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 مفهوم ارتباطات :

گرفته شده است. ارتباط را  communis( از واژه ای به معنی مشترک یا عمومی   communicationارتباط ) 

هر کجا بکار ببریم ، قابل فهم و با معنی است. چرا که در اکثر اوقات با این عبارت سر و کار داریم. انسان برای بیان 

منظور خود نیازمند به یک سری افعال و رفتار و حرکات است که مجموعه آنها معنای ارتباط را کامل می کنند. به 

اط عبارت است از  مبادله منظور و مفهوم. البته تعاریف کامل تر و جامع تری از این واژه قابل معنای ساده تر ارتب

ارائه است. ولی برای تعریف این عبارت همان بس که ارتباط زمانی برقرار می شود که افراد در تماس با هم منظور 

به کسی نشان می دهیم و از او خواسته ای هم را دریافته و آن را درک کنند. موقعیکه با اشاره دست ، یک جهت را 

 م راهنمایی را در اماکن مختلف نصب می کنیم ،ه ایم. یا زمانی که نمادها و عالئداریم یک نوع ارتباط با او برقرار کرد

 بگونه ای با دیگران مرتبط شده و آن چیزی را که مد نظر است به آنها منتقل می کنیم. در واقع با اعمال و رفتارهایی

 خاص سعی در انتقال موضوع یا پیامی به دیگران هستیم.

گونه رفتارهای برنامه ریزی شده است که موجودات زنده قصد اثر  ارتباطات عبارت از هر» توان گفت :  بطوریکه می

 «گذاری بر رفتار سایر موجودات زنده را دارند.

 این تعریف از ارتباطات بیان کننده چند موضوع اساسی است :

ارتباط یک نوع رفتار می باشد : یک موجود زنده با اعمال ، حرکات و رفتارهایی می تواند ارتباط برقرار کند.  – 1

حتی نوع خاصی نگاه کردن ، طرز خاصی اشاره کردن ، سر را تکان دادن و امثال آن نیز نوعی رفتار هستند که به 

 ارتباط منجر می شوند.

نیاز به ابراز رفتارهایی هستند که در نهایت سعی در برقراری ارتباط است. آنها با حیوانات نیز برای بیان منظور خود 

 حرکات خاصی دشمنی خود را به هم نشان می دهند.

مثال یک خرس با نشانه گذاری روی تنه درخت توسط پنجه هایش ، محدوده خود را به خرس های دیگر نشان می 

ی و محبت خود را به صاحبش نشان می دهد. در هر حال برای دهد. یا یک سگ با تکان دادن دم خود وفادار

 برقراری یک ارتباط ، به بروز حداقل یک رفتار نیاز است.

رفتارها ، برنامه ریزی شده هستند : هر رفتاری برای بیان منظور خاصی بکار می رود به بیان دیگر استفاده از  – 2

رفتارها در ایجاد ارتباط نیازمند آمادگی است. این آمادگی با توجه به یادگیری ها و آموزشهای قبلی تجلی می یابد. 
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ستفاده از بهترین رفتار برای بیان منظور منجر به ایجاد ارتباط حال آموزشها می تواند اکتسابی باشد ، یا غریزی. ا

 مناسبتری می شود.

شاید بهترین عمل برای عذر خواهی از یک دوست در ارتباط با دلگیر شدن او از نحوه برخورد در روز گذشته ، تقدیم 

 یک شاخه گل و لبخند محبت آمیز در صبح روز بعد باشد.

گربه گرسنه ، میو کردن و لیس زدن دور دهانش به جهت فهماندن موضوع به صاحبش  شاید بهترین رفتار برای یک

باشد و شاید مناسبترین رفتار برای جلب مشتری خرید یک کاالی تجاری استفاده از یک پوستر تبلیغاتی باشد. در 

 می آید.هر حال بروز هر رفتار برای ایجاد ارتباط ، زمینه قبلی دارد که با برنامه ریزی به دست 

ایجاد ارتباط هدفمند است : ایجاد هیچ ارتباطی بدون هدف نیست. به عبارت بهتر می توان گفت که وجود  – 3

جود سیم نیازمند وم به آنها برسایرین دست بزنند آنچه می خواهی هدف ، باعث می شود که موجودات به ارتباط با

اط زمینه رسیدن به هدفی خاص است. یک موجود زنده ، با ل شدن به آن است. در واقع ایجاد ارتبابزاری برای نائ

 برقراری ارتباط ، فرآیندی را به وجود می آورد که هدف آن ، رسیده به نتایج مطلوب و دلخواه است.

بنابراین در یک فرآیند ارتباطی ، با استفاده از رفتارهایی که سعی در انتقال منظورها ، مفهوم ها و بطور کلی معانی 

شد. این معانی می توانند شامل ، عقاید ، تصاویر ، آراء و غیره باشند. البته این معانی همگی در قالب نمادها می با

مطرح می شوند و نحوه و میزان درک مخاطبان بطور کامل در این فرآیند تاثیر دارد. به عنوان مثال عقاید اسالمی در 

م پزشکی برای این گروه خاص قابل ا سمبل ها ، نمادها و عالئاست. ی جوامع مسلمانان قابل فهم تر از سایر جوامع

درک تر و فهم تر می باشد. این موضوع برای برقراری ارتباط در جوامع مختلف اهمیت زیادی دارد. به عبارت دیگر 

راین باید نابهر چه میزان اشتراک واژه ها و عبارات در بین مردم دو جامعه بیشتر باشد ارتباط آنها قویتر خواهد بود. ب

نوعی توافق و تطابق اولیه بین دو طرف وجود داشته باشد تا بتوان برای تبادل نظر ، ارتباط برقرار کرد. از طرف دیگر 

کی از یارتباط با درک کردن میسر می شود. به این صورت که اگر رفتاری درک نشود ارتباط به وجود نمی آید. 

هرچه یک فرد سعی کند از طریق صحبت کردن با فرد دیگری که با شرایط اصلی ارتباط درک کردن می باشد. 

زبانش آشنا نیست ارتباط برقرار کند به جهت عدم درک طرف مقابل موفق نخواهد شد. و چون عمل درک کردن با 

 حواس پنجگانه ما صورت می گیرد لذا ارتباطات با استفاده از این حواس به وجود می آیند.
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 طاجزای فرآیند ارتبا

 فرآیند ارتباط از چهار جزء اصلی تشکیل شده است :

ه سعی این منبع همانی است کپیغام و عامل اولیه ارتباط است.  تنده : منبع یا فرستنده همان منشأمنبع یا فرس – 1

در انتقال یک مفهوم یا منظور داشته و قصد دارد از طریق ارسال پیغام مربوطه اثر خاصی را بگذارد. اگر یک فرد 

عهده دار انتقال یک پیام به مردم می باشد برخی عوامل بر میزان تاثیر پیامها موثر هستند: مهارتهای ارتباطی ) 

معلومات کافی و عقاید صحیح نسبت به موضوع و مخاطبین ، رفتار دن ( ، برخورداری از توانایی صحبت کردن و شنی

 و عملکرد او نسبت به موضوع.

پیام : منظوری است که مبادله می شود. عقیده و نظری است که منتقل می شود و فرستنده سعی می کند تا  – 2

 ثر سازد.ا برای مخاطب و یا مخاطبان خود مؤآنر

های ارتباطی ) وسایل انتقال پیام ( : از طریق این کانال ها و راه ها ، پیغام به مخاطبین منتقل می شود. کانال  – 3

در واقع شیوه های انتقال پیام از فرستنده به مخاطبان بطرق گوناگون می باشد و هر پیغامی نیاز به شیوه ای خاص 

ه سرعت ارتباط و چگونگی پذیرش از سوی طرف مقابل را انتخاب نوع شیوه انتقال و مطالع قبلی در این زمیندارد. 

تعیین می کند. چه بسا می توان یک پیغام را در قالب یک نمایش تلویزیونی به مراتب بهتر از یک سخنرانی انتقال 

اع وداد. استفاده از ابزار و وسایل گوناگون ارتباطی ، انتقال پیامها را بر عهده دارند ولی خود همین وسایل نیز ان

 مختلفی دارند و هر کدام تاثیر متفاوتی می گذارند.

ود. البته ثر باشد و باعث تغییر در رفتار او شفردی است که بایستی پیام در او مؤگیرنده پیام همان گیرنده پیام :  – 4

هر  رممکن است در هر مرحله از فرآیند ارتباط اختالالتی وجود داشته باشد که موجب تغییر مسیر شود. ضعف د

 قسمتی کل سیستم را مختل می کند.

ناکارایی فرستنده ، واضح نبودن پیام و ناتوانی شنونده و نیز بکار گیری شیوه مناسب در شنیدن یا درک پیام ، به 

نوبه خود به کل سیستم ارتباطی لطمه وارد می آورد. چه بسا ناکارایی فرستنده باعث منحرف شدن قصد و غرض 

ت و اصولی از پیام صورت نپذیرد. همچنین عدم وضوح پیام می تواند باعث بروز ابهامات و اصلی شده و درک درس

سواالتی برای گیرنده شود. البته ناتوانی گیرنده نیز موجب می شود تا پیام با وجود ارسال صحیح و درست ، کامل 

تخاب ام در صورت اشکال و یا عدم اندرک نشده و فرآیند ارتباط ناقص شود. کانالهای ارتباطی و شیوه های انتقال پی
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ابزار مناسب باعث کندی ، انحراف و یا قطع ارتباط می شوند. در هر حال هر کدام از اجزای یک فرآیند ارتباطی در 

 کل سیستم تاثیر گذار می باشد.

وشی تلفن گدر یک مکالمه ساده تلفنی ، گرفتگی صدای فرستنده و یا عدم توجه به گویش کلمات ، نامناسب بودن 

و یا فرسوده شدن دستگاه ارتباطی ، اشکال در دستگاه شنوایی گیرنده و یا خستگی بیش از حد گیرنده موجب 

 اختالل در مراحل سیستم می شوند.

 بطور کلی عوامل زیر می توانند در برقراری یک ارتباط مناسب موثر باشند.

 .انگیزه و ارتباط بخشی به پیام توسط فرستنده آن 

  گذاری به قسمتی از اعتقادات فعلی دریافت کنندگان پیام و تایید آنها.ارزش 

 .ایجاد عالقه نسبت به گیرنده و فرستنده 

 .انتقال اطالعات بصورت تدریجی و تکرار آن 

 .استفاده از جمالت کوتاه و لغات آشنا و افعال معلوم 

 .توجه به تغییر ناپذیری عقاید محکم و اص.لی در طی مدت کوتاه 

 نان از بکارگیری شیوه های ارتباطی مناسب.اطمی 

 .توجه به عواطف و احساسات عمومی مخاطب 

 .توجه به نقش فرستنده و گیرنده پیام 

 البته عوامل بسیار زیاد دیگری نیز در بهبود فرآیند ارتباطی موثر هستند.

 انواع ارتباطات

 یکی از انواع تقسیم بندی های ارتباطی از نوع زیر است :

 غیر شفاهی – 2   هی  شفا – 1

این نوع طبقه بندی به رفتار فردی در چگونگی ارتباط با دیگران مربوط می شود و در مناسبات انسانی قابل بررسی 

 است.

رد و چون دقت در کاربرد زبان بسیار مشکل است ، ریق کلمات و بیان آنها صورت می گیدر نوع شفاهی ارتباط از ط

مورد استفاده در یک پیام و آنچه که دریافت می شود متغیر باشد. این نوع ارتباطات ، ممکن است رابطه بین کلمات 

 بطور قطع نیازمند مطالعه دقیق و تمرین کافی است.
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در نوع غیر شفاهی ارتباط از طریق اعمال و حرکات بدنی و حاالت چهره ، صورت می گیرد. این نوع تقسیم بندی 

ری نسبت به ثدر قالب شفاهی کارآیی بیشتر و مؤ ی ارتباطی است چه بسا یک پیامارتباطات دقیقا مربوط به شیوه ها

نوع غیر شفاهی آن داشته باشد. دعوت از یک دوست برای صرف غذا پیغامی نیست که به صورت غیر شفاهی انجام 

اده ای نیز تباطی سگیرد. پیامهای ساده و کوتاه معموال بصورت شفاهی منتقل می شوند و این پیامهای ساده کانال ار

 دارند ) گویش پیام با زبان و شنیدن آن توسط گیرنده (

 ویژگیهای پیام

سادگی پیام : اطالعات بهتر است تا حد امکان بصورت ساده ارائه شوند. سادگی پیام باعث تسریع در اثر بخشی  – 1

آن خواهد شد. مدت زمان الزم برای درک مطلب و اطالعات کاهش یافته و سرعت گیرنده برای فهم آن افزایش می 

داد گیرندگان را خصوصا در پیامهای عمومی باعث جذب بیشتر مخاطب شده و تعیابد. از طرف دیگر سادگی پیام 

افزایش می دهد. معموال مردم به پیامهای ساده و غیر پیچیده توجه زیادی می کنند از طرف دیگر پیامهای ساده در 

 پذیرش می شوند. یعاذهن مخاطب سر

ه و تاثیر واقعیت بود درست و دقیق بودن پیام : پیامهای نادرست طبیعتا مضر خواهند بود. به جهت اینکه خالف – 2

منفی بر انسان می گذارند. نادرستی پیام منجر به بروز اختالل در جامعه شده و هرج و مرج را باعث می شود. حتی 

انتخاب نادرست کلمات نیز ، اثرات جبران ناپذیری می گذارند کلمات نادرست عالوه بر تاثیر نادرست بر دیگران ، 

 زایش می دهند.امکان سوء تعبیر از پیام را اف

قدرت پیام : پیام بایستی با قاطعیت و اطمینان ارائه شود. انسان پس از دریافت پیام قدرتمند نسبت به آن  – 3

اطمینان پیدا کرده و شک و تردیدها برطرف می شود. از طرف دیگر اطالعات قوی و محکم موجب اتخاذ تصمیمات 

می کنند و در نتیجه قدرت تصمیم آنان را دچار سردرگمی  قاطعی می شوند. همیشه اطالعات و پیامهای ضعیف

 گیری را از او سلب می نمایند.

مشخص و معین بودن پیام : سمت و سوی یک پیام و نحوه ارائه آن بایستی مشخص و معین باشد. به عبارت  – 4

در  اعث سوء تعبیرخص باشد. پیام های پراکنده و نامشخص ، باست حیطه ، هدف و جهت یک پیام مش دیگر الزم

 .ف اصلی آن از بین برودسا در صورت نامشخص بودن پیام ، اصال موضوع منحرف شده و هددرک آن می شوند. چه ب

مربوط و مناسب بودن پیام : یک پیام زمانی اثر پذیر خواهد بود که از چیزهایی که مغایر یا مخالف سنت یا  – 5

مردم به پیامهایی بیشتر توجه می کنند که با عالیق سلیقه ها و  عرف اجتماعی است اجتناب کند. از طرف دیگر
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مسئولیتهای آنان متناسب باشد. گیرندگان بطور ناخودآگاه همیشه منتظر پیامهای متناسب و مرتبط با وضعیت 

 نخاص خودشان می باشند. لذا به پیامهای غیر مرتبط ارزش چندانی قابل نمی شوند. مسلما پیام یک نقاشی بیشتری

 اثر خود را در افرادی می گذارد که زبان نقاشی را می دانند.

عدم وجود ابهام در پیام : بهتر است هنگام ارائه اطالعات جدید با سابقه قبلی همیشه دالیل مورد نیاز توضیح  – 6

صادق است.  رداده شوند. این موضوع خصوصا زمانیکه اطالعاتی می خواهد دانسته های قبلی را رد یا تغییر دهد بیشت

 و معانی پیام پوشیده نماند.مانده نبنابراین توضیح دالیل باعث می شود که موضوع در ابهام 

برجسته بودن پیام : معموال پیامهای مهم ، فوری و ضروری بایستی نسبت به سایر پیامها به صورت برجسته ارائه  – 7

شوند. بیان پیام اصلی به صورت برجسته باعث جذب گیرنده برای درک پیامهای فرعی می شود. تیتر درشت یک 

مخاطب می شود و در عین حالی که مطلب مطلب در روزنامه و یا عنوان یک مقاله در مجله باعث جذب و جلب 

 اصلی را به او ارائه می کند ، باعث تشویق وی برای مطالعه پیامهای فرعی نیز می گردد.

 پیام و معنی پیام 

هنگامی که یک پیام از فرستنده به گیرنده منتقل می شود ، صرفا یک عمل انتقال از فردی به فرد یا افراد دیگر 

صورت می گیرد. این انتقال گاهی با درک و گاهی بدون درک خواهد بود. همانگونه که قبال گفته شد ، اگر کل 

رک جود نیاید پیام از گیرنده به فرستنده منتقل و دسیستم ارتباطی بطور سالم کار کند و هیچ اختاللی در آن به و

می شود در غیر این صورت و وجود هر اختالل در هر کدام از اجزای سیستم ارتباطی منجر به عدم انتقال صحیح و 

 در نتیجه عدم درک مناسب خواهد شد.

 معنی آن پیام می باشد. یک در هر حال پس از انتقال یک پیام ، فرآیند ارتباط کامل می شود ولی آنچه مهم است

هیچ معنایی ندارند. کلمات توسط یک خودکار روی کاغذ نوشته کلمه و یا جمله متشکل از کلمات به خودی خود 

می شوند و یا توسط یک گوینده ابراز می شوند ولی معانی آنها در خود انسان می باشند. در واقع معانی در درون 

ت و معنی آن چیز دیگر. به عبارت دیگر اگر معانی به همراه پیام ها بودند چیز اس هستند نه در پیام. پیام یکانسان 

انسان می توانست با همه انسانهای دیگر با هر زبانی ارتباط برقرار کند. اگر کلمات و معانی یکی بودند با هر زبانی می 

فزایش دهد و یا نیز در مواردی آنرا از شد با دیگران مرتبط شد. انسان معانی را یاد می گیرد و سعی می کند آنرا ا

بین ببرد. انسانهایی که دارای معانی مشابه هم هستند می توانند ارتباط قوی تری با هم داشته باشند. به عبارت بهتر 
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معانی در درون پیام نیستند بلکه در گیرنده و استفاده کننده پیام هستند. در اینجا موضوع تفاوتهای فردی حائز 

 باشد. اهمیت می

( مکانیکی در فعالیتهای روانی اولیه است ، یکایک  S-Rنگره تفاوتهای فردی که برآمده از تفکر انگیختار پاسخ ) 

مخاطبان را افرادی مشخص و متمایز ) نه یکدست و هم شکل ( می بیند که به مجرد برخورد با یک پیام ، به 

 ی کنند.روشهایی که خاص خودشان است با آن ) پیام ( برخورد م

 دوفلور ، در شرح و ترسیم این نگره ، اصول موضوعی بنیادین شیوه برخورد مذکور را بر می شمارد:

 انسانها، از لحاظ روانی و شخصی ، با یکدیگر تفاوت بسیار دارند. – 1

ع تر از آن ب وسیپاره ای از این تفاوتها به علت افتراق در برخورداری از موهبتهای زیستی ، اما به قیاسی به مرات – 2

 ، به واسطه افتراق در یادگیری است.

 انسانهایی که در شرایط بسیار متفاوت بزرگ شده اند ، در معرض دیدگاههای بسیار متفاوتی قرار دارند. – 3

در این محیط های یادگیری است که انسانها ، صاحب مجموعه ای از گرایش ها و نگرشها ، ارزشها و اعتقادات  – 4

 که ساخت روانی شخصی آنها را تشکیل می دهد و هر یک را به نوعی جدا از دیگری قرار می دهد. می شوند

پس ، مفهوم راهگشا در این فرمول بندی ، شرطی کردن است. بدین جهت ، فرآیندهای توجه انتخابی و نگاهداشت 

د. ، نقشهای اصلی را ایفا می کنکه مفاهیمی اصلی در حیطه ، روانشناسی به شمار می رود، در این نگره انتخابی 

یعنی مردمان گوناگونی که در میان مخاطبان هستند ، پیامهای انتقال یافته از طریق ارتباط جمعی را به انواع 

 روشهای گوناگون برگزیده و تعبیر می کنند.

این امر  ان دهندهتئوری تفاوتهای فردی در ارتباط جمعی ، نش» بطور خالصه ، دوفلور ، چنین نتیجه می گیرد که 

است که پیامهای رسانه ها ، حاوی صفات انگیختاری خاصی است که بسته به ویژگیهای شخصیت اعضای مخاطب ، 

اثرات تعاملی مختلفی اختیار می کند ، به علت تفاوتهای فردی که از لحاظ ویژگیهای شخصیت ، در میان اعضای 

از لحاظ تاثیر پیام وجود خواهد داشت که مربوط به آن اختالفات  مخاطب پیام وجود دارد ، بالطبع ، اختالفاتی نیز

فردی است. با این همه ، از طریق ثابت نگه داشتن تاثیرات واسطه ای متغیرهای شخصیت ) یعنی در نظر داشتن 

 امردمی که ویژگیهای شخصیتی همسان دارند ( این تئوری همچنان ، یکدستی پاسخ ) واکنش ( به پیام مورد نظر ر

پیش بینی میکند ) البته در صورتیکه متغیر های مداخله گر ، بطور یکدست یا هم شکل عمل کند. ( بنابراین 

 «ساختار منطقی نگره تفاوتهای فردی ، یک ساختار علت ) فرآیند مداخله گری ( و معلول است.
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 حکایت فیل در مثنوی معنوی

ه دست می زدند بر حسب ذهنیت خود آن را به چیزی تشبیه مردم در تاریکی هر کدام که به اعضای فیل عظیم الجث

 می کردند.

 قصه انگور از دفتر دوم مولوی

چهر مرد درهمی داشتند ، فارس گفت انگور بخریم ، عرب گفت عنب بخریم ، ترک اوزوم خواست و باالخره چهارمی 

بین آنها در گرفت، در حالی که همه که رمی بود خواهان خرید استافیل بود. سرانجام در این اختالف نزاع سختی 

 یک حرف می زدند.

 اگر یک زبان شناس آنها را راهنمایی می کرد می توانست با همان درهم آرزوی هر چهار نفر را برآورده سازد.

 بطور کلی معنی ، مشخصاتی دارد که عبارتند از : 

 .معنی در پیام نیست بلکه در خود انسان است 

 یست.معنی چیزی کشف کردنی ن 

 .معانی دارایی های انسان محسوب می شوند 

 .معانی توسط انسان آموخته شده ، افزایش یافته ، عوض شده و نابود می شوند 

  زبان و کلمات فاقد معنی هستند زیرا مجموعه ای از نمادها و عالئم است که ما را برای بدست آوردن معنی

 راهنمایی می کنند.

 عنی قابل منتقل شدن نیست.پیام قابلیت انتقال دارد ولی م 

 .معنی ها چیزهای مشخصی هستند که از فردی به فرد دیگر متفاوتند 

 معنی در کجاست ؟

انسان از زمانی که به دنیا می آید شروع به یادگیری میکند فرآیند یادگیری بطور خودکار و غیر ارادی می باشد. 

مراحل مختلف بر اطالعات و توانمندی های او افزوده می یادگیری در کودک در ابتدا به صورت غیر ارادی است و در 

شود. تمام موارد یادگیری شده در حافظه انسان باقی می مانند و در موقع لزوم مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

حافظه انسان مخزن نامحدودی است که می تواند اطالعات بسیاری را در خود جای دهد آنها را به هم پیوند داده ، 

می تواند آنها را منتقل کرده و یا به صورت ذخیره نگهداری کند. نظریه دو فرآیندی حافظه ، بگسلد و استفاده کند. 

 دو نوع حافظه را مطرح می کند :
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 Long term memory   (L.T.M  )حافظه بلند مدت  – 1

 Short term memory   (S.T.M )حافظه کوتاه مدت  – 2

داده می شود شروع به محو شدن می کند مگر آنکه به آن توجه کافی شود این توجه به  S.T.Mعات به وقتی اطال

صورت تمرین انجام می شود. در واقع اگر یک مضمون به حد کافی و بطور مکرر تمرین نشود محو خواهد شد. ) این 

مرین ائل شود ، انبار تاهمیت ق S.T.Mعمل در انبار تمرین انجام می شود. ( اگر شخص به اطالعات وارد شده به 

  S.T.Mبعبارت دیگر فرد اطالعات موجود در نی قابل نگهداری بدون فراموشی است. فعال می شود و تا زمانی طوال

 L.T.Mمنتقل می نماید که دارای ظرفیت نامحدود است. اگر راهنمای اطالعات  L.T.M و به  درا کد گذاری می کن

ناقص باشد فرد ممکن است اطالعات را گم یا فراموش نماید. همچنین مخلوط شدن راهنماها او را گیج و سردر گم 

 خواهد کرد.

کلیه اطالعات موجود در حافظه ، معنی پیامها را مشخص می کنند لذا معنی در مغز است نه در خود پیام. از طرفی 

نسان متفاوتند لذا معانی نیز برای هر فرد متفاوت است و هر انسانی چون اطالعات موجود در حافظه و اندوخته های ا

 معنی مختلفی از یک پیام دریافت می کند.

 

 

 

 

 

 

 انواع ارتباطات ) از لحاظ سیستمی (

 فردی ) ارتباط فرد با خودش ( :ارتباط درون -1

در این نوع ارتباط شخص ، با خودش رابطه برقرار می کند. به بیانی دیگر با درون خود حرف می زند انسان در طول 

زندگی خود دائما در حال ارتباط درون فردی است. در هر لحظه با خودش فکر می کند خودش را امر و نهی کرده و 

ی کند. این ارتباط درون فردی است که باعث می شود انسان توان ارتباط با دیگران را نیز برای خودش برنامه ریزی م

 داشته باشد. این نوع ارتباط سر منشاء کلیه ارتباطات دیگر محسوب می گردد.

 

 

 ورودی اطالعات حافظه بلند مدت حافظه کوتاه مدت

 فراموشی

 کدگذاری

 انبار تمرین
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  باخود تکلم

. ستا زیادی اثرات دارای اما صدا بی تکلم، این. است مطرح فردی درون ارتباط مهارت یک عنوان به خود با تکلم

 اثیرت درونی های جنبه بر رفتارظاهری همانطورکه. است درونی ازنجوای ناشی ما هیجانهای احساسات، رفتار، گاهی

  .کند می بروز رفتار، بیرونی های جنبه صورت به نیز درونی تکلم گذارند، می

 می زیررا اههایر. افتد می اتفاق بافی منفی بر غلبه صورت به که است درونی تقویت ازروشهای یکی خود، به تلقین

 :نمود پیشنهاد توان

 .شوید آگاه خود ازافکارمنفی .1

 .بنویسید آنهارا کنید سعی کنید، فهرست آنهارا کنید، مرور افکاررا این .2

 .بنویسید فکرمثبت یک هرفکرمنفی، درمقابل .3

 خود، ونیوبیر درونی درتوصیف بتدریج و آشناسازد خود مثبت های جنبه با فردرا تواند می تداوم، کاردرصورت این

  .کند استفاده افکارمنفی بجای ازافکارمثبت

 

 :کند می مطرح دهید، گوش خود درون ندای به عنوان با را نکاتی همکاران، ازبرکو نقل به( 1991) نادل

 با را وب و تصویر مزه، عواطف، احساسات، شما، ذهن. نگذرید تفاوت بی است کرده خطور شما ذهن به ازکنارآنچه -1

 .آورد می در فکر یک شکل به و کند می ترکیب هم

 .نگیرید نادیده کند، می خطور شما ذهن به که آنچه-2

 قوه تحریک موجب عمل این. دهید راانجام دیگری کار کنید، حل را مشکلی منطقی شکلی به توانید نمی که وقتی-3

 .شود می شما ابتکار

 چشم ،باشید آرام که، صورت این به. کنید فعال دارد، را ها پیام وپردازش دریافت وظیفه که خودرا ازمغز بخش آن-4

 و شپرداز را دریافتی اطالعات دهید اجازه مغز به سپس بکشیدو عمیق ونفس ببندید ای لحظه برای خودرا های

 .کند جذب

 شناختی ناهماهنگی

 مهم مساله(. 1991برکو،) شود می وذخیره سازماندهی شناسایی، درک، اطالعات درآن، که فرایندی شناخت

 سعی رسد، می ما به اطالعاتی وقتی. است فردی درون ایجادارتباط برای شناختی انسجام ایجاد روانی، دربهداشت
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 توانیماگرب نماییم، پردازش خوبی به را آنها بتوانیم تا بدهیم پیوند خود ونگرشهای ارزشها با آنهارا کرد خواهیم

 درونی مناسبات نوع کنیم، هماهنگ خود باورهای و دیدگاهها ارزشها، با را خویش بیرونی تعامل و رفتاردرونی

 میان ااگرام. بود خواهد خشنودی موجب و کننده راضی مناسبات، این. یابد می سامان بهنجار، صورتی به ما، وبیرونی

 یک اهدش باشد، داشته تعارض دیگر، ازسوی فرد خود رفتار و سو، ازیک بیرونی ارزشهای با وباورها نگرشها ارزشها،

. بود اهدخو تعارض حالت و منفی افکار و نامطلوب عاطفی پاسخهای آن نتیجه که بود خواهیم شناختی ناهماهنگی

 درجهت هراندازه است طبیعی. نمود قلمداد فردی درون مناسب ارتباط مخل توان رامی شناختی ناهماهنگی

 هماهنگی ایجاد راههای از یکی. شد خواهد بهترانجام ارتباط این شود، برداشته گام وعاطفی شناختی هماهنگی

 .است خویش وبیرونی درونی ازویژگیهای واقعی و مطلوب تصور ازتعارض، دورشدن و شناختی

 خود از تصور

 پورکی،) اند شده منسجم کلیت، یک در که است خویشتن تصاویر یافتگی توحید حاصل( خودپنداشت) تصورازخود

 بشمار فردی درون ارتباط های مولفه از یکی اعتمادبنفس. شود می درانسان بنفس اعتماد موجب تصور این(. 1911

 ختصاتم توان می وسیله این به. باشد می جوهاری، پنجره به رجوع درون، به نگاه برای رایج ازروشهای یکی. رود می

 .نمود مشخص را ودیگران خود

 

 ارتباط با مبدا الیزال الهی ) ارتباط با خدا ( :-2

توانمندی ارتباط با خالق هستی چنان قدرتی به انسان می دهد که توانایی او را سایر ارتباطات افزایش می دهد.  

 کسب فیض از آن منبع ، انسان را به حد اعالی انسانیت می رساند.

 ارتباطات گروهی ) بین افراد ( :-3

گروهی ، همان برقراری ارتباط بین دو یا چند نفر از افراد انسان است. در این نوع ارتباط افراد انسانی در  ارتباطات

می بینند و از لحاظ فیزیکی نیز با هم های هم را می شنوند ، همدیگر را قرار دارند و گفته کنار هم و مجاورت هم 

 نزدیکند. ) مانند یک مهمانی ساده خانوادگی (

 ارتباط سازمانی : – 4



12 
 

این نوع ارتباط مشابه ارتباط گروهی ) بین افراد ( است ولی چون سازمان تابع یک سری قوانین ، قواعد ، سلسله 

مراتب و منزلت ها و نیز تخصص هاست بنابراین در برقراری چنین ارتباطی این مسائل مدنظر قرار می گیرد. در هر 

 ی داشته و اهداف سازمانی کامال در نظر گرفته می شوند.حال یک ارتباط سازمانی ، محدوده خاص

 ارتباطات جمعی ) رسانه های گروهی ( : – 5

در جامعه امروزی و با تکنولوژی مدرنی که وجود دارد بسیاری از ارتباطات از طریق وسایل ارتباطی جمعی انجام می 

 حث شده است. (گیرد. ) راجع به چگونگی ارتباط و انواع رسانه ها در جای دیگر ب

 ارتباط بینابین : – 6

افراد ( و ارتباطات جمعی است. در واقع فصل مشترک بین  حد واسط بین ارتباطات گروهی ) بیناین نوع ارتباط 

ارتباط رو در رو و ارتباط جمعی است. ارتباط بینابین شامل ارتباطات دور ) نقطه ای به نقطه دیگر ( از قبیل تلفن ، 

 یار ، شبکه های ارتباطی کامپیوتری و ... می باشد.فاکس ، رادیو س

 ارتباطات بین فردی

به نقل از اعرابی، 1991برای ایجادارتباط مناسب بین فردی، برخی مولفان اصولی را مطرح می کنند )برکو وهمکاران،

 :(. این اصول عبارتند از1371

  .ارتباطات درقالب یک سیستم )نظام( انجام می گیرد -1

 .مابه دیگران یاد می دهیم که دیگران با ما چگونه برخورد کنند -2

 .مابه شیوه خاص خود، ارتباط برقرار می کنیم-3

هدف ماازبرقراری ارتباط آن است که دیگران را وادارکنیم که مثل ما فکرکنند، مثل ما عمل کنند ومثل ما -4

 .تارکنندرف

 .معنا درخودانسان نهفته است نه درکلمات-5

 .مانمی توانیم ارتباط برقرار نکنیم -6

 .دیگران به اعمال ما واکنش نشان می دهند-7

 .ما آنچه را که باب طبع مان است، انجام می دهیم-1

رک وارد، دارای فصل مشتماهمواره نمی توانیم درک واحساسی مشابه دیگران داشته باشیم اما دربسیاری ازازم-9
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 .هستیم

 (خودافشایي )خودبرون ریزی

حرف زدن با خود به عنوان یک مهارت درون فردی، مقدمه خوبی برای ارتباط میان فردی بشمار می رود. این موضع 

بمنزله یک انگیزه، مارا به ارتباط وتعامل با دیگران دعوت می کند. درپی حرف زدن با خود، فرایند خودپنداشت 

کل می گیرد وبراساس نظریه های تحولی نگر، متحول نیز می شود. براین اساس خودپنداشت، اساس روابط ما ش

بادیگران را تعیین می کند. دراین روند، خودافشایی، موجب ایجاد نگرش ورفتاردیگران درباره ما می شود. 

. آلن درک مااز خودنیز عمیق تر شود خودافشایی نه تنها موجب می شود دیگران مارابشناسند، بلکه باعث می شود

می گوید: افشای خود، مبادله غیراجباری اطالعات شخصی، درجریان رابطه ای مثبت است. افشای خود دارای 

  :(. این ویژگیها عبارتند از1971ویژگیهایی است ) ایوی و اتیر، 

 .ستفاده می کنیما "مال من  "یا  "من "درخودافشایی های کالمی از ضمایری مثل  -1

 .خودافشایی ها می توانند درباره حقایق یادرباره احساسات باشند-2

 .هرچه خودافشایی عمیق ترباشد، رابطه پیشرفته تری صورت می پذیرد -3

 .موضوع افشا مهم است-4

 :(. این کارکردها عبارتند از1991خودافشایی دارای کارکردهایی است )آگوچی، 

 غلبه برترس -1

 ویق مراجعان به خودافشایی متقابلتش -2

 بازکردن باب گفتگو-3

 جستجوی وجوه اشتراک -4

 ابراز نگرانی درمورد طرف متقابل -5

 انتقال تجارب-6

 ابراز دیدگاه خود -7

 تسهیل ابراز خود-1

 افزایش اطالعات شخصی -9

 ترویج مقایسه اجتماعی-11
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 پیشبردروابط-11

 

موما براساس اصل اقتصاد روابط می باشد. تازمانی که منافع، برابر ویا فراتر از هزینه ها البته روابط دیگران با ما، ع

باشد، روابط ایجادشده صمیمانه تر وخصوصی تر می شود، اما هنگامی که هزینه ها ازمنافع باالتر باشد، روابط به 

ا ارزیابی ه ها و پاداشهای ارتباطی خودرتدریج متوقف ویا ازهم گسسته می شوند. انسانها براساس اقتصاد روابط، هزین

 .می کنند. این هزینه ها برای تداوم ارتباط تعیین کننده خواهند بود

البته به جز تقسیم بندی ارتباط به لحاظ سیستماتیک می توان ارتباطات را به دو گروه کالمی و غیر کالمی نیز 

 طبقه بندی کرد. با توجه به اینکه اکثر فعالیتها و ارتباطات به صورت نمادهای گفتاری و تصویری انجام می گیرد

رکات بدنی ح از آنها به صورت غیر کالمی است. ارتباط غیر کالمی ، انتقال معنی در غیاب بیان گفتاری است.  بعضی

و حاالت چهره ، عکس العمل در مقابل تحرکات محیطی ، صداهایی غیر از صدای گفتاری مانند خنده و گریه و ناله 

 می است.و ... حس بویایی و نوع لباس و ... از نوع ارتباطات غیر کال

کودکان ناراحتی خود را با قهر کردن نشان می دهند. افراد عصبانی مشت خود را مقابل فردی که آنها را ناراحت 

کرده است بلند می کنند. نمونه ای از زبان دقیق و رسمی حرکات ، زبان عالیم است که توسط افراد ناشنوا مورد 

 رکات سر و دست بیان می کند.استفاده قرار می گیرند. این روش نظر ها را با ح

زمانی که در خیابانی قدم می زنیم ، احساس ما تحت تاثیر عالیم راهنمایی و رانندگی ، ویترین مغازه ها ، تابلوها ، 

پرچمها ، یونیفورمها ، لباسهای شیک ، ماشینهای آخرین مدل و غیره است. اینها همگی رسانه های ارتباطی غیر 

هدف انتقال پیامی خاص نصب شده اند. از جهتی عالیم رانندگی جایگزین افسر دگی با کالمی است. عالیم رانن

پلیسی شده اند که به ما می گوید مجاز نیستیم به این خیابان وارد شویم یا اینکه نمی توانیم به سمت راست گردش 

ر کسی  خصی دارد. به عبارتی هکنیم. یونیفورم به ما می گوید که شخصی که آن را در بر دارد ، شغل و یا وظیفه مش

یونیفورمی به تن دارد و به نحوی لباس می پوشد که از قوانین گروهی که به آن تعلق دارد ، پیروی کرده باشد ، یا 

اینکه مردم برای مراسم خاصی لباس خاص می پوشند. ما می توانیم بالفاصله یک عروس و داماد  ، کارمند ، گدا ، 

د را از نوع لباسش تشخیص دهیم. مردم از لباس و سایر مدها مثل آرایش مو ، جواهرات و دونده یا مسلمانی معتق

عطرها ، برای نشان دادن یا تاکید بر هویت یا اعتقادات خود استفاده می کنند. این درباره ساختمانها ، پارکها ، 

متعلق  ه دارد یا فرهنگی که به آناتومبیل ها و مبلمان نیز صادق است. مبلمان بسته به منظوری که استفاده کنند
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است ، تغییر می کند. انسان می تواند به سهولت مبلمان دفاتر اداری ، اتاق نشیمن ، کلیسا یا رستوران را تشخیص 

دهد. به همین ترتیب کلیساها به طور مشخص با ادارات ، ساختمانهای چند طبقه ، ایستگاههای راه آهن یا 

این اشیاء ، رسانه هایی برای انتقال معنا به کسانی هستند که معانی نهفته آن را ارند. ساختمانهای معمولی تفاوت د

درک می کنند. بنابراین آنها دارای ارزش ارتباطی هستند. این نوع ارتباط بیشتر تابع فرهنگ جامعه می باشد و 

می  ارتباطات غیر کالمی مطرح بمرور زمان انسان نسبت به یادگیری و کسب آن اقدام می کند فلذا آنچه به عنوان

 شوند با تفاوت فرهنگی در رفتار او نیز تفاوت خواهد داشت.

 ارتباطات بصری

بطور کلی آنچه را که چشم می بیند بنوعی می تواند مفهوم ارتباط بصری داشته باشد. ولی هر کدام از تصاویر و یا 

توانند داشته باشند. هنگامی که انسان چشم خود را می انهای متفاوتی می اشیاء مورد مشاهده دارای ارزشها و بی

گشاید با انواع نورهایی که از اجسام گوناگون به آن می رسد مواجه می گردد. این نورها موجبات اولیه عمل دیدن را 

تشکیل می دهند. در واقع محرکاتی هستند که گیرنده حساس چشم را تحریک می کنند. پس از یک تحریک عصبی 

یا تصویر معلوم می گردد. می توان گفت  ء قادر به مشاهده می شود و شکل ، نوع ، فرم ، جنس و ... یکی شیانسان 

که هر کدام از تصاویر و اشیاء مورد مشاهده دارای یک پیام می باشند. هر کدام از آنها پیام خاصی را ارسال می کنند 

لبته این ا هایت در مغز او مورد بررسی و درک قرار می گیرد.که گیرندگان بینایی انسان آنها را دریافت کرده و در ن

پیامها نیز با توجه به تفاوتهای فردی دارای معانی مختلفی از دیدگاههای گوناگون می باشند. این پیام ها ) پیامهای 

د. ربصری ( را می توان به دو بخش عمده ارتباطات بصری اتقافی و دیگری ارتباطات بصری عمده طبقه بندی ک

وان پیامی ، خواه به عنارتباط بصری ، زمانی که به صورت اتفاقی رخ می دهد ، می تواند به وسیله دریافت کننده اش 

 یعلمی و خواه به عنوان پیامی زیبایی شناسی یا هر چیز دیگر ، آزادانه تفسیر شود. در حالی که یک ارتباط بصر

منظور فرستنده را منعکس کند. بعبارت دیگر در ارتباط بصری ت شود که تمام عمدی ، باید بدان گونه ای دریاف

عمدی فرستنده کل پیام خود را ارسال کرده و گیرنده نیز آن را دریافت کرده است. ارتباطات بصری عمدی مانند 

ت ا متوجه ساخته و در نهایتر ، یک عکس خبری و یک فیلم و ... بگونه ای عمل می کنند که گیرنده رسیک پو

ثیر خاصی در او می شوند. خود با چشم خود تصویر را می بیند راجع به آن قضاوت می کند. با آن ارتباط تأموجب 

برقرار کرده و از پیام آن آگاه می شود. این نوع ارتباطات بصری گاهی بصورتی کامال طبیعی و بدون دستکاری ارائه 

ا ت اطالع رسانی و جنبه خبری دارند و گاهی نیز بمی شوند و در واقع بصورت مستند مطرح می شوند که بیشتر حاال
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دستکاری و ترکیب بندی خاصی ارائه می گردند که از بعد زیبایی شناسانه قابل بررسی است. لذا ارتباطات بصری 

 عمدی ضمن آنکه اطالعات را ارائه می کنند می توانند به دو صورت عملی ) مستند ( و زیبا سازی قابل طرح باشند.

که یک پیام بصری از طریق یک فرستنده ارسال می شود ) در قالب هر تصویر  یا شی قابل رویت ( گیرنده  هنگامی

از طریق سیستم عصبی خود با آن ارتباط برقرار می کنند و با توجه به خصوصیات خود و محیط و فرهنگ موجود در 

ائز اهمیت است نوع گیرندگی فرد می باشد. پیام را درک می کند. آنچه که در این برقراری ارتباط حجامعه معنی 

انسانها در محیط های گوناگون با فرهنگ و آداب و رسوم مختلف زندگی می کنند از طرفی هر فردی با فرد دیگر 

صری ظهار داشت که یک پیام بتفاوتهای قابل توجهی دارد. ) اصل تفاوتهای فردی ( با این توضیح می توان چنین ا

 اصی دریافت می گردد. این عوامل را در قالب فیلترهای محیطی و انسانی دسته بندی می کنیم :ثیر عوامل ختحت تأ

ترهای حسی : با توجه به اینکه انسانها متفاوتند لذا اندامهای حسی آنان نیز متفاوت از هم عمل می کنند. فیل – 1

شود. بنابراین اندامهای حسی و حتی رنگ چشم افراد باعث تفاوت در دیدن یک رنگ در انسانهای مختلف می 

 ار باشد.ثیرگذدر نهایت در معنی آن تأ چگونگی عمل سیستم عصبی بینایی می تواند در نحوه دریافت پیام و

فیلترهای محیطی : این نوع فیلترها شامل ، آداب و رسوم و فرهنگ نیز مقتضیات یا تعصبات خاص اجتماعی  – 2

ین اجتماعی و آنچه که در محیط اطراف او وجود دارد حساس است بنابراین جامعه می باشد. انسان نسبت به قوان

ترین انین فرهنگی یک جامعه باالآنچه را که می بیند با آن شرایط تطبیق داده و سپس درک می کند. ضوابط و قو

 را در معنی پیام دارند. رثیتأ

ی خود درک متفاوتی از پیامهای بصری دارند. فیلترهای روانی : انسانها با توجه به وضعیت خاص روحی و روان – 3

یک پیام تصویری متفاوت از دریافت یک زن می باشد. بهمین ترتیب یک کودک مسلما دریافت یک مرد در رابطه با 

با یک بزرگسال تفاوت قابل مالحظه ای خواهد داشت. همچنین انسانهای دارای رفتار و منشهای مختلف نیز از این 

 ی باشند.مسئله مستثنی نم

 تجزیه و تحلیل پیامهای بصری

هنگامی که به یک تصویر نگاه می کنیم و ابتدا اجزایی که در دورن آن قرار دارند را مورد شناسایی قرار می دهیم . 

همه اجزا با یک نوع ترکیب بصری خاص در کنار هم قرار گرفته اند. ما معموال تک تک عناصر را بررسی کرده و 

مشاهده می کنیم. در یک نگاه کلی اصلی ترین قسمت شکل را می بینیم جایگاه آن را از نظر گذرانده جایگاه آنها را 

به رنگ ، مشکلها ، بافت و ... آن توجه می کنیم. با این عملیات عناصر تشکیل دهنده یک پیام شناسایی شده و در 
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 که پیام تصویر قابل رویت باشد و چشمواقع مقدمه یک ارتباط بصری فراهم می شود. این عناصر باعث می شوند 

بتواند پیام را ببیند. مجموعه به وجود آمده بطور یکنواخت و در کنار هم در نهایت بایستی اطالعات خاصی را ارسال 

کنند. یعنی عناصر تشکیل دهنده شکل پیام را قابل ارسال می کنند. بنابراین عالوه بر عناصر موجود در تصویر ، نوع 

الی از با پیام ارسلی نیز مطرح می گردد و ما ضمن آن که ترکیبی از اجزای مختلف را مشاهده می کنیم پیام ارسا

 سوی آنها نیز مواجه می گردیم.

 مفهوم تبلیغات

آنچه که مطرح شد مباحثی مقدماتی پیرامون ارتباطات بود. همانگونه که بحث شد هدف از ارتباط انتقال پیام از 

گیرنده به فرستنده است که از طریق یک کانال ارتباطی صورت می پذیرد. با این دیدگاه وارد بحث تبلیغات می 

ال یک نکته متذکر شویم که اگر هدف از ارتباط انتق الزم است بهشویم ولی قبل از آنکه فصل مربوطه را آغاز کنیم 

پیام می باشد بنابراین امر تبلیغات را می توان ایجاد نوعی ارتباط جهت انتقال پیامها ی خاص دانست به عبارت دیگر 

 بود.ذیر خواهد ثیر پکانال ارتباطی مناسب ، تبلیغات تأتبلیغات بدون ارتباط امکان پذیر نیست لذا در صورت وجود 

عبارت از بیان عقیده یا عمل افراد یا گروههاست که بطور سنجیده و عمدی برای » (  Propagandaتبلیغات ) 

 «نفوذ بر عقاید یا اعمال افراد یا گروهای دیگر و برای تامین مقاصد از پیش تعیین شده ، طرح و اعمال می شود.

 دانست که در آن تالش می شود تا یک نظر یا دیدگاهیبطور کلی تبلیغات را می توان ایجاد یک سیستم ارتباطی 

خاص بدون در نظر گرفتن شایستگی های آن ، از طرق مختلف و ایجاد انگیزه های دیگر مورد پذیرش گیرندگان 

پیام قرار گیرد. این تالش که غالبا یک طرفه است برای رسیدن به اهداف گوناگون صورت می گیرد. اهدافی نظیر ، 

 زرگانی ، سیاست و ... .تجارت ، با

در این نوع از ارتباطات ) تبلیغات ( سعی بر این است که با توجه به عالیق و سلیقه ها و نیز با توجه به خواسته های 

قرار گرفته و در موجود در جامعه یک جنس ، دیدگاه ، عقیده و یا عملی مورد پسند گروههای مختلف اجتماعی 

 نها برسد.نهایت به تایید آ

سلما در انجام تبلیغات اهدافی مد نظر قرار می گیرد که سعی در رسیدن به آنهاست. این اهداف از لحاظ زمانی به م

 دو گروه اهداف کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می شوند.

 اهداف کوتاه مدت : این اهداف سطحی بوده و برای دوره زمانی کوتاهی برنامه ریزی می شوند. تبلیغات روی – 1

 مسایل آنی و جلب حمایت گروههای در مدت زمان کم در قالب اهداف کوتاه مدت تعریف می شوند.
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اهداف بلند مدت : این اهداف که دستیابی به آنها مشکل تر از اهداف کوتاه مدت است در تبلیغات برای تغییر  – 2

 گرایش و نگرش های اساسی و عمیق برنامه ریزی می شوند.

 تبلیغات تاریخچه مختصری از

شاید بتوان چنین بیان کرد که : امر تبلیغات مانند ارتباطات از ابتدای زندگی بشری به نحوی وجود داشته است. 

انسانهای اولیه نیز برای بیان مقاصد خود از نمادهایی استفاده می کردند و به این منظور نیازمند استفاده از مفاهیمی 

دیگران را قانع کنند و بعبارت دیگر نظر دیگران را مطابق با سلیقه و نظر شخصی بوده اند که بتوانند بوسیله آن 

خودشان تغییر دهند. در طول تاریخ بشری این امر به نحو سازمان دهی نشده وجود داشت. حتی مبلغان مذهبی و 

 اقتصادی و اجتماعی و ... هر کدام به نوعی تبلیغات خاص ایده یا عقیده خود را داشتند.

میالدی در فیالدلفیا  1143اگر بخواهیم تاریخ معینی برای تبلیغات رسمی تعیین کنیم باید گفت که در سال  ولی

ی ااولین موسسه تبلیغاتی را گشود و آگهی های گوناگونی را برای چاپ در روزنامه ه "ولنی پالمر"مرد جوانی بنام 

 انحاء گوناگون شروع به فعالیت کردند. نقش انقالبموسسات دیگر تبلیغاتی به  آن زمان ترتیب داد و متعاقب آن

صنعتی را نباید از نظر دور داشت این انقالب باعث بوجود آمدن دستگاههای مختلف تولیدی شد. در واقع آنچه که با 

زحمت فراوان با دست تولید می شد به دستگاه سپرده شد. آنچه که فقط در اختیار قشر مرفه جامعه بود و بطور 

ر بازار پیدا می شد. اینک به صورت گسترده و عمومی شده و در اختیار همگان قرار دارد. در این حالت حضور اندک د

 موسسات گوناگون تبلیغاتی اهمیت خاصی پیدا می کنند تا بتوانند اجناس تولیدی را رواج دهند.

و از ستند. در حال حاضر جامعه مملالبته وسیله اصلی برای بسیاری از برنامه های تبلیغاتی ، رسانه های همگانی ه

تبلیغات است. شاید بتوان چنین اذعان داشت که انسان امروزی از ابتدای روز تا پایان شب با انواع تبلیغات مواجه 

 است. جامعه امروزی جامعه ای پیام زده بوده و هجوم تبلیغات در تمام لحظات زندگی وجود دارد.

 رسانه های گروهی ) همگانی (

ح رسانه های گروهی غالبا به وسایل یا تدابیر فنی که ارتباط جمعی از طریق آنها به وقوع می پیوندد ، اطالق اصطال

 می شود. از این دیدگاه ، رسانه های گروهی را می توان مشتمل بر این موارد دانست:

له مستقیم ، تابلوهای رسانه های چاپی : روزنامه ، مجله ، کتاب ، جزوه ، نشریات ادواری به صورت مراس – 1

تبلیغاتی ، آسمان نویسی ) نشان دادن پیامهای تبلیغاتی از طریق هواپیما ( و دیگر تدابیر فنی که پیامی را با توسل 

 به حسن بینایی به توده ها می رساند.
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شوند ، )  یرسانه های الکترونیکی : ) الف ( برنامه های رادیو و صفحات گرامافون که متوسل به حس شنوایی م – 2

م به ویدئو اسالید و فیلم استریپ که هب ( برنامه های تلویزیون ، فیلمهای سینما و برنامه های ضبط شده بر نوار 

 حس شنوایی و هم به حس بینایی متوسل می شوند.

ثیر خود ، بر جامعه انبوهی عمل می کند. رسانه گروهی در یکی از سه سطح تأ می توان چنین تصور کرد که یک

مثال در ایالت متحده ، چهار رسانه گروهی اصلی ) روزنامه ، مجله ، رادیو و تلویزیون ( در سطح اول جای دارند. در 

این دو رسانه ، زمانی نیرو های اصلی در جامعه امریکا  سطح دوم یا سطح میانی ، کتاب و فیلم ) سینما ( قرار دارد.

ر ی گذشته بت نفوذ فراوان برخوردارند ولی شاید به میزان دهه هابه شمار می رفتند و با اینکه هنوز هم از قدر

تبلیغاتی  رسانه ها ، همچون تابلوهایثیر نگذارند. در سطح سوم ) سطح پایینی یا جزئی ( بقیه اکثریت افراد جامعه تأ

 ، مراسالت مستقیم و نظایر آن ، جای دارد.

ا متمایز می سازد ، نحوه کاربرد آن است ، نه خود وسیله ) آلت آنچه یک رسانه گروهی را از رسانه ای محدود ، جدا ی

( رسانه گروهی مورد نظر. برای آنکه آلت فنی واجد شرایط یک رسانه گروهی باشد ، باید نه تنها امکان ارتباط 

باط از یک تجمعی غیر شخصی بین ارتباط گر و گیرندگان پیام او برقرار نماید ، بلکه عالوه بر آن باید عمال برای ار

منبع به شمار کثیر ) انبوه ( افراد ، از آن استفاده شود. بدین ترتیب ، فیلمهای خانگی را نمی توان یک رسانه 

 همگانی به حساب آورد.

ان منابع خبر مورد تایید شناخته می شوند. بدین ترتیب ، با اینکه انبوهی ، رسانه های گروهی به عنو در یک جامعه

سوی کسانی که در داخل سازمان پیچیده ای با عنوان رسانه گروهی کار می کنند می تواند کذب یا اخبار منتشره از 

له ، سأاین م نادرست باشد. آنچه اهمیت دارد این است که آن گزارش کذب را هنوز می توان تا منبع آن ردیابی کرد.

افشا قرار دارد ، گزارش مزبور باید  تا حدود زیادی جامعه را مطمئن می سازد که چون صحت و سقم خبر در معرض

حقیقی و صحیح باشد. یا اینکه چون گیرندگان پیام ، منبع را می شناسند ، می توانند انحرافات یا نادرستیهای خاص 

 ) تالش برای بهره برداری یا آلت دست قرار دادن دیگران ( یا سانسور در گزارشها را تشخیص دهند.

دو  پیدایی رسانه ها منوط بهاعی نسبتا تازه ای است که تنها چند صد سال عمر دارد. رسانه های گروهی پدیده اجتم

 عمده بوده است : تحول

 وجود یک تکنولوژی نسبتا پیشرفته ، که بتواند ابزار مورد لزوم را تولید یا فراهم نماید. – 1
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بتوانند از آگاهیهای منتشره بهره سطحی از سواد در میان گروه کثیری از مردم ، که در کنار آن تکنولوژی  – 2

برداری کنند. اما رسانه های گروهی ، هم وابسته به سواد و تحصیالت آنها تاثیر می گذارند. به عالوه از قرار معلوم ، با 

 باال رفتن میزان تحصیالت ، اشتهای انسان به همه رسانه های گروهی بیشتر می شود ) شرام (.

% و 91نشان می دهند که رادیو در  1965یاالت متحده بسیار فراگیر هستند. آمار جامع امروز رسانه های گروهی در ا

% افراد بالغ آمریکایی به طور مرتب ) هر روز ( یک روزنامه را از نظر می 91% منازل یافت می شود ، 93تلویزیون در 

% 31سینما ( مشاهده می کنند و  % افراد بالغ آمریکایی حداقل یک فیلم را در عرض ماه در ) سالن51گذرانند ، 

 جمعیت بالغ آمریکایی کتاب می خوانند ) امری ، اولت ، ای جی (.

رسانه های گروهی مختلف برای جلب توجه مصرف کننده و دالرهای حاصل از تبلیغات ، به شدت تمام با یکدیگر 

 به شیوه های »د ، رسانه های گروهی رقابت دارند. با این حال ، همچنان که هد در بررسی این مساله اظهار می کن

پیچیده با یکدیگر رابطه متقابل پیدا می کنندو این رابطه ، در دراز مدت بطور دو جانبه مفید خواهد بود. رسانه های 

تحوالت  پشتوانه می سازند و ازمذکور ، از مواد و استعدادهای یکدیگر استفاده می کنند ، با ذخایر یکدیگر برای خود 

 « تکنولوژیکی یکدیگر ، سود می برند.

به عنوان مثال ، تی وی گابد ) راهنمای هفتگی برنامه های تلویزیون ( مجله ای است که به صنعت تلویزیون 

مالک سالنهای سینماست. هالیوود برای تلویزیون فیلم سینمایی می سازد.  ABCاختصاص دارد. شرکت مادر شبکه 

زیونی ، و تلوی –می سازد و موسسات مربوط به رسانه ها ، هم مالک ایستگاههای رادیو  تلویزیون برای هالیوود فیلم

 هم صاحب روزنامه ها هستند.

در مقایسه رسانه های مختلف ، ممکن است رسانه های الکترونیکی را به خاطر برخی ویژگیهای برتر ، و از لحاظ 

اشند که ، هر چه مردم تحصیالت و سواد بیشتری داشته بخصایص دیگر پست تر بیابیم. بررسیهای متعدد نشان داده 

 ، رسانه های چاپی را بیشتر به رسانه های الکترونیکی ترجیح می دهند ) شرام (.

اما مطالعات دیگر ، نشان می دهد تلویزیون ، از همه رسانه ها باور کردنی تر است و چنانچه مردم محدود به گزینش 

ها خواستنی تر است و نیز اینکه ، تلویزیون بهترین عملکرد و اجرای نقش را نسبت به  یک رسانه باشند از همه رسانه

، نقش رهبری خود را در این  1967و  1959دیگر رسانه ها ، ارائه می دهد ، و باالخره تلویزیون در فاصله سالهای 

 ابعاد ، افزایش داده است ) رپر (

 یز می توان با هم مقایسه نمود. این ابعاد ، عبارت است از :انواع گوناگون رسانه ها را از ابعاد دیگر ن
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 راست نمایی رسانه در ارائه گستره های یک رویداد بکر ، گستره هایی همچون : – 1

 نمادهای کالمی  –الف 

 نمادهای تصویری  –ب 

 رنگ  –ج 

 صدا  –د 

 حرکت ) مریل و لوونستاین (. –ه 

سرعت ارسال و تحویل رسانه : مدت زمان موجود بین وقوع رویداد و هنگامی که رسانه قادر به آگاهانیدن مردم  – 2

 درباره آن رویداد می شود.

 قابل حمل بودن رسانه : سهولتی که رسانه ، با استفاده از آن می تواند دور و بر محیط حرکت کند تا : – 3

 نرا گزارش نماید.رویدادی را ارائه یا جریان آ –الف 

 پیام خود را به مردم برساند. –ب 

قالبیت بازبینی پیام ، به همان گونه که توسط رسانه ارائه گردیده است : سهولتی که پیام گیرنده با استفاده از  – 4

 رار دریافت نماید.ناع نیازهای خود ، پیام را به تکآن می تواند برای اق

ات بالقوه مورد توجه را می تواند در اف : اینکه رسانه ، چقدر از اطالعاطرگستردگی پوشش رسانه از محیط  – 5

 اختیار گیرندگان پیام بگذارد.

قالبیت دسترسی رسانه به پس فرست : سهولتی که گیرنده پیام با استفاده از آن می تواند واکنش خویش را در  – 6

 مقابل پیام رسانه ، به سوی خود آن ، پس بفرستد.

یی دیگر ، رسانه های گروهی را می توان همچون مجموعه ای از سازمانهای انسانی تصور نمود که مستقیما از دورنما

 ا وشبکه ه( ، ، به تولید شیوه ها و وسایل ارتباطی می پردازد ، وسائلی همچون روزنامه و مجله ) در مقام سازمان 

 سازمانهای ناشر جراید ادواری و غیره . ، موسسات چاپ و انتشار کتاب ، ایستگاههای رادیو و تلویزیون

انسانی مهم دیگر نیز ، از نزدیک با رسانه های گروهی در ارتباط هستند. این ضمایم رسانه های  بسیاری از نهادهای

 رگروهی ، به سازمانهای رسانه ای وابسته اند ، اما سازمانهای رسانه ای نیز به نوبه خود ، وابسته به ضمایم مذکو

 امری ، اولت و ای جی ( که عبارتن از : هستند )
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اتحادیه های خبری ، که اخبار و تصاویر را برای روزنامه ها ، شبکه ها و ایستگاههای مستقل تلویزیونی و  – 1

 رادیویی و مجالت خبری ، جمع آوری و توزیع می کنند.

سندیکاها که اخبار و تصاویر زمینه ای ، تفسیر و مطالب سرگرم کننده را جهت روزنامه ها ، مجالت ،  – 2

 ایستگاههای رادیو و تلویزیون و شبکه ها فراهم می نماید.

ند و از تلویزیونی ، تهیه و توزیع می کن –آژانسهای تبلیغاتی که مواد تبلیغاتی را جهت چاپ یا پخش رادیویی  – 3

 طریق ، هم در خدمت مشتریان شرکت و هم سازمان های رسانه ای قرار می گیرند.این 

بخشهای تبلیغات و روابط عمومی نهادهای تجاری که نقش آگاهی رسانی و بازار یابی را برای موسسات خود ،  – 4

 ایفا می کنند.

را با مشتریان خود در میان موسسات تبلیغ ، مشاوره و خدمات مربوط به روابط عمومی که صوابدید الزم  – 5

 گذاشته و اطالعاتی به نفع آنها در اختیار سازمانهای رسانه ای قرار می دهند.

 سازمانهای پژوهشی که به مطالعه تاثیر رسانه های گروهی و دیگر جنبه های ارتباط جمعی می پردازند. – 6

 مطبوعات ) رسانه های خبر رسان ( :

 به چها رسانه اصلی ارتباط جمعی ، روزنامه ، مجله ، رادیو و تلویزیون و نیز دیگر امروز ، اصطالح مطبوعات معموال

ضمایم مانند اتحادیه های خبری که کارشان گردآوری و پخش اطالعات به منظور مصرف عمومی است ، اطالق می 

طبوعات ) چنانچه از نام شود.این تعبیر اما ، در طول زمان ، دستخوش جابجایی بوده است. در آغاز قرن ، اصطالح م

آن برمی آید ( محدود به رسانه هایی بود که بوسیله ماشینهای چاپ طبع یا تولید می شد ، یعنی همان روزنامه ها و 

، اصطالح مذکور  1941و  1931تعدادی گاهنامه که در آن زمان منتشر می گردید. بعدها ، در طول سالهای دو دهه 

ار سینمایی را نیز که جزء بسیار مورد توجه و رایج صنعت فیلم بود ، در بر گرفت. در به عنوان مثال ، رادیو و اخب

 ، اخبار سینمایی منسوخ شد و جای آنرا غول تازه واردی بنام تلویزیون گرفت. 1951سالهای دهه 

مطبوعات  ی چونمطبوعات را از نظر پوشش ) خبری ( آنها نیز می توان بررسی کرد. به این ترتیب ، عالوه بر مقوالت

تجاری ، مطبوعات ورزشی و غیره ، رسانه هایی را می توان یافت که نمایانگر مطبوعات بین المللی ، مطبوعات سراسر 

کشور ، مطبوعات منطقه ای ، و مطبوعات محلی هستند. گذشته از این موارد ، اصطالح مطبوعات ، دیگر تنها برای 

صطالح هم اکنون ، عالوه بر گزارشگران ، شامل تحلیل گران جدید ، گزارشگران کنار گذاشته نمی شود. این ا

 مفسران ، سردبیران ، عکاسان خبری و فنی نویسان نیز، می شود. 
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 اصول تبلیغات

همانگونه که اشاره شد رسانه های گروهی یا رسانه های ارتباط جمعی بیشترین امور مربوط به تبلیغات را بر عهده 

پیامهای خاصی را به توجه به نوع فرهنگ جامعه منتشر می کنند و سعی در قبوالندن آنها به دارند. این رسانه ها 

ی تمردم را دارند. در حال حاضر در دنیای پیام زده امروزی ، انسان بیش از هر زمان دیگر در معرض بمبارانهای تبلیغا

امتداد تاریخ نحوه ارسال پیامها از حالت مل به گذشته نگاهی افکنده شود ، مالحظه می شود که در است. اگر با تأ

طوالنی بودن به کوتاه بودن سیر کرده است. بعبارت دیگر در گذشته برای اشاعه یک امر یا تبلیغ یک فکر یا عقیده از 

سخنرانی ، مقاله ،  کتاب ، ... استفاده می شد در حالیکه در جوامع کنونی شاید یک تصویر یا یک روشهایی نظیر 

ثانیه ای گویای یک نظر یا عقیده است. کوتاهی و انبوهی پیامها فرصت تفکر و تامل زیاد را از  5لویزیونی برنامه ت

 انسان سلب می کنند. در عصر ما ، پیامها کوتاه و گیرا و اغلب تصویری هستند.

شد. مخاطب می بابهر حال اگر اصول خاصی برای انجام امر تبلیغات الزم باشد ، این اصول شامل محیط ، فرهنگ و 

 مسلما انسان در محیطی زندگی می کند که دارای شرایط خاص خود می باشد.

محیطی که در جوامع مختلف متفاوت است. از طرف دیگر این محیط و آنچه در آن است تابع اصل دیگری بنام 

ه عامل در زم است این سفرهنگ می باشد که تنظیم کننده و متعادل کننده زندگی انسان در جامعه است. بنابراین ال

 رابطه با تبلیغات و نحوه اثرگذاری پیامها کامال مدنظر قرار گرفته شوند.

 محیط : – 1

زم در رفتار ییرات الثیر متقابل میان فرد و محیط باعث بوجود آمدن تجربه می شود لذا محیط با ایجاد شرایط و تغتأ

ثیر می گذارد. محیط خود شامل تمامی آن عواملی است که اطراف انسان وجود دارد و او را احاطه کرده انسان تأ

است و انسان دائما در حال تعامل با آن عوامل می باشد. جامعه و طبیعت و آنچه در آن است محیط زندگی انسان را 

اطراف انسان ی و ... همه و همه محیط موسسات اجتماع –انواع مشاغل  –همسایه  –تشکیل می دهند. خانواده 

م از بعبارت دیگر او هثر می باشد. زندگی خود با محیط خود در حال تأثیر و تأ هستند مسلما انسان در هر لحظه از

ثیر می گذارد. از طرف دیگر چون انسان موجودی اجتماعی است محیط خود تأثیر می پذیرد و هم بر محیط خود تأ

می کند لذا این زندگی جمعی باعث جهت دار شدن رفتار او می شود. چگونگی برخوردها ، جمعی زندگی  و بصورت

ارتباطات و انتظارات انسانها از هم ، رفتار جمعی او را تشکیل می دهند. هر کدام به نوعی احتیاجات دیگری را 

وضوع محیط اجتماعی می برآورده می سازند. در جامعه امروزی یکی از مهمترین اصول مورد توجه در تبلیغات م
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 ثر می شود ، برنامه ریزی های تبلیغاتی شکل منسجمگی فرد و آنچه که انسان از آن متأباشد. با شناخت محیط زند

تری بخود می گیرند. با عنایت به اصل تفاوتهای فردی ، محیطهای اجتماعی نیز با هم متفاوتند. گروههای مختلف 

ی عوامل خود محیط خود را پس می زنند. این عوامل برای برنامه ریزی تبلیغاتی خاصی را می طلبند. از طرفنیازهای 

 بسیار مهم و ضروری است.

معموال انسان زمانی که نیاز به آرامش روحی در یک محیط مذهبی ، تبلیغات تجاری و اقتصادی امری بیهوده است. 

را به نوعی جالی روحی برساند تا به یک  و تسکین روانی دارد ، سعی می کند با مراجعه به اماکن مذهبی خود

تصفیه دورنی نایل گردد. در حد وسیعتر در یک محیط اجتماعی که دارای ارزشهای خاص خود می باشد ورود ضد 

ارزشها در برنامه های زندگی موجب ناراحتی و پریشانی اجتماعی می شود بنابراین ، هر محیطی به اقتضای عوامل 

 را پذیرا می شود. درونی خود تبلیغات خاص

 فرهنگ : – 2

فرهنگ یک جامعه عبارت است از افکار ، عقاید ، آرزوها ، مهارتها ، ابزار و وسایل ، امور مربوط به زیبایی و کارهای 

که افراد این اجتماع در میان آن تولد یافته ، رشد می کنند. انسان به مرور زمان  سساتیومهنری ، آداب و رسوم و 

 امور و اشیایی را آموخته ، خاق کرده و به آنها پی می برد.

 بعد فرهنگی در زندگی انسان تا بحدی اهمیت دارد که انسان را حیوان فرهنگی می نامند.

همه شئون فرهنگی جامعه رخ می دهد. سرعت تغییرات مختلف ، فرهنگ هر جامعه در تغییر است و این تغییر در 

متفاوت است. بعضی از جنبه های فرهنگ بیش از بقیه در معرض تغییر قرار دارند. بخصوص آنهایی که در عرصه 

اقتصادی قرار دارند. یا آنهایی که فرهنگ عادی را تشکیل می دهند. جنبه های محفوظ تر فرهنگ آنهایی است که 

ط نزدیثک با ارزشها و باورهای مردم دارد. همچنین بعضی از تغییرات سطحی و بعضی دیگر عمیق است. هر ارتبا

ر و تحول در ساختار اجتماعی می شود. موسسات اجتماعی ، اقتصادی ، مذهبی گونه تغییر فرهنگی باعث ایجاد تغیی

 ز کار هدف ، شکل و ساختمان موسسات تأثیر می، دولتی و ... نیز تغییر می کنند این تحوالت در نحوه عملکرد ، طر

گذارند. به همین ترتیب ابزار و وسایل ارتباطی نیز دچار تغییر می گردند. حتی اعتقادات و ارزشهای اجتماعی نیز 

متحول می شوند. شناخت فرهنگ و چگونگی تغییرات آن نحوه عملکرد امور تبلیغات را تحت تأثیر قرار می دهند. در 

روزی شاهد گسترش وسایل ارتباط جمعی هستیم. گسترش این امکانات باعث آشنایی بیشتر مردم به افکار جامعه ام

و عقاید و آداب و رسوم و ... کشور خود شده ، همچنین آنان را فرهنگ مردم کشورهای دیگر نیز آشنا می کند. 
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ابل  ی و تبلیغات موثر است. از طرف مقهمانگونه که تغییرات فرهنگی در نحوه عملکرد و توسعه وسایل ارتیاط جمع

این برنامه ها و تبلیغات منتج از آنها نیز در فرهنگ تأثیر می گذارد گاهی یک سیستم تبلیغاتی بگونه ای فرهنگ 

یک کشوری را تحت تأثیر قرار می دهد که کلیه ارزشها به ضد ارزش بدل می گردد و تغییر فرهنگی سریع در 

جامعه امروزی و در دهکده کوچک جهانی ، ابزار تبلیغات به مراتب کارآتر و موثرتر از هر  اجتماع حاصل می شود. در

 گونه ابزار دیگر برای انجام تغییرات در جوامع گوناگون می باشد.

 ارتباط یعنی فرهنگ 

بدیهی است که ارتباط و فرهنگ محکوم به همزیستی هستند. ارتباطات محصول فرهنگ و فرهنگ مشخص کننده 

مز ، ساختار ، معنا و زمینه ارتباطی است که صورت می گیرد. از سوی دیگر ارتباطات محمل و مسیر زندگی ر

حتی می توان عنوان کرد که بدون ارتباطات ، ء نیست فرهنگ است. هیچ فرهنگی بدون ارتباطات قادر به بقا

راه  وند که فرهنگ را با ارتباطات در یکفرهنگی وجود نخواهد داشت و بنابراین بعضی دانشمندان تا آنجا پیش می ر

 قرار می دهند.

هر فرهنگی واقعیتهای خود را می سازد فرهنگ چیزها و پدیده ها را در دنیای اطراف تعیین و آنها را طبقه بندی می 

کند و به آنها معنا می دهد. این فرهنگ است که تعیین می کند ، اعضای آن فرهنگ رابطه شان را با محیط ، 

 وراءالطبیعه و سایر اعضای گروهشان ببینند.ما

فرهنگ مشخص کننده معیارها و قواعد رفتاری اعضای وابسته به آن است و آنها را در روابط اجتماعی راهنمایی می 

 کند.

زمانی که مردمی علیه فرهنگشان قیام می کنند. فعالیتهایشان روی جنبه های آگاهانه آن ، مثل بعضی قواعد رفتاری 

وه های سنتی ، هنجارها و غیره متمرکز است آن جنبه هایی از فرهنگ را که در سطوح ناخودآگاه مغز نقش ، شی

بسته اند ، نمی توان به سهولت تغییر داد. این موارد عبارتند از : باورهای عمیق ، ارزشهای اخالقی و به خصوص 

رده است. این سطوح ناخودآگاه تأثیر زیادی بر راههایی که در آن فرهنگ ، دنیای اطراف را طبقه بندی و تعریف ک

 دارد.« واقعیتها » نحوه تفسیر مردم از محیط اجتماعی و فیزیکی شان و نیز در شکل دادن به 

 مخاطب : – 3
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انسان ، مخاطب هر برنامه تبلیغی است. هدف از تبلیغات ایجاد نگرش جدید و یا تغییر نگرش در انسان است. 

ییهای او ، چگونگی زندگی و محیط او همچنین فرهنگ جامعه ای که او در آن زندگی می کند شناخت انسان ، توانا

 همگی نحوه اجرای برنامه های تبلیغاتی را تدوین می کنند.

خاطبان مدر بحث ارتباطات منظور از مخاطب عبارت است از اینکه پیام باید به چه کسانی برسد؟ در بعضی اوقات 

موارد عنوان ارتباطات تعیین کننده مخاطبان مورد نظر است. بعنوان مثال هشدار دادن به مشخص هستند. در بعضی 

استفاده از کمربند ایمنی به افرادی مربوط می شود که در جاده ها مسافرت یا رانندگی می کنند. در موارد دیگر 

نسان است. هرچقدر تطابق مخاطبان را می توان پس از تحقیق اولیه مشخص نمود. در همه موارد مخاطب اصلی ا

بین پیام ارسالی و موضوع تبلیغات با عالیق و سلیقه های مخاطب بیشتر باشد سیستم ارتباطی کاملی حاصل شده 

است. بعبارا دیگر درک مخاطب و ذهنیت او و شناخت خصوصیات و عالیق او هر قدر برای فرستنده پیام آشکارتر 

 نظیم نموده باشد ، نفوذ پیام بیشتر خواهد بود.باشد ، و پیام را بر اساس این عوامل ت

 انواع تبلیغات 

 تبلیغات از جهت چگونگی اثر گذاری روی مخاطب به دو صورت تقسیم بندی می شود :

 تبلیغات مستقیم – 1

 تبلیغات غیر مستقیم ) جانبی ( – 2

نایات به دون استفاده از اشارت و کتبلیغات مستقیم به آن دسته از تبلیغات اطالق می شود که بطور بی واسطه و ب

سراغ مطلب اصلی می رود و موضوع مورد نظر را طرح می کند. در واقع گیرنده پیام ، مطلب را بی کم و کاست 

دریافت می کند و شاهد شناساندن بی واسطه جنس یا محصول یا اظهار نظر و عقیده می باشد. این روش گاهی 

نفی به همراه دارد. بنابراین چگونگی انتخاب روش تبلیغات مستقیم بایستی اوقات نتیجه مثبت و گاهی نتیجه م

 کامال حساب شده و از قبل تدوین شده باشد. چه بسا معرفی بی واسطه باعث عدم قبولی شود و بالعکس.

ام یدر تبلیغات از نوع غیر مستقیم ) جانبی ( ار طرق گوناگون و به شیوه های مختلف سعی می شود مطلب طرح و پ

ارائه شود. در این روش مستقیما مطلب اصلی طرح نمی شود بلکه از راههای دیگر برای ارائه پیام استفاده می شود. 

گاهی پیام اصلی ال به الی پیامهای کم ارزش دیگر مطرح می شود. گاهی همان پیام در یک فیلم داستانی ارائه می 

را منتقل می کند و گاهی نیز یک برنامه رادیویی طنز ارائه  گردد. بعضی اوقات استفاده از نمادهای خاص ، پیام

 دهنده مطلب است.
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 روانشناسی تبلیغات

همانگونه که در مباحث گذشته مطرح گردید ، هدف از تبلیغات ایجاد تغییر در نگرش افراد و ترغیب آنان برای کسب 

 گیرد. بعبارت دیگر سعی بر این است کهنگرش جدید است. این تغییر در نگرش در انسان و در روان او صورت می 

پس از اجرای یک برنامه تبلیغی تغییری در رفتار انسان صورت پذیرد که این تغییر موافق با اهداف فرستنده پیام یا 

 موسسه تبلیغاتی باشد.

تبلیغ »  هاز دید علم روانشناسی هر گونه تغییر در رفتار ، یادگیری است. بنابراین می توان چنین اذعان داشت ک

در تئوری یادگیری قصد بر این است که پیام ، آموخته شده و سپس پذیرفته شود. این « یعنی انجام عمل یادگیری.

این از امری الزامی است. بنابر« یادآوری  »پذیرش یعنی تغییر در رفتار و انجام عمل به شیوه دیگر. در این تئوری 

 این دیدگاه تأکید روی مراحل زیر می باشد:

 تکرار ) پخش پی در پی آگهی ( – 1

 شدت ) استفاده از آگهی های رنگین و بلند آوا ( – 2

 تداعی ) محتوای پیام را با تجارب گیرنده ربط دادن ( – 3

 ابتکار ) متمایز بودن آگهی ( – 4

رترین مهمترین و موثبر اساس پژوهش های کارل هاولند و همکارانش ، تقسیم فرآیند یادگیری به چهار مرحله شاید 

الگوی یادگیری در زمینه اقناع باشد. این پیام هنگامی قناع کننده است که در هر یک از مراحل روانی زیر به گیرنده 

 پیام پاداش دهد.

 پیام باید توجه گیرنده را جلب کند. – 1

 ادله پیام باید فهم و درک شود. – 2

 وزد و بپذیرد.گیرنده پیام ، استدالل های پیام را بیام – 3

 در گیرنده پیام انگیزه انجام به وجود بیاید. – 4

سیسرو حقوقدان رومی که به خاطر دفاع موفق از برخی اشرار و جانیان مشهور روم در دادگاه شهرت داشت ، آنچه را 

 که خود وظایف خطیب می نامید مدون کرد. دستورالعمل او در چگونگی انتقال پیام بدین شرح می باشد:

 مجذوب کردن ) جا انداختن اعتبار خطیب ( – 1

 آموختن ) عرضه پیام با استدالل درست ( – 2



28 
 

 منقلب کردن ) مخاطبان را از احساس انباشتن ( – 3

به عقیده سیسرو وظیفه خطیب یا وکیل تعریف وضعیت به گونه ای است که بیشترین امتیاز را از آن نظر خویش 

 کند.

تازه ای برای اقناع به نام رهیافت واکنش ادراکی به وجود آمد. از نقطه نظر این تئوری ، رهیافت  1961در اواخر دهه 

چنان سمت و سو دهد ، که فرد مورد هدف به شیوه ای موافق به نظرات  راروش موفق اقناع آن است که افکار 

ویت می مل پیشنهادی را تقگوینده بیندیشد. روش موفق ، هر گونه تفکر خالف را تضعیف و افکار موافق با نحوه ع

 کند.

در عصر حاضر انسان به جهات مختلف سعی دارد انرژی شناختی خود را حفظ کند و کمتر خود را درگیر تفکرات 

کند که زودتر مشکالت را حل کند و در واقع به نوعی از مسایل و پیچیدگی نی نماید. لذا مسیری را انتخاب می طوال

ر د مل می پذیرد نه بر اساس استدالل .ت که اکثر پیشنهادات و نتایج را بدون تأها فرار کند. در این حالت اس

تبلیغات امروزین که محیط اجتماعی کامال پیام زده بوده و هر لحظه انسان در معرض بمباران های اطالعاتی و 

تبلیغاتی می باشد ، آگهی های کوتاه و چند ثانیه ای افکار او را مشغول می کنند. از طرف دیگر چون توان پردازشی 

 قفه پذیرای نتایج باشد نه استدالالت.او برای اطالعات محدود است اغلب سعی می کند بدون و

از نقطه نظر روانشناسی ، تبلیغات تأثیر مرموز و پنهانی را در روح و روان انسان می گذارد تکرار آگهی ها هم در 

تلویزیون ، رادیو ، خیابانها ، اتوبوسها ، سر در مغازه ها و ... همگی به نحو موثری در ذهن انسان اثر می گذارند. از 

دیگر شگردهای خاص تبلیغاتی نیز باعث تشدید این تأثیر می شوند. یکی از این شگردهای خاص روش توجیه طرف 

گری است : بدین صورت که مبلّغ عمدا مسئله ای را مطرح می کند و انسان را درگیر مشکل می نماید. در واقع 

برای تقلیل این ناهماهنگی ، انسان نظر  نوعی حس ناهماهنگی در درون انسان ایجاد می شود. سپس با ارائه راه حل

ارائه شده را می پذیرد. استفاده از کلمات موثر و با ارزش در جوار برنامه تبلیغاتی نیز بسیار کارساز است. مسلما 

انسان از کلماتی مانند تازه برای گوشت و یا خنک برای نوشابه ... استقبال می کند کلمات تاکیدی نیز به همین 

 و اثر می گذارد. مانند قوی تر ، بهتر ، عالی تر ، بی خطر تر  و ...صورت در ا

 پنج واقعیت را مبلغان حرفه ای در امر تبلیغ یافته اند:

 آگهی های دارای کلمات جدید، سریع ، آسان ، ... کاالی بیشتری می فروشد. – 1

 د.کاالهای موجود در قفسه های هم ارتفاع با چشم بهترین فروش را دارن – 2
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 استفاده از تصاویر حیوانات ، کودکان ، باعث فروش بیشتر می شوند. – 3

 کاالهای ردیف های انتهایی فروشگاه یا نزدیک درب خروجی خریدار بیشتری دارند. – 4

تایی مثال دو تا به قیمت مشخص به جای دانه ای به قیمت نصف اغلب ارزش محصول را افزایش  دفروش چن – 5 

 می دهد.

تبلیغات چی حرفه ای نسبت به زمینه سازی برای تأثیر در انسان اقدام می کند پیام هایی مه ارائه می شوند یک 

بایستی زمینه الزم برای اثر گذاری داشته باشند. نحوه ارائه پیام ها نیز تأثیر بسزایی در درک معنی ایفا می کند. 

ک ، استفاده از کلمات اثر بخش و مهیج ، ایجاد سوال و پاسخ انواع بسته بندی ها ، استفاده از رنگهای مرتبط یا محر

 دهی پس از آن ، تشریح محسنات و ... همگی به نوعی زمینه الزم برای جذب را فراهم می کنند.

وقتی در خیابان قدم می زنیم با تابلوی بزرگی از نمایش یک محصول مواجه می شویم. شاید فقط در حد چند ثانیه 

بلیغ همان محصول ساعتی بعد از رادیوی اتومبیل شنیده می شود. هنگام خرید بلیط  اتوبوس معرفی آنرا ببینیم. ت

ه قن پخش یک سریال زیبا و مورد عالهمان جنس در پشت بلیط دیده می شود. هنگام تماشای تلویزیون در بی

حصول مطرح می شود این بار یک م 15محصول مورد بحث تبلیغ می شود و تکرار. شاید رد طول یک روز بیش از 

تکرار جلب توجه ایجاد می کند و متعاقب آن درک الزم صورت می گیرد. پیام در همین تکرارها درک می شود و بعد 

در حافظه ذخیره می شود. حتی گاهی اوقات اشعار ساخته شده برای تبلیغ محصول حفظ می شود و زمزمه می 

افظه مقدمات اصلی فرآیند ارسال پیامهای تبلیغاتی هستند ولی گردد. تکرار ، جلب توجه ، درک و سپردن در ح

آخرین مورد و در واقع نتیجه همه این تالشها تغییر در نحوه اقدام است. یعنی اینکه انسان پس از این مراحل پذیرش 

نیم ، نظری بیافک نماید. اگر به تعریف اولیه ارتباطالزم را داشته باشد و پیام مورد نظر را پس از درک کامل اجرا 

مالحظه می کنیم که فرآیند کامل ارتباط زمانی است که پیام مورد نظر درک شود و معنی الزم استنباط گردد و 

ی در تبلیغات نیز منجر به تغییر در رفتار و اقدام موافق با نظر مبلغ مبطور کلی پیام موثر واقع شود. و همین سیستم 

 شود.

 اینترنتی تبلیغات

 مزایای که غاتیتبلی. نیاورد اینترنتی تبلیغات از نامی توان نمی شود، می حاضر قرن در تبلیغات از صحبت که وقتی

 ماش که زمان هر است، روزی شبانه است، هوشمندانه است، ماندگار است، فراگیر است، ارزان: دارد خود در بسیاری
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 مشکالت با یمال منابع لحاظ از شرکتها که زمانی خصوص به تبلیغات نوع این کارکرد... و است تغییر قابل بخواهید،

  .شود می تر رنگ پر کامال هستند مواجه

 با همزمان آن ودنب فراگیر و زیاد ماندگاری بودن ارزان بدلیل که است تبلیغات از نوعی اینترنتی تبلیغات بنابراین 

 ها یتبلیغاتچ. است کرده باز ها تبلیغاتچی بین در را خاصی جایگاه عمومی روابط و رسانی اطالع ابزارهای رشد

 تبلیغات مسئولین یا و مدیران آنها به. میگرند عهده به را مجموعه یا و سازمان یک تبلیغات امور که هستند کسانی

 .میخورد چشم هب نبلیغات صنعت توانای نویسنده آگیلوی دیوید کتابهای در بیشتر عنوان این. میشود گفته نیز

 کارهای به مومیع روابط همکاری با بیشتر گروه این. میپردازند تبلیغات اجرای به خود هنر از استفاده با ها تبلیغاتچی

 های کمپین اجرای و طراحی چاپ، نظارت نمایشگاهها، برگزاری. پردازند می رسانی اطالع جهت اجرایی و ستادی

 .میباشد تالش پر گروه این وظیفه از موارد سایر و تبلیغاتی

 زمانی خصوص هب تبلیغات نوع این شده باعث روز به بصورت تغییرات ایجاد قابلیت و آن بودن وقفه بی و روزی شبانه

 .شود می تر رنگ پر کامال هستند مواجه مشکالت با مالی منابع لحاظ از شرکتها که

  اینترنتی تبلیغات راهکارهای برخی

 اینترنتی پایگاه اندازی راه •

 الکترونیکی نامه ارسال •

 مشتریان کلوب ایجاد •

 دامین نمونه مفید های دامنه از استفاده اینترنتی های نامه آگهی در تبلیغاتی آگهی درج •

 الکترونیکی نمایشگاه ایجاد •

 الکترونیکی فروشگاه اندازی راه         •

  تبلیغاتی تحوالت و بیستم قرن

 االهایک تبلیغ برای بزرگ های شرکت و صنایع. داد رخ بزرگی اتفاق نما آگهی تولید صنعت در ،1911 های سال در

 صابون و انخمیردند از پرجلوه و بزرگ تصاویر و پرداختند بیلبورد از ای گسترده استفاده به داخلی، بازرارهای در خود

 بر وردها،بیلب روی تبلیغات جنگ، دوران در. شدند ظاهر بیلبوردها روی بر ها، نوشیدنی و ها خوراکی انواع تا گرفته

 روی بر تمرکز این صلح، دوران در و شد می متمرکز پرستانه وطن شعارهای و کشور از دفاع و نیروها بسیج روی

 .بود صنعتی دستاوردهای آخرین برای تبلیغ و زندگی شیوه به بخشیدن بهبود
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  امروزی وضعیت

 داده الیدیجیت تصاویر از هایی نسخه به را خود جای شده، نقاشی و نویس دست تابلوهای دیجیتال، فناوری ظهور با

 ها، اتوبوس بدنه هستند، جا همه در تصاویر این. شوند می نصب و چاپ ممکن، سطح نوع هر روی بر که است

 در که هستند هایی مکان از هایی نمونه فرودگاه و بزرگ های فروشگاه داخل ها، تاکسی بدنه ها، مغازه سردر ها، کیوسک

 .خورند می چشم به تصاویر این ها آن

 کاالهای برای بازاری یافتن امید   به -اندازه و شکل هر در-آگهی تابلوی از بشر امروز، به تا تمدنها ترین ابتدایی از

 هب مبدل آنها. است شده زندگی های جنبه از بسیاری ارتقاء موجب کار این و است جسته سود خود معنوی و مادی

 خاطر به ای محبوبیت این دلیل متخصصان، از یکی گفته به بنا. اند شده خبررسانی وسایل ترین محبوب از یکی

 حال در و خودروها در را خود وقت بیشتر مردم امروزه که دلیل این به یا است آن مناسب قیمت و فراوان مخاطب

 .ماند خواهند باقی آگهی، تابلوهای صورت، هر در گذرانند، می ها خیابان در تردد

  انواع

 :نوعند چند آگهی تابلوهای

 .هستند مستطیلی عمدتا   که شوند می نصب ها راه بزرگ مثل بزرگ های مکان در که هایی آن یکی •

 و است عمودی قطعشان دارد وجود کمتری فضای چون که شوند می نصب روها پیاده در که هایی آن دوم •

 .است شده نصب...  و آسانسورها یا راهروها در که تابلوهایی سوم

 هم بیلبورد آنها به که بزرگ تابلوهای در مثال . باشد داشته اثر تواند می طراحی نوع در کار قطع که داشت توجه باید

 در ما که ستا این دیگر نکته. باشیم داشته زیاد( تضاد) کنتراست با هایی رنگ حتما   که نیست احتیاج گویند می

 های قطع از نادرست استفاده متاسفانه ولی هستند هم شده حساب خیلی که بینیم می تابلوهایی ها پارک یا میادین

 ها آن بصری سالمت رفتن بین از و بیننده سردرگمی باعث تر نامناسب هایی داربست از استفاده هم و متفاوت

 .شوند می

 و پوسترها در نباید موضوع همین بخاطر. دارد زیادی ارزش کم، زمان در پیام رساندن که است این بعدی نکته

 که کسی چون شلوغ، مکانهای و ها بزرگراه در مخصوصا کرد، استفاده زیادی تصویری عناصر از تبلیغاتی تابلوهای

 .است رفته و کرده عبور د،کن درک شلوغی آن در را تابلو مفهوم بیاید تا است ماشین سوار

 تبلیغاتی برنامه
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 رنامهب را آن کاالهای یا موسسه یک کردن تبلیغ برای شده ریزی برنامه عملیات مجموعه تبلیغات، مدیریت در

 .گویند می تبلیغاتی کارزار یا Advertising campaign تبلیغاتی

 فوظای که گروه یا شخص یک یا) ”تبلیغاتی دفتر“ یک توسط ”Advertising campaign تبلیغاتی برنامه“

 اجرای رایب تبلیغاتی دفتر داخلی بندی سازمان واقع، در و شود می اجرا و تدوین( دهد می انجام را تبلیغاتی دفتر

 .است تبلیغاتی برنامه

 

 و شرکتها یا و تبلیغات مدیران ها، تبلیغاتچی توسط مقطعی یا و سالیانه فصلی، ماهانه، بصورت تبلیغاتی کارزارهای

 .گردد می اجرا تبلیغاتی آژانسهای

 

 مطلب مانه روایت متفاوت ابزاری با و شوند می شروع خاص مسیر یک با پیامها کلیه تبلیغاتی کارزار یک اجرای در

 .دارند تاکید اولیه شعار همان روی بر تنها کمپین انتهای تا و هستند

 مثال. است بلیغاتیت دفتر عنصر خروجی بلکه نیست، عنصر تبلیغاتی، برنامه تبلیغات، مدیریت سیستمی الگوی در

 تبلیغات فوظای شرح ورودی یک است، مدیریت شش از متشکل داخلی سازمان دارای که فرضی، تبلیغاتی دفتر یک

 .دارد تبلیغاتی برنامه خروجی یک و

.  شود انجام دخو به مخصوص روش به است ممکن تبلیغات مخاطبان و بازار نوع و اوضاع به بسته تبلیغاتی برنامه هر

 وبیش کم راحلم تبلیغاتیها برنامه همه در تبلیغاتی، دفتر تعریف و سیستمی سازی الگو براساس کلی، طور به اما

 : از عبارتند که شوند می طی مشابهی

 العمل سعک دارد، خصوصیاتی چه شدنی عرضه کاالی مشتریان یا بازار شود می مشخص آن در که ”بازار“ ارزیابی . 1

 دهنده آگهی لیفع ”بازار از سهم“شود، می بینی پیش چگونه تبلیغاتی برنامه از آگاهی و مشاهده با تبلیغاتی رقبای

 ابیارزی استراتژی تعیین در که کرد فهرست کوچک و بزرگ عوامل عنوان به توان می را عواملی چه و است چقدر

 .شود استفاده تبلیغات پژهشی موسسات آمارهای از است ممکن نیز باشد، داشته کاربرد بازار

 سهم“ مثال ،شود می ریزی طرح ”تبلیغاتی دفتر“ قسمتهای از یک هر وظایف آن در که ”تبلیغات هدفهای“ تعیین . 2

 ؟ است چقدر دهنده آگهی درخواست مورد و مطلوب ”بازار از
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 برای ای جهبود چه که گردد می تعیین قبلی مراحل به توجه با آن، در که ”تبلیغات بودجه“ تعیین و محاسبات . 3

 اما ندارد، نیاز ای بودجه به تقریبا مشتریان، منزل درب به مراجعه مثال کند، می ایجاد بیشینه بازدهی تبلیغات،

 .است گران بسیار تلویزیون در تبلیغات

 این در اشتباهها مهمترین است، خالقیت گروه کار برای برنامه تدوین شامل که ”خالقیت گروه“ ریزی طرح . 4

 .گردد شدن ورشکست و شدن بدهکار به منجر است ممکن مرحله این در اشتباه و شود می انجام مرحله

 چهار های داده به توجه با که شود می مشخص دقت به مرحله این در. رسانه انتخاب یا ”ها رسانه ریزی طرح ”. 5

 .شود استفاده باید تکرار نوبت چند و ،”زمان“ و ”فضا“ مقدار چه و هایی رسانه چه از قبل، مرحله

 .رددگ می تعیین نسخه هنری طراحان کار برنامه و وظایف شرح مرحله، این در ”نسخه طراحی“ گروه ریزی طرح . 6

 تا. شود می استفاده ”نظرسنجی“ مختلف های شیوه از مرحله این در. نسخه انتشار از پیش بینی باز و آزمایش . 7

 مکنم مرحله، این در همچنین ؟ بود خواهد چگونه استقبال و شد؟ خواهد استقبال ها نسخه از آیا که گردد مشخص

 . شوند اجرا نو از و بازگردانده قبلی مراحل به امور از برخی است

 چاپ، نمتو تا شود می داده تولید گروه به دستورالعلها، و ها نسخه مرحله، این در ”تولید گروه“ برای ریزی طرح . 1

 ممکن.وندش گذاشته اجرا به یا تولید غیره و پستی های آگهی خیابانی، های آگهی تلویزیونی، و رادیویی های برنامه

 . ندارند تبلیغات در تخصصی هیچ احتماال که شود انجام موسسه از خارج مرحله ای اجرایی امور است

 اموری است نممک تبلیغاتی برنامه برای قرارداد نوع به بسته و رسد نمی پایان به کار قبلی، مراحل اجرای از پس . 9

 انجام غیره و ،تازه رقبای تبلیغاتی برنامه با مقابله تبلیغاتی برنامه دادن گسترش خطاها، تصحیح نظارت، همچون

 .شود

 ازیس هماهنگ و کلی مدیریت به مربوط امور هماهنگی، گروه نام به گروه یک تبلیغاتی برنامه مراحل کلیه در

 هک دارد عهده به را رجوع ارباب به پاسخگویی امور شخصی، یا گروه همچنین،.  دارد عهده به را مختلف گروههای

 تبلیغاتی ابزار و مشترک وجه تبلیغاتی کارزار در تبلیغ پیام. باشد داشته تاثیر نیز دیگر گروههای کار در است ممکن

 .است متغیر

 :خذ و منابع مورد استفاده مآ

  ، عصر تبلیغات ، آنتونی پراتکانیس و الیوت آرنسون ، ترجمه دکتر کاوس سید امامی و محمد صادق عباسی

 انتشارات سروش



34 
 

  رسانه ها و مدرنیته ) نظریه اجتماعی رسانه ها ( جان ب ، تامپسون ، ترجمه مسعود اوحدی ، اتشارات

 سروش

 ه مهر سیما فلسفی ، انتشارات مرکز تحقیقات مطالعات بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه ، َاد بور ن ، ترجم

 و سنجش برنامه های صدا و سیما

 طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات ، رید بلیک و ادوین هارولدسن ، ترجمه مسعود اوحدی ، انتشارات سروش 

 جامعه و تعلیم و تربیت ، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات امیرکبیر 

 تر علی شریعتمداری ، انتشارات امیرکبیرروانشناسی تربیتی ، دک 

 ماهنامه مدیریت در آموزش و پرورش 

 مهارتهای ارتباط بین فردی ، مرکز اطالعات ، آموزش و ارتباطات جمعیت و تنظیم خانواده 

 طراحی و ارتباطات بصری ، برونو موناری ، ترجمه پاینده شاهنده ، انتشارات سروش 

 د ، انتشارات سروشارتباط شناسی ، مهدی محسنیان را 


