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  بنام خدا

تالش سازمان يافته به منظور شكل دادن و تغيير افكار و رفتار براي دستيابي به يك پاسخ مناسب و مورد نظر   : تبليغ

  . مبلغ

 برقراريمي توان تبليغ را در مفهـــــــــوم جامع آن رساندن پيام به ديگـــــــــران از طريق  :  تعريغ تبليغ

  . ارتباط به منظور ايجاد تغيير و دگرگوني در دانش ؛ نگرش و رفتار مخاطبان دانست 

 يا ترغيب در جهت عناقبلكـــــــه ا ،بايد اذعان داشت كه در تبليغات صرف رساندن يك ايده پايان كار نيست

 . دست يابي به هدف خاصي نيز مد نظر قرار دارد

  : تباطات ، تبليغات را اين چنين تعريف مي كندهارولد السول جامعه شناس ار

 تبليغات در معناي گسترده آن فن تحت تاثيز قرار دادن عمل انسان ها از طريق دستكاري تصورات آنهاست 

 تبليغ تالش سازمان يافته به منظور شكل دادن به ادراكات ، ساختن يا دستكاري كـردن شناخت ها ، هدايت   

  . به يك پاسخ كه خواسته ي مورد نظر مبلغ را تقويت مي كند باشدرفتار براي دستيابي 

  . عمل جلب توجه مردم به محصول يا فعاليت تجاري : تبليغات بازرگاني

  : انجمن بازاريابي آمريكا ، تبليغات بازرگاني را چنين تعريف مي كند

 ها ، كاال يا خدماتي كه كارفرما تبليغ بازرگاني يعني معرفي غير شخصي كه هدف آن آگاهي بيشتر از ايده
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 اما در هيچ كدام از اين كلمات به نقش رسانه هاي جمعـــــي اشاره نشده . يا هدايت كننده مالي شخص دارد 

 تبليغات اطالعات كنتــــــــــرل شده قابل تشخيص و: در كتاب راهنمــــــاي تبليغات چنين آمده است . است 

  . ط رسانه هاي ارتباط جمعي ارايه مي شودقانع كننده اي است كه توس

 منظور ازكنترل شده بودن تبليغات مطابق سليقه ي توليد كننده يا ساير ارگان هاي سفارش دهنده ي تبليغات

 به طوركلي مي توان گفت كه تبليغات تجاري نوعي از ارتباطات است كه از سوي. يا اطالعات مي باشد 

 دف معرفي ، جلب توجـــــــه يا تشويق نسبت به كاال و خدمات نيازها با شخص حقيقي يا حقوقي معين با ه

   . استفاده از وسايل گوناگون خطاب به توده ، گروه يا فرد صورت مي گيرد

 نگرش تغيير و ادراك و احساس در دستكاري منظور به آگاهانه و يافته سازمان است تالشي) :  تبلغ(  تبليغات تعريف

  مبلغ خاص اهداف جهت در مخاطب رفتار در

   : تبليغات اهداف

    ها برداشت به دهي شكل      -1

     ادراكات دستكاري       -2

  خاص رفتارهاي هدايت       -3

  :تبليغات اصلي ركن چهار يا اركان

   ( رسان پيام(  ؟ كيست پيام نويسنده و گوينده-1

  ( پيام ( ؟ مينويسد چه و ميگويد چه -2
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  ( ارتباطي وسيله (  برد؟ مي كار به نوشتن و گفتن براي اي وسيله چه -3

  ( گيران پيام(  چيست؟ نوشتن و گفتن اين تاثير و نويسد؟ مي و گويد مي كساني چه براي -4

   : تبليغات تاريخچه  

   :داشت وجود صورت 3 به تبليغات بود، تبليغات از اي تازه شروع كه چاپ صنعت ايجاد از قبل

   : تجاري عالئم    -1

 روي خودشان از مشخصي عالئم تا كرد مي تشويق را آنها داشتند قديم هاي زمان استادكاران كه غروري و افتخار

   .بگذارند...)  و شده كاري قلم و سفالي هاي كوزه يا كاسه( مصنوعاتشان

   :ديوارها روي تبليغ و نشان    -2

 نوشته رسيد مي فروش به مختلف اجناس  كه محلي جنب ديوارهاي  سنگها روي كه بود اي جمله تبليغات ديگر وسيله

   .كردند مي تعريف و تمجيد نوعي به نظر مورد جنس از كه شد مي

   :شهر هاي جارچي    -3

 و بگردند شهر در كه بود اين شان وظيفه كه بودند مردهايي داشتند مهمي وظيفه شهر جارچيهاي يونان طاليي عصر در

   .نمايند اعالم آنها به را مردم عالقه مورد و مهم اخبار

   :اوليه تبليغاتي هاي سبك 

   : چاپي تبليغات    -1

 از ديگر نسخه يك كسب براي بسيار رنج و زحمت آن با كه نبود الزم ديگر آمد وجود به چاپ صنعت هنگاميكه   

 گرفت مي انجام كندي به و بود مشكل كار ابتداي در چيني حروف البته.  شود صرف نوشتن براي وقت ها ماه ايي نوشته
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 صنعت 1885 سال در تا شد مي تهيه آن از نسخه صدها آساني به شد آماده دستگاه و شد چيده حروف كه همين ولي

 و آمد وجود به تايپ الين و كرد پيشرفت حروف تنظيم مكانيكي شكل كه بود سال اين در و كرد پيشرفت تندي به چاپ

   .رسيد ثبت به

   :راديويي تبليغات    -2

 استفاده ها آگهي از توانستند مي باسواد افراد تنها و بود شده چاپ صورت به تبليغات آيد وجود به راديو اينكه از قبل   

 روزنامه اولين كه آمريكا در مخصوصاٌ. شد افزوده ها روزنامه و مجالت تعداد بر روز به روز چاپ صنعت توسعه با كنند

 به از پس و بعد به تاريخ اين از. رسيد چاپ به شماره يك فقط كه كردند منتشر 1960 سال  سپتامبر 5 در را خود

   .گرفت قرار برداري بهره مورد چاپي تبليغات با همزمان راديويي صورت به تبليغات راديو آمدن وجود

   : تلويزيوني تبليغات    -3

 بود آماده استفاده براي و شده تبليغ جنگ از قبل حقيقت در ولي آمد وجود به دوم جهاني جنگ از پس تلويزيون گرچه  

 هاي ايستگاه از زيادي تعداد كردند توليد به شروع سازي تلويزيون هاي كارخانه جنگ خاتمه از پس 1945 سال در و

 و دهندگان آگهي از بسياري و كردند استفاده جديد صنعت اين از فرراً داشتند آگاهي تلويزيون اهميت به چون راديو

   .دادند تلويزيون به را خود هاي آگهي راديو جاي به تجاري شركتهاي و ها كارخانه صاحبان

   :جهان تبليغات تاريخ 

   .شود مي تقسيم طوالني دوره  3 به جهان در تبليغات تاريخ  خالصه طور به

   :بازاريابي از ماقبل دوران    -1

 بسيار شكل به فروشندگان و خريداران 18 قرن اواسط تا تاريخ ماقبل دوران از افراد بين كاال مبادله آغاز زمان از

 و ديوارها روي تبليغ – تجاري عالئم: نظير هايي رسانه دوران اين اغلب در. كردند مي برقرار ارتباط هم با ابتدايي
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 بود دوران اين اوخر در شدند مي محسوب خدمات و كاال مبادله منظور به ارتباط ايجاد براي وسايل بهترين ها جارچي

  . گذاشت وجود عرصه به پا آن شكل ترين ابتدايي در هم آن چاپ صنعت كه

   : انبوه ارتباطات دوران    -2

 كه يابند دست بازار از بزرگي بخشهاي به توانستند مي شدت به كنندگان تبلغ 20 قرن اول هاي دهه تا 1700 سال از

   .شد ميسرمي تصويري و صوتي هاي رسانه از استفاده با سپس و مطبوعات از استفاده با نخست كار اين

   : پژوهش دوران    -3

 از استفاده با را مخاطب به رسيدن و شناسايي هاي تكنيك  نظامند شكل به تبليغ كارشناسان گذشته سال 50 خالل در

 جديد تكنولوژي دهند مي قرار استفاده مورد و بخشيده بهبود را است شده تنظيم آن براي خاص طور به كه هايي پيام

   .است كرده ميسرتر را تبليغاتي بهينه فضاي به رسيدن ارتباطي

   :ايران در تبليغ پيشينه 

 ادوار به ايران در آگهي از استفاده و است بوده ها جارچي اعالن و تابلو نصب ايران در رساني آگهي وسايل نخستين

 سپس و شد باب ها نشريه در درج و ديواركوب صورت به نخست معاصر تاريخ در آگهي پيشينه اما گردد مي بر گذشته

   .كرد پيدا رواج

   .است بوده ترتيب بدين ايران جمعي هاي رسانه در آگهي پيشينه

   كوب ديوار  -1

   ادواري هاي نشريه  -2

   كتاب  -3

   سينما  -4
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   راديو  -5

   تلويزيون  -6

 يا كتابچه انتشار:  جمله از دگيري هاي شيوه به كشورها ساير از تقليد به مستقيم هاي آگهي نشر اينها بر افزون

   .است بوده مرسوم...  و كتالوگ بروشور؛

 و ها شركت اولين بعد به 1316 سال از ولي بود نشده تاسيس كشور در تبليغاتي شركت گونه هيچ 1316 سال در

   .شدند ثبت تبليغاتي آژانس و موسسه 18 – 1337 سال تا و كردند كار به شروع تبليغاتي هاي آژانس

  : بازاريابي تا تبليغات از

 كاال ارائه در مستمر خالقيت همان بازاريابي رفته هم روي و كردن خلق بهتري روش ديدن، ديگري طور يعني بازاريابي

 و كاال ارائه و بهتر وضعيت به رسيدن براي است روشي است تغيير مديريت بازاريابي اصالً است بهتر خدمات و

 كن، كار يعني بازاريابي  باشد كمال جهت در كه تغيييري اما است بازاريابي ديگر اسم »تغيير« رو اين از. موفق خدمات

   .كن پيشرفت باش، متفاوت

   :عمده عامل 4 از مركب كه را) بازاريابي آميزه يا آميخته اصطالح( 1960 دهه آغازين سالهاي در: كارتي مك

  كاال    -1

   قيمت    -2

   توزيع    -3

   ترويج    -4

 ترويج ها  Pاز يكي شد گفته كه همانطور. استP حرف شروع با واژه 4 مخفف كه پي چهار را اينها كه كرد پيشنهاد را

 ديگر عبارت به است مشتري با ارتباط حلقه واقع در و كند مي بازي بازاريابي فرايند در اساسي بسيار نقش كه است
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 گروه 5 به كرد بندي طبقه توان مي ترويج در كه مواردي. دارد موثر و ايي ريشه پيوندي تبليغات مفهوم با بازاريابي

  :شود مي تقسيم

   تبليغات    -1

   سازي عمومي و عمومي روابط    -2

  فروش پيشبرد    -3

   شخصي فروشندگي    -4

   مستقيم بازاريابي    -5

   :شود مي توصيف زير شرح به تبليغ گانه 5 ابزارهاي اين

   :تبليغات  -1

 مستلزم كه دهد مي انجام خاص موسسه يا فرد تبليغاتي واحد يك كه خدمات يا كاالها و ها ايده عرضه و ارائه گونه هر

   .گويند تبليغات است هزينه پرداخت

   :عمومي روابط  -2 

 ذهني تصوير ايجاد شهرت، كسب طريق از دارند كار سرو سازمان با كه است مختلفي جوامع با مطلوب، مناسبات ايجاد

   .نامطلوب وقايع و ها شايعه مسائل، كردن برطرف با مناسب برخورد و مطلوب كلي

   :فروش پيشبرد -3

  . خدمات و محصول خريد يا فروش تشويق براي مدت كوتاه هاي محرك

   :شخصي فروشندگي    -4
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   .است خريدار يك به فروشنده يك از كاال يك فرد به فرد و حضوري ارائه شامل كه فردي شكل به فروش فرايند

   :مستقيم بازاريابي    -5

 نوين هاي شيوه از گيري بهره طريق از عمدتاً مخاطب و كننده مصرف به رسيدن جهت در مستقيم ارتباط از استفاده

   ارتباطي

   :تبليغات ويژگيهاي 

   مخاطب با منبع ارتباط بودن سويه يك    -1

   هدف به رسيدن براي مختلف ابزارهاي و ها راه از استفاده مشروعيت    -2

   سازمان منابع به صرف توجه    -3

   مخاطب به عقايد تحميل    -4

   سازمان منافع با منطبق تبليغ جريان در مستمر تغيير    -5

   تبليغ متعالي هاي شيوه در اقناع به توجه    -6

   : تبليغات انواع 

   :هيجاني يا آفرين آشوب تبليغ    -1 

   .شود هدايت معين اهداف سوي به مخاطب شود مي سعي تبليغ نوع اين در

   :بخش وحدت تبليغ    -2 

   .است مخاطب كردن منفعل راستاي در منبع تالش تبليغ نوع اين در
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   :سفيد تبليغ    -3

 ايجاد منبع تالش دارد صحت او طرف از ارسالي پيام اطالعات و است مشخص منبع اينكه رغم علي تبليغ نوع اين در

   .است مخاطب نزد در اعتبار

   :خاكستري تبليغ    -4 

   .باشد نادرست يا درست نيز پيام اطالعات دارد احتمال و است نامشخص يا و مشخص منبع تبليغ نوع اين در

   :سياه تبليغ    -5 

   .است آميز نيرنگ منبع هدف و بوده ساختگي و نادرست پيام اطالعات تبليغ نوع اين در

   :تبليغات و عمومي روابط انفكاك مباني 

  تبليغات و عمومي روابط انفكاك جدول 

  تبليغات عمومي روابط تفكيك معيار

  مخاطب بر تسلط وفاداري جلب و مخاطب با تعامل هدف

  آميز سلطه آميز مشاركت ماهيت

  ندارد دارد اي حرفه اخالق ضوابط

  منفعل و نقش بي هوشمند و فعال مخاطب نقش

  سويه يك دوسويه ارتباطي الگوي

  است مبهم است روشن منبع نيت وضوح
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  :مستقيم غير و مستقيم تبليغات 

 اين در ميكند  ابالغ خود مخاطبان به پروا وبي صريح و لعاب و رنگ با را خود پيام دهنده پيام: مستقيم تبليغات    -1

 پيام و كند مي دريافت خاص خدمات يا كاال محتواي با تبليغي اطالعيه و پيام بعنوان را تصويري يا متن مخاطبان روش

   .شوند مي شناخته گرفته قرار مبلغ مقام در نيز آن دهندگان

 شيوه اين با ندارد صريح و علني ظهور و نمود تبليغات نوع اين كه پيداست آن عنوان از: مستقيم غير تبليغات    -2

   .شود مي منتقل و صادر محسوس غير و پنهاني بصورت مستقيم غير هاي پيام تبليغي اهداف

   :تجاري تبليغات ابزارهاي 

 چاپ) تراكت( آگهي صورت به معروف تبليغي آرم و تصوير با كاال مزاياي و مشخصات:  توزيعي و ديواري آگهي    -1

   .گردد مي نصب شهري ويژه هاي جايگاه يا ديوار بر و شده

   .شود مي ارسال شده يادداشت آنها نشاني قبال كه اشخاص براي پست وسيله به ها اطالعيه و ها آگهي: پستي    -2

 اكثرا كه شود مي چاپ جزوه بصورت لتي چند كاغذ ورق يك در كاال ويژگيهاي و مشخصات: كاتالوگ و بروشور    -3

   .باشد مي فروش از پس خدمات و فروش مركز هاي نشاني و ضروري توضيحات عكس، با همراه

   .دارند تري وسيع تبليغاتي برد االنتشار كثير هاي روزنامه است متداول و رايج مطبوعات در آگهي درج: مطبوعاتي    -4

 نوع و كننده پخش صداي كيفيت و آگهي متن شود، مي استفاده راديو از كاال و مردم توجه جلسه براي: راديويي    -5

   .شود گرفته نظر در و محاسبه بايد راديويي پيام اثربخشي براي كه است نكاتي پخش زمان و آن همراه موزيك



قادر باستاني                         اصول و فنون تبليغات                                                 �
 

 چند از بيش ها آگهي است محدود تلويزيون در زمان است تبليغاتي جالب و معتبر بسيار وسيله يك: تلويزيوني    -6

 گذار اثر و ، ،علمي ايي حرفه بسيار ايي ثانيه چند تبليغاتي تيزر يك تدوين و تنظيم بايست مي ندارند احتياج وقت ثانيه

   .باشد داشته حداكثري پذيري تاثير بتواند كه پذيرد صورت

 موثري و ژرف تاثيرگذاري سينما پرده از كوتاه تبليغاتي تيزرهاي اصلي فيلم شروع از پيش سينما در: سينمايي    -7

   .دارد

 مي تهيه متنوع ابعادي و مرغوب كاغذي در تصوير با همراه آگهي يك محوري شعار و كلي عنوان معموالً: پوستر    -8

   .دارد گذر حال در يا ايستا مخاطبان روي بر مناسبي گذاري تاثير كه شود

   :تبليغاتي هاي موقعيت 

   :از عبارتند تبليغ در ماندگار هاي موقعيت و موثر امكان برخي

 از دور به و نشاط با معموالً آرامش و سكون حال در را ايي جاده تبليغاتي هاي نوشته و تابلوها بيندگان: ها جاده       .1

   .كنند مي مشاهده بيشتري توجه با شهري درون غوغاي

 دانشگاهها مدارس، مساجد، فرودگاهها، ترمينالها، رستورانها، ورزشي، سالنهاي ورزشي ميادين: عمومي اماكن       .2

   .است مخاطبان تجميع محل مقطعي يا دائمي طور به كه عمومي اماكن از ديگر بسياري و

 كه هستند اماكني و وسايل جمله از متروها، قطارها، شهري، بين و شهري هاي اتوبوس: عمومي نقليه وسايل       .3

   .هستند تجاري تبليغات استفاده مورد

 در هستند برخوردار خوبي امكانات از كه تجاري بزرگ موسسات و شركتها از برخي: المنفعه عام تاسيسات       .4

 و نمايند مي تاسيس آن امثال و سينما بيمارستان، كتابخانه، پرورشگاه، قبيل از هايي ساختمان عمومي يا محروم مناطق

   .دهند مي قرار ها شهرداري و دولت اختيار در خود مطبوع سازمان و موسسه نام با را آنها
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 مي برگزار مراسماتي المللي بين و ايي منطقه و ملي مختلف هاي مناسبت به كه ايي منطقه در: مناسبتي هاي جشن       .5

   .آيد مي پديد متنوعي تبليغاتي هاي فرصت شود

  .تبليغاتي مشخص فرصت يك عنوان به خدماتي و كااليي تبليغات خاص است محلي:  نمايشگاه       .6

 در زيركانه طرزي به مستقيم غير يا و مستقيم صورت به تمهيداتي با تبليغاتي آژانسهاي از بعضي: مشهور افراد       .7

   .دهند مي انجام تبليغاتي كار و گيرند مي تائيديه خدمات يا كاال يك تبليغات خصوص

 و طراحان بايد است بسيار نمود تبليغاتي هداياي اهداء به مبادرت توان مي كه هايي موقعيت: جوايز و هدايا       .8

 را آن گيرندگان تحصيالت و موقعيت شكل، جنس، سن؛ با هديه نوع تناسب الزم هاي هماهنگي با تبليغاتي مجريان

    .يابد افزايش ممكن حداكثر به تاثيرگذاري تا نمايند مشخص

  :تبليغ حوزه در اساسي تصميمات 

  :از عبارتند كه دارد وجود تبليغ حوزة در اساسي تصميم پنج 

   اساسي هدف    -1

   پول    -2

  پيام    -3

   رسانه    -4

   ارزيابي    -5

   :گيرند مي قرار بررسي مورد ترتيب به كه 

   : اساسي هدف    -1
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 را بنيادين نقش هدف مقوله دارد را استراتژيست يك نقش مدير و هستند گرا استراتژيك اصطالح به كه جوامعي در

   .چيست آن ارائه از هدف دانست بايد شود موفق تبليغ است قرار اگر كند مي بازي

   :تكنيكي نظر از تبليغات 

   .دهد مي انجام را آن مشخصي موسسه يا فرد يك كه خدمات يا كاالو ها، ايده ترويج و شخصي غير معرفي نوع هر

   :كنيم مي بررسي جداگانه كه دارد بخش 4 تعريف اين

   :غيرشخصي    -1

 يا مكمل آگهي حاليكه در گويند مي شخصي فروش را برسد فروش به فروشنده حضوري مالقات با كااليي وقتي

 راديو، مطبوعات،: مانند تبليغاتي وسايل يا و ها واسطه بوسيله شخصي غير طور به كه است شخصي فروش جانشين

   .پذيرد مي صورت تلويزيون،

   : خدمات و كاال ها، ايده ترويج    -2

 غيره و هوايي خطوط بيمه، شركتهاي بانكها، كه خدماتي نيست ملموس اجناس ترويج به منحصر و مربوط فقط تبليغات

   .است تبليغ نيازمند نيز كنند مي پيشنهاد مردم به

   :وجه پرداخت مقابل در    -3

 شمول از پردازد نمي وجه آن براي و دهد مي انجام شركت كه هايي رساني اطالع از دست آن قيد اين كردن اضافه با

  .عمومي روابط فعاليتهاي از بعضي نظير شود، مي خارج تبليغات

  :مشخص سازمان يا فرد    -4

   .كند ارزيابي را آن ارزش كه است مشكل آگهي كننده دريافت براي نيست معلوم ايده يك منبع كه وقتي    -5
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 تحت غالب ها تصميم گونه اين است تبليغات اهداف كردن مشخص تبليغاتي برنامه تهيه در گام اولين: هدف تعيين

 يك تبليغاتي هدف يك.  گيرد مي قرار عناصر ترتيب و بازار در جايگاه تعيين ، هدف بازار درباره قبلي هاي تاثيرتصميم

 را تبليغاتي اهداف گردد برقرار خاصي هدف ، مخاطبان با و خاص زماني مدت ظرف بايد كه است خاص ارتباطي وظيفه

  . كرد تقسيم ذيل شرح به تبليغات از سازمان مقصود و غرض اساس بر ميتوان

  كننده آگاه و دهنده اطالع آگهي    -1

  كننده متقاعد آگهي    -2

  كننده آوري ياد آگهي    -3

  : شامل كننده آگاه و دهنده اطالع آگهي    -1 

       جديد محصول درباره رساني اطالع:  الف

  محصول از جديد هاي استفاده پيشنهاد:  ب

     قيمت در تغيير درباره بازار كردن مطلع:  پ

  محصول كاربرد چگونگي شرح: ت

  موجود خدمات توصيف: ث

  : شامل كننده متقاعد آگهي    -2 

  مشخص مارك براي ترجيهات ايجاد:  الف

  ديگر مارك بجاي شركت مارك خريد به تشويق: ب

  فردا بجاي امروز خريد به مشتريان ترغيب: پ
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  : شامل كننده آوري ياد آگهي    -3 

   باشد نياز مورد نزديك اي آينده در است ممكن محصول كه مشتريان به موضوع اين يادآوري:  الف

   مشتريان به محصل خريد جديد محل يادآوري: ب

   فصل از خارج زمانهاي در خريد مواقع يادآوري: پ

   شركت و محصول با مشتري تداوم يا حفظ: ث

  :جامعه در تبليغ مزاياي 

   .كند مي كمك عمومي فرهنگ تعالي به تبليغات    -1

   .شود مي سازماني حيثيت و اعتبار فروش،سود، افزايش باعث    -2

   .شود مي بازار رونق باعث داده افزايش را ستد و داد حجم    -3

   .شود مي نوآوري و محصول تنوع باعث    -4

   .كند مي تبديل اقتصادي – علمي برخورد به را كارانه كاسب برخورد    -5

   .دهد مي كاهش را توزيع و نقل و حمل هاي هزينه    -6

   .دهد مي گسترش را بازار جغرافيايي محدودة    -7

   .كند مي خلق جديد تقاضاي    -8

   .كند مي تقويت دهدو مي سازمان را ها رسانه    -9

   .شود مي رقابت ايجاد باعث -10
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  .كند مي تبديل مصمم مشتري به را مردد مشتري -11

   .كاالست كيفيت دائم بهبود مشوق -12

  : (تبليغات بندي بودجه( پول  -2 

 در كليدي عنصر. كنيم مي خرج پول چطور كه است آن مهمتر اما است مهم كنيم مي خرج پول چقدر كه اين تبليغ در

 را كاري الزاما كه اين يا كنند نمي ديگران كه بدهيم انجام را كاري كه اين يعني موضوع اين كه. است خالقيت تبليغات

 از هدف يعني اول قدم آنكه از پس زاست هزينه ايده اين سازي پياده و ندهيم انجام ما را دهند مي انجام ديگران كه

 تصميمات در گام دومين پول يا تبليغات بودجه كنيم اقدام تبليغاتي بودجه تعيين به نسبت بايد شد روشن تبليغات

 تشريح تبليغاتي بودجه تعيين براي را عمده روش چند تبليغات و بازاريابي متخصصان رود مي بشمار تبليغ اساسي

 مي توصيه منتها ست باال نسبتا پنجم روش دقت و ميانه چهارم روش دقت پايين نسبتا اول روش سه دقت. كنند مي

   : از عبارتند ها روش اين شود مي استفاده پنجم روش از تبليغات براي شود

    استطاعت حد در روش    -1

  فروش از درصدي روش    -2

    رقبا با برابري روش    -3

     بندي رتبه روش    -4

  كار انجام و هدف روش -5  

  : استطاعت حد در روش    -1 

 مالي لحاظ از شركت آنها تصور به كه كنند مي تعيين اي اندازه به را تبليغات به اختصاصي بودجه ها شركت از بسياري

  . دارد را آن تحمل استطاعت
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   : فروش از درصدي روش    -2

  .آنهاست فروش بيني پيش يا جاري فروش از  مشخصي درصد شركتها اين تبليغات بودجه يعني

   : رقبا با برابري    -3

   .گيرند مي نظر در يكسان رقبا ساير تبليغاتي هاي هزينه با را خود تبليغاتي بودجه شركتها از برخي

  : بندي رتبه روش    -4

 اين بار 30 كه بدانيم ما و باشد تومان 50000 تلويزيون در مثال نظر مورد ساعت در بندي رتبه ميزان هر اگرقيمت

  . شد خواهد ما تلويزيوني تبليغاتي بودجه تومان 1500000 لذا باشد داشته بخشي اثر تا شود داده نشان بايد تبليغ

  : كار انجام و هدف روش    -5

   :كنند مي تعيين زير فرايند مطابق را خود تبليغات بودجه بازاريابان روش اين از استفاده با

   خاص اهداف تعيين    -1

  است الزم اهداف اين به رسيدن براي آن انجام كه كارهايي تعيين    -2

  كارها اين انجام براي نياز مورد هاي هزينه برآورد    -3

  . است نياز مورد تبليغاتي بودجه همان ها هزينه اين جمع 

  

   

  : پيام -3
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 چه آن از شفاهي تصوير خود كه است الزم اول كند دريافت را ما پيام از شفاهي تصويري مخاطب كه است قرار اگر

 كه آن از بعد و چيست داريم را آن قصد كه تبليغي از هدف شد مشخص اينكه از پس. باشيم داشته ببينيم خواهيم مي

 خدمت يا كاال مورد در بايد تبليغاتي آگهي كننده تهيه كه اطالعاتي. رسد مي پيام به نوبت كرديم تعيين را بودجه مقدار

    :است زير قرار به نماييد كسب

   : كاال مورد در اساسي اطالعات -1

 مشابه اجناس و جنس آن كه كساني و رسانند مي فروش به و كنند مي توليد را جنس كه كساني از بايد را اطالعات اين

 مناسب آگهي تهيه آغاز براي را الزم و مقدماتي اطالعات زير سوال هفت به پاسخ آوريم بدست نمايند مي مصرف را آن

   : دهد مي بدست

  .است رفته كار به جنس در عواملي و مواد و لوازم چه  -1

  .است شده ساخته كيفيتي چه با  -2

  .دارد اي استفاده چه  -3

  .شود مي مقايسه رقبا كاالي با چگونه  -4

  .چيست فروشگاه در آن شناسايي وسيله  -5

  .است چقدر كاال قيمت  -6

  :دارد قيمت پنج خود كه بدانيد را احتمالي خريداران درباره مهم حقايق  -7

   .است دو هر يا مردان – زنان مخصوص كاال اين:  جنسيت:  الف

  .كند مي مصرف را كاال اين بيشتر سنيني چه: سن:  ب
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  .است حدود چه در جنس درآمد: آمد در: پ

  .دارند نفوذ خريد تصميم در كساني چه: مرجع هاي گروه: ت

  .نسبي تحصيالت مذهب، نژاد، و مليت مانند است الزم آگهي كننده تهيه براي كه ديگري اطالعات: اطالعات ساير: ث

   : از عبارتند پيام منبع ويژگيهاي  

       منبع اعتبار  -1

     ظاهري و فيزيكي جذابيت  -2

  بودن مخاطب عالقه مورد  -3

  منبع بودن معنادار   -4

 مي رسانه به نوبت تصميم چهارمين در پيام پول، اساسي، هدف تشريح از پس و تبليغ در اساسي تصميم پنج ادامه ر 

  .رسد

  : رسانه ـ4

 تجربه را مختلفي هاي رسانه و اند سرگذاشته پشت را گوناگون ادوار خود حيات دوران طول در تبليغات و بازاريابي

 پيش را گونه انقالب تحولي تبليغات اطالعاتي هاي بزرگراه عرصه و ديجيتال هاي رسانه آمدن كار روي با اما اند كرده

  .است بشري جوامع بر ها رسانه تسلط از متأثر كه دارد رو

  : از عبارتند تبليغات منظور به مناسب رسانه انتخاب در گامها مهمترين

  .تأثير نحوه و پيام رويت فراواني پوشش، سطح تعيين ـ1

  .عمده متنوع هاي رسانه انواع ميان در انتخاب ـ2
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  .پيام ناقل خاص وسيله انتخاب ـ3

  .رسانه زمانبندي درباره تصميم ـ4

 برخي به مختصر طور به كه گيرد مي قرار تبليغ مجريان استفاده مورد تبليغاتي هاي سيال عنوان به متنوعي هاي رسانه 

  :نمائيم مي اشاره آنها از

   :كامل اي رسانه تلويزيون ـ1

  .دارد معايبي و مزايا متداول حال عين در و بخش اثر بسيار هاي رسانه از يكي عنوان به تلويزيون

   : تلويزيون در تبليغ مزاياي

  حركت ، تصوير ، صدا تركيب ـ1

  حواس براي جاذبه ـ2

  باال دسترسي و پوشش توجه، ـ3

  :تلويزيون در تبليغ معايب

  زياد هزينه ـ1

  تبليغات باالي تراكم ـ2

  مخاطبان ضعيف گزينش ـ3

  تبليغ سرعت ـ4

   : ارزان اي رسانه راديو ـ2 
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 كه شود مي تلقي اثرگذار و مهم تبليغي ابزارهاي از يكي منزله به دسترس در و قيمت ارزان اي رسانه عنوان به راديو

  .دارد خود خاص معايبي و مزايا

   :راديو در تبليغ مزاياي

  عمومي و همگاني استفاده ـ1

  شناسي جمعيت و جغرافيايي نظر از عالي گزينش امكان ـ2

  .تلويزيون با مقايسه در پائين نسبتاً اي هزينه ـ3

  :راديو در تبليغ معايب

  صرف بودن سمعي ـ1

  تلويزيون به نسبت آن به كمتر توجه ـ2

  سريع پخش ـ3

   :معتبر اي رسانه مجالت ـ3 

 ديگر تبليغي رسانه هر نظير و است برخوردار تبليغات عرصه در بسزايي اهميت از موثر ارتباطي رسانه عنوان به مجله

  .دارد معايبي و مزايا

  : مجالت در تبليغ مزاياي

  بيشتر توضيح براي فرصت داشتن اختيار در ـ1

  خوانندگان نزد در باال اعتبار ـ2
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   مجالت در آگاهي طوالني عمر ـ3

  مخاطب انتخاب ـ4

  : مجالت در تبليغ معايب

   چاپ ضعيف نسبتاً كيفيت ـ1

  باال هزينه ـ2

   : هنگام به اي رسانه مطبوعات ـ4 

  .دارد نيز معايبي و مزايا البته كه كنند مي بازي تبليغات در را مهمي بسيار نقش ها روزنامه حاضر حال در

  : روزنامه در تبليغ مزاياي 

  خبري انعطاف قابليت ـ1

  هنگامي به ـ2

  عمومي مقبوليت ـ3

  زمانبندي قابليت ـ4

  :روزنامه در تبليغ معايب

  نامطلوب چاپ كيفيت ـ1

  آگهي كوتاه عمر ـ2
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 به آن از بتوانند بايد موسسات كه باالست و گسترده بسيار توان با اي رسانه اينترنت:  جهاني اي رسانه اينترنت ـ5

  .دارد معايبي و مزايا نيز رسانه اين كارگيرند به خود تبليغي مقاصد جهت در و كرده برداري بهره آميز موفقيت شكل

  :اينترنت در تبليغات -5 

  :اينترنت در تبليغات مزاياي

  هدف بازار گستردگي ـ1

  پيام درطراحي تنوع ـ2

  باال تعاملي قابليت ـ3

  اطالعات به كاملتر و سريعتر دسترسي ـ4

  باال فروش قابليت ـ5

  باال خالقيت ـ6

  بازار بالقوه توان ـ7

   :اينترنت در تبليغات معايب

  اثربخشي گيري اندازه مشكالت ـ1

  مخاطبان ويژگي بودن نامشخص ـ2

  اي شبكه ارتباط برقراري دشواري ـ3

  كنندگان رويت حجم و ازدحام ـ4
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  (دادن فريب( منفي افكار توليد قابليت ـ5

  باال هزينه ـ6

  محدود توليد كيفيت ـ7

  :ارزيابي ـ5 

 اگر بنابراين دهيم سرعت را خود اثربخشي تا كنيم مي تبليغ ما است تبليغ ارزيابي تبليغ، در اساسي تصميم آخرين

 در تواند نمي و است ناموفق تبليغ آن باشد نداشته پايداري اثر تأمل قابل علمي و هنري نكات عالرقم نتواند تبليغي

  .كند ايجاد اقدامي و حركت مخاطب

 برقرار ارتبات خوبي به تبليغاتي آگهي به آيا كه دريافت توان مي ارتباطي آثار گيري اندازه با: ارتباطي آثار گيري اندازه

  خير؟ يا است شده

  : تبليغ تمهيدات

 اين گيرد مي شكل تجاري تبليغات مخصوصا تبليغ يك آن مبناي بر كه ابعادي: از است عبارت تبليغ تمهيدات         

 محسنيان دكتر( صاحبنظران نظر به دارند نظر گير پيام ويژگيهاي و شرايط به و هستند محتوا و فرم بردارنده در ابعاد

  .دارد گذاري اثر مخاطبان روي بر تمهيداتي گرفتن نظر در با بازرگاني تبليغ كه معتقدند) راد

   : از عبارتند تبيلغ تمهيدات 

   مخاطب ذهني آمادگي  -1

  تبليغ نتايج تبين  -2

  تبليغ محور در تكرار  -3
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  تبليغ در معاني تداعي براي موضوعات ارتباط و پيوستگي  -4

   دوام  -5

  جامعه واقتصادي اجتماعي هاي زمينه گرفتن نظر در با مناسب زمينه ايجاد -6

  انگيزه وايجاد تشويق  -7

  تبليغ روند در گيرندگان پيام دادن شركت   -8

  اصول و قواعد به توجه  -9

 و دهد مي شكل بازرگاني تجاري، حوزه در را تبليغات اساس است تبليغ تمهيدات مهمترين از كه تبليغ قواعد و اصول   

  .كند مي تبليغ به اقدام قواعد اين از استفاده با تبليغ كارگزار

  :است زير شرح به گرفته نظر در تبليغ براي قواعدي تبليغات حوزه نظر صاحب همان   

  : تيليغات قواعد 

  بزرگنمايي و اغراق -

   شناسي موقعيت -

  تكرار -

  جامعه هاي برارزش تكيه -

  جامعه قبلي معتقدات از استفاده -

  پيام وضوح و سادگي -
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  ورنگ تصوير هاي جاذبه از استفاده -

  مخاطبان احساس تركيب و عاطفي هاي جنبه بر تكيه -

  مختلف هاي گروه دادن قرار مخاطب -

  (منبع( فرستنده به بخشي اعتبار -

   ادعا اثبات -

  .دارد تاكيد رسانه در عملكرد و مشترك هاي جنبه بر كه است تبليغ اساسي الزامات از ديگر يكي تبليغات چهارچوب 

    :تبليغات چهارچوب 

  دهنده سفارش سوي از شده مشخص چهارچوب در بازرگاني تبليغات موقع به و سريع سازي آماده: تبليغ سرعت  -1

  مشتري جالب و بخش اطمينان نگاه با تداوم و تبليغ در استمرار: تبليغ مداومت  -2

  تبليغ جغرافيايي حوزه در محيطي پوشش: تبليغ حوزه وسعت   -3

  پيام ارائه مختلف هاي شيوه و بصري هاي جاذبه از استفاده:  تبليغ محتواي گوناگوني و تنوع  -4

  : تبليغات كاركردهاي 

   :است كننده مصرف به فروش تبليغات نهايي هدف  -1

  .است نظر مد جامعه اجتماعي ارزشهاي تاكيد اين در همواره و كند مي تاكيد كاال يك امتياز مهم جنبه بر ها آگهي      

  :آورند مي پديد اي تازه مصرف بازارهاي ها آگهي  -2
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  دل براي كاركردهايي تازه كاالههاي براي و كنند مي ارائه اي تازه كاربردهاي گذشته كاالهاي براي تبليغات  

  .دهند مي ارايه گذشته هاي مشغولي

  :دهد مي كاهش را مصرفي كاالي قيمت تبليغات  -3

 از بيشتر بسيار كننده توليد گاهي اما شود مي قيمت كاهش موجب سبب همين به و فروش رونق باعث ها آگهي

  .بيافزايد آگهي هزينه به بايد برد مي باال فروش رونق از كه ايي صرفه

  :شوند مي توليد كيفيت بهبود باعث دائم طور به ها آگهي  -4

 ناچار به رقابت بازار كه است طور اين ها آگهي تاثير فروخت تبليغ زور به توان نمي را خورده وا كاالهاي معمول طور به

  .كند مي تنگ كيفيت بي كاالهاي براي را فضا

   :دهد مي گسترش و بسط توليد در را رقابت آگهي  -5

 و هستند  محوري شاخه 2 كيفيت و قيمت همواره بازاري چنين ودر است ضروري دنيا امروز مصرف بازار در تبليغات

   برنده پيش رقابت يعني عامل هر به توجه

  :شود مي كشور در علمي پژوهشهاي رشد باعث بازرگاني تبليغات  -6

 گرفت نظر تردر وسيع مقياسي در را كاال فروش و بازاريابي تكامل توليد توان مي علمي پژوهشهاي و تبليغات ارتباط با

 و پويا را تبليغات كه بازاريابي در و كاال انواع در نوسازي و تحول از تا شود مي قادر كننده مصرف توجه اين نتيجه در

 از بهرمندي و تبليغات مفهوم تر علمي راستاي در تا كند مي كمك تبليغات كاركردهاي اين. ببرد سود كند مي بازسازي

     .شود برداشت جامعه در موثري هاي قدم آن پنهان  نتايج

  :  ( پيام  نويسنده و  گوينده ( رسان پيام ويژگيهاي

   بودن اعتماد قابل -2  كفايت - 1 بعد دو در مخاطبين وسيله به او پذيرش ميزان يعني رسان پيام اعتبار:  اعتبار ) الف
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  بودن اعتماد قابل و متخصص -1

   ندارد شخصي نفع كه نمايد وانمود طوري ظاهرا -2

   افراد قراردادن تاثير تحت -2

  رسان پيام به مخاطب تمايل و داشتن دوست -3

  . نمايد جذب و جلب را مخاطب عالقه: جذابيت  )ب

  ... و تحصيالت ، جنس ، شغل ، سن چون مسائلي مشابهت يا سازي همانند -1

  ( جذاب و محبوب و آشنا هاي چهره از استفاده ( محبوبيت  و آشنايي -2

 نداشتن ابهام و بودن روشن(  پيام در تاخر و تقدم اثر و استدالل  پيام ساختار -1) : پيام ماهيت: (  ارتباطي وسيله  )ج

    مخاطبان احساسات انگيختن بر و درك   <--  پيام

 ، بودن صريح ، ترغيب:  پيام جاذبه  - 3    پيام محتواي در تنوع ، پيام تكرار ، بودن فهم قابل:  پيام سبك   -2 

   احساسات تحريك

  : مخاطبان ويژگيهاي 

  ... و تحصيالت خصوص در سنتي هاي نظريه ، مخالف يا مشترك نظرات نقطه <-- )  مرد و زن : ( جنسيت -1

  ( سختي به عقيده تغيير ، نظري بلند : ( نفس عزت -2

  ( عكس بر و راحت پيام ، آسوده و خوشحال شخصي ، زندگي آرام محيط: (  مخاطب پيشين تجربه -3

   :اقناع و تبليغ مختلف هاي شيوه
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 به مرحله و تدريجي روش - 5    تمثيلي روش - 4   الگويي روش -3    تفكر انگيزش روش  -2  همراهي روش  -1

   مرحله

 تداعي روش -8)    رساني خبر روش -2  پراكني شايعه روش -1: ( مستقيم غير روش  -7    استداللي روش  -6

   ( فرد به جمع اثر ، شونده تبليغ ترساندن ، شونده  تشويق  تحريم ، تبليغي پيام تكرار ، سازي شبيه طريق از( معاني

   شعاري روش -9

  :تبليغ هاي شيوه از يك هر گيري بكار براي ذيل موارد رعايت

  انسانها نهفته استعدادهاي و نظرات گيري بكار و شناخت -1 

    وجدان كردن بيدار و اخالقي وجدان بكارگيري -2

   ( بصري و سمعي ، نمايش ، تمثيل ، حكايت ( محسوس روشهاي از استفاده -3

  ها گروه و ها دسته تمامي حال شامل و جامع ريزي برنامه و طرح -4

  ( كند فرق...  و ، جوانان ، كودكان ( مخاطبين با متناسب -5

   محبت و مهر از سرشار و نرم سخن ، متين بايد -6

   :تبليغ روشهاي  

 دستگاه اگر و ميكند اثبات را خود مطلوب پيام شيوه و نفي را رقيب پيامهاي و مشابه هاي شيوه همه:  اثبات و نفي -1

 در روش قديمترين و ترين مشهور و داشت خواهند بيشتري راندمان كنند برخورد منطقي و طرفي بي با تبليغي هاي

  . است تبليغات عرصه
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 رايج روشهاي از يكي كه سگها معروف و ساده آزمايش طريق از و نموده مطرح پاولف را شيوه اين:   سازي شرطي -2

 در نامربوط شرط وسيله به شده مشروط نامربوط عامل يك عنوان به پيام روش اين در كه باشد مي خطرناك خيلي و

  .شود مي تنفيذ جامعه

 ميان در تجاري تبليغ و سينما در سينمايي فيلم قطع مثل آن اجتماعي زمينه و پيام موضوع به بسته: ناگهاني طرح -3

 پي و مرتب اگر  است محدوديت داراي و باشد مخاطب شديد توجه و عالقه مورد و طرح زمينه شود سعي بايد و.  آن

  .دهد مي دست از را كاربردش گيرد صورت پي در

 رشد موجب روش اين و داده تشكيل تفكر و تعقل را روش اين اساس و بوده روش ترين مفيد و بهترين: استداللي -4

  : آن الزم شرط دو و شود مي ملي فرهنگ سطح ارتقاي و جامعه

     گوشي و  چشمي ، فرهنگي رشد و سوادي بي كاهش و عمومي دانش سطح آرايش) الف 

 مي مبلغ استدالل قدرت نيز و عمومي فرهنگ و معلومات و سواد گرو در آن ميزان.  ميشود تبليغ كه پيامي حقانيت) ب

   . دارد كاربرد نيز اقتصادي و سياسي تبلطغات در.  باشد

) رود مي كار به نگرشها تغيير در. (  است  پيام گيرنده در كردن نفوذ آن هدف كه است ارتباطي فرايند:  ترغيب يا اقناع

  .شود مي نزديك رويداد پيام يك به طرف يا گروه دو هر آن در كه سويه دو فرايند يك و

  : پيام تنفيذ مراحل

  آگاهي -1 

 با مبلغ و داشته پذيرش براي انگيزه و عالقه مخاطب كه شود مي واقع موثر زماني پيام(  مندي عالقه و توجه جلب -2

 و تنش ايجاد موجب شايد صورت اين  غير در و مطرح جامعه سطح در را پيام زيبا و هنري خاص قالبهاي از استفاده

  شود اجتماعي مشكل

   پيگيري و پذيرش -5     تجربه و آزمايش - 4      ارزيابي -3
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  : القايي و اجرايي شيوه نظر از تبليغ انواع

 در كرنا و بوق و لعاب و رنگ با چند هر پروا بي و صريح طور به را خود پيام مبلغ روش اين در:   مستقيم تبليغات) الف

 كه است آن پيام  گيرندگان براي مستقيم تبليغات فايده مهمترين و كنند مي ابالغ خود مخاطبين به تصوير يا متن قالب

 و مختارند آن رد يا پذيرش در و گيرند نمي قرار غافلگيري معرض در و بوده خبر با مستقيم پيام بودن تبليغي از آنها

 گذاري تاثير جهت در وسايل و ابزارها  اكثر از بكارگيري و آن  عامالن براي عمل ميدان بودن گسترده همچنين

  . است برخوردار سريعتري

 غير پيامها تبليغي اهداف شيوه اين با و نداشته صريح و علني ظهور و نمود تبليغات اين:  مستقيم غير تبليغات) ب

 امكانات همه از نميتوان آن هاي برنامه و طرح تنظيم براي.  شود مي صادر و منتشر محسوس غير و پنهان ، مستقيم

 احوال و شرايط و عوامل و بوده زياد  تجربه و اطالعات و هوشمندي و زيركي ، سازي آماده نيازمند و كرد استفاده

 شوند مي داده عبور منتظره غير يا و پنهان ، نامرئي كانالهاي از پيامها - 1:  از عبارتند آن ويژگي و طلبد مي را مختلف

 و روش از -3 شود مي تحميل آنها به واقع در و كنند مي دريافت را آنها غافلگيرانه طور به بارها مخاطبان معموال  - 2

 بيني پيش حوادث و آمده پيش فرصتهاي از بيشتر آنها  ساز و ساخت بلكه نميكند ي پيرو مشخصي و منظم قاعده

  . شود مي برده سود نشده

   (عموم طور به تبليغات ( تبليغ انواع

 واقع در.  خدمات يا كاال خريد به مردم ترغيب منظور به ارتباطي وسايل بردن بكار) :  بازرگاني(  تجاري تبليغات -1

 كاالهاي و وسايل <-- گر تبليغ براي بيشتر سود كسب به منجر كه است  عقالني رفتار جاي به شرطي رفتار جايگزين

  .شود مي تبليغ موسسه اعتباري يا تجاري

 انتخابات در آراء كسب و عمومي افكار ساختن همراه جهت سياسي هاي نهضت و احزاب هاي فعاليت:  سياسي -2

 خارج و داخل در خود حيثيت و مشروعيت افزايش براي رژيم و دولتها يا و كنند مي  خود هاي آموزه ترويج به اقدام

  .بردند مي كار به مخالفان روحيه تخريب  و مردم روحيه حفظ جهت كشور
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   آموزشي -3

 مي انجام مربوطه سازمانهاي بوسيله...   و فرهنگي يا بهداشتي امور پيشبرد براي: علمي و بهداشتي ، اجتماعي -4

  .دهند

   : تبليغات شناسي روان  در دخيل عوامل

 در و ميگردد اطالق خاص رويداد يك برابر در عاطفي شديد واكنش به افراد تحريك آمادگي بر:  پذيري تلفيق -1

 موضوعي و  است بيشتر پذيري تلفيق شدت باشند شده انگيخته بر عاطفي نظر از و شده هيجان دچار كه وضعيتهايي

 تدريج به ديگران و والدين ترتيبي هاي شيوه و پذيري جامعه فرايند تاثير تحت كودكي دوران از كه اكتسابي است

 هماهنگ واقع در و بوده متفاوت انسانها رواني و شخصيتي ساختار حسب بر  آنان نظر و ميل موافق كه هايي واكنش

  .ميكند پيدا شكل اجتماعي هنجارهاي و ارزشها

 از تقليد به منطقي غير طور به اراده بدون و گرفته تاثير تحت تر زود همچشمي دليل به افراد:   گروهي چشمي هم -2

 شدن گرفتار واقع در و ميدهند نشان ها گروه با را خود پيوستگي و بستگي ناخودآگاه و داده انجام را كارها ديگران

  . است خلق انبوه در را انساني

 در خوب و بيني خوش احساس نوعي خاص موضوع خصوص در تبليغات تكرار اثر در:  انتقال و معاني تداعي -3

  . ميشود ايجاد خاص كاالي يا موضوع آن از استفاده و خريد جهت ترغيب نوعي و ايجاد مخاطب

 م باطل قبال را چيزهايي فرد آنكه تا فرد در گذاري تاثير براي است تكنيكي يا فرايند شويي مغز:  شويي مغز -4

 مي انجام هيجان و فشار غالبا و بپندارد دروغ داشته قبول كه  را چيزهايي عكس بر و قبول واقعيت عنوان به يدانشت

   بدني تنبيه نه گيرند

   

  :جديد دنياي در تبليغات شرايط يا اصول
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.  گيرد مي بكار را باشد مي رفتار  آن استمرار و تائيد موجب كه رفتارهايي  تلقين ضمن مبلغ:  الحاقي رفتار وضع اصل-1

   مشتري جلب ي برا سمفونيك موسيقي اجراي مثل

 طور به مردم سازي همراه هدف با مردم مطلوب و خاص هاي مناسبت از مبلغ استفاده: مطلوب پيوستگي اصل -2

  .كند مي اقدام خود تبليغ به نسبت هيجاني شرايط ايجاد با پيوسته و مستمر

   مردم رواني وضع به توجه سينما، ستارگان ß تجاري تبليغات ، مشهور افراد از استفاده:  ساختن متقاعد اصل -3

  است؟ سئواالت اين به پاسخ مستلزم تبليغات امر تحليل

   (كيست؟ مبلغ ( ميدهد انجام كسي چه را تبليغ-1

  (چيست؟ دهد مي افراد به كه پيامي(  ميكند؟ تبليغ را چيز چه-2

 وضع ، تحصيالت ، طبقه ، اجتماعي نقش ، فرهنگ ، شخصيت چون جزئياتي به ( هستند؟ افرادي چه مخاطبين -3

  چيست؟ تبليغات از حاصل نتيجه نهايت در و سياسي و ورزشي و هنري ديدگاههاي و اقتصادي

   

  : عمومي افكار گيري شكل

 محدوده و زماني مقطع يك در و خاص موضوع خصوص در جامعه افراد از  گروهي و شخصي نظر اظهار واقع در

  .گيرد مي شكل...  و ليدئولوژي  ، رواني   ، زيستي  ، فرهنگي چون عواملي پيرامون در جغرافيايي

   

...  و سياسي احزاب ، دولتمردان و رهبري ، تبليغ وسايل ، سياسي نظامهاي چون عواملي:  عمومي افكار در موثر عوامل

 توانند مي تبليغي و اي رسانه امكانات و ابزارها از استفاده و حاكم سياسي نظامهاي فكري خط اختالف توان مي و بوده
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 برداري بهره گراني و تورم  ،  انتخابات جمله از مختلف هاي عرصه در عمومي افكار قراردادن تاثير تحت در زيادي تاثير

  .بنمايند الزم

  : اجتماعي پذيرش يا عمومي افكار در تبليغات نقش

 و آورد پديد بار نخستين براي را جديدي نسل جامعه در ميتواند كه دارد قدرتي چنان)  تبليغي ( جمعي ارتباط وسايل

 واقع در و فراواني و وسيع سطح در جمعي ارتباط وسايل بالقوه قدرت مرتن و رسفلد الزا پل چون انديشمنداني

 شده مطالعه بسيار هاي طراحي و ريزي برنامه با امروزه.   ميباشد كاري انجام براي مردم  افكار تقويت و تحريك

 اينكه خالصه و گيرد مي انجام مبلغين منافع و اهداف جهت در آنها ادراك تشكيل و انسانها در رفتار تغيير توانايي

  (القا (بدهد انسان به را اي تازه ذهنيات و اعتقادات ، تصورات تواند مي امروزه تبليغات

   : افراد ذهني تفكر در تبليغات تاثير جهت نكاتي رعايت

  ( باشد روشن و كوتاه و ساده ، ها اعالميه و ها برنامه ، ها بيانيه بايد :(سادگي-1

   ( بهتر درك جهت موقع به و بجل تكرار : ( تكرار-2

  .شود مي مال بر زود كه كوچك نه بزرگ هاي دروغگويي و اغراق: (  نمايي  بزرگ و گويي اغراق -3

  ( كند ايجاد را پيوستگي و استمرار : (مطلوب پيوستگي ايجاد-4

  (.شود پرداخته سياستها و عقيده توصيف به فرد به پرداختن بجاي : (فريبنده هاي بافي كلي -5

   : تبليغي پيام يك تاثير افزايش عوامل

   رفته بكار واژگان-1

  .دارند حمايتي حالت كه پيامهايي -2
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   داشت خواهد بيشتر تداوم  باشد تر طوالني چه هر تبليغ -3

   ( شود ذهن ملكه( شود تكرار بيشتر و مدت دراز پيام-4

   

  ها عمومي روابط در تبليغات  هاي وتكنيك فنون

 وابزارهاي فنون از استفاده با فهمي وهم تفاهم به رسيدن منظور به مخاطب و سازمان بين گفتمان را عمومي روابط اگر

 نشريه( نوشتاري هاي تكنيك از يك هر به راجع مختصري توضيع به فصل اين بدانيم،در وگفتاري نوشتاري و ارتباطي

 هاي تكنيك)آگهي وگزارش مطبوعات،آگهي به اليي،پاسوخگويي هاي بروشور،برگ ،انتشار خطي،آرشيوتخصصي دو

 كاركنان،برگزاري آزاد ،تريبونمشورتي هاي هسته اندازي مطبوعاتي،راه سخنراني،سفرمطبوعاتي،معاشرت( گفتاري

  .پردازيم مي)واساليد متحرك،عكس ويدئويي،فيلم مجله( ديداري هاي تكنيك) همايش مراسم،برگزاري

   

  ديداري فنون

  (جهان مختلف س دستاوردهاي. (است عمومي روابط در عمده فنون از يكي نمايشگاه برگزاري: نمايشگاه -1

 در. گيرد مي قرار بازديدكنندگان ديد معرض در سازمان خدمات يا محصوالت ان در كه است محلي نمايشگاه از منظور

 رنگي،تابلوهاي نموداري تابلو،عكس فيلم،نصب نمايش ازقبيل ارتباطي ابزارهاي ساير از توان مي نمايشگاه

  .كرد استفاده...و گردان،تراكت

  :كرد تقسيم نوع دو به مخاطب لحاظ از توان مي هارا نمايشگاه كلي بندي تقسيم دريك

 از توان دهد،مي مي قرار مخاطب را خاصي گروه معموالً كه نمايشگاه نوع اين از بازديد براي ـ عمومي نمايشگاه الف

  .كرد دعوت جامعه اقشار كليه
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 كتاب نمايشگاه برگزاري مثل.شود مي برگزار سازمان يك مخاطبان از خاصي طيف براي -تخصصي نمايشگاه -ب

  .ايد مي شمار به تخصصي نمايشگاه يك كتاب نمايشگاه مقابل در كه پزشكي

  (آل ايده نمايشگاه يك گزاري بر جهت:(نمايشگاه برگزاري در مؤفقيت عوامل

 ساالنه برنامه اجزاي از يكي عنوان به كه است نمايشگاهي تقويم داشتن نمايشگاه برگزاري در مؤفقيت عامل اولين-1

 ومحصوالت برگزاري نظر،اهداف،نحوه مورد ،مخاطبان نمايشگاه برگزاري توان بايد نمايشگاهي تقويم در دارد ضرورت

  .باشند مشخص ارائه قابل خدمات يا

 ويژه به غرفه اصولي طراحي بر افزون منظور اين براي. است غرفه نمايشگاه،مديريت برگزاري در عامل دومين -2

 در داران غرفه منظم حظور: قبيل از مواردي به توجه نمايشگاه موضوع وروشني تركيب سادگي اصول رعايت

 شركت با ارتباط ايجاد در كنندگانيشگامي بازديد به دربارةنمايشگاه،احترام مردم به موقع به رساني غرفه،اطالع

  .دارد اهميت بسيار كنندگان بازديد هاي پرسش به ومشتاقانه كامل پاسوخگويي و نمايشگاه در كنندگان

 بخشهاي نمايندگان واقع در كه است نمايشگاهي رابطان دهي سازمان نمايشگاه برگزاري در مؤفقيت عامل سومين -3

  .ها نمايشگاه دائمي خانه دبير نام به تشكيالتي قالب در هستند سازمان مختلف

  :نمايشگاهي ابزار از بهنه استفاده دستورالعمل

 بين مخاطب،آنهارادرفاصله براي مناسب ديد امكان ايجاد منظور به كنيد دقت مات ياخد محصوالت عرضه هنگام به -1

  .قراردهيد اززمين متري سانتي180تا80

  .كنيد حاكم مختلف هاي غرفه بين واحدي گروه گرافيك مثل خاصي هنري ازفنون استفاده با -2

 مي تهيه كه خاصي نظرخواهي هاي دربرگه نمايشگاه برگزاري چگونگي نظرخودرادربارة بخواهيد كنندگان ازبازديد-3

  .شود مي پيشنهاد نيز ازدفتريادبود استقاده.كنند منعكس كنيد
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 تا كنيد انتخاب ساخت جزيره شكل به توان مي راكه اي غرفه امكان صورت در كنيد سعي غرفه طراحي در -4

  .كنند تماشا را شما غرفه بتوانند طرف چهار از بازديدكنندگان

  .ببرد نمايشگاه جاذبيت افزايش براي را استفاده نهايت ورنگ پردازي نور از-5

  .كنيد دعوت نمايشگاه بازديد براي سازمان مهم مخاطبان از-6

  .كنيد استفاده نيز رنگي،كاتالوگ گردان،نمودارهاي فيلم،تابلوهاي بروشور،نمايش مثل عمومي روابط فنون ساير از-7

 طريق از نمايشگاه برگزاري جزئيات)خبري مطبوعات(خبري كنفرانس وبرگزاري نمايشگاه برگزاري از قبل روز سه -8

  .برسانيد مردم عموم اطالع به ومطبوعات ها رسانه

 وانتظارات ها ها،دستاورد كاستي فهرست همراه نمايشگاه برگزاري نحوه از كامل گزارش نمايشگاه پايان در -9

  .كنيد منعكس سازمان مديريت به احتمالي

 و ها عكس شرح است الزم دارند خارجي كننده احتماالًبازديد كه هايي نمايشگاه به المللي بين هاي نمايشگاه در -10

 داشته كامل اشنايي زبان اين با ها غرفه كاران اندر دست از يكي وبايد شود درج انگليسي زبان به نمودارها توضيحات

  .باشد

 منظور اين براي هستند مخاطبان با ارتباط وايجاد رساني اطالع براي خوبي هاي فرصت نمايشگاه هاي برنامه -11

  .شود مي توصيه انتشارات انواع وتوضيع ترويجي هداياي توضيع مختلف مسابقات برگزاري

 عمومي روابط بخش در كاركنان براي سازمان عملكرد يا كتاب نمايشگاه مثل مختلف هاي نمايشگاه برگزاري -12

  .است برخوردار بسياري اهميت از داخلي
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  :تيپ ويدئو يا ويدئويي نوار - 2

 هاي فن،كاربرد اين در است گرفته قرار توجه مورد ها عمومي روابط در ازآن اخيراًاستفاده كه است جديدي فنون از

 وپخش ،آموزش ها فعاليت  تصويري ومراسم،نمايش ها برنامه تصويري ضبط كاركنان براي فيلم ازنمايش ويدئو

 اين بر كه ايد مي بعمل آن از جديدي واستفاده است رفته فراتر بسته مدار تلويزيون از استفاده با برنامه همزمان

 برنامه صورت به ماه يا هفته مثل معيين زمان يك طول در سازمان به مربوط تصويري هاي وفعاليت اخبار اهم اساسي

 همكف طبقه يا غذاخوري سالن مثل سازمان وآمد رفت پر محيط ودر شود مي تهيه الزم گفتار با همراه كوتاه تصويري

  .گيرد مي قرار كاركنان ديد معرض دزر

   

  :رجوع ارباب وراهنمايي راهنما تابلوي -3

 جلب رادر بارزي نقش تواند مي كه است عمومي روابط مهم بسيار وظايف از رجوع ارباب واصولي صحيح راهنماي 

 خدمت به كه است فنوني جمله از سازمان ورودي در راهنما تابلو نصب منظور اين براي. كند ايفا رجوع ارباب رضايت

  .شود مي گرفته

  .باشد واتاق طبقه نظر از سازمان مختلف هاي واحد استقرار وضعيت نشانگر بايد راهنما تابلوي

 با رابايد پيام.باشد همراه عكس با بايد رسد مي عموم اطالع به همگاني هاي رسانه در كه هرخبرومطلبي: عكس-4

  .كرد همراه وتصوير وكالم نوشته

 تبليغ جهت وبه خود سازمان اهداف به دستيابي براي آن از توانند مي ها عمومي روابط كه فنون از يكي:سينماي فيلم-5

  .است سينمايي فيلم ببرد،ساخت بهره...و رساني اطالع ترغيب

   

  (استريپ فيلم( اساليد-6
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  .نمود منعكس)اكران(سفيدوصاف پرده روي بر را آنها ثابت تصوير توان مي پروژكتور كمك به كه هستند توليداتي:الف

  :خبري هاي اطالعيه-7

  (وراديو تلويزيون مخصوص(    آنونس-3نويس زير -2تيزر - 1شامل

   .هستند امروز جهان ارتباطي ومسلط مؤثر ابزارهاي تلويزيون خصوص وبه راديو اينكه دليل به

   

  دوم بخش

 در آن از توان مي كه است ابزاري سخنراني. است سخنراني شود مي گرفته بكار عمومي روابط در كه فنوني از يكي

  .داد ارائه زياد اي عده به را پيامي كوتاه مدتي

 به وچهره حضوري رساني اطالع ونوعي شود گرفته كار به رساني واطالع مختلف،آموزش مراسم برگزاري در فن اين

 اثرگذاري دهد ارائه شنوندگان به الزم مهارت با را محتوايي پر سخنان بتواند سخنران واگر رود مي شمار به چهره

 شكل بهترين در فن اين از اينكه براي ها عمومي روابط. شد خواهد بيشتر مراتب به رساني واطالع ارتباط وجريان

  .كنند اقدام ياسخنگويان سخنران دفتر ايجاد به توانند مي. كنند برداري بهره ممكن

 وآن گيرند مي قرار آموزش تحت دارند سخنراني ايجاد رابراي الزم استعداد كه وكارشناساني مسئوالن دفتر اين در

  .شوند مي كار به مشغول شوند دار عهده را سخنراني متون نوشتن مسئوليت توانند مي صرفاً كه كارشناساني از دسته

 افكار نيازهاي سخنراني متون تهيه در عمومي روابط سنجي افكار بخش مطالعات از استفاده بايد سخنرانان دفتر

 ساده يعني ارتباطي زبان ركن دو به مطالب نوشتن ودر دهد قرار سخنراني متن تهيه معيارهاي لوحه سر در را عمومي

  .باشد داشته كافي توجه نويسي وكوتاه نويسي
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  :سخنراني فن از بهينه برداري بهره دستورالعمل

  :سخنراني متن تهيه -1

 ومحل سخنراني موضوع آنان،انتخاب هاي ويژگي و سخنراني مخاطبان سخنران،شناسايي شناسايي اول مرحله

  .است سخنراني

 شناسي روان كلي طور وبه وي گاههاي تكيه جمله از سخنران هاي ويژگي گرفتن نظر بادر عمومي روابط كارشناس

 و جنسي ونسبت سني ميانگين ازقبيل آنان هاي وويژگي مخاطبان مطالعه به او واهداف اطالعات وسطح سخنران

  .پردازد مي آنان هاي وگرايش تحصيالت،ديدگاهها سطح شغلي وضعيت

  :دوم مرحله  

 اين در. دارد مي بر گام سخنران با گفتگو يعني سخنراني ومحل موضوع گرفتن نظر بادر عمومي روابط كارشناس

   شود مي روشن سخنراني هاي وپرسش سخنران محوري ديدگاه سخنراني از هدف مرحله

  :سوم مرحله

  .كند مي اقدام سخنراني متن در گنجاندن براي نياز مورد اطالعات تهيه به تحقيق انجام با عمومي روابط كارشناسي

  :چهارم مرحله

 اصلي بخشهاي مرحله اين در.بپردازد سخنراني متن ونوشتن اطالعات سازماندهي به بايد عمومي روابط كارشناسي

 نيز گيري نتيجه دربخش. شود مي نوشته هستند گيري ونتيجه انسان مطالب/مقدمه شامل كه سخنراني متن

  .شوند مي مطرح نتايج بيان شكل وبه كوتاه صورت به اصلي نظرگاههاي

  :پنجم مرحله 
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 به سخنران آمادگي براي را سخنراني ومتن كند مي انتخاب را سخنراني متن وعنوان تيتر عمومي روابط كارشناسي)الف

  .دهد مي او

 ارايه به نوبت نداشت مشكلي نظرمحتوا از وسخنران شد آماده سخنراني متن اينكه از پس-سخنراني انجام)ب

  .رسد مي سخنراني

 خبراز تهيه برنامه اجراي سخنران از دعوت سخنراني محل مناسب فضاسازي مرحله اين در عمومي روابط نقش

  .است سخنران ومعرفي سخنران نياز مورد وسايل ،تامين صوتي وسايل كنترل مراسم از وعكسبرداري سخنران،تصوير

   مطبوعاتي سفر-2

  .است سازمان عملكرد از رساني اطالع راستاي در مطبوعات از بهينه استفاده براي عمومي روابط فنون از يكي

 خود مطالب درج رابراي مطبوعات صفحات از توجهي قابل حجم مطبوعاتي سفرهاي انجام با تواند مي عمومي روابط

  .آورد بدست

 سازمان واقدامات طرحها از بازديد براي آنان واعزام مطبوعات خبرنگاران از دعوت مطبوعاتي منظورازسفرهاي

  .است مطبوعات خوانندگان به آنان وانعكاس

 برنامه ر مبتني بايد مطبوعاتي وسفر شود مي آغاز مطبوعات نمايندگان از دعوت با مطبوعات ساختن فراهم مقدمات

 طرحها حركت خبرنگاران،زمان از دعوت قبيل از آن وجزئيات سفر انتها تا ابتدا از كه اي بهگونه. باشد دقيق ريزي

 نياز مورد امكانات سفر راهنماي اقامت ومحل سفر طول در مهمانان از پذيرايي اسكان،نحوه محل بازديد قابل واقدامات

 اعزامي خبرنگاران به سخگو پا وافراد طرحها درباره اعزامي خبرنگاران به پاسخگو وافراد طرحها مسير در تردد ،نحوه

 اعمال خبرنگاران بين شودتبعيض دقت وبايد باشد گرفته قرار مشخص بندي زمان براساس سفر درباره طرحها درباره

   .نشود
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  :آخر نكته

  .نشود منحصر مطبوعات وبه كرد دعوت نيز را وتلويزيون راديو خبرنگاران بايد مطبوعاتي سفر در اينكه

  :مطبوعاتي معاشرت -3

 برداري بهره. شود مي محبوب آن از وآگاهي براقطارعمومي گذاري تأثير براي عمومي روابط ابزار مهمترين ها رسانه

 منظور اين براي. است ها رسانه ونمايندگان خبرنگاران با وصميمانه تنگاتنگ ارتباط ايجاد نيازمند ها رسانه از بهينه

 مطبوعاتي مهماني يا مطبوعاتي معاشرت هاي شيوه اين از يكي. بود آنان با ارتباط رسمي غير هاي شيوه دنبال به بايد

 توسعه آن از وهدف شوند مي دعوت دوستانه محيط يك در نهار حرف براي خبرنگاران كه ترتيب اين به. است

 آنان به خبرنگاران با گفتگو الي درالبه تواند مي اطالعات گاه ارتباطي چنين در. است رسمي وغير دوستانه ارتباطات

  .شود منعكس

 اين در.شود مي پيشنهاد ازآنان باهريك دوستانه نظر وتبادل گفتگو انفرادي صورت به خبرنگاران از دعوت ديگر ترتيب

 هاي آگاهي كسب براي خبرنگار تا آيد فراهم ومحيطي شود داده قرار خبرنگاران اختيار در اصلي فرصت بايد ها نشست

   .شود ترغيب سازمان درمورد بيشتر چه هر

 گروههاي يا خبرگزاري مطبوعات دفاتر در ها رسانه با ارتباط بخش مسئوالن ويا عمومي رابط مسئول حضور بعدي نوع

  .است وتلويزيون راديو

  .است آنان هاي خانواده با همراه سازمان جشن مراسم در حضور براي خبرنگاران از دعوت ديگر شيوه يك

  :مشورتي هاي هسته اندازي راه -4

 مؤثري مشاركت سازمان سازي تعمير جريان در بتواند تا است عمومي روابط عمده وظايف از يكي مديريت با مشاوره

 فعاليتي هاي فرضيه در عمومي روابط تشخيص وبرپايه سازمان نيازهاي س براسا نظرمشورتي ارائه براي.باشد داشته

   .گيرد مي شكل سازمان
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 ويا گرفته قرار عمومي افكار بررسي معرض در كه گيرد مي قرار وبررسي بحث مورد موضوعاتي ها هسته اين در

 وظيفه ها هسته اين واقع ودر شود تبديل تصحيح به خام اطالعات مشورتي هاي هسته در كه رود مي آن احتمال

 ها رسانه محتواي تحليل طريق از ها هسته در بررسي براي خام اطالعات.شوند مي دار عهده را سازي تصحيح

 هاي شايعات،نامه وتحليل وتجزيه بندي سازمان،جمع مسئوالن با مردم و كاركنان حظور با گفتگو افكارعمومي سنجش

  .شوند مي تهيه دريافتي هاي وپيشنهاد مردم

  :مراسم برگزاري-5

 برون يا درون تواند مي مناسبت.است عمومي روابط در متداول ازفنون مختلف هاي مناسبت در مراسم برگزاري

 وبرون سازماني درون هاي مناسبت جدول تهيه عمومي روابط در مهم كارهاي از يكي منظور اين براي.باشد سازماني

 مورد هابرنامه مناسبت جدول كندودر اقدام مراسم ريزي برنامه به بايد عمومي روابط آن از پس. است مهم سازماني

 منظور را عمومي روابط فنون از فهرستي مناسبت براي باشيدكه داشته توجه كند مشخص مناسبت براي را خود نظر

 سخنراني،برپايي اسراد نويسي پارچه ل مثا براي.  داريد گرامي باشكوه شكلي به را مناسبت آن بتوانيد تا كنيد

 درون مهم مناسبت يك بزرگداشت در تواند مي بروشور يا پوستر خبري،چاپ مسابقه،كنفرانس نمايشگاه،برگزاري

   .گيرد قرار توجه مورد سازماني

  :همايش برگزاري-6

 به همايش. گيرد مي قرار استفاده مورد رساني واطالع نظر تبادل منظورآموزش به عمومي روابط در كه است ازفنوني

 ترين آسان و بهترين و گيرد مي قرار لعه مطا مورد موضوعي هر در جديد هاي روش آنها در كه شود مي گفته تجمعي

 ؛اهداف؛تشكيل عنوان تعيين شامل اقداماتي همايش برگزاري از قبل و شود مي برگزيده امور كيفي ارتقاء براي راهها

 تعيين و سخنرانان و مدعوعين از دعوت مكان ؛طراحي همابش مدت و زمان تعيين كاري گروهاي و برگزاري ستاد

 براي ويژه خبري ستاد بك تشكيل.  گيرد مي صورت قطعنامه تدوين گروه در همايش نهايي قطعنامه تهيه براي افراد

 مي همايش.  باشد داشته دنبال به را همايش مناسب خبري پوشش تواند مي كه است كارههايي جمله از نيز همايش
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 نوع كه كرد اشاره سمينار و ؛سمپوزيوم ؛كنگره كنفرانس توان مي آنها جمله از كه باشد داشته مختلفي هاي گونه تواند

  . دارد كاربرد ها عمومي روابط در بيشتر آخر

 جملهفنوني از سازمان يك هاي دستاورد و توليدات اقدامات طرحها از بازديد برنامه يا تبليغاتي سفر – تبليغاتي سفر -7

 باور آنان در و سازد آشنه آنها سازمان اقدامات و ها دستاورد با نزديك از را مطلوب مخاطبين است صدد در كه است

 ؛ اقدامات و طرحها از بازديد در تبليغاتي سفرهاي هاي ريزي برنامه در كند ايجاد سازمان هاي پيشرفت به نصبت عيني

 داشته پي در را بيشتري بخشي اثر تواند مي طرحها از آنان بازديد كه گروهايي و افراد فهرست بايد عمومي روابط

   . كند تهيه باشد

 كارگري ؛ كارمندي قشر مثل: جامعه هاي قشر از يك هر و جمعي ي ها رسانه ؛خبرنگاران فكري رهبران از دعوت

 و سازمان  تواند مي سازمان دستاوردهاي و طرحها از آنان بازديد براي توضيح ارائه و دانشجويان ؛ آموزان ؛دانش

  . كند معرفي مردم به خوبي به را آن پيشرفتهاي

 كرد مالقات سازمان مدير با انفرادي طور به كاركنان از هريكً اوال – مديريت و كاركنان بين پاسخ و پرسش جلسه -8

   بگذارند ميان در وي با را خود مسائال هاو سئوال و ،نظرات ديدگاهها و. 

 بر در را هايي پاسخ خود متن در تواند مي كه مدير توسط كلماتي بيان از پسً  معموال عمومي نشست يك درً ثانيا

 ارائه را الزم پاسخهاي سازمان مدير تا كنند مي طرح شفاهي يا و كتبي طور به را خود سئواالت كاركنان باشد داشته

   كند

  : آزاد تريبون -9

 با عمومي روابط شيوه اين ؛در شود مي ياد آزاد تريبون نام به آن از كه مديريت و كاركنان بين آزاد جلسات برگزاري 

 ؛ كنند شركت آزاد بحث جلسه در تمايل صورت در تا كند مي خواست در داوطلب كاركنان كليه از اي اطالعيه صدور

   اداره ت جلسا اين عمده هاي ويژگي ار يكي.  كنند مي برگزار معين روز يك در را جلسه قبلي اعالم با آنگاه
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 گيرد مي صورت جلسه دبير عنوان به كاركنان بين از نفر يك انتخاب با كار اينً  ومعموال  است كاركنان خود توسط آن

 پاسخ مربوط مسئول و سازد مي مطرح را خود نظرات نكته شفاهي و آزاد طور به كاركنان از يك هر جلسات اين در.

  . دهد مي ارائه را الزم

  : چهره به چهره گفتار -10

 سازماني درون و شخصي محيط يك در نفر چند يا دو بين گفتن سخن از است عبارت چهره به چهره و رو در رو گفتار

  . هستند مواجه دفعات به گفتار نوع اين با روزانه عمومي روابط مسئولين كه

 رو گفتار و شود مي استفاده اختصاصي و ؛تشويقي ؛ترغيبي ؛صادقانه مودبانه گفاتر و كلمات ازً غالبا گفتار نوع اين در 

 آنچه چهره به چهره گفتار رد و.  شود مي عكس بر و كننده مراجعه كاركنان با مديران ارتباطي كانال و اصلي ابزار رو در

) چگونه) (  چرا( كار اين بگوييم بلكه ؛ شود انجام بايد كار اينً مثال نگوييم كه است ؛آن كند مي كمك اهداف پيشبرد به

  . شود انجام بايد

  ( تلويزيوني و مطبوعاتي( خبري كنفرانس -11

 رسانه طريق از سرعت به داند مي مناسب و مهم و ضروري سازمان كه اخباري و اطالعات كه است گفتاري مواقع در

 و  - نظرات – طرحها تواند مي عمومي روابط كه چرا.  است مثبت اقدام يك اين و رسد مي عموم اطالع به جمعي ي ها

 سئوال دارد احتمال ها كنفرانس گونه اين در البته.  كند بيان جمعي ارتباط وسبله به و نمابندگان حضور به را خود اهداف

 را كافي تسلط و تجربه – آمادگي بايد دهد مي پاسخ سئواالت به كه شخصي و بيايد پيش كننده محكوم و انتقادي ها

 از دعوت بر عالوه ، خبري هاي كنفرانس در معموال 0 دهد پايان را كنفرانس وجح احسن و خونسردي با و باشد داشته

 به دعوت كنفرانس اين  سريعتر و تصويري پوشش براي نيز تلويزيون و راديو از را االنتشار كثير و محلي  نشريات

   0 آيد مي عمل

 است الزم كه چرا است پرده پشت در  گرفتن قرار عمومي روابط مسئولين نقش  ، خبري كنفرانس اين:  نكته

   برساند پايان به و آغاز را كنفرانس متقابل اعتماد از جوي در آرامي با  خبرنگاران پاسخگويي
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  :مصاحبه  -12

  0 است  تلويزيون و راديو با مصاحبه ديگري و مطبوعات با مصاحبه يكي:  باشد مي صورت دو به

 ثير تا و است مهم بسيار شنونده مصاحبه متنوع و زياد  اطالعات و ، تسلط ، تجربه ، مهارت:  مطبوعات با مصاحبه در

  0 باشد مي گذار

 مي اضافي و حذف يا اصالح و آيد مي در تحرير رشته سه به خبرنگار شخص توسط گفتار:  مطبوعات با مصاحبه در

 شونده مصاحبه تلويزيون و راديو مصاحيه در ولي  شود مي چاپ نشريه در نيز عكس قطعه يك مطالب ضميمه و باشد

 يا  بوده  مستقيم پخش و زنده صورت به يا مصاحبه اين كه  كند مي اعالم را خود پيام خبرنگار دخالت بدون وً  شخصا

 به اعتماد و آرامش ، كالم بودن محتوا پر و گغتار در تسلط مصاحبه نوع اين در هرصورت در كه باشد مي شده ضبط

   0 دارد اهميت بسيار گفتار در ومتانت ظاهر،وقار آراستگي ، بيان در نفس

  0 است ساليانه گزارش وچاپ تنظيم ،تهيه، عمومي روابط در مهم وظايف از يكي

 سازماند آن در كه است اطالعاتي سند بك حقيقت در و است مخاطبين با سازمان تبليغي و ارتباطي كانال گزارش اين

 شده برداشته گامهاي و داده توضيح مقاالت و عكس و نمودار و ارقام و اعداد كمك با را خود گذشته سال عملكرد نحوه

 سال در گويد مي كه است مدير اين ساليانه گزارش در حقيقت در و دهد مي توضيح را ها مؤفقيت و شمارد مي را

 نموده جلب هستند مرتبط سازمان1 با نحوي به كه را كساني همه نظر عملكرد ارائه و گغتار با تا است كرده چه گذشته

  0 دهد قرار تاثير تحت و

  0كردد مي تقسيم بخش دو به:  ساليانه گزارش محتواي

  : مالي گزارش -1

   ارقام و اعداد  پيرامون  تفسير و تحليل و تجزيه با همراه آماري اطالعات و قبل سال مالي گزارش 

   : گذشته سال در سازمان عملكرد تشريح و توضيح -2
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 نمودارهاي و ها عكس با همراه توليدات ها مؤفقيت كسب پيشرفت موارد ذكر با  همراه مديريت توسط گذشته سال در 

 در كه سالي براي  خوشبينانه و اميدوارانه اضهارات و است بوده كار در كه مباني و مشكالت ذكر همچنين و اي مقايسه

   است  پيش

  :  سخنراني متن تهيه ـ2

 فاقد كه مديرانيً  اصوال 0 است ديگر اشخاص يا مدير براي سخنراني متن تهيه عمومي روابط در ها تكنيك از يكي 

  سخنراني متن تا خواهند مي عمومي روابط از ، ندارند كار اين براي براي كافي دقت يا و هستند نوشتن براي مهارت

   0  است تجربه و مهارت نيازمند و تخصصيً  كامال سخنراني متن تنظيم و تهيه 0 نمايند تنظيم و تهيه را آنها

   : گرفت نظر در بايد سخنراني متن يك نگارش براي كه اوليه نكات

    باشد هدف و انسجام ، محتوا داراي بايد سخنراني    -1

    باشد متمركز موضوع و مطلب دو يا يك حول بر بايد متن محتواي    -2

 اين پژوهش و  تحقيق طريق از كه است اطالعات به نياز موضوع  توضيح و تشريح براي سخنراني متن تهيه در  -3

   آيد مي دست به اطالعات

: ً  مثال شود نگاشته مستمعين هاي ويژگي ساير و تحصيلي ، شغلي موقعيت به توجه با بايد سخنراني متن  -4

   است متفاوت مديران براي سخنراني با كارگران براي سخنراني

 از اعم دليل هر به را گوينده مطالب شنونده اگر 0 است اصلي عوامل از سخنراني هر  متن بودن فهم قابل و روشن  -5

 و وقت تمام ، نفهمد سخنراني متن بودن پيچيده و  بودن تخصصي يا سخنراني محل  فيزيكي شرايط بودن نامساعد

   رود مي هدر كار اين براي انرژي و هزينه

   (جوابيه( مطبوعات به پاسخگويي -3
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 ، دارد بسزا تاثير منفي و مثبت نتيجه اخذ در و است برخوردار اي ويژه حساسيت از كه عمومي روابط فنون از ديگر يكي

  0 باشد مي جوابيه يا و مطبوعات به پايخگويي

 خاص هاي وستون صفحات طريق از سازمان به مردم انتقادات ويا نظرات انتقال مطبوعات وظايف از يكي اينكه به نظر

 از بعضي از كامل آگاهي و بيشتر ارشاد مستحق را مردم و خود نشريات سردبيران يا خبرنگاران خود يا و باشد مي

 روابط و  باشد مي  اهميت حائز مطبوعات در پاسخگويي گونه اين لذا دانند مي سازمان به مربوط موضوعات و مسائل

   نمايد اقدام جوانب و عواقب همه گرفتن نظر در با و مسئوليت احساس و اطالع با زمينه اين در بايد عمومي

  : اعالنات تابلو-4

 در ديوار روي شده نصب صورت به يا معموال كه است اعالنات تابلوي داشتن عمومي روابط فنون از ديگر يكي  

 تصوير همچون موارديً  معموال و شود مي نصب سازمان پرتراكم و حساس هاي جا در و پايه روي يا و ورودي راهروي

 اطالعيه ، ورواني اخالقي درسهاي ،  تبليغاتي هاي پيا ، بزرگان تمثال ، احاديث و تحريرآيات ،  اداري هاي بخشنامه

  0 شود مي برداشته و نصب اعتبار تاريخ و اهميت اساس بر و شود مي نصب آن روي بر مختلف هاي

  : كاركنان ديواري روزنامه-5

 با  كند مي پيدا اختصاص كاركنان ديواري مه روزنا به اعالنات هاي تابلو از يكي يا تابلو ها سازمان از بعضي درً  معوال 

 يكديگر با ؛ ؛اجتماعي ؛سياسي فرهنگي ابعاد همه در كاركنان نظرات و ؛اعتقادات اخالقيات ، روحيات اينكه به توجه

  0 باشد  اختالفات و اتفاقات همه تجمع و همبستگي در مهمي نقش تواند مي كاركنان ديواري روزنامه باشد مي متفاوت

 بر  تابپي يا و خطي و نوشته دست چه را خود نظر مورد موضوعات و مطالب تواند مي كاركنان از هريك آنكه سخن

 نظر و گاه ديد مقابل در و نصب كاركنان ديواري روزنامه در عمومي روابط هماهنگي با ها روزنامه و مجالت از گرفته

  0 دهد قرار سايرين

  0 است ي سازمان درون بخش در عمومي روابط فنون از يكي داخلي نشريه انتشار:  داخلي نشريه -6
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 كردن پر  رساني اطالع همچون اهدافي با  عمومي روابط كه است اداري نشريه نوعي سازمان يك در داخلي نشريه

 و كاري هاي انديشه و انديشه ،تقويت  پرسنل هاي پرسش به پاسخگويي آنان هاي خانواده و كاركنان فراغت اوقات

   0 شود مي منتشر  معين زماني  فاصله در منظم طور به پرسنل و مديريت بين تفاهم تقويت و توسعه ، سازماندهي

 مقاله ، مقاله سر جمله از مختلفي هاي بخشً معموال  شود مي منتشر كاركنان استفاده  استفاده براي داخلي نشريه در

 هاي طرح پيشرفت اخبار مصاحبه مسئوالن و پرسنل صحبت پاي كاركنان آزاد تريبون وپاسخ پرسش ، گزارش

   شود مي درج ها گردهمايي  جلسات اخبار و بازنشستگي ترفيع  ،انتخابات  احكام  اخبار  سازمان

 ؛ بندي صفحه ؛ حروفچيني ، عكاسي ؛ ،توزيع تحريريه هاي قسمت شامل بايد داخلي نشريه تشكيالتي لحاظ از

   باشد چاپ بر ؛نظارت طراحي

 به توجه با و طرح يك قالب در سلسله اين مقدمات است الزم شود منتشر داخلي نشريه شد قرار عمومي روابط در اگر

   : شود عمل آنها ساختن فراهم به نسبت زير شده مشخص موارد

 تعيين ؛ نشريه عنوان و نام انتخاب ؛ نشريه براي نظر مورد كيفيت تعيين ؛ نشريه مخاطبان تعيين ؛ نشريه هدف تعيين

 نشريه مطلب عناوين و بندي صفحه نحوه يا و نشريه هاي صفحه طراح ؛ تحريريه مديره هيئت اعضاي و مسئوالن

  0 رنگها تركيب و كاغذ نوع ؛ چاپخانه تعيين ؛ نشريه چاپ درباره گيري ؛تصميم

  : تخصصي آرشيو-9

 بر عمومي روابط نياز مورد تخصصي توليدات با همراه عمومي روابط توليدات كه است محلي تخصصي آرشيو از منظور

 انتشارات انواعً معموال تخصصي آرشيو در 0 شود مي نگهداري آنها در)) آرشيو و رساني اطالع(( علمي اصول اساس

 مي نگهداري نياز مورد اداري نشريات و كتاب ؛اساليد سازمان هاي طرح و مسئوالن هاي ؛عكس توليدي هاي ؛فيلم

   0 شود


