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 ثِ ًبم خذا

 در تبلیغآسیب شناسی ارتباط 
 اثزاّین اخَی

 

 سخنی با مبلغان
ّن در آغبس ٍ ّن تَاًذ  یبثذ. ایي ارتجبط، هی عبسی ثزای اًتقبل پیبم دیي، هؼٌب هی ارتجبط تجلیغی ثِ هٌظَر سهیٌِ

ای ثزای پیؾگیزی ٍ ارتقبی عغح ارتجبط  ّبیی ؽَد کِ آؽٌبیی ثب آًْب، هقذهِ دعتخَػ آعیتدر تذاٍم، 
 کٌین. ّبی ارتجبط در تجلیغ، تَجِ ثیؾتزی هی در ایي ًَؽتبر ثِ ثزخی اس آعیتعبسًذُ ٍ ّذفوٌذ اعت. 

 

 ارتباط یک سویه .1
ؽَد کِ در آى تؼبهل ٍجَد  تأثیزگذار هی ای دٍ عزفِ اؽبرُ دارد. سهبًی، راثغِ عَدهٌذ ٍ ثِ راثغِ ٍاصُ ارتجبط

ای اس آى  داؽتِ ثبؽذ. چٌبًچِ هجلغی، ثزای هذت سیبد ثِ صَرت یک عزفِ ارتجبعؼ را اداهِ دّذ، ًتیجِ
عبسی داهٌِ ارتجبط ثب  ؽَد. السم اعت هجلغ ثب کبعتي اس عغح ارتجبط اس عزف خَد، فزد را ثِ فؼبل ًصیجؼ ًوی

چٌبًچِ ؽوب پیَعتِ ارتجبعی یک عزفِ را دًجبل کٌیذ ٍ فزد  ى را ًیش فزاّن عبسد.خَد تزغیت ًوبیذ ٍ سهیٌِ آ
فبیذُ خَاّذ ثَد ٍ ثِ ؽخصیت تجلیغی  ّذف ٍ ثی هقبثل توبیلی ثِ ایي راثغِ ًذاؽتِ ثبؽذ، چٌیي ارتجبعی ثی

 سًذ. ؽوب آعیت هی
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سًذُ ّغتٌذ. سهبًی کِ هجلغ، داهٌِ ارتجبط ثب هخبعت را ثِ کبری، ّز دٍ آعیت ارتجبط عب رٍی ٍ کن سیبدُ
تَاًذ ًقؼ تجلیغی خَد را ثِ  تزیي هغبئل سًذگی اٍ ثکؾبًذ ٍ در چٌیي ارتجبعی غزق ؽَد، دیگز ًوی جشئی

ایذ ٍ قصذ کوک ثِ اٍ را داریذ. آیب  تصَر کٌیذ فزدی در ثبتالق گیز افتبدُ ٍ ؽوب اس راُ رعیذُخَثی ایفب کٌٌذ. 
درعت اعت کِ در کٌبر اٍ قزار ثگیزیذ ٍ ًشدیک ؽذى خَد را ثِ ایي حذ ثزعبًیذ، یب السم اعت کِ اس فزد 

اٍ را یبری رعبًیذ. سهبًی کِ گزفتبر ٍ ًیبسهٌذ کوک، کوی فبصلِ ثگیزیذ ٍ در سهبى ٍ ثب تذارک ؽزایظ السم، 
ؽَد. در هقبثل ًیش، تفزیظ  حذ را داهي ثشًذ، عجیؼی اعت کِ اس ٌّز تأثیزگذاری خَد دٍر هی ارتجبعی ثیهجلغ 

هبًذ ٍ  در ایي سهیٌِ ًبپغٌذ اعت؛ هبًٌذ فزدی کِ ّویؾِ هٌتظز اقذام اٍلیِ اس عَی هخبعجبى ثزای ارتجبط هی
 دارد. خَد گبهی ثز ًوی
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ؽَخی در عخي، هبًٌذ ًوک در غذاعت. ایي جولِ حکیوبًِ را ثِ یبد داؽتِ ثبؽیذ. سهبًی کِ ؽَخی اس 
سًذ. خصَصب اگز ؽَخی ثذٍى حذ ٍ هزس  اعتبًذارد خَد ثگذرد، ثِ راثغِ هفیذ ٍ ّذفوٌذ ؽوب آعیت هی

ٌذاًذى یب ثِ ثْبًِ جذة صحیحی اتفبق ثیبفتذ. هجلغی کِ ّز ًَع عٌش ٍ لغیفِ را صزفب ثب ّذف خ
تَاًذ یک الگَی اخالقی هتفبٍت ٍ عبسًذُ ثبؽذ. تٌشیل ؽخصیت در  گیزد، دیگز ًوی هخبعجبى ثِ کبر هی

کٌذ، ثلکِ ؽوب را در ًگبُ هخبعجبى ثِ فزدی عبدُ ٍ فبقذ  ایي حذ، ًِ تٌْب کوکی ثِ عَدهٌذی ارتجبط ًوی
ّبی جٌغی اعت  ّب ٍ جَک قجت ثیؾتز درثبرُ ؽَخیکٌذ. در ایي ثبرُ، هزا تجذیل هی ّبی کبفی هْبرت

ّبعت ٍ ثٌب ثز  ّبیی کِ تَّیي ثِ قَهیت کِ ثِ ّیچ ٍجِ ًجبیذ اس سثبى هجلغ گفتِ ؽَد. ّوچٌیي ؽَخی
ّبیی چَى خذا، پیبهجزاى، هٌبعک  درثبرُ هقذعبت ٍ ثب کلیذٍاصُ  ؽَخی فتبٍای هزاجغ هحتزم، حزهت دارد.

 علجذ. ای را هی جت ٍیضُدیٌی ٍ هبًٌذ آى ًیش، هزاق
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گیزًذ. اصل  ّبی ًَیي ارتجبط ثْزُ هی ثزخی ثِ ثْبًِ ارتجبط ّز چِ ثیؾتز ثب هخبعجبى، اس رٍػ
ٍقت ٍ فَری  هغئلِ خَة ٍ هفیذ اعت ٍلی هؾکل در ؽکل اجزای آى اعت. چٌبًچِ هجلغی توبم

ّبی  ّبی ارعبلی ثبؽذ یب ٍقت سیبدی را پبی رایبًِ ثِ ثْبًِ هؾبرکت در اتبق پبعخگَی پیبهک
ّبی الکتزًٍیکی ثبؽذ،  ّب ٍ ًیش ًبهِ ّب، کلیپ َی هجبسی عپزی کٌذ ٍ یب هؾغَل تجبدل فبیلگفتگ

دیگز فزصتی ثزای اًذیؾیذى ٍ اعتفبدُ ثْیٌِ اس سهبى ًخَاّذ داؽت. تجلیغ عٌتی ٍ چْزُ ثِ چْزُ، 
بت ؽَد ًِ ارتجبع اقتضبئبت خَد را دارد ٍ کبر اصلی ؽوب در ارتجبط حضَری ٍ ّذفوٌذ تؼزیف هی

ثزای ارتجبعبت غیزحضَری خَد، سهبى هؾخصی را اػالم کٌیذ تب هخبعجبى تَاى ّوبٌّگی هجبسی. 
 ثب ؽوب را پیذا کٌٌذ ٍ خَد ؽوب ًیش قبدر ثِ پبعخگَیی ثبؽیذ.
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ای هؼٌَی  ؽوب ثِ ػٌَاى یک ًوبیٌذُ اس دیي، چْزُّبی فقْی در ارتجبط ثغیبر هْن اعت.  هزاػبت حزین
ّبی دیي را پیبدُ کٌیذ. اس عزف  ّب، آهَسُ آییذ ٍ اًتظبر هخبعجبى ایي اعت کِ در توبم جٌجِ ثِ ؽوبر هی

ؽَد ٍ ایي هحجَثیت  کٌیذ، هحجَثیت خبصی ًصیت ؽوب هی ّبیی کِ هٌتقل هی دیگز، ثِ دلیل سیجبیی پیبم
اًتقبل ػبعفی ثِ صَرت یبدهبى ثبؽذ کِ ثبؽذ.  سًٌذُجٌظ هخبلف، گبّی آعیت  تَاًذ در ارتجبط ثب هی

جٌظ هخبعجبى ّوغ تزجیحب اس ایي رٍ، السم اعت هجلّ یبثذ؛ هی جزیبىدر ایي هغیز  ٍ خَدکبر ًبخَاعتِ
ثبؽذ. چٌبًچِ ایي سهیٌِ ٍجَد ًذاؽتِ ثبؽذ، اس ّوغزتبى ثخَاّیذ در جلغبت ؽوب ؽزکت کٌذ. تالػ 

اجبسُ ثپزّیشیذ ٍ جلغبت ثِ ؽکل گزٍّی ثزگشار ؽَد ٍ اس دادى هؾبٍرُ حضَری ثِ جٌظ هخبلف  .کٌیذ
ّز ًَع ؽَخی فزدی در جلغبتی کِ ثب هخبعجبى غیزّوجٌظ داریذ،  تبى را ثِ اٍ ًذّیذ. توبط ثب ّوزاُ

  تَاًیذ دردعز عبس ؽَد. هی
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ّبی آى جذة کٌین ًِ ثِ عوت  جبط، هخبعجبى را ثِ عَی دیي ٍ پیبمیبدهبى ثبؽذ کِ قزار اعت ثب اثشار ارت
کزدى ثیَْدُ ٍ ًبهٌبعت آى پزّیش کٌین.   خَدهبى. پظ السم اعت احغبعبت خَد را هْبر کزدُ ٍ اس ّشیٌِ

یبثذ ٍ کبر ثِ جبیی  تزیي حذ هوکي تَعؼِ هی ای، ارتجبط ثِ ًشدیک گبّی ثِ دلیل هْبر ًؾذى چٌیي عزهبیِ
کٌذ کِ ثزٍس چٌیي حبلتی،  غ احغبط دلتٌگی ٍ ٍاثغتگی ثِ هخبعت را در خَد هؾبّذُ هیکِ هجلّ رعذ هی

ایفبی ثْتز ًقؼ تجلیغی  ًؾبى اس هْبر ًؾذى احغبعبت در عَل ارتجبط اعت. ؽوب دٍعتی هحذٍدی را ثزای
پذیذُ خَؽبیٌذی هوکي اعت ایي ٍاثغتگی در عزف هقبثل ؽوب ّن پذیذ آیذ کِ ایذ ٍ ثظ.  ایجبد کزدُ

یبثذ.  ًیغت؛ ثِ ٍیضُ سهبًی کِ هخبعجبى ؽوب ًَجَاى ٍ جَاى ثبؽٌذ، احتوبل ثزٍس ایي آعیت، قَت ثیؾتزی هی
اعتبًذارد ارتجبط ایي اعت کِ هخبعجبى، ثِ کوک ؽوب ثِ هٌجغ ػبعفی اصلی یؼٌی خذاًٍذ ٍ هؼصَهیي 
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