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 نگاهی به روانشناسی تبلیغات

 

، به پیچ بزرگراه اش را در بزرگراه طی کندتر مسیر هر روزهبا سرعت هرچه تمام در حالی که سعی دارد
حجم و برداری کمهای فیلمدهد تا تصاویر زیبای دوربیناختیار سرعتش را کاهش میرسد بیکه می

 که بر پرده بیلبورد نقش بسته است. زیبایی را ببیند

های کند که یکی از آن دوربینکند و روزی را تصور میهر روز بعدازآن پیچ دیگر در ابرها سیر می
گرد سالیان دور اش را ثبت کند. گرچه آن دورهکوچک را داشته باشد تا بتواند لحظات شیرین زندگی

نوعی به تبلیغ کاالی خود بپردازد، اما همراه با رشد نیز با فریاد زدن و ایجاد هیاهو سعی داشت به
شده که بسیاری از علوم و چنان دگرگونشمار کاالها، تبلیغات آنصنعت و افزایش تولید و تنوع بی

فنون را در کنار هنرهای گوناگون به خدمت گرفته تا بیشترین و بهترین اثر را برجا گذارد. در این 
 های علمی است.یغات بیش از دیگر رشتهبین نقش روانشناسی در تبل

 

ان است مخاطبی که از خالل حواس خود امور را درک ها متوجه انسدر تبلیغ یک کاال تمامی تالش
پردازد. رفتاری هیجانی یا منطقی از او کند و به فرآیند سازی اطالعات در مغز خود میو دریافت می

شناختی بینید که تمامی فرآیند، روانیابد. پس میزند و معطوف به هدفی خاص گرایش میسر می
هایی ها در کار خود با پدیدهقع روانشناسان موفق هستند. آناست و مدیران تبلیغاتی موفق، دروا

های علم اند که درواقع حوزهچون ادراک، تمیز دادن، تداعی حافظه، تصور، هیجان و غریزه در ارتباط
جا باید گفته شود که یک مدیر تبلیغاتی موفق از سوی دیگر با قوه روانشناسی است؛ اما همین
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سی درخور توجه، هم سنگ با هنرمندی است که به بهترین وجه تأثیر تصور شگرف و حس زیباشنا
  کند.روانی موردنظر را اعمال می

 ایجاد انگیزه

  چرا باید کاری را انجام داد؟ چرا باید این کاالی خاص را تهیه کرد و نه دیگری را؟
کار یا یک های مشابه هستند که در آن دلیل اجرای یک ها، جواب این چراها و پرسشانگیزه

 شود.انتخاب مشخص می

 
 

به مخاطب قبوالنده شود به کاالی موردنظر احتیاج تمام دشواری کار تبلیغات در همین است که 
شده و با تأثیری که از آن کار تبلیغی دارد و خواهان آن است. در یک کار تبلیغی، مخاطب تحریک

آید که تا قبل پردازد. بسیار پیش میریزی برای خرید کاالی موردنظر میدر او ایجادشده، به برنامه
کردند و نه به آن کاال و مورداستفاده آن ان نه احساس نیازی میاز اجرای یک کار تبلیغی، مخاطب

کردند، اما یک فعالیت تبلیغی موفق، فکر مخاطبان را در جهت موردنظر به فعالیت واداشته فکر می
شده کنند به کاالی تبلیغپس مخاطبان تصور میدهد. ازاینها شکل میای جدید در آنو انگیزه

 گیرد.جدید در وجودشان شکل می« باید»نیازمندند و یک 

 معنای آشکار، معنای پنهان

شود که جهت رفع یک نیاز اولیه یا ثانویه راستی تبلیغات یک جادو است. کاالیی شناسانده میبه
شد، تمامی عناوین تبلیغاتی تولید شده است. اگر کار به همین شناسایی ساده و مختصر ختم می



 
 

 

 دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ تورنگ چاپ، ارائه
www.ToorangPrint.com 

 

 

کردند. های دیداری شنیداری بسنده میکاال در جراید یا رسانه به ذکر یک سطری نام و مشخصات
آراستن و استفاده از عناصر هنری برای شکیل شدن موضوع تبلیغ، هنوز در سطح آشکار است. 

شود که از خالل آن امروزه با پیشرفت علم تبلیغات، پیام پنهانی در لوای ظاهر آراسته تعبیه می
ها و شناختی همراه است. ترسیم دنیای شیرین و تمام شدن غمروان خرید کاالی موردنظر با ظرایف

ها، به اتمام رسیدن روزمرگی با خرید کاالی موردنظر، دستیابی به تشخص و اعتبار و دستیابی غصه
های پنهانی است که روانشناسان تبلیغات در نگارش سناریوی یک به موقعیت اجتماعی برتر، از پیام

 دهند.قرار میکار تبلیغی مدنظر 

  
شخص باید از دیدن یک تبلیغ شاد شود و احساس کند که با خرید آن کاال این شادی همیشگی 

تر خواهد هایش فائق آمده و موجودی کاملخواهد شد. او باید احساس کند که با آن کاال بر ضعف
 شد.

مشغولی ادامه دل شود و تا خرید انجام نشود،معنای پنهان مناسب در ناهشیار مخاطب حک می
  یابد.می

 هیجان در برابر منطق

هیجان مخاطبان  داند چگونهیک مدیر تبلیغاتی ممکن است خیلی تابع هیجان نباشد اما خوب می
. فرآیند سازی اطالعات در سطح مغز در دو سیستم هیجانی و را برانگیزد و در مردم ایجاد عالقه کند

توان گفت: یک گاه نمیشود. بین این دو سیستم ارتباطاتی وجود دارد و هیچمنطقی انجام می
شویم که زده میقدر هیجانآید آنرفتار کامالً هیجانی یا کامالً منطقی بوده است. بسیار پیش می

یم و جالب آنکه بعد از متوجه شدن از هیجانی بودن رفتار خود، دهیک کار غیرمنطقی انجام می
پردازیم. این تفکر شده است به دنبال دالیلی منطقی در توجیه آن میچون دیگر رفتار انجام

کند، شدیدًا گیری هیجانی بعد از آن و رفتار هیجانی متعاقب آنکه دور را تکمیل میهیجانی، تصمیم
گیرد شود، تصمیم مییغات است. شخص بدون دلیلی محکم انگیخته میموردتوجه روانشناسان تبل

که یکی دو نیاز منطقی و مورداحتیاج را معطل بگذارد و به خرید چیزی بپردازد که باعث تشدید 
 .ضربان قلبش شده بود
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 عناصر پیام

گویند دشوارترین سناریو، سناریوی یک کار تبلیغی است. هرلحظه باید دقیقًا محاسبه شود. کاال می
باید در چندین ثانیه طالیی معرفی شود. برای به کار بردن طنز، یکی دو ثانیه بیشتر وقت ندارید. 

  د او را تحت تأثیر قرار دهید و میل خود را در او زنده کنید.نباید بگذارید مخاطب پلک بزند. بای
در روانشناسی تبلیغات، عناصر پیام باید بر ناهشیار شخص اثر کند. پیام باید موجز و کوتاه باشد. 

برد. عالوه بر این، یک شود و شیرینی تأثیر را از بین میضد تبلیغات تبدیل می هرگونه اطاله کالم به
پردازد. به این معنا که آیا لیغات به مطالعه پخش یک پیام و دریافت آن پیام میروانشناس تب

همان معنا و اثری که موردتوجه سازنده کار تبلیغی بوده است از سوی مخاطبان دریافت شده است 
یا نه. در این خصوص، گرچه سازنده یک تبلیغ ممکن است به حالجی تمامی زوایای یک کار تبلیغی 

چیز کامالً در جهت هدف موردنظر باشد، اما گاه در بررسی روی طیف ازنظر خودش همه بپردازد و
رو، شویم. ازاینرو میها و توجیهاتی مخالف آنچه موردنظر سازنده است، روبهمخاطبان با استدالل

قبل از پخش یک کار تبلیغی انجام مطالعات محدود میدانی الزم است. در این مرحله سازندگان و 
 شوند که اصالً به آن فکر نکرده بودندیران تبلیغاتی گاه با تعابیری مواجه میمد
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 کنترل افکار و اعتقادات 

هایی است که رسیم در آنجا صحبت از راهکه در روانشناسی اجتماعی، به بحث رهبری میهنگامی
ها پرداخته کاری اعتقادات آنجویی از هیجان افراد به کنترل افکار و دستوسیله آن با بهرهبه

آید و نظر و اندیشه مخاطب را تعدیل و دوی تبلیغات به کار میجاست که جاشود. در همینمی
، برانگیختن هیجان، بر بافت منطقی ذهن اثر دهد. در این حالکند و گاه تغییر میکنترل می

چیز، و با ایجاد اختالل در آن، شخص بدون آنکه متوجه باشد، در درستی یا نادرستی یک گذاردمی
کند و این همان چیزی است که جادوگر تبلیغات گیرد و مطابق آن عمل میتصمیم هیجانی می

 خواسته است.
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به بسیاری از عناوین « داوریپیش»شناختی عالوه بر این، تبلیغات با یاری و کمک از مفهوم روان
دهد. تأکید بر نظر مطلوبی که مردم به کاالهای ساخت کشوری خاص یا تبلیغاتی شکل و جهت می

اند و داوری خاصی را در مردم به وجود آوردهتی خاص دارند. توجه به نظر دانشمندان که پیششرک
هایی که جدای از موضوع تبلیغ، احساس خوشایند یا ناخوشایندی را در ها و چهرهاستفاده از نشانه
ریم داوری در انتخاب و گزینش است و از یاد نبکند، همگی توجه به نقش پیشبیننده ایجاد می

بسیار « ای عمل کنیمجهانی فکر کنیم، منطقه»گرچه شعارهای تبلیغاتی موجز و مناسبی مانند اینکه 
 مهم است، اما ما آدمیان بیشتر موجوداتی بصری هستیم
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