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 ًقؾ سػاًِ ّا دس افضایؾ ػطح تَقؼات صٍجیي

سػاًِ ّا تِ ها دسٍؽ ًوی گَیٌذ! الثتِ ساػت ّن ًوی گَیٌذ! دیگش ًوی تَاى گفت کِ سػاًِ ّا اًؼکاع 

دٌّذُ ٍاقؼیات ّؼتٌذ! آًچِ اهشٍص دس دًیای سػاًِ ّا اتفاق هی افتذ تاصتاتی اص ٍاقؼیات ًیؼت! دس ٍاقغ سػاًِ 

کٌٌذ یا تِ ًوایؾ هی گزاسًذ، تؼثاستی  ّا آًچِ سا کِ هی تیٌٌذ تِ ًحَی کِ هی خَاٌّذ تشای ها تاصگَ هی

سػاًِ ّا ٍاقؼیات سا ًِ اًؼکاع، کِ تاصًوایی هی کٌٌذ. تاصًوایی یؼٌی ًوایاًذى تصاٍیش رٌّی دس طی سًٍذی 

ًاپزیش اػت. تؼثاستی سػاًِ  اص تؼثیش ٍ تفؼیش. تٌاتشایي، ًَػی دگشدیؼی ٍ دػتکاسی دس فشایٌذ تاصًوایی اجتٌاب

ًوایی، دس قاًًَی ًاًَؿتِ، هجَص دػتکاسی اصل سٍیذادّا سا اخز ًوَدُ اًذ. ٍ تشاػاع ّا تا توؼک تِ تاص

هثاحث هختلف اص جولِ هثاحث دسٍى ػاصهاًی ٍ تشٍى ػاصهاًی اقذام تِ تاصًوایی ٍقایغ هی کٌٌذ ٍ ایي 

طثاى آى سا ًِ تاصًوایی تِ حذی دس سػاًِ ّا ًوَد یافتِ ٍ جضیی اص اصَل کاسی آًْا قشاس گشفتِ اػت کِ هخا

تٌْا اهشی طثیؼی کِ تؼضا ضشٍسی هی داًٌذ ٍ غافل اص آًکِ سػاًِ ایٌثاس ًِ دس خذهت اًاى کِ دس خذهت 

اّذاف صاحثاى سػاًِ یا صاحثاى آگْی قشاس داسد ٍ هخاطثاى سا صشفا هصشف کٌٌذگاى تَلیذات سػاًِ ّا 

سا تا تشفٌذ ّای حؼاب ؿذُ تِ دسٍى رّي فشض ًوَدُ اػت ٍ تالؽ داسد اًچِ کِ اص ًظش سػاًِ دسػت اػت 

هخاطثاى ساُ دّذ. ایي پیچیذگی تِ حذی اػت کِ دیگش ّش اًؼاًی تِ ػادگی ًوی تَاًذ اتؼاد هختلف ٍ ًیوِ 

پٌْاى ّش ٍاقؼِ ای سا کِ اص سػاًِ ّا پخؾ هی ؿَد دسک ًوایذ ٍ ایي دسک تِ ػَادی فشاتش اص ػَادّای 

گَیٌذ، ػَاد سػاًِ ای، تَاًایی ٍ قذست دػتشػی، تحلیل، « ػَاد سػاًِ ای»ى هَجَد افشاد ًیاص داسد، کِ تِ آ

ّای هختلف چاپی ٍ غیش چاپی  تَاى دس چاسچَب ای اػت کِ هی ّای سػاًِ اسصیاتی ٍ اًتقال اطالػات ٍ پیام

 .ػشضِ ًوَد

تي اػت، تَاًایی ای ػالٍُ تش تَاًایی لحاظ ؿذُ دس ػَاد ػٌتی، کِ ّواى تَاى خَاًذى ٍ ًَؿ ػَاد سػاًِ

ّای هختلف ٍ تا اتضاس گًَاگَى  ّا ٍ قذست تَلیذ ٍ اًتقال اطالػات تِ دیگشاى دس قالة تحلیل ٍ اسصؿیاتی پیام

ّا ٍ ًحَٓ  گًَِ اص ػَاد؛ تا تَاًوٌذ کشدى اًؼاى تش دسک ًحَُ کاس سػاًِ آٍسد. ایي سا دس اًؼاى پذیذ هی

ّای گًَاگَى، اٍ سا اص  ّای سػاًِ ّا ٍ تأثیشات ٍ تکٌیک سػاًِ ػاصی آًْا، هاّیت ٍ اّذاف تَلیذ پیام هؼٌی

 .ػاصد ّا هقاٍم هی کٌٌذگی صشف خاسج کشدُ ٍ دس تشاتش اثشات سػاًِ هصشف

ّا خثش داؿتِ ٍ اص آًْا تِ  ّای سػاًِ ای اػت، اص اّذاف ٍ هیثاق تِ ػٌَاى هثال؛ هخاطثی کِ داسای ػَاد سػاًِ

ّای ٍیظُ تشای القای فضا  ذ. چٌیي هخاطثی اص ًقؾ صذا، هَػیقی ٍ ػایش جلَُکٌ طشصی آگاّاًِ اػتفادُ هی

داًذ چشا ٍ چگًَِ یک پیام ٍاحذ دس تلَیضیَى، ػیٌوا،  ٍ هؼٌی دس تلَیضیَى ٍ ػیٌوا تا خثش اػت ٍ هی

ٍتی اص خَد تجا تَاًذ، اثشات هتفا ای هی ّای سایاًِ ّا، هجالت، سادیَ، تاتلَّای تضسگ تثلیغاتی ٍ یا تاصی سٍصًاهِ

 .گزاسد

صًذگی اًؼاى ّا اهشٍصُ تا سػاًِ ّا گشُ خَسدُ اػت ًوی تَاى هَضَػی سا تشسػی کشد ٍ تشای سػاًِ ّا ًقؾ 

ٍ جایگاّی دس آى قائل ًثَد. ػخي تِ گضافِ ًگفتِ این اگش هذػی ؿَین سد پای سػاًِ ّا دس ّش جایی دیذُ 

هٌفی تاؿذ. هاّیت سػاًِ ّا تِ خصَف سػاًِ ای چٌذ حؼی هی ؿَد کِ ایي سد پا هی تَاًذ هثثت یا حتی 
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هاًٌذ تلَیضیَى، هی تَاًذ تٌا تِ قذستی کِ دس اًتقال هفاّین داسد ٍ تَاًایی کِ دس تاصػاصی جشیاًات ٍ 

تاصًوایی ٍقایغ داسد، تاثیشات هختلفی سا تش سٍی ًْادّای اجتواػی تگزاسد، خاًَادُ تِ ػٌَاى یک ًْاد 

ٌْا اص ایي هَضَع هؼتثٌی ًیؼت. تلکِ تٌا تِ ًقـی کِ تلَیضیَى دس پش ًوَدى اٍقات فشاغت اجتواػی، ًِ ت

اًؼاى ّا دس خاًَادُ داسد هی تَاًذ تؼیاس تاثیش گزاس ًیض تاؿذ. ًگاّی تِ هیضاى اػتفادُ افشاد اص تشًاهِ ّای 

سػاًِ ی پش قذست سا دس ػاختي تلَیضیًَی ) اػن اص ؿثکِ ّای داخلی ٍ خاسجی( هی تَاًذ ًقؾ ٍ جایگاُ ایي 

تاٍسّا ٍ ؿکل دّی ًگاّْای اًؼاى ّا ًـاى دّذ. تخؾ ػوذُ ای اص تَلیذات ایي ؿثکِ ّا، فیلن ّای 

ػیٌوایی یا تثلیغات تاصسگاًی اػت. دس ایي تشًاهِ ّا تالؽ هی ؿَد تا دًیایی هطلَب تـش تِ ًوایؾ دسآیذ 

ذ ٍ ػوذتا اص ایذُ ال ّا یاد هی کٌذ. تالؽ تلَیضیَى تشای دًیایی کِ کوتش اص ّؼت ٍ ًیؼت ّا ػخي هی گَی

تاصػاصی یک خاًَادُ هطلَب تا دس ًظش گشفتي کلیِ اهکاًات الصم تشای یک صًذگی ایذُ آل ٍ ًوایؾ آى اص 

اتؼاد هختلف تاػث هی گشدد تا دًیایی غیش ٍاقؼی دس سػاًِ ػاختِ ؿَد ٍلیکي ّش تیٌٌذُ ای اص غیش ٍاقؼی 

ًیا هطلغ ًیؼت! ٍ ّویي ػذم آگاّی تاػث هی گشدد تا اًؼاى ّا ایي تصاٍیش تلَیضیًَی سا ٍاقؼیت تَدى ایي د

یا دػت کن ًضدیک تِ ٍاقؼیت تثیٌٌذ ٍ ایجاد ّویي ًگشؽ دس اًؼاى ّا تاػث هی گشدد تا ػطح تَقؼات اًاى 

 .تاال تشٍد

خصَف دقتی کِ دس تَجِ تِ حَاؿی دس ایي هیاى صًاى تِ ٍاػطِ ی ًگاُ خاصی کِ تِ تصاٍیش داسًذ ٍ تِ 

صحٌِ ّا ٍ تاثیش پزیشی اص فضاّا دس تشًاهِ ّای تلَیضیًَی داسًذ، طثیؼتا، تاثیشات خاصی اص تشًاهِ ّای 

تلَیضیًَی هی گیشًذ. ایي تاثیش پزیشی، تِ صَست ًاخَداگاُ ػطح تَقؼات اقتصادی اًاى سا تاال هی تشد تِ 

اهکاًات اسائِ ؿذُ دس سػاًِ هی داًٌذ ٍ ػذم دػتشػی تِ اهکاًات ًحَی کِ صًذگی هطلَب سا دس داؿتي 

ًوایؾ دادُ ؿذُ دس تلَیضیَى تاػث ایجاد حغ تذِ ػشخَسدگی ٍ ػشؿکؼتی دس آًاى هی گشدد ٍ ػذم 

تَاًایی ّوؼش دس تشاٍسدُ کشدى اًتظاسات کارب هادی اٍ، کِ صاییذُ تصاٍیش سػاًِ ای ّؼتٌذ، تاػث تشٍص 

 .دًثال آى اختالفات هی گشدددلخَسی ّا ٍ تِ 

اها هاجشای ایجاد اختالف دس تیي صى ٍ ؿَّش تِ ّویي جا ختن ًوی گشدد ٍ سػاًِ ّا تِ خصَف سػاًِ 

ّایی کِ تا تشًاهِ ّای ًاتٌْجاس، ًَع خاصی اص سٍاتط جٌؼی سا تِ ًوایؾ هی گزاسًذ، تِ ًحَی ًگاُ هشداى سا 

غ جٌؼی آًاى سا تِ ًحَی ًاتٌْجاس افضایؾ دادُ اًذ. ایي دٍ ًگاُ دس هثاحث جٌؼی، تغییش دادُ اًذ ٍ ػطح تَق

جذیذ کِ اص ػَی هشد ٍ صى تِ تشتیة ًؼثت تِ هثاحث جٌؼی ٍ اقتصادی تش اثش حضَس سػاًِ ّا تَجَد آهذُ 

سا افضایؾ دادُ اًذ ٍ ّویي « ػطح تَقغ جٌؼی هشداى»ٍ « ػطح تَقغ اقتصادی صًاى»اًذ تِ ًحَی 

 .ُ اقتصادی صى ٍ ًگاُ جٌؼی هشد، تاػث تشٍص اختالفات دس صًذگی صًاؿَیی هی گشددًاٌّجاسی دس ًگا

گؼتشؽ ػَاد سػاًِ ای ٍ آؿٌایی خاًَادُ ّا تا اتؼاد پٌْاى تشًاهِ ّای هختلف سػاًِ ّا ٍ ایٌکِ ایي سػاًِ 

آػیة ّای  ّا دس ٍاقغ تاصًوایی کٌٌذُ ٍاقؼیات ّؼتٌذ هی تَاًذ ساّکاسی اػاػی ٍ صیش تٌایی دس کاّؾ

ای هثل یک سطین غزایی اػت کِ َّؿوٌذاًِ هشاقة اػت کِ چِ  ًاؿی اص سػاًِ ّا تاؿذ چشا کِ ػَاد سػاًِ

کِ هیضاى  هَادی هٌاػة ّؼتٌذ ٍ چِ هَادی هضش؛ چِ چیضی سا تایذ هصشف کشد ٍ چِ چیضی سا ًِ ٍ یا ایي

ّا تیاهَصد کِ اص  تَاًذ تِ هخاطثاى سػاًِ یای ه هصشف ّش هادُ تش چِ هثٌایی تایذ اػتَاس تاؿذ. ػَاد سػاًِ
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ای ٍاسد ؿًَذ کِ دس ًْایت تِ ًفغ خَد آًاى  حالت اًفؼالی ٍ هصشفی خاسج ؿذُ ٍ تِ هؼادلِ هتقاتل ٍ فؼاالًِ

ای َّؿوٌذاًِ ٍ هفیذ  ّا تِ گًَِ ی سػاًِ کٌذ تا اص ػفشُ ای تِ ها کوک هی تاؿذ. خالصِ آًکِ، ػَاد سػاًِ

 .هٌذ ؿَین تْشُ

 .تزکش: تؼاسیف تخصصی سا تا خالصِ ًَیؼی اص چٌذ ػایت دس ایٌجا آٍسدُ ام

 


