازمانی اهرمی 

به یاد داشته باشید که هوش جمعی همکاران باید همواره تحت . آید بلکه محصول همکاري نیز به شمار می
  )Sweeney,2011,44-55. ( ان وجود داشته باشدنظارت و قواعد اساسی براي همراهی آن

  2آموزش
تان  دهید؟ و آیا از تخصص تان زمان اختصاص می یاغلب چقدر به آموزش مخاطبان درونی و بیرون

برید؟ برنامه نهایی رسانه اجتماعی شما باید از تخصص یا  ها بهره می کنید و از این فرصت استفاده اهرمی می
تان نیز توجه  شما همچنین باید به تخصص مشتریان. بکند  ا استفاده اهرمیهاي افراد شرکت شم تخصص

  .ببرید  کرده و از آن استفاده اهرمی
تواند کمک کند تا افراد به راحتی دانش خود را با یکدیگر  ابزارها و وسایل رسانه اجتماعی مختلف می
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  ) Sweeney,2011,44-55.( به اشتراك بگذارند
  1یسرگرم

هایی از محصول یا  بین باشد، باید ویژگی مخاطبان، خوش انداز سرگرمی  و کاري به چشماگر هر کسب 
 به معنی  با این حال، احتیاط کنید، سرگرمی. دارند  هایی از شرکت را بیابد که جنبه سرگرمی جنبه

  . کندهاي جدي وارد  تواند آسیب در حقیقت شوخی در برخی از موارد می. نیست» دار بودن خنده«
که ریسک بکنید و  از این تجربه نترسید، ولی تالش کنید که بیشتر جذاب و تأثیرگذار باشید تا این

دانند، از دست بدهید، این تجربه به همان  که تجربه شما را جذاب و بامزه نمی اکثر مخاطبان را به دلیل آن
طبعی  از شوخ. ابل استفاده استاندازه که براي مخاطبان درونی کاربرد دارد، براي مخاطبان بیرونی نیز ق

 .این دقیقاً همان چیزي است که برنامه شما نیاز دارد. پرهیز نکرده و احترام بگذارید
)Sweeney,2011,44-55(  
  

  یاجتماع يها انواع رسانه
، 3ها ، وبالگ2هاي اجتماعی شبکه. بندي کرد توان در هفت گروه دسته هاي اجتماعی را می رسانه

  هفت نوع رسانه 8ها و میکروبالگ 7هاي محتوایی ، کامیونیتی)اتاق گفتگو(6ها م، فُر5ِها ت، پادکس4ها ویکی
را هم  9الیف از قبیل سکند» دنیاي مجازي«هاي  ها برخی سایت عالوه بر این. شوند اجتماعی محسوب می

  .داشت هاي آینده گسترش بیشتري خواهند دانند که در سال هاي اجتماعی می گونه دیگري از رسانه
سازي با  شان اجازه ساخت صفحات شخصی و برقراري ارتباط و شبکه هاي اجتماعی به اعضاي شبکه

شوند،  هاي اجتماعی محسوب می ترین نوع رسانه شده ها که شناخته وبالگ. دهند دوستان آنالین را می
هایی هستند که  سایت ،اه ویکی. شوند روز می هستند که با محتواهاي جدید کاربران به نشریات الکترونیکی

شان حاصل مشارکت  دهند و محتواي تولید شده به کاربران اجازه اضافه کردن و ویرایش محتوا را می
هاي صوتی و تصویري هستند که با قابلیت مشترك شدن در اینترنت قرار داده  ها فایل پادکست. اعضاست
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کردند، فضایی براي طرح  هاي اجتماعی فعالیت می ها که از دوران پیش از تولد مفهوم رسانه فُرِم. اند شده
هاي محتوایی امکان مدیریت و به  کامیونیتی. شوند وگو در موضوعات مختلف محسوب می بحث و گفت

. کنند هاي ویدیویی، متن یا لینک را فراهم می گذاري نوع خاصی از محتوا از قبیل عکس، فایل اشتراك
هاي کوچک هستند با محتواهاي کوتاه کاربران  اجتماعی و وبالگ هاي ها که تلفیقی از شبکه میکروبالگ

  .شوند روز می به
  

  یاجتماع يها شبکه
و صفحات  )ها نمایه(ها توانند پروفایل هاي اجتماعی می کاربران اینترنتی از طریق عضویت در شبکه

اند  ها تشکیل شده وفایلاي از پر به هم پیوسته  هاي اجتماعی از زنجیره شبکه. شخصی براي خودشان بسازند
توانند دوستان و آشنایان  کاربران می. شان در ارتباط باشند توانند در این محیط با دوستان و اعضا می

هاي اجتماعی بیابند، دوستان جدیدي پیدا کنند و همچنین دوستان خارج از این  شان را در شبکه قدیمی
  )Myfield,2010,14- 27.(کنند هاي اجتماعی دعوت فضا را به براي پیوستن به شبکه

  ها وبالگ
ها منتشر  ترین پست ترتیب جدید وبالگ فضاي آنالینی است که در آن مطالب به ،زبان ساده  به

نخست لحن نوشتاري . کند ها متفاوت و متمایز می سایت ها را از دیگر انواع وب چند ویژگی وبالگ. شوند می
شوند و به نویسنده یا  اي نوشته می ن شخصی و گاه محاورهها اغلب با لح مطالب وبالگ. هاست وبالگ

در وبالگ امکان دریافت  .ها امکانات تعاملی آنهاست ویژگی دیگر وبالگ. گروهی از نویسندگان تعلق دارند
ها از طریق دریافت مطالب  همچنین امکان مشترك شدن در وبالگ. نظرات براي هر نوشته وجود دارد

  .اس هم وجود دارد.اس.وسیله آر ها به بال کردن مطالب در خبرخوانوسیله ایمیل یا دن به
  ها یکیو

دهند مخاطبان و کاربران عادي اینترنت محتواي آنها را  هایی هستند که اجازه می سایت ها وب ویکی
 مثالً اگر قرار باشد متنی. هاي مشارکتی مناسب هستند ها براي کارها و پروژه ویکی. تولید و ویرایش کنند

ترین  مناسب  صورت تیمی کامل کنند، استفاده از مدل ویکی طوالنی را افراد مختلفی از نقاط متفاوتی به
  .گزینه است
 2001نامه آزاد آنالینی است که سال  پدیا دانش ویکی. پدیا مشهورترین سایت ویکی در دنیاست ویکی

اله فقط به زبان انگلیسی و حدود یک شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر بالغ بر دو و نیم میلیون مق
ها، یک راهنماي  ویکی. شناسند پدیا را تقریباً اکثر کاربران دنیاي مجازي می ویکی. میلیون کاربر دارد
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  .هاي تجاري است کاربردي براي چگونه عمل کردن در موضوعات مختلفی از قهوه درست کردن تا طرح
  ها پادکست

توانند  شوند و کاربران می یري هستند که در اینترنت منتشر میهاي صوتی یا تصو ها فایل پادکست
شود و گاهی نیز  هاي تصویري گاهی از عنوان وادکست هم استفاده می براي فایل. مشترك آنها شوند

هاي  ها هم فایل در اینجا منظور از پادکست. دانند هاي تصویري و هم صوتی می ها را هم شامل فایل پادکست
  .یري هستندصوتی و هم تصو

هاي قدرتمند  عنوان یکی از شکل ها را به این ویژگی و قابلیت مشترك شدن است که پادکست
هاي صوتی و تصویري در اینترنت از ابتداي  امکان انتشار فایل. هاي اجتماعی مطرح کرده است رسانه
اس به آنها و .اس.ها اضافه شدن خروجی آر هاي گسترش اینترنت وجود داشت، اما ویژگی پادکست سال

زمانی که برنامه  .روزرسانی از طریق همین نوع خروجی است قابلیت مشترك شدن و دنبال کردن به
افزارهاي دریافت  هاي اشترك پادکست و نرم شود، سرویس جدیدي از یک پادکست در وب منتشر می

  . کنند یل جدید میشوند و شروع به دانلود فا اس مطلع می.اس.طور اتوماتیک از طریق آر پادکست به
  ها فُرِم

ها معموالً حول  فُرِم. شوند هاي اجتماعی آنالین محسوب می ترین نوع از رسانه هاي اینترنتی قدیمی فُرِم
توانند  آوري، سینما و تلویزیون، اقتصاد و غیره می مثالً موسیقی، فن. گیرند موضوع خاصی شکل می

تري از  هاي عمومی هم حیطه گسترده فُرِمبرخی . ندشو فُرِمموضوعاتی باشند که مبناي ایجاد یک 
کاربران اینترنتی از . هاي مختلفی تشکیل شده است از اتاق فُرِممعموالً هر . شوند موضوعات را شامل می

شوند و موضوعات مطرح شده را مطالعه یا  فُرِمهاي مختلف  توانند وارد بخش ها می فُرِمطریق عضویت در 
  .نندموضوع جدیدي مطرح ک

طور مستقل اساس یک  شوند و گاهی به سایت ساخته می ها به عنوان بخش جانبی یک وب فُرِمگاهی 
جدید، جستجو در  مسائلها مکان آنالین مناسبی براي طرح موضوعات و  فُرِم. دهند سایت را تشکیل می وب

وسیله یک یا چند  عموالً به ها م فُرِم. گذاري اخبار و مطالب هستند مورد مباحث مورد عالقه و به اشتراك
کنند و مطالب   ها اغلب از طرح مباحث نامناسب و غیرمرتبط جلوگیري می فُرِممدیران . شوند مدیر اداره می

). هاست فُرِمها و  این تفاوت وبالگ. (کنند، اما کمتر در هدایت مباحث نقش دارند اینگونه را حذف می
وسیله  ها به فُرِمکند، ولی مباحث  مباحث مورد نظر را مطرح میها معموالً مالک مشخصی دارند که  وبالگ

  )Myfield,2010,14- 27(. شود همه اعضا مطرح و پیگیري می
  ییمحتوا يها یتیونیکام

نام  هاي اجتماعی هستند؛ کاربر براي استفاده باید ثبت هاي محتوایی، اندکی شبیه به شبکه کامیونیتی
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هر چند این نوع . ه شخصی است و امکان متصل شدن به دوستان را داردنام داراي صفح کند و پس از ثبت
  .از محتوا متمرکز هستند) فقط فیلم یا فقط عکس(گذاري نوع خاصی  ها بر اشتراك سایت وب

  ها کروبالگیم
هاي اجتماعی را  هاي فوري و شبکه نویسی با پیام هایی از وبالگ ها ابزاري هستند که مؤلفه میکروبالگ

کاراکتر باشند و معموالً شامل شرح وضعیت فعلی نویسنده   140ها باید حداکثر  این پیام. اند کردهترکیب 
  )Myfield,2010,14- 27. ( آن  هستند

  
   یدر رسانه اجتماع یابیبازار

چندان زیادي بود که دنیاي بازاریابی آنالین حتی براي کسب و کارهاي کوچک نیز مورد  زمانی نه
هاي اجتماعی بودن،  به زودي کسب و کارها به این نتیجه رسیدند که بخشی از رسانه. رفتگ توجه قرار نمی

بلکه کسب و کارها که هنوز . یک هوس زودگذر نیست که به همان سرعتی که پدید آمده است، از بین برود
حثات آنالین وارد ها بیاورند و در مبا اند، باید به سرعت رو به این فضا هاي اجتماعی قرار نگرفته در رسانه

ها به  به ناگهان، ایجاد روابط با مشتریان اولویت بیشتري نسبت به فروش مستقیم پیدا کرد و شرکت. شوند
  .دنبال این راه حرکت کردند

بازاریابی رسانه اجتماعی عبارت از هر شکلی از بازاریابی مستقیم یا غیرمستقیم است که براي ایجاد 
با  که ها قداماتی براي نشان تجاري، کسب و کار، محصول یا سایر موجودیتآگاهی، شناخت، یادآوري و ا

  )Gunelius, 2011,10. (گیرد هاي اجتماعی انجام می استفاده از ابزارهاي رسانه
  

  یاجتماع يها در رسانه یابیاهداف بازار
ن فرایند با آسان شد .هاي بیشتري جلوي رویشان است کنندگان همواره گزینه در عصر حاضر، مصرف 

شوند و همه اینها را مدیون  هاي تجاري و کسب و کارها بیشتر از قبل نشان داده می یافتن اطالعات، نشان
هاي اجتماعی کانال بازاریابی غیرقابل باوري است که به کسب و کارها  رسانه. هاي اجتماعی هستند رسانه

  .کند تا به تنوعی از اهداف بازاریابی دست یابند کمک می
 ,Gunelius. (کنیم پنج هدف بسیار رایج بازاریابی در رسانه اجتماعی را مرور می ،ي مقدمهبرا

2011,16(  



 مجموعه مقاالت چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران    48

  

است  یکنندگان روابط با مصرف جادیا ییتوانا یرسانه اجتماع یابیبازار هیاول يایمزا :1روابط جادیا - 1
  .نیریاطبان و سامخ ایبر شرکا  نیآنال يرگذاریتأث نیکه به طور فعاالنه همراه هستند، همچن

از نشان تجاري است،  یآگاه شیافزا يبرا یراه مناسب یمباحثات رسانه اجتماع :2برند جادیا -2
  .دهد یم شینشان تجاري را افزا يبرد و وفادار آن را باال می يادآوری ،شناخت از نشان تجاري

که کسب و کار بتواند  آورد یرا فراهم م يا چهیدر یرسانه اجتماع یابیبازار :3عامه تیمقبول - 3
  .را اصالح کند یاش را به اشتراك گذارد و ادراکات منف اطالعات مهم

 يها و فرصت ها فیتخف دیتوان یشما م ،یرسانه اجتماع یابیبازار قیاز طر :4جیتروو  ارتقا -4
به  حال نیافراد احساس کنند با ارزش و خاص هستند و در ع نیتا ا دیبه مخاطبان خود بده يا گسترده

  .تان نیز برسید مدت اهداف کوتاه
تا درخصوص  دیاستفاده کن یرسانه اجتماع ياز ابزارها دیتوان شما می :5بازار قاتیتحق - 5

خود را  یمخاطبان اصل د،یکن جادیاز آنها ا يو رفتار یشناخت تیجمع هاي مجموعه د،یبدان تان انیمشتر
  .دیشیاندیبهتر ب تان يو درخصوص رقبا دیابیرکنندگان را د مصرف يازهایها و ن خواسته د،یبشناس
شود، شما  دهیبلندمدت د یابیبرنامه بازار کیبه عنوان بستر  دیبا یرسانه اجتماع یابیبازار که نیا با

. دیاستفاده کن یجیترو يها روش قیاز طر زین یابیمدت بازار به اهداف کوتاه دنیرس ياز آن برا دیتوان یم
رسانه  یابیبازار قیمدت از طر کوتاه ییرا درخصوص شکوفا شانیها تیاز موفق يرایکسب و کارها، بس یبرخ

 ,Gunelius. (دیکن جادیروابط ا دیشما با د،یداشته باش ادیبه  یول. اند به دست آورده یاجتماع

2011,17(  
  

  یاجتماع يها در رسانه یابیچهار رکن بازار
خدمات  ایکسب و کار، محصول  یابیبازار يرا برا يفرد فرصت منحصربه ،یاجتماع يها رسانه يابزارها
 اریزمان بس. همواره در حال تکامل است یابیبازار نهیزم. آورند که در دهه قبل وجود نداشته است فراهم می

 زین زیبرانگ ترسناك و چالش یانزم تواند یم نیهمچن یو مالکان کسب و کار است، ول ابانیبازار يبرا یخوب
همه افراد مشخص و واضح  يهمچنان برا یرسانه اجتماع یابیدر بازار تیبه موفق دنیباشد، چون راه رس

                                                         
 

1. Relationship bulding 
2. Brand building 
3. Publicity 
4. Promotions 
5. Market research 
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را تجربه  اش یرسانه اجتماع یابیاقدامات بازار دیبا يامروزه هر کسب و کار. تا بتوان آن را دنبال کرد ستین
  )      Weibnerg ,2009,15.(ابدیبه اهداف ب دنیرس يرا برا ختهیآم نیکند تا بتواند بهتر میکرده و تنظ
، به 2جادی، ا1خواندن) مطالعه: (دارد که عبارتند از یچهار رکن اصل یدر رسانه اجتماع یابیبازار برنامه

ها و اقدامات شما  برنامه د،یدرك نکرده باش یچهار رکن را به درست نیاگر ا. 4و مباحثه 3اشتراك گذاشتن
  .خواهد بود رکارآمدیو غ یمتمرکز، تصادفریغ
  

  ) مطالعه(خواندن : لاو رکن
ادامه  دیهمواره با قیتحق نیو ا شود یآغاز م قیموفق، با تحق یرسانه اجتماع یابیبرنامه بازار کی

 دیاست، نه فقط شما با ياریمطالعات بس ازمندین یدر رسانه اجتماع یابیتر، بازار به زبان ساده. داشته باشد
که همواره اتفاق  ینیاز مباحثات آنال دیبا نیبلکه همچن د،یکن هیتک افتد یآنچه در صنعت شما اتفاق م يرو

مطالعه، . دیداشته باش یآگاه زیشما مرتبط است ن يو رقبا انی، محصول، خدمات، مشترصنعتبا  وافتد  می
به « ،»کرد جادیا«است تا بتوان به طور کارآمد  يسه رکن بعد باًیداشتن، تقر یکاف یبه روز بودن و آگاه

  .»مباحثه کرد«و  »اشتراك گذاشت
اطالعات مرتبط  دیتوان که می یتا جای دیتوان شما می رد،یانجام گ یمختلف يها به شکل تواند یم مطالعه

بود تا با مخاطبان خود  دیشما قادر خواه نیبنابرا د،یبا کسب و کارتان را به طور روزانه جمع و خالصه کن
  )Mangold & Faulds,2009,357-367. (دیبه طور آگاهانه و صادقانه ارتباط برقرار کن

که  ینیعناو ریها و سا روند ان،یرقبا، مشتر ع،یصنا يرو یبه خوب یرسانه اجتماع ابانیبازار نیبهتر
شده است که  شنهادیپ يدیو جد یسنت يها رسانه ریدر ز. مرتبط با کسب و کارشان است، مسلط هستند

در رسانه  یابیبازار امهبرن کیتوسعه  يگام، برا نیبه اولو  دیآنها را به طور مستمر بخوان دیتوان یشما م
  .دیکن دایدست پ یاجتماع
  صنعت  يها تیسا وب - 1
  صنعت دیجد يها تیسا - 2
  صنعت یمطالب مطبوعات - 3

                                                         
 

1. Read 
2. Create 
3. Share 
4. Discuss 
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مرتبط با کسب و کار شما هستند و توسط  میرمستقیغ ای میکه به طور مستق ییها وبالگ - 4
  .اند نوشته شده نیریان و ساکنندگ ها، مصرف متخصصان صنعت، شرکت

   کیالکترون يها کتاب - 5
  )نیآفال ای نیآنال(اي صنعت  دوره يها هینشر -6
  .که در صنعت شما هستند يتوسط افراد ها، تیسا گریدمطالب نوشته شده در  - 7
  . مرتبط با صنعت منتشر شده است يها گروه ایکه توسط افراد  ینیآنال يدیوهایو - 8
  .اند شده جادیمرتبط با صنعت شما ا يها گروه ایکه توسط افراد  ینیآنال ویرادها و  پادکست - 9

 ,Perdue)(آنها را فراموش کرد دیهنوز هم نبا(چاپ شده  يا دوره اتیها و نشر روزنامه -10

2010,4-12(  
  

   جادیا: دوم رکن
رسانه  یابیبازاربخش هر برنامه  ترین مهمجذاب،  يمحتوا جادیمعتقدند ا یرسانه اجتماع متخصصان

درخصوص کسب و کار، برند،  ینیمباحثات آنال جادیاز ا یرسانه اجتماع یابیدر بازار تیموفق. است یاجتماع
کرد، آنها را حفظ  جادیرا ا یمباحثات نیسخت است تا چن. شود یم یشما ناش جیترو يها محصوالت و روش

  )Fischer, 2010, 6(. گذارند د تا آنها را به اشتراكکر مند زهیرا انگ نیرینمود و سا
  يگذار به اشتراك: سوم رکن
است که به اشتراك گذاشته  ییهمان محتوا یدر رسانه اجتماع یابیجنبه منحصر به فرد از بازار کی

 شتریب یوقت. کند یم دایپ یبه بازار دسترس میرمستقیکسب و کار به طور غ کیاست که  یروش شود، یم
 نیبا ا. دیآ میشان  به ذهن یجیترو يها و روش میمستق غاتیتبل کنند، یر مفک یابیافراد درخصوص بازار

که درخصوص  کند یاضافه م یابیبازار ختهیبه آم يدیعناصر جد ،یدر رسانه اجتماع یابیحال، بازار
 اند، و بدگمان شده نیبدب ،غاتیهمه به تبل باًیکه تقر ییایدر دن. است يگذار مرتبط با به اشتراك يرفتارها
  . و مباحثه کنند شنهادیوارد روابط شوند، همواره در ارتباط باشند و پ شتریهر چه ب دیکنندگان با مصرف
را به  یجالب يمحتوا دیابتدا، شما با. باشد هیبه دو شکل اول تواند یاشتراك گذاشتن محتوا م به

شما  ایحال، . دیا ردهتان به دست آو نیآنال) رکن نیاول(که آن را در طول مطالعات  دیاشتراك گذار
که  یاز محصوالت تفادهاس يشما برا انیکه بتواند به مشتر ییها با صفت د،یرا بگذار يادیوبالگ ز يها پست
صنعت شما  راتییکه درخصوص تغ دیابیرا ب يبه روز نیآنال يخبر يها مقاله ایکمک کند  دیفروش یشما م

رسانه  تیضعو میرمستقیاشتراك گذاشته و به طور غرا به  نیآنال يمحتوا دیتوان یشما م کند، یبحث م
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  .دیکسب و کارتان را وارد بازار کن میرمستقیبه طور غ جهیو در نت دیرا رونق بخش تان یاجتماع
. دیبه اشتراك گذار نیری، متخصصان صنعت و ساءکنندگان، شرکا را با مصرف تانیمحتوا دیتوان یم شما

طور که شما از  همان. دیبه اشتراك گذار دیتوان که شما می ستین نوع از محتوا کیفقط  گر،ید انیبه ب
 يو هر کدام را برا دیکن یارتقا کسب و کارتان استفاده م يبرا یمختلف يها امیو پ یسنت یابیاقدامات بازار

 يها بخش ياز محتواها را برا یانواع مختلف دیبا د،یفرست یم تان انیاز مخاطبان و مشتر یمختلف يها بخش
    .دیخود به اشتراك بگذار نیاز مخاطبان آنال یختلفم

  مباحثه: چهارم رکن
رشد  اتریشما به طور پو نیمخاطبان آنال د،یبه اشتراك گذار شتریرا ب یجذاب يچه شما محتوا هر

آنها را  شتریهر چه ب. و وفادار به شما خواهند بود ریگیاز آن مخاطبان از آن به بعد، پ ياریبس. خواهند کرد
احتمال دارد تا افکار،  شتریب د،یکن ریجذاب همراه و درگ يمحتوا يگذار و به اشتراك جادیا قیطر از

  ).یچه مثبت و چه منف. (کنند انیشان را ب ادراکات و نظرات
 يکامنت گذاشتن رو قیمخاطبان با شما از طر یوقت. مباحثه است ،یرسانه اجتماع یابیآخر بازار رکن

تعامل  ،یاجتماع يها رسانه قیشما، ارتباط با شما از طر ياشتراك گذاشتن محتوا وبالگ شما، به يها پست
 یهر کس یشود، ول فتهگر دهیدوست ندارد ناد چکسیه. دیبه آنان پاسخ ده زیتا شما ن ستیدارند، ضرور

  . شود قیدوست دارد تا به طور مثبت تصد
به نظرات آنها احترام  د،یکن یم یقدردانکه شما از آنها  دیبه مخاطبان خود نشان ده گر،ید انیب به

  . دیرا برقرار کن یبا آنها ارتباط دیخواه یو م دیگذار یم
شما خواهند  يشود که اغلب صدا می یمخاطب ناش ياعضا ياز وفادار یرسانه اجتماع یابیبازار قدرت

تواند از نشان  می یعجم يصدا نیا. رندیگ از آن را بر عهده می یاز نشان تجاري و نگهبان يشد و طرفدار
 شیتا از گرا دیآ به دست می نترنتیقدرت است که از ا کی نیا. شما دفاع کند امیتجاري شما و از پ

دهان به  یابیرا از نظر بازار یمنیا يها مخاطب محور رفته و  فرصت شیبه سمت گرا یدار و تعامل جهت
  .     کند می جادیدهان ا

از  یناش هیآنها به طور اول تیباورند که موفق نیبر ا یرسانه اجتماعمشهور  اریاز متخصصان بس ياریبس
 لیدل نیبد یمناسب آغاز شده است، ول يمحتوا جادیا نیاي است که از هم وفادارانه يها يریگیپ جادیا

گذاشته شده،  یاجتماع يها رسانه يها، تعامالت رو که در وبالگ ییها کامنت یرشد کرده است که به تمام
مخاطبان در  یتمام ياند و خودشان را برا پاسخ داده ها لیمیا یبه تمام نیآنها همچن. اده شده استپاسخ د

  .اند که چقدر ارزشمند هستند مخاطب خود نشان داده يبه اعضا گونه نیاند و بد دسترس قرار داده
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را  یکس که نیر امگ( ستین یپول يگذار هیسرما ازمندین یرسانه اجتماع یابیبازار رکن نیکه ا یحال در
را به  تان نیرشد مورد نظر آنال دیبرد تا بتوان ، زمان می)شما انجام دهد يکار را برا نیکه ا دیاستخدام کن

 هیاول يها یابیاز بازار تریقو اریرید، بسیگ می یابینوع بازار نیکه از ا ییها حال پاداش نیبا ا. دیدست آور
  ).Mangold & Faulds,2009,357-367(.بود ادیز رایبس یپول يگذار هیسرما ازمندیاست که ن

  
   یاجتماع يها در رسانه یابیبازار ابعاد

شود را  استفاده می یاجتماع يها در رسانه یابیکه در بازار یمتداول اریبس ياز ابزارها یادامه برخ در
  .میکن ذکر می
  غاتیو تبل یاجتماع يها رسانه

 ریهستند که قدرت تأث يفرد بهمنحصر يها یژگیو يدارا ،یغاتیبه عنوان ابزار تبل یاجتماع يها رسانه
  .داد میقرار خواه یآنها را مورد بررس نجایکند، در ا آنها را دوچندان می

  يواسطه به افراد و مالقات چهره به چهره آنان به صورت مجاز یو ب عیآسان، سر یدسترس - 1
 قیها و عال به صورت متمرکز با گرایش) بکهش ياعضا( غاتیتبل ياز نقاط انتها یمیوجود منبع عظ - 2

  شفاف و مشخص
  مؤثر یآگه کیخلق  ياي برا از تمامی امکانات چندرسانه يمند بهره - 3
  :نخست تیمز شرح

با افراد  يحضور يها مالقات م،یاطراف با آن مواجه هست يایکه در دن يا هیپرحاش يها با مشغله امروزه
 اریبس يهدف هستند، به امر شبردیعناصر کسب درآمد و پ نیتر يدیکلاز  یکیمؤثر در کسب و کارمان که 

توان از  به جرأت می. کند می فیمؤثر را تضع یمشکل مبدل شده است و عمالً عنصر حفظ ارتباطات شغل
  .شده استفاده کرد فیعنصر تضع نیا تیتقو يابزار برا نیهاي اجتماعی به عنوان قدرتمندتر رسانه
  :دوم تیمز شرح

 ها یتا فشار آگه ردیدقیقی صورت پذ یغاتیتبل يریگ شود تا هدف می یهمواره سع غاتیصنعت تبل در
 يها نهیهمواره هز يریگ تمرکز و هدف نیا يبرا. بر نقاط ضعف بازار متمرکز و آن نقاط را به تحرك وادارد

گوناگون و  ینظرسنج ياه رتوسط ابزا یغاتیاز اهداف تبل یاطالعات يها بانک هیبه منظور ته يادیز اریبس
 يها که در شبکه شود، حال آن مداوم آنها می یرسانروز صرف به يگرید ادیز اریبس يها نهیزمان و هز

و  یکش آنها شفاف، خط قیشد که تمام عال دیاي از افراد متصل خواه به مجموعه یشما به سادگ یاجتماع
  .غاتیصنعت تبل ییایرو نیسرزم یعنی نیاست و ا یغاتیتبل يبردار شده و آماده بهره فهرست
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  :سوم تیمزشرح 
را در دل  ینواقص ییبه تنها کیکه هر  میشو مند می از چند نوع رسانه بهره غاتیدر تبل یبه طور کل ما

گونه  همان. میو اجرا کن تیریرا مد حیصح یغاتیبرنامه تبل کیاز آنها  یحیصح بیدارند و همواره باید با ترک
از ضعف  طرفه کیبه صورت  عاتدر نوع ارسال اطال تیعالوه بر محدود ونیزیو تلو ویراد دیدان که می
که صرفاً در زمان پخش اطالعات،  یمعن نیمخاطب برخوردار است، به ا يداریبا عنوان ناپا يبزرگتر

 یبر مخاطبان آت يریتأث چیه گریمند شود و پس از گذشت زمان انتشار د تواند از آن بهره مخاطب می
مخاطب مورد  -ونیزیو تلو ویاز راد شیاما ب -یکوتاه یهم در بازه زمان اي هینشر غاتیدر تبل. د داشتنخواه

مستمر را نخواهد داشت، چرا که  یکامل به لحاظ اطالع رسان يداریاما به هر جهت پا رد،یگ خطاب قرار می
که  یاجتماع  يها در رسانه که حال آن. شود و نه تا روزها امروز خوانده می نیروزنامه امروز تنها هم

ارسال اطالعات،  يها از تمامی روش يمند روند که عالوه بر بهره به شمار می نترنتیاابررسانه  رمجموعهیز
امکان  د،ینما مستمر را فراهم می یرسان را تجربه کرده که امکان اطالع داریاي دوطرفه با مخاطبان پا رسانه

 غاتیتبل يدر راستا یغاتیاي و تبل رسانه دینسل جد يها به عنوان ابزارشفاف را  یبه منابع اطالعات یدسترس
  )1389،یساروالله.(شده دارد يریگ دار و هدف هوشمند، جهت

  
   يفشار بازاریابی در مقابل یکشش یابیبازار

طور فعاالنه به دنبال اطالعات درخصوص  شود که به می جادیا یکنندگان توسط مصرف یکشش یابیبازار
 یابیبه بازار یفرصت یاجتماع يها رسانه. کنند ت، خدمات و برندها هستند و مرتب از آنها سؤال میمحصوال

از  يشتریشوند و اطالعات ب می ریوکار درگ به طور فعاالنه در کسب یدهد چون کاربران مصرف می یکشش
  دهان   به  انده غاتیتجاري و تبل نشان جادیبه فروش، ا تیکه در نها) کشند یم( خواهند آنها می

  . شود می یمنته
 ای ها امیشود که به طور فعاالنه پ می جادیها ا توسط کسب و کار و شرکت يفشار یابیمقابل، بازار در
 نیاز ا یخوب اریمثال بس غاتیهمانند تبل یسنت یابیاقدامات بازار. رسانند کنندگان می را به مصرف یاطالعات

 ها امیکنندگان را با پ مصرف(دهند  می الکنندگان انتق را به مصرف ها مایوکارها، پ است، کسب یابینوع بازار
را بدهد که به دنبال محصوالت،  زهیانگ نیکنندگان ا به مصرف ها امیپ نیکه ا دیام نیبه ا) کنند می هیتغذ

–Grayson, 2007,121( .به دست آوردن آنها اقدام کنند يهاي تجاري باشند و فعاالنه برا خدمات و نشان

139(  
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  یدر رسانه اجتماع یابیشکست بازار ای تیسه عامل موفق
حال، اگر  نیبا ا. وجود ندارد یمشارکت در مباحثات رسانه اجتماع ينادرست برا ایراه درست  چیه

  . دیبدان دیرا با یاصل يها نادرست ایاز درست  یبرخ د،یدر آن مشارکت داشته باش یبه خوب دیخواه شما می
که وارد حوزه رسانه  و قبل از آن دیاز آن آگاه باش دیوجود دارد که شما با هیاول يحوزه رفتار سه
در  ییآنها دهند، یرا م نیکه امکان مباحثات آنال ییدر کسب و کارها. دیریآنها را بپذ د،یشو یاجتماع

که  ییآنها یکنندگان قرار دهند، ول کار را در دستان مصرف انیکه جر رندیگ قرار می زیآم تیموفق تییوضع
 يالبته برا. آورند موجبات شکست خود را فراهم می کنند، یتر م مباحثات را کنترل کنند و حلقه آن را تنگ

داشتن  ،یرسانه اجتماع یابیبلندمدت در بازار تیموفق يبرا یوجود دارد، ول زین یاي انتظارات هر قاعده
  ) Weinberg,2009,80(. ستیضرور یاجتماع يها رسانه انیآزاد از محتوا در م یانیجر

در  یابیبازار تیموفق يبرا یاتیکردن، همه عناصر ح یتعامل و شخص د،یآوردن اطالعات مف فراهم
 نیو آن بد دیقابل دسترس باش دیبا نیشما همچن. ستندیتنها عناصر موجود ن یهستند، ول یرسانه اجتماع

همراه و  یبا شما به راحت یافراد وقت نیبنابرا د،ینتان، مخاطبان را دوره ک با نشان تجاري دیاست که با یمعن
  ) Gunelius, 2011,34. (نندیگز یشدند، زودتر شما را انتخاب کرده و برم ریدرگ

  
  یرسانه اجتماع یابیشکست بازار ای تیاز موفق cسه  - 1 جدول

  
   یسنت یابیبا بازار یکپارچگی

 کی یدر رسانه اجتماع یابیبازار. نمرده است یسنت یابیبازار د،یباش دهیآنچه ممکن است شن برخالف
 کیاز  یفقط بخش نیا یبا آنان است، ول تر قیروابط عم جادیو ا شتریافراد ب دنید يبرا ییفرصت طال

                                                         
 

1. Conversation 
2. Content 
3. Control 

  )موفقیت(درست   )شکست(غلط   

  اجازه بدهید روان جلو برود  آن را متوقف کنید  1مباحثه

  .ذاریدآن را به اشتراك گ  ایجاد موانعی براي دسترسی به آن  2محتوا

  .از آن دست بردارید  به سختی آن را کنترل کنید  3کنترل



  ٥٥ یاجتماع يها در رسانه یابیو بازار غاتیتبل
 

  
  

شما را از  یابیبازار يها از بودجه یبرخ تواند یکار م نیبه طور خاص، ا. کسب و کار است یابیبرنامه بازار
 ير براکا يهنوز هم جا یدهد، ول رییتغ یرسانه اجتماع یابیبه اقدامات بازار یسنت یابیاقدامات بازار

 یبه بررس ریدر ز. کسب و کار وجود دارد یابیبازار يها در بودجه یبازار سنت قاتیو تحق ها جیترو غات،یتبل
  .پرداخت میدر ابعاد گوناگون خواه یسنت یابیبازارو  یاجتماع يها در رسانه یابیتفاوت بازار

  اقدامات
. کند استفاده می یاي سنت ز منابع رسانهکنندگان است و ا معموالً در ارتباط با مصرف یسنت یابیبازار

طرفه است،  کیوگوهاي  بر گفت یمتک یسنت یابیاکثر بازار...) و  ویراد ون،یزیها، مجالت، تلو همانند روزنامه(
فرصت را ندارند تا  نیاغلب ا نحال، مخاطبا نیبا ا. کند کننده صحبت می کسب و کار با مصرف یعنی

  . گذارند انیرا با شرکت در م شانیها صحبت
 ،یرسانه اجتماع ياست که از ابزارها یابیاز بازار ییها شامل شکل یرسانه اجتماع یابیمقابل، بازار در

عکس، انتشار و به اشتراك  يگذار به اشتراك ها، کروبالگیم ،یاجتماع يساز وبالگ، شبکه جادیهمانند ا
مباحثات و  جادیا ،یرسانه اجتماع یابیبازار یاصلهسته . کند تا ارتباط برقرار کند استفاده می دئویگذاشتن و

 يها رسانه انیدر م ها امیپ. بتوانند با شرکت صحبت کنند دیکنندگان با مصرف. روابط دو طرفه است
گسترش  ت،یجمع جادیمحتوا، به اشتراك گذاشتن محتوا، ارتباطات و ا جادیمباحثات، ا قیاز طر یاجتماع

به  یارتباط يها امیهاي ارسال پ در شیوه یاجتماع انهدر رس یابیزارو با یسنت یابیبازار. ابدی می
 ها یابیبازار نیهر دو نوع ا يرا برا یاقدامات یابیبازار يها برنامه نیامروزه بهتر. اند کنندگان، متفاوت مصرف

  .کنند جادیرا ا یجامع یابیتا برنامه بازار رندیگ به کار می
  منبع

 يها شده توسط کاربر در رسانه جادیو ا يخود انتشار يمحتوا قیاز طر یدر رسانه اجتماع یابیبازار
  ها  و روزنامه ویراد ون،یزیتلو قیاز طر هیبه طور اول یسنت یابیکه بازار یدر حال ردیگ شکل می یاجتماع

  .شود ارایه می
  نهیهز

. است یسنت یابینسبت به بازار يکمتر یپول يگذار هیسرما ازمندین یدر رسانه اجتماع یابیبازار
)Kaplan,  Haenlein,2010(  
  ها امیپ

 نیاغلب ا. کند ارتباط برقرار می میرمستقیاغلب ماهرانه است و غ یرسانه اجتماع یابیبازار يها امیپ
. شود پخش می زین نیمخاطبان آنال قیشوند، بلکه از طر ها ارسال می نه تنها توسط کسب و کار ها امیپ
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  .شود و همواره شرکت در پشت آنها قرار دارد می جادیموماً توسط شرکت اع یسنت یابیبازار يها امیپ
  بودن یتعامل

 يکند تا مباحثات مستمر فعال است، مشارکت و تعامل را جذب می اریبس یدر رسانه اجتماع یابیبازار
 افتیطرفه در کی يها امیپ یسنت یابیاست که بازار یدر حال نیکند، ا جادیافراد مختلف ا انیرا م
  )Comm, 2010,88.(کند می
    
  يریگ جهینت

تعامل با افراد و مخاطبان موردنظر خود  جادیا ،یاجتماع يها که گفته شد، هدف رسانه طور همان
 قیکردن مخاطبان خود با محصول، از طر ریدارد با درگ یسع یاجتماع يها در رسانه یابیبازار. است

تواند با مخاطبان خود ارتباط  رسانه می نیا قیکه، از طر دا آنابت. به دو دستاورد  مهم برسد نیمباحثات آنال
هدف منجر به  نیبه ا دنیآنها ارایه دهد که رس ازیمطابق با ن یآنها را درك و محصول يها ازیبرقرار کرده، ن

از  خواهد یم گرید ياز سو. خواهد شد انیدر مشتر يتمندیرضا شیافزا تاًیفروش، درآمد و نها شیافزا
 جادیکه عبارتند از ا) یاجتماع يها در رسانه یابیبازار دافاه(رابطه با مخاطبان، به اهداف خود  جادیا قیطر

گذشته  يها رسانه نسبت به رسانه نیا. شود لیبازار، نا قاتیو تحق جیعامه، ارتقا ترو تینشان تجاري، مقبول
  .بود میرسانه خواه نیدر ا یابیبازار يها در حوزه میعظ یشاهد تحوالت کینزد يا ندهینو بوده و در آ اریبس

   



  ٥٧ یاجتماع يها در رسانه یابیو بازار غاتیتبل
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  ٥٩ کشور غاتینقات قوت و ضعف صنعت تبل
 

  
  

  کشور غاتینقات قوت و ضعف صنعت تبل
  یدرگ زیپروسخنرانی 

  
 

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
ي همایش گذار سیاستکه بنا به ضرورت و پیشنهاد شوراي  باشم به این  اي داشته ابتدا الزم است اشاره

  . ردیکشور صورت گ غاتیدرباره نقاط قوت و ضعف تبل یقیصنعت تبلیغات، الزم شد تحق
 يها استادان، شرکت ،یغاتیتبل يها شرکت نیو همچن غاتیاز بزرگان عرصه تبل ياریبطه با بساین را در

 غاتییهاي تبل کننده نهایی فعالیت مردم به عنوان مخاطبان و مصرف یارتباط برقرار شد و حت یصاحب آگه
  . حضور داشتند قیتحق نیدر ا زین

وگوهایی مناسب در این ارتباط  گفت غات،یه تبلنظران عرص به صاحب یاست تا حد امکان و دسترس یگفتن
  .انجام شده، قابل استناد است يها انجام شد و نتیجه تحقیق با توجه به تعداد مصاحبه

شود، لزوماً نظر محقق  هاي این تحقیق ارایه می است به این نکته نیز اشاره شود که آنچه به عنوان یافته الزم
ارایه  قیتحق جهیکه به عنوان نت یاز موضوعات یرو احتمال دارد برخ نیاز ا. پژوهش است جیبلکه، نتا ستین

  .متضاد باشد م،یروی با آن روبه افتهیناسازمان  يباورها ای اتیحدس طهیدر ح شتریخواهد شد، با آنچه پ
دارد آنچه را که  فهیوجود دارد که براساس آن محقق وظ یابیبازار قاتیشعار در تحق ای ستهیالزام با کی
 جیصرفاً نتا نجایرو در ا نیکم و کاست عرضه کند، بد یب د،یآ یمبر قیو آنچه از تحق شنود یم ای ندیب یم

  .وار آمده است پژوهش به صورت فهرست
  :ها با آنها انجام شده است، عبارتند از که مصاحبه قیتحق نیا يآمار يها نمونه
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  یغاتیتبل يها شرکت •
  ها استادان دانشگاه •
  یغاتیبلمشاوران ت •
  یصاحب آگه يها شرکت •
  يگذار استیس يو کارشناسان نهادها رانیمد •
  غاتیکنندگان مخاطب تبل مصرف •

 نیا ياثرگذار و جد يدادهایرو یشده، برخ فیتعر یغاتیاست ابتدا کانون تبل يتداوم بحث، ضرور يبرا
. عرضه شود یمطلوب يبند قهصنعت در طب نیصنعت مورد توجه قرار گیرد و پس از آن، نقاط قوت و ضعف ا

  : عبارتند ازاین موارد 
  یغاتیتبل يها شرکت یفعل تیوضع - 1
  یغاتیتبل يها موجود در شرکت طیشرا ییدآیپد لیدال - 2
  یصاحبان آگه - 3
  صاحبان رسانه - 4
  )گذار استیس يدولت و نهادها( یبخش عموم - 5
  غاتیمخاطب تبل -6
  غاتیصنف صنعت تبل - 7
  نهادهاشیراهکارها و پ - 8

  .در بخش قوت و ضعف پرداخته خواهد شد کیها به تفک موضوع نیاز ا کیبه توضیح است در مورد هر  الزم
  

  تبلیغاتی  هاي کانون
 ایکاال  دکنندهیتول کی یغیو تبل یجیترو يها برنامه يو اجرا يزیر برنامه فهیوظ یغاتیکانون تبل کی  *

  . دهنده خدمات را بر عهده دارد ارایه
در سطح  ازیمورد ن يها ها، تمرکز تخصص توسط شرکت یغاتیهاي تبل استفاده از کانون لیدل ترین ممه* 

ها، افراد شاخصی  در این نوع کانون. است یجهان يو با استانداردها يا حرفه یغاتیشرکت تبل کیباال در 
  .حضور داشته باشند یدبا غاتیرسانه، محققان و متخصصان تبل لگرانیتحل سندگان،ینو گران،یباز رینظ
  
  



  ٦١ کشور غاتینقات قوت و ضعف صنعت تبل
 

  
  

   رانیدر ا یغاتیتبل يها شرکت خچهیتار
چاپ  یهند شرق یکه توسط کمپان ییها در هند و در روزنامه یبه زبان فارس یغاتیتبل يها یآگه نیاول •
  . شده است دهیشد، د یم
 ها یآگه نیا. ردمشاهده ک هیاتفاق عیدر روزنامه وقا توان یرا م یرانیا یغاتیتبل يها یآگه نینخست يرد پا •

  .میشناس یم ها يازمندیبودند که امروزه تحت عنوان ن يو فروش، حراج و موارد دیدر حد خر
 رانیدر ا یغاتیتبل يها شرکت لیشبه آژانس پا گرفتند و موج بزرگ تشک يها ، شرکت20در اواخر دهه  •

  .شروع شد
نبودند، با  یخاص یعموم التیتحص یحت و یغاتیتبل التیتحص يها که دارا گروه از صاحبان آژانس نیا •

 ،یخارج يها کردن از بروشورها و کاتالوگ یشناخت فرهنگ عامه و کپ ،یبر نبوغ و فراست ذات هیتک
  .آغاز کردند رانیرا در ا یبوم غاتیتبل
کرده  لی، افراد تحص50ادامه داشت و در دهه  زین 50و  40 يدر دهه ها غاتیروند روبه رشد صنعت تبل •
  .در این صنعت حضور پیدا کردند زین
از  ياریو بس دیها به منصه ظهور رس آژانس نیتوسط ا يادیموفق ز یغاتیتبل يها نیها، کمپ سال نیدر ا •

موفق به جامعه عرضه  يها نیکمپ نیتوسط ا... و  یخارج ينوشابه ها ،یمانند روغن نبات دیمحصوالت جد
  . شدند لیجار تبدمورد اعتماد ت يها ها به شرکت شد و آژانس

را در مسابقه  یعموم بخش روابط غاتیتبل نیبهتر زهیآن دوران توانست جا یغاتیتبل يها از شرکت یکی •
  . موضوع زلزله طبس از آن خود کند رامونیپ 1350در سال  غاتیتبل یسازمان جهان یالملل نیب
 نیاز جمله ا. دییگرا یلف به خاموشمخت لیبه دال غاتیصنعت تبل ،یلیپس از انقالب و با وقوع جنگ تحم •

  .شد یم ادی یزدگ از فرهنگ مصرف یبه عنوان بخش غاتیبود که از تبل یبرداشت خاص ل،یدال
 يها شرکت غات،یفعاالن صنعت تبل یتوسط برخ 70دهه  لیو اوا 60پس از اتمام جنگ و در اواخر دهه  •

 يها فروش باکس 1374و از سال  یطیمح غاتیتبل 1370از سال . شدند سیتأس يدیجد یغاتیتبل
  .آغاز شد مایصدا و س یغاتیتبل
 یونیزیتلو غاتیو تبل يشهردار يباسازیتوسط سازمان ز لبوردیب رینظ یطیمح يها بعد، رسانه يها در سال •

  رسانه  یها خود به صاحبان اصل سازمان نیبه انحصار درآمد و ا مایتوسط سازمان صدا و س ییویو راد
  .شدند لیتبد

اهداف و  یعرصه با هدف سامانده نیپس از انقالب، فعاالن ا غاتیرونق تبل يها و در سال 1377در سال  •
  .کردند سیرا تأس غاتیتبل یانجمن صنف ،یمنافع صنف
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از  شیب ،یرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم در حال حاضر و بنابر آمار موجود در دفتر تبلیغات و اطالع •
 نیاز ا ياریعرصه معتقدند بس نیکارگزاران اصلی ا. ثبت شده در کشور وجود دارد یاتغیشرکت تبل 5000
  .ستندیها فعال ن شرکت

  
   یغاتیتبل يها شرکت یفعل تیوضع یبررس

  :ها ينقاط قوت و توانمند
  .داشته است يادیافزایش ز یغاتیتبل يها تعداد شرکت •
 غاتییهاي تبل و روش يبصر تیفیک شیباعث افزادر این عرصه،  يا حضور هنرمندان و متخصصان حرفه •

  .شده است
 يها و کارها با فعالیت يگریاز هر زمان د شیمتخصصان ب نترنت،یبا ورود به عصر اطالعات و حضور ا •

  .شوند کشورها آشنا می ریسا يحرفه ا
کسب و کار در حال  طیها و مح از گذشته در دانشگاه شیب یابیو بازار غاتیتبل نهیدر زم یترجمه آثار علم •

  .انجام است
اند تعامل  رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، توانسته و اطالع غاتیمانند دفتر تبل گذار استیس ينهادها •

  .برقرار کنند غاتیبا صنف تبل یخوب
مانند وزارت فرهنگ و ارشاد ( گذار استیس يتوسط نهادها یآموزش يها ها و دوره برگزاري همایش •

  .شود گذشته انجام می از شیب یو بخش خصوص) یاسالم
 ینیتزئ یفرهنگ مصرف و عامل امدیبه عنوان نماد و پ غاتینسبت به تبل گذار استیس يرویکرد نهادها •

  .تغییر یافته است
  . پندارند یکننده م مصرف بیفر يبرا یرا عامل غاتیمخاطبان، کمتر از گذشته تبل •
را  یو علم یاصول غاتیاز تبل يریگ لزوم بهره ،یصاحب آگه يها کنان شرکتدانش کار زیرقابت و ن شیافزا •

  . ملموس کرده است
  .است شیدر حال افزا یغاتیتبل يها به شرکت غاتیو تبل یابیمرتبط مانند بازار التیورود افراد با تحص •

  و نقاط ضعف ها بیآس
  . ستندیعال نثبت شده کشور، در حال حاضر ف یغاتیتبل يها از شرکت ياریبس •
  .چند نفره هستند يها شرکت ،یغاتیتبل يها از شرکت ياریبس •
فعال در  یغاتیشود یک شرکت تبل کمتر دیده می(محدود است  اریبس رانیدر ا یغاتیتبل يها عمر شرکت •

  ).همچنان فعال باشد 70دهه 
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از  ياریشند و رشد بسداشته با یبه رشد دائم شوند که روند رو یم دهید یکم یغاتیتبل يها شرکت •
  . مختلف در حال نوسان هستند يها سال یط یغاتیتبل يها کانون

شرکا و  ،یغاتیتبل يها که شرکت کنند یاحساس نم ،یو خدمات يدیتول يها شرکت یعنی یصاحبان آگه •
  .مشاوران آنها هستند

ندارند و چه بسا اگر  یغاتیلتب يها برد را از رابطه با اکثر کانون-برد ياحساس باز یعموم صاحبان آگه •
  .مراجعه کنند یغاتیتبل يها داشته باشند، کمتر به کانون غاتیبه جز تبل يمفرّ

وجود ندارد و  یغاتیتبل يها و کانون ینزد صاحبان آگه غاتیتبل یبودن و اثربخش بخش جهیاز نت يبازخورد •
  آنها چگونه بود؟ تیوضع کردند، ینم غیاگر تبل دانند ینم انیمواقع، مشتر ياریدر بس

. ستیشده ن فیها تعر و کانون یاز صاحبان آگه ياریبس يبرا غاتیبازار و نقش و لزوم آن در تبل قاتیتحق •
بزرگ  انیمشتر يو اضافه بر سازمان برا ینیتزئ يبازار به عنوان مورد قاتیعموماً از تحق یغاتیتبل يها کانون

  .کنند یخود استفاده  م
جامعه در راستاي  یو افکار عموم قهیگیري سل توانند به اقناع و شکل نمی یغاتیتبل يها از کانون ياریبس •

  .کمک کنند یهاي صاحب آگه کمک به شرکت
 یانجام تمام يو ادعا ستندین یمنسجم و مشخص یساختار سازمان يدارا یغاتیتبل يها از شرکت ياریبس •

 یکم يها را دارند و شرکت یآگه دیو تول امیپ دی، تولرسانه دیاعم از خر غاتیتبل يندهایو فرآ ها تیفعال
  .بپردازند تیبه فعال یهستند که به صورت تخصص

 سهیدر مقا. وجود دارد غاتیو تبل یابیمرتبط با بازار يها فقر تخصص یغاتیتبل يها در عموم شرکت •
  .به مراتب بهتر است کیمانند گراف دیمربوط به تول يها تخصص تیوضع

موجود در  یخارج غاتیکردن از تبل یکپ. وجود دارد یغاتیتبل يها خالق در عموم شرکت يها دهیفقر ا •
با  رانیا يو ساختار یفرهنگ يها بدون توجه به تفاوت یغاتیتبل يها عکس يداریخر یو حت نترنتیا

  .شده است لیتبد یغاتیتبل يها از شرکت ياریبه روند غالب در بس یغرب يکشورها
 نیا يدارا يها است و شرکت يو نوآور تیخالق يها بخش يدارا رانیا غاتیر صنعت تبلد یکمتر شرکت •

عمل  یهاي مشخص و علم نو چندان قدرتمند و توأم با روش يها دهیهاي خلق ا ها هم بعضاً در روش بخش
  . کنند ینم
 تیاست و خالقشده  لیرسانه به بخش جذاب صنعت تبد دیخر ران،یرسانه در ا یبه علت گران بودن نسب •

  .مؤثر کمرنگ شده است امیدر بخش ارایه پ يو نوآور
 دهیمنجر به خلق پد ،یونیزیتلو غاتیدر بخش تبل ژهیبه و یغاتیتبل يها شرکت انیم حیرقابت ناصح •
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 طیشرا نیدر ا. و حربه رقابت شده است فیبه عنوان تخف یبه صاحبان آگه یغاتیعودت سهم کانون تبل
. گردانند یم زبا یدرصدي خود را به صاحب آگه 6/13درصد از سهم  10از  شیب یحت ها از شرکت ياریبس

  .شود یتحت عنوان تعادل نش نام برده م ها، يباز يدر تئور تیوضع نیا
 یونیزیتلو يزرهایت گانیرا دیبه عرصه تول یحت  یغاتیتبل يها کانون انیم یرقابت منف یطیشرا نیدر چن •

  .شده است دهیشک زین یصاحبان آگه يبرا
  

  موجود طیمحتمل شرا لیدال یبررس
  :موضوع را مورد بحث قرار داد توان یدو منظر م از
  دانشگاه-الف 

  يگذار استینهاد س -ب
  .دیتوجه کن ریبه نمودار ز. رگذارندیتأث ها تیوضع ریسا يرو زیدو نهاد ن نیاز ا کی هر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در حوزه تبلیغات يگذار استیدانشگاه و نهاد س ریتأث نمودار
  
و تنها  یابیو بازار یعموم روابط يها رشته سیها پس از تأس و سال 1378در سال  غاتیتبل یرشته تخصص •

  .نیست غاتیصنعت تبل  ازین يشد که پاسخگو سیتأس مایوسارشد دانشکده صدا یدر مقطع کارشناس
  

   یغاتیتبل يها ها و کانون ارتباط متقابل دانشگاه
بزرگان این  یو تجرب یاز توان علم توان یکشور، نم ینظام آموزش ریبعضاً دست و پاگ نیبه علت قوان •

  .شود یمنجر م یدانش بوم دیدرون دانشگاه به تول يها تیفعال جهیها استفاده کرد و در نت صنعت در دانشگاه
 طیمناسب شرا ياست که در موارد ییکایآمر ژهیبه و یها و متون موجود، ترجمه کتب خارج اکثر کتاب •

 گذاري نهاد سياست دانشگاه

 مخاطب رسانه صاحبان آگهي هاي تبليغاتي كانون
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  .ستندین رانیحال حاضر در ا یبوم
 لیدل نیبه هم. است یا اصالً وجود ندارد فیاین رشته با صنعت تبلیغات ضع دیاز اسات ياریارتباط بس •

  .ندارد غاتیصنعت تبل یو روند واقع ها از اتفاق یقیدانشگاه، درك دق
   یصاحبان آگه

 شتریهستند و ب غاتیتبل نیو همچن یابیبازار ندیعلم و فرآ از یها خود فاقد درك کامل از شرکت ياریبس •
  . آورند یم يرو غاتیبازار به تبل یاصل يرقبا ژهیاز رقبا و به و دیتقل لیبه دل

از بروز تفاوت در محتوا و  یدر مورد انجام تبلیغات، صاحبان آگه گیري میبودن تصم يدیتقل لیبه دل •
موفق  بیشده رق مودهیو در عمل راه پ زندیپره یم یغاتیتبل يها از طرف شرکت يو نوآور تیخالق رشیپذ

  .کنند یم یرا ط
قبوالندن محصول  يبرا غاتیتبل(دارند  یراصولیانتظارات غ غاتیاز تبل ،ياقتصاد يها بنگاه رانیمد یبرخ •

  ).ستین ينامناسب به مشتر
و فروش اعم از  یابیشکالت در نظام بازارتمام م يگشا گره را به عنوان نوشدارو و غاتیها، تبل شرکت یبرخ •

  .شناسند بازار می يگذار و هدف يبند میفروش، تقس ع،یتوز
 جه،یو در نت ستیمند و باثبات ن نظام يا هیرو غات،یکردن در بخش تبل نهیها در هز شرکت هیرو •

  . بلندمدت و رشد بلندمدت تمرکز کنند انیبر مشتر توانند ینم یغاتیتبل يها شرکت
   غاتینسبت به تبل ادیز اریبس اطیبا احت یاز صاحبان آگه ياریشود بس یباعث م يثباتی اقتصاد بی •

  . اقدام کنند
 کنند یم یغاتیتبل يها کانون سیخود اقدام به تأس ران،یبزرگ موجود در بازار ا یخارج يها شرکت یبرخ •
 غاتیصنعت تبل ییبه شکوفا یبان آگهبخش از صاح نیو در عمل حضور ا کنند یاجاره م یغاتیمجوز تبل ای

  . شود یمنجر نم
رسانه به صورت ارزانتر و عودت پورسانت  دیخر شتریب ،یغاتیدر انتخاب کانون تبل یاز صاحبان آگه یبرخ •

  .ندارند یغاتیانتخاب کانون تبل يبرا یروشن يارهایو مع دهند یرسانه را مد نظر قرار م
  

  صاحبان رسانه 
و  يشهردار يباسازیسازمان ز رینظ ییها پر پوشش توسط سازمان يها رسانه ين انحصاربا در دست گرفت •

  . ها از فرآیند عرضه و تقاضا خارج شده است رقابت در بخش فروش رسانه ما،یوسصدا
امر باعث جذاب  نیا. رسانه شده است دیخر نهیروزافزون هز شیصاحبان رسانه باعث افزا يقدرت باال •
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  .شده است امیپ دیو تول یغاتیمشاوره تبل رینظ یغاتیتبل يندهایفرا ریبا سا اسیدر ق رسانه دیشدن خر
 یغاتیو کانون تبل يا رسانه يها واسطه انیم یموارد تعهدات مال یدر برخ شود یرسانه باعث م يقدرت باال •

  .شوند انیدچار ز یغاتیهاي تبل دچار خدشه شود و کانون
تر منجر شود  جذاب یغاتیتبل يها فروش و اجاره رسانه يرانت برا دیبه تول ندتوا یبودن رسانه، م يانحصار •

  .منتقل کند  یارتباط يها به مهارت یو فن یو رقابت را از توان علم
  

   یبخش عموم
در  يریپذ و کاهش رقابت یبخش خصوص بیدر عرصه اقتصاد و به عنوان رق یحضور دولت و بخش عموم •

 رانیدارد، در ا شرفتهیپ يرا که در اقتصادها یاتیآن نقش ح غاتیست که تبلعرصه اقتصاد، باعث شده ا
  .نداشته باشد

  . الزم است یغاتیتبل يها شرکت يها تیفعال يرو ،يگذار استیدولت به عنوان نهاد س ینظارت اصول •
 غاتیلرا به صنعت تب مسائلاز  ياریاست که بس یبخش عموم اریها در اخت از رسانه ياریانحصار بس •

  .کرده است لیتحم
  

  مخاطب 
مانند  یطیمح يها نسبت به رسانه ویو راد ونیزیتلو رینظ ییها رسانه ییرایو گ تیاز نظر مخاطبان، جذاب •
  . است افتهیمترو و مطبوعات کاهش  يها ستگاهیا غاتیو تبل لبوردیب
هرچند مخاطبان به  پردازند، ینم ها تیواقع انیها به طور کامل به ب کدام از رسانه چیاز نظر مخاطبان ه •

  . دارند يشتریو مطبوعات اعتماد ب یطیمح يها رسانه
 تیبا خالق يتوان کارها مترو، می يها ستگاهیو ا لبوردیمانند ب یطیمح يها از نظر مخاطبان، تنها در رسانه •

  . مشاهده کرد یو ابتکار نسب
  . دهد یمخاطبان به خود اختصاص م انیرا م یاراضگروه ن نیشتریب نیطرفدار و همچن نیشتریب ونیزیتلو •
و  یکنندگ و سرگرم تیجذاب يها یژگیو يکه در درجه اول دارا دانند یم یغیخوب را تبل غیمخاطبان، تبل •

  . باشد زیاعتمادبرانگ نیخالق و مبتکرانه و همچن يدر گام بعد
  

   غاتیصنف صنعت تبل
  .ابندیدر جهت منافع مشترك دست  یمزباناند به ه نتوانسته غاتیفعاالن صنعت تبل •
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 گرید ياریبس ریمربوطه نظ یو انجمن صنف یغاتیتبل يها کانون انیم یمیو کار ت یستمیضعف نگرش س •
  .کشور، مشهود است يو کسب و کارها عیاز صنا

مختلف  ياه برآمده از نظرات گروه يها دگاهید هیموجود، بهتر است بر پا تیوضع میفراتر از ترس ان،یپا در
  :عنوان شود ییراهکارها غات،یکننده تبل مخاطبان مصرف ،یاعم از استادان، صاحبان آگه

   شنهادهایراهکارها و پ
   یستمیو نگرش س ينگر تیبر جامع دیو تأک یبر منافع جمع هیبا تک یغاتیتبل يها شرکت هیاتحاد لیتشک •
  غاتید صنعت تبلبه منظور رفع موانع رش گذار استیس يبا نهادها یزنیرا •
   یغاتیتبل يها از منافع مشروع شرکت تیحما يشدن به مأمن مناسب برا لیتبد يتالش برا •
   یغاتیتبل يها شرکت هیتوسط اتحاد یغاتیتبل يها و نظارت شرکت یابیارز •
سب متنا غاتیصنعت تبل داتیتول یفیک يبه منظور ارتقا یغاتیآثار تبل يها مسابقات و جشنواره يبرگزار •

  یبا فرهنگ بوم
   غاتیارتباط دانشگاه و کارگزاران و فعاالن صنعت تبل شیتالش براي افزا •
انتشار  قیاز طر یصاحب آگه يها و شرکت غاتیو درك متقابل صنعت تبل یهمزبان جادیتالش در جهت ا •

  نارهایسم يو برگزار یمجالت تخصص
 يها يا توسط حرفه رانیبا نگرش بازار ا یغاتیتبل يها کتاب فینهضت ترجمه و تأل يانداز راه يتالش برا •

   غاتیو تبل یابیصنعت بازار
و ارتباطات یابیبازار رینظ غاتیخانواده صنعت تبل هم يها بخش ژهیبه و غاتیارتباطات صنف تبل شیافزا •
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  کننده در صنعت تبلیغات جایگاه رفتار مصرف
  دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران دانشیار مدیریت بازاریابی،، کامبیز حیدرزاده

heidarzadeh@srbiau.ac.ir  
 

  :دهیچک
 يادیوقت ز انیمشتر. جلب توجه مخاطبان است ،یامروزه چالش اصل غات،یصنعت تبلدر عرضه در بخش 
 يها هاست که را نیدر ا یچالش اصل نیبنابرا. کنند ینم یتوجه غاتیاز تبل ياریاز آنها به بس یلیندارند و خ

  .کرد دایآنها پ ذهنهاي تجاري در  و نفوذ نشان انیجلب توجه مشتر يبرا يدیجد
بر جنبه  يتمرکز تکرار غات،یصنعت تبل یامروزه چالش اصل ،)غاتیکننده تبل افتیدر(عنوان طرف تقاضا  به

انه با صدها مردم روز. مخاطبان است ازیو بدون توجه به ن اي وهیبه هر ش غاتیکننده تبل)بیترغ(متقاعد 
شود به  از مواردي که تصور می یبرخ. کنند يکنند از آنها دور شوند که تالش می مواجه می یغاتیتبل امیپ

 يها یو نابهنجار آگه هیرو یرشد ب: اند، عبارتند از کارکرد خود را از دست داده يتجار غاتیتبل لیآن دال
مختلف، کاهش ساعات  يها شبکه يجستجو تیلقاب ،یونیزیو تلو ییویراد يها شبکه شیافزا ،یغاتیتبل

 يها فرهنگ و نگرش مردم، ظهور شبکه رییاز مخاطبان، تغ یخشتوسط ب ویراد دنیو شن ونیزیتلو يتماشا
است؟،  يبر سودآور یو مبتن »يتجار«فقط  غات،یکارکرد صنعت تبل ایآ. ... وب،  يدر فضا یاجتماع

رفتار  گاهیجا یبه طور کل...  دارد؟،  غاتیصنعت تبل يرکردهادر کا یگاهیدر جامعه، چه جا »يساز فرهنگ«
  ست؟یامروز چ ياقتصاد طیدر شرا غات،یکننده در صنعت تبل مصرف

  : مقدمه
و  یعیطب ،یگذارد، شامل منابع پول ها تأثیر می که بر رفتار افراد و خانوار ،يهر کشور ياقتصاد طیمح
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دهد، در  تأثیر قرار می مصرف آنها را تحت يمختلف، الگوهاکه در سطوح نیشود که عالوه بر ا می یانسان
  .مؤثر است زیشان ن یزندگ وهیمدت بر ش انیم

 یبه بررس ،دارد يا ژهیکننده ارتباط و که با رفتار مصرف 1ياز علم اقتصاد به نام اقتصاد رفتار اي حوزه
  .پردازد می ها گیري میتصم نیشود و علل ا کنندگان اتخاذ می مصرف قیکه از طر ياقتصاد هاي میتصم

 ینیب شیپ يتواند برا کنندگان می مصرف 4و انتظارهاي 3ها زهی، انگ2ها معتقد است که نگرش دگاهید نیا
از سه جنبه به نقش مخارج  ياقتصاددانان رفتار. ردیتوجه قرار گ مورد تیکل کیاقتصاد به عنوان 

  :است غاتیتحت تأثیر صنعت تبل یبه طور کل پردازند که می ياقتصاد يها ینیب شیکننده در پ مصرف
 يهر کشور یناخالص مل دیبخشی از تول یکننده است، به عبارت اي متأثر از مصرف اقتصاد هر جامعه) الف
  .هاست افراد و خانوار یاز مخارج مصرف یناش
اقتصاد هر  ندهیاز آ يریتوان تصو انداز افراد و خانوارها، می پس ای دیبه خر 5لیبا شناخت و درك تما) ب

و نرخ تورم تمرکز کرد  یناخالص مل دیهمچون تول يا هیثانو يها بر داده نکهیا يمطرح کرد به جا يا جامعه
  .گراست که باور اقتصاددانان سنت

از  يریگ ، با بهره7کننده از مصرف یشیمایپ يها و تمرکز بر پژوهش 6یاقتصادسنج يها از پژوهش يدور) ج
 اتیرفتار و ن رامونیکنندگان پ نگرش و انتظارات مصرف نهیکسب اطالعات در زم يبرا یپژوهش يابزارها

  . انجامد اقتصاد می ندهیآ تیوضع ینیب شیآنها که به پ یآت دیخر
و » کننده مصرف«اقتصاد، درك تأثیر توأمان  یرکود جهان طیدر شرا ژهیبه و ،ياقتصاد طیگونه شرا همه در
انداز  پس ای نهیهز يدر الگوها راتییتغ رایبرخوردار است، ز یاعفمض تیاز اهم گریکدیبر  »طیمح«

کشور پس از  ياقتصاد تیآنکه، وضع ژهیو به. مؤثر باشد يا تواند بر اقتصاد هر جامعه کنندگان می مصرف
اعمال » کننده مصرف«و هم بر  »طیمح«را هم بر  يا ژهیو طیشرا ها، ارانهی هدفمند عیتوز يها برنامه ياجرا
  . تأثیر گذاشته است زین »غاتیصنعت تبل«از جمله  یه است که بر هر صنعتکرد

                                                         
 

1. Behavioral Economics 
2. Attitudes 
3. Motivations 
4. Expectations 
5. Intention 
6. Econometrics 
7. Consumer Survey 
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  کننده رفتار مصرف) يها میپاردا( يفکر يها چارچوب
 یکننده، به درك عوامل مؤثر در رفتار اکتساب رفتار مصرف يفکر يها چارچوب) گانه سه( يلوژیتر شناخت
  .کند می یانیکننده کمک شا مصرف
   1يریگ میتصم میپارادا

بر  یکنندگان مبتن مصرف يها میاز پژوهشگران معتقدند اکثر رفتار و تصم یبخش ر،یچهل سال اخ در
 ندیفرا یبرند و در ط می یپ  -يازین - يا مسئلهبه وجود  یسلسله مراتب يندیفرا یبوده و آنها ط تیعقالن
شناخت  ندیفرا املکه شهستند  -خواسته مشخص خود  قیاز طر ازیرفع ن - مسئلهآن  یحل منطق یدر پ

  .هستند دیو رفتار پس از خر دیهاي تجاري، خر نشان یابیجستجو و کسب اطالعات، ارز از،ین
   2یتجرب میپارادا

 يکنندگان صرفاً برا مصرف يها دیاز پژوهشگران معتقدند اکثر خر يا عده ،يالدیدهه هشتاد م لیاوا از
به سه  دگاهید نیکنندگان در ا مصرف يدهایخر. شود می انجام 6و احساسات 5، عواطف4ها جانی، ه3یسرگرم

  :شود می يبند میسه نوع تقس
  .کند می دیخر یکننده بدون قصد و برنامه قبل که مصرف: 7یتفنن يها دیخر) الف
  از احساس  يدور يبلکه صرفاً برا ،یتینارضا يآن نه از رو دیکه خر: 8طلبانه تنوع يدهایخر) ب
  .است یکنواختی

 وستهیو به طور پ مارگونهیکننده براساس عادت و به صورت ب که مصرف: 9مزمن ای ادگونهیاعت يدهایخر) پ
  . زند می یبرند خاص ایمحصول  دیدست به خر وستهیپ

   10يتأثیر رفتار میپارادا
صنعت  ژهیو به طور و( یطیمح يقو يروهایاست که ن نیا يچارچوب فکر نیپژوهشگران معتقد به ا باور
  نیو همچن یدهند که او بدون توجه به احساسات درون سوق می یه را به سمتکنند ، مصرف)غاتیتبل

                                                         
 

1. Decision-making 
2. Experiential 
3. Entertainment 
4. Emotions 
5. Affects 
6. Feelings 
7. Impulse 
8. Variety-seeking 
9. Compulsive 
10. Behavioral Influence 
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به  ای يریگ میمتص ییعقال ندیفرا قیاو از طر یبه عبارت. کند می دیساخته شده، خر شیاز پ يقو يباورها
شامل  یطیمح يقو يروهایثر از نأاو مت يدهایبلکه خر کند، ینم يریگ میو احساسات تصم جاناتیه ياتکا

  .است ياقتصاد يفشارها ای یفرهنگ يهنجارها غات،یبلت
  

  یاقتصاد جهان يجار طیدر شرا غاتیتبل
 ،یبه اقتصاد جهان يهر اقتصاد یوابستگ زانیو متأثر از م شیافتد، کم و ب اتفاق می یجهان يرکود یوقت
 میتحر طی، شراسو کیهرچند از . رندیپذ تأثیر می يرکود اقتصاد طیاز شرا زیمختلف آن جوامع ن عیصنا

 يها برنامه ياجرا گرید يو از سو ابدیکاهش  یوابستگ زانیم نیکشور موجب شده است که ا عیصنا هیعل
کشور کمتر  يموجود اقتصاد طیموجب شده که شرا ،یرکود جهان نیهمزمان با ا ها ارانهیهدفمند  عیتوز

  .باشد یالملل نیب جیرا يتابع الگوها
نسبتاً  داتیتول دیها با شرکت نیبنابرا. تر هستند محصوالت ارزان یپ در انیمشتر ،یطیشرا نیبروز چن با

مانند  ییها از روش زین غاتیدر حوزه تبل نیهمچن. کنند دیتول يتر گران خود را متوقف و محصوالت ارزان
 هیاو ار دیاز خر ینیمع مقداردر مقابل  شتریب دیخر يها برگه هیارا شتر،یبا حجم ب يدهایدر خر فیتخف
  .استفاده کنند شتریب انیجلب مشتر يبرا ژهیو زهیجا

خود را  يها متیسو، ق گریهستند و از د یابیدر بخش بازار ژهیبه و ها، نهیبه دنبال کاهش هز زیها ن شرکت 
انداختن  قیبه تعو ،یدرون شرکت يها نهیو کاهش هز ییجو به صرفه دیکه با یدهند، در حال کاهش می

در مذاکرات  شتریب فیها و اخذ تخف و پرداخت ها افتیدر يددر زمانبن دنظریتجد ،يگذار هیسرما يها پروژه
  :توجه کنند یآورند و به چهار نکته اساس يرو هیمواد اول دیخر
کاهش  يبه جا. کنند يکار خوددار نیزند، از ا به ارزش و اعتبار نشان تجاري لطمه می ها نهیکاهش هز اگر

 ینگیاگر قدرت نقد. کنند دیتأک انیشده به مشتر هیارزش محصوالت ارا شیزاتوانند بر اف می ها متیق
 تیاز رقبا نها يو جذب مشتر بجل يبرا ياقتصاد طیشرا نیاز ا ،یهاي تهاجم دارند با اتخاذ برنامه یمناسب

 يساز ه فرهنگب 1یاجتماع یابیبا تمرکز بر بازار غاتیاز تبل يریگ موجود و با بهره طیاز شرا. استفاده را ببرند
و پس  نیدر ح( تیها، در نها بنگاه یاجتماع تیمسئول کردیاز رو يدر جامعه بپردازند که جدا يساز فرهنگ
و ارتقا ارزش و اعتبار نشان تجاري و کسب  تیآن، تقو يکارکرد تجار نیتر یاصل) يجار ياقتصاد طیاز شرا

  .خواهد بود شتریسهم بازار ب
  

                                                         
 

1. Social Marketing 
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  يریگ جهینت
کل  تیدرصد جمع16که از ) سال 29تا  20یگروه سن(جوان کشور  تیجمع سو، به استناد کیاز  هرچند
به  لیکه خود تبد(است،  دهیدهه نود رس يدرصد در ابتدا 23از  شیبه ب ،یدهه هشتاد شمس يدر ابتدا

و خانوارها  فرادا یمصرف يدهایتوان معتقد بود که اکثر خر می) کشور شده است یتیجمع يها دهیاز پد یکی
و احساسات است، از  جاناتیاز عواطف، ه یو ناش »یتجرب) میپارادا( يچارچوب فکر«به  یتکدر کشور م

توان معتقد بود که اکثر  می ،يجار ياقتصاد طیاز شرا یناش ياقتصاد يفشارها به با توجه گرید يسو
از  یو ناش »يتأثیر رفتار) میراداپا( يچارچوب فکر«به  یافراد و خانوارها در کشور متک یمصرف يدهایخر
  . است ياقتصاد طیو شرا یفرهنگ يهنجارها غات،یتبل

در  ينابرابر زانیبه عنوان سنجش م 1ینیج بیجوان کشور و شاخص ضر تیبه نرخ جمع تیبا عنا اگرچه،
درصد بوده  40تا  35 نیب یدوم دهه هشتاد شمس مهیکه در ن(اي  ثروت در هر جامعه ایدرآمد  عیتوز

در حوزه  دیاست، با 2هدف آن توده بازار  بازارکه  ییها بنگاه دیکه تول یر صورترسد د ، به نظر می)است
و  یاجتماع یابیتوجه به اصول بازار زین »غاتیتبل«و در حوزه  متیق محصوالت ارزان دیبه تول »دیتول«

قابل مقدار در م شتریب دیخر يها برگه هیارا شتر،یبا حجم ب يدهایدر خر فیمانند تخف ییاستفاده از ابزارها
در  يساز استفاده کنند و از فرصت فرهنگ شتریب انیجلب مشتر يبرا ژهیو زهیجا هیو ارا دیخر زا ینیمع

  .غافل نشوند زیکنار تبلیغ نشان تجاري خود ن
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                         
 

1. Gini Coefficient 
2. Mass Market 
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  انیمحمد یمجتبسخنرانی 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 امیها هستند که پ رسانه. دارند ینقش مهم غاتیتبل یروزرسان هها در ب رسانه دانیم یکه همه م همانطور

 توان یم چهیموضوع را از دو در نیا. رسانند یبه مخاطب م میرمستقیو غ میما را به صورت مستق یغاتیتبل
کالن است که ما اساساً چه  و یکل یها که نگرش رسانه تیریو مد يگذار سیاستدر حوزه  یکی. دنظاره کر

 کی يآشکار و پنهان برا يها و چه فرصت میداشته باش یغاتیتبل يها چه فرصت م،یداشته باش ییها رسانه
 یعنی ،تنگرش سطح خرد اس م،یدنبال آن هست یسخنران نیکه در ا ینگرش دوم. میرسانه داشته باش

 ای میبکن غیتبل يا که در چه رسانه میکن گیري مکارفرما در داخل سازمان چگونه تصمی کیبه عنوان  نکهیا
اگر رسانه را درست انتخاب نکنید، . انتخاب رسانه باشد غات،یدر حوزه تبل میتصم نیمهمتر دیشا. مینکن

با  نکهیوجه صرف به رسانه به تصور اتوجه داشت که ت دیاما با د رسید،پیام شما به گوش مخاطب نخواه
 کیکالس يها الگو. ستیدرست ن زین شود یما حل م یغاتیمشکالت تبل تمامبه حوزه رسانه  قینگاه دق

که در  یمشکل. ردیدقت صورت بگ دیبا يگذار و هدف امیبه هر شکل در حوزه پ. دیکن یرا بررس غاتیتبل
تمام عضالت بدنش  يبدنساز که به طور متعادل رو کیانند است که م نیوجود دارد، ا رانیا غاتیحوزه تبل
بندي  رسانه، بودجه ام،یپ. اند و همسان رشد نکرده کنواختیبه شکل  زین غاتیمختلف تبل ياعضا ده،کار نکر

و  ها ناریدر سم. پرداخت کنواختیبه آنها به صورت کامالً متعادل و  دیی است که بامسائل... و
 د،یمالحظه بکن راو مقاالت  یچاپ ،یمنابع دانشگاه. شود ینشده و نم ارایه قیعم مطالب مانیها یسخنران
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از  یکی دیکه شا میهمه قبول دار یول پردازد، یو مخاطب م غاتیدر تبل يگذار هدف ام،یپ فیبه تعر شتریب
والت نیز مق نیبه ا گرید يها ناریو سم ها شیدر هما میدواریام. اثربخشی است غات،یمقوالت تبل نیمهمتر

. پرداخته نشد یرسانه به خوب تیز به نقش و اهمین شیهما نیدر اکه است  نیاعتقاد من ا. پرداخته شود
اسم است که  کیاست که رسانه اساساً  نیمورد سوم ا. کمک بکند نهیزم نیبتواند در ا یسخنران نیا دیشا

هاي خبري و  بان انه به یاد دروازهبا شنیدن نام رس. کند به همراه خودش معانی را به ذهن متبادر می
خواهیم موضوع پیام را در سطح  اینجا می. که این نگرش درست نیست یدر حال. افتیم می... پروپاگاندا و 

 ییها در چه رسانه داعالم کن شانیبه مشتر خواهد یکه م یغاتیشرکت تبل يکارفرما کیبه عنوان  ،خرد
   .، بررسی کنیمدنکن غیتبل

  م؛یکن یم یمبحث را بررسسه  نیبنابرا
  یغاتیرسانه تبل میدوباره به مفاه ینگاه - 1
  مختلف  يها ها در شرکت برخورد با رسانه تیوضع میو ترس میترم - 2
  .یغاتیو انتخاب رسانه تبل ییشناسا يمناسب برا يالگو - 3

الً مشخص کام مسئله نیا. کند یرا منتقل م امیاست که پ يا لهیمشخص است رسانه وس ست؟یچ رسانه
شویم، خیلی از مدیران  اوقات ما دچار تحریف در تعریف می  گاهی یغاتیباشد در نگاه تبل ادمانی یاست، ول

که در عالم واقع  میدان یم اما ،و پوستر هستند وردبلیب ون،یزیتلو و،یهاي تبلیغاتی فقط راد ما معتقدند رسانه
کارآمد و  اریبس يها اطراف ما پر است از رسانه مینیب یموقت  کند، آن دایما وسعت پ دیاگر د. ستین طور نیا
اگر در » .دهد یما را به مخاطب انتقال م امیکه پ يا لهیهر وس«. دیبخوان گریبار د کیرا  فیتعر. ثرؤم
رسانه  کیخودکار هم  نیپس ا. شرکت حک شده است کیآن نام  يخودکار است که رو کی مان بیج

  . است یغاتیتبل
 يها فرصت نیاز ا دیالبته اعتقاد دارم نبا. امیانتقال پ يها پر است از فرصت دیما دارکه ش یلیوسا

 يگرینگرش د. ردیقرار بگ یغاتیتبل يها امیکه فرد هر جا برود در معرض پ میاستفاده کن يا متعدد به گونه
 يآقا. میدار یغاتیرسانه تبل 52 ندیگو یپژوهشگران م ،یشناس جامعه کیکالس يها در کتاب. وجود دارد زین

 ینگرش، نگرش کامل نیکه ا یدر حال کند، یموضوع اشاره م نیبه هم »هانیناگراغا«در کتاب  زین راد میحک
 مینیب یم میو اگر خوب بنگر ستیدارد که فقط مربوط به خارج کشور ن يا هینظر سوننیولرگسون . ستین

دوباره  ینگاه دیگذشته و با بر نهیهز يها رسانه دوره حکومت ندیگو یم شانیا. هم سنخیت دارد رانیکه در ا
. شود یم ریرا منتقل کند، تعب امیکه پ يا لهیبه هر وس فیتعر نیرسانه با ا. میرسانه داشته باش فیبه تعر

  . دیاستفاده کن امیکننده پ به عنوان ارسال دیتوان یاطراف خود م لیاز همه وسا یعنی
 نبایدرا هم  ها ام یت ياستفاده کند، ا ونیزیاز رسانه تلو یبانک یمال خدمات غیتبل يبرا تواند یبانک م کی
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اگر دو تا  نهییآ نیا. میکن یبرخورد م ییها نهییبا آ مییآ یم رونیب نگیکه ما از پارک یزمان. کندفراموش 
هایی  ک اشیا و مکانتک ت يپس به ازا م،یکن یم عیرا وس دمانیپس ما د. باشد نکیع غیتبل تواند یباشد، م

است که توان رقابت با  ییها شرکت ژهیو ام،یپ نیاتفاقاً ا. وجود دارد یغاتیهاي تبل ست، فرصتکه اطراف ما
به . میرقابت کن غاتیدر تبل یو خصوص یدولت یبا شبکه و نظام بانک میما نتوان دیشا. رهبران بازار را ندارند

 یول م،یکت بزرگ تولید مواد لبنی بشومثل یک شر مینتوان دیکوچک، شا یاتیمغازه لبن کیعنوان 
ها به عنوان  راه نیا. که بتواند در بازار نفوذ کند میداشته باش یغاتیتبل يها خودمان رسانه يبرا میتوان یم

کالس درس  کیمانند  يا بزرگ و زنجیره يها در فروشگاه. شوند یشناخته م غاتینامتعارف تبل يها رسانه
  . وجود دارد ییها چه فرصت نمیبب میتوان یم

   د؟یها هست از شرکت کیمختلف به چه صورت است؟ شما جزو کدام  يها ها در شرکت با رسانه برخورد
که کارشان  ییها توان به دو دسته تقسیم کرد؛ شرکت ها را می ها و شرکت سازمان ،يبند مییک تقس در

در آنها وجود دارد، برنامه  که سلسله مراتب ییها زده هستند، شرکت که آفت ییها خوب است و شرکت
 ایاما آ ،ندارد نقش یلیدر آنها خ يرکاریو روابط غ قهیسل است وشناخته شده  ها تیمسئولوجود دارد و 

ما  يها که شرکت میدان یم میباش نیب سالم هستند؟ اگر واقع م،یکن یکه ما در آنها کار م ییها همه شرکت
و  ییآن را شناسا دیاگر در شرکت شما آفت وجود دارد، با نیرابناب برند، یها رنج م از آفت ریبه هر تقد
خود را انتخاب  یغاتیبرنامه داشته باشند و رسانه تبل دیبا زیرسانه ن خابها در حوزه انت شرکت. دیبرطرف کن

 اما ،بازار باشند گانیو توسعه را قیتحق يها واحد ،یارتباط لیبر رقابت وسا یمبن دیانتخاب رسانه با. کنند
هم  »اخوان« شود، یشروع م »البرز لیاست« غیتبل یچرا وقت. ستیتمام کار ن زیصرف به رقابت ن هیتک
 يها تیرقابت واقع ر،یخ د؟یگو یرقابت به ما دروغ م ایآ. از رقابت ،گیرد این رفتارها از کجا نشأت می. دیآ یم

  .دهد یبازار را به ما نشان م
اگر شما به فالن روزنامه  یطرف هوشمندانه است، ول کیاز  ینببر درج اخبار جا یرسانه مبتن انتخاب

که اخبار مثبت شرکت شما را کار  کنیدکند را کنترل  شما چاپ می يکه برا يکه اخبار دیده می یآگه
به مخاطب  امتانیپ که دیدغدغه دار کیشما . کند یموضوع در واقع رسالت رسانه را برآورده نم نیکند، ا

آفت و  مییگو به آن می م،یو آن را کنترل کن میده می ید، حال اگر ما به فالن روزنامه آگهالقا و منتقل شو
  .به آن پرداخته شود دیبا

ها استفاده  که دغدغه بودجه ندارد، پس از همه رسانه یشرکت :بر میزان بودجه یانتخاب رسانه مبتن
  .نباشد یمهم میرسانه هم تصم انتخاب میتصم دیدغدغه وجود نداشته باشد، شا نیا یوقت. کند می

قیمت ارزان رسانه یک فرصت مناسب است براي رسیدن به  :بر قیمت رسانه یرسانه مبتن انتخاب
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 زین یمتیارزان ق یغاتیتبل يها بینید، فرصت هدف تبلیغاتی، به همین دلیل شما مسابقات اسکی را که می
ارزان  نیا. صورت است نیهم به هم یفروش وزنامهر يها مثالً دکه. ردیگ شما قرار می اریدر آنجا در اخت

  .، تصمیمات احساسی بگیریمیعقالن ماتیتصم يبه جاشود  باعث میرسانه  دنیخر
 شنهادیکه پ یرسانه زمان کیاوقات صاحبان  یبرخ :انگارانه ساده دگاهیبر د یرسانه مبتن انتخاب

. رسانه هستند نیکنند که گویی بهتر فی میدهند، خود را چنان معر می يا پذیرش تبلیغات را به مجموعه
مردم فقط  ایکنند که گو صحبت می يا به گونه د،یکن مترو صحبت می غاتیکه با مجري تبل یمثالً شما زمان

صحبت  يا به گونه ،کنید صحبت می ونیزیکه با بخش بازرگانی تلو یو زمان نندیب مترو را می غاتیتبل
ها  رسانه دیما با. ستین یکامل دگاهید دگاه،ید نیا. شود می دهید یونیزیتلو غاتیکنند که گویی فقط تبل می

  رسانه بازار است، این حرف  نیبهتر دیشود، بگو می ازاروارد ب يا هر رسانه نکهیا. میرا درست بشناس
  . ستیدرستی ن

 م،یده کنها درست استفا و از رسانه میبراي شرکت انتخاب کن مناسبرسانه  کیکه نیا يبرا :راهکارها
. ستین ونیزیتلو و،یراد. ستیبروشور ن کی ونیزیتلو. میو درك کن میدرست هر رسانه را بشناس تیباید ظرف

جواب بدهد،  ویدر راد یونیزیتلو یاگر آگه. داردرا در اختیار  ریسه فرصت حرکت، صدا و تصو ونیزیتلو
ابزار صدا را در اختیار  کیفقط  ویرادکه ، چرا ستاستفاده نکرده ا گریاز دو فرصت د ونیزیتلویعنی اینکه 

 عیسر یلیخ امکیپ قیمحصول داشته باشم از طر کی منمثالً اگر . میفکر کن مسئله نیبه ا دیدارد، با
 امک،یپ گرید ازاتیاز امت. کنم و مخاطبان و بازار را نسبت به آن کاال حساس کنم یرسان توانم اطالع می

 يشما در فضا. يریتصو يها یاطراف ما پر است از آلودگ طیمح. تاس تیظرف کی نیا. است عیپوشش سر
 ریتصو کی. دو کاربرد متفاوت دارند ریکلمات و تصاو. دیاستفاده کن یطیمح غیلتب کیاز  دیتوان یآلوده نم

. میها را درك نکرد انسان تیاینکه ما ظرف یعنی دیجد دگاهید نیا. کتاب صحبت کند کیتواند در مورد  می
 انیدو منتظر بم دیمعما بگوی د،یده حیتوض د،یکن لیمردم تحل يبرا دیفرصت ندار یطیتبلیغات مح شما در

 تیهم ظرف نجایا. تر صحبت کرد ساده دیبا یطیمح غیدر تبل. دیهم بده زهیجا کیمردم پاسخ دهند و بعد 
  . رسانه مطرح است

 تیما ظرف بیترت نیو بد میافت می اتغیو اغلب لحظه آخر به فکر تبل میبرنامه ندار غاتیتبل يما برا
تنها رسانه  رایز ،میشو می ییک رسانه دچار پرگویاوقات در  یبرخ گریاز طرف د. میکن یرسانه را درك نم

اگر ما از چند رسانه استفاده . رسانه گفته شود نیدر ا دیهاي محصول، با است و تمام ویژگیم یغاتیتبل
در  د،یکن جادیا گاهیجا ونیزیشما در تلو. میخودش را داشته باش توقع خاصیک از هر  میتوان می م،یکن

فرصت تمرکز مخاطب در  ترتیب بدین. دیده حیو در روزنامه آن را کامل توض دیکن جادیا رییتغ پیامک
در قسمت رسانه . دیدر بازار را بخوانموجود  غاتیتبل جیرا يها کتابدر این ارتباط . آید به وجود میرسانه 
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  .اند داده حیهر رسانه را خوب توض يها یژگیو معموالً
ها که  بودجه  شرکت یدر برخ. ستها ها و سازمان شرکت یدر برخ غاتییکمبود بودجه تبل ،يبعد بحث

 یمال لیدل ،شرکت يها و تمام شکست کنند یخوب کار نم ست،یبودجه ن یشود و وقت هست، خوب کار می
که سطح پوشش وسیع  یغاتیتبل یعنی 1ال یت يوجود دارد، تبلیغات ا غاتیجا دو نوع تبلنیدر ا. کند می دایپ

  . است يگریصاحب رسانه کس د لا یت يا غاتیدر تبل. ستین عیکه وس 2ال یت یب غاتیدارند و تبل
اي مانند پوستر  ، اما رسانههاي تبلیغات در صداوسیما را بپردازید تا تبلیغ کند هزینه دیمثالً شما با

که کجا  دیکن کیمخاطب را تحر دیتوان می ال یت يا غاتیدر تبل. دیو صاحب رسانه هست دست خودتان است
. رود مخاطب به فروشگاه می د،یانداز کننده جا می را در ذهن مصرف يشما نشان تجار. کنند دیخر ندیایب

فروش  ییبه تنها لا یت يروش ا يریکارگ با به. است ال یت یو ب ال یت يا يها رسانه زا یبیپس راهکار دوم ترک
در حال حاضر . دهد سوق می دیمخاطب را به سمت خر ال یت یب غاتیاما تبل ،داشت دیخواه یکم

صاحبان کاال و . نندیچ می کیفروشگاه را ش يفضا. رندیگ می دهیبزرگ ما از خارج کشور ا يها فروشگاه
محصوالت نیز  انچون نوع چیدم ،گیرند چیدمان آن را بر عهده میروند و  هاي کوچک می خدمات به مغازه

  . برد بازده فروش را باال می
مثل  .هستند عیشما در سطح وس غاتییکارهاي تبل بانیکه پشت وجود دارند یغاتیابزار تبل يسرکی

 ایکنند  توجه می لئمسا نیبه ا یلیخصاحبان کاال  ایدو حالت وجود دارد  نجایدر ا. يبند و بسته دمانیچ
که داخلش است  يزیولی چ د،یخر جالب می يبند بسته کیرا در  یمثالً محصول. کنند یاصال توجه نم نکهیا

و خارج  يبند که داخل بسته میکن يکار دیما با. دارد يبند ارزش کمتري از بسته ت،یفیبه لحاظ ارزش و ک
  .جلوتر از کاال است يبند اغلب اوقات بسته. باشدمتناسب آن 

در اختیار ما است رسانه  کیکنترل  نکهیا. دیخود را انتخاب کن يها هرسان ،يکاملتر يارهایمع براساس
مناسب شرکت شما است، به  يا ببینید چه رسانه نکهیا يبرا. ستیکامل ن نهایتر است، ا ارزان نکهیا ای

  :دیجواب ده ریسؤاالت ز
 انیمشتر د،یهست يپودر بدنساز دکنندهیمثالً اگر شما تول ست؟یچ تان انیمشتر يا عادات رسانه - 1

. به ندرت یخوانند، بله، ول روزنامه می ایروند، آ که به باشگاه می یکسان. کنند شما از کدام رسانه استفاده می
و  نندیب می ونیزیخیلی زیاد تلو احتماالً یول. کم ینه، ول مییبگو میتوان ینم دهند، یگوش م ویراد ایآ

 انیمشترو مشخص گردد ات فهرست و بررسی شود موضوع نیا دیبا. هستند یتخصص اتینشر ریتأث تحت

                                                         
 

1 . ATL: Above the line 
2 . BTL: Belove the line 
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  .دهند خوش نشان می يرو یهای نسبت به چه رسانه
آنها شناخته شود و منطقی  يها ازیمردم و ن يا عادات رسانه دیبا ست؟یمردم ما چ يا عادات رسانه - 2

 يبه سمت و سو ادیز ینان صنعت دیتول مینیب به طور مثال می. میکه در بازار وجود دارد را مالحظه کن
  .توان به آن توجه کرد داشته است و می یاست، حتماً منطق امدهین یونیزیتلو غاتیتبل

توجه داشته  یهای شرکت به چه رسانه یقبل ریشرکت چه بوده است؟ مد يا رسانه نیشیعملکرد پ - 3
 ایشود  دهید دیبا محصول شما ایآ. هاي مورد نظر تهیه و از آن استفاده شود است؟ باید فهرستی از رسانه

. گوش کرد ویرا از راد لیتبلیغات تردم توان یهرگز نم. شود دهیشن دینام محصول شما با ایلمس شود، آ
از ظرافت صحبت  یوقت. ستندین دنیوابسته به د ادیمحصوالت ز یبعض. مینیبب دیرا با یمحصوالت خوراک

  . یم و لمس کنیمآن را ببین دیبا ییظرفشو يها نکیمثالً در مورد س دیکن می
اگر . ردیمخاطب انجام گ يریبا توجه به دربرگ دیانتخاب رسانه با .بازار کیقدرت رسانه در تفک - 4
. ندارد يکاربرد ونیزیپس تلو رد،یکشور انجام گ ایاز شهر  یمحصول در بخش خاص غاتیتبل میبخواه

با بازار  دیما با. دبازار مؤثر هستن کیها چقدر در تفک که رسانه مینیب یپس م. طور نیهم دیروزنامه هم شا
 قیاز طر دیندارد، نبا يادیزعام کننده  که مصرف یساختمان زاتیقطعاً تبلیغات تجه. میارتباط برقرار کن

و  ویدر راد غیتبل نیا یاست، ولی مخاطب اصل ادیرسانه ز نیا نندهیپخش شود، چون ب ونیزیرسانه تلو
 یدر بعض د،یباش یبهداشت یشیلوازم آرا دکنندهیاگر شما تول. است يگرید يجا يو مشتر ستین ونیزیتلو

 شأن. رود می رونیاز دستور کار شما ب یها به صورت منطق رسانه یپس بعض. دیها اجازه تبلیغ ندار رسانه
تراکت شما را  شود ینم .خاصی هستید  کت و شلوار داراي نشان دکنندهیکه اگر شما تول دیگو رسانه می

 د،یدار یکنفرانس ای شیهما کیشما  یوقت. ستیزیبنده شما ن یلیروش خ نیت کنیم چرا که ادست به دس
در وجهه شرکت شما  يریرسانه چه تأثشأن موضوع که  نیا. توانیم از این روش بهره بگیریم آن زمان می

  . است یدارد، موضوع مهم
  :باشند ریز طیشرا زیحا دیبا د،یکن که شما انتخاب می ییها رسانه :نکته
 يا رسانه دیتوان یممنوع کرده است، نمقانون که استفاده از آنها را  دیاي انتخاب کن رسانه دیتوان ینم شما

در هر  کایآمر يجنگ ویتنام برا. دینکته توجه کن نیبه ا. که نوع محصول با آن سازگار نباشد دیانتخاب کن
. دارد نهیمیلیون تومان هز 30 رانیا ونیزیودر تل یآگه قهیدق کیداشت؛ حال  نهیدالر هز 22000 قهیدق

با  دیکه انتخاب کرد يا شرکت ما چقدر است و بودجه یتوان مال مینیبب دیبا. کرد نهیهز دیبراي تبلیغات با
درون  تیریمد. دیرا انتخاب نکن ونیزیتلو ،دیندار بودجه زیادياگر . ها تطابق دارد از رسانه کیکدام 
 گرید ،مناسب رسانهبا انتخاب  میکن ما فکر میاغلب اوقات . برد می رسانه را باال تیریمد یاثربخش ،يا رسانه

تبلیغ ما در چه  کنیم، اگر از رسانه تلویزیون استفاده می میتوجه کن دیدر حالی که با. کار ما تمام شده است
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کنیم، تبلیغات  می اگر از رسانه مطبوعات استفاده. شود اي پخش می چه برنامه نیو ب یچه ساعت ،يا شبکه
کدام به شود و در استفاده از رسانه پیامک  و در کدام صفحه کار می يریگ ما در کدام روزنامه و با چه جهت

درون  تیریکه مد نجاستیا... را ارسال کنیم و  امکیپ یچه زمان د،یبزن امکیپ دیخواه ها می شماره
رسانه . نو و خالقانه بسیار مؤثر است يها نقش رسانه ،یغاتیبلت يها رسانه يایدر دن. شود مطرح می يا رسانه

ورود به ذهن مخاطب  دیجد يها وهیدر ش. دیفکر کن دیجد يها به رسانه. داشته باشد دیباید حرف جد
  .باشید و اینکه چه پیام جدیدي دارید شتازیپ
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  فروش يها به هدف دنیرس يبرا یغاتیتبل يراهکارها
  دانشگاه علوم و فنون مازندران یعلم أتیه عضو، یتهران انیدکتر محمد بلور
  و فروش غاتیتبل ،یابیبازر مشاور، MBA يها دوره مدرس

mbtehrani@hotmail.com 
  
 

 :مقدمه

 يروز«: معاصر گفت یو اجتماع يو پژوهشگر بزرگ اقتصاد سندهیتافلر، نو نیآلو شیسال پ نیچند
 .»نتوان فروخت غاتیتبل را هم بدون یفن دهیچیدستگاه پ کیکه  دیخواهد رس

مقوله  نیو آنان که ا غاتیتبل یاندرکاران علم است که دست نیگفته مستتر است، ا نیکه در ا يا نکته
اند، معتقدند که فروش  آموخته یو دانشگاه یعلم يرا نه فقط با تجربه، بلکه در سطوح باال يا رشته نیب

 دیرا به خر داریخر خاص، ازین کیمنطق و احساس  اریندارد، ز یاصوالً مشکل دهیچیو پ یصنعت يکاالها
 یدستگاه د،یخط تول کیدر  یوقت رایندارد، ز يا کننده نیینقش تع نهیزم نیدر ا غاتیو تبل کند یوادار م
اگر  یاست و حت یکاف دیخر يبرا زهیانگ نیمحصول شود، هم تیفیباعث بهبود ک يا قطعه ایباشد  ازیموردن
مطلوب کاال و عملکرد بهتر، باعث انتخاب خواهد  تیفیکوجود داشته باشند، صرف کننده هم  عرضه نیچند
 يها که بتواند در قفسه فروشگاه يزیو هرچ یو اقالم سوپرمارکت دوام یب یمصرف يدر مورد کاالها یول. شد

 غاتیشود، تبل دیخر زهیانگ جادیو ا يمشتر بیباعث ترغ یرسان و اطالع شیو صرف نما ردیقرار گ یعموم
نسبت به صفات و  یرسان و اطالع انیدر ب ز،یمرحله ن نیاز ا شیاگر پ. را به وجود آورد هیلاو یآمادگ تواند یم

در  افتهیهاي تبلیغاتی سازمان  هاي محصول و احیاناً تمایز آن نسبت به سایر کاالهاي رقیب، فعالیت ویژگی
 اما، کننده و فروش محصول خواهد شد صرفاجرا شود، به طور قطع باعث متقاعد شدن م نیکمپ کیقالب 
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کنندگان و تنوع  عرضه نیرا به لحاظ رقابت فشرده ب یفن دهیچیدستگاه پ کی یاست که حت يامروز، روز
 .فروخت توان ینم یو اقناع یبیترغ يها تیمحصوالت بدون فعال

  
 )5M( ام  مدل پنج يبرا یاصالح شنهادیپ

که در  هاست سال .کندخود را مطرح  یاصالح شنهادیپ داند یم مالز ،یقبل از طرح موضوع اصل نگارنده
  مدل معروف  ن،یکمپ یو طراح يزیر و برنامه تیریمد ای غاتیاعم از اصول تبل غات،یتبل يها کتاب

 شود یم یانجام شده، مطرح و معرف غاتیتبل یثمربخش یابیهدف، پول، رسانه و ارز: بیبه ترت )5M(ام  پنج
در  که اینبدون توجه به  زیغات نیتبل یو تجرب یاندرکاران عمل و دست انیان و دانشجواز مدرس ياریو بس

توان با  ینم عتاًیشود، طب شنهادیپ ای نییتع هیدر مراحل اول یغاتیبودجه تبل ایسلسله مراتب فوق اگر پول 
و  حیعالقه و ترج ادجیو ا یمعرف يالزم برا یغاتیتبل يزیر مدار و معطوف به هدف، برنامه نگرش برنامه کی

 .دنینما یم بیتصو اناًیو اح هیرا ته یغاتیبرنامه تبل .دادخدمت را انجام  ایکاال  کی دیخر

 ییتوانا: چهار روش نیاز ب یغاتیبودجه تبل نییکه در مقوله تع نجاستیدر ا یاشکال اساس قتیحق در
دفاع و  رقابلیهدف، روش ساده، غ بر یسود، متوسط صنعت و باالخره روش مبتن ایاز فروش  يدرصد ،یمال
 .اند دهیرا برگز یمال ییتوانا یرعملیغ

رسانه، پول و  ام،یاست که با سلسله مراتب هدف، مخاطب و پ نیا شیهما نیدر ا نجانبیا شنهادیپ
 : رایز ،ی برنامه تبلیغاتی اقدام شودنسبت به طراح یابیارز

 حیو در بدو امر به طور روشن و صر نیمع دیهدف با ،یتیریمد تیفعال کیبه عنوان  غات،یدر تبل :الف
بحث نسبت به  ياقدام کرد که در انتها یکیتاکت اتیبرنامه و عمل یاعالم شود تا بتوان نسبت به طراح

 .خواهد شد انیب یمطالب ،يتجار يها هدف بیدر تعق یکیتاکت يها برنامه

با توجه ... ایعم از شخص، گروه، سازمان اگر مخاطب هدف ا یعنی. مخاطب محور باشد دیبا غاتیتبل :ب
 ،یامیچه پ که اینتوان نسبت به  یمشخص نباشد، نم... و یسن و جنس، توان مال ها، یژگیو ت،یبه شخص

 .گرفت میارسال شود، تصم او يبرا يا نهیبا چه هز یو حت یدر چه زمان ،يا با استفاده از چه رسانه ،چگونه
 .خواهد شد یمخاطب طراح تیمرحله و با توجه و محور نیخالق در ا يها واقع برنامه در

 .خواهد شد هیو کنداکتور پخش ته میتنظ يا رسانه يها است در مرحله سوم، برنامه یهیبد :پ

و  يا در چه رسانه یامیهدف فروش، چه پ ای یبه هدف ارتباط دنیرس يبرا که اینباتوجه به  نکیو ا :ت
 ییها و در چه مکان یداتیچه تول نیدرج شود و همچن ایپخش  دیبا يرو تکرا یو توال بیبا چه نظم و ترت

 .شود یم نییشود، بودجه تع عیو توز هیفروش ته یبه عنوان چاشن دیبا

 .و باالخره محاسبات ثمربخش تبلیغات باید انجام شود :ث
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 غاتیتبل یو عموم یاهداف کل

 ،يشبردیپ غاتیتبل ،يا رسانه غاتیتبلاز صورت  کیبه کدام  که ایناعم از  یغاتیتبل يها برنامه
 : شوند یو اجرا م یطراح ریاز اهداف ز یکیتحقق  ياجرا شوند، برا... و  یعموم روابط

 موجود يبنگاه اقتصاد ایخدمت  ایمحصول  یمعرف يبرا - 1

 دیجد يبنگاه اقتصاد ایخدمت  ایمحصول  یمعرف يبرا - 2

 محصول آن ای يادبنگاه اقتص کیاعتبار و شهرت  جادیا يبرا - 3

 و تولد یو در مرحله معرف هیاول يشکل دادن به تقاضا يبرا - 4

 رقبا غاتیکردن و مقابله با تبل اثر یب يبرا - 5

 و عوامل پخش ندگانیدر فروشندگان و نما یو تحرك و دلگرم زهیانگ جادیا يبرا -6

 مختلف بازار يها و تداوم تقاضا و فروش در بخش تیتثب يبرا - 7

 نسبت به آزمون محصول یاحتمال انیمشتر کیتحر يبرا - 8

 مشخص یمصرف بدون هدف کم شیافزا يبرا - 9

 گذشته انیبه مشتر يادآوری يبرا  -10

 سهم بازار شیش فروش تا حد افزایافزا يبرا -11

 شده در فروش نییسقف تع ایبه هدف  یابیدست يبرا -12

  
 غاتیتبل ياهداف تجار

 .است غاتیتبل يها يبند بخش نیتر مهماز  یکی ریدوگانه ز يبند میتقس

. به آزمون محصول است لیو م کیو تحر بیو ترغ یرسان اطالع ،یمعرف غات،یهدف تبل نیاول :الف
 )یهدف ارتباط(

در  یاحتمال يو مجاب کردن مشتر يمستندات و متقاعدساز ل،یدل هیارا ،غاتیهدف تبل نیدوم :ب
. شود دیو خر حیکه باعث ترج يا است به گونه يبنگاه اقتصاد ایت خدم ایکاال  يها يو برتر تیفیمورد ک

 )هدف فروش(

  1یارتباط ای یبیاهداف ترغ

 دیجد ایسازمان موجود  ایخدمات  ایکاال  کینسبت به  یآگاه جادیا - 1

                                                         
 

1. Persuasive 
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 يمشتر بیو ترغ دیخر زهیانگ جادیا - 2

 در رفتار و کردار مخاطب يدستکار اینفوذ  - 3

 دهیا ایسازنده  ایکاال، خدمت، شخص  کیمثبت نسبت به  1یذهن ریتصو جادیا - 4

 يجلب اعتماد مشتر - 5

  
   2در بخش فروش غاتیاهداف تبل

 يفروش فور - 1

 مدت انیفروش در م شیافزا - 2

 فروش در بلندمدت شیافزا - 3

 کمک به تحقق اهداف فروش - 4

 داریخر کیاعمال فشار و تحر - 5

 کننده مصرف تیرضا نیتأم -6

 ياعتماد در مشتر دجایا - 7

  
 غاتیتبل يها توسعه هدف

 :باشد ریبه شرح ز تواند یم ییاجرا يها است، برنامه يفروش فور غات،یاگر هدف از تبل: الف

 جادیو عالقه، ا لیتما جادیا ه،یاول یآگاه جادیمحصول، ا یمعرف: یعنی(کامل کردن مراحل فروش  - 1
 ).دیو باالخره خر دیبه خر کیترجیح، تحر

 یاز مراحل را ط یشده و قسمت يریگ که قبالً هدف یانیبا مشتر) عقد قرارداد(کردن فروش  ینهای - 2
 )متقاعدکننده غاتیتبل. (اند کرده

 )و مانند آنها زهیجا افته،ی فیتخف متیق: مانند( يفور دیبه خر يمشتر بیخاص و ترغ لیاعالم دال - 3

 مجدد دیخر يبه مردم برا يادآوری - 4

 دیو خر دیبازد ،یفروش فصل يها رفتن به جشنواره(واقعه خاص  کیمشارکت کردن در  ای وستنیپ - 5
 )ها دهیو شرکت در مزا ها یاز حراج

 یزشیو انگ یهوس يدهایبه خر دارانیخر کیتحر -6

                                                         
 

1. Image 
2. Convincing 
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 :باشد ریبه شرح ز تواند یم ییاجرا يها مدت است، برنامه انجام فروش در میان غات،یهدف از تبل اگر: ب

  کامل یآگاه جادیا - 1
 يساخت تصور مثبت نسبت به نشان تجار - 2

 داریتوسعه و پرورش اطالعات خر - 3

 رقبا يمقابله با ادعاها ایجنگ  - 4

 کننده نسبت به محصول اصالح اطالعات نادرست مصرف - 5

 اشتهار جادیشناساندن محصول و ا -6

   ریبه شرح ز تواند یم ییاجرا يها انجام فروش در بلندمدت است، برنامه غات،یاگر هدف از تبل: پ
 :برشمرده شود

 ياعتماد نسبت به شرکت و نشان تجار جادیا - 1

 يمشتر يفرم دادن به تقاضا - 2

 کنندگان عیو توز ندگانیانتخاب نما - 3

 محصول یجهان عیاز توز نانیحصول اطم - 4

 والتخانواده محص ای دیمحصول جد یمعرف ياعتبار و شهرت برا يها نهیاستقرار زم - 5

 کننده نسبت به نشان تجاري در مصرف رشیو پذ تیمقبول جادیا -6

 توان یرا م یغاتیتبل ییاجرا يها کمک به تحقق اهداف فروش باشد، برنامه غات،یاگر هدف از تبل: ت
 :برشمرد نیچن

 یفعل انیحفظ مشتر - 1

 يخود يکاال يرقبا به سو انیجلب و جذب مشتر - 2

  ات ـصف يداده و آن را دارا زـیاالها تمـک گرـیشده را از د غـیتبل يه کاالمردم ک يبرا یلیدل جادیا - 3
 بدانند ژهیو

 مصرف آنان يالگو رییو تغ دیجد انیخلق مشتر - 4

 یاتفاق انیمستمر و وفادار از مشتر انیمشتر يجداساز - 5

 )همان کاال(دیموارد استفاده جد انیو ب غیتبل -6

 شتریبزرگتر و ب يها مدر حج دیبه خر دارانیخر کیتحر - 7

 یمیقد انیبه مشتر يادآوری - 8

 شتریب دیها و خر به تکرار مراجعه دارانیخر قیتشو - 9
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 ییاجرا يها برنامه شود، یباشد که منجر به فروش م یانجام اقدامات قاًیدق غاتیاگر هدف از تبل: ث
 :باشد ریبه شرح ز تواند یم

 انگریبا د یبه چشم و هم چشم داریخر کیتحر - 1

 فیتخف يها کوپن لیبه تماس با شرکت و تحو داریخر کیتحر - 2

 طرز کار دستگاه شینما يو تقاضا شگاهیاز نما دیبه بازد دارانیخر کیتحر - 3

 از محصول یشیبه استفاده آزما داریخر کیتحر - 4

 : باشد ریزبه شرح  تواند یم ییاجرا يها کننده است، برنامه مصرف تیرضا نیتأم ،غاتیاگر هدف از تبل:ج

 داریخر ياماکن برا نیبهتر یمعرف - 1

 مصرف ایروش استفاده  نیبهتر یمعرف - 2

 کننده آنها و منافع مصرف ازاتیامت د،یجد يها مدل یمعرف - 3

 دیجد يها متیاعالم ق - 4

 دیخر دیجد طیاعالم شرا - 5

 ...و ها یدر مورد گارانت دیجد يها استیس -6

 ينشان تجار ایبنگاه  يبرا یسرقفل ای ژهیحق و ینوع يعتماد و برقرارا جادیا غاتیاگر هدف از تبل: چ
 .خواهند بود ریهدف به قرار ز يها است، گروه

 بالقوه و بالفعل انیتمام مشتر - 1

 )فروشان فروشان، خرده عمده کنندگان، عیتوز(بازرگانان  - 2

 ندهیآ یو کارکنان احتمال یکارکنان فعل - 3

 یجع مالها و مرا تمام دستگاه - 4

 عموم مردم در سطح جامعه - 5

 : باشد ریهر کدام از موارد ز تواند یساخته شود، م دیکه توسط بنگاه با ییها تیذهن: ح

 محصول یعال تیفیک - 1

 اعتماد  تیقابل - 2

 یخدمات کاف - 3

 يارنشان تج ایبنگاه  کی داتیو منافع محصول در مورد همه اقالم و تول ایمزا ها، یژگیشباهت در و - 4

 در بازار یفن يرهبر - 5

 در فروش يرهبر -6

 رشد مداوم - 7
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 شنهادهایو پ يبند جمع

 يها بنگاه تیدر چارچوب تجارت و موفق غاتیتبل که اینبه  تیبه مطالب معروض و با عنا توجه با
با که بعضاً  غاتیاقوال موافق و مخالف تبل نیقرار دارد و همچن یحساس گاهیدر جا رانیامروز ا ياقتصاد

 : شود یم شنهادیتوأم است، پ غاتیتبل یو ارتباط یشناخت روان ياز کارکردها یاطالع یب

 یغاتیتبل نیکمپ یکنند که به موجب آن معرف فیتعر يو کار ساز غات،یبر تبل ناظر يها دستگاه - 1
 .باشد یها الزام پخش و درج در رسانه يبرا

 ین داده شود تا با نوعمسئوالالزم به  يها موزشآ ،یطیو مح یچاپ ،يریتصو ،یصوت يها در رسانه - 2
 ای کنند یرا دنبال نم ینیکه هدف مع یغاتیقبول تبل ایها قادر شوند نسبت به رد  شده، رسانه تیهدا یابیارز

 .رندیبگ میتصم کنند، ینادرست استفاده م ياز ابزارها

 يها نهیدر زم ینشگاهدا يها براساس آموزش د،یجد یغاتیتبل يها شرکت سیتأس انیمتقاض - 3
 يها با داشتن پنج سال سابقه کار در شرکت ایمرتبط  يهنر يها رشته غات،یتبل ،یابیارتباطات، بازار

 .کنند افتیاندوزي، انتخاب و مجوز در موجود و تجربه یغاتیتبل

اد از جانب وزارت فرهنگ و ارش یغاتیتبل يها کانون هیو اتحاد یغاتیتبل يها شرکت یانجمن صنف - 4
 .رندیقرار گ یبانیو پشت تیمورد حما یاسالم
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دوره  يبـرا ) مایدانشـکده صداوسـ  ( یغـات یتبل نیکمپ یو طراح غاتیتبل یجزوه درس ،یتهران انیدکتر محمد بلور -1
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NewYork, 2009 



 91 ساز و کار تأثیرگذاري تبلیغات بر ذهن و روان مخاطب
 

  
  

  ساز و کار تأثیرگذاري تبلیغات بر ذهن و روان مخاطب
  امیر بختایی، کارشناس ارشد مدیریت

Bakhtaei@yahoo.com 
  
  

خریداران و یم کنیم، بخش اول تقسکلی صنعت تبلیغات را به دو بخش چنانچه بازیگران 
هاي تجاري و به  و بخش دوم نیز شامل شرکت) قریب به اتفاق مایعنی ( شود را شامل میکنندگان  مصرف

ا یک محصول رهر زمان بر این است که ) بخش اول(اوقات تصور ما  اغلب .دهندگان است عبارتی تبلیغ
هاي تجاري  شرکتت به این تعبیر که تبلیغا .ایم گرفتهکنیم، کامالً هوشیارانه و منطقی تصمیم  خریداري می

   .کنیم میو تهیه انتخاب  کامالً آگاهانه مورد نیازمان را کااليو  ما نداشتهانتخاب نوع هیچ تأثیري در 
، مالحظه گیرد قرار میبررسی مورد  گانکنند تجاري و تبلیغ هاي شرکترفتارهاي وقتی  از طرف دیگر

امور هاي زیادي صرف  بودجهتبلیغاتی را به طور جدي در دستور کار دارند و ساالنه هاي  برنامهکنیم  می
. شود ی شده و این کار مرتباً تکرار میتبلیغاتاین سوي میدان بودجه زیادي صرف امور  .کنند می یتبلیغات

هاي  فعالیتاثر دانسته و تصمیمات خرید خود را مستقل از  آن سوي میدان نیز خریداران، تبلیغات را بی
کنندگان  کنندگان سخت در اشتباهند یا تبلیغ موضوع چیست؟ مخاطبان و مصرف. دانند تبلیغاتی می

  ریزند؟ جهت پول خود را دور می بی
حال چگونه تبلیغات  .است ذهن خریداران نهفتهتأثیرات ناهشیارانه تبلیغات بر  در پاسخ این سؤال

کند که از قبل مردم تقویت و رفتاري را در عین حال اثربخش عمل و در آگاهانه نا تا به این حدتواند  می
  .موضوعی است که در این سخنرانی به اجمال به آن خواهم پرداخت ،طراحی شده
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زمانی که فرستنده پیام بر اساس این الگو، . )1شکل ( حاضران در همایش با این الگو آشنا هستند همه
د، اول آن مفهومی را که در ذهنش و روي ذهن او تأثیر بگذار دهد خواهد مخاطب را مورد هدف قرار  می

این پیام از طریق رسانه به سمت مخاطب . همان پیام استدر واقع آورد که  ست، به صورت یک رمز درمیا
در این بین ممکن است اختالالتی هم وجود داشته باشد و . شود می فهمیدهو نهایتاً  زگشاییرود و رم می

  . شودو دریافت ارسال  بایدطور که  آن ،د که پیاممانع از این شو
  

  
  

  مدل ارتباطات: 1شکل شماره 
  

خواهند  ها یا می این پیام. کنیم خالصهسه بخش  دررا  تبلیغاتیهاي  پیامتوانیم اهداف  می به طور کلی
عمل یا  دارنددرنظر یا اینکه تأثیر بگذارند  مخاطبروي احساس قصد دارند دهند یا  یرتفکر مخاطب را تغی

هاي تبلیغاتی یکی از این موارد یا بعضاً ممکن است به صورت  عمده پیام .خاص را به وجود آورنداقدامی 
عنوان  ،)2شکل ( کنید می شاهدهکه م یتبلیغات به عنوان مثال آگهی. دنکنبال ف را دنهد چندترکیبی، 

فکر  قبل از دیدن این تبلیغبرخی د شد، شایتواند داشته با که سیگار کشیدن چه مضراتی می کند می
این و نشانه بزرگ شدن است، اما زمانی که مطالب  اجتماعی نشانه کالسکشیدن سیگار  کردند که می

گونه اطالع  بدین. رساند با سیگار کشیدن تا چه اندازه به خود آسیب میکه  دبین می شود، آگهی خوانده می
احساس مخاطب را ) 3شکل (این آگهی . کندعوض  مخاطب راتفکر تواند  هاي سیگار کشیدن می از زیان

هدف قرار داده و در تالش است با تحت تأثیر قرار دادن احساسات مخاطب، وي را از سیگار کشیدن برحذر 
سسه مربوط به یک مؤ این آگهی. ترغیب براي انجام کاري خاص است) 4شکل (هدف از آگهی سوم . دارد
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روي یا از من  کنی و راه درست را می یا از من استفاده می«: کند وان میمعتبر است که عناي  مشاوره
مخاطب را  در تالشند تا رفتار هر یک از سه آگهی نمایش داده شده ».روي کنی و به بیراهه می استفاده نمی

   .کنداست، کنترل  کننده تبلیغگونه که موردنظر  آن
  
  

  
  مضرات کشیدن سیگار: 2شکل شماره

  

  
  پیام احساسی ضد سیگار: 3ره شکل شما
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  پیام رفتاري: 4شکل شماره 

  
یابی محصول  برتريتقویت تواند مدنظر قرار گیرد،  که در یک برنامه تبلیغاتی می هایی روشیکی از 

. مان داریم در ذهن بندي یک اولویت، موضوعات مختلف و ختلفم يها از گروه ،ها هر کدام از ما آدم. است
اگر دقت کنید تعداد دوستان صمیمی  .تا است 9تا  5بین  بندي ذهنی عددي ضر در رتبهعناصر حامعموالً 
، دشوی صمیمی و بعددوست فرد جدید تحصیل با یک  در محیطوقتی . استدر همین حدود ، دکه داری

دوست جدید جاي آن را پر کرده  یراشود، ز میدوستان صمیمی شما خارج یکی از دوستان قدیمی از دایره 
نیز چنین وضعیتی که در ذهن ما هستند  برندهایی. در موضوعات مختلف هم به این صورت است. تاس

به احتمال فراوان نام ببرید، برندهاي مختلف آب معدنی را  از شما خواسته شوداگر  به عنوان مثال .دارند
اي  ه شما به آنها اشارهحال اگر نام برندهایی ک. برند است 9تا  5تعداد برندهایی که برخواهید شمرد بین 

شناسید احتماالً جواب شما مثبت  اید را براي شما بازگو کنیم و از شما سؤال شود که آیا آنها را می نکرده
شناسید، بار اول اسمی از آنها نیاوردید؟ و  چرا با وجودي که این برندها را می: سؤال مهم این است. است

شاید به این علت که . تر هستند ه که نام بردم در ذهن من پررنگچون که برندهاي اولی: پاسخ احتمالی شما
   .اند تر بوده براي من مهم

تحقیقات نشان داده است که انتخاب ما از بین برندهاي مختلف براي خرید کاال متأثر از رتبه ذهنی 
. برخوردار استبنابراین برندي که در رتبه ذهنی اول قرار دارد از بیشترین شانس براي انتخاب . آنهاست
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هایی که  ترین روش در ادامه برخی از مهم. یکی از اهداف مهم در تبلیغات، افزایش رتبه ذهنی برندها است
توان دستور کار ذهنی مخاطبان را تعریف کرده و از این طریق رفتار مخاطب را به کنترل  از طریق آنها می

  .درآورد، مورد اشاره قرار خواهد گرفت
شناخته شود،  تکرار مییک نام تجاري وقتی . یابی برندها، تکرار است متداول در برتري هاي یکی از روش

 هاي که برخی نشاناست به همین دلیل . یابد شود و رتبه ذهنی آن افزایش می شود، به خاطر آورده می می
را با آن برند عجین ذهن کنند تا  تکرار میقدر نام خود را  آنخود  بلیغاتتدر شوند  تجاري که وارد بازار می

  . ساخته و رتبه ذهنی آن را افزایش دهند
نام برد که با تکرار نام خود » محسن« با برند غذایی کننده مواد عرضهشرکت  توان از می عنوان مثال به
با  انمخاطب تا آنجا که اکثر .داد انجام  یخوببه کار را  ، ایندر تبلیغات اولیهسري تبلیغات ریتمیک  در یک

  ان در ذهنش شرکتد، نام این نکه بخواه بدون این پلو باقالی و پلو زرشکنام غذاهایی مثل  دنشنی
  .بست نقش می

سري  با یکدادن آن محصول  یابی محصول را ارتقا دهیم، پیوند روش دیگري براي اینکه برتري 
باشد و اگر تکرار  خاص تصویر، یک موسیقی یا یک نمادتواند یک  میاشارتگر . اشارتگرهاي روزمره است

به یک اشارتگر، کمک  یک برندوصل کردن . یابی این محصول ارتقا پیدا کند کند برتري کمک می ،شود
که  یهاي خوش با تجربه یا برند دادن محصول وندیپ .افزایش پیدا کند آن برند یابی کند که برتري می

 نیدلنش وايیا نهاي مورد عالقه  لمیف يها داشتند، یا صحنه ی خودکودکدوران  هاي يدر باز مخاطبان
هاي  در یکی از آگهیبانک ملت به عنوان مثال . ها است روش نیاجمله هم از ، ساز هاي خاطره موسیقی

دلنشین، خاطره تا با پیوند زدن برند خود با یک  کرد زورو استفاده می لمیاز ف ییها از بخشتلویزیونی 
  .یابی خود را افزایش دهد برتري

توانمندي ما  یوقت. میاشارتگر استفاده کن کیمحصول به عنوان  گروه از یک میتوان وقات ما میا یگاه
  براي درك بهتر این موضوع لطفاً عبارات زیر را . شود مهم ممکن می نیشود، ا می ادیز يرگذاریدر تأث

  .کامل کنید
  ...سس مایونز 

  ...چیپس 
  ...بستنی 

  ...ماکارونی 
یابی مناسبی برخوردار هستند و طبیعتاً  گروه محصوالت باال آوردید، از برتري برندهایی که در ادامه
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روید، بیشترین شانس با برندهایی است که توانستند  وقتی به قصد خرید محصوالت باال به فروشگاهی می
شکل  شما در ذهن يطور يدستور کار دمانیچچراکه . خود را به گروه محصوالت مربوطه پیوند بزنند

 يچه برند دینگرفته باش میتصماز قبل شما  دیاش. برد انتخاب مشخصی پیش می را به سمت شما ه کهگرفت
 لیدهد که تبد خودش را نشان می يطور برند نیا د،یشو که وارد فروشگاه می یاما زمان د،یرا انتخاب کن

  . یددر سبد خرید خود قرار دهآن را  دیده می حیو ترج شمااول ذهن  تیشود به اولو می
که  میببر یذهن مخاطب را به سمت نکهیا يها برا از روش یکی. است برندها یابیارزش يبعد مبحث

خودرو،  کی یبه عنوان مثال وقت. میاست که جنبه مثبت آن محصول را مطرح کن نیمقصود ماست، ا
است که  نین اآ یمثبت که معن ریتعب کی! کرد ریشود آن را به دو منظور تعب دارد، می ییاستحکام باال

به خوبی ولوو شرکت خوردوسازي . دارد ییآن که مصرف سوخت باال یجنبه منف یدارد و دوم ییباال یمنیا
از رقبا ممکن است  یبرخ. مخاطبانش بنشانددر ذهن را  شتریب تیامن یعنی استحکام جنبه مثبت توانسته

نام  دنیبا شنبه عنوان مثال . دکنن تقویتمحصول ما را  یاستفاده کنند و جنبه منف تیخاص نیاز ا
تصور کنید به . ردیگ در ذهن ما شکل میقیمت  به عنوان یک وسیله زینتی گران مثبت آن نبهج ،»دیمروار«

به نظرتان حاال مروارید چیز . صدف استیک غده در واقع  دیمروار نیا دیدان می گفته شود که شما
ممکن است و رود  میجنبه مثبت آن از دست  دریجبه تتکرار شود تصویر  نیاگر ا ي نیست؟آور چندش

را پرورش  یمنف هخواهند جنب رقبا می. شود آمده، نظرشان عوض می خوششان می دیکه از مروار یکسان
 يآقا شناسی تبلیغات آمده وقتی در کتاب روان .کنیم تقویتاست که جنبه مثبت را  نیکار ما او  دهند

کنم تا  دایپ نیسرزم نیا يبرا باییک نام ز دیخودش گفت من با را کشف کرد با ینیکورمن سرزم سیار
، ذهن را انتخاب کرد و با این کار »سرسبز نیسرزم به معناي لندینریگ«او نام . مهاجرت کنند نجایمردم به ا
  .باشدمردم محبوب  يبرا این سرزمین سوق داد که ییرا به جا

 کیبار در  نیاول براي .شد یبحث جنجال کیبه  تبدیلاست که  یآستانه حس ریز غیتبل ،يبعد مورد
. دادند شیکوتاه دو عبارت را نما اریدر زمان بسبدون اطالع قبلی تماشاگران،  ،)اسپارتاکوس( یینمایس لمیف

طور که  همان .که قابل تشخیص نبودبود  عیقدر سر تبلیغ آن نیا. دیو کوکا بنوش دیرن بخوروپاپ ک
در واقع تعدادي تصویر ایستا است که به سرعت پشت سرهم نمایش  ونییزیلوتدانید یک تصویر متحرك  می

ها نباشد و در نتیجه تصاویر کامالً  شود که چشم قادر به تشخیص فاصله این سرعت باعث می. شوند داده می
گفته شد در زمان نمایش این فیلم فروش پاپ کورن و کوکاکوال . رسند به هم پیوسته و متحرك به نظر می

بعدها این روش تبلیغاتی، فریبکارانه و ممنوع اعالم . ر بوفه سینما تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کردد
  . البته در تحقیقات تکمیلی اثربخشی این روش مورد تأیید قرار نگرفت. شد

 .شود شناخته می In-Film Advertisingکه تحت عنوان  مطرح شده يدیجد یغاتیروش تبلامروزه 
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. گیرد ش برندهاي مورد نظر در طول نمایش یک فیلم توسط قهرمانان فیلم مورد استفاده قرار میدر این رو
گیري و مقاومتی در مقابل آن  شود، مخاطبان موضع از آنجا که برند موردنظر به طور مستقیم تبلیغ نمی

  .شود که در ذهن مخاطبان نقش بندد نداشته و این برند از این شانس برخوردار می
رسوا و  میما دوست نداراکثر  -»رنگ جماعت شو رسوا هم ينشو یخواه«. است ییرأ هم يبعد ثمبح

  .رنگ شویم هم تیاکثر با میده می حیترجبه خاطر ترس از رسوا شدن، و  میمسخره شو
اکثر مردم  دهند که  نشان میدر تبلیغات . کنند استفاده می غاتیدر تبل نیز یروان زمیمکان این از امروزه

کنند، حتماً برند خوب و  خوب حاال که همه از این برند استفاده می. کنند استفاده میخاص برند  یکز ا
  .ماستفاده نکن ن همچرا م پس. قابل اطمینانی است

 نیشما اول ندیبگو نکهیا يبرا. چند سکه هست شهیاز متکدیان هم ياریظرف بس که ته دیا هدقت کرد
هم  که شماشود  باعث می ییرأ هم تیخاصدر اینجا . اند کمک کردهشما  قبل ازهم  انیگرید د،یستیفرد ن
. مرا انجام دادمشابهی  شیچند بار آزما غاتیتبلچهارراه در وبالگ  .کردن بیشتر راغب شویدکمک براي 

 یبعض يرولذا  هاي بعدي است، تر از ارسال پیام طوالنی پیام نیاول لزمان ارسامشخص بود به طور معمول 
تشویق به هم  افراد دیگري ها، جالب اینکه بعد از نمایش پیام .مگذاشت هایی با اسامی صوري پیامب مطال

که  يا نکته .یافت هاي ارسالی افزایش می دادم، تعداد پیام هر بار که این کار را انجام می. گذاشتن پیام شدند
ه و سطحی پا افتاد شیپ ی، تلقشود محبوب می یلیبرند خ کی یاست که وقت نیا م،یمراقب آن باش دیبا

براي پرهیز از منفور . شود باعث منفور شدن می اد،یز یلیها محبوب شدن خ وقت یلیخ. کند می دایپ بودن
 گاهی ،پیدا کندمنحصر به فرد  تیخاصبود که آن محصول مراقب  دیباشدن یک محصول محبوب 

 متیال و محصول را باال نگه دارند تا از نظر قکا متیکنند ق کنند، سعی می می دایپ تیکه محبوب ییها برند
  . با سایر محصوالت تفاوت داشته باشند

پنجره وجود در و در منزل شما چند . لطفاً به این سؤال پاسخ دهید. است یذهن یتداع يبعد تیخاص
بعد و دارد وجود چند پنجره در هر اتاق  دیگفت. شد یتان تداع ها در ذهن اول اتاق. افتاد یدارد؟ چه اتفاق

و آن را با استفاده از  دینداشت البداهه یجواب را ف نیا. دیدیجواب رس کیو به  دیرا با هم جمع زد اعداد
. ردیگ مورد استفاده قرار می غاتیدر تبل یروان زمیمکان نیا. دیاطالعات قبلی که داشتید، در ذهن خود ساخت

. سازد ذهن شما با چسباندن اطالعات آن را میاما . تنیسنهایی پاسخ خود د که نده را به شما می یاطالعات
؟ شما با اطالعات قبلی دارد تیجنسسن و هم  نیجوان؟ مگر ماش ایاست  ریمرد؟ پ ایزن است  206 يپژو

  .داشتید به سن و جنسیت آن پی بردید 206که در ذهن در مورد خودروي 
 غیتبل این سريدر . مخاطبان استاحترام در ذهن  جلب) 6و  5شکل ( بنز مرسدسهدف این آگهی 

و حتی به تصویر شود  آرام از کنارش رد می ،رسد میآدم شرور هم به مرسدس بنز  کیکه  یوقت دینیب یم
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اگر شما هم خواهان احترام . گذارند یعنی همه به این برند احترام می. گذارد مرسدس بنز هم احترام می
  .نید احترام دیگران را جلب کنیدتوا هستید با خرید یک دستگاه مرسدس بنز می

  

  
  5شکل شماره 

  

  
  6شکل شماره 

  
همه ما زمان مشاهده یک فیلم سینمایی با قهرمان فیلم . است يهمزادپندار يبعد مبحث
گذاریم و گویی این ما هستیم که مشکالت را پشت سر  یعنی خود را جاي او می. میکن می يهمزادپندار

هاي موفق و مشهور را به عنوان قهرمان و  خیلی از ما آدم. گیریم دانه جشن میگذاریم و آخر کار پیروزمن می
حال خوب به این تیزر تبلیغاتی نگاه . کنیم و دوست داریم که در آینده شبیه آنها شویم الگو انتخاب می

در هاي مختلف ورزشی  هزینه براي دعوت قهرمانان رشته قدر نیچرا اشاید از خود بپرسید ) 7شکل (کنید



 99 ساز و کار تأثیرگذاري تبلیغات بر ذهن و روان مخاطب
 

  
  

بابت آن وقت و هزینه صرف  نقدریارزد که ا می چقدر غیتبلیک مگر  شده است؟صرف  این آگهی تلویزیونی
، ورزشکاران محبوب و مطرح را از دنکن تقویترا  يهمزادپندار نکهیا يبراها  سازندگان این آگهی شده؟
ها را  اي که این آگهی هر سلیقه اند تا هر مخاطبی و با هاي مختلف و از کشورهاي متعدد گرد هم آورده رشته

بیند، مشاهده کند که قهرمان محبوبش هم در ردیف تأییدکنندگان این برند هستند و این مهم موجب  می
 حصولم نیدوست دارند از ا هاي مشهور و مطرح بسیاري از آدم حاال که .شود اطمینان از خرید این برند می

  .شاید اینطوري به قهرمانانم بیشتر شبیه شوم. مپس من هم باید استفاده کنتفاده کنند، اس
  

  
  تبلیغ با استفاده از افراد مشهور: 7شکل شماره 

  
در یک آگهی تلویزیونی با محتواي جنگ و خونریزي که شعار پایانی . است یهمدل پایانیمبحث و اما  

ماال احساسی که در مخاطب احت ».دیها را کنار بگذار تفنگ د،یکنها را متوقف  گلوله«آن، این عبارت است 
با این پسرك معصومی است که در این آگهی به ایفاي  یهمدلدر مقابل جنگ و کشتار شکل گرفته، بابت 

از منطق  اتیبا درجارزیابی خود را ما همه . شود ساز و کار استفاده می نیاز ا زین غاتیدر تبل. نقش پرداخته
 مان یاز ما که جنبه احساس یلیدر خاما  ،میکن ا انتخاب میربرتر   نهیگز بعد و دهیم انجام میو احساس 

در تبلیغات دیگري که به منظور . گذارد زودتر و بیشتر در ما اثر میاحساسی است، تبلیغات  شتریو ب تر يقو
 کنند یاز کودکان آرزو م یبرخ. حمایت از کودکان ساخته شده است، شعار واقعاً تأثیرگذاري وجود دارد

شود همه حیوانات با  گونه که در آگهی مشاهده می چرا؟ چون همان! بودند وانیح شان والدینکاش 
  .شان ندارند آمیزي با کودکان ها رفتار محبت کنند، ولی برخی انسان شان با محبت رفتار می فرزندان
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  :يریگ جهینت
 .ستنی ارانهیهوش کامالً آگاهانه ودر زمان خرید، ما  يها انتخابشود،  چه اغلب تصور میبرخالف آن

 غاتیتبل. ذارندگات شگرفی برجاي ریذهن ما تأث دهند بر ی که انجام میغاتیتبلتوانند با  صاحبان برندها می
مورد انتظار  رفتارکه دهد شکل  يما را طور ذهنیتواند دستور کار  می ،یروان يها سازوکار کارگیري به با

قدرت فراوان تبلیغات است که نهادهاي ذیصالح باید با وضع به خاطر همین . کننده، در ما تقویت شود تبلیغ
 .شوند) تبلیغات(هاي الزم، مانع سوءاستفاده از این ابزار تأثیرگذار  قوانین مناسب و انجام کنترل
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 :چکیده

شناختی به رسانه بیش از  شناختی و زبان یکردهاي روانرو ،يا رشته نیمطالعات ب ریامروزه در کنار سا
به  يو عناصر بصر ریتصاو لیحوزه، تحل نیاز موضوعات مورد توجه و نوین در ا یکیپیش نمود پیدا کرده و 

هاي  سانهرگرفته شده در  کارمند تصاویر به  با این حال، تحلیل نظام. کار رفته در تبلیغات تصویري است
و تحلیل روایت ) 2CDA(یک، در حال حاضر در آغاز راه است و تحلیل گفتمان انتقادي مکتوب و الکترون

)3NA (کوشند به منظور تفسیر و تحلیل عناصر بصري  می ،به عنوان رویکردهایی نوین و انتقادي به متن
و  نیمترمه )2008(4ونویون ل يشنهادیانگاره پ. کنند یهارا مند هایی نظام شیوه تبلیغاتی و تصاویر خبري

                                                         
 

1. The analysis of image advertisements in narrative analysis and Critical Discourse Analysis 
framework 
2. Critical discourse Analysis 
3. Narrative Analysis 
4. van Leeuwen 
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از  شیکننده ب که منعکس شود یمحسوب م ریتصو لیدر عرصه تحل یشناس دستاورد زبان نیتر شده شناخته
اي از  زیرمجموعه تئوري روایت نیز به عنوان. است نهیزم نیو همکارانش در ا نوویون ل يها تالش هسه ده

در این مقاله پس از بررسی . گیرد را واحد تحلیل عناصر بصري در نظر می تشناسی، روای نظام کهن نشانه
ن و تئوري روایت به تحلیل وبندي ون لیو شناسی، با استناد به انگاره و طبقه منظر زبان پیشینه تحقیق از

با  ،هاي تبلیغاتی اعم از مکتوب و غیرمکتوب که رسانه میده یپردازیم و نشان م موردي تصاویر تبلیغاتی می
توانند مکمل یکدیگر باشند، گامی نو در راه توسعه امر تبلیغات در  میهاي ذکر شده که  توجه به رویکرد

برخوردار هستند، اما توجه به  ینسب ییفعلی در کشور از کارا کردهايیاگر چه رو. کشور خواهند بود
 انیدر امر تبلیغات کمک شا تتواند به خالقی یشناختی تحلیل تصاویر، م شناختی و زبان روان يها لفهؤم

فراتر از متن تصویري صرف،  یدر امر تبلیغات به سطح یگفتمان يها لیارتقا تحل ریو در مس دیمان یتوجه
 . محسوب شودیک جهش 

 تیروا هین و نظروشناسی، تحلیل تصاویر، انگاره ون لیو تحلیل گفتمان انتقادي، روان :ها واژه کلید

 
 : مقدمه

ناصر بصري متکی شده و از آنها استفاده در عصر حاضر بیش از پیش به تصویر و سایر ع ها رسانه
بررسی . هاي خبري نیز مطرح شده است اي که وجود تصویر مرتبط به عنوان یکی از ارزش کنند، به گونه می

دهد که  می شانهاي انجام گرفته در چارچوب تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادي ن پیشینه تحقیق
یري بسیار کمتر از کاوش در متن نوشتاري بوده است و حتی بررسی و تحقیق پیرامون این عناصر تصو

 2و فرکالف) 1991( 1شناختی انجام شده در زمینه زبان و خبر از جمله فاولر هاي زبان ترین تحقیق برجسته
اند، اما از  صفحه اذعان کرده کنیز اگر چه به اهمیت نقش تصویر و نوع چینش مطالب و گرافی) 2001(

نقش و اهمیت تصویر و معانی  ،رسانی نوین به ویژه در اطالع. اند نظر نموده قیق آن صرفورود به مطالعه د
منتقل شده توسط آن به حدي است که نیاز به مطالعه این حوزه را در رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي و در 

حوزه شناسی و  در این میان علم روان. کند می برجستهشناسی انتقادي بیش از پیش  مجموع زبان
تواند تصاویر را از منظر روایت  جانبه عامل انسانی می همانند تئوري روایت، به سبب بررسی همه يا نارشتهیب

 .مورد چالش قرار دهد) مخاطب( تصویري و روایت عامل انسانی

هاي انجام گرفته به منظور تحلیل تصاویر و  در این مقاله قصد داریم ضمن بررسی پیشینه تحقیق 
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در این زمینه را که از کارایی کافی ) 2008(بندي موردنظر ون لیوون  اي، طبقه ي گفتمان رسانهعناصر بصر
به تحلیل تصاویر  وایتبرخوردار است، به طور مختصر با ذکر نمونه معرفی کرده و سپس از منظر تئوري ر

گونه که در  ون لیوون آن چرا که انگاره ،به عبارت بهتر این دو رویکرد، مکمل یکدیگر هستند. ثابت بپردازیم
هاي متعدد، با همه  شود، مخاطب را به عنوان یک عامل انسانی  و داراي روایت یادامه به آن اشاره م

دهد و همچنین نشانگان روایتی تصویر  توجه قرار نمی مورد دیچنان که با اش آن شناختی هاي روان پیچیدگی
 .دارد را از نظر دور می

اي بیش از پیش احتیاج  بلیغات به عنوان صنعتی نوپا به رویکردهاي بین رشتهکشور ما نیز صنعت ت در
مقایسه با  چرا که با تفحص در تصاویر تبلیغاتی منتشر شده در کشور، به موارد بسیار محدودي براي. دارد

واقع در کشور مغفول  بلیغاتها در توسعه امر ت بدین معنا که  نقش رسانه. خوریم هاي خارجی برمی نمونه
هاي ذکر شده در  این مقاله در این راستا، به توضیح پیشینه نظري و چارچوب عملی نظریه. شده است

پردازد، بدان جهت که بتوان با بررسی تئوري روایت و رویکرد تحلیل گفتمان  چوب تصاویر تبلیغاتی میرچا
ي، فرهنگی و اجتماعی هاي فرد و روایت اختیشن انتقادي، گامی نو در جهت شناخت کارکردهاي زبان

 .ایرانیان برداشت

  
 پیشینه و روش تحقیق

گران  هاي نوین از دیرباز پرسشی دشوار را فراروي تحلیل هاي بصري رسانه تحلیل جنبه چگونگی
گران گفتمان، عمدتاً توجه به زبان رسانه و متن نوشتاري یا  ویژگی کار تحلیل. گفتمان قرار داده است

از سطح  کامالًشده اگر هم  شود و خود تصویر منتشر ا تصویري است که منتشر میی  گفتاري خبر، مقاله
این، البته به آن معنا نیست که تالشی در . گیرد تحلیل کنار گذاشته نشود، حداقل در اولویت ثانویه قرار می

 . تاي انجام نشده اس هاي بصري به کار گرفته شده در گفتمان رسانه زمینه تحلیل تصاویر و جنبه

مبناي دو شیوه  مند به انجام تحقیق در این زمینه عمدتاً روش تحقیق خود را بر عالقه پژوهشگران
شناختی معناي اصلی و  در مورد توسل جستن به دو مفهوم زبان 1دیدگاه رولن بارت: اند مرسوم بنا نهاده

اکثر ). نمایه و نماد ،شمایل( از انواع نشانه 3پیرس. شناختی چارلز اس - بندي نشانه و تقسیم 2معناي ضمنی
اي یکی از این دو رویکرد  تحقیقات انجام شده در زمینه تحلیل عناصر بصري به کار رفته در گفتمان رسانه
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 1فیسکه. اند کردهشناختی را به عنوان روش تحقیق یا نقطه آغازین آن محسوب  شناختی و نشانه زبان
 .اند هاي خبري و نحوه تحلیل آنها ارایه کرده تحلیلی دقیق از عکس) 1973( 2هال  و) 1990(

پیشنهاد کرد هنگام تحلیل یک تصویر باید دو سطح از معنا را بازشناسی کرده و ) 1964(بارت  رولن
اي  که حاوي معانی حقیقی و مستقیمی هستند که هر بیننده 3سطح معناي اصلی: مورد توجه قرار دهیم

اي  بصري العاتکه حاوي اط 4کند و سطح معناي ضمنی یافت میاش آن را در فارغ از پس زمینه فرهنگی
بندي  بارت این تقسیم. اي خاصی نیاز هست است که براي درك آن به دانش و فرهنگ پس زمینه

مبناي تمایز بین معناي اصلی و مستقیم با معناي ضمنی و غیرمستقیم بنا شده است را  شناختی که بر زبان
یک زنبیل خرید حصیري  یمکه در آن و در سطح معناي مستق کرداتی بیان با مثالی از یک آگهی تبلیغ

فرنگی و دو پاکت پاستا با  وجود داشت که درون آن مقداري پیاز، فلفل سبز، یک قوطی سس گوجه
در بافت فرانسوي تحلیل بارت، این پیام . شد اي قرمز مشاهده می هاي زرد و سبز در پس زمینه رنگ

 . کرد را نیز منتقل می »ایتالیایی بودن«) ضمنی(ی تصویري معناي فرهنگ

ارتباط به یکدیگر نبود؛ بلکه فضاي کلی تغذیه  اي از وسایل بی این پیام تبلیغاتی شامل مجموعه 
هاي بصري،  توانند از طریق پیام به همین شکل، سایر تبلیغات می. کرد ایتالیایی را به بیننده منتقل می

و دیرپایی  التمانند جنسیت، شادکامی خانوادگی، پیشرفت علمی و اص معانی ضمنی و غیرمستقیمی
کننده حالتی طبیعی و  از دیدگاه بارت این نوع از انتقال معنا از نظر مصرف. تاریخی را بیان کنند

به این . اند ساختی موجود در زبان بنا شده غیرایدئولوژیک داشت؛ چراکه بر مبناي معانی ضمنی نهفته و ژرف
دهندگان و سایر فرستندگان پیام با استفاده از ویژگی معانی ضمنی، معانی بدیهی انگاشته  آگهیشکل، 

کنند و به این شکل این معانی  اند، منتقل می اي را که در دل فرهنگ به اشتراك گذاشته شده شده
 . مانند هاي نقادانه نیز مصون می از پژوهش) ایدئولوژیک(

ها و اشیا جهان  انه بر نحوه ارتباط دال و مدلول، یعنی روابط بین نشانهبندي پیرس از انواع نش تقسیم
اي است که رابطه آن با شیء یا  ، نشانه5منظور از نماد. کنند، بنا شده است ها به آنها داللت می واقع که نشانه

ر جهان بیرون و آنچه د »کتاب«مثال واژه  انبه عنو. اش صرفاً براساس قرارداد بنا شده است ماهیت مربوطه
اي است که با مرجع خود به  نشانه 6شمایل. کند از نوع رابطه نمادي برخوردار هستند به آن ارتباط پیدا می
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اي شمایلی است از  یابد، تصویر موجود در یک خبر یا یک آگهی تبلیغاتی نشانه واسطه شباهت ارتباط می
اي است که  نیز نشانه 1نمایه. او رابطه شمایلی دارد عبارت دیگر تصویر یک فرد با به. اي در جهان واقع پدیده

اي از آتش  اي نمایه اش نوعی رابطه فیزیکی یا وجودي دارد، مانند دود که نشانه با شیء و ماهیت مربوطه
بندي  که دسته تالبته باید به این نکته توجه داش. اي علی و معلولی برقرار است است و بین آنها رابطه

نباید به عنوان سه نوع مختلف از نشانه تفسیر کرد؛ بلکه باید آن را سه بعد دانست که  گانه پیرس را سه
 .شوند شان محسوب می ها در نسبت با مرجع ذاتی تمامی نشانه  ویژگی

رو  هاي خاص خود روبه ها و ناکارآمدي شناختی با کاستی شناختی و نشانه هاي زبان دوي این شیوه هر
قدر که در سطح نظریه آشکار و واضح  رز بین معناي اصلی و معناي ضمنی آنبه عنوان مثال م. هستند

مختلفی  هاي تالشهاي اخیر  این نواقص و مشکالت باعث شد تا در سال. است، در عمل قابل تمایز نیست
اي انجام شود که از  هاي رسانه تري براي تحلیل تصاویر و عناصر بصري گفتمان براي ایجاد شیوه خالقانه

با انگاره سه بعدي  نیز اشاره کرد که قرابت بسیاري) 2001(توان به کرس و ون لیوون ترین آنها می مهم
و شیوه چندبعدي او در تحلیل ) 2008(بندي ون لیوون  در ادامه به معرفی دسته. دارد) 1989(فرکالف 

) 2001(لیوون دستاوردهاي پژوهش کرس و ونعناصر بعدي خواهیم پرداخت که به نوعی بازتاب دهنده 
 .گذارد هاي اخیر ون لیوون را نیز به نمایش می نیز هست و دیدگاه

هاي ارتباطی را کم و بیش به این شکل توصیف  نسبت بین واژه و تصویر در اغلب بافت) 1972( 2برگرا
 کنند که نیازمند گفته شدن به واسطه واژگان ی را بیان میمسائلواژگان، حقایق، توضیحات و «: کند می

تلویحی و غیرمستقیم  تمتعدد هستند؛ در حالی که تصاویر بیانگر تفسیرها، زوایاي ایدئولوژیک و به صور
 ».دانشی نیمه فراموش شده هستند

ها، از  در برخی بافت. شناختی مابین این دو ساحت از نظر بافتی و تاریخی واضح است بندي نشانه تقسیم
محسوب  مسائلترین راه توضیح  ترین و صریح ویر به عنوان کامل، تصآوري فنهاي علوم و  جمله اکثر حوزه

عالوه بر حوزه . کنند می ملهاي تصاویر ع ها و برچسب ها، نظرات، پانویس شود و واژگان در نقش مکمل می
هاي  گونه از آگهی ، تصاویر در تبلیغات تجاري نیز عملکردي متفاوت از کلمات دارند؛ در اینآوري فنعلم و 
هاي ممنوعه را  ها به ما رویا و حس باشکوه رضایت بی عیب و نقص یا توهم رسیدن به لذت تی تصویرتبلیغا

در مطبوعات . کننده اطالعات موردنیاز هستند منتقل) باشند تهاگر وجود داش(که واژگان  حال آن. دهند می
 ها نیز کارکرد عکس و نوشته متفاوت است  و روزنامه
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 نظري و چارچوب عملیپایگاه  :الگوي ون لیوون

روشی  ،اي هاي رسانه مند تصاویر به کار گرفته شده در گفتمان براي تفسیر نظام) 2008(لیوون  ون
او شیوه مورد نظرش را با . گراي اوست مند و نقش کند که به نوعی ملهم از نوع نگاه نظام پیشنهاد می

ابعاد و زوایاي  انتو دهد چگونه می ن میکند و در عمل نشا هایی از نژادپرستی تصویري همراه می مثال
مند، منسجم، قابل آزمون و تعمیم آشکار  اي نظام پنهان و ایدئولوژیک نهفته در وراي یک تصویر را به شیوه

ند که روش ون لیوون نک بعدي را معرفی می چارچوبی سه) 114-154: 2007(کرس و ون لیوون . کرد
و  2، ارتباط اجتماعی1اجتماعی اصلهبعدي شامل ف ارچوب سهاین چ. نیز بر همان مبتنی است) 2008(

 . است 3تعامل اجتماعی

 :فاصله اجتماعی

به عنوان مثال ما . دهنده روابط بینافردي است زندگی حقیقی، در تصویر هم فاصله، نشانهمانند 
همکاري «ا کسی ، ب»عزیزان و نزدیکان خود نزدیک هستیم«، با »کنیم ها حفظ می فاصله خود را با غریبه«

میزان فاصله بیانگر نزدیکی و دوري است؛ خواه این نزدیکی . و مواردي از این دست» کنیم تنگاتنگ می
در تصویر هم بعد اول تحلیل به . موقتی یا دایم بوده یا براي یک دوره زمانی خاص تداوم داشته باشد

و ون لیوون و ) 2008(نظر ون لیوون  زا. کند یابد و کارکردي نمادین پیدا می بررسی فاصله اختصاص می
، یعنی به تصویر کشیدن افراد از فاصله زیاد و معناي آن است که این افراد 4، نماي دور) 2007(کرس 

 . رساند که گویا آنها یکی از ما هستند این معنا را می 5غریبه هستند، در حالی که استفاده از نماي نزدیک

 :ارتباط اجتماعی

که فرد  این(بینیم و شامل زاویه عمودي  گردد که از آن زاویه فرد را می میبه زاویایی بربعد دوم تحلیل 
دیدن فرد از مقابل یا از طرفین یا چیزي (و زاویه افقی ) بینیم یا از سطح زاویه چشم یا از پایین را از باال می
ننده و فرد یا افرادي است که به این زوایا بیانگر دو جنبه از رابطه اجتماعی بین بی. شود می) بین این دو

 .6دو جنبه عبارتند از قدرت و شمول این. شوند تصویر کشیده می

از نظر آنها به تصویر . دانند هاي قدرت مرتبط می ون لیوون و کرس انتخاب زاویه عمودي را به تفاوت
دین بر آن فرد است و دهنده وجود تصور قدرت نما کشیدن یک فرد از باال و از باال به وي نگریستن، نشان
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ها و  ها، پله ها، پایه این زاویه از طریق عکاسی از باالي بالکن. دهنده موقعیت باالتر نسبت به اوست نشان
اما تهیه . گیرد که نشانگر ترفیع و ارتقا بیننده نسبت به موضوع تصویر است وسایلی از این دست انجام می

دهنده قدرت نمادین موضوع عکس نسبت به  ال نگریستن، نشانعکس از زاویه پایین، یعنی از پایین به با
انتخاب زاویه طبیعی، یعنی سطح چشم نیز به معناي ) 2007(از دید ون لیوون و کرس . موضوع است

 1زاویه افقی به موضوع نمادین شمول یا عدم شمول. شود برابري و نبود قدرت از سوي طرفین تعبیر می
توان در اصطالحاتی مانند  ق طبیعی این موضوع در زندگی روزمره را میمعادل و مصدا. شود میمرتبط 

از کنار گود به موضوع «یا » در حاشیه ماندن«) به معناي مستقیماً درگیر موضوعی شدن(» چهره به چهره«
 .یافت) به معناي ارتباط غیرمستقیم با یک موضوع(» نگریستن

 :تعامل اجتماعی

به این  ،دهد یل تصویر در چارچوب ون لیوون و کرس را تشکیل میتعامل اجتماعی که بعد سوم تحل
کند یا خیر؟ در  کند و با او تماس چشمی برقرار می موضوع اختصاص دارد که آیا سوژه به بیننده نگاه می

عواملی هستند که در تحلیل تصویر به کار گرفته ) خیرگی(مجموع سه بعد فاصله، زاویه و تماس چشمی 
موضوع . توان یکی از آنها را نادیده گرفت خورند و نمی سه بعد در تمامی تصاویر به چشم میاین . شوند می

یک تصویر نسبت به بیننده یا نزدیک است یا دور، یا از باالست یا از پایین یا در سطح چشم، یا از رو به 
) 141: 2008(ون لیوون البته از دید . روست یا از طرفین و در پایان یا نگاه سوژه به مخاطب است یا خیر

کنند که هر یک  هاي مختلفی ایجاد می ترکیب و تعامل این سه عامل با یکدیگر ابعاد فرعی و انتخاب
 .را از نگاه تحلیل گفتمان انتقادي نشان دهند» دیگران«یا » آنها«توانند شیوه به تصویر کشیدن  می

  
و ون لیوون ) 2008(ویر در آثار ون لیوون مند تحلیل تص دهنده چارچوب نظام نمایش صفحه بعدنمودار 

  :است) 2007(و کرس 

                                                         
 

1. detachment 



 انمجموعه مقاالت چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایر    108

  

  )نماي دور( دور                
  فاصله     
  )نماي نزدیک( نزدیک                 
                
  )نماي از رو به رو(شمول         
  شمول         
  )اي نماي حاشیه(عدم شمول         

  رابطه  بیان تصویري
  )نماي باال(تصویر قدرت دارد بیننده نسبت به موضوع         
  )نماي سطح چشم(برابري   قدرت         

  )نماي پایین(موضوع تصویر نسبت به بیننده قدرت دارد 
  

  )کند موضوع تصویر به بیننده نگاه می(مواجهه مستقیم                  
       تعامل  

  )ندک موضوع تصویر به بیننده نگاه نمی(مواجهه غیرمستقیم                  
  
  

توان سه عامل ذکر شده  که از تصاویر تبلیغاتی برند سیتروئن انتخاب شده، می) 1(با ارایه تصویر شماره 
  .و معناي القا شده توسط هر یک را شرح داد

   
 1تصویر شماره 

  
توانیم  نصر فاصله اجتماعی میباتوجه به ع. است» سیتروئن«این تصویر، یکی از تبلیغات قدیمی ماشین 

جلوتر از عوامل انسانی درون تصویر قرار گرفته است و به مخاطب ) ماشین( طور تحلیل کنیم که کاال این
کاال وظیفه کاهش فاصله اجتماعی را بر عهده دارد و با نزدیکتر قرار  ،به عبارت بهتر. شود نزدیکتر تلقی می

توانیم با توجه به  جتماعی میعامل ارتباط ا در. کند گرفتن به مخاطب، این احساس نزدیکی را ایجاد می
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قدرت نمادین موضوع تصویر را ) به ماشین سیتروئن( زاویه دید یعنی نگاه افراد درون تصویر از پایین به باال
در ارتباط با عنصر تعامل اجتماعی نیر باید ذکر شود که نگاه افراد درون تصویر نه به مخاطب . نتیجه بگیریم

شود نه با مخاطب تصویر  ه عبارت بهتر تماس چشمی با سیتروئن برقرار میب. که به کاالي تبلیغ شده است
  شود و سپس با افراد موجود  و در راستاي همین امر، تماس چشمی مخاطب نیز با سیتروئن برقرار می

 .در تصویر

  
 پایگاه نظري و چارچوب عملی: تصویر لیرویکرد روایت به تحل

. شناسان بوده است مل بررسی و تبیین ذهن انسان مورد توجه رواندیرباز تصویر به عنوان یکی از عوا از
مون اندریافت موضوع اشاره زنظیر آزمون لکه جوهر رورشاخ یا آهاي فرافکنی  توان به آزمون براي مثال می

شود که در مورد آن  شود و از آنها خواسته می ها تصاویر ثابتی به مراجعان نشان داده می در این آزمون. کرد
هاي گوناگونی از  در مورد این تصاویر باید اشاره کرد هنگامی که جواب .صویر، نظر خودشان را شرح دهندت

کنند،  شود به این علت نیست که افراد لزوماً تصاویر را به صورت متفاوتی ادراك می افراد مختلف شنیده می
ابیر متفاوت احتماالً تحت تأثیر این تع). 1984راك،(متفاوت است  آنانبلکه به این علت است که تفسیر 

تصاویر خبري یا تبلیغاتی نیز . گیرد تجارب گذشته فرد، خلق وخو، نگرش و سبک شناختی بیننده قرار می
 .تصاویري تلقی شوند که در نهایت به تفسیر مخاطب درخواهند آمد وتوانند جز می

بندي مخاطبان  تواند بر طبقه می کنندگان تصاویر است که هاي جنسیتی میان ادراك بعدي تفاوت مورد
هاي  بر پایه تفاوت -کنند ها را به صورت متفاوتی دریافت می اگر زنان و مردان، پیام. تأثیرگذار باشد

نظریه وجود دارد  اینتوجهی براي  رسد که دلیل قابل و به نظر می -بیولوژیکی و سخت افزاري مغزشان
هاي متفاوتی بر اساس هویت جنسی و  اطالعات را به صورت و اگر زنان و مردان) 1989 ،1لوي -مارکوس(

مارکوس و (کنند که شواهد متعددي براي این روند نیز موجود است  هاي خود پردازش می طرحواره
یت و نقش جنسی، به صورت شناختی جنس هاي زیستی و روان ، پس هر دوي این جنبه)1982همکاران،

 .گذار هستندپردازد، اثر وسط زنان و مردان میریافت تصاویر تروي تحقیقاتی که به چگونگی د  بالقوه

حداقل مغفول مانده  ایدر انگاره ون لیوون مورد غفلت قرار گرفته  یتیو جنس یشناخت يها زیتما نیا
مانند  یلئمسا ،يگفتمان انتقاد لیتحل جیرا يکردهایها و رو ذکر است که در روش انیالبته شا. است
   یبرخ جزبه . (عمدتاً مسکوت گذاشته شده است) يریتصو ای يم از نوشتاراع(مفسر متن  تیجنس

                                                         
 

1. Markus 



 انمجموعه مقاالت چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایر    110

  

 ). 1آثار روث وداك

تر، بحثی براي پشتیبانی از این دیدگاه وجود دارد که جنسیت به عنوان یک سازه  طور خاص به
شناختی  و نه تنها در مفاهیم زبان) 1996:69فرید، (تئوریکی یکتا بارها مورد استفاده قرار گرفته است 

بلکه در مطالعات هویت جنسی و ادراك تصاویر ) 1996، 2به عنوان مثال برگوال، بینگ و فرید(اجتماعی 
به طور مثال عنوان تعامل اجتماعی و برقراري تماس چشمی سوژه با . تبلیغاتی به آن اشاره شده است

 ،هاي متفاوت فرهنگ شود، همچنین بر حسب مخاطب توسط زنان و مردان به صورت متفاوتی ادراك می
 .این برقراي تماس چشمی قابل تبیین است

اي که در مبحث ارتباط اجتماعی در انگاره ون  نکته. بعدي نحوه نگاه سوژه به مخاطب است عامل
تواند بر حسب مخاطب و روایت او از تصویر به  این نگاه می. به آن اشاره شده است) 2008(لیوون
که تفسیر  تبه عبارت بهتر در هر سه طبقه ذکر شده، این روایت مخاطب اس .هاي متفاوتی ابراز شود صورت

شان را معنا  اي است که افراد براساس آن زندگی و تجربیات روایت، طریقه. دهد او را از تصویر شکل می
ریزي  مان را با نگاهی به گذشته طرح ریزیم نه تنها زندگی وقتی ما رویدادها را به قالب روایت می. بخشند می
فرد و  بهحکایت هر کس کلیتی منحصر. سازیم یمان را به شکل روایتی م چنین خاطرات کنیم، بلکه هم  می

 کیخـود را بـه شکـل  یدارند زندگ لیمردم تما هینظر نیدر ا). 1990وایت،(بدیل است اي بی مشخصه
را  شیخو ندهیها و توقعات آ فکه بتوانند هد يبه طور رند،یدر نظر بگ یو منطق وستهیدار، پ یمعن ـتیروا

ه هتر است، مواج ها مهم انسان یزندگ يدادهایو رو عیآن چه از خود وقا تروایت معتقد اس هینظر. برند شیپ
 تیدر نظر گرفته شوند و روا یمعن يها کننده به عنوان خلق دیها با انسان. باشد یم عیوقا نیافراد با ا ییمعنا
 ییها تیبا واقع تیدر روا. ابدی یم ریو تحول و تفس ردیگ یشکل م یمعناست که به واسطه آن،  يندیفرآ

 ریحاصل تفس ها تیروا نیکنند و ا یم تیخاص خود آنها را روا يها وهیکه افراد مختلف به ش میروبرو هست
 ).2005بوجه،(ساخت دادن به تجارب افراد است یدر پ تیدر واقع روا. است شان یافراد از تجارب زندگ

تئوري روایت بر این اساس، . ارت بهتر تجربه فرد از یک تصویر، بخشی از روایت او خواهد بودعب به
در این راستا تحلیل تفسیر مخاطبان از تصاویر . دهد ها قرار می روایت را سلول بنیادي تحلیل ما از انسان

 .گیرد ثابت نیز، براساس تئوري روایت، ساختار دیگري به خود می

  
  

                                                         
 

1. Ruth wodak 
2. Bergvall , M.Bing and F.Freed 
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 :بررسی موردي

در . رسیده است 2خود در آلمان به تصویر تبلیغاتی شماره  يها یجاروبرق غیتبل يبرا 1آلمانی رونتا برند
نزدیکترین فرد به . هر سه لباس شکار به تن دارند. شوند این تصویر تبلیغاتی، سه مرد در تصویر دیده می

کامالً در تضاد با انگاره ون لیوون . ودش می لقیتصویر، از منظر تحلیل پیام تبلیغ، دورترین فرد به مخاطب ت
که کشیدن افراد از فاصله زیاد به معناي آن است که این افراد غریبه هستند، درحالی که استفاده از نماي 

چرا که در این تصویر، دورترین فرد در . باشند رساند که گویا آنها یکی از ما می نزدیک این معنا را می
. او یک مرغابی شکار کرده و کمی لبخند بر چهره دارد. سازد ایت بیننده را میبا رو بهتصویر، روایتی مشا

عینک بر چهره . شود آسودگی خاطرش با لبخندش به ما منتقل می. هیجان غالب او هیجان شادي است
 دتردو مرد بلن. طور چکمه شکار نپوشیده، کاله شکار هم همین. یک جلیقه پوشیده که یک زیپ دارد. ندارد

چهره آنها . کت شکار که هر کدام چند جیب دارد و البته چکمه اسلحه شکاري، کاله شکار و. ک دارندعین
انگار . ها نمایان است که آن هم با عینک به نحوي پوشانده شده است شان پنهان شده؛ چشم پشت دست

وایت سادگی است که آسان ر تر، روایت کوتاه. واسطه تر بی رسند، اما مرد کوتاه آنها با واسطه به مرغابی می
در اینجا نه جارو مهم است و نه . دهد بودن کاربرد آن اسلحه که مرغابی را شکار کرده، به ما نمایش می

مهم است که به بهترین نحو ممکن در تصویر نمود  ،روایت مردي که بیشترین فاصله را از ما دارد. مرغابی
 .نوع لباس پوشیدنش و هرهپیدا کرده است؛ با طرز ایستادن، حاالت چ

 تساويانتخاب زاویه طبیعی، یعنی سطح چشم به معناي برابري و ) 2007(دید ون لیوون و کرس  از
اما  ،در این تصویر، مخاطب و تصویر در یک سطح چشمی قرار دارند. شود قدرت از سوي طرفین تعبیر می

پایین  یدر تصویر از نمای اضرحبه این معنا که سه مرد . سطحی هستیم داخل تصویر، دچار یک ناهم
سطحی ثانوي منتقل  پس هم سطحی ابتدایی به یک ناهم). مرغابی(گر سوژه شکار خود هستند نظاره

  تصویر به یک سطح داخل تصویر نیز  -شود که سطح ارتباط اجتماعی را از یک سطح بیننده می
 .دهد تسري می

اگر با دقت به . کنند نگاه نمی -به ما  -ر به دوربین، هیچ کدام از افراد موجود در تصوی2تصویر شماره در
فقط مرغابی به دوربین نگاه . عکس نگاه کنیم، همه در حال نگاه کردن به روبرو براي شکار کردن هستند

چرا که روایتی که در تصویر . اما عدم برقراري تماس چشمی به معناي عدم درخواست آنها نیست ،کند می
 .کند نه تماس یا عدم برقراري تماس چشمی این درخواست را ایجاد میبراي مخاطب ساخته اند 

                                                         
 

1. Rowenta 
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فیگوریتو آنان در مواجه با شکار و نگاه فرد سوم که دورترین فرد در تصویر است و البته  هاي روایت
گیرد، همگی جزو نکاتی هستند که در نحوه چیدمان و  موجودیت مخاطب که در روایت فرد سوم شکل می

 .ویر تبلیغاتی اثرگذارندانعکاس پیام تص

شود  هاي غیرمستقیم شکارچیان، تقابلی را ایجاد کرده که باعث می مستقیم مرغابی در مقابل نگاه نگاه
 . روي بررسی مورد تعامل اجتماعی تعمق بیشتري داشته باشیم

  
 
 
  
 
 
 
 
  

  
 2شماره  تصویر

  
 يبرا Lowe یغاتیوسط شرکت تبلکه ت یغاتیتبل هاي نیتحلیل موردي دیگر، از یکی از کمپ براي

 3تصویر شماره . گیریم و اجرا شده است، کمک می یطراح 2007سال  سمسیکر دیع امیدر ا شینما
 باین تبلیغ تاکنون موفق به کس. مربوط به تبلیغ سوپرمارکت جان لویس، در ایاالت متحده آمریکاست

خالقانه تصاحب  نیکمپ نیکه توسط ا يا زهیجا نیآخر. شده است یغاتیاز سه جشنواره تبل زهیجا هفت
 .برگزار شد 2008است که در سال  Epica یغاتیشده، مربوط به جشنواره تبل

در اینجا . تواند این بحث را بهتر تکمیل کند که توسط این کمپین تبلیغاتی عرضه شده، می تبلیغی
تواند آنها را  وپرمارکتی میکه هر س(برهم روي زمین  اشیا درهم و. مطرح است» خود بودن«لذت آشکار 

این تبلیغ  عبارتیبه . شود در حقیقت آن سایه، در ذهن مخاطب ساخته می. سازند اي می سایه) عرضه کند
کند نه فقط مالکیت  گامی که او را به آفرینش نزدیک می. خواهد که گامی به جلو بردارد از مخاطب می

ب و یک چراغ و یک لیوان نوشیدنی بعد روي آن سازد و یک کتا او از آن کاالها یک مبل می. صرف
توان به یک صندلی و چراغ  می ریدگوید از شلوغی یک سوپرمارکت یا مرکز خ تبلیغ به او می. نشیند می

هر چند که زیرکانه نشان . باالي آن پناه برد، با خرید آن کاالهایی که آن همه شلوغی را ایجاد کرده است
ه در تصویر وجود دارد، حک شده و به صورت غیرمستقیم به مخاطب عرضه اي ک تجاري اپل روي رایانه
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این در حالی است که کارکرد اصلی این تبلیغ . نه در سایه ودش اما این برند فقط در نور دیده می ،شود می
 . افتد نه در نور در سایه اتفاق می

. الزمه تفکر بشري است که» گرایی انسجام«. دهد کارکردهاي کاال را به خود پیوند می مخاطب
تبلیغات اکثراً مخاطب را مجزا و منفک . گرایی که در اکثر تبلیغات، کارکرد متفاوت یا برعکسی دارد انسجام

هیجان ناشی . نشان دهند یدرصدد هستند او را متفاوت از باق. گیرند حس یکپارچگی را از او می. کنند می
خواهند چیزي به مخاطب بیافزایند، چیزي که او را از  دها میپیرو همین اصل است که برن. »یکتا بودن«از 

فرد » خود حقیقی«، برند به 1به عبارتی براساس الگوي خودکامل سازي سمبولیک. دیگران متمایز کند
 ).2،2009بتی(سازد از فرد می» آل خود ایده«شود و یک  اضافه می

به عبارتی این تبلیغ مخاطبان را همانند . ودش در این تبلیغ خالقانه اثري از این الگو یافت نمی اما
درستی یک کلمه وابسته به درستی همه کلماتی است که با آن مرتبط است . بیند جدول حروف متقاطع می

به آرامش، از نور به  ودنو بنابراین مقتضی نوعی انسجام نیز هست؛ از شلوغی به سکون، از درهم و برهم ب
را مد نظر قرار  -این سوژه مدرن -بی شک در دنیاي امروزي، تبلیغات، انسان. ها، از مالکیت به آفرینش سایه
اما . دهند کنند، به او قدرت می دهند، به او حس خوبی از بودن اهدا می کاالها به او بال و پر می. دهند می

 ند؟کن بودن، کامل بودن و خالق بودن را به انسان القا می رکدام تبلیغات همانند داستان، در گذ

مخاطب احتیاجی ندارد که از خویشتن فاصله . تمایل داریم آنها را باثبات و پایدار نمایش دهیم ما
، »سایه«که حاال در  -بگیرد، چیزي باید که به خویشتن نزدیکش کند، همانند یک کتاب و یک چراغ 

در یک  ریسمسید کدر شلوغی خر -اي با نشان تجاري اپل، کارکرد چراغ مطالعه را پیدا کرده  رایانه
 .سوپرمارکت

  : رسد گونه به گوش می پنهان این تبلیغ این روایت
  ).1388 مکیان،(» برندي وجود ندارد، راحت نفس بکش«

                                                         
 

1. Symbolic self-completion: Actual self+ Brand= Ideal self 
2. Batey 
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 3تصویرشماره

 :گیري نتیجه

مند ارایه  اي کاربردي و نظام بندي ون لیوون براي تحلیل تصاویر، شیوه که مشاهده شد، طبقه گونه همان
مند دارد، اما محتواي آن  گراي نظام هاي دستور نقش لحاظ ساختار، شباهت بسیاري با انگارهکند که به  می

اي قرار  تحلیلگران متون رسانه یژههاي تحلیلگران گفتمان انتقادي به و مشغولی ها و دل در راستاي دغدغه
در این . کند ل میالخصوص تئوري روایت جایگاه متفاوتی را اشغا شناختی و علی رویکرد روان. گیرد می

هاي فاصله اجتماعی، ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی همگی زیرمجموعه تحلیل روایت  بندي قیاس، طبقه
 .گیرند مخاطبان قرار می

از جمله شیوه تحلیل بارت که در متن مقاله به آن (هاي پیشین  الگوي ون لیوون با تحلیل مقایسه
هاي  مندي، تکرارپذیري و دخالت ندادن گرایش کند که اهم آن نظام را آشکار می مزیت اصلی آن) اشاره شد

هاي روشن و ملموس راه را بر اعمال سلیقه تحلیلگر  این الگو با ارایه معیارها و شاخص. گر است فردي تحلیل
ي فنی ها نماید که فارغ از پیچیدگی اي از تحلیل تصاویر ارایه می بندد و شیوه یا بازي با الفاظ از سوي او می

رسد این تالش ارزنده در  البته به نظر می. مند و آگاهی قابل کاربست باشد و نظري، توسط هر مخاطب عالقه
حال حاضر در آغازین مراحل خود است و قضاوت در مورد میزان کفایت، کارایی و جامعیت آن مستلزم 

 .باشد هاي فرهنگی متنوع و متفاوت می انجام تحقیقات بیشتر به ویژه در بافت

دهد، در بافت روایت فرهنگ  اي می ساز بودن تصاویر اهمیت ویژه روایت که به نقش روایت تئوري
داشت، آنگاه تنها کاالهاي  اگر کاالها داللت معنایی اجتماعی نمی. طلبد ایرانی، قابلیت بررسی فراوانی را می

اما  ،الها کهنه و فرسوده شده باشندخرید که کا شد و هر کسی زمانی کاالهاي تازه می بادوام خریداري می
آید که  هاي گوناگون و متنوعی به وجود می هاي تبلیغات کاالها، ترکیب کدگذاري به دلیل معانی خاص و

تبلیغ به سرزمینی همانند است که هرگز با یک نگاه حتی . اساس خرید کاال بعد از دیدن آن تبلیغ هستند
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کند، راهنمایی است براي تعیین  تنها چیزي که عرضه می غتبلی .شود با دقتی استثنایی هم شناخته نمی
 .رخدادها پیشاپیش پردازي و طرح افکندن راهنمایی به خیال. مسیر سفر بیننده در این سرزمین

در حقیقت   . شود بیند و هرگز طرح معنایی اثر در یک ذهن ریخته نمی کس به تنهایی نمیهیچ اما
اي از بینندگان در هر دوران معین  اي میان تبلیغ و مجموعه مکالمه. مسافر وجود دارد و نه یک» مسافران«

معنایی هر اثر تبلیغاتی،  لتدال. سازند مخاطب اثر، انبوهی از افرادند که آگاهی جمعی را می. فتدا اتفاق می
روایت،  توان گفت شود و در نهایت می تنها در پذیرش یا دریافت آن از سوي این آگاهی جمعی دانسته می

هاي داخل  بررسی روایت تصاویر تبلیغاتی در راستاي توسعه نقش رسانه. نقشه راهنماي این مسافران است
 . ثرتر خواهد بودؤو م رت کشور، گامی نو براي تولید تصاویري خالقانه
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  :دهیچک
یت به معناي در معرض بازخواست مسئول. یت استمسئولیکی از مفاهیم شایع در فلسفه اخالق، مفهوم 

اي که یکی  ها باید در پرتو اخالق حرفه یتمسئولاین وظایف و . با وظیفه و تکلیف مالزم است بودن است و
اي  اخالق حرفه. ها دارد، تحقق یابد از عواملی است که نقش حیاتی در شایستگی و بایستگی حرفه

صنعت . استاي از احکام ارزشی، تکالیف رفتار و سلوك و دستورهایی براي اجراي آنه دربرگیرنده مجموعه
اي  تبلیغات، با توجه به پیشینه تاریخی و نیز مبانی فلسفه اجتماعی خود از اصول کاري و اخالق حرفه

  .خاص برخوردار است و این مهم جایگاه ارزشمندي را در این حرفه به خود اختصاص داده است
صنعت تبلیغات و مقاله حاضر پس از بیان تعاریفی از اخالق، لزوم و ضرورت آن در حیات بشري،  
اي در مسائل و موضوعات مختلف  هاي مربوط به آن؛ اهمیت پایبند بودن به اصول و قواعد اخالق حرفه حوزه

هاي  یتمسئولاي از مهمترین وظایف و  این صنعت را متذکر و به شناخت و آگاهی هرچه بیشتر پاره
کند و  اي کمک می در پرتو اخالق حرفهصاحبان کاال و خدمات و همچنین پدیدآورندگان و مؤلفان تبلیغات 
  . سازد هایشان را فراهم می به عنوان راهنماي کاري آنها، موجب شناخت عموم جامعه از فعالیت

    ینامه اخالق نظام غات،یاي، تبل اخالق حرفه :ها واژه کلید

  :مقدمه
که امروز به آنان القا اندیشند  اندیشد؟ آیا فرزندان ما به رویاهاي خود می نسل آینده ما به چه می
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اند؟ رب  الحسنه افتتاح کرده و گنج طال را صاحب شده بینند که حساب قرض شود؟ در رویاهاي خود می می
مبله  اي فیلم نمایش خانگی، خانه )CD(لوح فشرده  اند؟ با خرید فرنگی خریده و توپ طال برنده شده گوجه

اند؟ پس براي ساختن آینده خود به چه  رین مدل شدهاتومبیل آخبرنده شده و با بلیط سینما، را صاحب 
نیاز دارند که با تمرکز بر آموزشی که معلمان و اساتید دلسوخته و خسته از نظام اداري در مدارس و 

دهند و با تحصیل، آینده خود را بسازند تا به جایگاه علمی و اجتماعی آنان  هاي ما به آنان ارایه می دانشگاه
نباید به این بیندیشند که با اندکی تقدیرگرایی و شانس خوب، صاحب همه آن چیزي دست یابند؟ آیا 

برند؟ به کجا  شان در حسرت آن به سر می شوند که پدر و مادر و اطرافیان و حتی معلمان و استادان می
هاي  هاي اندك هموطنان خود را با اشاعه امید دستیابی به گنجینه چنین شتابان در حرکتیم که اندوخته

ما تنها یک بانک دیگر «شوند و شعار  گونه متولد می که قارچ هایی هاي بانکی در بانک طال به حساب
هاي در آستانه ورشکستگی را به هر  دهیم؟ یا کاالهاي تولیدي کارخانه دهند، سوق می سر می» نیستیم

ز سود حاصل از فروش، هاي باور نکردنی به مشتریان خود بفروشیم؟ تا ا طریقی و به سرعت و با قیمت
  ایم؟  مشکالت امروز خود را حل کنیم؟ آیا به آینده نیز اندیشیده

بر همین اساس، نه تنها نسبت به همه اعمال و . جا که انسان موجودي مختار و داراي تکلیف است ن از آ
 مسئولدیگر است، بلکه مشمول این دستور دینی است که همه در برابر هم مسئولرفتار خود در برابر خود 

معرض  یت به معناي درمسئول. یت استمسئولیکی از مفاهیم شایع در فلسفه اخالق، مفهوم . هستند
این بازخواست از طرف کسی است که امر اخالقی را . کنترل بودن است و با وظیفه و تکلیف مالزم است

شوند، در  ان مورد تکلیف واقع میکند و به همان دلیلی که آن کند و دیگران را به انجام آن ملزم می صادر می
یت در برابر خدا، جامعه و وجدان شایان مسئولهاي انسان،  یتمسئولاز جمله . معرض سؤال خواهند بود

ها نسبت به یکدیگر تعیین کرده است که باید به این وظایف  خداوند وظایفی را براي انسان. توجه است
ایف، حقوقی نیز براي افراد و برعهده یکایک آنها قرار داده خداوند در سایه تعیین وظ. جامه عمل بپوشانند

یت در برابر خدا شمرده شده و همگی در شعاع آن قرار مسئولهاي  ها از شئون و شاخه یتمسئولهمه . است
خداوند انسان را مورد خطاب قرار داده و . کننده حقیقی خدا است پس در مورد جامعه، بازخواست. گیرند می
  ا نسبت به جامعه چنین رفتار کردي یا چنان رفتار نکردي؟چر: پرسد می

نظران  هاست که دغدغه بسیاري از اندیشمندان و صاحب اي در صنعت تبلیغات سال رعایت اخالق حرفه
ها  المللی نشان از آن دارد که در بسیاري از کشورها در کنار قانونی که بر باید نگاهی به الگوهاي بین. ماست

هاي صنفی تنظیم شده است  نامه اخالقی از سوي تشکل عت تبلیغات نظارت دارد، یک نظامو نبایدهاي صن
اندرکاران اجرایی این صنعت ملزم به اجراي مفاد آن هستند تا حرمت فرهنگ و اخالق در جامعه  که دست

  . نگاه داشته شود
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توان همچون سایر  ت، نمیالبته از آنجا که نظام تبلیغات از ساخت و کارکرد سیستماتیک برخوردار نیس
ها و الگوهاي این کشورها بنا نهاد و تنها به بومی کردن آنها  کشورها پارادایم نظام تبلیغات کشور را بر طرح

توان صرفاً به تجربیات جهانی بسنده کرد و نه تنها به  به عبارت دیگر در این زمینه نه می. پرداخت
جانبه  هاي نظام تبلیغاتی را به صورت همه ی ابعاد و شاخصبلکه باید تمام توجه داشت، مالحظات داخلی

  .آنگاه آنها را با منطقی موزاییکی ترکیب کرد و نگریست
رغم پیشینه طوالنی و غنی قانونی در کشور، متأسفانه هم اکنون  به که، آنچه انکارناپذیر است  اما آن

با اینکه صد سال پیش و در . دار استحقوق تبلیغات بازرگانی در کشورمان از وضعیت نامناسبی برخور
ایم، اینک و  داشته نویسی ما قواعد و مقررات بسیار پیشرفته و نسبتاً کاملی در این زمینه روع قانونابتداي ش

هاي پراکنده،  نامه مصوب شوراي انقالب و تعدادي بخشنامه آور صد ساله، جز آیین پس از تحوالت شگفت
ها نه مبتنی بر تحقیق و تجربه بوده و نه  نامه و این بخشنامه واي آن آیینمحت. چیز دیگري در دست نداریم
صداوسیما دستورالعمل جداگانه براي . اند نامه ارجاع شده مطبوعات به آن آیین. حداقل هماهنگ و کارآمدند

 وجود وزارت رغم علیکنند و در نهایت  ها مقررات خاصی را اعمال می شهرداري. خود تنظیم کرده است
هاي سیاسی، اقتصادي،  بنا به مصلحت ،فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان متولی بخش فرهنگ جامعه

  . مدیریت واحدي براي این پدیده مهم دنیاي معاصر وجود ندارد... اجتماعی، فرهنگی و
 هایی که هاي تبلیغاتی و باالخره رسانه تولیدکنندگان کاالها و خدمات و همچنین پدیدآورندگان پیام

حقوق معنوي . هاي روشنی برخوردار نیستند کنند، از حقوق و مسئولیت هاي بازرگانی را پخش می پیام
شود و معلوم نیست به تخلفات و جرایم تبلیغاتی چگونه باید رسیدگی  پدیدآورندگان آثار هنري رعایت نمی

تر، نهاد و  و از همه مهم هاي رقابت تبلیغاتی شفاف نیست حقوق مخاطبان تبلیغات بازرگانی و شیوه. شود
هاي  ورود در عرصه رقابت. هاي مدنی، صنفی و قضایی وجود ندارد نیز ساز و کارهاي روشنی براي نظارت

هاي ارتباطی جدید را  ورياخارجی، تکیه بر صادرات غیرنفتی، افزایش سهم تجارت الکترونیکی و ظهور فن
دریافت که دیگر تأخیر در پر کردن این  ،نوان نتیجهنیز باید در فهرست مشکالت مذکور ضرب کرد تا به ع

  .خأل قانونی روا نیست
  مسئله انیب

گذاریم، کنترل انسان را  کنیم از حوزه مدیریت و قوانین و مقررات پا فراتر می وقتی از اخالق صحبت می
گی و دهیم و در نهایت به سمت فرهنگ فرهیختگی و خودباخت به خودکنترلی و خودانضباطی حرکت می

شود و  باره زیاد سخن گفته می در جامعه ما در این. کنیم ترجیح منافع دیگران بر منافع خود حرکت می
شوند، ولی نکته مهم این است که ما باید به آنها جامه  بسیاري از افراد نیز براي این مقوله ارزش قائل می
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  . عمل بپوشانیم
ذهن اندیشمندان بسیاري را در سراسر جهان به اي در صنعت تبلیغات، مبحثی است که  اخالق حرفه

این سؤال در مباحث . اي برخوردار است اما ضمانت اجراي آن نیز از اهمیت ویژه ،خود معطوف داشته است
اخالقی همواره مطرح است که آیا ضمانت اجرایی براي تحقق انتظاراتی که ما از صاحبان کاال و خدمات و 

  اي داریم، وجود دارد  تحت عنوان اخالق حرفه) هاي آگهی کانون(بلیغاتی هاي ت حتی پدیدآورندگان پیام
  یا خیر؟

اجتماعی جوامع معاصر، ناشی از  مسائلاي از  نظران فرهنگی، بخش عمده به عقیده بسیاري از صاحب
از جمله مقوالت تأثیرگذار بر . فرهنگی است –هاي اجتماعی  تغییرات سریع فرهنگی در نتیجه دگرگونی

هستند که به طور روزافزون و شتابان از طریق وسایل ارتباط  »تبلیغات بازرگانی«هاي فرهنگی،  زشار
هاي مطالعات انجام شده در غرب بر وجود همبستگی میان  یافته. یابند روز انتشار می جمعی در طول شبانه

گران، مفاهیم فرهنگی لذا برخی پژوهش. جامعه تأکید دارند »هاي فرهنگی ارزش«و  »تبلیغات بازرگانی«
هاي اجتماعی و  مورد داللت در تبلیغات بازرگانی را موضوعی مناسب براي بررسی ساخت بازار، ارزش

  )1387افخمی، . (اند فرهنگی تشخیص داده و به مطالعه رابطه متقابل میان آنها پرداخته
ساخت و تولید پیام رسد باید تشکلی شکل گیرد و مجموعه مقرراتی را تدوین کند تا  به نظر می

انتخاب . بازرگانی به عنوان یک عامل مؤثر بر فرهنگ جامعه، در چارچوب این مقررات انجام پذیرد
گاه نیز در زمینه کارهایی که این   هاي گاه به پدیدآورندگان آثار تبلیغاتی براساس ضابطه باشد و کنترل

شود، در غیر این صورت ما  اي بارور می حرفه در این صورت اخالق. دهند، صورت گیرد  ها  انجام می گروه
  باید همه چیز را قانونمند کنیم و در این شرایط دیگر اخالق حاکم نیست، بلکه این قانون است که 

  . شود حاکم می
   ينظر یمبان 

اي در عناصر پایه فرهنگ  هاي زندگی مدرن، تحوالت عمده موج وسیع صنعتی شدن و رشد شاخص
هاي جامعه  در این بخش ضمن برشمردن ویژگی. اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است متأثر از دگرگونی

هاي  گیري مخاطبان پیام که مصرف است، به عوامل مؤثر بر تصمیم ویژگی آن ترین مهمخصوص  مدرن، به
 پردازیم و با توجه به اینکه هر کاال با ورود خود به جامعه، فرهنگ خاص بازرگانی براي مصرف کاال می
کند و همچنین نوع معرفی این کاال در سطح جامعه، رفتارهاي دیگري را در  مصرف جدید را وارد جامعه می

هاي فرهنگی جدید هستند و در  دهد و به عبارت دیگر تبلیغات تجاري حامل ارزش سطح جامعه اشاعه می
زندگی مخاطبان  بخش سبک کنند که هویت محتوا و مضامین خود، الگوهاي مصرفی خاصی را ترویج می

گذارند، به  ها مستقیماً بر حیات اجتماعی جامعه تأثیر می این ارزش که آنخواهند بود و همچنین به علت 
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اي در این حوزه  هاي مرتبط با رعایت اصول اخالق حرفه بررسی مفهوم تبلیغات بازرگانی و دیدگاه
  .پردازیم می
   یبازرگان غاتیتبل

توجه یا ترغیب نسبت به کاال،  تباطات است که با هدف معرفی، جلبتبلیغات بازرگانی نوعی از ار
اي از سوي شخص حقیقی یا حقوقی معین با استفاده از وسایل گوناگون خطاب به  خدمت، نیاز یا مؤسسه

  : به این ترتیب در نگاهی بدبینانه)  1387همایون، . (شود همگان یا گروه خاصی انجام می
  .ردیگ یشکل م ایاش شیبا نما وندیافراد جامعه در پ یو اجتماع يفرد تیهو -
  کنندگان، فرهنگ آنان را  روزمره مصرف یزندگ رییگذار با تغ به مثابه نهاد ارزش غاتیتبل -

  . دهد یم رییتغ
. کنند بر اساس این دو مقوله، افراد در جامعه هویت خود را با خرید و نمایش کاالهاي مدرن پیدا می

 در مقابل در نگاهی. هاي فرهنگی، زاده نظام تبلیغات حاکم خواهد بود دگی و ارزشبنابراین سبک زن
  : بینانه خوش
  .جامعه است کی یفرهنگ يها بازتاب ارزش غاتیتبل -
الزم را براي » تحرك اجتماعی« ،شناسانه تبلیغ با ایجاد اتکا به نفس و خودباوري کارکرد روان -

  ) 1387افخمی، . (کند دست فراهم میپیوستن به فرهنگ و شیوه زندگی فرا
بینانه یا بدبینانه، رابطه متقابل سه عنصر فرهنگ،  چه در رویکرد خوش که آناما آنچه بدیهی است 

کنند، از  بنابراین مطالعاتی که روابط بین این سه عنصر را بررسی می. رسانه و تبلیغ دنبال نشده است
  )1386رسولی، . (اي برخوردار است اهمیت ویژه

  مدرن جامعه
اي که قدرت پذیرش تغییر  جامعه. شود عنوان جامعه مدرن براي جوامع صنعتی معاصر به کار برده می
محور آن دولت و اقتصاد و اساساً جامعه . را داراست و به دنبال تولید صنعتی براي کسب حداکثر مازاد است

  )1381واترز، . (دنیوي است –عقالنی 
  یزندگ سبک

روبرو هستیم که از سلیقه فرد در » فراگیري«آسابرگر براي تعریف سبک زندگی با واژه  به نظر آرتور
پس . شود زمینه آرایش مو و لباس تا سرگرمی و تفریح و ادبیات و موضوعات مربوط دیگر را شامل می

 –سبک زندگی معموالً با طبقه اقتصادي . در واقع مد یا حالت زندگی یک فرد است» سبک زندگی«
  )1379آسابرگر، . (یابد شود، بازتاب می ماعی پیوند دارد و در تصویري که از فرد ساخته میاجت
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   تیمسئول
یت در مقابل وجدان، همان احساس خرسندي است که در برابر انجام وظیفه و نیز احساس مسئول

. ل استیت حقیقی در برابر خداي متعامسئولکنیم،  شرمندگی است که در برابر ترك وظیفه احساس می
  )1388نژاد،  بهادري(

   يا حرفه اخالق
رسد، تمام علوم بشري به دو بخش  بندي کلی که پیشینه آن به فالسفه یونان می بر اساس یک تقسیم

هایی است که درباره  حکمت عملی دربرگیرنده دانش. حکمت نظري و حکمت عملی: شود کلی تقسیم می
گویند و به سه  یسته تحقق و کدام سزاوارتر است، سخن میکه کدام عمل شا افعال اختیاري انسان و این

پردازد و  به طور کلی علم اخالق به افعال فردي می. شود که علم اخالق یکی از آنهاست شاخه منشعب می
. کند درباره صفات خوب و بد که از طریق اعمال اختیاري و ارادي در انسان قابل کسب هستند، بحث می

ط به اخالق حداقل در سه حوزه مباحث فرا اخالق، اخالق توصیفی و اخالق هنجاري معموالً مطالعات مربو
ت و اي ارزشی براي تبیین آن اس هاي اخالقی و عرضه نظریه کار اخالق هنجاري، دفاع از نظریه. مطرح است

ترین احکام اخالقی درباره درست و نادرست، خوب و بد، بایدها و  هدف آن شناسایی و بیان اساسی
. مکاتب اخالقی و اخالق کاربردي دو زیرشاخه مربوط به اخالق هنجاري هستند. بایدهاي اخالقی استن

هر . اي است هاي اخالق هنجاري در بیان عمل است و شامل اخالق حرفه اخالق کاربردي، کاربرد نظریه
اى نیز  اخالق حرفه. تاي رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد که برگرفته از اساسنامه آن حرفه اس حرفه

کوشد به مسائل  آل از خدمت به جامعه تعریف شده و مى بر حسب دانش و آگاهی وسیع و یک نمونه ایده
هاي راهنمایی هستند که به  این معیارهاي اخالقی همچون نقشه. هاى گوناگون پاسخ دهد اخالقى حرفه

از سوي دیگر هر . وح کامل ایفا کنندهاي خود را به روشنی و وض کنند تا نقش صاحبان حرفه کمک می
اي براي ادامه حیات خود، نیازمند ارایه رفتارها و الگوهاي اخالقی است تا بتواند  سازمان و مؤسسه حرفه

جامعه را مجاب حرفه خود کند و پشتیبانی جامعه را در تداوم کار خود کسب کند و در این راه باید اخالقی 
مدار  ضرورت این بحث با درك این واقعیت که تبلیغات یک حرفه خدمت. دپسند را نشان دهد که جامعه می

شود  و در این راستا براي انجام هرچه بهتر این خدمات، قوانینی الزم است از جمله  تر می است، برجسته
هاي صاحبان کاال و خدمات و همچنین پدیدآورندگان  یتمسئولاي و  اي که وظایف حرفه قوانین حرفه

اي براي مشروعیت بخشیدن و ارتقاي وجهه حرفه  این قوانین وسیله. کند تبلیغاتی را تبیین میهاي  پیام
اي، همچنین بنیانی براي تفکر و عمل  قوانین حرفه. کند هاي دیگر متمایز می بوده و تبلیغات را از حرفه

هاي جامعه مورد  گرایشمند کردن آن و حفظ  اي و نظام تانداردهاي رفتار حرفهاي است و به تنظیم اس حرفه
  )1387اسفندیاري مقدم، . (کند خدمت کمک می
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  انجام پژوهش  ضرورت 
وقتی تصمیم داریم به نظامی سامان دهیم، منظور چگونه سامانی  که آنآنچه در این زمینه اهمیت دارد 
م به آن خواهی شود که ما داراي یک برداشت شبه آنومی هستیم که می است؟ به تعبیري چنان برداشت می

این تفکر . سامان دهیم و از حالت شبه آنومی خارجش کنیم و با هنجارهاي تعریف شده به آن نظام بخشیم
ها بر  نظریه تزریقی در باب تأثیر رسانه 1930در دهه . هاي حوزه ارتباطات است مبین یکی از نظریه
رکردي مشابه کارکردي که در یک ها کا بر اساس این نظریه تصور بر آن بود که رسانه. مخاطبان مطرح شد

به عبارت دیگر مهم این است که . شوند، هستند عمل تزریق زیرپوستی با یک آمپول انجام می
دهندگان کاال و خدمات پیام مناسبی تهیه کنند و این پیام مناسب را داخل آن سرنگ  تولیدکنندگان و ارایه

باید کوشش کنند هر دارویی داخل این سرنگ نرود پس . جاي دهند و تزریق کنند) ابزار ارتباطی مناسب(
هاي بزرگ ملی تهیه شود تا کل اقوام و  پس باید کوشش کنیم سرنگ. و سرنگ به دست هر کسی نیافتد

  ) 1386محسنیان راد، . (ملت را پوشش دهد
بزرگترین خصلت چنین تفکري، منفعل دانستن مخاطب . این تفکري بود که در غرب شکل گرفته بود

این مهم . پذیرد مخاطبی که در واقع مطیع و در اختیار است و اگر به او هر تصویري نشان دهیم، می. تاس
در اثر یک سلسله تحقیقات  1950اما این نظریه در دهه  ،رسانی و تبلیغ است اطالع یک روش ساماندهی

  . تجربی رد شد
هایی نیز از جانب  العمل عکسانجام شد، حاکی از آن بود که  1940تحقیقاتی که در اواخر دهه 

ها  الزارسفلد در یکی از این تحقیقات مشاهده کرد آنچه درون این سرنگ. مخاطبان صورت گرفته است
دهد داروي تزریق  او نشان می. هایی که نشان داده شده، مغایر است العمل کشیده و تزریق شده با عکس

در . و در نهایت مخاطب انتخاب خود را داشته استشده از طریق سرنگ در رفتار مخاطبان تأثیر نگذاشته 
شود؟ و این نتیجه حاصل  آید که چه اتفاقی باعث ایجاد چنین شرایطی می اینجا این سؤال پیش می

هاي خردمندانه و عالمانه ارتباطات  هایی چون ساماندهی یک نظام باید بحث شود که پشت اندیشه می
ر ساماندهی ما تا کجاست؟ البته ساماندهی به واسطه تحوالتی که به باید ببینیم مرز مورد نظ. صورت پذیرد

در فرانسه گفته شد دولت  1960در دهه . شود، به اشکال مختلف انجام شده است شناخت انسان مربوط می
خود را افزایش دهند تا براي افزایش شمارگان خود مجبور ) تیراژ(باید به مطبوعات کمک کند تا شمارگان 

البته از جمله شرایط . ر نوع آگهی نباشند تا به هر دستاویزي، درآمد خود را افزایش دهندبه درج ه
هاي حمایتی دولت فرانسه هرچه  بر اساس سیاست. این مطبوعات بود) تیراژ(هاي دولتی، شمارگان  کمک

ش تیراژ به این ترتیب مطبوعات براي افزای. شد رفت کمک و حمایت دولتی کمتر می شمارگان باالتر می
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آمدند و صفحات خود را از هر نوع آگهی پر  زدند، با هر منبع قدرتی کنار نمی خود به هر دري نمی
  )1386همان، . (این یک طریق ساماندهی تبلیغات مطبوعاتی بود. کردند نمی

  پژوهش  نهیشیپ
بیشتر به هاي انجام شده با موضوع حقوق تبلیغات  مطالعات انجام شده حاکی از آن است که پژوهش

در زمینه قانون . اند و کمتر به تأثیرات فرهنگی این صنعت پرداخته شده است قانون تبلیغات پرداخته
  تبلیغات دو عنوان کتاب منتشر شده است؛ 

منتشر شده  1388این کتاب که در سال  :1نژاد کتاب حقوق تبلیغات بازرگانی؛ دکتر کاظم معتمد - 1
نویسنده در زمینه تبلیغات بازرگانی است که در چارچوب یک پژوهش  است، در واقع نخستین اثر حقوقی

  .پردازد تطبیقی به بررسی قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی کشورهاي غربی و ایران می
دکتر معتمدنژاد در این کتاب با طرح مباحثی در زمینه قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی و تجربیات 

ها پرداخته و  اي مصوب دولت المللی و منطقه به تشریح مقررات حقوقی ملی، بین برخی از کشورهاي غربی،
هاي قبل و بعد از  در بخش دیگري، قوانین و مقررات حقوقی آگهی و تبلیغات بازرگانی ایران را در دوره

  . انقالب اسالمی مورد بررسی قرار داده است
حقوق تبلیغات «کتاب  :2کتر محسن اسماعیلیکتاب حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان؛ د - 2

  . منتشر شده است1386به قلم دکتر محسن اسماعیلی در فروردین ماه » بازرگانی در ایران و جهان
اهمیت و ) ع(دکتر اسماعیلی عضو حقوقدان شوراي نگهبان و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادي «: رده استضرورت موضوع را در مقدمه کتاب، چنین تشریح ک
آثار عمیق این واقعیت بر . اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحمیل کرده است ،دارد

هاي مختلف اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به معماران زندگی جمعی، اجازه نادیده گرفتن  عرصه
ها تبدیل شده و  ترین منابع مالی رسانه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی که آن دهد؛ به ویژه آن را نمی

هاي نوین نظیر  هنگامی که پیدایش رسانه. هاي تجاري برانگیخته است رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام
ل نهضت قانونمند ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزي و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دالی

  . شود کردن تبلیغات بازرگانی صد چندان می
عالوه بر این دو کتاب مطالعات دیگري نیز در زمینه حقوق تبلیغات انجام شده است که برخی از آنها 

  برخی از این مطالعات به شرح . هاي تخصصی منتشر شده است ها، نشریات و کتاب در همایش

                                                         
 

  1388 -ها انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه .1
  1386 -انتشارات سروش .2



 125 یبازرگان غاتیدر تبل يا نظام اخالق حرفه جادیلزوم ا
 

  
  

  :باشند ذیل می
» آزادي تبلیغات بازرگانی و محدودیت آن از نظر حقوق بین الملل و اسالم«سن، اسماعیلی، مح  -

  1387، پاییز 3فصلنامه رسانه، شماره نوزدهم، شماره 
فصلنامه » شناسی گفتمان حاکم بر قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی آسیب«بهرامی کمیل، نظام،  -

  1385، بهار 33علوم اجتماعی، شماره 
مجموعه مقاالت » اي بر قانونگذاري در صنعت تبلیغات بازرگانی مقدمه«قدم، علی، توتونچی م -

، به کوشش کورش 1377نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغات در ایران، تهران، اسفند 
   1379بیگی، تهران، اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  اسعدي
 پژوهش و» و معیارهاي تبلیغات تجاري در رادیو و تلویزیونبررسی اصول «جاودان اصل، بهرام،  -

، ویژه تبلیغات بازرگانی 29سنجش، فصلنامه سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران، سال نهم، شماره 
  1381و رسانه، بهار 

مجموعه مقاالت نخستین همایش » هاي فرهنگی تبلیغات تجاري و ارزش«حسینی پاکدهی، علیرضا،  -
، به کوشش کورش اسعدي بیگی، تهران، اداره کل 1377یشگاه صنعت تبلیغات در ایران، تهران، اسفند و نما

   1379تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
بررسی تطبیقی قوانین تبلیغات تجاري در کشورهاي ایران، انگلستان، چین و «رسولی، محمدرضا،  -

  1386و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر » ارمنستان
مجموعه مقاالت » بررسی قوانین و مقررات تبلیغاتی در ایران«روشن، حسن و نوربخش، کامران،  -

، به کوشش کورش 1377اسفند  نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغات در ایران، تهران،
   1379و ارشاد اسالمی،  بیگی، تهران، اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ اسعدي
پژوهش و سنجش، » هاي تلویزیونی مالحظات جهانی پخش آگهی از شبکه«شکرخواه، یونس،  -

، ویژه تبلیغات بازرگانی و رسانه، 29فصلنامه سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران، سال نهم، شماره 
  1381بهار 

پژوهش و سنجش، فصلنامه سازمان » بازرگانی المللی تبلیغات مقررات حقوقی بین«شکرخواه، یونس،  -
  1381، ویژه تبلیغات بازرگانی و رسانه، بهار 29صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران، سال نهم، شماره 

مجموعه مقاالت نخستین همایش و » بررسی قوانین و مقررات تبلیغاتی در ایران«مصفا، سیامک،  -
بیگی، تهران، اداره کل  ، به کوشش کورش اسعدي1377اسفند نمایشگاه صنعت تبلیغات در ایران، تهران، 

   1379تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
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مجموعه مقاالت نخستین همایش و نمایشگاه » مبانی حقوقی تبلیغات بازرگانی«معتمدنژاد، کاظم،  -
اداره کل تبلیغات  ، به کوشش کورش اسعدي بیگی، تهران،1377صنعت تبلیغات در ایران، تهران، اسفند 

   1379وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
پژوهش و سنجش، فصلنامه » المللی تبلیغات بازرگانی مقررات حقوقی بین«معتمدنژاد، کاظم،  -

، ویژه تبلیغات بازرگانی و رسانه، 29سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران، سال نهم، شماره 
  1381بهار

سنجش،  پژوهش و» نامه تبلیغات بازرگانی هاي فرهنگی فقدان نظام آسیب« السادات، سیدرضا، نقیب -
، ویژه تبلیغات بازرگانی و رسانه، 29فصلنامه سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران، سال نهم، شماره 

  1381بهار 
هاي فرهنگی جمهوري اسالمی  بازنگري تبلیغات بازرگانی براساس ویژگی«همایون، محمدهادي،  -
، به 1377مجموعه مقاالت نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغات در ایران، تهران، اسفند » ایران

   1379بیگی، تهران، اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  کوشش کورش اسعدي
دانش » وگو بررسی جایگاه حقوق تبلیغات در مطالعات حقوقی ارتباطی گفت«معتمدنژاد، کاظم،  -

  1382شماره اول، آبان  بلیغات،ت
کتاب جامع تبلیغات، تهران، » وگو اي روي آب گفت حقوق تبلیغات در ایران، خانه«معتمدنژاد، کاظم،  -

  1382  انجمن روابط عمومی ایران،
هاي  البته موضوع حقوق تبلیغات تجاري و بازرگانی از آن دسته موضوعات است که تاکنون تالش

هاي دوره کارشناسی ارشد و دکترا که با موضوع  برخی پایان نامه. انجام گرفته استبسیاري در زمینه آن 
هاي کشور نیز  اي و تأثیرات آن بر فرهنگ جامعه در سطح دانشگاه حقوق تبلیغات با تأکید بر اخالق حرفه

  .  اند به این موضوع پرداخته
  پژوهش 

سعی دارد پژوهش این م گرفت که در حقیقت در تکمیل این نوشتار، پژوهشی پیرامون این موضوع انجا
  : به سؤاالت زیر پاسخ دهد

  در جهت رفاه حال مخاطبان است؟ گذار استیمصوب مراجع س نیقوان اآی - 1
  : است يتجار لیدال ،یبازرگان غاتیتبل يکه فلسفه وجودنیبا توجه به ا - 2
هاي  نظر گرفته شده است؟ رسانهآیا مالحظات اجتماعی، فرهنگی و اخالقی نیز در این قوانین در  -

  خصوص صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران تا چه حد به این قوانین  در جامعه ایران و به جمعی فعال
  پایبند هستند؟ 
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   کند؟ یم تیحما ها امیکنندگان پ موجود از حقوق مخاطبان و مصرف نیقوان ایآ -
  کدامند؟  نیقوان نیا يها ینقاط قوت و کاست -
  آشنا هستند؟ غاتیو مقررات تبل نیبا قوان یبازرگان غاتیتبل يها امیمخاطب پ یافکار عموم ایآ - 3
  شود؟ یبه حقوق مخاطبان توجه م يتجار غاتیتبل دیدر زمان تول ایآ - 4
  حقوق مخاطبان کدام است؟ تیاز نظر رعا يتجار یغاتیتبل يها امینقص موجود در پ نتری عمده - 5
  پژوهش  يها هیفرض

کاال و خدمت، ارتباط  یمخاطبان و نحوه معرف يشده از سو يداریانتخاب کاال و خدمات خر نیب - 1
  .معنادار وجود دارد

کاال و خدمات ارتباط  دیبر خر غاتیو تأثیر تبل یبازرگان يها امیسن و جنس مخاطبان پ نیب - 2
  .وجود دارد میمستق

   قیتحق روش
هاي  گیري از روش تحلیل محتواي پیام لیلی با بهرهتح -در این پژوهش از دو روش تحقیق توصیفی 

  گیري از پرسشنامه و تطبیق و تطابق و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل استفاده  بازرگانی و میدانی با بهره
  . شده است

  يآمار جامعه
وسیماي صدا پیام بازرگانی منتشر شده از طریق 800جامعه آماري این پژوهش در بخش تحلیل محتوا 

ها، تبلیغات اینترنتی و تبلیغات موبایل در  ي اسالمی ایران، مطبوعات، تبلیغات محیطی، چاپ شوندهجمهور
در بخش تحقیقات میدانی است ) نفر مرد 500نفر زن و  500(نفر شهروند تهرانی  1000و  1390فروردین 

  .اند که به روش تصادفی ساده انتخاب شده
  پژوهش  يها افتهی

تبلیغ  120تبلیغ رادیویی،  120تبلیغ تلویزیونی،  120ام بازرگانی شامل پی 800در این پژوهش 
 100تبلیغ اینترنتی و  100، ...)کاتالوگ و بروشور و(تبلیغ چاپی  120تبلیغ مطبوعاتی،  120محیطی، 

شاخص اخالقی شامل تناسبات فرهنگی، آموزشی،  14تبلیغ موبایل مورد ارزیابی قرار گرفت و با استناد به 
  . مورد ارزیابی قرار گرفت... ارکت، احترام به مخاطب، شهرت تجاري ومش

، )بانکی(خدمات مالی و اعتباري : بندي موضوعی تبلیغات مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از دسته
، فرهنگی )خدمات شهري، انرژي(سازي  ، فرهنگ...)خودرو، صنایع تولیدي، لوازم جانبی و(کاالهاي صنعتی 

، لوازم خانگی )ها غذاي اصلی، غذاي غیراصلی، نوشیدنی و دسر، چاشنی(، خوراکی )آموزشی هنري و(
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، خدمات حمل و )فردي، خانگی(، آرایشی و بهداشتی )کاالي بادوام، کاالي مصرفی، کاالي نسبتاً بادوام(
  .شخصیو لوازم ) البسه و کفش،  پرده و پارچه(التحریر و اداري، پوشاك  نقل و گردشگري، لوازم

  هاي جمعی حاکی از آن  هاي بازرگانی منتشر شده در رسانه نتایج حاصل از تحلیل محتواي پیام
  :است که

بر اساس آمار موجود، بیشترین میزان پایبندي به رعایت اصول اخالقی در تبلیغات چاپی که از طریق  -
تواند کنترل و نظارت کامل این  علت این امر می. شود ، مشاهده می...ها، بروشورها و مطبوعات، کاتالوگ

  . گذار باشد هاي جمعی از سوي مراجع سیاست رسانی از سوي نهادهاي ناظر بر این رسانه هاي اطالع سرویس
 تلفن همراهدر مقابل کمترین میزان پایبندي به رعایت اصول اخالقی در تبلیغات مجازي که از طریق  -

تواند پایین بودن بهاي تبلیغات از طریق این قبیل  مر میعلت این ا. شود گیرد، مشاهده می انجام می
رسانی از سوي مؤسسات تولیدي و خدماتی از یک سو و نبود نظارت و کنترل این قبیل  هاي اطالع سرویس

  . گذار باشد تبلیغات از سوي مراجع سیاست
ایت، پایبندي صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران دومین رسانه جمعی است که مصادیقی از عدم رع -

هاي منتشره از سوي صداوسیماي جمهوري اسالمی  البته تمامی آگهی. شود به اصول اخالقی را شامل می
هاي رادیویی و تلویزیونی مصوب فروردین  ایران مقررات مندرج در ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی

گذار بر محتواي  مراجع سیاست رسد کنترل و نظارتی از سوي کنند، اما به نظر می را رعایت می 1388
هاي بازرگانی پخش شده از سوي این سازمان وجود ندارد که بیشترین میزان تخلف نیز منظور کردن  پیام

هاي مختلف است که عالوه بر مغایرت با اصول اخالقی و  کشی جایزه در مقابل خرید کاال و حضور در قرعه
گذاري  هاي سرمایه ها به ازاي سپرده بانک. شود حسوب میتأثیر مخرب بر فرهنگ جامعه، نقض قانون نیز م

به نظر .  کنند دهند و کارخانجات تولیدي وعده جوایز را به خرید کاالي تولیدي موکول می وعده جوایز می
رسد صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران به منظور تأمین منابع مالی، چشم بر برخی تخلفات قانونی و  می

نهاد ناظر بر تبلیغات که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است نیز بنا بر مصلحت این  بندد و اخالقی می
  .گیرد تخلفات را نادیده می

انجام  تلفن همراهدر تبلیغات اینترنتی نیز بعد از تبلیغات مجازي که از طریق  ،بر اساس آمار -
علت این امر نیز همانند تبلیغات . شود گیرد، کمترین میزان پایبندي به رعایت اصول اخالقی مشاهده می می

رسانی از سوي  هاي اطالع ، پایین بودن بهاي تبلیغات از طریق این قبیل سرویستلفن همراهمجازي 
مؤسسات تولیدي و خدماتی از یک سو و عدم نظارت و کنترل این قبیل تبلیغات از سوي مراجع 

  . گذار است سیاست
پاسخگویان به روش . سط شهروندان تهرانی تکمیل شدپرسشنامه تو 1000در این پژوهش همچنین 
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هاي  ساله و بیشتر گروه 20نفر مردان  500نفر زنان و  500این تعداد شامل . اند تصادفی ساده انتخاب شده
هاي این افراد در زمینه تبلیغات تلویزیونی،  دیدگاه. مختلف اجتماعی با سطح درآمد متفاوت هستند

مورد ارزشیابی قرار  تلفن همراه، اینترنتی و ...)کاتالوگ و بروشور و(ی، چاپی رادیویی، محیطی، مطبوعات
شاخص اخالقی شامل تناسبات فرهنگی، آموزشی، مشارکت، احترام به مخاطب،  14گرفت و با استناد به 

  . بررسی شد... شهرت تجاري و
  :هاي تکمیل شده حاکی از آن است که نتایج حاصل از پرسشنامه

  .متأهل بودند انیدرصد پاسخگو 83به  کینزد یبه عبارت اینفر  829 -
  .از افراد متأهل است شیمجرد ب يها بر گروه غاتیتأثیر تبل -
بر  یبازرگان يها امیپ يو تأثیرگذار شوند یم یبازرگان يها یمجذوب آگه شتریتر ب جوان يها گروه -
  .باالتر، کمتر است یسن يها گروه

  .است پلمیافراد باالتر از د نیدرصد ا 80به  کینزد التیسطح تحص -
  .باالتر، کمتر است یکرده و با سطح آگاه لیبر افراد تحص غاتیتبل يتأثیرگذار -
  .تومان دارند ونیلیم کیهزار تا  351 نیب ياز طبقه متوسط هستند و درآمد انیدرصد پاسخگو 55 -
توجه  یبازرگان غاتیکمتر به تبل) درآمد اقشار کم(هزار تومان  350کمتر از  يبا درآمدها انیپاسخگو -

  .کنند یاستفاده از خدمات م ایکاال  دیخود اقدام به خر ازیو بر اساس رفع ن ازیو تنها در زمان ن کنند یم
هزار تومان  351 نیدرآمد ب يدارا(در افراد طبقه متوسط  یبازرگان غاتیتوجه به تبل زانیم نیشتریب -

به  شتریاستفاده از خدمات،  ب ایکاال  دیبه خر ازیخصوص در زمان ن افراد به نیا. است) تا یک میلیون تومان
  .را دارا هستند غاتیاز تبل يریتأثیرپذ زانیم نیشتریافراد ب نیا. کنند یتوجه م غاتیتبل

به نام  شتریاز یک میلیون تومان ب شیاز نظر سطح درآمد با درآمد ب یاجتماع يافراد طبقه باال -
که نام  کنند یم یاستفاده از خدمات ایکاال  دیاقدام به خر شتریافراد ب نیا. کنند یتوجه م) برند( کاال يتجار
  . شناخته شده دارند يتجار

 قیاز طر يخانواده و دوستان و در مرحله بعد قیدر مرحله اول از طر انیدرصد پاسخگو 50از  شیب -
  .ابندی یماطالع  دیخدمت جد ایکاال  کی يها یژگیاز و مایوسصدا

 غاتیخدمت خاص در متن تبل ایکاال  کیبه استفاده از  ازیدر زمان ن انیدرصد پاسخگو 50از  شیب -
  . کنند یجستجو و دقت م

  .اند کرده یابیخدمت خاص را متوسط ارز ایکاال  دیبر خر غاتیتأثیر تبل انیاز پاسخگو یمین بیقر -
اطالعند و در صورت تأثیرات  یب یبازرگان امیپ کی از حقوق خود در مواجهه با انیدرصد پاسخگو 94 -



  مجموعه مقاالت چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران    130

  

  .با آن مقابله کنند دیدانند چگونه با ینم غیتبل کیسوء 
قرار  ونیزیو تلو ویپخش شده از راد غاتیخصوص تبل و به غاتیاز مردان تحت تأثیر تبل شتریزنان ب -

محصوالت آشنا  يها یژگیبا و خصوص زنان خانواده و به ياعضا قیاز همه از طر شتریمردان ب. رندیگ یم
  . رندیگ یقرار م یطیمح غاتیتحت تأثیر تبل شتریو بعد از آن ب شوند یم

 ایکه به کاال  یخصوص زمان به. دهند یتوجه نشان م غاتیتبل ياز مردان به متن و محتوا شیزنان ب -
   یغاتیتبل يها امیاز مردان تحت تأثیر پ شتریب زیبه همان نسبت ن. داشته باشند ازین یخدمت خاص

  .رندیگ یقرار م
  .دارند ییآشنا غاتیو مقررات حاکم بر تبل نیاز زنان با قوان شیاصوالً مردان ب -
عوامل  ریخدمت خاص در مردان مؤثرتر از سا ایکاال  دیخر يبرا میبر تصم) برند(کاال  ينام تجار -
  . دهند یوجه قرار ممحصول را مورد ت کی يدر مقابل زنان در اکثر موارد کاربر. است

برند، (عبارتند از نام تجاري  انیخدمت خاص مورد توجه پاسخگو ایکاال  دیعناصر تأثیرگذار بر خر -
کاال  یخصوص در زنان، معرف به...) صدا، رنگ و ر،یتصو(خدمت، نحوه ارایه اطالعات  ایبه مصرف کاال  ازین

کاال  یسال و معرف 30تا  20 یسن يها ص در گروهخصو به...) و گرانیورزشکاران، باز(توسط افراد شاخص 
  .باالتر یسن يها خصوص در گروه به...) مقامات، مسئوالن و(توسط افراد شاخص 

  :عبارتند از بیاعالم شده است به ترت انیپاسخگو يکه از سو غاتیعناصر تأثیرگذار تبل ریسا
  غاتیمناسب کاال و خدمات در تبل متیاعالم ق -
  روزمره یاستفاده از کاال در زندگاعالم تأثیر  -
  مشخصات کاال انیصداقت در ب -
  با محصوالت مشابه سهیکاال در مقا يایاعالم مزا -
  بعد از فروش یخدمات يها سیاعالم سرو -
  ینید يها از شاخصه يریگ بهره -

  يریگ جهینت
 تواند یاست که م یموضوعات نیزتریبرانگ از بحث یکی یبازرگان غاتیدر تبل يا اخالق حرفه مقوله

 ،يرا از اغواگر غاتیکنندگان اعالم و تبل  کاال و خدمات به مصرف یرا در معرف یو ارزش یاخالق ياریمع
گفت نقش  توان یم جرأتبه . حذر دارد بر يکاال به مشتر حیناصح هیو ارا یافکار عموم بیفر ،ییبزرگنما

 یطرف یب ت،یشفاف( غیتبل یاصول و مبان جیلم و تروناسالم از سا غاتیتبل فیوسو دادن و تلط اخالق در سمت
به صراحت بر اصل منفعت  يتجار غاتیکه تبلنیوجود، با توجه به ا نیبا ا. است ریانکارناپذ) و صحت

  . ماند ینم یاخالق باق يبرا يادیز يجا شود، یخدمات مبادله م ایاستوار است و پول با کاال  امیفرستنده پ
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 دکنندهیتول انیم ییها باعث شده است واسطه یاجتماع اتیدر ح فیوظا میو تقساقتصاد بازار  تیواقع
ها بر عهده دارند، اما نقش  فروش ها و خرده فروش نقش را معموالً عمده نیا. ندیکننده به وجود آ و مصرف

ت آشنا مخاطب را با محصوال هذائق توانند یکه م ییها عنوان مجموعه در فروش کاال به یغاتیتبل يها شرکت
 غاتیتبل  وهیاخالق در ش مسئلهرو  نیاز ا. دارد یفروش و عمده یفروش خرده يها فراتر از روش یتیکنند، اهم

  .ردیمورد توجه قرار گ دیاست که همواره با یاز اصول یکی) بودن آن منصفانه( یبازرگان
 دیبا ،يو مشتر اصل منافع صاحب کاال و خدمت تیو فروشنده و رعا داریخر انیاساس رابطه م بر

  :خدشه وارد نشود غاتیدر نظر گرفته شود تا به منصفانه بودن تبل یاصول
مخاطبان از  یآگاه ،یبازرگان امیپ کی یرسالت اصل :یبازرگان امیپ دهنده یاول، نقش آگاه اصل

 یاگر با آموزش همراه باشد، در بهبود زندگ یبخش یآگاه. است یانسان یدر زندگ دهیپد کیحضور 
  . کند یم فایا يها نقش مؤثر انسان یماعاجت

 ییالبته اصل بزرگنما. محصول، دروغ مطرح نشود يها یژگیو انیب يبرا :از دروغ زیدوم، پره اصل
است، اما دروغ بدان  غیشرط تبل د،یتأک. شده است رفتهیپذ غاتیدر صنعت تبل یبازرگان غاتیدر تبل

  .خدمت وجود ندارد ایر آن کاال که د دینسبت ده ییرا به کاال یمعناست که صفت
و مورد  شود یوارد م یغاتیتبل يها که در طرح یخدمت ایکاال  :سوم، دارا بودن استانداردها اصل

خدمت،  ایبرخوردار باشد و عالوه بر صاحب کاال  تیفیو ک یاز استاندارد، سالمت دیبا رد،یگ یقرار م تیحما
  .داشته باشند نانیتبلیغ اطم ردخدمت مو ایاستانداردها در کاال  نیا تیاز رعا دیبا زین یغاتیتبل يها شرکت

 یخدمت، اصل اساس ایاستفاده از محصول  يایو مزا ها یژگیطرح و :چهارم، رقابت منصفانه اصل
  ..شود یمحسوب م یراخالقیصنعت غ نیمحصوالت مشابه در ا بیاما اعالم معا ،است غاتیتبل

 :کاال ندارد تیفیبا ک یکه ارتباط زیبرانگ جاذبه يها هاز مؤلف يپنجم، استفاده ابزار اصل
با محصول ارتباط داشته باشد،  که آنبدون  کند، یم جادیکه در مخاطب، جاذبه کاذب ا ییها استفاده از روش

با  یارتباط موضوع چیه کهکاال  غیتبل يمحبوب برا يا شهیمثال استفاده از هنرپ يبرا. است یراخالقیذاتاً غ
  .ه باشدآن نداشت
 نیبا ا :بزرگساالن يانگار کودکان و نوجوانان و ساده يششم، سوءاستفاده از زودباور اصل

تأثیر احساسات و  تحت تر شیتر است و ب کم  شمندانهیفرض که در کودکان و نوجوانان امکان تعقل اند
ر پدران و مادران در ب میرمستقیغ يتأثیرگذار يآنان برا يرو میمستق يهستند، تأثیرگذار يا عواطف لحظه

  .است یراخالقیغ د،یخر
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   شنهادهایپ
 نیدر ا. مجدد داشته باشد فیتعر يتجار غاتیتبل دیقرار باشد حوزه اخالق در نظر گرفته شود، با اگر

  . ردیدو مؤلفه مورد توجه قرار گ دیبا فیتعر
 شیافزا. (دهند شیزاشان اف مخاطبان را نسبت به حق انتخاب یدرصدد هستند آگاه يتجار غاتیتبل -

  )یسطح آگاه
استفاده از خدمات،  ایکاال  دیخر يدر مخاطب، برا یسطح آگاه شیبا استفاده از افزا يتجار غاتیتبل -

  ) لیرغبت و تما جادیا. (کند یم جادیرغبت ا
 غاتیکالن، تبل لیدر سطح تحل. ردیگ یکالن و خرد مورد توجه قرار م لیدو سطح تحل فیتعر نیا با

. شود یساز گردش چرخه اقتصاد م نهیبه حال جامعه است، چرا که زم دیو مف يالزمه رونق اقتصاد یگانبازر
بحث رقابت مطرح  ،خرد لیاما در تحل ،است ریپذ هیامر توج کی يتجار غاتیوجود تبل دگاهید نیبا ا

  .ردیگ یحوزه مورد توجه قرار م نیبحث اخالق در ا تر قیدق ریبه تعب. شود یم
  : شده است لیتشک یو اشتراک يتجار ،یاز سه نوع عموم ایدن يا رسانه نظام

پخش  یها آگه رسانه نیدر ا. شود یم نیتأم یعموم يدرآمدها قینوع اول بودجه رسانه از طر در
 يها رسانه گریمهم در د نیا. کند یپخش نم ینوع آگه چیانگلستان ه یس یب یب ونیزیکه تلو چنان. شود ینم

  . صادق است زین یطیمح غاتیمطبوعات و تبل لیاز قب یجمع
 نیکاال تأم غیبابت تبل  یخود را از محل پخش آگه ازیهستند که بودجه مورد ن يتجار يها رسانه دوم

  . کنند ینم افتیاز مردم پول در ایاز دولت  یجمع يها رسانه نیا. کنند یم
که از نظام اشتراك استفاده کرده و از  هستند یکابل يها ونیزیتلو لیاز قب یخصوص يها سوم رسانه نوع

  .کنند یم افتیتحت عنوان اشتراك شبکه در یماهانه مبلغ/ مخاطبانشان ساالنه 
  : ردیمورد توجه قرار گ یرانیجامعه ا یجمع يها نکات در رسانه یالذکر برخ توجه به موارد فوق با
 یقانون يدهایو نبا دهایکه به با غاتیجهان در کنار قانون تبل يکشورها گریهمانند د رسد یبه نظر م -

ناظر بر  يشود و نهاد میتنظ غاتیصنعت تبل یصنف ينهادها ياز سو ینامه اخالق الزم است نظام پردازد، یم
 نیدر ا. صنعت حاکم شود نیا رحقوق مخاطبان چرخه سالم ب تیشود تا با رعا نیینامه تع نظام نیا ياجرا

 يها ها و آژانس کانون( یبازرگان يها امیپ دآورندگانیپد نیدمات و همچنراستا الزم است صاحبان کاال و خ
 ییناظر، قدرت اجرا ينهادها نینامه باشند و همچن نظام نیمفاد ا يملزم به اجرا يندیفرا یط) یغاتیتبل
  .  اعمال نظارت داشته باشند يبرا

 يها امیت از انتشار و پخش پالزم اس شوند، یم نیتأم یعموم يها که از بودجه یعموم يها رسانه -
 یجمع يها رسانه گریاز د شتریب ونیزیو تلو ویاز جمله از آنجا که بر اساس آمار، راد. برحذر باشند یبازرگان
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 ياز سو یبازرگان يها امیخاب و پخش پتبان تأثیرگذارند، الزم است بر انکاال و خدمات بر مخاط یدر معرف
و  یاز خدمات عموم ران،یا یاسالم يجمهور يمایصداوس. ردیانجام گمسئوالنه  تیریمد ،یرسانه جمع نیا

 دهندگان یافزون بر آن از آگه کند، یاستفاده م...) قبوض آب و برق و ات،یبودجه نفت، مال( یاز بودجه عموم
حقوق مخاطبان بر اساس منافع سازمان و صاحبان کاال و خدمات  هو بدون توجه ب کند یم افتیپول در زین
 نیب یموارد حت یرسانه در برخ نیا. کند یپخش م یآگه) تیبدون محدود(در هر زمان ) دهندگان یآگه(

 ی، آگه)یمشارکت دیدر قالب برنامه تول(برنامه و تحت عنوان برنامه  يموارد به جا يا در پاره یها و حت برنامه
 انیم یرا بدون آگه ونیزیتلو يها محدود شود تا شهروندان بتوانند برنامه دیبا تیوضع نیا. کند یپخش م

 که آننه . بودن آن آگاه باشند یآگه تیاز ماه کنند یرا مشاهده م یاگر آگه یمشاهده کنند و حت يا برنامه
تر  یاخالقریغ یزمان طیشرا نیا. رندیقرار گ ها یبرنامه موردعالقه خود تحت تأثیر آگه يبه تصور تماشا

پخش برنامه پنگول کودکان با مشارکت : نمونه. (شود یان ساخته مکودک يبرا يا که برنامه شود یمحسوب م
 نیا غاتیبرنامه به تبل نیمشارکت کننده در ا يها ها که به بهانه حضور فرزندان کارکنان سازمان سازمان
بلکه . شود یمحدود نم ونیزیو تلو ویراد یتنها به رسانه عموم مهم نیالبته ا). شود یها پرداخته م سازمان

قاعده  نیا زین کنند یاستفاده م یعموم يها که از بودجه یاتیاز جمله نشر یعموم یجمع يها رسانه رگید
 غاتیتبل( یغاتیتبل يتابلوها نیو همچن... اطالعات و هان،یک ران،یا لیاز قب یاتینشر. ستندین یمستثن

  . اند جمله نیاز ا زین) ها شده در محل سازمان نصب یطیمح
 ،یعموم طیمتناسب با شرا شود یها در نظر گرفته م رسانه يکه برا ینامه اخالق مالزم است در نظا -
 یعموم يها که از بودجه یعموم يها رسانه. در نظر گرفته شود یبودنشان سقف آگه یو اشتراک يتجار

در درج و  ییها تیالزم است محدود يتجار يها رسانه. ندارند یحق درج و پخش آگه کنند یاستفاده م
 امیبر اساس مدت زمان پخش پ ها تیمحدود نیا يریو تصو یصوت يها در رسانه. داشته باشند یآگهپخش 
مشخص  ها امیپ نیا یاشغال يمهم بر اساس فضا نیا یچاپ يها و در رسانه شود یمشخص م یبازرگان

 یخش آگهشان قادر به درج و پ مشترکان لیهستند که با توجه به تما یاشتراک يها تنها رسانه. شود یم
 شان يازهایها و ن رسانه خود مخاطبان هستند که بر اساس خواسته نیچرا که در ا. هستند تیبدون محدود

  .کنندآن را قطع  ای دیاشتراك خود را تمد توانند یم
 يواحد برا تیریحقوق مخاطبان، الزم است مد تیرعا ياز آن است که برا یامروز حاک طیشرا -

رسانی وزارت فرهنگ  و اطالع غاتیالبته بر اساس قانون در حال حاضر دفتر تبل. ددر نظر گرفته شو غاتیتبل
اصول حاکم بر صنعت  تیبه منظور رعا رسد یعهده دارد، اما به نظر مرا بر تیریمد نیا یو ارشاد اسالم

  . برخوردار باشد يشتریب تیالزم است رفتارهاي نظارتی و حاکمیت این دفتر از قاطع غاتیتبل
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موارد  یدر برخ(مصرف  ازین جادیموجب ا ،یجمع يها در رسانه يتجار يها یشک حجم و نوع آگه یب -
 غیاست که هر تبل نیا غیصنعت تبل یاز جمله اصول اخالق گرید ياز سو. شود یدر مخاطب م) کاذب ازین
 یرانیمعه اجا يتجار غاتیدر تبل گاه چیمهم ه نیاما ا ،باشد یمتناسب با سطح درآمد متوسط عموم دیبا

 ادیز یلیخ شوند، یم غیتبل رانیا یجمع يها که در رسانه یالبته تعداد کاال و خدمات. شود یلحاظ نم
 یدر سطح افکار عموم یصنف يتعداد محدود الزم است تحت کنترل و نظارت نهادها نیاما هم ،ستندین

  . شوند غیو تبل یمعرف
بر نحوه  کیتفک نیا. برخوردار است یاز اهمیت خاصمخاطب  يها گروه کیتفک ،یبازرگان غاتیدر تبل -
کننده خاص و  هر کاال و خدمت، مصرف گریبه عبارت د. مؤثر است غیتبل يبرا یکاال و رسانه انتخاب یمعرف

 غاتیتبل یاخالق يها شاخص برلذا نهاد ناظر . کننده را دارد و مصرف غیمتناسب با نوع تبل یرسانه ارتباط
 قیاز طر دیمختلف با یو جنس یسن يها گروه یمصرف يکاالها. م نظارت داشته باشندمه نیالزم است بر ا

  .مخاطب باشند يها گروه طیشوند که متناسب با شرا یمعرف ییها رسانه
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 يبرا یونیزیتلو دیاستفاده از روش خر يهاامدیپ یبررس
  کننده و صاحب رسانه مصرف دکننده،یتول

  ی، کارشناس ارشد تبلیغات و بازاریابی دانشکده صداوسیماطالب الهه شاه
  

 :مقدمه

اطالعات و ارتباطات و همگرایی بین این دو، تحوالت نوینی را در عرصه  آوري فنروزافزون  پیشرفت
دنیایی است که در آن مرزهاي زمان و مکان داد و ستد متحول  ،دنیاي پیش رو. ستتجارت ایجاد کرده ا

خود را در هر  هاي هارتباطات، نیازها و خواست آوري فنتواند به کمک ابزارهاي نوین و  شود و هر کس می می
 .شرایطی برآورده سازد

 جدیديبراي نیل به اهداف جالب و عالوه بر کارکردهاي اولیه، ) ها و حتی دیگر رسانه(تلویزیون  امروزه
اي که به مثابه  شبکه. فروش کاال است ،هاي تلویزیونی یکی از اهداف تأسیس کانال. شوند به کار گرفته می

توانید در حالی که در منزل و روي مبل  می ماکند و ش اي عمل می ویترین یک فروشگاه بزرگ و زنجیره
 ،از آن خرید کنیدهمان حال ده و در گاه تلویزیونی دیدن کرکنید از این فروش راحتی خود استراحت می

 !بدون اینکه الزم باشد از منزل خارج شوید

هاي زیادي است که در کشورهاي مختلف دنیا رواج پیدا کرده و مورد استفاده  روش خرید کاال سال این
و فروش کاال را  غیوش تبلر نیدر این پژوهش در پی آن هستیم که پیامدهاي استفاده از ا. گیرد قرار می

 .میابیب غاتیکننده و صاحب رسانه با استناد به نظر کارشناسان تبل مصرف دکننده،یتول يبرا

 .خرید تلویزیونی م،مستقی –پاسخ  غاتیبازاریابی مستقیم، تبل :کلیدي واژگان
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 ضرورت انجام تحقیق -1

زیرا تصور  ،دانند ه و خطرناکی میکنند کارشناسان، صنعت تبلیغات عصر حاضر را عامل نگران بعضی
کنند این صنعت بر اصل خودکاري و اتوماسیون متکی است و به شکلی گستاخانه خود را به تمام  می

اصلی  دفه ،در حالی که اگر با نظري مثبت نگاه کنیم. کند دهد و تحمیل می هاي بشري تسري می پدیده
ها،  میان تمامی محرك» ریزي شده برنامه«اهنگی رسانی است؛ یعنی برقراري نوعی هم آگاهی ،تبلیغات

مک . (برد ها و تجهیزات الکترونیکی بهره می آرزوها و اقدامات انسانی و براي رسیدن به این هدف از روش
 ).264ص  ،1377لوهان،

هاي خاص خود  هاي هر دوره، ویژگی با گذر زمان تغییرات زیادي داشته و متناسب با پیشرفت تبلیغات،
هاي ارتباطی و اطالعاتی، شاهد به وجود آمدن  آوري فنامروزه با پیشرفت در عرصه . را بوده استرا دا
هاي جدیدي از تبلیغات هستیم که طیف متنوعی از اشکال گوناگون تبلیغات، از تبلیغات در شبکه  شکل

  قیم را مست - هاي تلفن همراه و تبلیغات پاسخ جهانی اینترنت گرفته تا تبلیغات از طریق گوشی
 .شود شامل می

مستقیم و دالیل رشد آن در جامعه امروز  –درباره تبلیغات پاسخ ) 1383(برنت و موریارتی  ولز،
 :گویند می

هجوم زنان به . در حال رشد است ،یفن لیمستقیم، هم به دالیل اجتماعی و هم به دال - پاسخ  تبلیغات
به عالوه هم . هاي تک والدي، دو دلیل اجتماعی آن استبازار کار در چند دهه اخیر و افزایش تعداد خانوار

آنان مایل نیستند اوقات . مردان و هم زنان، امروزه چنان مشغول به کارند که خرید برایشان مشکل است
ها،  آوري فنپیشرفت در . فراغت گرانبهاي خود را صرف یافتن جاي پارك کنار یک فروشگاه بزرگ کنند

   تر کرده است منفعتگان، پرکنندبازاریان، کارآمدتر و براي خرید ا برايتبلیغات پاسخ ـ مستقیم ر
 ).553ص (

هاي ارتباطی که جامعه ما  آوري فنبه این تغییرات مهم هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه  توجه
کارگیري این روش  موقعیت اقتصادي مناسبی که در به هم از آن مستثنی نیست و همچنین استفاده از

ضرورت  ید،آ تولیدکنندگان داخلی، سیماي جمهوري اسالمی ایران و همه اقشار جامعه به وجود می براي
 .کنند انجام این تحقیق را نمایان می
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 ها هیو نظر میمفاه -2

 :تعریف مفاهیم -1-2

  1بازاریابی مستقیم -

با مشتري احتمالی استفاده مستقیم، نوعی از بازاریابی است که از رسانه براي تماس مستقیم  بازاریابی«
ولز، برنت و موریارتی، (» کند کند و پاسخی را بدون دخالت یک خرده فروش یا فرد فروشنده ایجاد می می

 ).551ص ،1383

  
  2ممستقی –پاسخ  غاتیبلت -

آن  امیاستفاده کند، اما پ میو از جمله پست مستق یغیتبل لهیممکن است از هر وس غاتینوع از تبل نیا
. متفاوت است کنند، یم قیرا تشو ییفروش کاال ماًیفروش که در آن، مستق و خرده یمل غاتیتبل امیبا پ

 يها راه ریسا ایپست  قیطرپاسخ دهد و محصول از  ام،یپست به پ ایتلفن  لهیبه وس تواند یکننده م مصرف
 ).44، ص1383ولز و دیگران، ( شود یداده م لیتحو يبه و یکاالرسان

  
  3یزیونیخرید تلو -

هاي  کننده از روش تبلیغاتی خرید تلویزیونی که براي فروش کاال و خدمات به مصرف هاي برنامه
کنندگان براي درخواست راهنمایی بیشتر از  مختلفی مثل فروش مستقیم از طریق تلویزیون، تشویق مصرف

از یک محل  دراي بازدیکننده ب ارایه پیشنهاد به مصرف(فروشی سنتی  طریق پست یا اینترنت؛ یا خرده
 )   Electronic Retailing Association, 2003( .کند استفاده می) خرده فروشی

هاي پیشنهاد شده در آگهی تلویزیونی که شماره تلفن یا نشانی  تواند با استفاده از راه می کننده مصرف
 .داخت وجه دریافت کندایمیل خاصی است، کاالي خود را سفارش داده و آن را در منزل و در ازاي پر

 کارشناسان تبلیغات -

برجسته علم تبلیغات در ایران ) مؤلفان، مدرسان و فعاالن(نظران  منظور از کارشناسان تبلیغات، صاحب
 .نیز آشنایی کافی داشته باشند» خرید تلویزیونی«هستند که با موضوع 

                                                         
 

1. Direct Marketing 
2   . Direct-Response Advertising 
3. Television Shopping 
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 مبانی نظري -2-2

 تبلیغ - 2- 2- 1

تبلیغات، اطالعاتی کنترل شده، قابل «: بریم ماي تبلیغات بهره میاز کتاب راهن غیتبل فیتعر يبرا
کند  تبلیغات تالش می. »شوند هاي ارتباط جمعی ارایه می کننده است که توسط رسانه تشخیص و قانع

ویژه متقاعد  صمیمیکنندگان را از وجود کاالیی خاص آگاه کند و از این طریق، مردم را به اتخاذ ت مصرف
شود هدف تبلیغات، هدایت و کنترل رفتار خرید و سوق  گفته می. والً خرید آن محصول استسازد که معم
سان تبلیغات یکی از اشکال کنترل و  بدین. کنندگان به سوي کاالیی به جاي کاالي دیگر است دادن مصرف

 یک طیف مشخص تولیدات دست به انکند از می کنندگان را ملزم می هدایت اجتماعی است که مصرف
  کند  انتخاب بزنند و همچنین معیارهاي رفتاري مناسبی براي شرایط اقتصادي جاري تعیین می

 ).188-189صص(

- نام تجاري، تبلیغات خرده فروشی، تبلیغات سیاسی، تبلیغات کتاب راهنما، تبلیغات پاسخ تبلیغات
و تبلیغات تعاملی از  نهادي، تبلیغات خدمت عمومی/ اي مستقیم، تبلیغات کسب و کار، تبلیغات مؤسسه 

مانند روزنامه، (هاي چاپی  به رسانه وانت هاي تبلیغی نیز می از انواع رسانه. اقسام بنیانی تبلیغات هستند
، هدایاي )مانند بیلبورد، بنر(، وسایل نصبی )مانند رادیو، تلویزیون، اینترنت( یهاي پخش ، رسانه)مجله

 .تبلیغاتی و پست مستقیم اشاره کرد

 تبلیغ در تلویزیون -2-2-2

آید، بیشتر رادیو و به ویژه تلویزیون را  شک هرجا صحبت از وسایل تبلیغات بازرگانی به میان می بدون
این امر آن است که رادیو و تلویزیون از هر نوع وسیله دیگر تبلیغی بیشتر  لیدل. کنید در نظر مجسم می

هاي گوناگون و  از نظر داشتن برنامه اون جاي سابق رادیو رگیرد، اما امروز تلویزی مورد استفاده مردم قرار می
تلویزیون در دنیا به ویژه در دهه اخیر به لحاظ کمی و . بینندگان و شنوندگان مختلف اشغال کرده است

هاي زیادي در تلویزیون به  در کشور ما نیز در دهه اخیر شاهد پیشرفت. کیفی پیشرفت زیادي کرده است
هاي تلویزیون از دو شبکه یک و دو به چندین شبکه  شمار شبکه. ایم هها بود و تعداد شبکهویژه از نظر کمی 

توان به  یم ونیزیدر تلو غیتبل يایاز مزا). 216 -217، صص1382 ان،یمحمد(تقریباً ملی رسیده است 
حرکت به  و ریصدا، تصو بیباال و استفاده از ترک یحواس مخاطب، توجه، پوشش و دسترس يبرا ادیجاذبه ز

 .کرد شارها ژهیطور و

 خرید تلویزیونی - 2- 2- 3

تبلیغ یک فرآورده یا . تر از مخاطبان روزنامه شهري دسترسی دارد به مخاطبانی بسیار گسترده تلویزیون
نظر  توان به راحتی به مخاطب مورد از طریق تلویزیون می. بخشد خدمات از تلویزیون، به آن اعتبار می
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هاي  و به خانم اورزيهاي کش ن حین پخش کارتون، به کشاورزان هنگام پخش گزارشبه کودکا: دست یافت
اي  تلویزیون، امکان تبلیغ خالقانه را در حد گسترده. هاي خانوادگی هفتگی دار، زمان پخش مجموعه خانه

ز را به او توانید مخاطب را به همه جا ببرید و تقریباً همه چی با یک دوربین فیلمبرداري می. کند فراهم می
یک محدوده معین نسبت به رادیو کمتر است، مخاطبان هر  نیهاي تلویزیو با آنکه تعداد شبکه. نشان دهید

هاي متفاوت را فراهم  شوند و این امکان دستیابی به گروه هاي بیشتري تقسیم می شبکه تلویزیونی به بخش
 ).396- 397، صص1381زیگموند و دامیکو، (سازد  می

کنندگان در امر  کنند پس از نمایش آگهی، با استفاده از رفتارشناسی مصرف غات، سعی میتبلی محققان
دهندگان، میزان تأثیر  اما گروهی دیگر از آگهی ،بندي کنند کنندگان را طبقه مصرف خرید، گرایش و حافظه
این عده موافق با . بخورد زنگهایشان  مانند تا تلفن آنها منتظر می. سنجند تري می آگهی را به روش ساده

دهندگان در پایان آگهی این جمله را جاي  هاي معمولی، آگهی در آگهی. هاي واکنش مستقیم هستند آگهی
کنند که  دهندگان گمان نمی کدام از آگهی هیچ. »این محصول را امتحان کنید«: دهند که می

ترین فروشگاهی که  دیکبه نز یزند،خ کنندگان بعد از شنیدن این جمله از صندلی خود برمی مصرف
در بهترین حالت، آنها امیدوارند که بتوانند تمایل به خرید را در . خرند روند و محصول را می شناسند، می می

کننده نسبت به یک محصول و کار روي حافظه او،  ایجاد احساس مثبت در مصرف. کننده ایجاد کنند مصرف
کنندگان را وادار به یک کنش  هاي واکنش مستقیم، مصرف هیاما در آگ ،تواند عاملی مؤثر در خرید باشد می
 ).337 -338، صص1383بالدوین، (کنند و این به طور دقیق آن چیزي است که آنها به دنبالش هستند  می

 غیتبل ع،یرا با مخاطبان وس یاست که محصول یمیمستق ابانیبازار يبرا يا رسانه عمده ون،یزیتلو
 رییشرکت آوون با تغ. [...] دارند یونیزیتلو غاتیتبل شیرو به افزا يها نهیهز يبرا یو بودجه کاف کنند یم
 یونیزیتلو يها یاز آگه ییاه و فروش خانه به خانه، به پخش مجموعه يا مجله غاتیخود از تبل یسنت وهیش

روش توانست ف یتلفن مجان کی قیمحصوالت آوون از طر دیخر يزنان برا قی، به منظور تشو1992در سال 
  ، 1383 گران،یولز و د( درصد داشته است 33معادل  یشیدرصد باال برد و اقالم سرآمد فروش، افزا 13را 

 ).573ص 

 مختصري درباره تاریخچه خرید تلویزیونی -3-2-2- 1

هاي  هاي تبلیغاتی بودند که در ساعات پایانی روز  از شبکه هاي خرید تلویزیونی، برنامه آغاز، برنامه در
تا آنجا که . تري به خود گرفت تر و مهم کم این شیوه فروش کاال، شکل جدي اما کم ،شدند پخش میرایج، 
هاي فروش  ساعته به پخش برنامه 24 وراي به ط کابلی و ماهواره آوري فناي با استفاده از  هاي جداگانه شبکه

هاي خرید در خانه  نه برنامهاي که در زمی ترین شبکه مشهورترین و گسترده 1985در سال . کاال پرداختند
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در اروپا شروع  1993نام دارد، در آمریکا تأسیس شد و متعاقباً از نوامبر  1»سی. وي. کیو«کند و  فعالیت می
   2هاي جمعی بزرگ دنیا راپرت مرداك سی متعلق به مالک رسانه. وي. کیو ییکانال اروپا. به فعالیت کرد

تخصصی اقدام به معرفی کاالهاي گوناگون در قالب  ورت فوقساعته به ص 24این شبکه به طور . است
بینندگان این شبکه، با مشاهده اجناسی که از طریق تلویزیون معرفی . کند هاي یک ساعته می برنامه

نظر خود را سفارش  با مرکز مربوطه تماس گرفته و کاالي مورد  800شوند و استفاده از سیستم تلفنی  می
 ).1373،محمد جعفري(دهند  می

ترین  نیز جزو بزرگ 4وي. و وي 3ان. اس. هاي اچ سی، شبکه. وي. ایاالت متحده پس از کیو در
هستند که در  یان دو شبکه کابل. اس. و اچ یس. يو. ویک يها شبکه. هاي خرید تلویزیونی هستند شبکه
هاي خرید  که، میزان خرید از شب1995در سال . اند مشترك داشته ونیلیم 52از  شی، ب1990سال 

سی به تنهایی به رقم . وي. ، کیو1996در سال . بیلیون دالر تخمین زده شد چهارتلویزیونی در مجموع، 
فروش نسبت به سال افزایش  ٪23اي دست یافت که معادل  بیلیون دالر در فروش شبکه 84/1فروش 
میلیون  84 اطره را به خمیلیون بست 50سی توانسته بود بیشتر از . وي. در این سال  کی. است 1995

 آورد و حدود دو مشتري جدید به دست می 150000سی . وي. هر ماه کیو. تماس تلفنی، حمل و نقل کند
صرفه براي رشد خرید  انداز بهینه و به رغم رشد چشمگیر و چشم اما علی ،کنند سوم آنها مجدداً خرید می

محصوالت،  شینبودن آزما سریرا مطرح کرد که ماین بحث  1994در سال  5تلویزیونی در آینده، سولومون
هاي  درصدي کاال در شرکت 40تا  20شود و این دلیل بازگشت  یک مانع براي خرید تلویزیونی محسوب می

. درصدي از بازگشت کاالهاي خود ارایه داده است 30ان یک گزارش . اس. شبکه اچ. فروش تلویزیونی است
به خاطر نبود امکان ارزیابی کاال قبل از خرید باشد، زیرا دلیل عمده تواند  این میزان زیاد مرجوعی می

گردانندگان . ها، منطبق نبودن آنچه مشتري انتظار داشته با آنچه دریافته کرده، عنوان شده است بازگشت
تر از خرید  ارزان %20کننده تا  سی امیدوارند که خرید از طریق این شبکه براي مصرف. وي. شبکه کیو

 ).Kim & Lennon, 2000, PP 301-303(شود  امگاهی تمفروش

 هاي خرید تلویزیونی محتوا و زمانبندي برنامه - 2- 2- 2-3

فروش هر  يبرا میمستق -پاسخ غاتیدر تبل يگذاریجا يخالقانه و راهبردها يکردهایشک، رو بدون
در مورد همه  رسد یممشترك که به نظر  يها یاز برجستگ یکی. متفاوت است اریخدمت، بس اینوع کاال 

                                                         
 

1. Q.V.C (Quality. Value. Convenience) 
2. Rupert Murdoch 
3. H.S.N (Home Shpooing Network) 
4. V.V (Value Vision) 
5. Solomon 



 ١٤٣ کننده و صاحب رسانه مصرف دکننده،یتول يبرا یونیزیتلو دیاستفاده از روش خر يامدهایپ یبررس
 

  
  

 غات،ینوع تبل نیمعنا که در ا نیبه ا. عمل است کیاقدام به  کند، یصدق م میمستق -پاسخ غاتیانواع تبل
 دیخر ایپرسشنامه  کیپاسخ به  شگاه،ینما کیرفتن به  ،یبررس کی رینظ  -گرا وجود دارد هدف عمل کی
 غاتیتبل زیوجه تما. ندارند یدر آن دخالت فروش ندگانیاست و نما یغیتبل امیپ جهیکه نت -محصول کی

 ای ينام تجار غاتیدر تبل »هدف«محصول، آن است که  ریتصو ای ينام تجار غاتیبا تبل میمستق -پاسخ
 - پاسخ غاتیاست که تبل یهیبد. بنا نهاده شده است دهیعق رییتغ اینگرش مثبت  ،یمحصول بر آگاه ریتصو

ولز و ( کند یگام دوم فروش را حذف م رایکارآتر باشد، ز اریروش بسارتباطات ف ثیاز ح تواند یم میمستق
 ). 16، ص 1383 گران،ید

تواند مردم را به سفارش کاالها از  آور باشد که بدانید نوع درست آگهی تلویزیونی می شاید برایتان تعجب
دهد که  می کشد و نشان آن است که مشکلی را پیش می» نوع درست«. طریق پست یا تلفن ترغیب کند

جویی تضمین کند،  هتواند آن را حل کند، بازگشت مقداري پول را به عنوان صرف چگونه کاالي شما می
 ). 124، ص1385اگیلوي، (کند  شامل قیمت باشد و بی پرده و سریع تقاضاي ارسال سفارش می

رفی کاال، قیمت، هاي خرید تلویزیونی را از قبیل مع خصوصیات برنامه 1997و لیو  در سال  استیلیک
از نظر . شوند، مشخص کردند سرگرمی، خدمات فروش و خدمات کلی که مربوط به پشتیبانی خرید می

شامل نوع کاال، نام تجاري، قدرت (کاال  -الف: گیرند ایشان، مشتریان هنگام خرید، این موارد را در نظر می
 -پ، )حراج یا کاهش قیمت، مقدار قیمت مثل قیمت پایین یا رقابتی،(قیمت کاال  -، ب)انتخاب و کیفیت

مانند معرفی مفید یا (خدمات فروش  - ت، )مندي به تماشاي برنامه، لذت و هیجان مثل عالقه(سرگرمی 
مانند ضمانت (خدمات کلی  -ثو  ) آگاهی بخشی مؤثر درباره محصول، محبوبیت مجري و نحوه معرفی

مک دونالد نیز در ). تنوع و و راحت و تحویل سریع کاالبرگشت، استفاده از کارت اعتباري، ساعات خرید م
هاي خرید تلویزیونی را به این شکل تفکیک  هاي ن تلویزیونی، محركااي با خریدار در مصاحبه 1995سال 
خصوصیات محصوالت، ارایه دستورالعمل براي کار یا  ایشپاسخگویان با کیفیت و قیمت کاال، نم: نمود

، جنبه تفریحی تماشاي شبکه خرید، سفارش )نحوه ارایه(ه میان مجریان محصول توسط مجري، مکالم
 ).Park & Lennon, 2005(شوند  آسان کاال و گستردگی نوع کاالها تحریک می

برنامه فروش  60آوري شده از  که به تحلیل اطالعات جمع 2000ال تحقیقی از کیم و لنون در س در
شود، در  ت درباره کاال به طور کلی توسط مجري ارایه میپوشاك پرداخته، مشخص شده است که اطالعا

 رخیهرچند ب. شود حالی که اطالعات خدمات مشتري به صورت نوشته روي صفحه نمایش داده می
اطالعات ضروري موقع خرید پوشاك مانند قیمت و رنگ هم توسط مجري و هم روي صفحه تلویزیون ارایه 

 Kim(شوند  کند که فراموش نمی ت سمعی و بصري، تضمین مینمایش اطالعات مهم به دو صور ،شد می

& Lennon, 2000.( 
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وقتی خریدار اطالعات بیشتري به . کند گیري خریدار بازي می نقش مهمی در روند تصمیم اطالعات،
برهمین اساس اگر ریسک . دست آورده، ریسک کمتري دریافت کرده و هدف خریدش ارتقا یافته است

از این . درو گیري تا مرحله خرید پیش می تا حد قابل قبول کاهش یابد، فرایند تصمیم مشاهده شده مشتري
ان است که رو نقش اطالعات در خرید تلویزیونی حیاتی است، زیرا تنها منبع اطالعاتی براي مشتری

  . گیري در صورت نیاز از آن استفاده کنند توانند هنگام تصمیم می
بندي، تولید و پخش  زمان ،فروش تلویزیونی ممکن است در سه شکلهاي  نظر زمانبندي، برنامه از

تر داشته  اي هستند که اگر حرفی پیچیده هاي شصت ثانیه واحدهاي انفرادي که معموالً آگهی) شوند، الف
تري راجع به محصول یا  هایی که حاوي اطالعات جامع آگهی) ب. کنند باشند، آن را در دو دقیقه بیان می

هاي تلویزیونی که براي پخش  شبکه) پ. کشند دقیقه طول می 30تا  15د و معموالً خدمات هستن
ساعته برنامه فروش انواع کاالها را با  24ها به طور  این شبکه. اند هاي خرید در خانه اختصاص یافته آگهی
 ).Electronic Retailing Association, 2003؛338، ص1383بالدوین،(کنند  هاي مناسب ارایه می قیمت

 :ها استفاده و رضامندي در انتخاب محتواي رسانه -4-2-2

که استفاده از تلویزیون بین مردم رواج پیدا کند و در دسترس  ، قبل از آن1950تا  1940هاي  سال بین
همگان قرار گیرد، کارشناسان علم ارتباطات سعی در شناخت این موضوع داشتند که مخاطبان از 

مطالعاتی . دارند ایتکنند و از برنامه موردنظر خود چه میزان رض هایی می چه استفاده هاي این رسانه برنامه
. ارایه شد» 1استفاده و رضامندي«اي تحت عنوان  براي یافتن پاسخ به این سؤال آغاز شد و در نهایت نظریه

را به این نکته جلب داد، بلکه توجه خود  این نظریه توصیفی درباره تأثیرات وسایل ارتباط جمعی ارایه نمی
کنند؟ این نظریه، مخاطبان را در انتخاب و  هایی را و چرا انتخاب می کرده بود که چه کسانی، چه برنامه

 ).590، ص1386فلور و دنیس، (اي فعال در نظر گرفت  هاي رسانه استفاده از محتواي برنامه

 کیفیت توجه به مخاطب -2-2- 4- 1

فرض اصلی . تغییر کامالً قاطعی در کیفیت توجه به مخاطب روي داد اثر نظریه استفاده و خشنودي، در
الگوي استفاده و خشنودي این است که افراد مخاطب، کم و بیش به صورت فعال، به دنبال محتوایی 

. فرد دارد) قو عالی(درجه این خشنودي، بستگی به نیازها . هستند که بیشترین خشنودي را فراهم کند
کند، احتمال اینکه آن محتوا را  ر احساس کنند که محتواي واقعی، نیاز آنان را برآورده میافراد هر قدر بیشت

 :اند ارایه کرده 1974در سال  2لگوي این رویکرد را بالمر و کاتزا. انتخاب کنند، بیشتر است
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 الگویی از رویکرد استفاده و خشنودي - 2- 1 شکل

 )274 ، ص1387ویندال، سیگنایزر، اولسون، (

شود،  لی است که از شرایط اجتماعی و روانی ناشی میئعلت استفاده از رسانه، تجربه کردن مسا پس،
و براي ) وجوي اطالعات، تماس اجتماعی ـ انحراف توجه، فراگیري اجتماعی و رشد ی از قبیل جستمسائل(

از رسانه، انتخابی  فادهر استاگ. شود ها می است که مخاطب دست به دامن رسانه) برآوردن نیازها(حل آنها 
شد آن را ابزاري شایسته براي حل مسئله به شمار آورد، یا حتی آن را واجد معنایی خاص براي  نبود، نمی

 ).1382مک کوایل، (استفاده کننده دانست 

 :گویند درباره استفاده و رضامندي می) 1376(سعیدیان و سرکیسیان  نیکو،

توان هدفمند تصور کرد و  ها را می بخش اعظم استفاده از رسانه -2ین مخاطبان فعال هستند بنابرا - 1
ـ ابتکار ذاتی مخاطبان، نیازها را 4اي که وقتی  ـ آن را در رقابت با دیگر منابع ارضاي نیاز دانست، به گونه3

ها را محقق  ياي از رضایتمند تواند دامنه گسترده ها می ـ استفاده از رسانه5دهد،  با انتخاب رسانه پیوند می
تواند براي پیش بینی دقیق الگوهاي رضامندي به کار رود،  ها به تنهایی نمی ـ محتواي رسانه6سازد، اگرچه 

تواند در محتواي رسانه یا در شرایط اجتماعی استفاده از رسانه  هاي حاصل شده می ـ منشاء رضامندي7زیرا 
 ).14ـ  15صص (باشد 

 اقناع هینظر -2- 2- 5

مند  به آن عالقه يادیاست که افراد ز يندیفرا یاست، ول یاز ارتباطات جمع يا فقط گونه اقناع گرچه
 لیاتومب ایچون نوشابه، قرص سردرد  ییفروش کاالها يبرا یکه از ارتباطات جمع يا دهنده یآگه. هستند
 يبرا یاتم يروین عینادر ص یعموم به کارگرفتن متخصصان روابط. زند یدست به اقناع م رد،یگ یبهره م

 نیتمام ا. اقناع است یامر، نوع نیا يآن متقاعد کردن مردم برا یو در پ یخطر جلوه دادن قدرت اتم یب
احتماالً اقناع . اشخاص به وجود آورند گریدر د یراتییتغ یارتباط جمع يها امیپ قیدارند تا از طر یافراد سع

 ریدوستان خود تأث یحت گرانیدارند تا بر د یافراد سع بوده است و قطعاً يبشر یاز زندگ یبخش شهیهم
 ).235، ص1387 گران،یو د ندالیو. (بگذارند

هاي  ریشه
اجتماعی و 

 روانشناختی باعث 

نیازهایی 
شود که  می

 نتیجه آنها 

هاي  انتظارات از رسانه
جمعی یا سایر منابع 

 است که سبب

گونه گونی 
الگوهاي عرضه 

 شود و  ها می رسانه

به برآورده شدن 
 انجامد و نیازها می

پیامدهاي دیگري نیز 
دارد که اغلب 

 .اند واسته بودهناخ
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نقش  انیم نیکه چهار عامل در ا دهد یافراد نشان م يمتقاعدساز نهیدر زم یتجرب يها پژوهش
 :دارند يا کننده نییتع

 .کند یرا منتقل م امیپ) یچه کس( امیمنبع پ - 1

 .شود ییه مارا) چگونه( امیپ تیماه - 2

 .ریگ امیپ يها یژگیو - 3

 ).147،ص  1379دادگران، ( امیپ افتیدر طیشرا ای امیپ طیمح - 4

 اقناع هیدر نظر دیجد يها يریگ جهت -5-2-2- 1

پاسخ  -محرك یکیمکان هیاقناع، دور شدن از نظر هیعمده در حوزه نظر رییتغ ریاخ انیدر سال احتماالً
 يها امیپ. کند یم قیکننده را تصد افتیبوده است که نقش فعال در یدگاهیشدن به د کیدر اقناع و نزد

و پردازش کنند، اثر  افتیرا در یچه اطالعات رندیبگ میکنندگان تصم افتیدر نکهیبر ا کوشند یم یاقناع
را در  ها امیکه افراد پ دهد یرخ م یاقناع زمان. مخاطب است لیتحل تیو اهم هینظر نیامر مب نیا. بگذارند

 .کند یم دیتأک کننده افتیبر انتخاب در کردیرو نیا. کنند ید درونخو

 یکپارچگی هیاقناع، نظر هیبه نظر دیجد کردیرو يها از نمونه یکیمعتقد است ) 1379( دادگران
فرض بر  کردیرو نیدر ا. را پرورانده است هینظر نیاست که ا ینورمن اندرسون از جمله کسان. اطالعات است

با موضوع  رتبطاست که افراد، تمام اطالعات در دسترس و م يا وهیش جهینگرش نت رییاست که تغ نیا
که  کند یم افتیرا در يدیکه شخص اطالعات جد یهنگام. سازند یم کپارچهی ای کنند یم بینگرش را ترک
 شخص به دهیوزن، عق نیا. کند یم نییآن تع يبرا یوزن و ارزش شود، ینگرش محسوب م رییمرتبط با تغ

شده است و  فیاطالعات تعر از يا قطعه یاحساس یابیارزش، تحت عنوان ارز. اطالعات آن است یدرست
در هم  توان یرا م یده و ارزش یده وزن. باشد یالعاده منف العاده مثبت تا فوق از فوق تواند یدامنه آن م

 ). 280ص ( دیقطعه اطالعات به دست آ تیضرب کرد تا درجه اهم

شده است که با موضوع نگرش  افتیتمام قطعات اطالعات در تیاهم يها از رتبه یبیشخص ترک نگرش
تا به  شوند یم بیبا هم ترک) ها رتبه ای(چگونه قطعات مختلف اطالعات  ستیهنوز روشن ن. مرتبط هستند

 به هم اضافه اه اند که طبق آن رتبه استدالل کرده یپژوهشگران با مدل یبعض. ختم شوند یینها ینگرش
. ندیآ یدرم نیانگیها به صورت م اند که در آن رتبه دفاع کرده یاز مدل گرید یکه بعض یدر حال شوند، یم

 یلینقش خ ،اقناع تر میقد يها از مدل ياریبا بس سهیاطالعات در مقا یکپارچگی هیآشکار است که نظر
نسبت  یافتیبه اطالعات در دیبارا که  یارزشکننده وزن و  افتیفرد در. دهد یم کننده افتیبه در يتر فعال

مفهوم  نیهمچن هینظر نیا. است یینگرش نها نییدر تع یاساس یدو مراحل نیکه ا کند یم نییداد، تع
 ). 280- 281، ص1379دادگران، ( کند یاز نگرش عرضه م يتر دهیچیپ
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 تحقیق   روش -3

بینی و کمک  براي پیشهاي کسب دانش گروهی است که فرایندي داراي ساختار  دلفی یکی از روش 
در حالی . آوري اطالعات و در نهایت، اجماع گروهی است گیري در طی راندهاي پیمایشی، جمع به تصمیم

» باید باشد/ تواند چه می«پاسخ دهند، دلفی به سؤال » چه هست«ها سعی دارند به سؤال  که اکثر پیمایش
 ). 175، ص1387احمدي، نصیریانی، اباذري،(دهد  پاسخ می

جا که  این پژوهش کارشناسان تبلیغات به عنوان جامعه آماري مورد توجه قرار گرفتند و از آن در
متخصص دلفی باید دانش کافی در زمینه موضوع مورد نظر داشته باشد و در بحث، درگیر و بر نتایج فرایند 

 يریگ نمونه يت بر مبنامعمول اس ،یکم يها شیمایافراد برخالف آنچه در پ نیتأثیر بگذارد، بنابراین، ا
در این پژوهش در نهایت،  )Benis B.C, 2004،405، ص 1384ببی، (.انتخاب شدند یقضاوت ایهدفدار 

نفر از کارشناسان تبلیغات که با موضوع خرید از طریق تلویزیون هم آشنایی کافی داشتند، با تیم  13
 .راهبري این پروژه همکاري کردند

  
 جیها و نتا یافته -4

که به خوبی با نحوه استفاده از  کنند اما به دلیل این دیده شده که افراد، کاالیی را خریداري می اربسی
کند یا باعث  کاربرد ناصحیح، عمر مفید کاال را کوتاه می. اند، از خرید خود ناراضی هستند آن آشنایی نداشته

را دور بیاندازد یا متحمل  کاالگیرد که  شود که در این صورت شخص تصمیم می صدمه زدن به آن می
 .اي شود تا اگر امکان داشته باشد آن را تعمیر کند هزینه

چون کاال یا خدمات مورد . شود هاي خرید در خانه تلویزیونی، این مشکل تا حد زیادي رفع می برنامه در
تبلیغی سنتی، هاي  برخالف روش. شود نظر به طور کامل معرفی شده و نحوه استفاده از آن توضیح داده می

کننده با معرفی کاال و تولیدشاید بتوان گفت . گیرد روش خرید تلویزیونی، کل فرایند فروش را دربر می
 .خدمات خود در چنین برنامه تلویزیونی، مثل این است که در هر خانه یک فروشنده شخصی دارد

هاي تبلیغاتی  ، برنامهآنهاهاي  يهاي مخاطبان و نیازمند از انجام تحقیقات بازاریابی در مورد ویژگی پس
) کننده مصرف(مخاطب رسانه . شوند هاي مناسب پخش می براي کاالهاي منتخب، تهیه و تنظیم و در زمان

که سبب شود تماشاي این شبکه  يا انگیزه. باید انگیزه کافی براي انتخاب این شبکه تلویزیونی داشته باشد
هاي این شبکه نشست و  که به تماشاي برنامه پس از این. نتخاب کندهاي تلویزیون ا را از بین تمام برنامه

کاالهاي مورد نیاز خود را در این شبکه مشاهده کرد، دیگر عوامل مثل قیمت، ضمانت، نحوه تحویل کاال، 
مشتري، گوشی تلفن را برداشته و با مرکز توزیع تماس بگیرد  کهنیز باعث شوند ... خدمات پس از فروش و
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شود که هم دفعات  رضایتمندي مشتري از خرید خود باعث می. یا خدمات مورد نظر را سفارش دهدو کاال 
هاي این شبکه بنشیند و باز هم از آن خرید کند و هم خرید به این شیوه را به  دیگر به تماشاي برنامه

 .کنددیگران توصیه 

اند تا  اطات به زیبایی در هم ادغام شدهبازاریابی و ارتب علومشود در این شیوه،  که مالحظه می طور همان
رفع  يبرا یدر اینجا انتخاب استفاده از رسانه به عنوان روش. یک مجموعه هدفمند به کار خود ادامه دهد

با رضایت از خرید کاالي دریافت شده  نهکاال به اختیار بیننده است و در نهایت رضایت از رسا دیو خر ازین
 .اند به هم وابسته

وگوي غیرمستقیم بین کارشناسان تبلیغات، سؤاالت را مورد  اده از روش دلفی و ایجاد گفتاستف با
 .شود هاي با اولویت برتر اشاره می بررسی قرار دادیم که به طور خالصه به پاسخ

  
  کننده  ها و تهدیدهاي سیستم خرید از طریق تلویزیون براي تولیدکننده، مصرف فرصت - 4- 1

 .و رسانه

  
 کننده ها و تهدیدهاي پیش روي مصرف رصتف - 1-4- 1

  تهدیدها  ها فرصت
افزایش اطالعات مخاطبان در مورد کاالها که از یک سو 

هاي عمومی آنها شده و از سوي  باعث افزایش آگاهی
به دلیل استفاده (دیگر احتمال صدمه دیدن کاالها را 

   .دهد کاهش می) کننده از آنها نادرست مصرف

شود با  آنچه در تبلیغات عنوان میدر صورتی که بین 
کند، تطابق و  کاال و خدماتی که مشتري دریافت می

هماهنگی وجود نداشته باشد، باعث ایجاد نارضایتی 
   .شود کننده می در مصرف

رواج یافتن این روش، کاهش سفرهاي درون شهري، 
جویی در وقت را  صرفه کاهش مصرف انرژي و سوخت و

   .ه داردبراي مشتریان به همرا

یابد؛  حق انتخاب مشتري در این روش کاهش می
ها به شکلی که در بازار  چون تنوع محصوالت و قیمت

  .هست در این روش وجود ندارد
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 دکنندهیها و تهدیدهاي پیش روي تول فرصت - 2-1-4

  تهدیدها  ها فرصت
هاي توزیع براي تولیدکننده  هاي تأسیس نمایندگی هزینه

  .یابد کاهش می
گویی در تبلیغات  اشتن صداقت، صراحت و واضحند

  تواند براي تولیدکننده و نشان تجاري او بسیار  می
  . مضر باشد

برخی از کاالها هستند که تا طرز کارشان توضیح داده 
تواند هیچ تصوري از اینکه کاال چه نیازي  نشود، فرد نمی
 این توضیح ارایه شده. به دست آورد، کند از او را رفع می

    .کند که کاال به خوبی به فروش رود کمک می

  .تهدید جدي و مهمی براي تولیدکننده متصور نیست

  
  ها و تهدیدهاي پیش روي رسانه فرصت -3-1-4
  تهدیدها  ها فرصت

اندازي شبکه خرید تلویزیونی باعث به وجود آمدن  راه
  .فرصت درآمدزایی خوبی براي رسانه خواهد شد

کاال به خوبی اداره نشود، به اگر این سیستم فروش 
  . اعتبار اجتماعی رسانه لطمه خواهد زد

تواند  تزریق پول فراوان از این شبکه فروش کاال می
باعث ایجاد نفوذ مدیریتی مدیران این شبکه در 

  .سازمان صداوسیما شود
 .هاي توزیع است هاي تأسیس نمایندگی فرصت براي تولیدکننده، کاهش هزینه ترین مهم

  
که از یک سو باعث افزایش  آنهااطالعات مخاطبان در مورد کاالها و استفاده بهینه از  افزایش

هاي عمومی آنها شده و از سوي دیگر احتمال صدمه دیدن کاالها، به دلیل استفاده نادرست از آنها را  آگاهی
 يانداز همچنین راه. ودبکننده در استفاده از این روش خواهد  ترین فرصت براي مصرف دهد، مهم کاهش می

 .کند  یاین روش، فرصت درآمدزایی بسیار خوبی را براي رسانه ایجاد م

ها  هاي تلویزیونی خرید در خانه در مورد ویژگی اند اگر بین آنچه در برنامه کارشناسان بر این عقیده اکثر
شود با آنچه مشتري  میو عملکرد کاالها و خدمات و ضمانت و خدمات پس از فروش توضیح و نمایش داده 

اي  از خرید خود و هزینه کننده فکند، تطابق وجود نداشته باشد، در درجه اول نارضایتی مصر دریافت می
زند و  تولیدکننده لطمه می يکه متحمل شده را به همراه دارد، در درجه دوم، به اعتبار و شهرت نام تجار

  کند و نارضایتی مخاطبان از رسانه را به دنبال  می دار در درجه سوم، اعتبار اجتماعی رسانه را خدشه
 .خواهد داشت
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ها و عملکرد رسانه در راستاي انتظارات و  نظریه استفاده و رضامندي در صورتی که محتواي برنامه طبق
. از انتخاب خود راضی خواهد بود) کننده مصرف(را رفع کند، مخاطب  آنهانیازهاي مخاطب باشد و به خوبی 

یعنی هم محتواي . است خوردههاي خرید تلویزیونی، رضایت از رسانه با رضایت از خرید گره  مهدر برنا
هاي کاال و نیازي  و زمان پخش آن، هم ویژگی) هاي بصري از نظر شیوه ساخت و استفاده از جذابیت(برنامه 

شنودي از انتخاب کند و هم رضایت از خرید انجام شده، همگی در ایجاد احساس رضایت و خ که برطرف می
هم براي رفع نیازهاي خود  که مخاطب باز شود میهمین احساس رضایت سبب . این رسانه، مهم هستند

 .مایحتاج خود انتخاب کند دیاین شبکه را براي تماشا و خر
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  : خالصه
اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی براي ارسال تبلیغات در  تبلیغات

ها و  نمایش دادن نام: اند گونه تعریف کرده در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی را این. محیط وب اشاره دارد
نده اینترنت، به نحوي که به تحقق ي پربین)ها پایگاه(ها  عالیم تجاري، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایت

  .اهداف تبلیغات کمک کند
در این مقاله، تبلیغات اینترنتی به مفهوم عام آن یعنی هر نوع فعالیت براي معرفی محصول و خدمات 

. هاي موجود نیست، مگر آنکه صراحتاً خالف آن ذکر شده باشد در اینترنت و محدود به مورد خاصی از روش
در روزهاي » رسانه نوین«این . کردند خطاب می» رسانه نوین«سال قبل، تلویزیون را  40در ایران حدود 

تلویزیون اثبات کرد و . کرد نخستین حضور خود براي کسب محبوبیت باید کارایی خود را اثبات می
اتفاق  این وضع براي اینترنت هم باید. اي یک دستگاه تلویزیون وجود دارد اکنون تقریباً در هر خانواده هم

پرسند آیا اینترنت  همه می. به عبارت دیگر اینترنت هم باید بتواند کارآیی خود را به اثبات برساند. بیافتد
  تواند؟ نیز می

که در بسیاري از موارد به عنوان مشاور  -هاي تبلیغاتی در ایران تبلیغات اینترنتی هنوز در سبد شرکت
چرا که به دلیل . جایگاه مناسبی پیدا نکرده است -کنند تبلیغ دهندگان، خدماتی را به آنها عرضه می

هاي تبلیغاتی نیز در صورت دادن تبلیغی در اینترنت بسیار  ، کارمزد شرکت هاي کم تبلیغ در اینترنت هزینه
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هاي سنجش  ها با سازوکارهاي تبلیغات اینترنتی از جمله روش از طرف دیگر ناآشنایی این شرکت. کم است
ها تمایل کمتري به دادن تبلیغ در  ، باعث شده است که این شرکت اثربخشی تبلیغات اینترنتی گیري و اندازه

گیري اثربخشی تبلیغات در اینترنت یکی از مزیتهاي  چراکه وجود سازوکارهاي اندازه. اینترنت داشته باشند
ر کشور فراهم نباشد، هاي تبلیغ در اینترنت د این تبلیغات است و در صورتی که امکان استفاده از مزیت

 .دهندگان نیز تمایلی براي ارایه تبلیغ در اینترنت نخواهند داشت بالطبع تبلیغ

گذاري تبلیغات تجاري به بررسی و  در این مقاله پس از تشریح تبلیغات اینترنتی و نقش آن در هدف
ها و  ریح مزیتسپس به توصیف و تش. تبیین تبلیغات در اینترنت با بودجه صفر پرداخته خواهد شد

 .شود هاي کسب و کار تبلیغات اینترنتی پرداخته می محدودیت

 :دهیچک

. کنیم کنیم، یعنی داریم از ابزاري بسیار قوي و مؤثر در بازاریابی صحبت می وقتی از تبلیغ صحبت می
یم، یا به کن یعنی بازاریابی می. سازیم کنیم، یعنی مردم را از محصول یا خدماتی آگاه می وقتی تبلیغ می

کنیم براي  کمک می –که قبالً باید آنها را شناسایی کرده باشیم  –مان  عبارت دیگر به مخاطبان هدف
شان محصول یا خدماتی را پیدا کنند و در مورد آن محصول یا خدمات مورد نظر،  پاسخگویی به نیازهاي

 .آن محصول یا خدمات شونداطالعات بیشتري داشته باشند، آن را امتحان کنند و در نهایت مشتري 

تبلیغات اینترنتی در مفهوم عام، هر نوع فعالیت براي معرفی محصول و خدمات با در نظر گرفتن 
تبلیغات همیشه به عنوان یک ابزار . هاي جذب مخاطب و تحریک حس کنجکاوي در اینترنت است شاخص

توان گفت تبلیغات، شناسه هر  نوعی میمهم و الزم در امر بازاریابی و تجارت مورد توجه بوده است و به 
در دنیاي اینترنت هم . کند کاالیی است و تا حد زیادي به مشتري براي شناخت کاال و انتخاب آن کمک می

تبلیغات در اینترنت باید اصولی و با هدف پیش رود تا از به هدر رفتن سرمایه و به . این امر صادق است
 .ي شود و براي رسیدن به این امر، تخصص و تجربه کافی الزم استهاي اضافی جلوگیر وجود آمدن هزینه

هاي کوچکی که با تالش  سایت. گسترش فرهنگ تبلیغات اینترنتی در ایران به نفع جامعه خواهد بود
در این صورت . شوند کنند، حفظ کیفیت و باالتر بردن آن را موجب می فراوان محتواي مناسبی را منتشر می

هاي تخصصی افزوده شود و مراجع معتبر بسیاري براي بینندگان  بود که بر تعداد سایت شاهد آن خواهیم
 .ایجاد شوندزبان،  فارسی

 :مقدمه

هاي  هاي ایرانی را با چالش ها و نیازهاي مشتریان، شرکت اشباع بازارها، تشدید رقابت، تغییر در سلیقه
هایی که بتوانند از ابزار  در این شرایط شرکت. تهاي بازرگانی و صنعتی مواجه کرده اس متعددي در فعالیت

و امکانات در دسترس خود همانند طراحی و توسعه کاالهاي جدید، تجدید ساختار کانال توزیع و ارایه 
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توانند بر  محصوالت با کیفیت باال و قیمت مناسب و همچنین تبلیغات مؤثر به درستی استفاده کنند، می
 . اي مداوم خود را تضمین کنندها فائق آمده و بق این چالش

تواند نقش بسیار مهمی را در  ابزارهاي آمیخته بازاریابی می ترین مهمتبلیغات به عنوان یکی از 
هاي بازاریابی شرکت از قبیل ارتباط با مشتریان، معرفی محصوالت جدید، اصالح و تغییر  ها و برنامه سیاست

 . ایفا کند... شان تجاري آن وذهنیت مشتریان و مخاطبان نسبت به شرکت و ن

 چرا ما به تبلیغات اینترنتی نیازمندیم؟ 

 .چون وب سایت شما بدون بازدیدکننده سودي براي شما ندارد •

 .تبلیغات اینترنتی هزینه کم و نتیجه و سودي بزرگ براي تجارت شما به همراه خواهد داشت •

 .یایی استتبلیغات اینترنتی فارغ از محدودیت زمانی و جغراف •

  تبلیغات اینترنتی در هزینه و نحوه اجرا بسیار منعطف و مبتنی بر بازخورد مخاطب، قابل مدیریت و  •
  .تغییر است

متأسفانه به سبب فقدان ارتباط منسجم و علمی بین تحقیقات بازاریابی و صنعت تبلیغات ایران، 
از این رو این مقاله . ه باشندیغات خود داشتتوانند استفاده اثربخشی از تبل ها و صنایع ایرانی نمی شرکت

گذاري تبلیغات با استفاده از ابزارهاي  صدد است یکی از نقایص تبلیغات تجاري در ایران را که هدفدر
 .الکترونیک  است را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد

  
  ینترنتیا غاتیتبل فیتعر

ک کانال و وسیله ارتباطی براي ارسال تبلیغات در تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان ی
تعریف  گونه ایندر تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی را ). 2002گائو و دیگران (محیط وب اشاره دارد 

پربیننده ) هاي پایگاه(هاي  ها و عالیم تجاري، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایت نمایش دادن نام: اند کرده
در فرآیند تهیه و ). 2002سایت صداوسیما (که به تحقق اهداف تبلیغات کمک کند  اینترنت، به نحوي

هاي  ها و شرکت سازمان( 2دهندگان ، تبلیغ1هاي تبلیغاتی، ناشران اینترنتی اجراي تبلیغات اینترنتی، شرکت
 .درگیرند) تولیدي و خدماتی

                                                         
 

هاي تبلیغاتی  ها یا صفحات وبی هستند که به ارسال و نمایش آگهی ها، سایت منظور از ناشران اینترنتی در این مقاله شرکت. 1
 .زندپردا می

2. Advertiser 
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  ینترنتیا غاتیتبل خچهیتار

نمایش  1و در سایت هات وایر 1994اکتبر سال  27به صورت بنر در  تبلیغات اینترنتی براي اولین بار و
زمانی که هات وایر متوجه شد که براي تبلیغات باید فضاي محدودي را در نظر گرفت، بنرهاي . داده شد

 .تبلیغاتی به وجود آمدند

ت خود اي تبلیغا هفته 12دالر براي نمایش  000/30طراح تبلیغاتی مبلغی معادل  14در آن زمان 
شرکت سان . اي عمومی پذیرفته شد وب به عنوان رسانه 1995در سال ). 1999کاي و مداف (پرداختند 

اولین اتاق  3الدزموبیل 1996در سال . در این سال زبان جاوا را به عموم عرضه کرد 2میکروسیستم
 . اندازي کرد ي تجاري را راهوگو گفت

 
  ایدر دن ینترنتیا غاتیتبل روند

به . شاهد رشد بسیار زیادي بوده است 2007تا سال ) 1994سال (اینترنتی از زمان پیدایش  تبلیغات
میلیون  13087به رقم  1996میلیون دالر در سال  267طوري که حجم درآمد تبلیغات اینترنتی از رقم 

. ستاین صنعت شاهد رشد منفی بوده ا 2002و  2001هاي  ولی در سال. رسیده است 2007دالر در سال 
 .تغییر جهت داده و دوباره شاهد رشد مثبتی در این صنعت هستیم 2003روند رشد در سال 

 
 ) غاتیتبل آوري فن( ینترنتیا غاتیتبل اشکال

دهندگان براي نشان دادن تبلیغ خود در  هاي گوناگونی که تبلیغ اشکال مختلف تبلیغات به شکل
هاي تجاري و  ، نامه4اي مانند بنرها، بنرهاي داراي غناي رسانه. کنند، اشاره دارد اینترنت از آنها استفاده می
تحقق اهداف  اي کارآمد براي ، وسیله تبلیغات بنري با وجود حجم کم. 5تبلیغات مبتنی بر بازي

 :، زیرا اند چندمنظوره

 .ها هستند سایت وب/ها هاي تبلیغاتی شرکت بنرها در حقیقت بخشی از پیام -

هاي گوناگون و متنوعی به نمایش  ها را با روش و تولیدات شرکت 6سم، نشانه، ا این شیوه تبلیغ -
 .گذارد می

                                                         
 

1. http:/www.hotwire.comarchive 
2. Sun Micro system 
3. Oldsmbile 
4. Rich Media Banner 
5. Game based Advertisement 
6. logo 
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 .آیند ها به شمار می بنرها، ابزاري براي افزایش میانگین کلیک -

 .کنند یات، مشتري را به کلیک ترغیب میترین جزئ با کم -

یدي براي دنبال کردن سازوکار این اي، این روش کل هاي بازاریابی زنجیره در صورت استفاده از برنامه -
  . هاست برنامه

 
  يبر باز یمبتن غاتیتبل

هاي  بر این اساس بازي. هاي مورد استفاده در تبلیغات بوده است از گذشته دور، سرگرمی یکی از شیوه
ي، دهندگان تبلیغات مبتنی بر باز ارایه. توانند فرصت مناسبی را براي تبلیغات فراهم آورند اینترنتی می

این نوع از تبلیغات براي افرادي که در حال بازي هستند به دو . هاي اینترنتی هستند فروشندگان بازي
در روش اول که بسیار متداول است، تصاویر تبلیغاتی، جایگزین تصاویر بازي . شوند صورت ارسال می

تأثیر تبلیغ مورد نظر  در نتیجه افرادي که در حال بازي هستند، به شکل مجازي تحت. شود اینترنتی می
شود و افرادي که در حال بازي  هاي مختلفی تقسیم می در روش دیگر کل بازي به قسمت. گیرند قرار می

در این . هستند، باید قبل از رفتن به مراحل بعدي بازي، تبلیغ خاصی را ببینند یا تعامالتی را انجام دهند
کنند چراکه افرادي که در حال بازي هستند،  افت میهاي تعاملی بیشتري دری دهندگان پاسخ روش تبلیغ

 .مایل به ادامه بازي خود خواهند بود

کنند، هزینه بیشتري  اي استفاده می رسانهآوري چند فناز آنجایی که تبلیغات مبتنی بر بازي معموالً از 
بینندگان بسیار اینکه این نوع تبلیغات در جلب توجه  رغم علی. شود براي ایجاد و اجراي آنها صرف می

محدودیت دیگر . شوند دهند، محدود می موفق هستند، ولی مخاطبان آن تنها به افرادي که بازي را انجام می
 .این نوع از تبلیغات ناخرسندي برخی از افراد از تبلیغات حین بازي است

 
  کیبر پست الکترون یمبتن غاتیتبل

با افزایش روزافزون استفاده از پست . ات بوده استنامه همواره یکی از ابزارهاي بازاریابی و تبلیغ
تبلیغات از طریق پست . این ابزار به شیوه اثربخشی براي تبلیغات اینترنتی تبدیل شده است ،الکترونیک

همچنین این ابزار . الکترونیک ابزاري مقرون به صرفه است که از نرخ پاسخگویی باالیی نیز برخوردار است
شود، ضمن اینکه در جذب و نگهداري مشتریان  ن و نیز موجب تقویت نام تجاري میموجب وفاداري مشتریا

 .نیز ابزار بسیار کارآمدي است

یک نوع از تبلیغات مبتنی بر پست . انواع مختلفی از تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک وجود دارد
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ش شرکت تهیه شده و براي اینترنتی هستند که توسط شرکت یا نماینده فرو 1هاي الکترونیک، خبرنامه
شوند و خدماتی را به مشتریان  گروه خاصی که عالیق مشترکی در مورد کاال و خدمات دارند، ارسال می

صورت ادواري صورت ه ها در بسیاري از موارد با کسب اجازه از مشتریان و ب ارسال خبرنامه. کنند ارایه می
در این . شوند در میان جمعی با عالیق مشترك ایجاد میهستند که  2وگو هاي گفت نوع دوم، گروه. گیرد می

گویی را در مورد موضوعی خاص و شود، گفت نوع از تبلیغات، پیام الکترونیکی که براي اعضا فرستاده می
دارند که تصمیم  3کننده گوي موفق، یک هماهنگو هاي گفت بسیاري از گروه. کند میان آنها ایجاد می

نوع سوم شامل یک کانال بازاریابی است که افراد در آن عضو . اي اعضا ارسال شودهایی بر گیرد چه پیام می
هر کانال روي اخبار گروه . شود هاي تبلیغاتی براي آنها فرستاده می شده و براساس عالیق اعضا، پیام

 .شود ضمناً اطالعات هر کانال هر چند مدت یکبار به روز می. شود مشخصی از کاالها و خدمات متمرکز می

 راارسال کرد، ابز هاي الکترونیک تجاري را ایجاد و از طریق اینترنت توان نامه از آنجایی که به راحتی می
تحلیل عملکرد این نوع تبلیغات نیز به راحتی قابل . آید ارزان و نیز اثربخشی براي تبلیغات به شمار می

اولین مشکل . هایی نیز مواجه است محدودیت با این وجود تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک با. انجام است
کنند که این امر  این است که کاربران اینترنت غالباً تعداد زیادي نامه الکترونیکی حاوي تبلیغات دریافت می

ها بدون آنکه مطالعه شوند، حذف  تواند باعث ایجاد تأثیرات منفی در آنها شود، در نتیجه عموماً نامه می
را ندارند، لذا ردیابی  HTMLاین است که تمامی سرورهاي پست الکترونیک، فرمت  مشکل دیگر. شوند می
 .ها از طریق نرخ کلیک در آنها دشوار است نامه

 
 ناخواسته  غاتیتبل

انگیز تبلیغات  شود یکی از اشکال بحث می Pop-underو  Pop-upتبلیغات ناخواسته که شامل 
شود و مخاطبان را در معرض  لیغات به صورت ناخواسته دریافت میاین نوع از تب. آید اینترنتی به حساب می

اي از تبلیغات اجباري به حساب  توان نمونه هاي تلویزیونی را می آگهی. دهد یک نمایش اجباري قرار می
کنند و آنها را  هایی را که مخاطبان در حال تماشا هستند، قطع می ها معموالً برنامه آورد، چرا که این آگهی

اي از تبلیغات اختیاري محسوب  اي نمونه در مقابل، تبلیغات روزنامه. کنند ار به تماشاي آگهی میواد
اینترنت . توانند هر قسمت از روزنامه را که مایلند بخوانند یا از آن بگذرند شوند زیرا خوانندگان می می

اي به  اتی مانند تبلیغات روزنامهبنرهاي تبلیغ. توانایی نمایش به هر دو صورت اختیاري و اجباري را داراست

                                                         
 

1. Newsletter 
2. Discussion List 
3. Moderator 
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شوند، هرچند گاهی به دلیل اینکه تقریباً در تمام صفحات وب  طور معمول به صورت اختیاري دیده می
افزارهاي مسدودکننده  استفاده برخی کاربران اینترنت از نرم. گیرند اند، مورد اعتراض قرار می ارایه شده

شوند،  ا که تبلیغات ناخواسته غالباً به صورت اجباري نمایش داده میاز آنج. نمایش بنرها گواه این امر است
 .هاي منفی مانند احساس رنجش و احتراز از تبلیغ را دربر خواهند داشت پاسخ

هاي اخیر به دلیل افزایش مقاومت کاربران اینترنت، کاهش مقبولیت این نوع از تبلیغات و  در سال
هر چند . کارگیري تبلیغات ناخواسته کاهش یافته است بلیغاتی، بههاي ت گسترش استفاده از مسدودکننده

تري  هاي خالقانه تر این میهمانان ناخوانده، روش شود در آینده نزدیک براي حضور پررنگ بینی می که پیش
 .مورد استفاده قرار گیرد

 
  يافزار و سخت يافزار نرم آوري فن

هاي مورداستفاده  آوري فن. کنند غات اینترنتی ایفا میهاي پیشرفته نقش مهمی در توسعه تبلی آوري فن
از قبیل ( 1رجوع ارباب آوري فن، )Flashو  SVGمانند (ارایه اینترنتی  آوري فندر این زمینه شامل 

HTML Java  وJavaScript( ،2واسطه آوري فن ) از قبیلJava  وJ2E (هاي ارتباطی  و پروتکل
 .شوند می

 
  ینترنتیو کار ا کسب

 »با بودجه صفر نترنتیدر ا غاتیتبل ينکته برا 10«

در این مقاله سعی شده است . هاي مهم بازاریابی الکترونیکی، تبلیغات الکترونیکی است یکی از روش
 . نکته مهم تبلیغات در اینترنت که اهمیت زیادي دارند را براي شما بازگو کنیم 10

تان را پایاپاي کنید و حتماً در  مالحظه دارد، آگهیبا یک مجله اینترنتی دیگر که مشترکان قابل ) 1
این هدیه رایگان . اعطا خواهید کرد» رایگان«آگهی خود وعده بدهید که به مشترکان تازه یک هدیه 

اي بفرستید که  مشترکان را به صفحه ویژه. باشد» اسکرین سیور«تواند یک کتاب الکترونیکی یا یک  می
فقط کافی . در آن صفحه نیز به تبلیغ خدمات و محصوالت خود بپردازید. کنند» دنلودا«را  بتوانند این هدیه

 . کنندگان باشید است بنشینید و شاهد سیل مراجعه

تان در قبال ارایه سه یا پنج  کنید، در هر شماره جدید به خوانندگان اگر مجله اینترنتی منتشر می) 2

                                                         
 

1. Client Technology 
2. Intermediate Technology 
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  . آنها از شما ممنون خواهند شد. کش کنیدشان، چیزي را پیش نشانی ایمیل دوستان و بستگان
ها پاسخ دهید و  مشترك شوید و سؤاالتی مطرح سازید و به سایر پرسش» فهرست پستی«در چند ) 3

 . تان را بگنجانید یادتان باشد که فایل مخصوص امضاي

ال و تان را بکاوید و به نوشتن سؤ مورد عالقه Forumو  BBS, Usenetهاي مختلف  تمامی گروه) 4
توجهی بنویسید  راه بهتر این است که مقاله جالب. جواب بپردازید و حتما فایل امضاي خود را پیوست کنید

 ... خیلی زود معروف خواهید شد. اي دارد اي اینترنتی بفرستید که مشترکان گسترده و به مجله

 دیو شا پسندند ین را مآنها آ. دیسیبنو یمثبت ادداشتی گر،ید یتیسا» وب مستر« ای ریسردب يبرا) 5
تان  مورد عالقه  »دکنندگانیدفترچه بازد«تمامی  دیبا نیهمچن. خود بگنجانند هیاظهارنظر شما را در نشر

 ! است ریکه چشمگ ییامضا د،یامضا کن د،یابی یم يگرد را که در خالل وب

از آنها  یبرخ. دیکن خود را اعالم ینترنتیا تیسا ای هیپراهمیت، انتشار نشر يخبر يها سیدر سرو) 6
  مشترکان  افتنی يبرا یمطمئن وهیدارند و ش يادیز دکنندگانیقابل جستجو و بازد يها کاتالوگ

 : هستند دیجد

 د؟یگرد یم غاتیالعاده ارزان تبل فوق يها به دنبال نرخ ایآ: ییراهنما

وجه مشترك دارند، به که  ییها تیو با سا دیمتقابل بگذار يوندهایصفحه پ کی د،یدار تیسا اگر وب) 7
. دیمتقابل کن وندیپ کی يتقاضا يو از و دیسیبنو ییواینامه ش» وب مستر« يبرا. دیبپرداز وندیمبادله پ
 . کرد دینخواه انیهرگز ز

را قبل از نام  » عنوان«. دیبزرگ بده يخود را به همه جستجوگرها ینترنتیو خبرنامه ا هینشر) 8
 .گرفته خواهد شد هدیوگرنه نشانی شما ناد دیبگذار

 دیبخواه دکنندگانیو از بازد دیبگذار »دیاکنون مشترك شو« يبرا لیمستط کیخود  تیدر سا) 9
 يرا در کمال رازدار لیمیا يها که نشانی دیده حیتوض! و بس نیهم -سندیشان را آنجا بنو لیمینشانی ا

 . دیده »گانیرا« يا هیهد دیکرد و به مشترکان جد دیحفظ خواه

تعداد نشانی  نیشتریکه ب یو به مشترک دیمسابقه برگزار کن کیخود  ینترنتیا هینشر ای تیدر سا) 10
. دیبده گانیکتاب را ای يد یس کی کند، یتان ارسال م هیدوستان و بستگانش را براي اشتراك نشر یلیمیا

 .عجله کنند دکنندگانیتا بازد دیزمان مسابقه را محدود ساز

  ینترنتیا غاتیبلکسب و کار ت يها تیمز

  را  ریموارد ز توان یم انیدارد که از آن م یسنت غاتینسبت به تبل يادیز يها تیمز نترنتیدر ا غیتبل
 :نام برد

. کند یم جادیکننده و مخاطب ا غیتبل نیارتباط دوطرفه ب کی ینترنتیا غاتیتبل :ارتباط دوطرفه جادیا
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بلکه قادرند بازخورد بدهند و سؤاالت خود را در مورد  کنند، یم افتیرا در غاتیمخاطبان نه تنها تبل
 .مطرح کنند کنندگان غیمحصوالت با تبل

 م،یمستق وندیپ کیبا  ینترنتیا غاتیتبل :به فهرست محصوالت 1میمستق وندیپ کی جادیا
دله غالباً منجر به مبا تیقابل نیا. سازد یمخاطبان فراهم م يبه اطالعات محصوالت مرتبط را برا یدسترس

 .شود یم يتعامالت تجار شیمحصوالت و افزا

 يبرا یمتنوع يها از روش ینترنتیا غاتیدر تبل :انیمشتر يایو پو ستایا يریگ هدف ییتوانا
 نیا. شود یاستفاده م ایپو ای ستایصورت ا هب غاتیتبل شیبه منظور انتخاب، ارایه و نما انیمشتر يریگ هدف
 .اطالعات باشند يایو مبادله پو یحه، اطالعات شخصصف يها ممکن است براساس محتوا روش

سال و  ياست و در تمام روزها یجهان یدسترس يدارا ینترنتیا غاتیتبل :يروز و شبانه یجهان یدسترس
 .شود یمشاهده و گسترش بازار آن م تیقابل شیموجب افزا نیکه ا باشد یتمام ساعت روز در دسترس م

و  ينگهدار ش،ینما یژگیو يدارا ینترنتیا غاتیتبل :سانآ یروزرسان و به ينگهدار ارسال،
 غاتیتبل يو اجرا هیته ندیکاهش فرا. باشد یآن م یتالیجید تیماه لیبه دل نیآسان است که ا یرسانروز به

 .شود یم یتلق یژگیو نیا جیاز جمله نتا

و  يریردگ تیاز قابل ،یتالیجید تیماه لیبه دل ینترنتیا غاتیتبل :باال يریو ردگ يریگ اندازه تیقابل
 یعملکرد و سنجش اثربخش یابیارز ،يریردگ يبرا یگوناگون يها از روش. برخوردار است ییباال يریگ اندازه

 .شود یاستفاده م ینترنتیا غاتیتبل

را  ها امیپ توان یو مشخص مخاطبان، م قیهدف قرار دادن دق تیقابل لیبه دل :یآگه امیپ یطراح
 ییمخاطبان را شناسا قاًیکه ما دق یهنگام. کرد یمخاطبان، طراح نیمع يها واستهو خ ازهایجذب ن يبرا
ما  یآگه امیرو پ نیاز ا. دیآ یآنها به دست م يها و خواسته ازهایخصوص ندر ياطالعات بهتر م،یکن یم

 .تر خواهد بود جذاب اریبس

 .انجام داد زیاصله فروش را نبالف توان یم یآگه شیپس از نما غاتینوع از تبل نیدر ا :فروش تیقابل

 ینترنتیا غاتیکسب و کار تبل يها تیمحدود

 انهیمربوط به را آوري فنبه محصوالت و  نترنتیاکثر کاربران ا :مخاطبان يها یژگیو و مشخصات
درصد  14تنها . است انهیمربوط به محصوالت مرتبط با را ،شبکه غاتیرو اکثر تبل نیمند هستند و از ا عالقه

 .است یمسافرت و خدمات مال ل،یاتومب يدرصد آن برا 10و کمتر از  یمحصوالت مصرف ریسا يبرا اتغیتبل

                                                         
 

1. Direct Link 
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امر موجب  نیقرار دارند که ا یخاص یدر گروه سن نترنتیغالب کاربران ا :مخاطبان تیمحدود
 .شود یم غاتینوع از تبل نیکاهش مخاطبان ا

به شدت  ها یحتمال مورد توجه قرار گرفتن آگها ،یغاتیتبل يها یشدن تعداد آگه ادیبا ز :1ازدحام
 .ابدی یکاهش م

 غاتیتبل يها تیاز محدود یکی :ینترنتیا غاتیتبل يالزم در مورد محتوا يها کنترل فقدان
 بیرا شبکه فر نترنتیا کا،یآمر يا ارتباطات رسانه یمرکز آموزش. الزم است يها فقدان کنترل ،ینترنتیا

 یسع رکانه،یز یغاتیتبل يها امیبا هدف قرار دادن کودکان با پ کنندگان غیز تبلا یاست چرا که برخ دهینام
 ).1379 انیمحمد(آنان دارند  بیدر فر

  
 هنوز هم موثرند؟ یغاتیتبل يبنرها ایآ

 .بله هنوز مؤثرند: کوتاه است یجواب، پاسخ نیاول. توان جواب داد یسؤال به دو صورت م نیا به

 د،یمناسب قرار ده يو در جا دیکن یطراح یخود را اصول غاتیتبل اگر :استتر  جواب کامل نیدوم اما
اعتماد کرد و تصور کرد که با  یغاتیشرکت تبل نیتوان به اول یاست که نم یبه آن معن نیا. مؤثر هستند
د مور نیدر ا ییها یبررس دیبا نیبنابرا. نفر به شما جلب خواهد شد ها ونیلیتوجه م ز،یناچ یپرداخت مبلغ

. را خواهند داشت ریحداکثر تأث یشما در چه زمان و مکان یغاتیتبل يکه بنرها دیتا متوجه شو دیده امانج
دالر به  1که  دیانتظار داشته باش دینبا غاتیتبل يدالر برا 1است که به محض پرداخت  نیا گرینکته مهم د

 غاتیتبل نهیهز. است یکیترونالک يایاز تصورات غلط تاجران دن یکی مسئله نیا. درآمد شما افزوده شود
 مسئله کیتنها به بخش تار دینبا اما، گرفتن از آن کند است جهینسبتاً باال است و سرعت نت یکیالکترون

 یانعطاف و هماهنگ تیقابل غاتینوع تبل نیا. دارند زین یفراوان يایمزا یکیالکترون غاتیتبل رایتوجه کرد، ز
 .شوند یم تیسا وب قیفروش کاال از طر شیرا هستند و باعث افزابا تجارت خاص شما دارا  ياریبس

 :پردازیم یم یغاتیتبل يبنرها یبه ذکر چند نکته در مورد طراح گریبحث اضافه د چیه بدون

 :دیپاسخ دهصفحه بعد  ال مهمؤس سهو به  »دیخود دقت کن یطراح در«

 استفاده شده است؟ نشیمیاز ان) از حد شیب(شما،  یغاتیبنر تبل یدر طراح ایآ - 1

 .دیخور یطور است حتماً در فروش شکست م نیا اگر

 نشان شرکت در آن وجود دارد؟ ایآ - 2

                                                         
 

1. Clutter 
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 .برساند نندهیرا به ب یکه مطلب خاص کس به نشان شما توجه نخواهد کرد، مگر آن چیه

 د؟یکن کیقسمت کل نیا يکه رو دیا کرده دیتأک ایآ - 3

 .شود رهیشما خ غیبه تبل تینها یتا ب نکهیانجام دهد، نه ارا  یعمل نندهیکه ب دیلیما مسلماً

 .دهم یم حیتوض شتریب یمطرح شد، کم یکه مطالب اصل حاال

توجه  غاتینوع تبل نیاکثر مردم به ا. شما باشد تیبه سا نکیل ایفقط متن ساده  دیبا غاتیتبل يمحتوا
از اطالعات خاص است و  يا دنبال مجموعه به کند یم ریس نترنتیدر ا يکه فرد یهنگام رایخواهند کرد، ز

مردم به دنبال اطالعات مرتبط با موضوع مورد . ستین يهنر يها آرم ای جذاب يها شنیمیبه فکر مشاهده ان
به جستجوگران در زمان و مکان  حیارایه اطالعات صح: است نیشما هم فهینظر خود هستند، پس وظ

 دیندار يا حرفه یطراح چیبه ه اجیساده است که احت ير به حدکا نیکه ا دهم یم نانیمناسب، به شما اطم
بهتر از خود شما محصوالت و  یشخص چیه رایز د،یکن یبنر ساده را طراح کی دیتوان یو خودتان م

مستعد  انیو شاهد جذب شدن مشتر دیکن فیآنها را توص ایبا جمالت ساده و گو. شناسد یتان را نم خدمات
 .دیخود باش تیبه سا

  
  يریگ جهیتن

از آن . برخوردار است يا قابل مالحظه يها تیاز مز نترنتیدر ا غیتبلـ ،یسنت غاتیبا تبل سهیمقا در
 ییبه فهرست محصوالت، توانا میمستق وندیپ کی جادیطرفه با مخاطب، اارتباط دو جادیبه ا توان یجمله م

آسان،  یروزرسان و به يهداررسال و نگا ،يروز و شبانه یجهان یدسترس ان،یمشتر يایو پو ستایا يریهدفگ
 . فروش اشاره کرد تیو قابل یآگه امیپ یباال، طراح يریو ردگ يریگ اندازه تیقابل

اگر  يتجار يها شرکت. است گرید يها به مراتب کمتر از رسانه زین نترنتیدر ا غیتبل نهیعالوه هز به
جز  يا بازار پررقابت امروز حفظ کنند، چاره خود را در تیبمانند و موقع یباق تیبخواهند در عرصه فعال

 یکه بخواهند در سطح جهان ییها امر در مورد شرکت نیا. نخواهند داشت غاتینوع از تبل نیا يریکارگ به
است که هر شکل آن  یاشکال مختلف يدارا ینترنتیا غاتیتبل. خواهد داشت يکنند، مصداق بارزتر تیفعال
شکل  دیمخاطبان، با يها یژگینوع محصول، و غات،یبا توجه به هدف تبل .خاص خود است يها یژگیو يدارا

  .متناسب انتخاب شود
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دوستان و گاه به  يموارد برا یخود، برخ يگاه برا. دیده انجام می یمتفاوت يها دیهر روزه خر شما

  . گریسفارش اشخاص د
   د؟یکن يداریرا خر یشود شما محصول باعث می زیچه چ: است که نیسؤال ما از شما ا حال
 ای دیدار یآگاه غات،یاصوالً به تأثیرات تبل ایآ د؟یکار کرد نیاقدام به ا غیتأثیر کدام رسانه و تبل تحت

  گذارد؟   مخاطبان می يتأثیر را رو نیشتریبه نظر شما کدام رسانه ب  د؟یدان خود را از آن مصون می که این
که در  یغاتیتبل يتابلوها ای ونیزیدر تلو شان غیکه تبل ینام چند شرکت دیتوان لحظه می نیدر هم ایآ

   د؟یاوریتان قرار داشته است را به خاطر ب محل کار تا منزل ریمس
 تانیبرا ادیلعکس زاب ایجذاب باشد،  تانیو برا دیاوریب ادیرا به  غیشود که شما آن تبل باعث می آنچه

تالش  اریبس دیبه آن با دنیرس يکه برا يزیچ. »تیخالق«است به نام   یاتیح جالب نباشد، عنصر مهم و
  . را فراهم نمود یطیکرد و شرا
نگاه  غاتشیرا به خاطر تبل ونیتلویز ای خرند یروزنامه نم غات،یمسلم است مردم به خاطر تبل آنچه

. شوند ها بدون خوانده شدن به سطل آشغال انداخته می و تراکت یغاتیتبل يها از نامه ياریبس. کنند ینم
کننده دیبازد ها تیوب سا از ياریکنند و بس نصب شده عبور می يها مردم بدون توجه از کنار پوستر شتریب

  . ندارند یچندان
بر  یمهم فهیوظ غات،یتبل يموارد نیدر چن. رندیگ فاصله می یغاتیگونه تبلواقع مخاطبان از هر در
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بتواند توجه  قیطر نیاست تا از ا یاول، جذاب بودن آگه تیحالت اولو نیدر ا. عهده خواهد داشت
  . دمخاطبان را به خود جلب کن

  .کند و چگونه عمل می ستیچ غاتیکه اساساً تبل میبدان میخواه می حال
مبارزه،  نیکرد و بدون ا فیفروش تعر يبرا شتریب يفضا جادیمبارزه و ا یتوان نوع را می غاتیتبل
 يبستر جادیبه ا غاتیدر واقع تبل. داشته باشند ییخودنما يبرا ییدر عرصه رقابت جا توانند یها نم شرکت

مردم  یسطح آگاه هتواند ب کند و می کمک می... و خدماتی – ياقتصاد تیفعال کیشروع  يسب برامنا
  .دیفزاایب شتریدرخصوص قدرت انتخاب ب

مخاطب  يآن از سو رشیو پذ تیموفق و اثربخش باشد، جذاب غیتبل کیشود که  آنچه موجب می اما
 »تیخالق« یاتیاتفاق توسط عنصر مهم و ح نیکه ا) چه به صورت آگاهانه و چه به صورت ناآگاهانه(است 

  . ردیگ شکل می غاتیبه کار گرفته شده در تبل
که عناصر  ستیآن ن يبه معنا دیجد ياند که داشتن فکر عنوان کرده نیچن سندگانیاز نو ياریبس

  در کنار عناصر آشنا  دنیدوباره چ تیخالق«آنها معتقدند که . میبزن وندیخود پ نیشیرا به افکار پ ربط یب
  » است گریکدی

  :                 از آن جمله دیرس یخوب جهیتوان آزمود تا به نت راه را می نیچند تیبه خالق دنیرس يبرا اما
  متفاوت بودن - 1
  اتیهیاز بد زیپره - 2
  از فن يریگ وام - 3
  کردن  قیتحق - 4

  دارند؟  یاتیخوب چه خصوص غاتیتبل اما
هوشمندانه است؛  يا دهیا رندهیخوب دربرگ یآگه. ه و مفرح باشدکنند سرگرم دیخوب با یآگه - 1

 يخوب درباره مسائل استراتژ یآگه. شود ساخته می رکانهیز یلیکامل نوشته و با تخ یخوب با مهارت یآگه
را  یرفتنیپذ یهوممف دیبا یآگه. ستدیا باال می یدر سطح ،يدیزند و به لحاظ اطالعات تول فروش حرف می

  .سوق دهد دیخر يمردم را به سو عرضه کند و
  .    شده باشد يریگ هدف ن،یبه سمت مخاطبان مع - 2
  . زدیبتواند توجه مخاطب را برانگ امیپ يمحتوا - 3
  . دهد شیفروش را افزا - 4
  . محصول باشد يها یژگیو و ایمطابق مزا  غ،یموجود در تبل يایها و مزا وعده - 5
  . مشکل را خالقانه حل کند کی - 6
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  . از حافظه شود یداشته باشد که جزئ يو محور» بزرگ شهیاند« کی - 7
  :اشاره کرد ریبه موارد ز دیبا رانیدر ا غاتیعوامل تأثیرگذار بر ساخت تبل یخصوص بررسدر

  : ربطیذ نیمسئول -  1
 ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس يها افزون آن به حوزهو گسترش روز غاتیجانبه تبل تأثیر همه رغم یعل

 مسائلکاربرد و  یها، چگونگ ها، روش حوزه ،يهمه، درخصوص اصول مباد نیبا ا ،يو اقتصاد یو مذهب ینید
نسبت به  یو فرهنگ یگانبازر ،ینید ،یاسیس يها از حوزه کیدر هر  را،یز. آن اتفاق نظر وجود ندارد گرید

 تیوضع نیا. ت ارایه شده استمتفاو يها دگاهید ،غاتیاستفاده از تبل یابزارها، حد و مرز و چگونگ فیتعر
 یوجود دارد و اجماع یمختلف اتینظر غات،یتبل جیکاربرد و نتا ف،یتعار انیآن است که در ب انگریب

  . است امدهین دیپد غاتیتبل میو مفاه مسائلدرخصوص 
  :  فرهنگ و اقتصاد جامعه طشرای – 2

 یته شده، نتوانسته باشد ذائقه مثبتساخ غاتیتبل يخواهد بود که اگر تاکنون محتوا نیا یاصل مسئله
که ) میا شده که اینکما (شد  میموضوع روبرو خواه نیکند، مطمئناً در ادامه راه با ا جادیدر مخاطبان ما ا

 نیراه فرار و بهتر نیبهتر نیو ا »دخالقانه باش يها یآگه يرایپذ تواند ینم نیاز ا شتریجامعه ما ب« میبگوی
  .است يو تکرار رخالقانهیمحتوا و غ یب ياه یگهآساخت  يبهانه برا

  : غاتیامور تبل انیدانشگاهی متول التتحصی –آموزش  - 3
در واقع . به صورت کامالً جدا و تخصصی وجود ندارد غاتیبه عنوان تبل يا کشور، رشته ینظام آموزش در

ارشد است که فقط در  یدر مقطع کارشناس یبازرگان تیریرشته مد يها فصلاز سر یکیرشته به عنوان  نیا
ته و فقط در حد ذکر بر گرفدررا  یابیشود که عمدتاً مباحث بازار در تهران ارایه می مایدانشکده صداوس

  .پردازد به این مقوله می غاتیبه تبل يا نکات و اشاره
  : یغاتیتبل يها شرکت  -4

متفرقه و با  یلیتحص يها مشغول به کار هستند از رشته یغاتیتبل يها که در شرکت يافراد شتریب
هستند فعالیت مشغول  یاند و به شکل تجرب ها شده سازمان نیوارد ا غاتیدرخصوص تبل زیناچ يها مطالعه

 غاتیدر عمده تبل ین ناپختگیموجود را مورد مطالعه قرار دهد، ا غاتیتبل ق،یبه صورت عم ننده،یکه اگر ب
  .خورد ما به چشم می

 دکنندهیهم شرکت تول. اند قرار گرفته ياعتماد یز هر دو طرف مورد با یغاتیتبل يها شرکت رانیا در
 یغاتیتبل يها بودن شعار یبه واقع داریدهد مشکوك است و هم خر که می یغیتبل یمحصول، به بازده

 هترند ک موفق ییها شرکت ،یغاتیتبل يها شرکت انیاز م. داخل دیمحصوالت، خصوصاً محصوالت تول
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  .کنند می غیخارجی را تبل داتیتول ینعی یواردات يها برند
  ):مخاطبان( انیمشتر - 5

 يداریکه کاال را خر یو کسان انیکاال به دوستان و آشنا دیخر يکننده در کشور ما هنوز برا مصرف غالباً
 نیرخ دادن چن يها از علت یکی. کند مراجعه کرده و سؤال می ،دارند یدرخصوص آن آگاه ایاند  کرده
گسترده  غاتیتبل با یکشور ما حت يها اغلب سازمان. ستا ما يها سازمان یظام ارتباطضعف ن ،یتیوضع

کننده ما به  هنوز مصرف. ندیبرقرار کنند و اعتماد او را جلب نما يبا مشتر يا ستهیاند ارتباط شا نتوانسته
باعث  ،يا رسانه اتغیرو ضعف کارکرد تبل نیاز ا. ندارد یشود، اعتماد چندان گفته می غیکه در تبل یمطالب

شغل  نیبه عنوان دوم ایکه در دن یصنعت. کند دایپ يادیدهان به دهان رشد ز غاتیشده است که تبل
و همراه با  یعلمریکننده و غ و خسته یاختصاص گاهیمسموم و بدون جا رانیپردرآمد شناخته شده است در ا

  . دهد واقع و دست به عصا به کار خود ادامه میریغ يها یینما بزرگ
 يکار و دانشگاهی و کم یامر ضعف علم نیو دروغ و ا ییبزرگنما یعنی غیتبل یرانیذهن مخاطب ا در

در  تیموفق دیاند که کل افتهیامروزه در غ،یکارشناسان تبل. دهد رشته را نشان می نیصورت گرفته در ا
  .جذب اعتماد مردم است غات،یتبل
  : دهنده سفارش - 6

 یغاتیتبل یآگه کیساخت  يکار انیجر زیدهنده ن فرد سفارش یشخص قهیلموارد، اعمال س یبرخ در
 میو گوشزد نسبت به تأثیرات تصم حیبا دادن اطالعات صح یکه حت يبه طور ،دهد می رییمناسب را تغ

که  يا مسئله. ردیگ صورت می غیساخت آن تبل يبرا یلیدل یب يها دیو تأک ها يگرفته شده، بازهم پافشار
بود و در  میدرخور خواه رینامفهوم و غ يبعضاً تکرار غاتیاست که اوالً ما شاهد تبل نیافتد، ا ق میاتفا نجایا

ثمر خواهد  یکار ب جهینت زین تیشده و در نها يریجلوگ زین ردیتوانسته شکل بگ که می یتیثانی از بروز خالق
  .دهد یجواب نم غاتیتبلرسد که  می جهینت نیادهنده به  غیتبل ،موارد نیبود و بعد از تمام ا

  :  موفق و تأثیرگذار غاتیبه تبل دنیحل براي رس کار و راه راه چند
  : غاتیقبل از ساخت تبل قاتانجام تحقی – 1

خود  گرید يرقبا انیآن م گاهیجا که اینمحصول در بازار نگاه کرد،  گاهیبه جا دیبا غیاز شروع تبل قبل
 يبرا دیبا ایکرد  تیآن را تقو یکنون گاهیجا دیبا ایکدامند؟ آ آن محصول يها یژگیکجاست؟ نقطه قوت و و

تواند مشابه  چه دارند که محصول شما هم می دیمحصول جد يرقبا رد؟یصورت بگ يا ژهیو يساز گاهیآن جا
دهد و مربوط  را هدف قرار می یشما چه گروه سن غاتینسبت به آنها دارد؟ تبل يچه برتر ایآن عمل کند 

  .است... و...) و یفرا مل ،یمل ،يا منطقه ،یمحل( ییایقه جغرافبه کدام منط
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  : یخصوص ونیزیتلو ستأسی – 2
 یسازندگان آگه زیدهندگان باال رود و ن یآگه نیشود که رقابت ب باعث می  یخصوص يها شبکه وجود

ار خود قرار تر و مؤثرتر را در دستور ک تیفیبا ک يها یساخت آگه شتر،یب انیبه دست آوردن مشتر يبرا
توان شبکه مخصوص ورزش و  می م،یطور که در حال حاضر ما شبکه مخصوص خبر دار همان. دهند می

 زیموضوع ن نیو ا میداشته باش...) و لمییا پخش ف یحیتفر(خاص  ییها مخصوص برنامه يا شبکه نیهمچن
بر ...) شاپ، تله شاپ و يو یت(مختلف  يها مانند آنچه با نام غاتیتواند درخصوص شبکه مخصوص تبل می
 يهم در امر فروش کاالها يادیار زیاست که تأثیر بس غاتیماهواره قرار دارد و مختص به تبل يها آنتن يرو

  . اند، اتفاق بیافتد به عهده داشته غیمورد تبل
  : یغاتیتبل يها و جشنواره ها نالیب ییبرپا -  3

قدرتمند با  يها از شرکت یبرخ ییآشنا ،یغاتیتبل يها ها در جشنواره حضور کانون جهینت نیکمتر
  . ها است کانون نیا دیجد يها ییتوانا

 گاهیببرند و جا یپ  غیمقوله تبل تیدهندگان به اهم غیها موجب خواهد شد که تبل جشنواره برگزاري
سبب خواهد شد که  یامر از طرف نیا. خارج شوند ياعتماد یب لهیکرده و از پ دایرا پ غاتیتبل

ها  و با گفته رندیبگقرار  ییفضاها نیدر چن زیسروکار دارند ن غاتیبا مقوله تبل ياندرکارانی که به نحو دست
آن  جهیکنند که نت دایپ یمقوله آگاه نیآشنا شوند و به ضرورت ا غاتیهاي افراد متخصص امر تبل و فعالیت

  . مقوله مهم باشد نیرشد ا يبرا ینیچن نیا يها نهیفراهم کردن زم ای نیقوان یبرخ يتواند بازنگر می
 یرشته کامالً جدا در تمام کیها به عنوان  در دانشگاه غاتیتبل یاندازي رشته تخصص راه -4

  . آن با بازار یابعاد آن و مرتبط کردن عمل
 يارزشمند اتیتجرب يدارا یو هم از نظر عمل یکه هم از نظر علم يدیاسات يریامر با به کارگ نیا

 يها رساختیزتواند  میخالق،  يها پروش استعداد يبرا رت جوان يها به نسل اتیتجرب نیل اهستند و انتقا
  . به وجود آورد غاتیصنعت تبل شرفتیپ يالزم را برا

  
  : دهیچک
  : در چند محور دنبال کرد توان یرا م یغاتیتبل يها تیخالق

  ) ریتصو ای یکالم يها دهیو ا ویسنار( غاتیتبل يدر محتوا تیخالق -
 يها به صورت برجسته و ماکت ها لبوردیاستفاده از ب( یغاتیتبل يها ابزار يریکارگ در به تیخالق -

  ...) سازند و که از محصول می یغاتیتبل



 صنعت تبلیغات ایرانمجموعه مقاالت چهارمین همایش     170

  

 يها دسته: شود از جمله می ياریکه شامل موارد بس( یغاتیتبل دیجد يها در ابداع ابزار تیخالق -
  ....) و یسقف تاکس يرو غاتیتبل ،يبزرگ شهر يها ونیزیتلو ،یعموم هیداخل وسایل نقل یغاتیتبل

به عنوان مثال . یغاتیهاي تبل ها و روش راه یطراح( غاتیتبل يها وهیش يریکارگ در به تیخالق -
که مخاطب انتظار برخورد با آن را ندارد که به آن  ییها مکان ایها  در محل یغاتیتبل ياستفاده از ابزارها

  )ندیگو می زین رکنندهیافلگو غ یزنیپارت غاتیتبل
و  »رانیا غاتیآن در تبل گاهیجا«و  »غاتیتبل يمحتوا«در  تیمقاله به بسط دادن خالق نیا در
  .تأثیرگذار پرداخته شده است غاتیساخت تبل يخوب برا يها دهیبه ا دنیرس يها راه نیهمچن
 دگاهیموضوع را از د نیارایه شود و ا »تیخالق«جامع از  یفیشده است تعر یمنظور سع نیهم به

کرده و  یرا بررس »غاتیتبل«قرار داده و بعد از آن مقوله  یابیپردازان مختلف مورد ارز هیو نظر شمندانیاند
  .این حرفه و صنعت دست یابیماز  یمناسب فیبه تعر
ف مختل يها سازد، ارایه شده و راه خوب را می غیتبل کیکه  ی، نکات»خوب غاتیتبل« فیتعر یبررس با

  . مورد مطالعه قرار گرفته است تیبروز خالق
آن با شیوه مطرح کردن  تیفیو عوامل تأثیرگذار بر ک رانیدر ا غاتیساخت تبل طیدر ادامه شرا و

مورد  رانیا یغاتیتبل يدر فضا غاتیساخت تبل یآنها و نیز نقاط مثبت و منف يها پاسخ یسؤاالت و بررس
  . گیرد بررسی قرار می

  رسانه  غات،یتبل ت،یخالق :ها واژه کلید
  
  : عنوان شده است ریبه صورت ز یکل اتیمقاله فرض نیطرح ا در

  .خالق و نو را نداشته باشد يها یآگه یبرخ رشیاست جامعه و فرهنگ ما پذ ممکن
  . مناسبی برخوردار نباشند ینیب و روشن یدهندگان ما از سطح فرهنگ است سفارش ممکن

 يها غیساخت تبل يبرا یخوب یما از دانش فن) یغاتیتبل يها شرکت( تغایاست سازندگان تبل ممکن
  . مند نباشند خالق بهره

  . باشد یو گاهی اوقات منف یرکارشناسیغ غاتیما در ارتباط با مقوله تبل نیاست نگاه مسئول ممکن
 يها یو ساخت آگه یدرخصوص طراح یعلم يها ییآموزش و توانا نهیممکن است ما در زم که این و

  .خالقانه با مشکل روبرو باشیم
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  : مقدمه
 لیتبد امیپ کیبه  دیروش با نیا. توجه مخاطبان است صرفاً شامل نحوه جلب غات،یروش تبل نجایا در

. توجه مخاطبان را جلب و سپس در ذهن آنها ماندگار شود ،يا بتواند به صورت خالقانه دیبا امیپ نیشود و ا
  .است امیپ دهیا ایوم مفه فهیوظ قتیدر حق نیکه ا

به  دیبا تیخالق. آنان قابل فهم باشد يمطرح شود و از سو انیبه زبان مشتر دیبا غیتبل یاصل دهیا
  .به مخاطبان منتقل کرد يتر قابل فهم امیبه کار گرفته شود که بتوان پ يا گونه
بلکه در ذهن  ،ندکن ینم انیآن را ب یمشخصات فن ایمحصول  کییات یموفق، جز یغاتیتبل يها دهیا
  .کنند می جادیدر مورد مصرف آن محصول ا يشعار يمشتر

 یوقت. از آن نشأت گرفته است امیشود که پ را شامل می يا دهیاست و ا یغاتیتبل امیپ کیقلب  مفهوم،
 دهیخواهد بود که ا نیا یدهد، سؤال اصل را سفارش می یغاتیتبل امیپ کینگارش  ای یدهنده طراح غیتبل
   ست؟یچ غیتبل نیا یاصل

باید با  غیتبل دهیا ایمفهوم . داده است يدر خود جا یبزرگ يها دهیو ا میاثرگذار، مفاه غاتیتبل معموالً
. ردیقرار گ دیکه ارایه شده باشد، باید مورد تأک یبه هر صورت غیتبل دهیا. نوع محصول انطباق داشته باشد

 دهیا که این صیتشخ يبرا. داشت واهدگفتن وجود نخ يراب يزیچ غ،یمفهوم تبل ای دهیتوان گفت بدون ا می
  : سؤاالت استفاده کرد نیتوان از ا خوب انتخاب شده است، می غیتبل کیو مفهوم 

   ست؟یکند؟ آن نکته چ را مطرح می یشرکت، نکته خاص غیتبل  ایآ •
  آن نکته را به وضوح مطرح کرده است؟ ایآ •
  شود؟  می انیب يزیمحصوالت شرکت چه چ غیدر تبل •
  مهم هستند؟ انیمحصوالت شرکت است که از نظر مشتر يها یژگیکننده آن دسته از و انیب ایآ •
  و جذاب است؟ دیجد یبه اندازه کاف دهیا نیا ایآ •
  کند؟  می جادیا زیخود تما بینسبت به رق یبه اندازه کاف ایآ •

 دهیا نیکه ا يا کنند و در کنار آن رسانه می و درست را دنبال يقو یمیموفق و تأثیرگذار، مفاه غاتیتبل
 يفن و هنر توأمان برا يریکارگ رسانه موردنظر و به يها کامل با ظرافت ییآشنا نیدهد و همچن را بروز می
دهنده که همان  غیخواسته تبل تیهاشود که در ن اثرگذار و ماندگار می یباعث ساخت آگه ده،یبروز آن ا

  .ردیگ میبر است را در شتریفروش ب
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  :غاتیتبل فیتعر
 شتریفروش ب يبرا يصرفاً ابزار غاتیتبل یعنی ،وجود دارد یجامع و کامل يمعنا غاتیتبل فیتعر در

 يها یژگیبازتاب تمدن و و غات،یتبل یطور کل به .رابطه آن با فروش است غات،یما از تبل دگاهیاما د. ستین
فروش  نشیکه در آفر یعالوه بر نقش نیو همچنمختلف است  يجوامع و کشورها یو اجتماع یفرهنگ

 يها نگرش رییتغ ای جادیا ،یشرکت در افکار عموم گاهیجا تیتقو ،يبهبود ارزش نام تجار يدارد، برا
  .رود به کار می زین يمناسبات تجار میمخاطبان و تنظ

 نیبه ا) AMA( »ییکایآمر یابیانجمن بازار« ياز سو غات،یتبل فیتعر نیو پرطرفدارتر نیتر معروف
کاالها و خدمات است که با  ها، شهیاند یرشخصیغ يو ارتقا یهر نوع معرف غات،یتبل: شرح ارایه شده است

 غاتیآمده، تبل منانج نیاز ا يگرید فیدارد و در تعر یمشخص یمال یشود و حام پرداخت پول انجام می
  .شناخته شده است انیمتقاض انیم خدمت ایکاال  ده،یا کی جیو ترو) یعموم( یشخصریهرگونه ارایه غ

 نیبه هم. دیفروش دار يبرا يزیشما بداند شما چ يکه مشتر دیرا بفروش يزیچ دیتوان می یزمان شما
  . شود و فروش محسوب می دیبه وجود آمدن بازار جد ندیاز فرآ یبخش مهم غاتیاست که تبل لیدل

کارگردان  ،ينورمان بر. ببریم غاتیهره را از تبلتالش کرد  تا حداکثر ب دیفروش و سود، با شیافزا يبرا 
 ایرفتار  ختنیبه قصد برانگ غاتیتبل«: دیگو می نیچن یغاتیبزرگ تبل يها از شرکت یکیو خالق  يهنر

دادن به  یآگاه يبرا یمناسب وهیش غات،یتبل. ردیگ نظر، انجام میدر مخاطبان مورد يا شده فیپاسخ تعر
خاص  ییانتخاب و مصرف کاال ایرفتار  کیدر آنها نسبت به  حیترج ینوع ادجیآنان و ا بیمخاطبان و ترغ

عادت  کیترك  ای ریخوردن ش ،یتلفن  همراه، مصرف آب معدن ینوع دنیمثالً خر ،یفرامل ای یدر سطح مل
  1.»است دنیکش گاریعمل ناپسند مثل س ای

 غاتیها از قبول تأثیر تبل ل انساناما به طور معمو. شود می یاست که به فروش منته غیتأثیر تبل نیا
 غاتیاگر اثر تبل. مقاومند غاتیدارند که در مقابل تبل دهیکنند و به اصرار عق می يخودشان خوددار يرو
در طول زمان به عمل  یبررس نیا یآن قابل مشاهده نباشد، اما وقت جهینت دیشود، شا یهر فرد بررس يرو
 يکوتاه، اثر باد رو یدر زمان. ستمانند اثر  باد در صحرا غاتیاثر تبل. دآن کامالً ملموس خواهد بو جینتا د،یآ
   گرید يبه جا ییرا از جا یآن تپه شن ،یزمان طوالن کیاما بعد از  ،شود ینم دهید یتپه شن کی

  . کند منتقل می
ع آورد و در واق را به گردش درمی یاز  جوامع بزرگ صنعت ياریبس يچرخه اقتصاد غاتیتبل نیهمچن

 يدیتول يها و شرکت عیاز صنا ياریبس ياصل برا کیشده است و  لیدر تجارت تبد يدیعنصر کل کیبه 
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  .شود محسوب می
مبارزه،  نیکرد و بدون ا فیفروش تعر يبرا شتریب يفضا جادیمبارزه و ا یتوان نوع را می غاتیتبل
 يبستر جادیبه ا غاتیدر واقع تبل. داشته باشند ییخودنما يبرا ییدر عرصه رقابت جا توانند یها نم شرکت

مردم در  یسطح آگاه هتواند ب کند و می کمک می... و خدماتی – ياقتصاد تیفعال کیشروع  يمناسب برا
  .دیفزاایب شتریخصوص قدرت انتخاب ب

 یژگیاهداف از دو و نیا. کنند را دنبال می یاست که اهداف متفاوت ییها امیپ ای امیشامل پ غات،یتبل
  : برخوردار هستند ریز يدیکل

  و آگاه کردن هستند یرسان به دنبال اطالع) الف
  به دنبال اقناع هستند ) ب

از  یبیترک یهدف و گاه کی رندهیکند که گاه دربرگ می يرویدو اصل پ نیساخته شده از ا غیتبل هر
  .آن دو خواهد بود

و  یهیت و سازمان کامالً بدسازمان داده شده در روند فروش هر شرک غاتیمسلم، تأثیرات تبل قدر
را حاصل کند، ) شتریفروش ب(آن  جهیبدهد و نت یتأثیرات نقش واقع نیتواند به ا است، اما آنچه می یحتم

  .  است غیتبل يمحتوا
تواند در ذهن  تواند هم موجب فروش شود و هم می می غینهفته در تبل تیمعتقد است خالق يبر نورمان

را دارا  یتیخصوص نیکه چن یغاتیاز اعتقادات او شود و تبل یکه بخش يرمخاطب چنان نفوذ کند به طو
  . نخواهند بود یموفق غینباشند، تبل

  .خواند میخواه غاتیو تأثیر آن در تبل تیادامه مطالب در مورد خالق در
  

  ست؟یچ تیخالق
و پرورش  شناخت رایوجود افراد خالق و مبتکر است، ز ازمندین شیاز پ شیرو به رشد ما ب جامعه

  . شود کشور می يو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ يها چرخه يافراد، موجب بارور نیبالقوه ا يها ییتوانا
  .منحصر به فرد خود را داراست وهیشود و هر کس ش ابراز می یگوناگون يها از راه تیخالق

 کوکارین يا گانهیب: دیگو می نیچن تی، درباره خالق1هانل  به نام چارلز يا سندهی، نو1900حدود سال  در
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 نیا تینقل شده است که درباره خالق تکایاز کارگردان معروف جو پ زین ییدر جا. کند ما کار می يکه برا
   1.»دیآ خوب از جانب خدا می يها فکر« عنوان کرده که  نیچن

 میتوان یمرحله آن، تفکر خالق است و ما نم نیو در باالتر شهیانسان، قدرت اند يها یژگیو از
 شیخالق است که بتواند خود را با آنچه در پ يدر واقع مغز. میکن میتفکر خالق ترس يبرا يا محدوده

  . است، وفق دهد
 کی يبودن در راستا دیمف(که هم مناسب  يکار دیتول ییتوانا«: دیگو می تیدر مورد خالق استرانبرگ

  2».باشد) ینیب شیقابل پ ریغ(و هم تازه ) خاص ازین
 3دیکه رابرت گان يشود، به طور فیتعر مسئلهحل  ییبر اساس توانا دیبا تیند خالقمعتقد یبرخ

پردازان مشهور در  هیاز متفکران و نظر یاما روالم» .است مسئلهاز حل  يا ژهینوع و تیخالق« د،یگو می
 يها تیکه فعال اند ینبوده بلکه فوق عقالن یرعقالنیغ تیخالق يها ندیمعتقد است که فرا تیخصوص خالق

 شیمعتقد است که تفکر خالق نما يو. دارد میرا گرد هم آورده و به تحرك وا یو عاطف ياراد ،يفکر
و  »يخود بهساز« انیبوده و عبارت است از ابراز وجود افراد سالم در جر یدرجه سالمت عاطف نیباالتر

و  مسئله کیبا  نانهیع بمقابله واق کیکه شامل  ندیب می يندیرا فرا انیجر نیاو ا. شیتکامل نفس خو
  تکامل  يبه نحو گریکدیو مرتبط ساختن مطالب با  ياریبا هوش یآگاه دیو جذب شدن شد يریدرگ

   4».است افتهی
 دیجد يبه نظر آنها داشتن فکر. اند دهیواحد رس يبه نظر تیخالق مسئلهبر سر  سندگانیاز نو ياریبس
دوباره  تیخالق«آنها معتقدند که . میبزن وندیخود پ نیشیپ ربط را به افکار یکه عناصر ب ستیآن ن يبه معنا

  5.»است گریکدیعناصر آشنا در کنار  دنیچ
  : عنوان کرد که نیشود چن می تیدر نها و

  .ندیآ به نظر می یعیطب است که کامالً ییها دهیو تازه در پد دیجد ییها تیقابل جادیخالق، ا تفکر
  :غاتیدر تبل تیخالق

. ربط بود یعناصر آشنا اما ب نیب دیمعنادار و جد يها دنبال ارتباط دیشد که با دیکأت ،تیخالق فیتعر در
  .کرد ادهیپ زین »یغاتیتبل يها تیخالق« فیمفهوم را در تعر نیا دیحال با
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از مرتبط بودن عناصر  یتازگ غات،یاما در تبل ،باشد رکنندهیتازه و غافلگ دیخالق با یغاتیتبل تفکر
نهفته در  امیرا درك کنند و پ یغاتیتفکر تبل دیکنندگان با مصرف. دارد يکمتر تیاهم گر،یکدیبا  غاتیتبل

  :از آن جمله دیرس یخوب جهیتوان آزمود تا به نت راه را می نیچند .معنادار باشد دیآن با
  :  متفاوت بودن - 1

. شوند الهام گرفته میخالق از کتاب قانون  يها زهیانگ نینخست. متفاوت بود دیمتفاوت بودن، با يبرا
. ها مشغول خوردن غذا هستند که گربه مینیب کنند، می می غیگربه را تبل يکه غذا ییها یمثالً در همه آگه

 که ایناما قبل از  ،خورد یغذا نم يا گربه چیکه ه میخود نشان ده یاست که در آگه نیراه متفاوت، ا کی
را در نظر  زشیمخاطره آم يها جنبه دیو با میکن آن کار را می چرا میبدان دیبا م،یها را بشکن قانون میبخواه

دهند  خاص عالقه نشان می یها به محصول که گربه دیده را نشان می يریتصو دیمثالً فرض کن. میداشته باش
 نیا. که آن محصول خوب است ابندی می نانیها اطم صاحبان گربه ب،یترت نیبه ا. خورند و آن را می

بود  یپس بهتر است که دنبال راه. خوب است یلیمتفاوت و نه خ یلینه خ د،یا به کار بردهکه شما  يدیتمه
  . آورتر است و شگفت دتریروش، جد نیا. برند ها از خوردن غذا لذت می تا نشان داد که گربه

  : اتیهیاز بد زیپره -2
البته مردم به سبب . ندتواند آن را خلق ک می یهر کس رایز ست؛یساده باشد، خالق ن اریبس دهیا اگر

کننده را به  مصرف م،یآشکار و مستق ریتصاو يریکارگ به یگاه. خرند یمحصوالت را نم ز،ین دهیچیپ يها دهیا
است که  یاساس یز، روشین) یونیزیتلو یدر آگه(کردن محصوالت  یشینما. کند می بیمحصول ترغ دیخر

 دیترس است چون شما می يا وش ممکن، کار سادهر کیرد کردن . تا به حال، کمتر به آن توجه شده است
  .که آن روش را قبالً به کار برده باشند

  : از فن يریگ وام - 3
الهام گرفتن از  يبلکه برا ها، دهیا دنیدزد يآنها، نه برا زیموفق انجام شده و آنال يبه نمونه کارها توجه

است که  يا وهیمهم ش. کنند می دایشان پ همسئل يراه حل را برا نیموفق بهتر غاتیسازندگان تبل. آنهاست
 دیخاص باشد، شا يا وهیو کار وامدار ش ردیاگر تقلب صورت گ. کنند تیخود را تقو امیتا پ نندیگز آنان برمی

  . ستیکارساز ن شهیداشت که تقلب، هم ادیبه  دیها عرضه کرد، اما با نمونه گرید یبتوان محصوالت را به خوب
  :کردن قتحقی – 4

به  میتوان ینم شهیهم. مخاطب بگذارند يمشکل است که خود را جا اریخالق، بس يها آدم يبرا یگاه
 زین یغاتیتبل قاتیالبته تحق» .برد حتما فروش را باال می یآگه نیا«: مییو بگو میشو رهیخود خ انیمشتر

  .مشکالت خاص خود را دارد
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. میخانواده خود بسنده کن يتان و اعضاتوانیم فقط به نظر دوس نمی غیتبل کی یدرك اثربخش يبرا
بدان معنا  نی، ا»او همسر خود شماست ست؛یمانده ن کننده عقب مصرف«: دیگو می 1يلویاگ دیویکه د یوقت

و  قهیسل. بود واهدخ زیآم تیهمسر شما استوار شود، موفق يها که بر اساس خواسته يا شهیکه هر اند ستین
از هنر  یآنها به خوب دیشا. آنها متفاوت است يها ها و نفرت داشتندوست . خواسته مخاطبان متفاوت است

  .را دوست دارند يزیدانند که چه چ اما می اورند،یسر در ن
هر چند (را هدف قرار دهند  یطبقه اجتماع نیتر نییپا دیبا ها یکه همه آگه ستیبدان معنا ن نیا البته،

 زیبه غرا دیخالق نبا يها که آدم ستیمعنا هم ن نیخن به اس نیو ا) کنند می جیرا ترو جیرا دیطبقه عقا نیا
که در  يفرد: ساده است اریبس مییگو که ما می يزیمفهوم چ. پندارند، توجه کنند خود و آنچه درست می

را به  یتیاست، مجبور است که توقف کند، چند پله به عقب برگردد و واقع غاتیو ساخت تبل یحال طراح
اصطالحات  ای دیبه زبان مخاطب سخن بگو دیبا غیتبل ایآ. ستیاو همساز ن تیذهنکه با همه  ردیکار گ
  دهند؟  می تیاهم یغاتیتبل يها دهیکنند، به ا استفاده می تکه از محصوال یکسان ایآ رد؟یرا به کار گ يتجار
  دارند؟  یاتیخوب چه خصوص غاتیتبل

به  لیکننده م تیخالقانه و اثرگذار و تقو غیتبل کیبه  یابیدست غات،یو شلوغ تبل اهویپر ه يایدن در
  : را داشته باشد ریز يها یژگیو دیخالقانه و مؤثر با غیتبل کی. ستین یکاال، کار آسان دیخر

 یهوشمندانه است؛ آگه يا دهیا رندهیبرگخوب در یآگه. کننده و مفرح باشد سرگرم دیخوب با یآگه -ا
فروش  يخوب درباره مسائل استراتژ یآگه .شود ساخته می کانهریز یلیکامل نوشته و با تخ یخوب با مهارت

را عرضه  یرفتنیپذ یهوممف دیبا یآگه. ستدیا باال می یدر سطح ،يدیزند و به لحاظ اطالعات تول حرف می
  . سوق دهد دیخر يکند  و مردم را به سو

  .    شده باشد يریگ هدف ن،یبه سمت مخاطبان مع - 2
  . زدیوجه مخاطب را برانگبتواند ت امیپ يمحتوا - 3
  . اندیبنما زیطور متما بتواند خود را به غات،یازدحام تبلشلوغ و پر يدر فضا - 4
  .کامل داشته باشد یشود، هماهنگ از آن انتقال داده می یغاتیتبل امیکه پ يا با رسانه - 5
  . فروش را افزایش دهد -6

                                                         
 

  1380، تهران اگیلوي، دیوید، رازهاي تبلیغات، کوروش اعتمادي و علی فروزفر، چاپ دوم، مبلغان. 1
است که یکی  1945در سال » اگیلوي و ماثر«او مؤسس شرکت تبلیغاتی . اگیلوي بنیانگذار تبلیغات مدرن در آمریکا و جهان است

او بخش بزرگی از مشهورترین . هاي تبلغاتی دنیا است که امروز در بیش از چهل کشور جهان شعبه دارد از بزرگترین شرکت
او . هاي اگیلوي است ها و طرح و ایده موفقیت بسیاري از برندهاي جهان مدیون برنامه. کند ا تبلیغ میهاي تجاري جهان ر نشان

  .هاي بسیاري درخصوص تبلیغات و ادبیات تبلیغات است همچنین نویسنده کتاب
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  . دبمان ادیآن، در  يمحور شهیحداقل اند ای غ،یکل تبل - 7
  . کند جادیکاال ا دیعالقه و نگرش مثبت مخاطب را درباره خر - 8
  . دهد شیرا افزا ياز نام تجار یآگاه - 9

  . از حافظه شود یداشته باشد که جزئ يو محور» بزرگ شهیاند« کی - 10
  . کند تیرا هدا غیبزرگ و خالق، کل تبل شهیاند - 11
  . مشکل را خالقانه حل کند کی - 12
  . داشته باشد امیانتقال پ يبرا یدرست ياجرا - 13
  . محصول باشد يها یژگیو و ایمطابق مزا  غ،یموجود در تبل يایها و مزا وعده - 14
و  کیابزار، نوع تکن حیصح يریکارگ هدر ب ت،یخوب باید عالوه بر خالق غیتبل کیبه  دنیرس يبرا اما

  را در  يگریخوب باید نکات مهم د غیتبل کیساخت  يعالوه بر آن برا. داشت زین یآن تخصص کاف ياجرا
  : نظر گرفت

خواهند و انتظار دارند، در حال  آنچه مردم از محصوالت می. است یاحترام به مخاطب هدف مهم - 1
بردارد و  انیرا از م شهیاست که کل یغیموفق، تبل غیتبل کی. همچنان ادامه دارد رییتغ نیاست و ا رییتغ
  .  اوردیب وجوده درخشان را ب ياثر

کننده، ساده و مستقل  سرگرم يها دهیا يرو دیکند، بلکه با نیبه شعور مخاطب توه دینبا غاتیتبل - 2
  .تمرکز نماید

محصوالت . به وجود آمده است ينوآور يبرا ينامحدود يها فرصت ج،یرا يها يورابا توجه به فن - 3
 يبه قدر زین يهاي متنوع چاپ و رشد فناور روش. اند دهیرس عیرف يا امروزه به مرحله ،یینمایو س ییویدئو

  . سازند میرا ممکن  دیبساز دیهر آنچه را که آرزو داشته باش دیپیشرفت کرده است که تول
بود که فروش  نیب پنهان کرد و خوش يدیتول يها از ارزش یدر زرورق توان یرا نم فیضع يها دهیا - 4

  . خاص یژگیو کیفروش آنهاست و نه  یصلمحصوالت الزمه ا يباال تیفیاکنون ک. کند می
اگر . شود تر جذب می مخاطب سخت رایشود، ز تر می درخشان مشکل یغیروز به روز ساخت تبل - 5

  . گذرند از آن می عیسر یلیکنند، خ یابیخسته شوند و مفهوم آن را سخت ارز غیتبل کیمخاطبان از 
  دهندگان  غیتبل يبهتر، تجارت خوب را برا اتغیتبل. کند است که کار می یغیخوب، تبل غیتبل کی -6

  . آورند فراهم می
  ».ستیفروش نکند، خالق ن یغیاگر تبل« که این تیو در نها - 7
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  :رانیدر ا غاتیساخت تبل طیشرا یبررس
به پاسخ  دنیرس يسؤاالت و کنکاش برا نییبرخوردار است چراکه با تع یخاص تیبخش از اهم نیا

 یبررس رانیرا در ا» بامحتوا و خالقانه يها غیتبل«و ساخت  یل تأثیرگذار بر روند طراحعوام میتوان آنها، می
که موضوع است چرا هب یکوتاه يا بخش، اشاره نیالزم به ذکر است که مطالب آورده شده در ا. میکن

  . دارد ازین يشتریهاي عنوان شده، به بحث و مطالعه ب تر هر کدام از سرفصل مفصل یبررس
  : ذیربط نیئولمس -  1

بهرمند هستند؟  غاتیدرخصوص تبل یو اطالعات کاف یعرصه خود از آگاه نیاندرکاران ا دست ایآ: سؤال
  تأثیرگذارند؟ غاتیمقوله تبل شرفتیپ انیآنها چگونه است؟ و چقدر بر جر دگاهید

 شمندان،یندا نیموضوع را ب نیابتدا باید ا ،رانیدر ا غاتیگذار بر تبلعوامل تأثیر یخصوص بررسدر
و گسترش روزافزون  غاتیجانبه تبل تأثیر همه رغم علیعرصه جستجو کرد چراکه  نیمردان و فعاالن ا دولت

همه، درخصوص اصول،  نیبا ا ،يو اقتصاد یو مذهب ینید ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس يها آن به حوزه
 يها از حوزه کیدر هر  را،یز. داردآن اتفاق نظر وجود ن گرید مسائلکاربرد و  یها، چگونگ ها، روش حوزه

 غات،یاستفاده از تبل یابزارها، حد و مرز و چگونگ فینسبت به تعر یو فرهنگ یبازرگان ،ینید ،یاسیس
 جیکاربرد و نتا ف،یتعار ،مسائل انیآن است که در ب انگریب تیوضع نیا. متفاوت ارایه شده است يها دگاهید

  . است امدهین دیپد غاتیتبل میو مفاه مسائلدرخصوص  یو اجماعوجود دارد  یمختلف اتینظر غات،یتبل
 یاسیو فعاالن س ینخبگان و کارگزاران فرهنگ شیو تغافل، عدم تعلق و گرا یتوجه یب نیا یاصل علت

مند از مباحث و موضوعات مرتبط با  و نظام یاست به طوري که اطالعات علم ییو اجرا ییحوزه معنا نیبه ا
مثبت و  جیو نتا ها ییکارگشابر مقوالت و  یاحاطه و تسلط دیگونه که با ان مطرح نشده و آنآن يبرا غاتیتبل

  . اند نکرده دایپ غاتیتبل یمنف يها بازتاب
مشکل داشته ) غاتیتبل( مسئلهشما با صورت  یمنظر قابل تأمل خواهد بود که وقت نیموضوع از ا نیا

آن را در مسیر  دیو بخواه دیکنکاش کن مسئلهدر خود  دینخواهد بود که شما بتوا یچه مجال گرید د،یباش
  . دیمطلوب و اثربخش دنبال کن

 ران،یدر ا غاتیرشته تبل یالملل نیب يا به عنوان تنها متخصص حرفه يباره دکتر صدر محمد نیا در
رشته  نیاندرکاران ا دست یتخصص ياستاندارد نبودن رفتارها«کند که  عنوان می نیچن نیدغدغه خود را ا

را قانونمند  مسئله نیتا ا میهم کرد یحال تالش فراوان نیبا ا. آن است يرو شیپ يها چالش نیاز بزرگتر
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   1».صنعت قانون مشخص ندارد نیکه انجام شده، ا یاما متأسفانه تا امروز و با وجود تالش فراوان م،یکن
  :  فرهنگ و اقتصاد جامعه طشرای– 2

  ما تأثیر داشته و خواهد داشت؟  غاتیجامعه در اوضاع و احوال تبل يتصادو اق یفرهنگ طیشرا ایآ: سؤال
  شود؟  ها یدر ساخت آگه تیتواند مانع بروز خالق جامعه چقدر می یو عرف یفرهنگ طیشرا

، فعل و  زندگی  سبک«. زندگی متفاوتی است  و شیوه  اي داراي سبک اعتقاد دارد، هر جامعه سولومون
به شکل  هاي مبتنی بر مصرف در جوامع سنتی انتخاب. دهد یط زندگی او نشان میانفعال فرد را در مح

مدرن به هر حال  امعشود، در حالی که در جو اي براساس طبقه، محیط روستا یا خانواده دیکته می گسترده
یت هایی هستند که به نوبه خود هو کاالها و خدمات و فعالیت  مردم داراي آزادي عمل بیشتري در انتخاب

  2.»کند اجتماعی را خلق می
ساز است و   چنین بیان کرد؛ تبلیغ در واقع یک ابزار فرهنگ توان این بین تبلیغ و فرهنگ را می ارتباط

زمانی که فرهنگ جدیدي ایجاد . باشد گرایی در سطح جوامع می مصرفمثال عینی آن نیز اشاعه فرهنگ 
صحیح و تأمین  ریزي رنامهر این نظام فرهنگی، نیاز به بشود، به سادگی قابل تغییر نیست و براي تغیی می

  . ابزارهاي الزم است
در اشاعه و ...  هاي مختلف اعم از مطبوعات، رادیو، تلویزیون، تبلیغات محیطی و از طریق رسانه تبلیغات

ه جانب ریزي دقیق و همه شتـاب فرهنگ هر جامعه مؤثر هستند و براي تغییر فرهنگ جوامع، یک برنامه
  . هاي آن نداریم هزینه ناي جز هماهنگی اجزا و عوامل تأثیرگذار و تأمی رویکردي که چاره. ضروري است
در واقع . را با خود به همراه داشته باشد هاي فرهنگی تواند بار عظیمی از اطالعات و آموزش می تبلیغات

ها فقط تصویر یا  ه ممکن است این پیامهاي آموزشی نیز همراه دارد ک رسانی، پیام هر تبلیغ، عالوه بر اطالع
  .نماد باشند و الزامی نیست که حتماً به صورت شعار یا تیتر ارایه شود

را نیز   زندگی  آرمانی  هاي ، رویاها و شیوه کاالها و خدمات  بر معرفی  عالوه  تبلیغات  که  است  آن  واقعیت
  نظر واتسون  به. برسند  فروش  جا به با کاالها یک  همراه  آرمانی  زندگی  سبک  قرار است  گویی. گیرند می دربر

  گرایی را استحکام ، مصرف و مرفه  آرمانی  زندگی هاي زشبا تکرار ار  که  است  عقاید قالبی  ، تبلیغات«
   3».بخشد می

                                                         
 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، فروزفر، علی، اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی، چاپ اول، معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت . 1
 1382تهران، 

 1385، سال چهارم، 1موالیی، رضا، مجله رسانه، تبلیغات، شماره . 2
  35، ص 1384پیروزمند، محسن، مفاهیم و ابزارها در تبلیغات، تهران، انتشارات سینا، . 3
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  . کنم خودمان پخش شده است، اشاره می یداخل ونیزیکه از تلو ییها یرابطه به دو نمونه از آگه نیا در
زن  تیشخص يدهد، همواره طور را نشان می یاز زندگ یروغن الدن که برش غیطور مثال در تبل به

طرز فکر را منعکس  نیمجدداً ا یجامعه هماهنگ است و از طرف تیذهن تیشود که با کل نشان داده می
زنان  یهستند، ول حیرو تف يکه مردان در حال باز دینیب شرکت شما می نیا يها یاز آگه  یکیدر . کند می

 ینیسنگ يخود را برا یاز آنها عدم نگران یکیکنند و  وگو می در حال پخت و پز در آشپزخانه که با هم گفت
به وضوح به نقش زن در جامعه ما و  یآگه نیا. کند روغن پخته شود را بازگو می نیکه قرار است با ا ییغذا

  .کند نگرش مردم نسبت به آن اشاره می
وگو با  نشسته و بعد از گفت زیپشت م يکه مرد دیکن مشاهده می زیاز بانک ملت ن گرید یغیبلدر ت ای

 ،نیهم از ا نیا«: که دیگو شود، می کارش تمام می که اینو بعد از  استخانم، مشغول پرداخت قبوض  کی
» ...ذا آماده استکه غ میبر ایراحت شد ب المینه خ«: دیگو و خانم در جواب می »د؟یندار يکار گهیخانم د

 نترنتیا قیهم از طر کار ساده مانند پرداخت قبوض آن کی یکه حت دینیب می یشما به خوب یآگه  نیدر ا
  .دهند کار مردانه نشان می کیآن هم در خانه را 

برگرفته از طرز فکر  زین مسئله نیدار بودن تکیه شده است که ا بر نقش زن و خانه یهر دو آگه در
و  ردیپذ از فرهنگ تأثیر می غاتیپس تبل) میندار يغلط بودن آن کار ایبه درست (ه است در جامع يجار

هم  ،دیریصورت بگ القانهمعادله آگاهانه، هوشمندانه و خ نیحال هر چقدر ا. دهد دوباره همان را بازتاب می
ا فرهنگ و طرز داشت که متناسب ب میخواه ییها کار که اینشود و هم  مخاطبان راحت می يآن برا رشیپذ

آنچه را که از  جهیدر واقع ما نت). یخارج ياز نمونه کارها یافراط يها يبردار ینه کپ(فکر خودمان است 
  افراد جامعه خود را  قهیکه سطح سل میخود ما هست نیو ا مینیب اکنون می را هم میا قبل انجام داده

  .میکن می نییتع
 یساخته شده، نتوانسته باشد ذائقه مثبت غاتیتبل يمحتواخواهد بود که اگر تاکنون  نیا یاصل مسئله

که ) میا شده که اینکما (شد  میموضوع روبرو خواه نیکند، مطمئناً در ادامه راه با ا جادیدر مخاطبان ما ا
 نیراه فرار و بهتر نیبهتر نیو ا »دخالقانه باش يها یآگه يرایپذ تواند ینم نیاز ا شتریجامعه ما ب« میبگوی
  .است يو تکرار رخالقانهیمحتوا، غ یب يها یساخت آگه يه برابهان

بحث فراوان دارد که بازگو  يموضوع جا نیگفت که ا دیبا زین غاتیخصوص تأثیر اقتصاد بر تبلدر
ها و  اکثر شرکت که اینتوان اشاره کرد که با توجه به  اندازه می نیاما هم گنجد، یمقاله نم نیکردنش در ا

 غیارایه تبل يها را برا شرکت ورا تحت تأثیر قرار داده  یغاتیتبل يمسلماً فضا ،ا دولتی استم یداخل داتیتول
 يبرا یخدمات يها نهاد یها و برخ شدن شرکت یکه خصوص دیحال شما تصور کن. بت کرده استغر یب

 ییها شرکت نیب نیمؤثر باشد و در ا غاتیتواند بر تبل بازار چقدر می شتریبه دست آوردن سهم ب يرقابت برا
 یبه عنوان مثال شما به خوب. سود خواهند کرد شتریب طمئناًکنند، م غاتیتر تبل که بتوانند بهتر و اثربخش
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ها  که سال یبیبا رق یرقابت يفضا جادیتأثیرات ورود اپراتور دوم تلفن همراه را به بازار و ا دیتوان می
انجام شده از هر دو  غاتیحجم تبل. دیرا احساس کن شد ینم دهیاز آن د یغاتیتبل يها تیفعال نیکوچکتر

موفق،  غاتیکننده که برخی اوقات به تبل از بازار مصرف يشتریبه دست آوردن سهم ب يبرا زهشرکت و مبار
 یبرخ يساز یخصوص یعنیموضوع صحبت ما  يبرا یخوب لیشده، دل یمنته زین يخالق و تأثیرگذار

  . است یبخش دولتاست که انحصاراً در دست  ییها شرکت
 را یکنون طیدر شرا غاتیتبل يعوامل ناکارآمد نیتر يا شهیاز ر یکی يکارشناسان اقتصاد یاما برخ 

معاون وقت  ،یمحمد صحف که يبه طور. دانند می رانیدر ا یلیتأثیرات نابسامان دوران جنگ تحم مسئله
 میتحر ،یلیتحم نگبروز ج« دیگو باره می نیدر ا یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یغاتیو تبل یامور مطبوعات

 ياقتصاد جیبس يها و دفترچه يادار ،یمحل  يها یتعاون شیدایپ ،یو کوپن يبند رهینظام ج جادیا ،ياقتصاد
منحل،  نهیزم نیدر ا یدانشگاه يها رشته بیترت نیبرود و به ا نیاز ب یرقابت به کل نهیموجب شد تا زم

   1».دگرگون شد یبه کل یازرگانب غاتیبهره تبل جهینتو در  لیتعط یغاتیتبل يها شرکت
  : غاتیامور تبل انیدانشگاهی متول التتحصی –آموزش  - 3

 ایاست؟ آ یکاف غاتیتبلدانش داشتن  ای سیما درخصوص تدر يها آموزش و دانشگاه گاهیجا ایآ: سؤال
  شوند؟  جذب می غاتیتبل یبه بازار اصل لیالتحص افراد فارغ

 نیچن نیا انیمحمود محمود غات،یمتخصص در حوزه علوم تبل يروین تیه آموزش و تربدر رابطه حوز
لذت  میزن متخصصان مربوطه را پرورش دهند، می دیها که ظاهراً با به دانشکده يکه سر یوقت«: دیگو می

 ای غاتیمؤثر درس تبل يها از کالس يخبر یعنیشود،  می أسیبه  لیتبد غاتیتبل یعلم يداشتن فضا
 يها حجم گسترده شرکت نیشود که ا سؤال در ذهن مطرح می نیو به ناگاه ا مینیب یمربوطه نم يها تهرش
نفر کارمند  15 ياند، اگر به طور متوسط هر کدام دارا شده لیها تشک که در تهران و شهرستان یغاتیتبل

خود را چگونه کسب نفر دانش مربوط به شغل  000/30 نینفر، ا 000/30معادل  یکارکنان یعنیباشند، 
ها را  درون سازمان غاتیتبل يو واحدها ها یعموم کارکنان روابط دیتوان رقم، می نیالبته شما به ا. کنند می

  2».دیاضافه کن زین
به نکردن مراجعه  جهیو در نت یسیعرصه به زبان انگل نیآشنا نبودن فعاالن ا نیهمچن انیمحمود دکتر

 نیا يعلم رو چهیوجود دارد را علت بسته بودن در یالملل نیزه در سطح بحو  نیکه در ا یباارزش يها کتاب

                                                         
 

تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، فروزفر، علی، اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی، چاپ اول، معاونت امور مطبوعاتی و . 1
 1385تهران، 

 33، صفحه 1381شناسی تبلیغات در ایران، چاپ اول، حروفیه، تهران،  محمدیان، محمود، آسیب. 2
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 تواند ینم ییبه تنها زین کشورترجمه شده در  يها اضافه کرد که معدود کتاب دیبا نیهمچن. داند افراد می
  .  اوردیاز آب در ب غاتیفرد را متخصص تبل

. شود ینم سیکامالً جدا و تخصصی تدر به صورت غاتیبه عنوان تبل يا کشور، رشته ینظام آموزش در
ارشد است که  یدر مقطع کارشناس یبازرگان تیریرشته مد يها از سرفصل یکیرشته به عنوان  نیدر واقع ا

را دربرگرفته و فقط در حد  یابیشود که عمدتاً مباحث بازار تهران ارایه می مايیفقط در دانشکده صداوس
  .پردازد می زین غاتیذکر نکات و اشاره به مقوله تبل

کشور نابسامان و  غاتیتبل یعلم يها رساختیز یجهت قابل تامل است که وقت نیموضوع از ا نیا
به  د،یخصوص پرورش ده نیدر ا يمتخصص و کارآمد يروین  دیشده باشد و شما نتوان يزیر برنامهریغ

 نیکه آنها با ا يرو کا دیکن از میب غاتیبا صنعت تبل رمرتبطیو غ يا رحرفهیورود افراد غ يراه را برا یراحت
ما به . دیکن را مشاهده می) ابعاد یدر تمام(اثرات آن  یشود که شما به خوب می یکنند، همان صنعت می

ما  غاتیتبل م،یدار ازین یغاتیهاي تبل ما به طراحان و خالقان روش م،یدار ازین یغاتیتبل زیر متخصص و برنامه
تواند از  موارد می نیا یهستند که تمام یغاتیتبل يها يازپرد دهیو ا یندگسیتشنه افراد خالق در حوزه نو

  . چون دانشگاه رشد کند يبستر
  : یغاتیتبل يها شرکت  -4

 يو در خور فرهنگ و جامعه و پاسخگو یکاف ،یها از لحاظ فن شرکت نیتخصص ا ایآ: سؤال
فقط  ای نندیب با ارزش در خود می يها یدرخصوص ساخت آگه يها تعهد شرکت ایست؟ آا ما دهندگان غیتبل

  پول دارند، حاال به هر شکل ممکن؟  افتیقصد بستن قرارداد و در
قرار نگرفته است و  یمورد بررس یشناخت ییبایو ز یاز منظر علم دیدر کشور ما چندان که با غاتیتبل

 یغاتیتبل یساخت آگهو  هیته ،یبه خود اجازه طراح یساخت آن چنان ساده انگاشته شده است که هر کس
  .داشته باشد غاتیدر حوزه تبل یتخصص نیکوچکتر که ایندهد، بدون  می

متفرقه و با  یلیتحص يها مشغول به کار هستند از رشته یغاتیتبل يها که در شرکت يافراد شتریب
 غاتیبلمشغول ساخت ت یاند و به شکل تجرب ها شده سازمان نیوارد ا غاتیدر خصوص تبل زیناچ يها مطالعه

در عمده  یناپختگ نیموجود را مورد مطالعه قرار دهد، ا غاتیتبل ق،یبه صورت عم ننده،یهستند که اگر ب
 يحوزه کار کیشود که وجود تجربه باال در  عنوان می یشناس از منظر روان. خورد ما به چشم می غاتیتبل

ما تصور  که این یعنیکاذب  یآگاه. دهد کاذب می یجهات به فرد آگاه یاز بعض ،یعلم قیبدون شناخت دق
کامالً  که این ای ستیمیآن را بلد ن قتاًیاما حق م،یا دادهچون بارها آن را انجام  میکه کار را بلد هست میکن می
  . میاز آن نداشته و ندار یشناخت علم رایز ،میده یآن را انجام نم حیصح

و سرعت  يبردار یکپ. تأسف دارد يت که جااس ادیقدر ز آن غاتیدر حوزه تبل يبردار یکپ يکارها حجم
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کننده  خسته اریبس زیموضوع خود ن نیشده که ا کالیموز غاتیروند تبل يریگ باعث شکل غیدر ساخت تبل
   یتـاراحو ن یب آزردگـزده، موج ابـو شت يبازار کوچه يها یقیمحتوا، موس یشده است و اشعار ب

  .شود مخاطب می
هم . هستند ياعتماد یاز هر دو طرف مورد ب یغاتیتبل يها شرکت رانیاناگفته نماند که در  نیهمچن
بودن  یبه واقع داریدهد مشکوك است و هم خر که می یغیتبل یمحصول، به بازده دکنندهیشرکت تول

 ییها شرکت ،یغاتیتبل يها شرکت انیاز م. داخل دیمحصوالت، خصوصاً محصوالت تول یغاتیتبل يها شعار
  .کنند می غیخارج را تبل داتیتول یعنی یواردات يها دترند که برن موفق

ما  يها از ضعف یکیکه  يتقصیر بیشتري دارند به طور یغاتیتبل يها گفت در این میان شرکت دیبا اما
به طور مثال به علت . است یغاتیتبل يها با ارزش و خالقانه در بخش شرکت يها یخصوص ساخت آگهدر

وجود  ای يا هوارهما يها و پخش از شبکه گرید يصورت گرفته در کشورها تغایآسان به نمونه تبل یدسترس
دهندگان  سفارش یها با سوءاستفاده از ناآگاه شرکت) ها حوزه یدر تمام( غاتینوع تبل نیاز ا ییوهایآرش
با  آشکار و اغلب اریبس يها يکار یآن، اقدام به کپ عیفرار از انجام کار و انجام دادن سر يو برا غاتیتبل

کنند و متأسفانه آن را  استفاده می یداخل يها شرکت يرابرا آن  ناًیها، ع رتوش کردن نام و نشان آن شرکت
و  یمانع از بررس که ایناول . دارد یدر پ امدیپ نیموضوع چند نیکنند که ا به مخاطبان خود عرضه می

 نیموارد ا یکه در برخ(خته شود آن سا يبرا یغیشود که قرار است تبل می ییالزم در مورد کاال قیتحق
 حیصح یابیبازار و بازار قاتیدارد، چرا که مقوله تحق لیتما زین یدهنده آگه سفارش هاست ک يزیهمان چ
  .) است ریگ و وقت نهیپرهز يامر ان،یمشتر يتقاضا زانیم نییبراي تع

شود که  می يا تازه يها دهیو ا تیمانع بروز هرگونه خالق یساخت آگه ينوع برخورد برا نیا ،که این دوم
  .  مورد نظر خلق کند انیمحصول و جذب مشتر یمعرف يبرا يدیجد يتواند فضا می

توانستند خود را بروز دهند  است که می یو استعداد افراد خالق يانرژ يموضوع هدررو نیا که این سوم
  .  موفق باشند اریو بس

ارزش در ذهن مخاطبان جامعه و عادت دادن آنها به  یشده و غالباً ب یبعضاً کپ يکارها قیتزر چهارم
 کیمصرف  يبرا حیخصوص انتخاب آزادانه و صحدر يریگ  میکم کردن قدرت تصم تیطرز فکر و در نها نیا

 يها و شکست) دماتخ –محصوالت ( دکنندگانیتول يبه نبودن بازار برا میخدمات به صورت مستق ایکاال 
  . منجر خواهد شدها  از شرکت ياریبس يبرا نیسنگ

  ): مخاطبان( انیمشتر - 5
 ایاند؟ آ بوده یاند، راض کرده يداریصورت گرفته خر غاتیتبل یکه در پ یاز محصول انیمشتر ایآ: سؤال
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  تواند داشته باشد؟  می انیبر مشتر يچه تأثیر غاتیاعتماد دارند؟ تبل غاتیآنها به تبل
که کاال را  یو کسان انیکاال به دوستان و آشنا دیخر يکننده در کشور ما هنوز برا اوقات مصرف اغلب

رخ دادن  يها از علت یکی. کند دارند، مراجعه کرده و سؤال می  یدرخصوص آن آگاه ایاند  کرده يداریخر
 غاتیبا تبل یکشور ما حت يها اغلب سازمان. ماست يها سازمان یضعف نظام ارتباط ،یتیوضع نیچن

کننده  هنوز مصرف. ندیبرقرار کنند و اعتماد او را جلب نما يبا مشتر يا ستهیشااند ارتباط  گسترده نتوانسته
 ،يا رسانه غاتیرو ضعف کارکرد تبل نیاز ا. ندارد یشود، اعتماد چندان گفته می غیکه در تبل یما به مطالب

  . کند دایپ يادیزدهان به دهان رشد  غاتیباعث شده است که تبل
 ریکه دستگاه چاپ د شود یم یناش نجایاز ا ها یرانیبودن فرهنگ ما ا یشفاه«معتقد است  یالست دکتر

شان را  داشتند به کمک صنعت چاپ، فرهنگ مکتوب ایدن ياز کشورها ياریکه بس یوقت. وارد شد رانیبه ا
 یلیخ ون،یزیو تلو ویراد ختراعاما در عوض بعد از ا م،یامکان بهره نگرفت نیاز ا رانیما در ا دند،یبخش یغنا م

 رانیهنوز مطالعه و فرهنگ مکتوب در ا نیبشوند، بنابرا رانیهاي پرمخاطب وارد ا تا این رسانه دیطول نکش
 ،یبه اعتقاد دکتر الست 1».قرار دادندخود فرهنگ ما را مخاطب  ونیزیو تلو ویشکل نگرفته بود که راد

مکتوب ما را مخدوش کرد، بلکه دارد نه تنها فرهنگ  هک یو آب و رنگ يبصر يها تیبا جذاب ونیزیتلو
  . را هم از مردم ما گرفت لیو تخ تیخالق
شغل پردرآمد  نیبه عنوان دوم ایکه در دن یصنعت«: دیگو می رانیدر ا غاتیاز فعاالن عرصه تبل یکی

همراه با  ،یعلمریغ ،کننده خسته ،یاختصاص گاهیمسموم و بدون جا رانیشناخته شده است در ا
   2».دهد واقع و دست به عصا به کار خود ادامه میریغ يها ییبزرگنما
 يکار و دانشگاهی و کم یامر ضعف علم نیو دروغ و ا یینما بزرگ یعنی غیتبل یرانیذهن مخاطب ا در

در  تیموفق دیکه کل اند افتهیامروزه در غ،یکارشناسان تبل. دهد رشته را نشان می نیصورت گرفته در ا
  .جذب اعتماد مردم است غات،یتبل

کنندگان در  به مصرف یکشور ما مورد غفلت واقع شده است، ارایه اطالعات کاف غاتیکه در تبل يا نکته
 يها برنامه انیدر م یبازرگان يها یاست که به عنوان مثال، پخش آگه نیا. است یغاتیهاي تبل شیوه

کاتالوگ،  کیداشتن  اریختاهنگام در  ای. را جستجو کند گرید يها شبکه ننده،یاست تا ب یفرصت یونیزیتلو
 يبرا یاطالعات و مطالب ،یغاتیتبل يها یدارد آگه نانیمخاطب اطم رایز رد،یصورت نگ يا مطالعه چیه

 يها امیگر هست، اما پ غیتبل اریدر اخت یمختلف یارتباط لیها و وسا راه که اینبا  یعنی. ندارند يعرضه به و
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  . شده است یخود طراح دهرنیگ يو اعتبار برا تیارایه شده فاقد جذاب
  :دیگو می نیرابطه  چن نیدر جهان در ا غاتیتبل سندگانینو نیتر از خالق یکیباخ،  برن

 دییگو اگر آنچه را که می. ستین قتیحق د،یا اند، آنچه که گفته که مردم شما را باور نکرده یتا زمان«
 د،یا آنچه را که گفتهاین دلیل است که به  دهند، یو به شما گوش نم کنند یشما را باور نم فهمند، ینم

خود،  الیاستفاده از قدرت خ اکه ب یتا زمان. به شما گوش نخواهند داد دیاگر جلب توجه نکن. اند دهینفهم
  .1»کرد دیتوجه مردم را جلب نخواه د،یزنده و جذاب خلق نکن يزهایچ

 يدر بلندمدت کاال تواند ینم زین غاتیتبل نیتر و خالقانه نیتر يقو یگفت حت دیمورد با نیا در
 دیبا م،یخوب کاال بفروش که این يبرا م،یروراست باش يبا مشتر دیباشد با ادمانی. نامرغوب ما را بفروشد

درست انجام  يکارها يکسریقبل از آن  دیبا د،یموفق از آب درآ غ،یآنکه تبل يبرا. میخوب داشته باش يکار
  .میانتظار داشته باش غیاز تبل دیسپس با... مناسب و متیمناسب، ق عیخوب، توز يشده باشد، از جمله کاال

 شتریخود را ب انیمشتر تیموفق خواهند بود که رضا ییها امروز، شرکت ندهیفزا يها رقابت يایدن در
را از  يبلندمدت مشتر تیمدت نبوده و کسب رضا که صرفاً به دنبال فروش کوتاه ییها شرکت. کنند نیتأم
هوشمندانه  غاتیتبل. وجهه همت خود قرار دهند ز،یاالها و خدمات همراه با ارزش برتر و متماارایه ک قیطر

خواهد کرد  ینیآفر نام و نشان شرکت ارزش يدهد، برا موارد را به مخاطبان خود انتقال می نیا یرکیکه با ز
 انیو جذب مشتر یلقب انیمتداوم مشتر دیخر جهیکند که در نت را فراهم می يو هم موجبات اعتمادساز

  . را به دنبال خواهد داشت دیجد
  : سفارش دهنده - 6

او باعث ساخت  یسطح کم آگاه ایآ دهد؟ یقرار نم غیسازندگان تبل اریدر اخت یبودجه کاف ایآ
  او اعمال شود؟  قهیسل دیبا ایدارد؟ آ غاتیبه مقوله تبل یمثبت دید ایشود؟ آ می تیفیک کم يها یآگه

  که این يمنظور برا نیبه هم. خواهد بود ییباال نهیمستلزم پرداخت هز یونیزیلوت يها یآگه ساخت
براي فروش کاال داشته باشد، الزم است در مورد آن  یخوب يو تأثیرگذار ییساخته شده بتواند کارا یآگه

که  است نهیمستلزم صرف زمان و هز زین قاتیمقوله تحق. دیبه عمل آ یقاتیمورد نظر تحق يشرکت و کاال
مطرح  نجایکه در ا یمهم مسئله. کنند یآن موافقت نم يدهندگان بر اجرا غیاز موارد، تبل ياریدر بس

شود و در واقع هنگام صحبت با  محسوب می یمشاغل خدمات وجز غاتیاست که تبل نیشود ا می
 کیانند م غاتیتبل یعنی. کرد یقیاظهارنظر دق غیتبل یقطع جهیدر مورد نت شود یدهندگان نم غیتبل
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و  تیفیک نیاست، ا یشکل نیباشد، ا آنچه مد نظر شما می«گفته شود  دهنده غیکه به تبل ستیمحصول ن
 یمواقع نیدر چن. اعتماد آنها را جلب کرد توان ینم یبه راحت لیدل نیبه هم» ...کارکرد را دارد نیا

که قرار است  يا نهیمئن بشوند هزمط که این يموضوع هستند، برا نیا یگذار اصل هیدهندگان که سرما غیتبل
 گر،ید يها انجام شده توسط شرکت يا کنند از نمونه می یدهند داراي بازخورد است، سع صیتخص

 که اینبسازد، بدون  شانیخواهند که تبلیغات کاال را مانند نمونه برا کنند و از شرکت سازنده می يالگوبردار
جواب ندهد  گرید يآن شرکت بوده و ممکن است در جا يمخصوص استراتژ یآگهکه آن  رندیدر نظر بگ

سفارش را از دست بدهد، مجبور  تواند یچون نم زین یغاتیطور هم خواهد شد و شرکت تبل نیهم که غالباً
  . خواهد شد آن کار را انجام دهد

 یغاتیتبل یآگه کیساخت  يکار انیجر زیدهنده ن فرد سفارش یشخص قهیموارد اعمال سل یبرخ در
و گوشزد نسبت به تأثیرات نامناسب  حیبا دادن اطالعات صح یکه حت يدهد، به طور می رییاسب را تغمن

که  يا مسئله. ردوجود دا غیساخت آن تبل يبرا یلیدل یب يها دیو تأک ها يگرفته شده، بازهم پافشار میتصم
بود و در  میدرخور خواه ریهوم و غنامف يبعضاً تکرار غاتیاست که اوالً ما شاهد تبل نیافتد ا اتفاق می نجایا

ثمر  یکار ب جهینت زین تیشده و در نها يریجلوگ زین رد،یتوانسته شکل بگ که می یتیثانی از بروز خالق
  .دهد یجواب نم غاتیرسد که تبل می جهینت نیدهنده به ا غیخواهد بود و بعد طی این پروسه، تبل

 نیا. مؤثر و خالقانه اشاره شده است غاتیبه تبل دنیرس حل براي کار و راه ادامه مقاله به چند راه در
  : شامل موارد زیر است يشنهادیپ يها راه

  : غاتیقبل از ساخت تبل قاتانجام تحقی – 1
  : است ریانجام شود، شامل موارد ز یغاتیکه باید قبل از انجام هر پروژه تبل يموارد یطور کل به

  : غاتیتبل الزامات
  ) نقاط ضعف –نقاط قوت (  یشرکت، سهم بازار فعلفروش  تیوضع یبررس -
  آن با رقبا  سهیشده و مقا دیخدمات تول ایمحصول  يها تیو مز ها یژگیو -
  شده  دیمحصوالت تول اینسبت به خدمات  يمشتر یسطح آگاه -
  )رندهیگ میتصم /داریخر/ کننده استفاده(بازار هدف محصول  نییتع -

  :مخاطبان هدف نییتع
براساس  – ییایبراساس مناطق جغراف( کنند می یشما هستند، در کجا زندگ انیمشتر ینچه کسا -

  ...)استفاده و زانمی
  )یزندگ وهیطرز تفکر، ش ،یاجتماع - يگروه اقتصاد ت،یسن، جنس(اطالعات مربوط به  -
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  : شده یطراح یغاتیتبل امیرسانه به منظور انتقال پ نییتع
  ییایمخاطبان هدف، محدوده جغراف -
  غاتیتبل يبند و زمان زانیم -
  مورد انتظار يها و پاسخ غاتیهدف از تبل -
   تیات خالقظمالح -
  بودجه  -

 یدرست يریگ نیاز دارد که بتوان جهت يا و کار کارشناسانه قیتک موارد ذکر شده به مطالعه دق تک
  . مورد نظر اتخاذ کرد غاتیو ساخت تبل یدرخصوص طراح

و  یدولت يها از شرکت ياریبس يبرا(خدمات  ایمحصول  يالزم برا يها یآگاه و قینوع تحق چیه نبود
 هیسرما يفروش و هدررو يرو شیو چالش پ یاصل مسئله رد،یآنها صورت بگ يبرا غیتبل دیکه با) خصوصی

 محتوا و یب غاتیتبل اکثر شهیتوان گفت ر می نیقیبه طور . خواهد بود ریمس نیرفتن در ا راههیو ب غاتیتبل
  .شود موضوع می نیشود، مربوط به هم که ساخته می يبدون تأثیر

 گرید يرقبا انیآن م گاهیجا که اینکرد، توجه محصول در بازار  گاهیبه جا دیبا غیاز شروع تبل قبل
 يبرا دیبا ایکرد  تیآن را تقو یکنون گاهیجا دیبا ایآن محصول کدامند؟ آ يها یژگیکجاست؟ نقطه قوت و و

تواند مشابه  هم می شماچه دارند که محصول  دیمحصول جد يرقبا رد؟یصورت بگ يا ژهیو يازس گاهیآن جا
دهد و مربوط  را هدف قرار می یشما چه گروه سن غاتینسبت به آنها دارد؟ تبل يچه برتر ایآن عمل کند 

  شود؟ می... و...) و یفرا مل ،یمل ،يا منطقه ،یمحل( ییایبه کدام منطقه جغراف
 سندگانیکه از  نو یقیدر تحق. است یاتیو ح يکامالً ضرور غ،یازار، قبل از شروع ساخت تبلب قاتیتحق

شده است که در  نیبر ا جهیو جک تروت صورت گرفته، نت سیال ر 1»در ذهن ينبرد ،يساز گاهیجا«کتاب 
دهند که  می احتمال نیآنها همچن. وجود دارد يادآوری يحافظه برا يمحدود زانیکننده م مغز هر مصرف

آن کار  يکه شما رو یاگر محصول. ماند می یکننده باق هر محصول، حدود سه نام در ذهن مصرف يبرا
به  دانیرا از م بیاز محصوالت رق یکیباز کردن جا، الزم است  يبرا ست،یاز سه نام موجود ن یکی د،یکن می

 ایمحصول  دیشما بدان که این يبرا. دیاز داریهوشمندانه و خالق ن غاتیبه تبل نجایو شما در ا دیدر کن
. الزم را انجام دهید قاتیباید تحق) تواند باشد می ای(کننده است  مصرف کیانتخاب  نیخدمات شما چندم

نحوه ( مسئلهکردن صورت  دایپ. است مسئله کیحل  يراه برا نیکردن بهتر دایپ ت،یاز تعاریف خالق یکی
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حل مناسب هم جهت با آن  راه کیآن  يدارد که بتوان برا یررسو ب قیتحق به ازین...) فروش، عدم فروش و
  .  کرد دایپ مسئله

  : یخصوص ونیزیتلو ستأسی – 2
براي پوشش (هر شرکت  يها انتخاب نیرسانه پرمخاطب و جزو اول کی ونیزیتلو که اینتوجه به  با

   نیمربوط به هم زیم ارایه شده نکار دو خود است، راه یابیو بازار یغاتیتبل يها در برنامه) مخاطبان يباال
  . رسانه است

تواند بر  چقدر می غاتیدر رابطه با تبل یشود که تأثیر داشتن شبکه خصوص مطرح می یسؤال ابتدا
  ؟ دیفزاایآن ب فیتیک

  در داخل کشور فراهم است؟  ییها شبکه نیداشتن چن طیشرا ایآ
در  یرسانه هم عوض شده و حت نیها عملکرد اما گذشته، بارها و بار ونیزیها که بر تلو سال نیا در

چند سال اول  ونیزیتلو. آن هم متنوع بوده است یتیریو مد یکنترل مختلف، شکل و ساختار يها دوره
پس  تینها درو  یمند از بودجه دولت شد و بهره یسپس دولت ،یخصوص يبه درآمدها یبود و مبتن یخصوص

   یمند است، اما همچنان دولت بهره ییدو روش درآمدزااز هر  یاسالم ينظام جمهور يریگ از شکل
  . شود یمحسوب م

کارشناسان هم بر آن  ياریاند و بس خبر داده یخصوص ونیزیتلو سیاز تأس ونیاسیاز س ياریچه بس اگر
 يها ریتفس -در انحصار دولت بودن رادیو و تلویزیون -یاصل قانون اساس نیاند و البته درباره ا کرده دیتأک

 سیبودن تأس یرقانونیغ يابه معن نیکارشناسان و حقوقدانان معتقدند ا یهم ارایه شده و برخ یلفمخت
از آن در  ییها خواهد رفت که بخش یناخواه به سمت ایخواه  ونیزیاما تلو ست،ین یخصوص يها شبکه

  . سپرده شود یبه بخش خصوص یساختار فعل رمجموعهیز
در چارچوب  دیبا ونیزیتلو« باره معتقد است که  نیات کشور در ااز استادان علوم ارتباط یافخم دکتر
 ییکه شکل اجرا دیگو یاو م. ردیدر نظر بگ یهمه سهم يهمه جامعه را مخاطب قرار دهد و برا ،یمنافع مل

و  ونیزیانحصاري بودن تلو هطور ک همان: دهد یم حیوي توض. اما شدنی استبر  دستورالعمل، زمان نیا
تنها راه  تواند یکردن آن هم نم یبه اصطالح عامه، خصوص ای يتجار ست،یخوب ن یونیزیتلو يها شبکه

کردن تفاوت  یبا خصوص نیبلکه تکثر است و ا ستیدارد، تعدد ن ازیبه آن ن ونیزیآنچه تلو. درست باشد
 يکشورها گرید در شود یها را م تجربه نینمونه ا. شود ینم جادیتکثر ا ،کردن يدارد چرا که الزاماً با تجار

    1».دید ایدن
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 يتجار یآگه« دیگو دانشگاه تهران می یعلم أتیرابطه دکتر اعظم راود راد، عضو ه نیدر ا نیهمچن
سراغ  يبا اهداف اقتصاد دیدارد نبا یکه جنبه دولت یونیزیاست و تلو یخصوص يها ونیمخصوص تلویز

 یشود که معرف مجاز شمرده می ونیزیر تلود یتنها در صورت یتجارت یپخش آگه. برود يتجار يها یآگه
     1.».ردیصورت پذ دیها و محصوالت جد در مورد فرآورده یرسان کاال تنها با اهداف اطالع

دهندگان باال  یآگه نیشود رقابت ب باعث می یخصوص يها شبکه  نیمسلم است اینکه وجود چن آنچه
و مؤثرتر  تر تیفیباک يها یبراي ساخت آگه شتریب انیبه دست آوردن مشتر يبرا یسازندگان آگه زیرود و ن

مخصوص  کهتوان شب می م،یطور که در حال حاضر ما شبکه مخصوص خبر دار همان. تالش خواهند کرد
 نیو ا میداشته باش...) و لمییا پخش ف یحیتفر(خاص  ییها مخصوص برنامه يا شبکه نیورزش و همچن

شاپ،  يو یت(مختلف  يها مانند آنچه با نام غاتیتبلخصوص شبکه مخصوص تواند در می زیموضوع ن
هم در امر  يادیز اریبس تأثیراست که  غاتیماهواره قرار دارد و مختص به تبل يها آنتن يبر رو...) شاپ و تله

  . اند، اتفاق بیافتد به عهده داشته غیمورد تبل يفروش کاالها
  : یغاتیتبل يها و جشنواره ها نالیب ییبرپا -  3

با  زیموضوع را ن نیاست که ا یغاتیتبل يها و جشنواره ها نالیب يبرگزار ،يشنهادیراهکار پ نیا سومام و
  .میریگ می یپ یسؤاالت

 يها هاي شرکت ارتقا سطح فعالیتدر  غاتیتبل یالملل نیو ب یداخل يها و نقش جشنواره تیاهم: سؤال
  تواند باشد؟  چقدر می یغاتیتبل

ما، توان حضور در  یغاتیتبل يها شرکت که اینکشور ما وجود دارد؟ و در  ییها نالیب نیچن ایآ
  را دارند؟  یالملل نیب يها عرصه

نوظهور و  يبروز استعدادها ياست برا یدارد، فرصت ییها ها و بازنده برنده شهیهم که اینعالوه بر  رقابت
شوند که جنبه  ب میمحسو ییدادهایها از جمله رو اما جشنواره. کشف آنها توسط افراد متخصص

ناظران و  کنندگان، شرکت انیها م نوع رقابت تماس نیدر ا. است تر يها قو انواع رقابت ریشان از سا یارتباط
رقابت  کیساز  نهیتواند زم می یامر به خوب نیا. شود ندهیدر آ یبزرگ يها يتواند منشأ همکار تماشاگران می

  .هستند ییباال تیخالق  نیتخصص و همچن ،یتجربه کاف ياراباشد که د ییها شرکت يبرا آل دهیسالم و ا
 کی تیدر موفق جیرا يها از مالك یالملل نیبزرگ ب يها و رقم قرارداد با شرکت یگردش مال زانیم

است که  یفیک ياریبه منزله ع یغاتیمعتبر تبل يها در جشنواره زهیاما کسب جا ،است یغاتیکانون تبل
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  . شوند می يبند رتبه یوسط آن سنجش و حتت یغاتیبزرگ تبل يها شرکت
و  قیدق یها بررس توسط داوران جشنواره که اینعالوه بر  ،یغاتیتبل يها کنندگان در جشنواره رقابت آثار

کنندگان در جشنواره و  شرکت یقرار گرفته و حت زیشوند، در بوته نقد منتقدان حاضر ن موشکافانه می
   1».دارند ت وامیرا هم به واکنش و قضاو انیتماشاچ

قدرتمند با  يها از شرکت یبرخ ییآشنا ،یغاتیتبل يها ها در جشنواره حضور کانون جهینت نیکمتر
 بیدست به ج يمشتر کیکانون، فقط  کی يخوب برا يمشتر. ها است کانون نیا دیجد يها ییتوانا

 ها جشنواره نیوجود ا. ندیافریهم ب نانیاش اعتبار و اطم یکانون حام ياست که برا يا يبلکه مشتر ست،ین
کرده و  دایرا پ غاتیتبل گاهیببرند و جا یپ غیمقوله تبل تیبه اهم دهندگان غیموجب خواهد شد که تبل زین

با مقوله  ياندرکارانی که به نحو سبب خواهد شد که دست یامر از طرف نیا. خارج شوند ياعتماد یب لهیاز پ
هاي افراد متخصص امر  ها و فعالیت و با گفته رندیقرار بگ ییضاهاف نیدر چن زیسروکار دارند ن غاتیتبل
 ای نیقوان یبرخ يتواند بازنگر آن می جهیکنند که نت دایپ یمقوله آگاه نیآشنا شوند و به ضرورت ا غاتیتبل

  . مقوله مهم باشد نیرشد ا يبرا ینیچن نیا يها نهیفراهم کردن زم
آنها با  شتریب ییها، آشنا کانون يبرا غاتیتبل يها هحضور در جشنوار يامدهایاز پ گرید یکی

با  توجه به تنوع روزافزون  نیهمچن. است غاتیروز صنعت تبل يها يوراابزارها و فنو  جیرا ياستانداردها
استفاده مبتکرانه و  ها رهجشنوا یاکنون در برخ. ها ضروري است آنها توسط کانون يریکارگ ها، نحوه به رسانه

با  ییآشنا تیشده است که خود از اهم یتازه معرف یهاي مدرن به عنوان بخش رسانهاثربخش از 
  .دارد تیو رسانه حکا غاتیتبل يایروز دن يها شرفتیپ

جالب خواهد بود که  اریبس ،یالملل نیب يها حضور در عرصه يکشورمان برا ییدرخصوص توانا اما
  .میبه گذشته برگرد یکم میبخواه
خدمات  يها یآگه يسر کی) 1340تا  1335(دوره  نیدر ا یغاتیتبل يها تیفعال نیتر از درخشان یکی
 1971بزرگ سال  زهیرفت که توانست جا شیرشته پ نیبود که مبتکر آن سازمان فاکوپا چنان در ا یعموم

و کره  دیبربا نو ژاپ کایو آمر یاروپای يکشورها دیشد يها را با وجود رقابت یجهان غاتیسازمان تبل
سازمان  یخدمات عموم غاتیتبل يها برنامه نیتر مهم. سال تصاحب کنددو  يرا برا یمتیق گران ستالیکر

زده خراسان،  زلزله يدر روستاها يساز خانه ن،یزدگان قزو به نفع زلزله یغاتیفاکوپا عبارت بود از برنامه تبل
از  شیطرح ساخت ب تیو هدا يدازان و باالخره راه يسواد یمبارزه با ب يپول برا يگردآور يبرا 7طرح پ 

  .هزار مدرسه در کشوردو 
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و رسانه و عالوه بر آن  غاتیسابقه درخشان در حوزه تبل نیبا ا ياست که چرا کشور نیسؤال ا اکنون
از قافله شتابان ... و یقیموس ،يشعر، معمار ،ینقاش يها در حوزه يشگرف هنر يمملو از استعدادها یخیتار

که ساالنه  رانیموفق در ا یغاتیتبل يها شرکت یحت دیعقب افتاده است؟ چرا با غاتیتبل یصنعت جهان
 غاتیتبل یالملل نیمعتبر ب يها ارایه کار به جشنواره يبرا يا دغدغه چیدارند، ه زین یتوجه قابل یگردش مال

  باشند؟  نهیزم نیدر ا یمشخص يزیر فاقد برنامه ینداشته و حت
 یغاتیدرخشند، آثار تبل چون کن خوش می یبزرگ يها در جشنواره یرانیا يها لمیکه ف يبا وجود چرا

آن  يدر کشورمان به جا یغاتیهاي تبل چرا کانون ابند؟ی یکن راه نم یغاتیکشورمان هرگز به جشنواره تبل
 دیخر رینظ يشان را صرف امور آنها توجه داشته باشند، توان یو اثربخش یغاتیآثار تبل تیفیبه ک شتریکه ب
صنعت  انیتوجه موشکافانه متول ،يگرید اریبس يچراها و چراها نیکنند؟ ا می یمال هیبن شیانه و افزارس
  .کند را طلب می نهیزم نیمشفقانه در ا يزیر برنامه يدر کشورمان برا غاتیتبل

  . رخ داده است رانیدر ا ییها جشنواره نیچن يدرخصوص برگزار یدبخشیاتفاقات نو یبه تازگ اما
است که   1389در کشور در سال  یغاتیتبل يها جشنواره نیشمالغرب کشور از نخست غاتیتبل هجشنوار

این  غاتیتبل یانجمن صنف يبا همکار یشرق جانیآذربا یتوسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم یبه تازگ
 ،يرسازیتصو ،يبصر تیو هو نیادیعناصر بن یمحور؛ طراح 12جشنواره در  نیا. استان برگزار شده است

 یو آگه ییآرا صفحه ،یصنعت یعکاس ،یغاتیتبل يزرهایو ت لمیف ،يبند پوستر، کاتالوگ و بروشور، بسته
به  نیخالق برگزار شد و قرار است از ا يها دهیو ا ییآرا غرفه ،یکیرسانه الکترون ،یطیمح غاتیروزنامه، تبل

برگزار شود  یالملل نیداوران باز ور و با دعوت کش اسرسر یغاتیتبل يها کانون نیساالنه بدوبعد نیز به صورت 
فرهنگ  کیبه صورت  انیجر نیاست ا دیام. است نهیزم نیبخش در ادیام اریتازه و بس یکه خود حرکت

ساز  نهیو ماندگار و زم تیفیباک غاتیدر خصوص ارایه تبل یغاتیتبل يها شرکت يگذار ارزش يو مبنا یمل
  . شود یلالمل نیب يها حضور در جشنواره

ابعاد آن و  یمقوله کامالً جدا در تمام کیها به عنوان  در دانشگاه غاتیتبل یرشته تخصص صیتخص - 4
 یو هم از نظر عمل یکه هم از نظر علم يدیاسات يریکارگ امر با به نیآن با بازار که ا یمرتبط کردن عمل

 يها پرورش استعداد يبراتر  وانج يها به نسل اتیتجرب نیهستند و انتقال ا يارزشمند اتیتجرب يدارا
  . آورد به وجود می غاتیصنعت تبل شرفتیپ يالزم را برا يها ساختریخالق، ز

  
  :  يریگ جهینت

در   میکه از ابتدا در موردش صحبت کرد یتیخالق :گفت نیچن نیا دیمقاله با نیا جهیدرخصوص نت اما
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استنباط شد،  تیآنچه از مفهوم خالق. ان نهفته استم آن، در درون يریکارگ ها به فراخور به تک ما انسان تک
  : را به دنبال داشته باشد ریز جیکه نتا دییبگو يزیچ  ای دیرا انجام ده یاست که شما عمل نیا

  .کند ریخواندن آن، شخص را متح ای دنید -
  ).تیجذاب. (آن موضوع کند ییمخاطب را ترغیب به رمزگشا -
  ). کردن موضوع دهیچیاز پ زیپره. (ابدی فرد به راز  نهفته در آن دست -
  .ندیمخاطبان خود از درك آن راز به شوق آ -
  . اوردیدرب) کردن استدیمنظور خر غات،یدرخصوص تبل(ترفند به کار رفته در آن، شخص را به واکنش -
 نیچند تواند به می يدادیرو ایبرسد یعنی اینکه هر اتفاق  امیاز مفهوم پ یمخاطب به درک تیدر نها  -

  . اثربخش داشته باشد يا جهیحال نت نیو در ع کسانیکه معنا و مفهوم آن  يروش ممکن رخ دهد طور
کند تا آن مفهوم  می جادیکه در مخاطبان  ا يمهم است، بستر تیخالق تیواقع همان اندازه که ماه در

  . مهم است زین رد،یرا بفهمد و آن را به کار بگ
  . هر شخص متفاوت خواهد بود يبرا زیموضوع ن نیگفت که ا دیبا زین تیابراز خالق يها راه درخصوص

و  ییگو و بداهه یطبع شوخ ل،یقدرت تخ ،يکنجکاو ،یکوش مطالعه، سخت دن،یخوب شن دن،ید خوب
  . برشمرد تیبروز خالق يبرا یتوان از عوامل ساده پنداشتن هر موضوع سخت و دشوار را می

  . به چند نکته مهم اشاره کرد دیخصوص بازگو شد، با نیکه در ا یو مطالب غاتیتبل نهیدر زم اما
 يا دهیا رندهی، دربرگ)ییویراد -یونیزیتلو غاتیتبل(کننده  سرگرم: خوب غاتییک تبل يها یژگیو

دهنده مردم به سمت  باال و سوق یدر سطح يدیو به لحاظ اطالعات تول یرفتنیپذ یهوشمندانه، مفهوم
چرخه  یصلآنها به عنوان محور ا يگذار در ارزش یام کامل به مخاطب خود سعباشد که با احتر دیخر

  . داشته باشد) ییکننده نها و مصرف دکنندهیبه عنوان خر( ياقتصاد
  : اشاره کرد ریتوان به موارد ز می رانیدر ا غاتیو ساخت تبل یعوامل تأثیرگذار بر طراح درخصوص

 ستیمثبت ن د،یو شا دیسروکار دارند، آنچنان که با غاتیه تبلامر که با مقول نیو طرز تفکر مسئول نگاه
. خواهد شد غاتیدر حوزه تبل تیبروز خالق يمناسب برا يها نهیطرز نگاه موجب عدم رشد در زم نیو ا

 يقو ياستراتژ نبودو  یکارشناس هاي یو بررس غیدر خصوص محصول مورد تبل قیو تحق یابینبود بازار
 غاتیتبل دنینرس جهیمعضالت در به نت نیتر شرکت، خود از جمله مهم کی یغاتیلتب يها درخصوص برنامه

 غیرا تبل يزیچ دیشما تصور کن. دهنده خواهد بود غیتبل يبرا شتریبر مخاطبان و فروش ب يو تأثیرگذار
 یهآگ دیتوان پس چطور می! دیدان یآن نم بیقمحصوالت ر گریآن را با د يها تیها و مز که تفاوت دیکن می

   د؟یبساز يدرخور
 ،یغاتیتبل يوهایماهر و خالق درخصوص سنار سندگانیسازنده، نبود نو يها دانش شرکت کمبود
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به خاطر آشنا نبودن به زبان  شتریآن هم ب غاتیعلم روز تبل يریفراگ يکمبود منابع قابل استناد برا
و  یآگهساخت  دیهاي جد روش هماهنگ کردن خود با يها برا شرکت نیا لیعدم تما یو از طرف یسیانگل

. توان به آن اشاره کرد است که می یمسائلاز جمله  زین نهیزم نیکردن از مقوله آموزش در ا یشانه خال
 کی دیبه د غاتیبرخوردار هستند و نسبت به مقوله تبل ینییبینی پا و روشن یکه از سطح آگاه یانیمشتر

که ساخت  يشوند، به طور ها می یسازندگان آگه یزگیانگ یکنند، خود سبب ب بر نگاه می نهیپروسه هز
ناتوانی . شوند موجب می یغاتیتبل يها شرکت يرا از سو يا شهیو کل يارزش و غالباً تکرار یب يها یآگه

 تیو خالق دهیکه از ا غیتبل کی تیخود در خصوص موفق انیبراي مجاب کردن مشتر یغاتیتبل يها شرکت
  .با آن سرو کار دارند یغاتیتبل يها که شرکت باشد یتواند از عوامل می زیبرخوردار است ن زین یخوب

 نیالبته ا. دانست لیموضوع دخ نیدر ا يتوان تا حدود و عرفی جامعه را می یشرع ،یفرهنگ مسائل
 مسئله نیمحتوا دانست، بلکه ا یب يها  یکه باید جامعه و فرهنگ آن را باعث ساخت آگه ستین یبدان معن

موضوع را به  نیخود با جامعه کنند و ا قیتطب يبرا ییها راه ریها خود را کمتر درگ تا شرکتباعث شده 
  انتقادها  یکنند که از آن در مقابل برخ می یدانند و سع خود می يروبرو يها از چالش یکیعنوان 

  . استفاده کنند
مهم در  اریبس يا مسئلهخود  زین غاتیدر حوزه تبل یدر نظام آموزشی و نبود رشته تخصص ضعف

. موفق و تأثیرگذار است غاتیو ساخت تبل یدر جهت طراح حینهضت صح کی يریگ جلوگیري از روند شکل
و  شودرا شامل  غاتیتبل يها حوزه یتواند درون خود تمام ها که می در دانشگاه یتخصص يا وجود رشته

کامالً  یکیو هم از نظر تکن یر محتوا غنشود که هم از نظ می ییها تیبروز خالق ساز نهیآن، زم يریگ کار هب
  .جامعه است يبه روز و متناسب با حال و هوا

خود  ییها شبکه نیچرا که وجود چن. مورد اشاره بود يها راهکار گریاز د زین ونیزیتلو يساز یخصوص
ها  سفارششود و متقابالً سبب خواهد شد تا  آنها می نیمحصوالت و رقابت ب دکنندگانیحضور تول ساز نهیزم

قرار  ییکه شما در فضا یزمان. تخصص بدل کند کیامر را به  نیتأثیر گذاشته و ا زین ها یبر ساخت آگه
 زیجز متما يا بازار چاره شتریکسب سهم ب يو برا دیجز رقابت ندار يا است، چاره بیکه مملو از رق دیدار

سبب  یشبکه خصوص. تأثیرگذار خواهد بودخالقانه و  غاتیمهم بر عهده تبل نیکه ا دینشان دادن خود ندار
کنند، باال رود  يداریمورد اعتماد را خر يکاال کی بتوانند که اینخواهد شد تا هم توقع مخاطبان به عنوان 

و خالقانه  تیفیباک ییها یمخاطبان خود، به آگه ازین نیبه ا ییگوپاسخ يبرا یدهندگان آگه و هم سفارش
  . محتوا، جذاب و اثربخش خواهد بودبا ییها یو آگه تیخالق آن بروز جهیکه نت اورندیرو ب

 يبرا یداخل يها نالیب يو برگزار ییراهکار به آن اشاره شد، برپا کیکه به عنوان  گرید يا مسئله 
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طور که گفته  چرا که همان. است غاتیفعاالن عرصه تبل یتمام يتر برا در حالت گسترده ای یسازندگان آگه
در بروز  يادیز اریبس رموضوع، تأثی کیکردن  یرقابت نیمورد توجه قرار گرفتن و همچنشدن و  دهیشد، د

اندرکاران حوزه  و دست نیمسئول شتریب ییتوانند باعث آشنا ها می جشنواره نیا. موضوع خالقانه دارد کی
 رشیپذ ادجیآن ا جهیکه نت شوند) غاتیتبل یبه عنوان مخاطبان اصل(مردمان جامعه  یو از طرف غاتیتبل

خود از  ییها نالیب نیچن يبرگزار فیتیشد که البته ک دمبتکرانه و متفکرانه خواه يارایه کارها يبرا شتریب
در هر ( غاتیتبل نهیافراد متخصص و خبره در زم يریکارگ برخوردار است که بتواند با به ییباال تیاهم

  . کند جادیصوص را اخ نینهفته در ا يها موجبات رقابت سالم و کشف استعداد) بخش
 ز،یکه پدر، مادر و همسر ما ن میفراموش نکن. احترام به خودمان است ها، یبه مخاطبان آگه احترام

  .شوند از مخاطبان محسوب می یجزی
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 ١٩٧ !ممنوع ،يا بدون اخالق حرفه غاتیتبل
 

  
  

  !اي، ممنوع تبلیغات بدون اخالق حرفه
  مجتبی فهمیده

Defamo@yahoo.com   وdefame@gmail.com  

  »شود آمده که هر لحظه فراخ و فراختر می دیدر ازن اخالق پد يا حفره«
  21و20قرون ییکایآمر يگرا جوزفسون اخالق کلیما

  
  :)خالصه مقاله( دهیچک
. انداخته شود غاتیاي در صنعت تبل رفهاخالق ح گاهیاي به جا شده است نگاه موشکافانه یمقاله سع نیا در

انجام به عمل  تیواقع از ن در ای میکن لیاي را از شعار به شعور تبد تنها اخالق حرفه میبتوان که این ياما برا
  .میداشته باش غاتیاي و تبل از اخالق حرفه یدرست فیاست که تعر ازین م،یبرسان
  )Morals & Ethics( اتیاخالق فیتعر

  .شناخت صحیح از ناصحیح، انجام صحیح و پرهیز از ناصحیح یعنی اخالق
اهللا  یاکرم صل امبریپ(. ام مبعوث شده یفضائل اخالق لیتکم يمن تنها برا: یاسالم تیاخالق در روا تیاهم
  )و سلّم و آله هیعل

   1اي حرفه اخالق
درست و در واقع، کاربرد  ياه انجام کار تیاي در تعریفی ساده عبارت است از فراتر رفتن از ن حرفه اخالق

  .روزمره یآن در زندگ

                                                         
 

1   . Ethics Professional 
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  اتیتأثیرگذار بر اخالق عوامل
  سطح کالن ) الف
  یانیسطح م) ب
  سطح خرد) ج

هاي مدیریت استراتژیک خوب است؛  شرط اصول اخالقی خوب از پیش: اي در سازمان اخالق حرفه تیاهم
  . اصول اخالقی خوب، یعنی سازمان خوب

   1غاتیتبل
به  شتریچگونه محصوالت ب که اینبلکه فرآیندي است که در آن در مورد  ست،ین ياثر هنر کی غاتیتبل

  . و منظم است یعلم انیجر کی جهینت ت،یموفق. کنیم فکر می م،یباالتر بفروش متیق با شتریب انیمشتر
  : هدد می لیرا سه موضوع تشک غاتیمربوط به تبل یاخالق میتصم کی يهسته مرکز: یاخالق يها اریمع

  به تملک لیدقت و م ت،یحما
درباره مشاغل مورد اعتماد مردم،  کایمرآدر  شیسال پ چند یدر نظرخواه: یدر اذهان عموم غاتیتبل ریتصو

مجلس، در مقام آخر واقع  یندگیدست دوم و نما يها لیاتومب یدر کنار دو شغل فروشندگ غاتیشغل تبل
  .شده است

  غاتیدر تبل یاخالق مسائل
هم بوده باشد؛ مسائل  حیکه صح ستیآن ن ينبوده است، به معنا یقانونریغ يکار که اینرف به ص فقط

محصوالت  غیکودکان، تبل يبرا غیبودن، تبل یقالب قه،یذائقه و سل ،ییگو توانند اغراق برجسته می
  .باشند یآستانه حس ریز غیو تبل زیبرانگ بحث

  
  شنهادیپ

خواهند  اش برسانند و می ییحرفه را به هدف نها نیدارند ا که قصد یکسان يبرا یاساس شنهادیپ چند
 يریگ میتصم -3به اخالق  يبندیپا -2 یخود انضباط - 1: شرافتمندانه در این حرفه و صنعت باقی بمانند

  ها و گروه اداي در رفتار افر نمودن اخالق حرفه يکاربرد -5 تیمسئول -4 غاتیاي در تبل حرفه
  .دیپخش نکن ند،یخانواده خودتان آن را بب دیخواه را که نمی یغیتبل هرگز

  

                                                         
 

1   . Advertising 
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  :مقدمه
 صیاست و بر اساس آن فرد خوب و بد را تشخ یارزش يها بر نظام یو متک زیاخالق از موضوعات بحث برانگ

 يریگ شکل. دیگو کار پاسخ می طیمح ایدر جامعه  یاخالق يمربوط به رفتارها يها داده و به پرسش
 گاهیجا ،یطیمح طیشرا ه،مذهب، خانواد رینظ ین افراد متأثر از عوامل گوناگوندر ذه یاخالق يارهایمع

آنها  يفرد يها توان افراد و ارزش ساده می يبند میتقس کیاست و در  رهیسن و جنس، نژاد و غ ،یاجتماع
  . انیگرا تیو موقع انیگرا عقل ان،یگرا مطلق :کرد میرا به سه دسته تقس

اي را  اخالق حرفه. اي جامعه است روزمره شاغالن حرفه يها يریگ میز تصما یبخش یاخالق يها قضاوت
 کیاز متون کالس یو فلسف یاخالق مذهب يمطالعه رو. کار فرا گرفت طیآموزش و در مح قیتوان از طر می

وان است که از اخالق به عن يا کانت از فالسفه مانوئلیا. شود از افالطون و ارسطو آغاز می يو با آثار ونانی
  .کند می ادیداشته باشد،  یدر پ ياگر عمل  به آن ضرر یکه حت اي فهیوظ
 لیوسا قیاز طر غاتیتبل. است دهیا ایسازمان، خدمات  کیدر مورد  میمستقریاز ارتباطات غ یشکل غاتیتبل

 قرار يادیدر بزرگراه در معرض دید مخاطبان ز یحت ای ویراد ون،یزیمجله، تلو نترنت،یمختلف مانند ا
هدف،  نیبه ا دنیرس يراب. در همه جا جلب توجه مخاطبان و جذب آنهاست غاتیتبل یهدف اصل. گیرد می

 ای یقانونریمورد استفاده، غ يها کیاز تکن یحال، برخ نیبا ا. است ازین ها کیاي از تکن به مجموعه
 غاتیتبل. د داردوجو غاتیاي در تبل در مورد اخالق حرفه يادیز ياختالف نظرها. هستند یاخالقریغ

 یغاتیورزش و تبل غیاست که اثرات مثبت بر جامعه داشته باشد، مانند تبل یغاتیشده در جامعه، تبل رفتهیپذ
 يها یدنیو نوش گاریس غاتیتبل: به عنوان مثال ،جامعه هستند يرو یاثر منف يکه دارا هم وجود دارند

  .که خوشبختانه در کشور ما وجود ندارد یالکل
 ياي برا سازنده يادآوریشود تا ارایه  ییمسائل پرداخته شود و راهکارها نیشده است به ا یقاله سعم نیا در
  .  باشد غاتیتبل یاهال

از  هیاول فیبه برخی تعار غاتیاي در صنعت تبل اخالق حرفه گاهیجا یعنی  یقبل از پرداختن به بحث اصل
  :میدار ازینگاه کارشناسان مختلف ن

  
  )Morals & Ethics( اتیاخالق فیتعر

  . ها ییخو کیو ن ییدر فرهنگ دهخدا اخالق عبارت است از دانش بدخو -
ها، طبیعت باطنی، سرشت درونی و نیز به عنوان یکی از  در فرهنگ معین اخالق به معنی خلق و خوي -

ست براي ها و تدبیر انسان ا خویی شعب حکمت عملی  خوانده شده و  افزوده است؛ اخالق دانش بد و نیک
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  ) معین. (نفس خود یا یک تن خاص
 حیو ترك ناصح حیو آنگاه انجام صح حیاز ناصح حیاخالق به طور ساده و خالصه شامل شناخت صح -

  )1382،یسلطان.(است
  :یعنیبه زبان ساده اخالق  پس

  صحیح از ناصحیح  شناخت
  صحیح و پرهیز از ناصحیح انجام
  یاسالم تیاخالق در روا تیاهم

  :میخوان یم) ص(اکرم  امبریاز پ یمعروف ثیبس که در حد نیاخالق از نظر اسالم هم تیاهمدر باب 
  .ام مبعوث شده یفضائل اخالق لیتکم يمن تنها برا» انما بعثت التمم مکارم االخالق«
  

   1اي حرفه اخالق
 نییها را تع گروه است که رفتار افراد و يسلوك بشر ياز اصول و استانداردها يا مجموعه ،يا اخالق حرفه -
  ). 1382،یقراملک( کند یم
اي مقرر  ها و مجامع حرفه سازمان يشده که از سو رفتهیپذ یاخالق يها ها و واکنش اي از کنش مجموعه -

اي فراهم آورد،  حرفه فیوظا يخود را در اجرا ياعضا يممکن برا یروابط اجتماع نیتر شود تا مطلوب می
  ). 1373آزاد،( ندیاي گو اخالق حرفه

 ایدرست  يها در مورد رفتار يریگ میتصم يبرا ياریبه عنوان مع يادیتوان تا حد ز اي را می اخالق حرفه -
دانند که  می یو اجتماع يفرد ییها ارزش ياي را به معنا ها اخالق حرفه کرد، افراد و سازمان فینادرست تعر

  .تندها هس آن ارزش تیدر تقو ياخالقاً مورد قبول و مظهر تعهد
درست و در واقع، کاربرد آن  يها انجام کار تیعبارت است از فراتر رفتن از ن یاي به سادگ پس اخالق حرفه

  .روزمره یدر زندگ
  

  اي از نظر دراکر حرفه اخالق
پدر مدیریت نوین نیز توجه کنیم که خیلی از  2هاي پیتر دراکر اي بد نیست به دیدگاه در بحث اخالق حرفه

او معتقد است مدیریت تنها فرماندهی و نظارت . دانند هاي وي می خود را مدیون دیدگاه کشورهاي صنعتی
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2. peter Drucker 



 ٢٠١ !ممنوع ،يا بدون اخالق حرفه غاتیتبل
 

  
  

به مسائل انسانی نیز توجه  اندیشد، یکه به مباحث تولید، کیفیت و بازار م نیست، یک مدیر باید عالوه بر این
داشته باشد و رضایت  هاي جامعه و تأثیرات آن توجه باید به اخالق و ارزش. کند، چون سرمایه اصلی اوست

تواند  اي که می رود که حتی به امور خیریه دراکر تا آنجا پیش می. را ببیند نفعان يجامعه و مشتري و ذ
حتی در مدل تعالی سازمانی که در اروپا مطرح است، یکی . کند می تأکیدتأثیر مثبت بر سازمانش بگذارد، 

  شود، نقشی است که آن سازمان در رشد جهان  ته میهایی که براساس آن، سازمانی برتر شناخ از شاخصه
  .  کند ایفا می

در مدیر یک سازمان، نیازمند مشاوره به مدیریت است که بتواند این فضاها را  مسائلکردن این  نهادینه 
گوید که هنر یک مدیر این است که همه امکانات داخل و بیرون  دراکر در جایی دیگر می. سازمان دهد
دراکر سپس . بگیرد متاعم از اخالقی، فرهنگی و مسائل اقتصادي و سیاسی جامعه به خدسازمان را 

یعنی از قبل براي اتفاقات احتمالی آماده . گوید که مدیر باید سازمانش را به صورت مستمر بهسازي کند می
رسند و کاال و  کند، زیرا رقبا از راه می چون همیشه سازمان در روال طبیعی مطلوب مدیر حرکت نمی. باشد

بنابراین شاخص موفقیت مدیر سازمان این . کنند با کیفیت بهتر و جلب رضایت مشتري عرضه می یخدمات
اگر مدیري موفق . خوبی به آن عمل کند خوبی بشناسد و به  است که هر فرد در سازمان وظیفه خود را به 

را خوب بشناسند و خوب انجام خودشان وظیفه خودشان  طهیشود چنین سازمانی بسازد که همه در ح
ما باید چنین مدیرانی را تربیت کنیم که بتوانند در . است وفقشود گفت که وي مدیري م دهند، می

  .معماري مدیریت نوین براي حضور در بازار جهانی و تحقق اهداف آن برنامه آماده شوند
  
  یاخالق يها ارزش نییتع
شود که اخالق  مطلب آغاز می نیده رفتار باشد با درك اکنن تیهدا دیکه با یاخالق يها ارزش نییتع

 ،يا اخالق حرفه شبردیگذار مؤسسه پانی، بن1جوزف سان لیکائیم. ستین کیدئولوژیاي تنها موضوع ا حرفه
 نیا.هستند يرورض یاخالق یزندگ يرا مشخص کرده است که برا یو ثابت یدهگانه جهان يها ارزش
 گران،یاحترام به د گران،یانصاف، توجه به د ،يبندیبه عهد، پا يصداقت، وفا ،يدرستکار: ها عبارتند از ارزش

  .يریپذ تیو مسئول یطلبازیبودن، امت ریپذ تیمسئول يشهروند
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  اتیتأثیرگذار بر اخالق عوامل
ها معموالً  شاخص نیا. سازمان وجود دارند یخارج طیهایی که در مح مربوط به شاخص: سطح کالن) الف

  :شوند، شامل می لیفرادست به آنها تحم يها ستمیس يو از سو ستندیها ن سازمان تحت کنترل
  قانون  -مذهب  -آوري فن – یاسیس طیمح -اقتصاد  - فرهنگ

 نیا يرو یها معموالً قدرت مانور خوب سازمان. اشاره دارد یهاي سطح سازمان به شاخص: یانیسطح م) ب
  :قابل کنترل هستند، شامل یسازمان يها و برنامه ها تاسیس قیها دارند و اکثر آنها از طر شاخص
 - اهداف سازمان  - یفرهنگ سازمان -منابع  - یشغل اتیخصوص -  ياصول رفتار -نظام پاداش  - رقابت 

  افراد مرجع  - عملکرد  یابیارز -سمت  اریاخت - یجو سازمان - ریرفتار مد
دارند و  يها درون کارکنان سازمان جا شاخص نیا. اشاره دارد يهاي سطح فرد به شاخص: سطح خرد) ج

 زیسطح ن نیهاي ا از شاخص یبعض يرو ،یانیهاي سطح م دادن شاخص رییتغ قیتواند از طر سازمان می
  :تأثیر بگذارد، شامل

  باورها –ها  ارزش - یسطح توسعه اخالق - نیتأثیر والد  - مرکز کنترل  -قدرت نفس  -قصد  -نگرش 
  

  ي در سازمانا اخالق حرفه تیاهم
را  فهیوظ نیکه ا ییها حرفه. است یو تخصص یشامل تعهد مشاوره عمل  »اي حرفه« فیدر تعر یمفهوم اصل

  .ابندی اي می و اخالق و رفتار مناسب حرفه یحقوق يها ادعا یاغلب خود را حام رند،یگ می دهیناد
 کیشود که بر اساس آن ن می فیتعر ادهیو نبا دهایها و با از ارزش یستمیدر سازمان به عنوان س اتیاخالق

و  يها در بعد فرد انسان یبه طور کل. شود می زیسازمان مشخص و عمل بد از خوب متما يو بدها
ممکن است . دهد شکل می اهستند که پندار، گفتار و رفتار آنها ر یخاص اخالق يها یژگیو يدارا یتیشخص

موجب شود که پندار، گفتار و  یعوامل رند،یگ ار میقر یو پست سازمان گاهیجا کیدر  یافراد وقت نیهم
سازمان  یو اثربخش ییکارا زانیم يرو یانسان يها یژگیو نیآنها سر بزند که ا ياز بعد فرد یرفتار متفاوت
سر آن  کیکه  یخط فیط کیعنوان کارمندان سازمان در  هافراد ب یمتفاوت اخالق يرفتارها. تأثیر بگذارد
 تیموفق زانیدر م يسالمت ادار زانیم. هستند لیاست، قابل تحل يآن فساد ادار گریو سر د يسالمت ادار

نقش  یبه اهداف سازمان یابیدست تیها و در نها راهبردها و برنامه ياجرا ها، تیمورأسازمان در انجام م
عوامل  ییسااز مفهوم اخالق و شنا حیاهداف، درك صح نیبه ا یابیگام در دست نیاول. ندک می فایا ییسزا به

  .کارکنان در سازمان است یتأثیرگذار بر رفتار اخالق
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هاي مدیریت استراتژیک است؛  شرط در سازمان، اصول اخالقی خوب از پیش«: گوید می 1دیوید. فرد آر
  » .اخالقی خوب، یعنی سازمان خوب

. و حضور در تشکلی را بپذیردکسب و کار، ناچار است که به سازمانی بپیوندد  انسانی که براي امرار معاش و
پذیرند،  نوینی را می فیها و وظا شوند و به مرور فعالیت تر می هایی که روز به روز بزرگ و بزرگ سازمان

بعضاً آنها را وارد فضاهاي غیرقانونی و  هشوند ک رودر رو می ،یو برون یالجرم با تعارفات و تناقضات درون
اي به عنوان نقطه  رغم همه تأکیدات بر رعایت اخالق حرفه اشیم که علیکند و به یاد داشته ب غیراخالقی می

عطف و درخشان رفتار انسانی، هنوز هستند کسانی که با طرح این موضوع در فضاهاي مدیریتی و سازمانی 
 این مقوله را عمدتاً دانشگاهی، که اینداراي عقاید غلطی هستند، از جمله  مینهورزند و در این ز مخالفت می

 يسوءاستفاده از مقام و ناکارآمد ای يبدکردار ،يا دهندگان خدمات حرفه ارایه يبرا. دانند علمی و دینی می
 دیکه نبا یتعبارت است از ارایه خدما یبه سادگ يبدکردار. قرار دارد یاخالق يها یدر رأس فهرست نگران

انجام  يضرورریغ یدرمان يها کان روشاساس بپردازند، پزش یب یها به دادخواه مثالً حقوقدان. ارایه شود
را  ییها بودجه ایدانند مؤثر نخواهد بود  بپردازند که خود می ییها برنامه يبه اجرا ها یغاتچیدهند و تبل

  .ندارد یضرورت چیصرف کنند که ه
  

  يا اصول اخالق حرفه جادیمورد توجه در ا نکات
  . اصول اخالقی پیش شرط مدیریت است - 1
  . اي، یک دانش است که باید بر مبناي یک سیر منطقی و عقالنی ایجاد شود هاخالق حرف - 2
  ). از شعار به شعور درآیند(اي اعتقاد داشته باشند  مدیران باید به اصول اخالق حرفه - 3
هاي اخالقی، نباید با هم در  اي، باید دقیقاً توسط مدیران روشن شود و شاخصه هاي اخالق حرفه شاخصه - 4

  . شندتعارض با
  . مدیران باید خود به این اصول احترام بگذارند و در رفتار خود، آنها را تجلی دهند - 5
نبود ارتباط بین مدیران ارشد و مدیران . تواند در سطح زیربنایی و عملیاتی ظاهر شود نقایص اخالقی می -6

  . تواند نقایص اخالقی را در سازمان افزایش دهد عملیاتی می
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   1غاتیتبل
. دانم می یواسطه اطالعات کیبلکه آن را  نگرم، یآن نم يهنر ای یدر قالب سرگرم يتجار غاتیبه تبل من

 »خالقانه« يتجار غیکه آن تبل دییبه من بگو خواهم ینم سم،ینو را می يتجار غیتبل کیکه متن  یهنگام
که  یهنگام. دیا بخرنظر ر دجالب باشد که محصول مور تانیبرا غیتبل نیقدر ا خواهم آن است، من می

که دموستنس  یاما وقت »کند یاو چقدر خوب صحبت م«: گفتند یمردم م کرد، یم یسخنران نسیسخیآ
  2يلویاوگ دیوید. »میکن ییمایراهپ پیفل هیعل دییایب«: گفتند کرد، می صحبت می

کوشد با  انند که مید از ارتباطات کنترل شده می یرا شکل يتجار غاتیعلوم ارتباطات، تبل پردازان هینظر -
 ایخاص  ییکاال دیجذاب مخاطبان را مجاب سازد تا نسبت به خر يها وهیاستفاده از انواع راهبردها و ش

بر اذهان  »يتأثیرگذار« ،يرتجا غیهر تبل ییکنند و هدف نها يریگ میتصم نیمع یاز خدمات يریگ بهره
صنعت و تجارت دائماً با  يایاست که در دن ینیمعخدمات  ایبه نفع کاال  میاتخاذ تصم يافراد مورد نظر برا

  )يتجار غیتبل یروان شناس( 3ماکس ساترلند. اند در رقابت گریکدی
 شتریب انیبه مشتررا  شتریبلکه در مجموع آن است که چگونه محصوالت ب ست،ین ياثر هنر کی غاتیتبل -

که  یاست و تا آنجا که بدانیم هر شاه و منظم یعلم انیجر کی جهینت تیموفق. میباالتر بفروش متیو با ق
  .داشته باشد یبازگشت دیبا م،یکن خرج می

مشخص  یمال یحام لهیپرداخت پول به وس ياست که در ازا یرشخصیاز ارتباط غ یشکل يتجار غاتیتبل -
  .ردیگ بر او صورت می يتأثیرگذار ایمخاطب  بیترغ يبرا یگروه يها با استفاده از رسانه

کسب شهرت،  ،یمال تیمعروف، حما انیگو مناسب، داشتن سخن ينام تجار ،يبند بسته: ملشا غاتیتبل -
شما با مخاطبان در  یمنش ییگوپاسخ یچگونگ یرفتار درست با کارمندان و حت ،يمشتر يخدمات برا

  4منیز ویسرج. است یمکالمات تلفن
  

   غاتیو اثرات تبل تیاهم
تبلیغاتی  يها یآگه يخود را صرف تماشا یاز زندگ میسال و ن کیبرآورد، ما تا هنگام مرگ، درست  کیدر 

چگونه آن را تماشا  که اینصرف نظر از  ،يامروز غاتیتبل. کنیم می شود، یمختلف پخش م يها که از رسانه
در نظر گرفته شود،  لیدل نیمدهند، اگر تنها ه را به خود اختصاص می یاز زندگ يریبخش چشمگ د،یکن

                                                         
 

1. Advertising 
2. David Ogilvy 
3. Max Sutherland 
4. Sergio Zyman 



 ٢٠٥ !ممنوع ،يا بدون اخالق حرفه غاتیتبل
 

  
  

  .مهم در جامعه ماست اي دهیپد غات،یتبل
مرتبطند، هر دو از  گریکدیدانند به  خود می که آناز  شتریکنندگان، ب کنندگان و مصرف غیواقع، تبل در

به اتفاق موارد،  بیدر اکثر قر. اند سرخورده دانند، ینم غیراجع به تأثیرات تبل يادیز زیکه چ نیا
. دانند می شان غاتیتبل ردنو زمان عمل ک لیوه، دالکنندگان درباره نح از مصرف شیب یکنندگان کم غیتبل

ما از  یآگاه شیگفت که با افزا دیدوباره با یول. کرده است رییتغ ق،یو تحق یابیرد دیامر با فنون جد نیا
معرفت احتماالً به  نیا. میبر می یپ) عالوه بر تأثیرات(آن  يها تیبه محدود شتریب غات،یتبل يسازوکارها

داشته باشند به کاهش آن  غاتیتبل ختهیاست درباره قدرت گس مکنکه مردم م یطراباض شیافزا يجا
  . انجامد می
سطح  نیباالتر شیرایبلکه مسئول پ ست،ین يدار هیرشد سرما جهیفقط نت غاتیفراموش کرد که تبل دینبا

اقتصاد  يها ندهاي از چرخ د دنده نیهمچن. است دهیتاکنون به خود د ایاست که دن يبشر یاستاندارد زندگ
مردم،  یتفاوت یب نیاند، ا نشده چارد غاتیاما متأسفانه مردم، تنها به نفرت از تبل ،است یکنون يایبزرگ دن

از آغاز  شیکه پ دینیتا بب دیبرو نمایروز به س کی دیکن اگر باور نمی. است غاتیشان از تبل تیعصبان انگرینما
:                         دانست که دیاما با ،زنند یهم چقدر غر م انیو تماشاچ شود پخش می یغاتیتبل يها یچقدر آگه لم،یف

  .سازد ها را می کارخانه ،یعال غیتبل.  دهد می شیخوب، فروش را افزا غیتبل
در طول  یقابل قبول نباشد، اما وقت دیشا قیتحق نیا جهینت م،یکن یهر فرد بررس يرا رو غاتیاثر تبل اگر

در . مانند اثر باد در صحرا است غاتیاثر تبل. قابل انکار خواهد بودریغ جینتا د،یبه عمل آ یبررس نیزمان ا
 ییرا از جا یآن تپه شن ،یزمان طوالن کی زاما بعد ا ،شود ینم دهید یتپه شن کی يکوتاه، اثر باد رو یزمان

  .کند منتقل می گرید يبه جا
  یاخالق يها اریمع

قانون نوشته شده روشن  کی ،يا هر مسئله ياي مواجهند، اما برا گسترده کنندگان با مقررات غیگرچه تبل
 ماتیتصم. واگذار شده است کنندگان غیخود تبل صیبه تشخ غاتیمسائل مربوط به تبل شتریوجود ندارد و ب
موردنظر، فلسفه مؤسسه  خاطبم يها نگرش ،یغاتیهدف مبارزه تبل لیاز قب یاساس مالحظاتممکن است بر

گرفته  یبراساس مالحظات اخالق ماتیتصم شتریحال ب نیدر ع. اتخاذ شوند یو سوابق قانون کننده غیو تبل
دقت  ت،یحما: دهد می لیرا سه موضوع تشک غاتیمربوط به تبل یاخالق میتصم کی يهسته مرکز. شود می
  .به تملک لیو م
  تیحما -
 ن،یبنابرا. کند بیترغ يانجام دادن کارخود، درصدد است که مخاطب را به  یاصل تیماه قیاز طر غاتیتبل
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که  نیرا به فروش برساند، اعم از ا يزیآن است که چ غاتیتالش تبل. وجود ندارد یخنث ایطرف  یب غاتیتبل
  .تفکر باشد کی ایخدمت،  کیمحصول،  کی

  دقت -
 ییسقف کشو يداراشده،  غیتبل لیاتومب ایکه آ نیمثل ا( یغیتبل امیپ کیکامالً واضح در  يادعاها يدر ورا
را بخرم،  لیاتومب نیاگر ا ایآ. وجود دارد یمسئله ادراک) مختلف است؟ يها و به رنگ  FM/AM يویو راد

ممکن است با  ها امیپ نیا ند؟ک تر می جذاب گرانیمرا نزد د ایخواهد شد؟ آ گانیحسادت همسا هیما
 کی دیخر میکه بدان میگرا هست قدر واقع آن اکثراً. شود افتیدر حاًیتلو ها، یشده در آگه ریتصو يها تیوضع
که در  ییها هیسازد، اما کنا نمی يدیمشخص، از ما فرد جد ياي با نام تجار نوشابه دنینوش ای لیاتومب

چناچه به  ند،یآ که از اطراف و اکناف می یفیظر يها امیپ. شود می نوجود دارد، موجب توجه منتقدا ها امیپ
   یکودکان و نوجوانان نشانه روند، توجه خاص ریدارند، نظ يب محدودکه تجار ینیسمت گروه مع

  .طلبند را می
  به تملک لیم -

. است یانباشت يماد يایاز جامعه اشغال شده توسط اش ينماد غات،یاند که تبل دهیعق نیمنتقدان بر ا یبعض
 کنند یمنتقدان ادعا م م،یرو بهت دتریدر محصوالت جد راتییاي از تغ از آنجا که ما همواره در معرض دسته

نظر وجود دارد که  نیانتقادها ا نیا ددر ر. میا شده» تباه«محصوالت  نیاز داشتن ا یکه ما با فکر ناش
آنها دست به  نیدهد محصوالت مختلف را مشاهده کند و از ب اجازه می شرفتهیجامعه پ کیبه  غاتیتبل

در . شود می مانیها بخشد که موجب استمرار تالش می ییها زهیبه ما حق انتخاب و انگ غاتیتبل. انتخاب بزند
کند که آنان  کنندگان ارایه می راجع به کاالها و خدمات به مصرف یعاتاطال یبه سادگ غاتیاکثر موارد، تبل

کننده  مصرف کی جادیاست که به ا کپارچهی یابیاز برنامه بازار یبخش غات،یتبل. تقاضا دارند یبه طور ضمن
  .کند امالً آگاه کمک میو ک یراض

 یاخالق يارهایبا مع ریکاال مغا کی غیاگر تبل. ردیگ آخر را می میکننده است که تصم مصرف نیا ت،یدر نها
مراجعه به  ایاز شرکت  تیشکا ایمحصول  دیاز خر يتوانند با خوددار کنندگان می پنداشته شود، مصرف

  کننده  غیاز تبل ،یغاتیتبل مبارزهدرباره  ها میحال، تصم هر در. مختلف، اعمال فشار کنند یقانون ينهادها
  .شود آغاز می

  
  یدر اذهان عموم غاتیتبل ریتصو

 یکننده و مقررات دولت مصرف يازهاین ،يکه در آن منافع تجار استیو پو یآزاد عموم بونیتر کی غاتیتبل
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 هاآن را در مقابل انتقاد به خصوص غاتیبودن تبل دیدر معرض د يباال زانیم. کنند هم تالقی می با
  .کند می ریپذ بیآس

از مطالعات مؤسسه  یکیدر . کنند ابراز می زیرا ن غاتیاز تبل یآزردگ یاز مردم نوع یعیگروه وس به طور کل
پاسخگو اظهار  1016از % Opinion Research Corporation(ORC ،59( یافکار عموم قاتیتحق

در . شده است تربه »يحدود تا« ای »ادیز« زانیبه م 80دهه  یانیم يها از سال غاتیتبل تیفیکرده بودند ک
که با مهارت،  غاتندیتبل يدایناپ يها بیترغ یکنندگان قربان کردند که مصرف احساس می% 75که  یحال

از % 32. آن را دارند دیخر ییدارند و نه توانا ازیکنند که نه به آن ن می ییکاال دنیآنان را مجبور به خر
در همه موارد، زنان در  باًیتقر. دندید می یکردنکمتر باور شیرا نسبت به پنج سال پ غاتیتبل ان،یوپاسخگ

کنندگان متأهل  مجموعاً، مصرف. ستندینگر می يشتریب دیبا شک و ترد غاتیبا مردان نسبت به تبل سهیمقا
جوان،  انیپاسخگو ،که اینکردند و سرانجام  کنندگان مجرد ابراز می از مصرف يتر یمنف يها نگرش
  .دادند نشان می غاتیتبل هنسبت ب يتر مثبت يها العمل عکس

سازمان روپر انجام شد، از  و غاتیعصر تبل هیمشترك نشر تیکه با حما دتریجد یبررس کیدر 
مطرح  ییها پرسش غاتیدر خصوص تبل شانیها درباره نگرش ،یابیبازار ییکنندگان و مسئوالن اجرا مصرف

 يزاریرشته ب نیا ربد همکاران خود د يها غیاز تبل غاتیتبل ییدهد که مسئوالن اجرا نشان می اه افتهی. شد
 سیرئ 1کوهن سونیآل. نگرانند شیاز پ شیب غاتیآنان از اغتشاش موجود در تبل ن،یتر از ا و مهم ندیجو می

  واقعاً  غاتیتبل تیفیک«: کند اشاره می 2تاك پلیبا نام پ وركیویدر ن یابیاي بازار مؤسسه مشاوره کی
  .»بار است نکبت

در کنار دو شغل  غاتیدرباره مشاغل مورد اعتماد مردم، شغل تبل کایدر آمر شیچندسال پ یخواهنظر در
 ریاي که در ز نامه. مجلس، در مقام آخر واقع شده است یندگیدست دوم و نما يها لیاتومب یفروشندگ

  :نوشته شده است کایمربرتر آ يها یچ غاتیاز تبل کیی 3وانیوللوك س ياي است که به آقا نامه د،یخوان یم
از برادرانم، در کار  یکی. من دو برادر و دو خواهر دارم: دارم یاز شما سؤال) وانیسول يآقا( زیمشاور عز

که  یمادرم وقت. برد به جرم قتل عمد، در زندان به سر می گرمیاست و برادر د یبازرگان يها یساخت آگه
مدرسه،  يها اند و پدرم به بچه شده دهیشبد ک يها دو خواهرم به راه. رفت اینداشتم از دن شتریال بمن سه س

سؤال من از . میبا هم ازدواج کن میآشنا شدم و حاال قصد دار يبا دختر شیپ يچند. فروشد مواد مخدر می
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 ایصحبت بکنم  ام ندهیسر آاست، با هم یغاتیتبل یدرباره برادرم که در کار ساخت آگه ایاست، آ نیشما ا
  با تشکر! نه؟
پروفسور  کی. کنم ام و هر روز به آن نگاه می دفترم چسبانده وارینامه را به د نیمن ا دیگو می سولیوان يآقا

 مخرب در قاًیعم يروین کی غاتیتبل«: آموزد می انشیبه دانشجو وركیویدر ن یاجتماع قاتیدر دانشگاه تحق
کند، اختالف  می ریتحق غاتیاست، تبل یو اخالق يفکر یموجب آلودگ ده،یپد نیا. کاستیآمر اتیح

  ».کند یاعتقاد ما را به ملتمان و خودمان سست م. کند و آشوب به پا می ستیاندازد، صادق ن می
 نیبه ا غاتیعامه مردم در مورد تبل ریدهم؟ چرا تصو امرار معاش انجام می يکه من برا ياست کار نیا ایآ

  شکل است؟ 
آگاه  نیبرود، بنابرا نیاز ب شهیهم يبرا غاتینسبت به تبل یمنف يها دارد که نگرش دیترد يامر جا نیا

و  اند دهیچیمسائل، پ نیاز ا کیهر. کنندگان، ارزشمند خواهد بود غیتبل يرودررو یشدن از مسائل اجتماع
شامل مؤسسات،  غات،یعت تبلصن عهمجمو. انندیب يآزاد زیو ن یرفاه عموم رندهیهرکدام از آنها دربرگ

 نیصنعت، به ا نیا ياندرکاران وضع قانون برا دست زیبدانند عموم مردم و ن دیها، با کنندگان و رسانه غیتبل
  .نگرند چگونه می یمسائل اجتماع

  
   غاتیمختلف تبل هاي نقش

  یاجتماعنقش  - 4         ينقش اقتصاد -3         ینقش ارتباط -2        یابینقش بازار - 1
که  یاما درباره نقش اجتماع ست،ین غاتیصحبت کردن درباره سه نقش اول تبل يبرا یمتأسفانه مجال

 یشود که در بعض می یدر جوامعی متجل غاتیعنوان کرد که تبل دیبا ست،یارتباط با موضوع مقاله هم ن یب
نقطه است که  نیدر ا. ردیگ یم یشیدر آنها عرضه بر تقاضا پ یعنیبرخوردارند،  يسطوح از رونق اقتصاد

به ) ابندیمحصول را ب کی توانند یکنندگان که کجا م گفتن به مصرف( یاز خدمت ساده اطالعات غاتیتبل
موضوع ما را  نیا یبررس. کند کاالي خاص حرکت می کی يتقاضا  جادیا يشده برا یطراح امیپ کیطرف 

  : تاس نیاما سؤال ا ،کند یم کیمان بسیار نزد به اهداف
  کند؟ می تیآنها را هدا ایکند  را دنبال می یروندهاي اجتماع غاتیتبل ایآ -
  کند؟ را قطع می یاجتماع يها و خلق ارزش یانعکاس ارزش اجتماع انیخط م غاتیتبل ،يا در چه نقطه -

جتماع ابزار کنترل در ا کیکند و به شکل  خط را قطع می نیبارها ا غاتیکنند که تبل منتقدان استدالل می
 یرقم(هم برحسب مبلغ  غاتیتبل شیاما قدرت درحال افزا ستند،ین دیمالحظات جد نیگرچه ا. دیآ یدرم

آموزش فرزندانمان  يبرا کهاست  یاز رقم شتریب میکن کنندگان خرج می بابت آموزش مصرف انهیکه سال
توانند مدت  نمی غاتیبلت تیبدون حما یجمع يها رسانه(و هم بر حسب تسلط بر ارتباطات ) میکن خرج می
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  .اند ساخته شهیتر از هم مالحظات را برجسته نیا) اورندیدوام ب يادیز
 غیتبل کیاگر  یآنها معتقدند حت. کند کتهیرفتار را به مردم د یتواند چگونگ می غاتیمعتقدند که تبل یبعض

خارج از خانه  غاتیمطبوعات و تبل و،یراد ون،یزیتلو غاتیتبل یمنفرد نتواند رفتار ما را کنترل کند، آثار جمع
  .مرا در هم بشکند تواند یم

  
     غاتیتبل رادیا

آن دوست دارند  انیاز حام ياریاي که بس گونه آن غات،یتبل«: دیگو یم کاگویبزرگ ش یچ غاتیتبل 1لئوبرنت
 يدار هیرمادست تنها کل ساختار س. ستین یمخلوق ذهن انسان نیتر کنند، فروتنانه اش فکر که مردم درباره

 ای م،یما ابرمرد میکه عنوان کن تمعناس یب اریبس. و جهان آزاد را سرپا نگه نداشته است یو دموکراس
الزم با  یکار انسان کیانجام  يو در حال تالش برا میما فقط انسان م،یهست ینییکه ما افراد سطح پا میریبپذ

  . »میو با حس رقابت هست اتیحفظ احترام و اخالق
. مانند می داریمان ب ها با احساس گناه درباره راه امرار معاش شب غات،یاندرکاران تبل از دست يعدودافراد م
فرد  کیحس  م،یسینو می یآگه ردندانیخم يبرا یوقت. میگرانیما فقط مزاحم د ل،یچرچ ریبه تعب

قدر به  نیا ستندیمجبور ن ها بچه م،یکار را خوب انجام ده نیو اگر ا دهد یبه ما دست نم »مخرب«
نوشتم، احساس  می یآگه کویدرباره کشور پورتور یوقت«: دیگو می يلویاگ دیوید. دندانپزشک مراجعه کنند

سال در مرز  400که  يو جهانگردان به کشور عیکردند تا صنا کمک می ها یآگه نیا. کردم نمی »ينابکار«
نوشتم، فرزندانم از  یآگه کی وانات،یا حب يخوش رفتار بارهدر یوقت ای. کرده بود، جذب شود یزندگ یقحط

  ».من خشنود و سپاسگزار بودند
که فحشا  ردیپذ کس نمی چیکند، ه می غیرا تبل یطانیش يزهایاست که چ یطانیش یفقط هنگام غات،یتبل
  . شود غیتبل

 انگریانم غات،یمردم در مقابل تبل یتفاوت یب نیاند، ا دچار نشده غاتیمردم، تنها به نفرت از تبل چرا
چقدر  لم،یاز آغاز ف شیکه پ دینیتا بب دیبرو نمایروز به س کی د،یکن یاگر باور نم. شان از آن است تیعصبان

است که  نیجز ا يزیچ لیدل ایآ! زنند؟ هم چقدر غر می انیو تماشاچ شود یپخش م یغاتیتبل يها یآگه
  اند؟ خطا رفته غاتیاندرکاران تبل از دست ياریبس
در  ینشدن مسائل و ضوابط اخالق تیرعا شان،ینفرت ا یمردم و حت یتفاوت یب نیعمده ا لیدلاعتقاد من  به
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 تیاست که به علت اهم ییها از حرفه یکی غاتیتبل. حرفه است نیاندرکاران ا توسط دست غاتیصنعت تبل
ر آن پنج باشد و د می هده نیچند یخیبا قدمت تار یضوابط اخالق يدارا ،يتجار يها و نقش آن در عرصه

نسبت به خود، نسبت به مخاطب، نسبت به کارفرما، نسبت به حرفه و نسبت به  فهیوظ یعنینوع رابطه 
  .ردیگ قرار می دیجامعه مورد تأک

  
  غاتیدر تبل یاخالق مسائل

 قه،یذائقه و سل ،ییگو توانند اغراق مسائل برجسته می. است يمتعدد یمسائل اخالق رندهیبرگدر غاتیتبل
فقط به . باشند یآستانه حس ریز غیو تبل زیبرانگ محصوالت بحث غیکودکان، تبل يبرا غیدن، تبلبو یقالب

عالوه بر . هم بوده باشد حیکه صح ستیآن ن ينبوده است، به معنا یقانونریغ يامر کار نیا که اینصرف 
ده را در مقابل کنن غیتبل کیمحصوالت  ،ینظر ممکن است براساس مسائل اخالق کنندگان مورد مصرف ن،یا
  .انتخاب کنند يگرید
  ییاغراق گو - 1
 يو ساز و کارها ییگو گزافه ،یذهن دیفروش که با استفاده از عقا يعرضه برا يها وهیش گرید ای غاتیتبل به

کنند،  می دیو تمج فیدر معرض فروش، تعر ياز کاال ستند،یمشخص ن تیواقع کیبر  یکه مبتن یمشابه
  . گویند گویی می اغراق

  غاتیو تبل قهیسل ایذائقه  -2
طرز  نیمتأسفانه از آنجا که ا. میدار م،ینام ذائقه خوب می ای قهیهمه ما افکار خاص خود را درباره آنچه سل

. مشکل است يکار غات،یذائقه خوب در امر تبل ای قهیسل يبرا یهمگان یاصول نییگوناگونند، تع اریفکرها بس
محسوب  ندیاز مردم خوشا یبعض يبرا آنچهکه  يدهد، به طور آزار میرا  یمختلف، افراد متفاوت يزهایچ

  .کند جلوه می ستیناشا گرانید يشود، برا می
  :غاتیدر تبل) کردن یقالب(يساز اي شهیکل - 3

شود و اغلب پندار  لحاظ نمی يفرد يها متنوع که در آن تفاوتریغ يالگو کیاز مردم در  یگروه یمعرف
خصوص  به ت،یاي از جمع بخش عمده کنندگان غیاغلب تبل. کند را منعکس می نادرست مورد قبول جامعه

  . نندیب می اي شهیو کل یو سالمندان را قالب تیزنان، اقل
کنندگان  غیتبل شتریوجود دارد و ب یرفتار قالب نیدرباره ا ییها یهنوز نگران که اینبا  :یزنان در آگه -

 يزیکردن زنان به عنوان چ ریتصو ي، به هر حال تالش براکنند می قیگوناگون زنان را تصد يها نقش
از زنان از  يارینارضایتی بس اعثخود ب نیو ا آورد یرا به بار م يگریمشکل د ،یوسواس يدارها از خانه شتریب
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  .شده است غاتیتبل
 غاتیتبلدر  یو قالب اي شهیکل ياز رفتارها زین یو قوم ينژاد يگروها :یو قوم ينژاد یقالب يرفتارها -

را به شکلی در خدمت منافع  یخصوص به يها آن است که گروه ها تیاز شکا ياریبس شهیر. دارند تیشکا
 کی نهیزم به پس که این ای رندیگ قرار می اي فهیلط يمبنا ها تیاوقات، اقل شتریب. دهند نشان می گرانید

  .شوند رانده می ریتصو
که آنان را کند، خرفت و  ییها ده از افراد مسن در نقشمنتقدان اغلب نسبت به استفا :سالخوردگان -

  .کند، اعتراض دارند می ریتصو شانیسراسر پر
  :کودکان يبرا غاتیتبل -4

صنعت به سمت  نیکه سبب شد ا بود 70موضوعات دهه  نیزتریاز بحث برانگ یکیکودکان  يبرا غاتیتبل
از  شیب انهیزدند که هر کودك سال می نی، متخصصان تخم1977در سال . شود تیقانونمند هدا اي وهیش

. دارد قرار يتجار یآگه 20000 يدر معرض تماشا جهیکند و در نت تماشا می ونیزیساعت تلو 1300
 يها که کودکان مهارت اصل بود نیبر ا یکودکان مبتن يبرا غاتیمربوط به قانونمند کردن تبل يها استدالل

تصور  نیآنها همچن. ندارند اریدر اخت دیخر يبرا يریگ میو تصم یغیتبل يها امیپ یابیارز يالزم را برا
 کننده و جیدر مورد کودکان، گ زرگساالن،ب يخاص برا غاتیمناسب تبل يها و راهبردها کردند که روش می

  .  کننده است گمراه
  :زیمحصوالت بحث انگ غاتیتبل - 5
 يبرا یشنهادهاییارایه پ ا،یدر دن ریاخ يها در سال یغاتیمسائل تبل نیتر از داغ یکی :اتیالکل و دخان -

 یمسئله در کشور ما به نوع نیبوده است که خوشبختانه ا اتیالکل و دخان رینظ یمحصوالت غاتیمنع تبل
  .حل شده است

 لیاستدالل کردند که به دل غات،یگونه تبل نیالبته الزم به ذکر است طرفداران ا :يریجلوگ لیوسا -
  .است يضرور غاتیتبل نیا دز،یا رینظ یمقاربت مارانیت و رشد تعداد بمحصوال نیحساس ا تیماه

  :یآستانه حس ریز غاتیتبل - 6
 کننده افتیکه در يشود، به نحو فرستاده می ،یعیآستانه ادراك طب ریاست که ز یامیپ غات،ینوع تبل نیا

 صیقابل تشخ یه روشنو کوتاهند که ب فیضع ينمادها به قدر. شود آن آگاه نمی ياز تماشا ارانهیهش
اقدام به  1958در سال  يکاریو زیکه جم شروع شد یموضوع هنگام نیاز ا یناش جانیظهور ه. ستندین

 ،یوجرسین ،یدر فورت ل نمایسالن س کیآن بود که در  يو یموضوع بررس. کرد نهیزم نیدر ا یبررس
شد که  گفته  می. شد پرده ظاهر می يآسا رو به طور برق »دیذرت بو داده بخور«و » کوکا بنوشید«کلمات 
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  .است افتهی شیکار، فروش کوکا و ذرت بوداده، افزا نیا جهیدر نت
 يبرا یشود، گرچه شواهد کم استفاده می يزیآم تیو موفق عیوس ،یاپیبه طور پ یآستانه حس ریز غاتیتبل

 90دهد که  نشان می ،یغیبلمؤسسات ت يبه عمل آمده از کارگردانان هنر یبررس. باور وجود دارد نیاثبات ا
. ندارند یآستانه حس ریز غاتینسبت به استفاده از تبل یدانش شخص چیاند ه بوده یدرصد از آنها مدع

مربوط به  اتیادب ،یکه به طور کل ردیگ می جهینت غات،ینوع تبل نیمور پس از مطالعه در حوزه ا یموتیت
و  یمصنوع يها تیتأثیرات ثبت شده فقط در وضع نیتر قیدهد که دق نشان می ،یآستانه حس ریادراك ز

 ها انیجر نیا... حاصل شود، کم اندازه و مختصرندهم  اگرتأثیرات  نیا. شود شده حاصل می يزیر کامالً طرح
  .ندارند غاتیتبل يها با هدف يرابطه آشکار

  
  غاتیدر تبل یاصول اخالق نیتدو

اغلب . شود می دهیبر اساس آن سنج زین یار اخالقشده و رفت یناش یاخالق يها از ارزش یاصول اخالق
رفتار  یبه طور کل رایز کنند، یابتدا به قانون مراجعه م ،یحل تعارضات اخالق يبرا غاتیدر تبل ها يا حرفه
از اخالق  »يا هاله«دربردارنده  واناوقات قانون به عن یگاه یشود و حت می زین یشامل رفتار اخالق یقانون

اوقات  یگاه. شود آغاز می اتیاخالق رسد، یم انیکه قانون به پا یاساساً زمان. شود یم یاي تلق حرفه
 يها در تضاد با ارزش ایقانون، مبهم  يها تیاولو ایشوند که قانون  مطرح می یزمان یموضوعات اخالق

  .کند نمی نیتأم یجامعه را به حد کاف شیشود که آسا می ریاي تفس به گونه ایاست  یفرهنگ
سازمان  ایحرفه  يرفتار نیرفتار مورد قبول به قوان صیتشخ يبرا دیبا ها يا صورت فقدان قانون، حرفهدر 

به صورت مجموعه  ،يا مربوط به اخالق حرفه اتینظر ریبه منظور تفس نیقوان نیا. خود مراجعه کنند
 نیچن ازیامت. ر بردبه کا یمعمول يریگ میتصم ندیتوان در فرآ اند که می شده نیتدو ییها دستورالعمل

را  ارهایمع نیا انیمجر جهیشود که طراحان و در نت می ییها يا شامل حال آن دسته از حرفه ینیقوان
  .دهند می لیتشک
اي که کارمندان را  دهد، به گونه می حیتوض یقانون، فلسفه اخالق را فراتر از رفتار اخالق نیبهتر
 زیآنها ن ینادرست ای یموضوعات، بلکه درباره علت درست ینادرست ای یتا نه تنها درباره درست زاندیانگ یبرم

. قابل اجرا بوده و اعمال شوند دیآنها با. وندداشته باشد تا مؤثر واقع ش ییکارا دیبا یاخالق نیقوان. شندیندیب
توسعه و  عیسر يها شرفتیدر نظر گرفت که با توجه به پ» زنده يسند«به عنوان  دیرا با نیبه عالوه، قوان

و  حیصح يتنها با اجرا یقانون اخالق. اند شده نیگسترده تدو يبازنگر تیو قابل شیبه منظور افزا ریاخ
  .خواهد کرد تیهدا زیآم تیبه طور موفق ریرا در جهانِ دائماً متغ ها يا کار حرفه ق،یعدالت دق

خاطرنشان  دیبا. داشته باشنداست که اعضا خود بر کارشان نظارت  نیا یقانون اخالق کیالبته جنبه مثبت 
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 دیدر عمل، شا«. سازند نمی یکنند و کارمندان اخالق را حل نمی یمشکالت اخالق ،یاخالق نیکرد که قوان
چنان رفتار کن که  گرانیبا د: باشد ناقانون آش نیخصوص هم نیدر ا ها يا حرفه يقانون راهنما برا نیبهتر

  .نداي با خودت رفتار کن آنان را مجبور کرده
. است یکار نادرست ب،یمغلوب کردن رق يبرا نیدروغ يها اند که دادن وعده رفتهیپذ غاتیاکثر کارگزاران تبل

کند که اگر برآورده  می جادیا یشود، بلکه انتظارات می انینه تنها مانع مراجعه مجدد مشتر نیدروغ يها وعده
 زیبرنامه و ن يها یمش ان بر اساس اهداف و خطیجلب مشتر .منجر شود زین یقانون گردیتواند به پ نشود، می

 یقاتیمطالعات تحق. و حفظ آنها است يدست آوردن مشتره ب يبرا يخدمات ارایه شده، روش بهتر زانیم
ها، قبل از توجه  اي شرکت در مورد استفاده از انواع خدمات حرفه انیمشتر يریگ میدهد که تصم نشان می

از  ياریالبته بس. ردیگ خدمات ارایه شده صورت می تیفیآن، بر اساس ک یلاحتما جهینت ای نهیهز زانیبه م
اگر قانون آن  یاست، حت یاخالقریغ یاقدام ،یاحتمال يها الزحمه حق هیبر پا تیباور دارندکه فعال ها يا حرفه

  .  هاست امدیپ نیمشابه تضم اریخاص بس يامدهایپ هیبه نظر آنها دستمزد بر پا رایز. را منع نکرده باشد
که معرف و مبلغ آنها هستند به اعتبار  ییها سازمان یاخالق اریمع يبا کمک به ارتقا غاتیتبل يها يا حرفه

را به عنوان مشاوران  شان یشغل ندهیخاص خود، آ تیصالح شیکارمندان با افزا نیهمچن. ندیافزا خود می
  .کنند می نییتع یاخالق سازمان

  
  شنهادیپ

کند  عمل می زیکه بدانند چه چ دیامکان فراهم آ نیا یرا اتخاذ کنند تا به درست ینگرش دیکنندگان با غیتبل
 يها یرا که بررس ییها توانند با اعتماد به نفس، تالش آنان می جهیکند و چرا؟ در نت نمی عمل زیو چه چ
آنان در حال عمل کردن  موردنظر غاتیتبل ایآ که این ردرا در مو شانیها ینگران ایکند  و تار می رهیآنان را ت

  .، از خود دور سازندریخ ایاست 
تعلق دارد که پشت سر  یبه دوران ،يا لهیقب یغاتیو تخصص مؤسسات تبل يباورداشتن به قدرت انحصار

و  یغاتیاز بودجه تبل يشتریب یبتوانند به اثربخش دیکنندگان با غیتبل ب،یترت نیبه هم. گذاشته شده است
 رندیبپذ ،یدشدگیتهد زوماًبدون ل دیکنندگان با حال، مصرف نیدر ع. ابندیدست  خود یغاتیمؤسسات تبل

آنان شخصاً مهم نباشد که  يبرا اگر ژهیگذارد به و توسط آنان تأثیر می يبر انتخاب نام تجار غاتیکه تبل
  . را انتخاب کنند يکدام نام تجار

خواهند  برسانند و می اش ییرا به هدف نها حرفه نیکه قصد دارند ا یکسان يبرا یاساس شنهادیاما چند پ
  :در این حرفه و صنعت باقی بمانند انهشرافتمند
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  :یخود انضباط - 1
خود  يها یآگه یبررس يبرا یداخل ییعمده، در واقع ساز وکارها یغاتیکنندگان و مؤسسات تبل غیهمه تبل

مربوط به رفتارها و  نیقوان کایآمر گانکنند غیاز تبل يمثالً تعداد. دارند یو اخالق یاز نظر مشکالت قانون
در . شده است رفتهیپذ زین یالملل نیب بهعمل از جن نیاند، ا کرده نیخود را تدو غاتیتبل رشیپذ يارهایمع

ها گماشته  کنندگان و رسانه غیتبل ،یغاتیمؤسسات تبل یدر تمام »یمسئول اخالق«هلند، افرادي به عنوان 
در مؤسسات . هستند یاصول رفتار اخالق زیهلند و ن یغاتیقانون تبل يجرااند که مسئول نظارت بر ا شده

 »رمسئولیدب«حضور دارد که به عنوان  یابیو باتجربه در قانون بازار بدهز یآموزش ریمد کیسوئد  یغاتیتبل
  .کند می يشده را بازنگر هیمواد ته ریو سا ها یتمام آگه رشیپذ

 اي تهیشده را توسط کم شنهادیپ یآگه کیهمه عناصر  ،یغاتیت تبلکنندگان و مؤسسا غیتبل که اینحداقل 
هر واژه،  یچگونه و با چه دقت که اینکنند، با در نظر گرفتن  می یابیهر دو ارزش ایحقوقدانان  ای یداخل

دردسرساز  یآگه کی متعجب است که باز ه يجا يتا حد. عکس و لحن صدا مورد انتقاد واقع شود
  .شود می

  :به اخالق  يبندیپا -2
در  ،یغاتیتبل زیبرانگ سؤال يها تیدرباره وضع يریگ میکمک به تصم يتوانند برا کنندگان می غیاگرچه تبل

 یکل يها یتواند خط مش فقط می نیمواز نیباشند، اما ا یموضوعات اخالق نهیدر زم یمنابع مدون يجستجو
مقررات  ایحکم  کیماده،  کیپوشش  تحت یبه روشن یغاتیتبل ماتیکه تصم یهنگام. را فراهم آورد

 ،یآثار مثبت و منف دیفرد با نیا. ردیالزم را بگ میدرباره آن تصم يفرد دیبا تاًیقرار نگرفته باشد، نها یخاص
ناشناخته، ارایه  تیوضع کیدرباره  یارزش یبخش بودن آن را بسنجد و قضاوت انیخوب و بد، سودآور و ز

 نینهد و همچن را بنا می یرفتار اخالق زیچه چ که ایندرباره  ومعم نین بروش ینبودن توافق لیبه دل. کند
 ماتینوع تصم نیشخصی و آنچه مناسب کسب و کار است، ا یاصول اخالق انیتضاد بالقوه م لیبه دل

که  دیکن استفاده می یغاتیاز متن تبل ایدهد، آ شیفروش محصول شما را افزا ،یاگر آگه یحت. اند دهیچیپ
نشان  ییها تیکه مردم را در وضع دیکن استفاده می يریاز تصاو ایگانه آزاردهنده داشته باشد؟ آدو یمعن

 ییدر حال ساختن و پرداختن ادعا ،یکه درباره محصول یزمان ایداشته باشند؟ آ یقالب يدهد که رفتارها
اساساً  دیدان که می یدر صورت دیخود را بدنام کن يکاال دیحاضر ایآ د؟یکن را دنبال می قتیحق د،یهست
  ندارد؟  یتفاوت چیشما ه يبا کاال رقیب يکاال

ما . میبه عمل آور یتیاي در مواجهه با هر وضع آگاهانه يها کند که تالش اقتضا می یمسائل اخالق یدگیچیپ
ما  بیترت نیا به. میغلط است، توسعه ده يزیدرست و چه چ يزیرا که چه چ یشخص يارهایمع دیبا

 یاخالق يمردمند که فضا نیا د،یبه خاطر داشته باش. داشت میخواه یاخالقریغ يبه رفتارها يکمتر لیتما
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  :باشند ریمتوجه سؤاالت ز دیبا غاتیاندرکاران تبل آورند، مخصوصاً دست سازمان را به وجود می کی
  واقع شود؟ غیهدف تبل دینبا یو چه کس دیبا یچه کس -
  شود؟ غیتبل دینبا يزیو چه چ دیبا يزیچه چ -
  واقع شود؟ یغاتیتبل امیپ يمحتوا دینبا يزیو چه چ دیبا يزیچه چ -
  باشد؟ یغاتیتبل امیپ نیلحن نماد دینبا يزیو چه چ دیبا يزیچه چ -
  رابطه برقرار کند؟ ،یجمع يها و رسانه غاتیتبل انیم دینبا يزیو چه چ دیبا يزیچه چ -
  نسبت به اجتماع باشد؟ غاتیبلتعهد آگاهانه ت دینبا يزیو چه چ دیبا يزیچه چ -
  :غاتیاي در تبل حرفه يریگ میتصم - 3

  »برنباخ لیب«. کند می دنیو شن دنیچگونه گفتن است که مردم را وادار به د
آنان را دشوار ساخته و آنها را  يریگ میمواجهند که تصم ییها تیهر روز با موقع باًیتقر غاتیتبل يها يا حرفه

پاسخ  یمختلف، به مشکل اخالق يها انتخاب راه یتوان به سادگ نمی شهیهم. دارد سخت وامی يها به انتخاب
  .داد یمنف ایمثبت 
 صیساز را تشخ مشکل يها درخواست تیماه دیبا رند،یگ قرار می یکه بر سر دوراه غاتیتبل يها يا حرفه

خدمات را  نیپنج دسته از ا. نندیقرار دهند، برگز تیخاص در اولو يها تیدر موقع دیرا که با ییداده و آنها
  :مشخص کرد نیتوان چن قرار داد، می تیدر اولو دیکه با

خاص خود را  ینظام ارزش دیآنها با. خدمت به خود را مورد توجه قرار دهند دیابتدا با :خدمت به خود - 1
 میبرند، تصمبه کار  شان يا در انجام تعهدات حرفه لندیها که ما ارزش نیاز ا کیمشخص کنند و درباره هر 

  .رندیبگ
اي و  تعهد حرفه نیاي معتقدند اول گذاران حرفه از خدمت ياریبس ):کننده مصرف(خدمت به مخاطب  -2

  .با ارایه آن موافق است یباشد که هر کس) کننده مصرف(خدمت به مخاطب  دیبا یاخالق
 نهیهز الیهر ر يابه از .کند شما را امضا می یکه چک حقوق یخدمت به کس :خدمت به کارفرما - 3
  .داشته باشد هیدرواقع بازگشت سرما ای شتریو درآمد ب شتریفروش ب دیکارفرما با غات،یتبل
که با / زن  ایمرد /  یمتعهد است از حرفه مورد نظرش و همکاران غاتیاي تبل حرفه :خدمت به حرفه -4

 يزیاي چ اي حرفه به عنوان رشته غاتیکنند اگر حرفه تبل اظهار می یبرخ. کند تیآن در ارتباط است، حما
  .باشند ولمسئ شان انیدر قبال همتا دیصرف است، کارمندان با یکیتکن یاز مهارت شیب

  :شود ارایه می یمنافع عموم نیچهار الگو درخصوص تأم :خدمت به جامعه - 5
 نیتأم زین یانجام دهد، منافع عموم انیخواسته کافرما نیرا طبق بهتر غاتیکار تبل ياگر هر فرد. الف
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  .خواهد شد
را  یمصالح عموم ،يفرد يها خواسته نیدهد، عالوه بر تأم انجام می يکار غاتیکه در تبل ياگر هر فرد. ب

  .خواهد شد نیتأم یدر نظر بگیرد، منافع عموم
دهند که  نانیمشاوره است، اطم ازمندیکه ن یبه هر شخص غاتیحرفه تبل يها يا حرفه ایاگر کارمندان . ج

  .خواهد شد نیتأم یخواهند کرد، منافع عموم نیمأرا ت شیها ستهخوا
 یخدمات مردم را بهبود بخشد، منافع عموم ایانتخاب کاال  تیفیحرفه، ک کیبه عنوان  غاتیاگر تبل. د

  .خواهد شد نیتأم
  :تیمسئول  -4

ممکن . ندباش میسه یاخالق يریگ میتصم ندیدر فرآ ياریممکن است اشخاص بس یغاتیدر مؤسسات تبل
اگر . شود یزنیها را و عملکرد سازمان یمش درباره خط یو هم با مشاوران خارج یاست هم با کارمندان داخل

 ندینباید در فرآ رانقش هر فرد  یول رندیگ را می یینها میها هستند که تصم سازمان رانیچه مد
 یشوند، ول یمستقل تلق تیهما کیها به عنوان   چه ممکن است سازمانگرفت، اگر دهیناد يریگ میتصم
 لیاشخاص که اساس سازمان را تشک. شود می یاشخاص ناش یاخالق يها از استدالل یسازمان ماتیتصم
  .داشتخواهند  تیسازمان مسئول يها تیدهند، سرانجام در برابر فعال می
 ندیآدر فر یسازد گرچه عوامل مختلف خاطرنشان می ،یابیپروفسور رشته بازار ،1کینا سیل نیج

ها  ارزش نیهستند، هر چند ممکن است ا یینها اریمع یشخص يها ارزش یتأثیر دارند، ول يریگ میتصم
  . نباشند یضرورتاً اساس رفتار اخالق

  است، عامل  یعملکرد سازمان اخالق ایآ که این نییدر تع رندگانیگ میتصم یاخالق یژگیو نیبنابرا
  .باشد اي می عمده

  :ها ق در رفتار افراد و گروهنمودن اخال يکاربرد - 5
  :کارگیري اخالق در موفقیت سازمانی، داراي مراحل زیر است به
  گیرد  اي سرچشمه می موفقیت از اخالق حرفه - 1
  شود  اي از اعتماد آفرینی ایجاد می  اخالق حرفه - 2
  شود  بینی رفتار ایجاد می اعتمادآفرینی از پیش - 3
  گیرد  و قانونمند بودن رفتار سرچشمه می بینی رفتار از مستمر بودن پیش - 4
  شود  مستمر بودن و قانونمندي از مسئولیت ناشی می - 5
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  . گیرد مسئولیت از قانون و باورهاي فرد شکل می -6
  :کنند دار و نابود می را خدشه ینیهستند، اعتماد آفر ریز يها یژگیو يکه دارا یرانیمد اما
  مدیران داراي رفتار متغیر - 1
  ران داراي رفتار ملون و دوگانه مدی - 2
  گیرند  مدیرانی که به جاي تصمیم عقالنی، تصمیم احساسی می - 3
  دهند  مدیرانی که به قول و قرار خود اهمیت نمی - 4
  مدیرانی که نظم فکري ندارند  - 5
  مدیرانی که نظم رفتاري ندارند  -6
  مدیرانی که در برخورد قاطعیت ندارند  - 7
  رنامه ندارند مدیرانی که ب - 8
   يادیرا تا حد ز غاتیحرفه تبل یتعال ریتواند مس می زین ریز یاخالق يها هیتوص رسد یبه نظر م تاًینها و

  :هموار سازد
  . مینکن یینما اغراق و بزرگ ،محصوالت و خدمات ییدر خصوص کارآ - 1
و خواسته خودمان نه  لیمطابق م و میانتقال ده ناًیو ع قاًیرا دق ها دهیها و شن در صورت لزوم، نقل قول - 2
  .میاز آن بکاه يزیو نه چ مییفزاایبه آن ب يزیچ
که  میبرخاسته از صداقت، اجازه بده يریگ با کناره مینیب را نمی غاتیتبل فیاگر در خود توان انجام وظا - 3

  .حرفه بازگردد نیآبرو به ا
  .میرا دار غاتیوان تبلعن یستگیکه شا میتا نشان ده میدرستکار، صادق و شفاف باش - 4
  .یبیفر باشد، نه از سر مردم یما، ملهم از مردم دوست يمردمدار - 5
  .باشد انیکارفرما ای انیو منافع مشتر یاهداف کامالً منطبق با رفاه عموم  -6
ها و در تمام امور، خواه  آن یمطالب و انتشار عموم میو تنظ هیمناسب را در ته قهیصداقت و سل ،یدرست - 7
 گرید ایشرکت  ،یغاتیکارمند مؤسسه تبل ایمستقل و خواه به عنوان متخصص  غاتیعنوان مشاور تبل به

  .میها به کار بند ها و گروه سازمان
 ربطیتمام افراد ذ تیاي که به طور همزمان از ارایه خدمات به همکاران مگر با رضا حرفه يها اریاز مع - 8

 یبا مؤسسه و مدت يپس از قطع رابطه و یفرما را حتکار ای يراسرار مشت. میکن يرویکند، پ می يریجلوگ
  .میکند، حفظ کن جادیکه منافعش ا

 ،یینما و بزرگ بیو اکاذ عاتیمانند پخش شا یاز تخلفات يریجلوگ نهیبا همکاران خود در زم - 9
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از  یود ناشس ای یکه به منظور منفعت شغل يگریو پخش هر گزارش د انیاز مخاطبان و کارفرما يکار پنهان
  .میکن يهمکار رد،یگ رقابت صورت می

حرفه، آموزش و  نیا یکیاي و مهارت تکن اخالق حرفه شبردیپ يشده برا يزیر برنامه يها از تالش -10
  .میکن تیحما غاتیکارمندان تبل ستهیشا تیو ترب میتعل
 غیبه آنچه تبل دیبا. دیمند باش همگر به آن محصول عالق دیمحصول را شروع نکن کی ینوشتن آگه -11
  .دیاعتقاد داشته باش د،یکن می
  .دیمطرح نکن یتان را در مجامع و اماکن عموم انیمشتر يتجار لیمسا -12
  .دیفروش می شتریب د،یرا عنوان کن قیحقا شتریهرچه ب دیفراموش نکن -13
خود  يبرا نیکند، چون ا نییرا تع یشما قواعد اساس يبرا دیاجازه نده يوجه به مشتر چیبه ه -14

  .دار کند اي شما را خدشه بد است و ممکن است چارچوب اخالق حرفه يمشتر
که  یغاتیتبل ییمحصول متقاعد سازد و کارا دیبه خر کباریتواند مردم را فقط  می رصادقانهیغ غاتیتبل -15

  .پردازد، صفر است به اظهار مطالب دروغ می
  : که کند را دنبال می يلویاگ دیوید حتینص نیکننده باهوش، ا غیتبل کی تاًیو نها
  .دیپخش نکن ند،یخانواده خودتان آن را بب دیخواه را که نمی یغیتبل هرگز
  )AAF( کایآمر غاتیتبل ونیاز فدراس کایکسب وکار در آمر یغاتیاز اصول تبل یبخش

دم را گمراه خواهد مسلم را فاش و هر آنچه مر يها تیو واقع دیرا آشکار نما قتیحق دیبا غیتبل :قتیحق - 1
  .دیکرد، حذف نما

قرار دارد،  یغاتیکننده و مؤسسه تبل غیتبل اریکه در اخت يشواهد قیاز طر دیبا غیتبل يادعاها :تحقق -2
  .محقق شده باشد ،ییادعاها نیقبل از طرح چن دیامر با نیباشد، ا افتهیتحقق 

 ای بیدرباره رق یافتنیتحقق ن ياظهارات و ادعاها ایگمراه کردن  ،يپرداز از دروغ دیبا غیتبل :ها سهیمقا - 3
  .محصوالت و خدمات مربوط به آن اجتناب کند

کار  نیا که اینمگر  د،یکاالها و خدمات را به شکل حراج عرضه نما دینبا غیتبل :کننده عیتطم غیتبل -4
به  لیتبد دیو نباباشد  غیخدمات مورد تبل فروش محصوالت و يبرا تیهمراه با حسن ن یگذار تالشانیبن

  .باالتر متیق امعموالً ب یمصرف کننده به طرف کاالها و خدمات ریمس رییتغ يشود برا يابزار
 يبرا یروشن و همراه با اطالعات کاف دیو تعهدها با ها نیمربوط به تضم غیتبل :و تعهدها نیتضم - 5

 یو مکان یزمان يها تیهرگاه محدود اینظر باشد  مورد يها تیها و محدود کننده از زمان کردن مصرف آگاه
توان به مفاد  چگونه می د،یبه خر مکند که قبل از اقدا حیکامالً تصر دیبا غیاطالعات شود، تبل نیمانع ارایه ا

  .افتیتعهدها دست  ای ها نیتضم نیکامل ا
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ننده است، ک مراهکه نادرست و گ متیمربوط به ق ياز ادعاها دیبا غاتیتبل :متیمربوط به ق يادعاها - 6
را  یقابل اثبات يها فیاست که تخف دیدر خر فیموضوع شامل ادعا درخصوص تخف نیا. اجتناب ورزد

  .کند نمی شنهادیپ
تجربه  ای دهیعق کیباشد که  یصالحیمنحصر به شاهدان ذ دیبا یگواه يحاو يها غیتبل :ها یگواه -7

  .کنند یرا منعکس م یدرست و واقع
 ای کوین قهیباشد که به سل یحاتیتلو ای ریفارغ از اظهارات، تصاو دیبا غیتبل :تیو محبوب قهیسل -8

  .لطمه بزند یعموم تیمحبوب
  

  :جهینت
شناخته شود تا بتوان راه حل  یآنگاه به درست. وجود معضل اثبات شود دیدر درمان هر معضل ابتدا با

وجود  ياقتصاد يها ها و بنگاه ها، شرکت سازمان یاخالق يها تیکاوش در مسئول. افتیآن  يبرا یمناسب
 اریرا بس يا حرفه قاخال دیمعضل با نیدرمان ا يبرا. کند یرا در آنها آشکار م ينگر یلیمعضل تحو

 یاخالق يها تیمشاغل، مسئول يجار يو هنجارها يا حرفه يها تیو مقررات و مسئول نیتر از قوان گسترده
گوناگون  يها حل راه انیدر م. میریها در نظر بگ حرفه یقاخال يها و عهدنامه یاصول اخالق ،یمنابع انسان

 افتیره یگونه که برخ آن. ندهد انمعضل خود را به صورت درمان نش نیکه ا میباش اریهوش دیبا
سند جامع  نیتدو. بپردازند ينگر یلیاند تا به درمان تحو کرده لیتحو يا را به چند رشته يا رشته انیم

ها و چالش روشمند  منسجم رشته قیتلف يبه صورت دو الگو ایها که به روش پو ها و شرکت سازمان یاخالق
  . رسد ینظر م همعضل ب نیا يبرا یحل مناسب راه هاست، افتیره

 يو انتقادها یکامل، به شدت مستعد کنترل قانون مرخیبا ن یبه عنوان صنعت غات،یروشن است که تبل
گرفتن  یکردن و حالت تدافع یموشکاف نیچن يبرا که آناز  شیب کنندگان غیخواهد ماند، تبل یباق یعموم

 یاخالق يرهایو تک تک متغ رندیکه ابتکار عمل را در دست بگ رندیخرد را به کار گ نیاظهار تأسف کنند، ا
را  تیقدم، فراگرد خالق شیپ نیا .کنند تیرعا ،کنند می يریشگیپ یو حت ینیب شیرا پ ها تیرا که شکا
 د،یآ لطمه به گروه خاص به وجود می ایاي  نقض اخالق حرفه جهیفاجعه که در نت یز نوعکند و ا ساده می

  .کند می يریجلوگ
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