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 دهیچک
بوجود آورده  و ایجاد روش های کارآفرینی نوین های مختلف تبلیغاتیپیشرفت هر روزه علم و تکنولوژی مسیری را برای خلق قالب

ثیر بسزایی در هنر و أهای دیجیتالی همواره تثیرات بسزایی گذاشته است. فناوریأت ، است که در راستای جذب مخاطب و فروش بیشتر
 در ابلیغات بت ها، و شبکه اینترنت زاده شده است.این فرم از هنر از دل انقالب الکترونیکی، جهانی شدن رسانه اند.فرهنگ معاصر داشته

گیری پایه واساس هنر تعاملی بر مبنای دعوت کردن مخاطب در فرایند شکلبخش است .  او، اثر درکنظر گرفتن مخاطب و توانایی 
 انجام تحقیق روشمیپردازد .  در این شیوه تبلیغ این پژوهش به بررسی شیوه های تبلیغات و نقش تعامل در جذب مخاطب اثر است. 

 و تجزیه میدانى( است. روش و اى )کتابخانه ترکیبى صورت به اطالعات گردآورى شیوهو است بوده لیلىتح -توصیفى ماهیت مبناى بر
دهد که در تبلیغات تعاملی، تأکید عمده بر نقش فعال نیز کیفی است. نتایج به دست آمده از بررسی ها نشان می اطالعات تحلیل

ی اجتماعی برای حضور فعال در محیط زندگی حال مبتنی بر نوعی روحیهمخاطب در مشارکت قرار گیرد، خصیصه که البته در عین 
تعامل مخاطب را اقناع میکند که  دسترسی به حس خوب استفاده از محصول مورد تبلیغ امری ملموس است .  بنابراین میتوان از  است

ی و اقتصادی جامعه و راهکاری نو در کارآفرینی در تبلیغات تعاملی  بعنوان شیوه ای نو در تبلیغات نام برد که به منظور توسعه فرهنگ
  .امر هنر مورد توجه قرار گیرد

 
 :   یدیکل واژگان

 مخاطب ، کارآفرینی  ،  تعاملی تبلیغات
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 مقدمه 
است. اما طی  ی زیست انسانی سیر تحولی طوالنی را از سر گذراندهتبلیغات از ادوار تاریخی کهن قدمت دارد و به عنوان بخشی از حوزه

ای ی صنعتی، تبلیغات به طور کلی و تبلیغات محیطی به طور خاص ضرورت و گستردگی بی سابقهی گذشته با پیدایش جامعهدو سده
های ی تبلیغاتی منجر شد. با رشد تکنیکگیری اطالعیهپیدا کرده است. بخشی از این تحول ناشی از ابداع صنعت چاپ بود که به شکل

ی آن، امروزه تبلیغات که از رسازی، تبلیغات از امکان درج تصاویر نیز برخوردار شدند و این آغاز روندی بود که در نتیجهچاپ و تصوی
گسترش روز افزون  ها تبدیل شده است.ی انسانجدایی ناپذیری از زندگی روزمرهبرد، به بخشآوری دیجیتال بهره میهای فنقابلیت

 دیجد یهاو رسانه هاوهیش یریممکن است به وجود آورد، ضرورت به کارگ یازین نیکه چن یدارند و آشوب غیبه تبل ازیکه ن یمحصوالت
 ررا ب یاست که الزامات متفاوت یاز جمله عوامل زین یابیبازار یهاوهیش رییتغ گر،ید یکرده است. از سو ترشیرا هر چه ب غاتیدر تبل

 یاتازه یاستفاده از ابزارها ازمندیتر، نکم یهانهیبا هز یدر جلب مشتر یاتازه یکارهاان راهبه عنو یابی. بازارکندیاعمال م غاتیتبل
در آغاز قرن بیستم به تدریج تغییراتی در جایگاه مخاطب و هنرمند پدید آمد، با رشد فناوری و تولد دنیای  هستند.  غیتبل یبرا

ند و مخاطب نبودند بلکه نیاز به یک تعامل متقابل در دنیای جدید احساس مجازی، دیگر اشکال قبلی هنری پاسخگوی نیازهای هنرم
شود تا در اثر هنری تأثیرگذار باشد و در شده و موجب بوجود آمدن هنر تعاملی گردید . هنری که در آن به مخاطب این امکان داده می

بدیل کند. محیط اثر در این هنر معموال بصورت دو آن مشارکت داشته باشد و مخاطب را از حالت منفعل گذشته به کاربری فعال ت
باشد، جهانی مجازی و پرداخته از تصاویر و اشکال که مرتبط با مضمون است که مخاطب در آن احساسی واقعی بعدی یا سه بعدی می

بر همین اساس ازی، کند و با آن در تعامل است. میتوان گفت اساس کار هنر تعاملی مخاطب فعال است و واقعیت مجرا تجربه می
 دهد. کند و نقشی همانند هنرمند به او میو در اجرا سهیم می داشتهمخاطب را به تعامل وا 

ی کم گیری، انتشار و هزینهو از سه اصل غافل استتبلیغات معطوف به افزایش اثرگذاری و ماندگاری پیام تبلیغ در ذهن مشتری 
های نامتعارف وجوی محلشود که به منظور افزایش تأثیرگذاری در تبلیغات، در جستق میکنند. تبلیغات به رویکردی اطالپیروی می

گیرند. این رویکردها و نیازهای تازه، تبلیغات را به سوی های نامعمولی برای تبلیغ کمک میبرای تبلیغ بوده و در این راستا، از شیوه
ای که در این سابقههای بیآوری دیجیتال بوده و بنا به قابلیتکه متکی بر فنهایی های جدید سوق داده است، رسانهاستفاده از رسانه

بدین ترتیب، متناسب با این تحول و بر اساس  روند.گویی به نیازهای فوق به شمار میآوری وجود دارد. ابزار مناسبی برای پاسخفن
کاری اساسی تبدیل شده است. امروزه رویکردهای تعاملی، راههای تازه، عنصر تعامل به بخش مهمی از تبلیغات محیطی همین قابلیت

 شوند.در تبلیغات محسوب می
رنگی داشته اما در تبلیغات جدید، ضرورت و ای است که در تبلیغات سنتی نیز حضور کمدر عین حال کیفیت تعاملی، مشخصه

و به ویژه هنر مفهومی شکل گرفته و ناشی از تالش برای ی هنر تری یافته است. این مشخصه در ابتدا در حوزهگستردگی هر چه بیش
 غلبه بر محوریت سوژه و مؤلف بوده است.

  ؟  فاده می شودجذب مخاطب استبرای ایجاد روشی نو در توسعه تبلیغات و تعامل چگونه از عنصر .پرسش پژوهش بر این است که 
 

مخاطب است  غات برای بازده بهتر و جذب بیشتر استفاده آن در تبلیتعاملی و هنراهمیت این پژوهش براین است که نقش مخاطب در 
 پردازد.کند میهای بیانی مهمی که مخاطب را مجاب به جذب شدن نسبت به تبلیغ میهمچنین به شناخت شیوه



 یازدهمین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در روسیه با محوریت کارآفرینی
 و همکاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی 

 9317 فروردین SCIS-2018 62روسیه، مسکو، 

 

3 

 
 

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

 قادری، عرفان. استاد راهنما احمد 1333 شناسایی و تحلیل علل ظهور و عملکرد هنر تعاملی با تأکید بر هنر تعاملی در ایران .
 نادعلیان و استاد مشاور محسن مراثی.

هایِ ترین نمونهاز شاخص ای و اینترنت، سی اثرتفاده از منابعِ کتابخانهتحلیلی و اس-گیری از روشی توصیفینامه، با بهرهدر این پایان
بین انواع  های بسیارِ موجودشباهت رغمدهد که علیمعرفی و تحلیلِ شده است. نتایج تحقیق نشان می« هنر تعاملی» خارجی و ایرانی

یِ خود را داشته و نباید ها تعریفی ویژه...( هر یک از آن د ومن)از جمله هنر مشارکتی، سیبِرنِتیکی، نسبت مبنا-هنری مشارکت/تعامل
ضروری است. پس از آن نشان داده شد که بر اساسِ این تعریف از « هنِ تعاملی»ی با یکدیگر خلط شوند و ارایه تعریفِ ویژه

که از انواع دیگر از جمله مشارکتی، لی بلمبنای ایرانی؛ جز در چند مورد استثنائی، نه تعام-هایِ مشارکت/تعامل، نمونه«هنرِتعاملی»
 . سیبرنتیکی و... هستن

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

 ژهیبه و نینو یرشد هنرها تال،یجیعصر د بر روند هنر کیتکنولوژ یها یفنآور راتیتأث در این پژوهش به این پرداخته شده است که
و تماشگر صرف به تماشاگر مشارکت کننده و  نندهیمخاطب از ب گاهیجا رییو هنرمند، منجر به تغ یاثر هنر تیماه رییتغ ،یهنر تعامل

ر تبلیغات تجاری مطالعه هنرهای حرکتی دمتحول شده است.  زینبه مخاطب  امیانتقال پ یها وهیکنش گر شده است و به دنبال آن ش
 .اشرف جوالیی ، شیوا . استاد راهنما دکتر سید نظام الدین امامی فر .2212تا2222بین سالهای 

 در این پژوهش تالش شده به نقش هنر های حرکتی در تبلیغات نوین بپردازد.
 )نما رضا افهمی و مهدی کشاورز افشار.. سیدین ، بهاره . استاد راه1331. نقش مخاطب درهنر تعاملی )مطالعه موردی: چیدمان تعاملی 
 اریبس یدارد و با استفاده از روشها یتعامل دمانیچ یبر رو یبا مطالعه مورد ،یهنر تعامل میمفاه یبر رو نیادیبن یمطالعه مرور نای

 ییبایز یارهایمع یبررسبه  ،یایآثار تعامل نیتجربه و نقش مخاطب با چن یابیارز ی( براHCI) وتریکامپـمتعدد موجود تعامل انسان
 . پردازدیم یحاکم بر تجارب هنر تعامل یشناخت
 بابایی انلوجه ، حمیده . استاد راهنما مهرناز کوکبی .1333ی .عموم یمکانها یتعامل کیصدا در گراف یبررس . 

را بررسی نماید و با توجه های عمومیطای از هنر تعاملی در محیط گرافیکی با تاثیر از صدا در محیست تا زوایای تازه بر آن رسالهاین 
نشان دادن راههای تاکید  پژهششود. هدف شنود چگونه تعامل برقرار میبه محیطی که مخاطب در آن قرار میگیرد و در صدای که می

 است . بندی آنبر پتانسیل کارهای هنری تعاملی فردی در این استراتژی است نه تعریف یا ارزشگذاری طبقه
. هنر شبکه: ارتباط در شبکه مجازی .هنر جدید: زندگی در قواعد بازی. دهقانی، آزاده. تندیس شماره 2و1ای هنرهای تعاملی هپژوهش

 .123،  121، 122های 
ها به معرفی و توضیح در مورد هنر تعاملی و دالیل پیدایش آن و هنر شبکه پرداخته است و نمونه هایی از این هنر را به در این پژوهش

 نوان مثال آورده است.ع
 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690636
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 تبلیغات 
( دانش ، حرفه ، فعالیت و فرآیندی است که برای تاثیر گذاشتن بر مخاطبان و آگاه سازی آنان با با اهداف  advertisingتبلیغات ) 

 ( 1331خاصی چون اهداف تجاری ، سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی و ... شکل می گیرد . )جوالی،
یست که نشان دهنده و معرفی کننده نقطه بلوغ یک پدیده است ، یعنی وقتی پدیده ای به کمال خودش می رسد واژه تبلیغ از واژه ها

 ( 11،  1331تبلیغ برای تعریف و تبیین آن پدیده در نقطه بلوغ بکار می رود . )یحیایی ایله ای ، 
اری ارتباط توسط یک یا چند رسانه ارتباطی بر روی فرآیندی که طی آن یک یا چند نفر می کوشند تا با برقر  تبلیغات عبارت است

( در تعریفی دیگر ، شکلی کنترل شده که به کمک کاربرد 1313عقیده ، اندیشه و رفتار یک یا چند نفر دیگر تاثیر بگذارند . )قاضی،
، wrightتشویق کند .)   اشکال از جذابیت ها و جلب توجه های برنامه ریزی شده ، مخاطب را به خرید و مصرف کاال یا خدمتی 

تبلیغ پیامی است که به منظور ترویج عقیده یا کاالیی از طرف یک منبع به گروه های خاص یا تمام جامعه منتقل شود و   (   1982
(  موضوع مورد تبلیغ و گروه مخاطب آن ، دو عامل اصلی در  warner and wright   ، 1965برای انجام آن پول پرداخت گردد . )  

 فرآیند تبلیغ است . 
 
 

 تاریخچه تبلیغات در جهان 
تاریخ تبلیغات را می توان بطور کلی به دو دوره ، تاریخ تبلیغات قبل از اختراع صنعت چاپ و تاریخ تبلیغات پس از صنعت چاپ تقسیم 

گفت گو های رودر رو انجام می  ( تبلیغات قبل از اختراع صنعت چاپ بیشتر بر محور ارتباطات شفاهی و1331بندی کرد . )ایله ای ،
گرفت . با اختراع صنعت چاپ تحول شگرفی در ارتباطات و تبلیغات رخ داد و زندگی انسان را از لحاظ کیفی به شدت تحت تاثیر قرار 

ام تبلیغات داد . با وجود این صنعت ، افکار و اندیشه های انسان تکثیر می شد و امکان ارائه پیام های گوناگون و از آن جمله انج
بصورت گسترده میسر گردید . )همان منبع( تبلیغات تا زمان وقوع رنسانس فرهنگی در اروپا وجه مذهبی داشته است ، از آن زمان تا 
قرن بیستم ، تبلیغات سیاسی جایگزین و وجه غالب تبلیغات گردیده است . )همان منبع( ظهور اینترنت و فراگیر شدن آن در قرن 

 جدیدی از توسعه ارتباطات و تبلیغات فراتر از مرز های جغرافیایی اتفاق افتاد . بیستم ، آغاز 
 
 

 تاریخچه تبلیغات در ایران 
تاریخچه تبلیغات در ایران را به دو دوره کلی ، دوره باستان و دوره جدید می توان تقسیم کرد . از مهمترین شیوه های پیام رسانی و 

غات کالمی و ارتباطات کالمی بوده است . در عصر جدید ، با ورود دستگاه چاپ به ایران و انتشار اولین تبلیغات در دوران باستان ، تبلی
روزنامه در عصر قاجار ، آگهی های تجاری نیز به ایران راه پیدا کردند . آگهی در رسانه های جمعی ایران از دیوارکوب شروع شد . اولین 



 یازدهمین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در روسیه با محوریت کارآفرینی
 و همکاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی 

 9317 فروردین SCIS-2018 62روسیه، مسکو، 

 

1 

راه اندازی گردید .  1312ه وقایع االتفاقیه بوده است . اولین کانون تبلیغاتی در ایران در سال روزنامه که به درج آگهی پرداخت روزنام
)ش( بر محور سیاست های اقتصادی برای معرفی کاالهای مصرفی متمرکز بود .  12تا  12( در ایران تبلیغات در دهه 1332)احسانفر،

( پس از انقالب اسالمی تبلیغات به سه 1332انات ارتباطی بیشتر گشت . )متولی،تمرکز به برنامه های تبلیغاتی و توسعه امک 12از سال 
، دوران نفی تبلیغات تجاری است و تمرکز تبلیغات بیشتر بر تبلیغات  22تا  11دوره کلی تقسیم می گردد ، دوره اول بین سالهای 

میلی ایران ، تبلیغات سیاسی و فرهنگی اوج یافتند . در ( در دوران دوم با آغاز جنگ تح1331سیاسی و فرهنگی بود . )هاشمی،فدایی،
این دوران به تدریج تبلیغات مربوط به خدمات بانکی به تلویزیون را یافت . )همان منبع( دوران سوم ، که تبلیغات در آن دستخوش 

تحول در صنعت افزایش رقابت بین  تغییراتی شد ، این دوران پس از جنگ تحمیلی و شروع برنامه ریزی اقتصادی دولت آغاز گشت . با
محصوالت و تولیدکنندگان و همچنین واردات اجناس ، رقابتی تنگاتنگ را در بازار و تجارت موجب گردید . در این دوران اهمیت 

 (1312تبلیغات تجاری محرز شد و تا امروز بیشترین حجم تبلیغات در این حوزه بوده است . )حقیقی،
 

 لیغاتسیر پیدایش و تکامل تب

ای ، نخستین تبلیغات روزنامه11نخستین آگهی چاپ شده به زبان انگلیسی مربوط به اواخر قرن پانزدهم میالدی است و از اواخر فرن 
های سنتی نخستین تبلیغات به شیوه در برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و انگلستان و فرانسه منتشر شد. در ایران غیر از شیوه

، واژه ))آگاهی(( به جای اعالن پیشنهاد شد و بعدها 1311شود. پس از تشکیل فرهنگستان ایران در وان ))اعالن(( دیده میامروزه با عن
های تبلیغی در ایران به ترین رسانهاین واژه نیز با ))آگهی(( جایگزین گردید. پس از رواج مطبوعات در ایران، تبلیغات مطبوعاتی از رایج

سال پیش انتشار یافت موضوع مورد  112ین آگهی تجاری مطبوعاتی، در شماره سوم روزنامه وقایع اتفاقیه، بیش از آمد. نخستشمار می
توان مسیر تبلیغ را ای که با تکیه بر نتایج آن میاند و مطالعهتبلیغ و گروه مخاطب آن، دو عامل اساسی در شکل گیری فرآیند تبلیغ

 باشد.ه بازار یا بازارسنجی میمشخص نمود، بررسی بازار یا مطالع
شود. امروزه دیگر روند خالقیت در تبلیغات دو نوع تفکر وجود دارد، تفکر همگرا و تفکر واگرا، که خالقیت از تفکر واگرا ناشی می

راه موثری در بر استفاده از تبلیغات مستقیم، یعنی فقط از موضوع مورد تبلیغ تعریف و تمجید کردن  و مزایای آن را بر شمردن، دیگر 
شود، در قرن ما بدون شک امکان انگیختن حس توجه و اعتماد مخاطب نیست و تبلیغات غیر مستقیم که در آن خالقیت استفاده می

 کند.تاثیرگذاری بیشتری دارد. بنابراین خالقیت، موفقیت در مسیر تبلیغ را برای رسیدن به هدف تضمین می
از ارضا نشده، عامل اصلی تعیین کننده رفتار افراد است و این نیاز، فرد با به طرف هر چیزی که بتواند نیاز به اعتقاد ))آبراهام مازلو(( نی

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

توان سود جست و توجه کرد که مخاطبان در حال حاضر کند که در تدوین استراتژی تبلیغاتی، از این نظریه میچنین استنباط می
آنها مساعد است. آبراهام مازلو نیازهای انسان را در یک سلسله پنج  بری ارضای کدام احتیاجکدام گروه از نیازها را دارند و زمان

 کند:قسمتی، شامل موارد زیر تقسیم بندی می
نیازهای فیزیولوژیکی یا نیازهای جامعه، نیازهای مربوط به ایمنی، نیازهای مربوط به عشق و محبت و نیازهای مربوط به خود شکوفایی 

(. تبلیغات  دانش، حرفه، فعالیت و فرآیندی است که برای تاثیر گذاشتن بر مخاطبان و 12: 1333، و تحقیق استعدادها )افشار مهاجر
گیرد. گروهی تبلیغات را برقراری نوعی آگاه سازی آنها با اهداف خاصی مانند اهداف تجاری، سیاسی، فرهنگی، دینی و .. شکل می

 (. 13 -12: 1332دانند )نوروزوند، تبلیغ میارتباط با هدف خاصی از جمله ترغیب به انجام عمل مورد 
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ای برخوردار بوده است. به عنوان نمونه این میزان تبلیغات محیطی در طی سالهای اخیر در سراسر جهان از میزان رشد قابل مالحظه
همچنین این رقم در افزایش داشته است،  2221میلیون یورو در سال  122به 1332میلیون یورو در سال  1/11رشد در انگلستان از 

( تبلیغات محیطی برای شرکتهایی 2222ی تجارت هونگ کونگ، درصدی برخوردار بوده است )انجمن توسعه 12از رشد  2222سال 
توان دو واقعه را ی بسیار درآمدزا بوده است.  به طور کلی میهای محیطی متمرکز ساختند، مقولهی خود را بر کمپینکه توجه عمده

که به تدریج باعث شد  1112ری و گسترش و رشد صنعت تبلیغات بسیار موثر دانست. یکی اختراع صنعت چاپ در سال در شکل گی
که توانست پیام و گفتار را به دورترین نقاطی که  22پیامها به تعداد منتشر شود؛ دیگر به وجود آمدن دستگاههای پخش صدا در قرن 

 .(23-21: 1333که سواد نداشتند برساند )افشار مهاجر،  مطبوعات در دسترس نبود و به گوش افرادی
 

 انواع تبلیغات 
(  Advertisingتبلیغات را می توان از منظرهای مختلف طبقه بندی نمود . رایج ترین طبقه بندی تبلیغات به سه گروه تجاری )  

بیشترین حجم تبلیغات جهان معاصر که شامل معرفی و تشویق مصرف ( است .  publicity( و مردمی ) propagandaسیاسی ) 
ی می باشد ، مربوط به قسمت تجاری و بازرگانی است . هر نوع تبلیغی که به صورت مستقیم عانواع تولیدات و کاالها یا خدمات غیرانتفا

ف دارد شامل تبلیغات سیاسی می شود . به اندیشه مربوط شود و اهمیت و جایگاه ویژه ای در سرنوشت انسان ها و جوامع مختل
ی گفته می شود و هزینه آن را غالباً باید دولتها و موسسات با اهداف بشردوستانه تامین عتبلیغات مردمی به تبلیغات خدمات غیرانتفا

 (1331میکنند . )جوالیی،
می شود . در تبلیغات مستقیم یا صریح ، آگهی  در طبقه بندی دیگر ، تبلیغات به دسته تبلیغات مستقیم و تبلیغات غیرمستقیم تقسیم

دهنده پیام خود را مستقیماً و به گونه ای صریح به اطالع مخاطبان می رساند مانند آگهی های تجاری در رادیو ، تلویزیون و مطبوعات 
ضمن یک فرصت یا یک  . تبلیغات غیر مستقیم یا ضمنی شیوه ای از تبلیغات است که در آن آگهی دهنده می کوشد پیام خود را

فعالیت غیرتبلیغاتی به اطالع مخاطبان برساند ، به گونه ای که تمام یا اغلب مخاطبان تبلیغی بودن پیام را در نیابند . به طور مثال 
 نوشابه ای خاص که در یک فیلم از آن استفاده شده و نشان داده میشود تا بصورت غیرمستقیم بر مخاطب تاثیر بگذارد . 

 
 ف و روش های تبلیغات اهدا

( تبلیغات به روش های زیر انجام 1331هدف از تبلیغات ممکن است اطالع رسانی ، متقاعد کردن و یا یادآوری کردن باشد . )رابطی،
 میشود

 الف ( تبلیغات آگاه کننده ) اطالع رسان ( : زمانی که هدف یک تقاضای اولیه باشد از این نوع تبلیغ استفاده میشود . 
 ( تبلیغات متقاعد کننده ( زمانی که رقابت شدید میشود و هدف ایجاد تقاضای انتخابی است .ب 

 ج ( تبلیغات مقایسه ای ( در این نوع تبلیغات یک برند تجاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم با دیگری مورد مقایسه قرار میگیرد . 
ی سیکل عمر باال استفاده میشود . این تبلیغ کاال را همیشه در ذهن وخاطر د ( تبلیغات یاد آوری کننده ( از این تبلیغ در کاالها

 مصرف کننده نگه می دارد . 
 ه ( تبلیغات تقویت کننده ( از این نوع تبلیغ برای حفظ خریدارانی که کاال را انتخاب کرده اند استفاده میشود .
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 فنون تبلیغات 

است و هر کدام  متفاوت هاشیوه نامیم. اینبرد فنون تبلیغات میقرار دادن افراد بـه کـار میهایی را که تبلیغاتگر برای تحت تاثیر شیوه
ای ممکن است در یک جا موفق و در جایی دیگر نـاموفق بـاشد و شیوه ندارد. هر در شرایط خاصی کاربرد دارد. تبلیغات در خالء وجود

و  هاو خواسته ایـن شرایط و خصایص عبارتند از: سنتها، آداب و رسوم که حاوی آرزوهادارد. بـرخی از  بستگی تبلیغ این به شرایط
از قبل دارند و  افراد که میزان آگاهی و فهم و شعور اجتماعی، نوع و میزان اطالعات و معلوماتی(  1331) کابری ، عالیق مردم است. 

کند و با توجه به که تبلیغات در آن عمل می است از مـجموعه شـرایط شود. این جزئیتبلیغات رقـیب کـه روی افراد اعمال می
کنیم و آن چه بر تصمیمات ما آن چه مصرف می ) .(223-211 ،1311)اسدی،.کندرا انتخاب می خود ها و فنونآنهاست که شیوه

کنند که فیلم ببینیم، آن گاه . تبلیغات ما را تحریک میهای تبلیغی قرار داردتأثیر می گذراد، روز به روز بیشتر تحت تأثیر اقناع و شیوه
دارد تا بیشتر فیلم دهند، سپس شوق دیدن فیلم، ما را وا میکنند و به عنوان ویدئو رسانه در هر خانه قرار میدستگاهی تولید می

رف، پیشاپیش نیاز به خود را تولید کرده (. به عبارت دیگر در چنین جهانی، هر شکل از نوآوری در رساانه و مص1333ببینیم )کشاورز، 
شود. یکی از اصول حاکم بر ای عرضه میگیرد و سپس در راستای برآورده کردن آن نیاز، محصول تازهاست. ابتدا نیازی کاذب شکل می

ی است که در بازار کنونی آن است که تولید محصولی که نیاز به آن از قبل ایجاد نشده باشد، محکوم به شکست است. این چیز
تر سرمایه داری نیز وجود داشته و مورد توجه مارکس هم قرار گرفته بود. به باور او، تولید سرمایه داری فقط برای نیاز، های سادهشکل

انی ها و محصوالت جدید زم(. در نتیجه، تکثیر و تنوع در رسانه211: 1331سازد )احمدی، سازد، بلکه برای ماده نیز نیاز میماده نمی
امکان پذیر است که کثرتی از نیازهای تازه شکل گرفته باشد. این تکثر در نیازها و عالقه مندی ها که طبعاً از آزادی عمل در انتخاب و 

ی خود تبعاتی هم چون تلفیق شود. چیزی که به نوبههای دنیای پسامدرن محسوب میی مصرف را به دنبال دارد، از مشخصهنحوه
 ها و مخدوش شدن مرزهای میان سرگرمی و هنر را در پی دارد.نههرچه بیشتر رسا

 
 مزایای تبلیغات 

 ازمزایای تبلیغات به موارد زیر می توان اشاره کرد :
الف ( کارکرد تبلیغات برای تولیدکنندگان : تبلیغ به معرفی کاالهای جدید کمک کرده و باعث بوجود آمدن ذائقه و سالیق جدید در 

 (1331ف کننده و افزایش فروش کاال میشود . )امانی،سطح جامعه مصر
ب ( کارکرد تبلیغات برای مصرف کننده : تبلیغات باعث صرفه جویی در زمان خرید مشتریان شده و جامعه مصرف کننده را نسبت به 

 کاالهای جدید و کاربرد های متفاوت ترغیب میکند . 
افزایش اشتغال در سطح جامعه میشود . تبلیغات با آموزش دادن مردم در مورد ج ( کارکرد تبلیغات برای جامعه : تبلیغات باعث 

 استفاده متنوع از کاالهای مختلف دانش آن ها را ارتقا می دهد . 
 
 

 هنر تعاملی 
می  اثر یریشکل 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 بهره  –ای مستقل از دیگر انواع هنرهای تعامل . هنری است با سازمایه های خاص خود، گونه باشد
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گری مخاطبان به منظور تعبیر نمایشگری و از سوی دیگر با اصرار بر کنش فعاالنه مخاطبان در تغییر این بردن از کنش تعامل
یک اثر هنری فقط در صورتی تعاملی است که تصور کند »سازد. های مشابه را آشکار میگونهنمایشگری هستی مستقل خود از 

کنش فیزیکی و واقعی مخاطبان در  (22: 2212)لوپز، « کند.های کاربران آن است که به پدید آوردن نمایشگری آن کمک میکنش
ای توان هنر تعاملی را گونهی این گونه هنر است بر این اساس میترین ویژگشود، مهمهنر تعاملی که منجر به تغییر نمایشگری اثر می

محور است، دریافت کامل اثر  –تواند نمایشگری اثر را تغییر دهد. به دلیل آنکه اثر اساساً تعامل هنری دانست که در آن مخاطب می
ای رایانه یزیکی و فعاالنه و با میانجی گری واسطهمنوط به تعامل با آن و تغییر نمایشگری اثر است. درگیری مخاطب با اثر به صورت ف

 22: 2212محصور صورت خواهد پذیرفت. )لوپز،  –
 
 

 جنبه های هنر تعاملی 
در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، تبلیغاتی ، آموزشی و . . .  مانند و تعاملی می تواند در حیطه های مختلف از جمله گرافیک  هنر

، همچنین در زیباسازی شهری و ، نشر دانش و آگاهی فرهنگی و اجتماعی جامعهر دادن نسبت به موضوعی تبلیغات شهری و یا هشدا
به دلیل اینکه در بحث تعاملی بودن مخاطب در اثر شرکت داشته و خود جزیی از آن می باشد ، جذابیت در  محیطی به کار برده شود .

از مهم ترین ل و درک پیام با سهولت و دقت و سرعت بیشتری صورت می پذیرد . این امر برای  مخاطب یا بیننده باال بوده و انتقا
 ، تبلیغات است که اهداف گسترده ای را در خود می گنجاند .  و هنر قسمتهای مورد توجه در بحث گرافیک

د هماهنگ است . در دنیای امروز اصوالً روند تبلیغات با توجه به نیازهای سیاسی ، آموزشی ، فرهنگی و اقتصادی که در کشور وجود دار
  به دلیل رقابت باال برای معرفی  خدمات ، تعدد برند ها و موفقیت آن ها در امر تجارت ، تبلیغات از حساسیت باالیی برخوردار است .

 رابطه تبلیغات و هنر تعاملی 
ه مخاطب در شکل گیری تبلیغ دخیل باشد و به ز ویژگی های تعاملی استفاده هایی مناسب داشت ، بطوریکادر امر تبلیغات می توان 

 امیو پ نیارتباط با مخاطب یبر سر راه برقرار ،یو تجار یاعم از فرهنگ یغیتبل امیهر پهمین دلیل از جذابیت باالیی برخوردار است . 
و  یو عادات مضر، کمبود آگاه رفتار ،یتجار یتوان به رقبا یآنها م یرو به روست که از جمله  یا دهیبا معضالت عد شانیبه ا یرسان

که  یری. با توجه به تاثغاتیبه امر تبل نیمخاطب یاعتماد یشده بر ب یها خود عامل یها و آگه امیکثرت پ ی... اشاره کرد. از طرف
از راه  یکی ه،یدو سو یارتباط یدارد، برقرار شانیو جلب اعتماد ا یدر باورمند ن،یمخاطب یتعامل و حضور در عرصه  کیمشارکت در 

 رییفرهنگ و تغ یدر حوزه  ژهیمخاطب، راهگشا باشد. به و یاعتماد یو ب یتواند در حل معضل ناباور یاست که م یدیجد یها
با دخالت  شیزندگ یها میبرداشت کند که تصم نگونهیکه در آن مخاطب حق اظهار نظر نداشته باشد و ا ی. چرا که رابطه ایریپذ
مالقات  کیازنزد نیسست کند. خصوصا آنکه مخاطب هرگز با مبلغ دیجد میتصم نیا رشیواند او را در پذت یشود، م یاتخاذ م یگرید

،نه  یگذار ریانتظار تاث یرسان امینوع پ نیتوان از چن یکند. لذا نم یتلق نیرا  که به سود مبلغ میتصم نیممکن است  ا ینکرده و حت
 نیهنوز بر  اساس هم یسنت لغاتیحال مدل تب نیرابطه گذاشت. با ا نتوا ینم  زین کار را نیداشت و اصوال نام ا قیبه نفع خود عم

 هیکه ارتباط دو سو یدیاز فوا یکیکننده در نظر دارد است.  غیکه تبل یفکر به جامعه و هل دادن مردم به سمت قیشده، تزر یزیر هیپا
 ،  دارد یاز انفعال و شنوندگ یکه طرف مقابل حالت هیسو کی یبودن آن است و درست بر خالف اطالع رسان زیدارد همانا خاطره انگ

 (1332.) هیمپ ، خواهد داشت یتر یطوالن ریتاث
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 یطرح بسته بند ای یآگه کی دیاساس تول یغاتیدراز مدت تبل یدر ساختار هر برنامه  نی( استفاده از فکر خالق مخاطبیامروزه )حت
خود را  ینظر خالقانه  دیخدمات جد یارائه  ایو  دیساختار تول نشیشود  تا در آفر یماز مخاطب دعوت  یشده است. گاه جیرا اریبس

مصرف  یفکر یها هیبه سرما یابیدست ، مخاطب یفکر یها هیبا ارزش سرما ی نهیکه تلنگر زدن به گنج لیلتح نیارائه دهند. با ا
شود و  یبا نام توجه به خواست مخاطب شناخته م هیو سونوع ارتباط د نیاست.ا یبزرگ و واقع یها تیبه خالق یابیدست، کننده 

ساخت و  یمخاطب دخالت در مراحل ابتکار دی)مخاطب( است. از د هکنند افتیحاصل آن برد هر دو طرف ارائه دهنده )مبلغ( و در
 جالب است . ) همان منبع (، تجربه ای تازه و  شدیو طراحان شناخته م یغاتیتبل یشرکت ها ی ژهیکه تا به حال و یورود به منطقه ا

مخاطبان و پرکردن فاصله  یها دگاهیتوانند با اجازه دادن به ابزار د یم نیموضوع به مخاطب، مبلغ کیکامل از  ریتصو لیتحم یبه جا
واهد را از خود خ غیتبل ردیگ یدر کنار مخاطب قرار م یرابطه ا نیمخاطب در چن یوقت یها، خود را سخاوتمند نشان دهند. از طرف

 (1332. ) احسانفر ، آن خواهد داشت امیپ به یشتریو اعتماد ب دید

 گیرینتیجه

ای های تازهشده و از امکانایجاد کننده ی استفاده از رسانه و ارتباط با مصرفدر نحوه یبا رشد کیفیت تعاملی در تبلیغات ، دگرگون
شود رساند. چندین خصلت برای تبلیغات تعاملی در نظر گرفته مییاری می گویی به نیازهای جدیدها در پاسخکه به آن گشته مند بهره

آن .  کنندگان، ارتباط دوسویه و بازخورداند از: درگیر شدن فعال و واکنش، فعالیت فیزیکی، جریان مشارکت، کنترل مصرفکه عبارت
وهمچنین  تبلیغات به دست آورد.در حضور این امر  توان شناخت بهتری از کیفیاتمیهنر در  عنصر تعامل  این پژوهش با بررسی در

بعنوان شیوه و نگرشی نو در هنر و با توجه به این  تعامل استفاده از  عنصر بدست آورد . به شناخت بهتری از کیفیات این نوع تبلیغات
تعاملی با ایجاد شوک و  تبلیغاتمخاطب را جذب کرده تا بصورت آگاهانه نسبت به تبلیغ واکنش نشان دهد بنابراین که این شیوه ، 

هیجان مخاطب را تحت تاثیر قرار داده  و مخاطب با مشارکت در امر تبلیغ کامالً نسبت به عنصر مورد تبلیغ آگاهی پیدا کرده و ارتباط 
بنابراین  .  ستبرقرار میکند . تعامل مخاطب را اقناع میکند که  دسترسی به حس خوب استفاده از محصول مورد تبلیغ امری ملموس ا

میتواند از تبلیغات تعاملی  بعنوان شیوه ای نو در تبلیغات نام برد که به منظور توسعه فرهنگی و اقتصادی جامعه و راهکاری نو در 
 . کارآفرینی در امر هنر مورد توجه قرار گیرد 

 
 

 منابع

 (.حقیقت وزیبایی.تهران:نشرمرکز1311حمدی،بابک)ا [.1]

، در 1311تهران، نشر مرکز،  ؛ی: بابک احمدسندهینو ؛یداریارتباط د ینشانه شناس یمتن: به سوتا  یریتصو یاز نشانه ها [.2]
 11قرن  - یشناس ییبایز ،یداریارتباط د ،ینشانه شناس نما،ی؛ موضوع: س1311؛ چاپ دوم 3213212212ص؛ شابک:  321
  م 22قرن  - یهجر

 

: محمد رضا یگانه دوست  . مبانی هنر نظریه و عمل . تهران :  مترجم1332استینسون ، اوکویرک و کایتون ، ویگ بون .  [.3]
 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها .
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 سمت :تهران ) .گرافیک و تبلیغات رسانه، .1388 ( کامران مهاجر، افشار [.1]

 . دایره المعرف هنر . تهران : نشر هنر معاصر . 1313پاکباز ، رویین . [.1]

 . تعامل ویدئو آرت و نقاشی . تهران : انتشارات مهر نوروز .  1332درزی ، مصطفی . تکلو ، مریم و گو [.2]

 . مبادی سواد بصری . تهران : نشر گنج هنر .  1333داندیس ، دونیس ا . مترجم : سعید آقایی  .  [.1]

 نظر: نشر  تهران.  22 در قرن نینو یرسانه هامترجم : علیرضا سمیع آذر.  1333. . کلیراش، ما [.3]

   ستمیقرن ب یهنر یجنبش ها نیدر آخر کردهایو رو میمفاه.  1332. مترجم : علیرضا سمیع آذر .   ادوارد سی اسمیت ،لو [.3]
 . تهران : نشر نظر.

 . جهانی شدن و هنر جدید . تهران : نشر نظر .  1332. مترجم : علیرضا سمیع آذر   ادوارد لوسی اسمیت ، [.12]

 

 کاربردآن درتحلیل متن هنری .نشانه شناسی الیه ای وفرزان. یسجود [.11]

 .علم :تهران . چاپ اول.1331 شناسی کاربردی،نشانه ،سجودی، فرزان [.12]

 1332کاربردی، تهران، نشر قصه،  یسجودی، فرزان، نشانه شناس [.13]

 . جامعه شناسی تبلیغات )جلد دوم( . تهران : انتشارات جاجرمی 1331یحیایی ایله ای ، احمد .  [.11]

 

 

 2222  تا  2212یالدیم  یسالها نیدر حوزه فرهنگ ب یتعامل غاتیتبل یلیتحل یبررس.  1332احسانفر ، فاطمه .  [.11]
 . پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما خشایار قاضی زاده .

 

نامه  انیپا .2212تا2222مطالعه هنرهای حرکتی در تبلیغات تجاری بین سالهای .  وای، ش ییاشرف جوال [.12]
 ا دکتر سید نظام الدین امامی فر .استاد راهنم ارشد یکارشناس

 .131.نشانه شناسی کاربردی.کتاب ماه هنر:شماره  1333 .نیالد دنظامیفر،س یامام [.11]

 . 1333ی .عموم یمکانها یتعامل کیصدا در گراف یبررسبابایی انلوجه ، حمیده . استاد راهنما مهرناز کوکبی  .  [.13]

 

.امامی فر،سیدنظام الدین و 1332ایران تا بررسی نشانه شناختی اعالن از ظهور انقالب اسالمی [.13]
 خزائی،محمدوسجودی ،فرزان.

رمز گشایی از بازیهای رایانه ای : مطالعه موردی بازی رایانه ای عملیات .1333جاللزاده ،بهاره و دوران،بهزاد. [.22]
 .1. فصلنامه تحقیقات فرهنگی .دوره دوم :شماره 31ویژه
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زیر نظر فرزان سجودی، تهران: انتشارات سوره 1323ی مهدی پارسا. هشناسی، ترجمچندلر، دانیل،  مبانی نشانه [.21]
 مهر.

 1331اردیبهشت  ، سیتند هیص ، نشر13، شماره 122، دهقانی ، آزاده  [.22]

 1331،شهریور  سیتند هیص ، نشر11، شماره 131، دهقانی ، آزاده  [.23]

و جهان. دانشکده  رانیدر ا ریهه اخدو د یدر خلق آثار هنر تعامل یمجاز تینقش هو  1333دیوان بگی ، حنانه .  [.21]
 هنر دانشگاه شاهد

پایان  .شناسایی و تحلیل علل ظهور و عملکرد هنر تعاملی با تأکید بر هنر تعاملی در ایرانُ .1333، عرفان .  یقادر [.21]
 لیان و استاد مشاور محسن مرایینامه کارشناسی ارشد،استاد راهنما احمد نادع

 

تاثیر رسانه های نوین برتعاملی شدن هنر جدید بارویکردی به نظریه هنر در .1331،فاطمه. یا،زهراومستریرهبرن [.22]
 عصر باز تولید پذیری مکانیکی . مجله جهانی رسانه :شماره بیست .

 ارشد ینامه کارشناس انیپا.ن تعاملی(نقش مخاطب درهنر تعاملی )مطالعه موردی: چیدما 1331، بهاره .  نیدیس [.21]
 استاد راهنما رضا افهمی و مهدی کشاورز افشار.

 تحلیل عناصرتصویری برپایه رویکرد نشانه شناسی . فصلنامه عالمه.. ،فرنوشیلیشم [.23]

 ینامه کارشناس انیپا. Interactive arts یتعامل یمخاطب در هنرها گاهینقش و جا یبررس.، فرود  یعباس [.23]
 د راهنما مهرناز کوکبی و مصطفی اسدالهی .استاارشد،

پایان  .شناسایی و تحلیل علل ظهور و عملکرد هنر تعاملی با تأکید بر هنر تعاملی در ایران ُ.1333، عرفان .  یقادر [.32]
 اد مشاور محسن مرایینامه کارشناسی ارشد،استاد راهنما احمد نادعلیان و است

کابری ، ثمر و امامی فر ، سید نظام الدین . بررسی تبلیغات برندهای صنعتی در ایران با رویکرد نشانه شناسی  [.31]
 اجتماعی ، 

[32.]  International Journal of Humanities and Cultural Studies (indexed in Thomson 

Reuters  and Web of Science)  ،2212        

 یهنر یجنبش ها نیدر آخر کردهایو رو میمفاه.  1332. مترجم : علیرضا سمیع آذر .   ادوارد ی اسمیت ،لوس [.33]
 . تهران : نشر نظر.   ستمیقرن ب

 . جهانی شدن و هنر جدید . تهران : نشر نظر . 1332. مترجم : علیرضا سمیع آذر   ادوارد لوسی اسمیت ، [.31]

.اشرف جوالیی ، شیوا . استاد راهنما دکتر 2212تا2222بین سالهای  مطالعه هنرهای حرکتی در تبلیغات تجاری [.31]
 سید نظام الدین امامی فر .
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