
  تحلیل تبلیغات تعاملی و تاثیر آن بر تبلیغات فرھنگی
  

 سارا جهانگیري

  ، مازندارن، ایرانالملک نوشهر نشگاه کمالداي، ریتصو ارشد ارتباط کارشناس
  

 فریامام نیالد نظام دیس

  رانیدانشکده هنر، دانشگاه شاهد، شهر تهران، ا اریاستاددکتري پژوهش هنر ، 
  

  دهیچک
از تبلیغات است که در  گونه ايبه شمار می رود ، تبلیغات فرهنگی  در دنیاي امروزو تاثیر گذار از جمله مسائل مهم تبلیغات 

 انمخاطب تاثیر بر رفتاراطالع رسانی ، برقراري ارتباط و جمله وظایف آن روابط اعضاي آن است و از صدد بهبود شرایط جامعه و 
روش هاي ارتباطی نوینی را در تعامل میان هنر و فرهنگ بوجود آورده است .در این بین رسانه هاي هنري جدید می باشد . 
 قدرت منظور برقراري ارتباط بهتر و سریعتر و همچنین عنوان رسانه اي جدید بهدر بحث تبلیغات ب یتعاملهنر استفاده از 

 تبلیغاتپایه واساس بخش است .  او، اثر دركی در نظر گرفتن مخاطب و توانای ابلیغات بت .آن بر مخاطب است  گذاريتاثیر
نسبت این پژوهش به بررسی نقش تعامل در جذب مخاطب گیري اثر است.  تعاملی بر مبناي دعوت کردن مخاطب در فرایند شکل

 ماهیت مبناى بر انجام تحقیق روشمیپردازد .   فرهنگی تبلیغاتمخاطب در  مشارکت تعامل وو همچنین تاثیربه تبلیغات فرهنگی 

است.  تصویر 6میدانى) و تعداد نمونه  و اى  (کتابخانه ترکیبى صورت به اطالعات گردآورى شیوهو است بوده تحلیلى -توصیفى
دهد که در اکثر تبلیغات تعاملی،  ها نشان می نیز کیفی است. نتایج به دست آمده از بررسی نمونه اطالعات تحلیل و تجزیه روش

این تبلیغات به طور  تعامل مخاطب را اقناع میکند که  دسترسی به حس خوب استفاده از محصول مورد تبلیغ امري ملموس است ،
شود که در این نوع تبلیغات، تأکید عمده بر نقش  . این موضوع سبب میاستي مخاطب  آگاهانه وحضورعمده وابسته به شروع 

ي اجتماعی براي حضور فعال در  خصیصه که البته در عین حال مبتنی بر نوعی روحیه اینفعال مخاطب در مشارکت قرار گیرد، 
   . محیط زندگی است

  
  :   يدیکل واژگان
  عاملیتتبلیغات ، مخاطب ،  فرهنگی تبلیغات
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  مقدمه 
دنیاي مجازي، دیگر اشکال در آغاز قرن بیستم به تدریج تغییراتی در جایگاه مخاطب و هنرمند پدید آمد، با رشد فناوري و تولد 

قبلی هنري پاسخگوي نیازهاي هنرمند و مخاطب نبودند بلکه نیاز به یک تعامل متقابل در دنیاي جدید احساس شده و موجب 
شود تا در اثر هنري تأثیرگذار باشد و در آن  بوجود آمدن هنر تعاملی گردید . هنري که در آن به مخاطب این امکان داده می

این اساس ماهیت اثر هنري و هنرمند  بر داشته باشد و مخاطب را از حالت منفعل گذشته به کاربري فعال تبدیل کند.مشارکت 
همینطور جایگاه مخاطب از تنها بیننده  تغییر یافته و مفهوم هنرمند از صرف خالق اثر بودن و اثر هنري به مثابه یک متن کامل و

اي انتقال پیام به هاین تغییرات منجر به تحول روش کنشگر تبدیل پیدا کرده است. رگذار وثیأبودن به مخاطبی فعال، ت وتماشاگر
تبلیغات از ادوار تاریخی کهن قدمت دارد و به عنوان بخشی .  ها براي اینکار گردید توانایی آن ها و مخاطب و نیز استفاده از رسانه

ي صنعتی،  ي گذشته با پیدایش جامعه نده است. اما طی دو سدهي زیست انسانی سیر تحولی طوالنی را از سر گذرا از حوزه
اي پیدا کرده است. بخشی از این تحول  ی به طور خاص ضرورت و گستردگی بی سابقهفرهنگتبلیغات به طور کلی و تبلیغات 

تصویرسازي، تبلیغات هاي چاپ و  ي تبلیغاتی منجر شد. با رشد تکنیک گیري اطالعیه ناشی از ابداع صنعت چاپ بود که به شکل
آوري  هاي فن ي آن، امروزه تبلیغات که از قابلیت از امکان درج تصاویر نیز برخوردار شدند و این آغاز روندي بود که در نتیجه

  ها تبدیل شده است. ي انسان جدایی ناپذیري از زندگی روزمره برد، به بخش دیجیتال بهره می
هاي جدید در تبلیغات را هر چه  ها و رسانه ، ضرورت به کارگیري شیوه دتبلیغ دارنگسترش روز افزون محصوالتی که نیاز به 

هاي  وجوي محل شود که به منظور افزایش تأثیرگذاري در تبلیغات، در جست تر کرده است. تبلیغات به رویکردي اطالق می بیش
گیرند. این رویکردها و نیازهاي تازه، تبلیغات  لیغ کمک میهاي نامعمولی براي تب نامتعارف براي تبلیغ بوده و در این راستا، از شیوه

هاي  آوري دیجیتال بوده و بنا به قابلیت هایی که متکی بر فن هاي جدید سوق داده است، رسانه را به سوي استفاده از رسانه
روند. بدین ترتیب، متناسب  مار میگویی به نیازهاي فوق به ش آوري وجود دارد. ابزار مناسبی براي پاسخ اي که در این فن سابقه بی

هاي تازه، عنصر تعامل به بخش مهمی از تبلیغات تبدیل شده است. امروزه رویکردهاي  با این تحول و بر اساس همین قابلیت
  شوند. کاري اساسی در تبلیغات محسوب می تعاملی، راه

  تاثیر گذار است ؟ تا چه میزان در جذب مخاطب استفاده از عنصر تعامل  درتبلیغات فرهنگی.پرسش پژوهش بر این است که 
   

زده بهتر و جذب براي بافرهنگی در تبلیغات  عنصر تعاملاز تعاملی واستفاده  تبلیغاتنقش مخاطب در  بر اهمیت این پژوهش 
  بیشتر مخاطب است .

  
  

  پیشینه پژوهش
  گردد: هایی در ارتباط با موضوع صورت گرفته است که برخی از آنها قید می پژوهش

. قادري، عرفان. استاد راهنما 1393 شناسایی و تحلیل علل ظهور و عملکرد هنر تعاملی با تأکید بر هنر تعاملی در ایران -
  احمد نادعلیان و استاد مشاور محسن مراثی.
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ترین  از شاخص  اي و اینترنت، سی اثر تحلیلی و استفاده از منابعِ کتابخانه- توصیفیگیري از روشی  نامه، با بهره در این پایان
هاي بسیارِ  شباهت رغم دهد که علی معرفی و تحلیلِ شده است. نتایج تحقیق نشان می» هنر تعاملی« هايِ خارجی و ایرانی نمونه

يِ  ها تعریفی ویژه ...) هر یک از آن مند و بِرنتیکی، نسبت(از جمله هنر مشارکتی، سی مبنا- بین انواع هنري مشارکت/تعامل موجود
ضروري است. پس از آن نشان داده شد که بر » هنِ تعاملی«ي  خود را داشته و نباید با یکدیگر خلط شوند و ارایه تعریف ویژه

که از انواع  استثنائی، نه تعاملی بل مبناي ایرانی؛ جز در چند مورد-هايِ مشارکت/تعامل ، نمونه»هنرِتعاملی«اساسِ این تعریف از 
  . دیگر از جمله مشارکتی، سیبرنتیکی و... هستن

.عباسی، فرود. استاد راهنما مهرناز کوکبی و Interactive arts یتعامل يمخاطب در هنرها گاهینقش و جا یبررس -
  مصطفی اسدالهی.

به  نینو يرشد هنرها تال،یجیبر روند هنر عصر د کیتکنولوژ يها يفنآور راتیتأث در این پژوهش به این پرداخته شده است که
و تماشگر صرف به تماشاگر مشارکت  نندهیمخاطب از ب گاهیجا رییو هنرمند، منجر به تغ ياثر هنر تیماه رییتغ ،یهنر تعامل ژهیو

مطالعه هنرهاي حرکتی در متحول شده است.  زینبه مخاطب  امیانتقال پ يها وهیکننده و کنش گر شده است و به دنبال آن ش
  .اشرف جوالیی ، شیوا . استاد راهنما دکتر سید نظام الدین امامی فر .2016تا2000تبلیغات تجاري بین سالهاي 

  در این پژوهش تالش شده به نقش هنر هاي حرکتی در تبلیغات نوین بپردازد.
. سیدین ، بهاره . استاد راهنما رضا افهمی و مهدي 1394. ملی)نقش مخاطب درهنر تعاملی (مطالعه موردي: چیدمان تعا - 

  کشاورز افشار.
 يدارد و با استفاده از روشها یتعامل دمانیچ يبر رو يبا مطالعه مورد ،یهنر تعامل میمفاه يبر رو نیادیبن يمطالعه مرور نای

 يارهایمع یبه بررس ،يا یآثار تعامل نیتجربه و نقش مخاطب با چن یابیارز ي) براHCI( وتریکامپـ  متعدد موجود تعامل انسان اریبس
  . پردازد یم یحاکم بر تجارب هنر تعامل یشناخت ییبایز

  . بابایی انلوجه ، حمیده . استاد راهنما مهرناز کوکبی .1393ی .عموم يمکانها یتعامل کیصدا در گراف یبررس -
را بررسی نماید و با  هاي عمومی اي از هنر تعاملی در محیط گرافیکی با تاثیر از صدا در محیط  ست تا زوایاي تازه بر آن رسالهاین 

نشان دادن  پژهششود. هدف  شنود چگونه تعامل برقرار می توجه به محیطی که مخاطب در آن قرار میگیرد و در صداي که می
  است . بندي آن ی فردي در این استراتژي است نه تعریف یا ارزشگذاري طبقهراههاي تاکید بر پتانسیل کارهاي هنري تعامل

. هنر شبکه: ارتباط در شبکه مجازي .هنر جدید: زندگی در قواعد بازي. دهقانی، آزاده. تندیس 2و1هاي هنرهاي تعاملی  پژوهش
  .123،  127، 122شماره هاي 

لی و دالیل پیدایش آن و هنر شبکه پرداخته است و نمونه هایی از این هنر ها به معرفی و توضیح در مورد هنر تعام در این پژوهش
  را به عنوان مثال آورده است.
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  تبلیغات :
) دانش ، حرفه ، فعالیت و فرآیندي است که براي تاثیر گذاشتن بر مخاطبان و آگاه سازي آنان با با  advertisingتبلیغات ( 

) واژه تبلیغ از واژه هایست 1395اهداف خاصی چون اهداف تجاري ، سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی و ... شکل می گیرد . (جوالي،
یعنی وقتی پدیده اي به کمال خودش می رسد تبلیغ براي تعریف و که نشان دهنده و معرفی کننده نقطه بلوغ یک پدیده است ، 

  ) 11،  1391تبیین آن پدیده در نقطه بلوغ بکار می رود . (یحیایی ایله اي ، 
فرآیندي که طی آن یک یا چند نفر می کوشند تا با برقراري ارتباط توسط یک یا چند رسانه ارتباطی بر   تبلیغات عبارت است

) در تعریفی دیگر ، شکلی کنترل شده که به کمک 1379دیشه و رفتار یک یا چند نفر دیگر تاثیر بگذارند . (قاضی،روي عقیده ، ان
   مصرف کاال یا خدمتی تشویق کند . کاربرد اشکال از جذابیت ها و جلب توجه هاي برنامه ریزي شده ، مخاطب را به خرید و

و براي کاالیی از طرف یک منبع به گروه هاي خاص یا تمام جامعه منتقل شود تبلیغ پیامی است که به منظور ترویج عقیده یا 
)  موضوع مورد تبلیغ و گروه مخاطب آن ، دو عامل اصلی  warner and wright   ، 1965. (  انجام آن پول پرداخت گردد 

  در فرآیند تبلیغ است . 
  
  
  

 سیر پیدایش و تکامل تبلیغات

، نخستین تبلیغات 17زبان انگلیسی مربوط به اواخر قرن پانزدهم میالدي است و از اواخر فرن نخستین آگهی چاپ شده به 
هاي سنتی نخستین اي در برخی کشورهاي اروپایی مانند آلمان و انگلستان و فرانسه منتشر شد. در ایران غیر از شیوهروزنامه

، واژه ((آگاهی)) به جاي اعالن 1341از تشکیل فرهنگستان ایران در  شود. پستبلیغات به شیوه امروزه با عنوان ((اعالن)) دیده می
ترین پیشنهاد شد و بعدها این واژه نیز با ((آگهی)) جایگزین گردید. پس از رواج مطبوعات در ایران، تبلیغات مطبوعاتی از رایج

 150اره سوم روزنامه وقایع اتفاقیه، بیش از آمد. نخستین آگهی تجاري مطبوعاتی، در شمهاي تبلیغی در ایران به شمار میرسانه
اي که با اند و مطالعهسال پیش انتشار یافت موضوع مورد تبلیغ و گروه مخاطب آن، دو عامل اساسی در شکل گیري فرآیند تبلیغ

  باشد.توان مسیر تبلیغ را مشخص نمود، بررسی بازار یا مطالعه بازار یا بازارسنجی میتکیه بر نتایج آن می
شود. امروزه روند خالقیت در تبلیغات دو نوع تفکر وجود دارد، تفکر همگرا و تفکر واگرا، که خالقیت از تفکر واگرا ناشی می

دیگر استفاده از تبلیغات مستقیم، یعنی فقط از موضوع مورد تبلیغ تعریف و تمجید کردن  و مزایاي آن را بر شمردن، دیگر راه 
شود، در قرن ما جه و اعتماد مخاطب نیست و تبلیغات غیر مستقیم که در آن خالقیت استفاده میموثري در بر انگیختن حس تو

  کند.بدون شک امکان تاثیرگذاري بیشتري دارد. بنابراین خالقیت، موفقیت در مسیر تبلیغ را براي رسیدن به هدف تضمین می
کننده رفتار افراد است و این نیاز، فرد با به طرف هر چیزي که بتواند  به اعتقاد ((آبراهام مازلو)) نیاز ارضا نشده، عامل اصلی تعیین

نماید. این رویکرد از آن جهت مورد توجه متخصصان تبلیغات و امور بازاریابی قرار گرفته است که نیاز او را ارضا کند هدایت می
آنها باشند، مشخص کرد. در اینجا مولف بر توان انواع خاصی از محصوالت و خدمات را که ممکن است خواهان بر اساس آن می

توان سود جست و توجه کرد که کند که در تدوین استراتژي تبلیغاتی، از این نظریه میاساس نظریه مازلو چنین استنباط می
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و نیازهاي بري ارضاي کدام احتیاج آنها مساعد است. آبراهام مازلمخاطبان در حال حاضر کدام گروه از نیازها را دارند و زمان
  کند:انسان را در یک سلسله پنج قسمتی، شامل موارد زیر تقسیم بندي می

نیازهاي فیزیولوژیکی یا نیازهاي جامعه، نیازهاي مربوط به ایمنی، نیازهاي مربوط به عشق و محبت و نیازهاي مربوط به خود 
فعالیت و فرآیندي است که براي تاثیر گذاشتن بر  ). تبلیغات  دانش، حرفه،1388شکوفایی و تحقیق استعدادها (افشار مهاجر، 

گیرد. گروهی تبلیغات را مخاطبان و آگاه سازي آنها با اهداف خاصی مانند اهداف تجاري، سیاسی، فرهنگی، دینی و .. شکل می
  ). 1383دانند (نوروزوند، برقراري نوعی ارتباط با هدف خاصی از جمله ترغیب به انجام عمل مورد تبلیغ می

اي برخوردار بوده است. به عنوان نمونه این تبلیغات محیطی در طی سالهاي اخیر در سراسر جهان از میزان رشد قابل مالحظه
افزایش داشته است، همچنین این  2001میلیون یورو در سال  100به 1996میلیون یورو در سال  4/17میزان رشد در انگلستان از 

) تبلیغات محیطی 2000ي تجارت هونگ کونگ، ي برخوردار بوده است (انجمن توسعهدرصد 10از رشد  2002رقم در سال 
ي بسیار درآمدزا بوده است.  به طور کلی هاي محیطی متمرکز ساختند، مقولهي خود را بر کمپینبراي شرکتهایی که توجه عمده

دانست. یکی اختراع صنعت چاپ در سال توان دو واقعه را در شکل گیري و گسترش و رشد صنعت تبلیغات بسیار موثر می
که توانست پیام  20که به تدریج باعث شد پیامها به تعداد منتشر شود؛ دیگر به وجود آمدن دستگاههاي پخش صدا در قرن  1450

  .)1388و گفتار را به دورترین نقاطی که مطبوعات در دسترس نبود و به گوش افرادي که سواد نداشتند برساند (افشار مهاجر، 

  
  انواع تبلیغات 

)  Advertisingتبلیغات را می توان از منظرهاي مختلف طبقه بندي نمود . رایج ترین طبقه بندي تبلیغات به سه گروه تجاري (  
) است . بیشترین حجم تبلیغات جهان معاصر که شامل معرفی و تشویق  publicity) و مردمی ( propagandaسیاسی ( 

کاالها یا خدمات غیرانتفاعی می باشد ، مربوط به قسمت تجاري و بازرگانی است . هر نوع تبلیغی که به  مصرف انواع تولیدات و
صورت مستقیم به اندیشه مربوط شود و اهمیت و جایگاه ویژه اي در سرنوشت انسان ها و جوامع مختلف دارد شامل تبلیغات 

اعی گفته می شود و هزینه آن را غالباً باید دولتها و موسسات با سیاسی می شود . تبلیغات مردمی به تبلیغات خدمات غیرانتف
  )1395اهداف بشردوستانه تامین میکنند . (جوالیی،

در طبقه بندي دیگر ، تبلیغات به دسته تبلیغات مستقیم و تبلیغات غیرمستقیم تقسیم می شود . در تبلیغات مستقیم یا صریح ، 
ه گونه اي صریح به اطالع مخاطبان می رساند مانند آگهی هاي تجاري در رادیو ، تلویزیون و آگهی دهنده پیام خود را مستقیماً و ب

مطبوعات . تبلیغات غیر مستقیم یا ضمنی شیوه اي از تبلیغات است که در آن آگهی دهنده می کوشد پیام خود را ضمن یک 
ي که تمام یا اغلب مخاطبان تبلیغی بودن پیام را در نیابند . فرصت یا یک فعالیت غیرتبلیغاتی به اطالع مخاطبان برساند ، به گونه ا

به طور مثال نوشابه اي خاص که در یک فیلم از آن استفاده شده و نشان داده میشود تا بصورت غیرمستقیم بر مخاطب تاثیر 
  بگذارد . 
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  فرهنگ و چیستی آن 
بر جامعه در نظر گرفته می شود و به  رسوم و ارزش هاي حاکم فرهنگ مجموعه اي از باورها ، آیین ها ، اندیشه ها ، آداب و

بیانی شیوه و اسلوب زندگی است و مقوله اي است که بر بسیاري از شرایط اجتماعی ، اقتصادي و سیاسی جامعه تاثیر گذار است 
الت کالسیک خود خارج کسی که تعریف فرهنگ را از ح)  Edward burnt Tylor یلور (ارنت تادوارد با) . 1388. (عظیمی ،

به این صورت تعریف ) را  cultureواژه فرهنگ (   ) Primitive culture( خود در کتاب کرد و در راستاي تمدن معنا کرد ، 
فرهنگ مجموعه پیچیدهاي است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخالق، قوانین، سنن، و باالخره تمام عادات و « کرد : 

. » ر و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو جامعه، از جامعه خود فرا میگیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر عهده داردرفتا
 )1394، روح االمینی(

  
  

  تبلیغات فرهنگی 
تبلیغات فرهنگی به نوعی از تبلیغ گفته میشود که براي القاي موضوعات فرهنگی ، تقویت ریشه ها ، آموزش و در مجموع تزریق 

به عبارت دیگر تبلیغات فرهنگی عبارت است از پروسه اي ) 1388(عظیمی ، نوعی ایده فرهنگی در اذهان عمومی بکار می رود . 
ه منظور ایجاد ارتباطی هدفمند و تبادل ارزش هاي تاثیر گذار بر رفتار مخاطبین و تغییر آن که در آن از تکنیک هاي تبلیغات ب

   ) Kotler ،2012(  استفاده شود . رفتار ها در جهت بهبود شرایط اجتماع 
در مجموع تبلیغات فرهنگی فعالیتی آموزشی براي اطالع رسانی پیام هاي فرهنگی بوده و نتیجه این فعالیت نفوذ بر مخاطب و 

  جذب افکار عمومی می باشد . 
  

  رابطه متقابل فرهنگ و تبلیغات 
ي اجتماعی و فرهنگی و نشر تبلیغ در سالمترین و اصولی ترین شکل خود نوعی فعالیت آموزشی به منظور نشر دانش و آگاهی ها

به بیانی تبلیغ می تواند یک ابزار فرهنگ ساز باشد . زمانی که فرهنگ جدیدي  )1375ارزشها و سجایاي اخالقی است . (علوي ،
ایجاد می شود به سادگی قابل تغییر نیست و براي تغییر فرهنگ در یک جامعه به یک برنامه ریزي دقیق و همه جانبه نیاز است ، 

    داشته باشد .به همراه تجلی از اطالعات و آموزش هاي فرهنگی را یغات فرهنگی می تواند تبل
فرهنگ از عوامل مهم در شخصیت دادن و شکوفا کردن استعداد هاي درونی افراد جامعه است . هر یک از جوامع انسانی ، 

فرهنگ در بر دارنده فرهنگ خاص خود را دارد که در طول تاریخ بوجود آمده است و نشاندهنده هویت آن جامعه است . 
عه است و می تواند به اعضاي جامعه بیاموزد که چگونه بیاندیشند و عمل کنند آفرینش ها ، اندیشه ها و جهان بینی افراد یک جام

و همچنین می تواند زمینه را در راه اعتالي یک جامعه فراهم آورد . براي ایجاد تغییري مثبت و پایدار درزمینه فرهنگ جامعه ، نیاز 
و موزش ، دوم ایجاد انگیزه در مخاطب بوسیله تبلیغات ، به سه ابزار مکمل است . اولین مورد افزایش آگاهی مخاطبان بوسیله آ

  )1396(احسانفر ، سومین مورد ایجاد قوانین بازدارنده و حمایتگر ، است . 
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  هنر تعاملی 
می  اثر يریشکل گ ندیفرآ است که اساس آن بردعوت کردن مخاطب در دیشاخه از هنر جد کی  Interactive Artی هنر تعامل

محور است. هنر تعاملی از یکسو با  –اي مستقل از دیگر انواع هنرهاي تعامل  باشد . هنري است با سازمایه هاي خاص خود، گونه
گري مخاطبان به منظور تعبیر نمایشگري و از سوي دیگر با اصرار بر کنش فعاالنه مخاطبان در تغییر این  بهره بردن از کنش تعامل
یک اثر هنري فقط در صورتی «)  1( تصویر جدول شماره سازد.  هاي مشابه را آشکار می خود از گونه نمایشگري هستی مستقل

کنش  )Lopes,2010» (کند. هاي کاربران آن است که به پدید آوردن نمایشگري آن کمک می تعاملی است که تصور کند کنش
ترین ویژگی این گونه هنر است بر این  شود، مهم ي اثر میفیزیکی و واقعی مخاطبان در هنر تعاملی که منجر به تغییر نمایشگر

تواند نمایشگري اثر را تغییر دهد. به دلیل آنکه اثر اساساً  اي هنري دانست که در آن مخاطب می توان هنر تعاملی را گونه اساس می
گیري مخاطب با اثر به صورت فیزیکی محور است، دریافت کامل اثر منوط به تعامل با آن و تغییر نمایشگري اثر است. در –تعامل 

  )Lopes,2010محصور صورت خواهد پذیرفت. ( –اي رایانه  و فعاالنه و با میانجی گري واسطه

  

  رابطه تبلیغات و هنر تعاملی 

 در امر تبلیغات می توان از ویژگی هاي تعاملی استفاده هایی مناسب داشت ، بطوریکه مخاطب در شکل گیري تبلیغ دخیل باشد و
و  نیارتباط با مخاطب يبر سر راه برقرار ،يو تجار یاعم از فرهنگ یغیتبل امیهر پبه همین دلیل از جذابیت باالیی برخوردار است . 

رفتار و عادات مضر،  ،يتجار يتوان به رقبا یآنها م يرو به روست که از جمله  يا دهیبا معضالت عد شانیبه ا یرسان امیپ
. با توجه غاتیبه امر تبل نیمخاطب ياعتماد یشده بر ب یها خود عامل یها و آگه امیکثرت پ یو ... اشاره کرد. از طرف یکمبود آگاه

 یارتباط يدارد، برقرار شانیو جلب اعتماد ا يدر باورمند ن،یمخاطب يتعامل و حضور در عرصه  کیکه مشارکت در  يریبه تاث
در  ژهیمخاطب، راهگشا باشد. به و ياعتماد یو ب يتواند در حل معضل ناباور یم است که يدیجد ياز راه ها یکی ه،یدو سو
 میبرداشت کند که تصم نگونهیکه در آن مخاطب حق اظهار نظر نداشته باشد و ا ي. چرا که رابطه ايریپذ رییفرهنگ و تغ يحوزه 

سست کند. خصوصا آنکه مخاطب  دیجد میتصم نیا رشیتواند او را در پذ یشود، م یاتخاذ م يگریبا دخالت د شیزندگ يها
 نیتوان از چن یکند. لذا نم یتلق نیرا  که به سود مبلغ میتصم نیممکن است  ا یمالقات نکرده و حت کیازنزد نیهرگز با مبلغ

حال  نیرابطه گذاشت. با ا نتوا ینم  زیکار را ن نیداشت و اصوال نام ا قی،نه به نفع خود عم يگذار ریانتظار تاث یرسان امینوع پ
کننده در نظر  غیکه تبل یفکر به جامعه و هل دادن مردم به سمت قیشده، تزر يزیر هیپا نیهنوز بر  اساس هم یسنت لغاتیمدل تب

 هیسو کی یبودن آن است و درست بر خالف اطالع رسان زیدارد همانا خاطره انگ هیکه ارتباط دو سو يدیاز فوا یکیدارد است. 
  )1392.( هیمپ ، خواهد داشت يتر یطوالن ریتاث ،  دارد یاز انفعال و شنوندگ یرف مقابل حالتکه ط
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طرح بسته  ای یآگه کی دیاساس تول یغاتیدراز مدت تبل يدر ساختار هر برنامه  نی) استفاده از فکر خالق مخاطبیامروزه (حت
نظر  دیخدمات جد يارائه  ایو  دیساختار تول نشیشود  تا در آفر یاز مخاطب دعوت م یشده است. گاه جیرا اریبس يبند

 هیبه سرما یابیدست ، مخاطب يفکر يها هیبا ارزش سرما ي نهیکه تلنگر زدن به گنج لیلتح نیخود را ارائه دهند. با ا يخالقانه 
با نام توجه به خواست  هینوع ارتباط دو سو نیاست.ا یبزرگ و واقع يها تیبه خالق یابیدست، مصرف کننده  يفکر يها

مخاطب  دی(مخاطب) است. از د هکنند افتیشود و حاصل آن برد هر دو طرف ارائه دهنده (مبلغ) و در یمخاطب شناخته م
،  شدیو طراحان شناخته م یغاتیتبل يشرکت ها ي ژهیکه تا به حال و يساخت و ورود به منطقه ا يدخالت در مراحل ابتکار

توانند با اجازه  یم نیموضوع به مخاطب، مبلغ کیکامل از  ریتصو لیتحم يبه جابه اي تازه و جالب است . ( همان منبع ) تجر
 يرابطه ا نیمخاطب در چن یوقت یمخاطبان و پرکردن فاصله ها، خود را سخاوتمند نشان دهند. از طرف يها دگاهیدادن به ابزار د

  )1396. ( احسانفر ، آن خواهد داشت امیپ به يشتریو اعتماد ب دیرا از خود خواهد د غیتبل ردیگ یدر کنار مخاطب قرار م

  

  کاربرد تعامل در تبلیغات فرهنگی 

از دیدگاه مک لوهان فرآیند ارتباطات مبتنی بر اینست که انسان ها از خالل رسانه هاي مختلف ارتباطی ، جهان را تجربه می کنند 
معناي مدیریت رفتار مخاطبان بوسیله ایجاد وجب گسترش حواس انسان میشوند . تبلیغات فرهنگی به . به نظر او همه رسانه ها م

 محیطی است که تغییرات داوطلبانه را از طریق مبادله یک رفتار با رفتاري دیگر که مزایایی را به همراه دارد ایجاد می کند .
بادله است . به معناي دادن چیزي و گرفتن چیزي در قبال آن است . هسته اصلی هر تبلیغات فرهنگی ، اصل م )1396(احسانفر ، 

در حوزه فرهنگ دو طرف مبادله را رفتار ها تشکیل می دهند ، به معناي متقاعد کردن مخاطب به تغییر یک رفتار مخرب در ازاي 
ه تغییر میتواند موفق باشد که منجر بیک تبلیغ فرهنگی زمانی )  Kotler , 2016پذیرش رفتاري جدید یا روشی صحیح است . ( 

دیدگاه در مخاطب شود . زمانیکه یک تبلیغ فرهنگی بتواند عالوه بر اینکه موجب تغییر داوطلبانه در مخاطب شود ، او را ترغیب 
نگی ریشه به ترویج این رفتار در جامعه کند بطوریکه فرد مبلغ امر شود ، به موفقیت رسیده است و می تواند باعث پیشرفت فره

تبلیغات فرهنگی در صدد بهبود شرایط زندگی و روابط بین افراد یک اجتماع است که براي این منظور از دار در جامعه گردد . 
تعامل از جمله ابزار هایست که رسیدن به روش هاي مختلف براي بر انگیختن احساسات و ایجاد جاذبه در افراد استفاده میکند . 

ند ، پیام مورد نظر را کامالً کند . زمانیکه مخاطب با اثر در گیر می شود و در روند تبلیغ مشارکت پیدا میکاین امر را تسهیل می
طرح و زبان تبلیغ فرهنگی باید داراي جذابیت باال و متناسب با شرایط و روحیات مخاطب مورد نظر درك کرده و راحتتر آن را می پذیرد . 

در دنیاي امروز خالقیت و نو آوري در طرح براي  زبان تبلیغ قدرت نفوذ در فکر مخاطب را پیدا کند .باشد و محتوا باید به مدد طرح و 
به دلیل احساس زمانی که بوسیله تبلیغات تعاملی مخاطب با اثر ارتباط برقرار میکند ،  جذب مخاطب و تسریع در انتقال پیام بسیار مهم است .

نمونه هایی از کاربرد تعامل در تبلیغات فرهنگی که موجب جذب مخاطب و و می پذیرد .  رك می کندرضایتی که پیدا میکند پیام را بهتر د
  قابل مشاهده است .  1شروع و حضور آگاهانه وي در امر تبلیغ و ایجاد حس خشنودي از این حضور را در جدول شماره 
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  نمونه هایی از کاربرد تعامل در تبلیغات فرهنگی

  

  
  

1  

  
  

تبلیغات تعاملی در راستاي تبلیغات فرهنگی در ایستگاه اتوبوس 
در هامبورگ آلمان با موضوع خشونت علیه زنان . بیلبورد داراي 

می کند سنسوري ست که زمانی که مخاطب به صفحه نگاه 
تصویر زن و مردي شاد در کنار هم دیده میشود اما زمانیکه نگاه 

از یک درگیري نشان داده  بیننده از تصویر بر میگردد صحنه اي
  میشود .

این اثر در راستاي این شعار شکل گرفته که خشونت زمانی اتفاق 
می افتد که کسی نگاه نمیکند . در این تبلیغ مخاطب بازخورد 
عمل خود را در می یابد و نقش خود را در حل یک مشکل و 

  معضل در جامعه درك می کند . 
  
  

2  

  
  

کمپین یونیسف با استفاده از تعامل در این تبلیغ در مورد میلیون 
ها کودکی که در جهان از آب کثیف استفاده میکنند و عوارض 

  استفاده از آب کثیف آگاهی می دهد و در خواست کمک میکند . 
شاید بسیاري از افراد در جهان از این مشکل اطالعی نداشته باشند 

ضمن اطالع از وجود مخاطب  تعامل وجود بدلیل  در این تبلیغ
کامال  رك کرده وخود از نزدیک عمق ماجرا را دچنین شرایطی ، 

شرایط این کودکان را احساس میکند و نقش خود را در تغییر یک 
 معضل اجتماع میفهمد .
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استفاده از تبلیغات تعاملی ، روي سطل زباله براي هشدار در مورد 
سیگار کشیدن با شعار سیگار کشیدن موجب نابینایی میشود . 

ساخته شده به ،  Smoking cause blindnessعنوان اثر 
  . 2008، سال تولید  بهداشت سفارش اداره

افراد براي استفاده از این سطل باید سیگار را روي چشم قرار   
 یینایو ناب اتیدخان نیها از ارتباط ب يگاریاز س ياریبسدهند ، 

زمانی که فرد  که پردازدمیدر این اثر به این امر  . ستندیآگاه ن
سیگار را روي چشم ( داخل سطل و یا اطراف آن ) می اندازد 

مخاطب ه و احساس خطر میکند . ناخودآگاه ذهنش در گیر شد
سیگاري زمانی که می خواهد از سطل استفاده کند نظرش جلب 

شده و شعار روي آن را می بیند و پیام را دریافت میکند . و 
افرادي هم که سیگاري نیستند  دیدن سطلی با این طرح جالب 

بوده و به آن جذب میشوند تا ببینند چیست و متوجه پیام آن 
خطرناك است . بر این تا چه میزان سیگار کشیدن میشوند که 

اساس فرهنگ سازي براي نکشیدن سیگار انجام گرفته است و 
افراد جامعه را آگاه میکند که با کشیدن سیگار چه خطري براي 

  چشم آن ها وجود دارد . 
  
    

  
  

4  

  

طراحی تعاملی در تبلیغات فرهنگی  و آکاه کننده در ایستگاه 
است که از طریق سرگرمی مخاطب  سیسوئاتوبوس کوهستانهاي 

طرحی تعاملی بصورت حباب هایی روي تابلو  را جذب میکند .
نصب شده است که زمانی که مردم در ایستگاه در انتظار اتوبوس 

. مخاطبان می توانند  ایستاده اند می توانند با آن سرگرم شوند
حباب ها را فشار داده و بترکانند و هواي داخل آن را خارج کنند 
. این حباب هاي قرار داده شده در ایستگاه اتوبوس با پس زمینه 
آسمان کوهستان این مفهوم را دارد که هواي داخل این حباب ها 
نشانه اي از هواي پاك کوهستان است که باید آن را حفظ کرد و 

آلوده کردن آن جلوگیري کرد . در این اثر تعامل با ایجاد  از
سرگرمی به جذب مخاطب می پردازد و خواسته شده با سرگرم 

کردن مخاطب و وتعامل و مشارکت فرهنگ هواي پاك را در 
  جامعه اشاعه دهد.
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خلیج فارس ،چاپ نوشته بر ماسه هاي خلیج رویاي صلح در 
دوچرخه از دوچرخه اثر احمد نادعلیان .فارس با استفاده از 

وسایل نقلیه  پاك است ، زمانی که در ساحل توسط فرد رکاب 
 فارس خلیج در صلح رویاي"خط نوشته  زده و حرکت کند،

این دوچرخه   هاي رخچ .دد شخواه چاپ "پاك محیط  و
یک  .و آماده شدند بازیافت الستیک هاي کهنه طراحی بوسیله

دوچرخه مورد استفاده قرار گرفت و خط نوشته ها الستیک کهنه 
آماده و بروي الستیک کهنه اي دیگر چسبانیده شدند. حروف به 

طورت وارونه نصب شده اند و این قابل پیش بینی بود که در 
دوچرخه بر روي ماسه هاي ساحل حرکت کند  محیط زمانیکه

امل . استفاده از تع نوشته به صورت درست و واضح دیده میشود
براي تبلیغات فرهنکی ، ایجاد فرهنگ استفاده و جایگزینی وسایل 

  . نقلیه پاك مانند دوچرخه که هوا را آلوده نمیکنند

  
  
  

6  

  

  

اثري  -ایستگاه مترو ، استکهلم سوئد   –راه پله موزیکال 
 يمتروتعاملی ، راه پله موزیکال یا راه پله پیانویی در ایستگاه 

Odenplan نوآورانه  پروژه نیانحوه کار   سوئد است . استکهلم 
گذر عابرین  با يملود کی ایآهنگ  کیکه  ي استطور یتعاملو 

. و فشار روي کلید ها ( قرار گرفتن پا روي پله ) پخش می شود 
شوند. پله  یم لیتبد کریغول پ انویپ دیصفحه کل کیپله ها به 

مردم  یوقترند و دارا   انویپ ای يملود نت هاي شکل ، انویپ يها
آن را اجرا میکنند . پروژه راه پله  کنند یآنها حرکت م يبر رو

هاي موزیکال با هدف این که مردم بیشتر ترغیب به استفاده از راه 
پله هاي معمولی شوند تا از راه پله برقی و آسانسور  استفاده کنند 

با ایجاد در این اثر  ایجاد گردید و به نتایج مطلوبی دست یافت . 
سرگرمی توانسته اند فرهنگ استفاده از پله هاي معمولی به جاي 
پله هاي برقی را که از اهداف این عمل بوده است جایگزین کنند 

و فعالیت بدنی مردم را در این که در این دوران بسیار کم شده 
است و افراد زندگی هاي ماشینی دارند که مضراتی را به همراه 

و این امر  نتایجی همچون  سالمتی و شادي را دارد ، باال برد 
براي  جامعه دارد. احساس رضایتی که افراد پس از استفاده از پله 

هاي موزیکال دارند نشان دهنده رسیدن به هدف است و اینکه 
  تعامل بین مخاطب و اثر می تواند نتایج مطلوبی دهد. 
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  نتیجه گیري 

دگرگون شده و از  خاطبي استفاده از رسانه و ارتباط با م ی، این تبلیغات در نحوهفرهنگبا رشد کیفیت تعاملی در تبلیغات 
رساند. چندین خصلت براي تبلیغات  گویی به نیازهاي جدید یاري می ها در پاسخ شوند که به آن مند می اي بهره تازه اتامکان

اند از: درگیر شدن فعال و واکنش، فعالیت فیزیکی، جریان مشارکت، کنترل  شود که عبارت ی تعاملی در نظر گرفته میفرهنگ
ین توان شناخت بهتري از کیفیات ا تعاملی می فرهنگیهایی از تبلیغات  کنندگان، ارتباط دوسویه و بازخورد. با بررسی نمونه مصرف

استفاده از عنصر تعامل مخاطب را جذب کرده  دهد هاي مطرح شده در این پژوهش نشان می تبلیغات به دست آورد. ارزیابی نمونه
تا بصورت آگاهانه نسبت به تبلیغ واکنش نشان دهد بنابراین هنر تعاملی با ایجاد شوك و هیجان مخاطب را به تحت تاثیر قرار 

امر تبلیغ کامالً نسبت به عنصر مورد تبلیغ آگاهی پیدا کرده و ارتباط برقرار میکند . تعامل مخاطب  داده  و مخاطب با مشارکت در
را اقناع میکند که  دسترسی به حس خوب استفاده از محصول مورد تبلیغ امري ملموس است . در اکثر تبلیغات تعاملی، مخاطب 

ي مخاطب هستند. این موضوع سبب  ده وابسته به شروع کردن آگاهانهکند و این تبلیغات به طور عم است که تعامل را آغاز می
شود که در این نوع تبلیغات، تأکید عمده بر نقش فعال مخاطب در مشارکت قرار گیرد، این خصیصه که البته در عین حال  می

  . ي اجتماعی براي حضور فعال در محیط زندگی است مبتنی بر نوعی روحیه
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