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چکیده:

اعالن ،یکی از قدیمیترین ابزارهای تبلیغات بهشمار میرود؛ اما نبود رویکردی نظامیافته در طراحی اعالن
آ
را میتوان چالش اصلی رویهی موجود طراحی اعالن بهشمار �ورد .این امر به طراحی اعالنها��یی سطحی و
شکلگرایانه منجر گشته که قادر به تعامل و انتقال صحیح پیام به مخاطبان نیست .تدوین راهکاری مؤثر و
آ
مرحله به مرحله در این زمینه به معنای ارائهی روشی است که بر اساس �ن بتوان با برقراری ارتباطی سهجانبه
میان سفارشدهنده  ،گروه طراحی و مخاطبان ،گروه را به سمتی رهنمون ساخت تا از این طریق ،امکان پیروی
ازدستورالعملییکپارچهدرچهارچوببرنامهایعلمی،امکانپذیرگردد.
نظر به كمبود منابع نظری در اینگونه زمینهها ،مراحل ارائه شده در این مقاله ،حاصل مطالعاتی بر نمونههای
موجود و نیز تجربیات عملی نگارنده در این زمینه بر پایهی یک روش تجربی بوده و الگو��یی پیشنهادی است که
در جهت تسهیل و تسریع امور تبلیغاتی ،بر اساس اهداف و موقعیت طراح و مخاطبان ،قابل دخل و تصرف،
ایجادگزینههایجدیدویاادغاممیباشد.
در مجموع ،تدوین این برنام ه میتواند در ترتیبی مشتمل بر ۱۳مرحلهی مندرج در متن مقالهی حاضر ،انجام
گیرد .عناوین مراحل -۱ :تشکیل گروه ( از جمله :بازاریاب ،متصدی پذیرش سفارش ،مدیر تحقیقات ،طراح
پیام نوشتاری (شعار تبلیغاتی) ،ایدهپرداز ،طراح حروف ،عکاس تبلیغاتی ،تصویرساز ،اجرا کار،ناظر چاپ و
آ
مدیر هنری) و تقسیم وظایف -۲دریافت سفارش -۳جمع�وری اطالعات -۴تعیین مخاطبان هدف -۵ایدهیابی
آ
(مرورمجموعهیتصاویر،ایدهیابیگروهی،جمع�وریاطالعاتوتداعیمعانی،ادغامتصاویر،ترکیبحروفو
کلمات،م�کتوبنمودنوثبتتفکرات،دیدنومکاشفه،یافتناستعارهها،اصالحوگسترشایدههایاولیه)
آ
 -۶انتخاب و به تصویر در �وردن ایدهها  -۷طرح پیام نوشتاری  -۸انتخاب موفقترین و مرتبطترین ایده و پیام
نوشتاری با تصویرگری متناسب -۹طراحی حروف -۱۰ترکیببندی و اجرای نها��یی -۱۱چاپ اعالن آ(�مادهسازی
آ
سند ،انتخاب نوع چاپ و کاغذ مناسب ،ارسال اثر جهت چاپ ،نظارت فنی بر فر�یند چاپ) -۱۲ ،انتخاب
مکاننصباعالنها -۱۳سنجشبازخورداعالنتبلیغاتی.
مقدمه
طراحی اعالن[[[ ،حرفهای است تبلیغاتی؛ که به دلیل وابستگی به تکنولوژی چاپ ،اقتصاد ،سیاست و
فرهنگ در دوران مختلف ،شکلهای متفاوت و جایگاههای گوناگونی یافته است .نیاز به اطالعرسانی و
آ
انتشار اطالعات در سطح کالن ،جایگاه ویژهای را برای اعالن ،به عنوان یکی از کار�مدترین ابزار تحقق اهداف
تبلیغاتی ،ایجاد نموده است .اعالن ،همواره در حوزهی خواستهی سفارشدهنده ،كاال یا خدمات مورد نظر
را برای مخاطبان هدف ،مطابق عالیق و نیازهای ایشان عرضه نموده و کوشش میکند تا با جلب توجه ،پیام
آ
خود را منتقل کند .همانطور که از تعابیر اعالن برمی�ید؛ اعالن ،همان اطالعی ه با ابعاد وسیع است که با
هدف جلب نظر عموم مردم و انتقال پیامی خاص ،طراحی و چاپ شده و بر روی دیوار نصب میگردد .از اینرو
اولین کارکردش ،جلب توجه مخاطبان جهت اطالعرسانی میباشد (.)901،2000،Hornby
 -1تشکیل گروه و تقسیم وظایف
نخستین اقدام جهت طراحی اعالن،تشکیل یک گروه تخصصی و همیار شامل :بازاریاب ،متصدی پذیرش
سفارش،مدیرتحقیقات،طراحپیامنوشتاری(شعارتبلیغاتی)،ایدهپرداز،طراححروف[[[،عکاستبلیغاتی،
تصویرساز ،اجراکار،ناظر چاپ ،مدیر مالی و مدیر هنری میباشد[[[ .در ادامه ،وظایف مدیر هنری و مدیر مالی
1- Poster
2- Typographer
ً
معموال تمام این وظایف به عهدهی تنها یک نفر که همانا ط راح گ رافیک است م یباشد،
 -3ضروری است به این امر اشاره شود که در کشور ما
زی را مدت زمان و بودج های که سفارشدهنده در اختیار وی ق رار م یدهد ،فرصت انجام بسیاری از این م راحل ،اقدامات و مطالعات پی شزمین های
را سلب م ینماید ،از این رو شاهد ط راحی شتابزدهی اعالنه ا��یی شک لگ رایانه هستیم که ه مت راز با می زان بودجه اختصاص یافته و زمان صرف
شده م یباشند.
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بهصورتمشروحبیان میشود.
وظیفهی مدیر هنری ،مدیریت گروه در راستای حصول خواستههای سفارشدهنده و مجابکردن
ایشانبهپذیرشنظریههاییکدیگراست.همچنیندریافت،سازماندهیوانتقالاطالعاتمربوطه
به اعضای گروه ،شرکت در روند خلق ایدهها ،نظارت بر اجرای امور و تناسب طرح با موضوع ،تدوین
آ
اهداف از نشر اعالن ،انتخاب راهبرد تبلیغاتی ،بر�ورد و تهیهی جدول زمانی پیشبرد پروژه ،بازبینی
طرحهاپیشازارائهبهسفارشدهنده،سازماندهیجلساتتبادلنظربرایانتخابواصالحایدهها،
أ
ارائهی طرحها به سفارشدهنده ،تهیهی صورت جلسه و گزارش پیشرفت کار ،اخذ ت�ییدیههای الزم
از سفارشدهنده ،ارتباط با مدیر مالی جهت کنترل دریافت و پرداختها ،اخذ گزارشات مالی و ارائه
به سفارشدهنده ،اطمینان از تحویل به موقع پروژه ،از وظایف مدیر هنری است .او از سو��یی فعالیت
گروهراباخواستههایسفارشدهنده،همسونمودهوازسو��ییدیگرباتبییننظریههایکارشناسانهی
گروه ،سفارشدهنده را برای پذیرش ایدههای خالقانهی ارائه شده مجاب میکند.
تعیین فردی به عنوان مدیر مالی جهت انجام محاسبات مالی و تسهیل مراحل کار نیز از اهمیت
ویژهای برخوردار است .ب آر�ورد و کنترل هزینهها ،دریافت ،ثبت و دستهبندی فا�کتورها ،همکاری
مستمر با سفارشدهنده برای تعریف بودجه  ،کنترل پرداختها ،نظارت بر گردش مالی ،نگارش
گزارش ماهانه ،تعیین میزان اعتبار خرید لوازم مورد نیاز ،محاسبهی هزینههای چاپ و لیتوگرافی،
ثبت ساعات کاری و پرداخت حقوق ،عقد قراردادهای مالی و مدیریت پرداخت و دریافتها از اهم
وظایف او است.
 -2دریافت سفارش
آ
پس از تشكیل گروه و تبیین وظایف،نخستیناقدامجهت�غازطراحیاعالن،پذیرشسفارشاست
كه به عهدهی متصدی پذیرش سفارش است .او نخستین فردی است كه با سفارشدهنده ارتباط
برقرار نموده و در واقع وظیفهی بازاریابی را بر عهده دارد .بدین منظور با سفارشدهنده که فرد حقیقی
یا حقوقی است ،ارتباط برقرار نموده و نسبت به عقد قرارداد با وی اقدام مینماید .سایر وظایف وی
آ
را میتوان بدین گونه برشمرد؛ دریافت نمابر ،پست ال�کترونیکی[[[ و نامهها و انتقال �نها به مدیر
هنری  ،پاسخگو��یی به تلفن ،استقبالازمراجعین،تکمیلفرمهاوعقدقراردادها.
آ
 -3جمع�وری اطالعات
اطالعات ،رمز دستیابی به پاسخ و بهمثابهی مواد اولیه یا ستون استواری است که میتوان بر پایهی
آ�ن به ایدهپردازی پرداخت و به نمادها و نشانهها��یی برای بیان موضوع دست یافت .از اینرو جمعآ�وری
اطالعات از بخشهای زیربنا��یی در طراحی اعالن است که به گسترش و ارائهی راهحلهای خالق و
برنامهریزی شده و در نهایت ،جلب رضایت سفارشدهنده و مخاطب میانجامد .بخشی از اطالعات
الزم در این راستا را میتوان به شرح ذیل عنوان کرد:
آ
 جمع�وری و بررسی مشخصات محصول یا خدمات ،شامل تهیهی نمونهی محصوالت ،موقعیتبازار ،قیمت ،برتریها،نقاط ضعف ،تاریخچه ودستاوردهای جدید تولید.
 تجزیه و تحلیل اعالنهای طراحی شده در گذشته و ارزیابی فعالیتهای تبلیغاتی رقبا با در نظرأ
آ
گرفتن بودجهی اختصاصی ،میزان ت�ثیرگذاری بر فروش یا استقبال از خدمات ،سطح �شنا��یی
آ
مخاطبان بامحصول یاخدماتمذکور وبرنامههای�تیتبلیغاتی.
 مطالعه در مورد چرخهی خرید ،به این معنا که خرید محصول و یا استفاده از خدمات در چه زمانیاز سال انجام میگیرد؛ در صورتیکه محصول فصلی است ،این امر در زمان پخش اعالن باید مورد
توجهقرارگیرد.
آ
بررسیمواردمذکوروهمچنیناجرایروشهایخاص�مارگیریوپخشپرسشنامهجهتسنجشمیزان
أ
ت�ثیر و درک ایدهها و پیام نوشتاری از سوی مخاطبان ،از جمل ه زمینههای تحقیقاتی دیگر در این راستا
آ
است كه میتوان �ن را بر عهدهی مدیر تحقیقات گذاشت.
 -4تعیین مخاطبان هدف
أ
آ
از �نجا��یی که هر اعالن با هدف ت�ثیرگذاری بر مخاطبان خاص خود طراحی میشود،مطلوب
4 - Email

است که پیش از طراحی ،تصویری روشن از
مخاطبان هدف در اختیار داشت .منظور از
تعیی ن مخاطبان هدف ،شناخت و تفکیک
گروههای مصرفکننده ،تصمیمگیرنده،
أ
ت�ثیرگذار برانتخاب،خریدارانبالقوهواصلیو
همچنینعاملینفروشازیکدیگرودستهبندی
آ
�نها از طریق معیارها��یی چون جنسیت،
گروه سنی ،موقعیت اجتماعی ،تمایالت
سیاسی ،توانا��ییهای اقتصادی ،سطح دانش
و تحصیالت است .چراکه هر گروه ،زبان
خاص ،حساسیتها و تمایالت ویژهای دارند
أ
آ
كهت�ثیرگذاریبر�نها،بااستفادهازدانستههای
مشترک همان بیان ،امکانپذیر بوده و بدون
آ
آ
�گاهی از خواستههای �نها ،نمیتوان اعالنی
را طراحی کرد که بتواند پیام را انتقال دهد .در
واقع ،شناسا��یی مخاطبان هدف ،به معنای
یافتن نقشهی راهنما��یی است که گروه طراح
را به خلق یک اعالن موفق رهنمون میسازد.
 -5ایدهیابی
یافتن ایدههای خالق پراهمیتترین مرحله
آ
در فرایند خلق اعالن بهشمار می�ید .زمانی
که ایدهپرداز در جلسات حضور مییابد ،باید
بهگونهای به توضیح ایدههای متهورانه خویش
بپردازدکهسفارشدهندهازپیشبینیواقعبینانهی
أ
وی دربارهی میزان موفقیت و ت�ثیرگذاری اعالن
برمخاطبان،اطمینانیابد.جهتدستیابیبه
راهحلیخالقوکشفروشیکهارتباطدهندهی
موضوع با مخاطبان باشد ،باید بر پایهی
آ
اطالعات �،نرابهنحویبیاننمودکهمخاطبان
رامتوجهخودساخته،قانعکند،ترغیبنماید
و به واکنش مورد نظر وادارد .در این راستا ،به
تعداد طراحان ،راه رسیدن به ایدهی خالقانه
وجود دارد .برخی با یورشهای ذهنی،برخی
با اتفاقات ناگهانی ،برخی با الهامات،برخی
توسط توهمات و برخی دیگر با یادداشتهای
سریع و طرحزدن ،به ایدهی مورد نظر دست
مییابند .اما میتوان با پیروی از شیوههای
مـدون اید هیـابی ارائه شده در ادامه  ،امـکان
کشف ایدههای خالقانه و منحصر به فرد را
افزایش داد.
-1-5مرورمجموعهیتصاویر
آ
گرد�وریومرورمجموعههایطراحی،عکاسی،
تصویرسازی،نقاشیوتبلیغاتی،میتواندمنبع
الهامغنیایدرزمانایدهیابیباشد؛طبقهبندی
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صحیح و منظم این گنجینه ،مجموعهای
سازمانیافتهرادردسترسقرارمیدهدکهحتی
میتواند بهطور مستقیم در طراحی اعالن مورد
استفادهقرارگیرد.
 -2-5ایدهیابی گروهی
منظور از این امر ،تشکیل گردهما��یی برای
خلقایدههاست.دراینراستا،مطلوباست
که چنین جلساتی با بررسی و شرح شفاهی
آ
موضوع �غاز گشته و تمامی اعضاء به مشارکت
فعال و ابراز نظرات در روند ایدهپردازی ترغیب
شوند .در ابتدا تمامی ایدهها از یک ارزش
برخورداربودهوهدف،ارزیابیوداورینیست.
باید افکار� ،گفتهها و ایدهها یادداشت شده و
مطالب و طرحهای ارائه شده در معرض دید
افراد گروه قرار گیرند .میتوان بدون تشکیل
گروه مدون نیز به ایدهیابی از میان نظرات افراد
غیر متخصص یا حتی کودکان پرداخت .بدین
منظور بایدموضوعرابابیانیسادهوقابلفهم
برای کودک تبیین نمود و از وی خواست که
آ
در رابطه با �ن ،تصویرسازی انجام دهد و یا
[[[
تفکر خویش را بیان نماید.
آ
 -3-5جمع�وری اطالعات و تداعی معانی
آ
اطالعاتی که در �غاز کشف خالقهی یک ایده
آ
الزم است،باید در حد نیاز گرد�وری شده و
سپس بسط داده شود .در این راستا ،میتوان
برپایهیاطالعاتیکهتوسطمدیرتحقیقاتارائه
گشته،فهرستیازکلماتوعباراتیکهباعنوان
موردتبلیغدرارتباطاستراتهیهنمود،سپس
برای هر یک زیر مجموعهای از خصوصیات
جزئیتر و تداعی معانی را متصور شد و با توجه
آ
به جزئیات ،به بسط و گسترش �ن پرداخت.
این فهرستها كه در برگیرندهی كلمات،
تصاویر ،رنگها ،شكلها ،موقعیتها،
صفتها ،نمادها ،اجزاء ،احساسات و
ویژگیهایمرتبطباموضوعهستند،راهنما��یی
براییافتنایدههاینومیباشند.
 -5جهت حصول نتیج هی مطلوبتر باید موضوع را به
آ
گون های ب رای کودک تبیین نمود تا او بتواند با بیانی �زاد،
شخصیت درونی  ،تمایالت و تخیالت خالقانهاش را تصویر
آ
نماید .به عنوان مثال ،زمانی که با یک دستورالعمل �زادانه
از کودک بخواهیم خانوادهای را که مایل است نقاشی کند،
او در ابعاد وسیعی خود را از قید واقعی تها رها م یسازد.
واقعی ته ا��ییکهگاهبهعلتخانوادهیواقعیویدرذهنش
نقش بسته است .بدین ت رتیب ،این دستورالعمل ،میدان
آ
وسی عتری را ب رای تخیالت کودک ف راهم �ورده و او فرصت
آ
م ییابد تا ف رافکنی به شکلی بسیار �زادان هتر را انجام دهد
(کرمن.)۸۲،۱۳۷۳،
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در واقع ،هر کلمهی مرتبط با موضوع و هدف اعالن كه به فهرست افزوده میشود ،میتواند پس از
اولویتبندی و بررسی میزان اهمیت ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بهعنوان ایدهای برای بیان
موضوع اعالن بهکار رود.
ردیف
1

کیش

2

فیلم

3

هفتمین

4

جشن واره

عن واناعالن«:هفتمیندورهیجشن وارهیفیلمکیش»
آ
�فتاب،کشتی،ماهی،قایق،باران،ماه یگیر،افق،رنگزردوفیروزهای
دریا
خشکی سایه،اه الیبومی،بناهاینمادین،درخت،رنگسبزوقهوهای
ج زیره
آ
آ
ُ
ساحل گرما ،ماسه ،است راحت� ،رامش ،پرنده ،چتر �فتابی ،رنگ اکر
کشتییونان یها نمادتاریخی قدمت،ابهام،پیشین هیتاریخی،رنگسیاه
دوربین
س هپایه ،عدسی،دیاف راگم ،نورپردازی،فیل مبردار،کارگردان
حلقه،رولفیلم،تصاویرمنفی،قوطی
نگاتیو
سینما،بینندگان،پرد هوس الننمایش ،نور،تمرکز،موضوعفیلم
اک ران
عدد
ضرباهنگ

هفتعدد،شمارش،هفتشئ،معناینمادین،شکلتج ریدی۷،
تک راررویداد ،گذشته ،تج ربه،تکامل

شادی ،تحرک،پوی ا��یی ،پرچم یا بادکن کهای رنگی ،رن گهای اشباع
تماشاچی
جدول -۱نمون های از اطالعات دست هبندی شده در ارتباط با موضوع یک اعالن

 -4-5ادغام تصاویر
تصویررامیتوانبهعنوانمکملمتن،بهصورتتلفیقیدرکنارطراحیحروفویاتنهاعنصردراعالن
بهکارگرفت.دراینراستا،جهتدستیابیبهترکیبیبدیعوخالقانهمیتوانبهدوصورتعملنمود.
نخست،ازطریقتلفیقتصاویر؛[[[ کهبااستفادهازنرمافزارهایرایانهایویاترکیبنگاتیوهادرتاریکخانه
آ
امکانپذیر است .با این روش امکان تلفیق موضوعاتی که ثبت همزمان �نها امکانپذیر نیست فراهم
میشود.
[[[
دوم،تکهچسبانی؛ عبارتازبریدنوچسباندنقسمتهایموردنظردویاچندتصویرچاپشده
در کنار هم برای نیل به معنا��یی بدیع و هدفمند است و میتواند برای انتقال پیامی خاص ،در اعالن
آ
بهکار برده شود .با این روش ،میتوان با جمع�وری ،جدا نمودن و ترکیب تصاویر مجالت� ،کتابها و
یا مجموعهی عکسها ،تصویری تازه خلق نمود که معنا��یی نوین را منتقل سازد.
 -5-5ترکیب حروف و کلمات
آ
حروف وکلمات ،مانند تصاویر ،بخشی از اعالن و یا تمامی � نرا تشکیل داده و نقش اصلی انتقال پیام
را بر عهده دارند .حروف میتوانند انتقال دهندهی پیام بوده و به مثابهی تصویر از ارزش بصری و شکلی
ویژه برخوردار گردند .درك معنا را تسهیل نموده و با ترکیبهای مختلف ،نقشی فراتر از شکلهای
آ
انتزاعی را ایفا نمایند .باید تالش كرد تا �هنگ ،وزن ،لحن ،معنا و صدا نیز از طریق نوع نوشتن بر
خوانا��ییپیامبیافزاید؛بدینمنظورمیتواندرنگرشبصریازاینتنوعاتبهرهگرفت.بهبرخیکلمات
آ
شدت بخشیده یا �نها را در تضاد با یکدیگر قرار داد.
با ابداع رایانه[[[ ،استفاده از حروف به مثابهی تصویر ،بیش از پیش نتیجهبخش و سهلالوصول شده
آ
است؛ بهطوریکه حروفنگاری[[[ و ابداع ترکیبهای نوین ،روشی کار�مد در طراحی اعالن بهشمار
آ
می�ید .اگر نظام ارتباطی ،تنها با ترکیب حروف کامل شود ،نیازی به تصویر نبوده و حروف به تنها��یی
آ
میتوانند یک اعالن را بهوجود �ورده و حتی قدرتمندتر از تصاویر در راستای هدایت مخاطب ،عمل
نمایند(.تصویرشمارهی)1
 -6-5م�کتوب نمودن و ثبت تفکرات
آ
یکی دیگر از شیوههای ایدهیابی ،ثبت هر �نچه که در رابطه با موضوع به ذهن متبادر میشود و عدم
آ
توقف ایدهپردازی است .بهمحض ظاهر شدن تصویر بر سطح کاغذ ،فر�یند خالقیت وارد مرحلهی
آ
ثبت میشود .رسم خطوط �زاد تصادفی و طرحهای سریع ،منجر به خلق ایدههای منحصر بهفرد در
6- Photomontage
7- Collage
8- Computer
9- Typography

تصویرشمارهی :۱حروفنگاری،نمایشگاههنریایمیکنوبل،
ملخیورایمبودن(،)MelkImbodenسوئیس۱۹۹۷،م.
أ
م�خذ)12 ،2004 ،Pedersen( :

تصویر شمارهی  : ۲ارزیابی طرحها در مقیاس کوچک،
ط راحی اعالنها��یی بر ضد مواد مخدر توه مزا۱۳۸۷ ،
أ
(م�خذ:نگارندگان)

زمانی کوتاه میشود .راز نهفته در این طرحها ،در فکرهای لحظهای است كه بهعنوان تفکرات ناب و
خام به ثبت میرسد.
آ
أ آ
زمانیکهتصویربرصفحهیکاغذرسممیشود،ذهنتحتت�ثیر�نبهتخیلپرداختهو�غازبهفعالیت
آ
آ
در جهت �ن خواهد کرد .اگر عامل دیگری مانند یک کلمه یا عبارت ،به �ن افزوده شود ،با ادغام این
دو ،فعالیت ذهنی ادامه یافته و در صورت تمرکز بر نقوش رسم شده ،ایدهها��یی جدید در ذهن شکل
آ
خواهد گرفت .چنین روشی که نگارنده نام «تفکر مصور» را بر �ن مینهد،توسط بسیاری از هنرمندان
با هدف افزودن بر گنجینهی تصویرهای ذهنی که ایشان را به کشف ایدهها��یی نو رهنمون میسازد،
مورد استفاده قرار میگیرد .بدین منظور میتوان از یک دفترچهی قطع جیبی استفاده نمود که در همه
حال در دسترس بوده و نقل قولها ،عبارات ،نظرات ،طرحها و ایدهها را در خود محفوظ دارد .بدین
ترتیب ،همهی ایدهها فرصت ظهور یافته ،ذهن از ایدههای تکراری پاک شده ،تمرکز یافته و شرایط
آ
الزم برای بروز ایدههای نو �ماده میشود.
 -7-5دیدن و مکاشفه
زمانی میتوان به مرحلهی دیدن رسید که با نگاهی موشکافانه عمل نمود .در این صورت ،گاه مفهومی
أ
پدیدارمیشودکهواقعیتهارامتمرکزنمودهویااندیشهایقوتمیگیردکهممکناستبهحلمس�له
منجر شود .در این میان ،نقش اتفاقات بیرونی و الهامات درونی را نباید نادیده انگاشت؛ جستجو در
میان وسایل و اشیاء سنتی یا مدرن ،مغازههای لوازم عتیقه ،مجموع ه اشیاء نایاب و بازارهای مرکزی و
یا نقوش شکل گرفته بر روی خاک باران زده نیز میتواند تداعیهای خاصی را ایجاد نموده و راهی برای
رسیدنبهایدههاینوباشد.بررسیموضوعونگریستنبهاشیاءازجهاتگوناگوننیزجنبههایپنهان
آ آ
وناپیدای�نهارا�شکارساختهودریچههاینوینیرامیگشاید.بدینمنظورمیتوانباچشمنیمهبازو
اززوایا��ییغیرمتعارفبهدیدنپرداخت؛زیرابااینروشمیتوانپدیدههارابهطریقیدیگرکشفنمود.
-8-5یافتناستعارهها
استعاره ،گونهای از پیام مبتنی بر ارتباطات میان دو كلمه است كه به صورتی غیرمستقیم به مقصود
اشاره دارد .هر کلمهای که در جلسهی ایدهیابی ابراز میشود ،خود مجموعهای از استعارهها یا
آ
تصویرهای ذهنی را بهوجود می�ورد که پیامهای جدیدی را به ذهن متبادر ساخته و میتواند با بیان
غیرمستقیم مخاطب را در شناخت موضوع تبلیغ شده در اعالن ،یاری رساند.
 -9-5اصالح و گسترش ایدههای اولیه
آ
ایدهها��یی ظرفیت اصالحپذیری را دارند که نو�ورانه بوده و از پاسخهای مرسوم ،دور باشند .در این
آ
مرحله ،هر چه راهحلهای بیشتری در اختیار باشد،احتمال یافتن ایدهای مناسب از میان �نها  -به
آ
مثابهی اصل «کمیت،کیفیت به بار می�ورد» افزایش مییابد .چراکه هر ایدهای امکان منتج شدن

به ترکیبات جدید را افزایش داده ،در نهایت
بررسی ،ت�کثیر و بازتولید ایدهها به یافتن
راهحلها��ییمؤثرمیانجامد.
آ
 -6انتخاب و به تصویر در �وردن ایدهها
پس از یافتن ایدهها ،باید شکلی نظام یافته به
آ
�نها داده و با مرور،دستهبندی و بازتولید،
ایدههای نامناسب را کنار گذارد .این ارزیابی و
قضاوت مستلزم برقراری توازن میان واقعبینی
و خالقیت است.
س کوچک و
در این مرحله ،طرحها در مقیا 
ً
ترجیحا به صورت سیاه و سفید مورد ارزیابی
آ
قرار گرفته و �نها��یی که پاسخگوی نیازها
و اهداف اعالن هستند انتخاب میشوند.
(تصویرشمارهی )۲سپس ،ایدههای برتر به طرحی
رنگی و قابل ارائه به سفارش دهنده تبدیل
شده و جریان حذف از سوی سفارشدهنده
نیز دنبال خواهد شد.
آ آ
پس از �ن ،فر�یند خالقیت متوقف شده،
استخراج نتیجه و اجرای ایدهی نها��یی انجام
میپذیرد.اینوظیفهرامیتوانبرعهدهیاجراکار
گذارد .تحقق ایده پس از انتخاب مناسبترین
ابزار و شیوهی اجرا همچون تصویرسازی،
عکاسی  ،حروفنگاری ،چاپ ،طراحی،
خوشنویسی ،نقاشی و یا اجرای رایانهای انجام
[[[1
گرفتهوبرایچاپ«دیجیتال»[«،[[1افست»
آ
ویا«سیلکاسکرین»[�[[1مادهمیشود.باتوجه
بهاینامرکهاجرا،نقشبهسزا��ییدر أت�ثیرگذاری
اعالن خواهد داشت ،الزم است اجراکار
آ
آ
جهت �گاهی از اهداف سایر اعضاء و بر�وردن
خواستههای ایشان در تمامی جلسات شرکت
آ
نماید .او در جایگاه فردی �شنا به ابزار ،امکان
دخل و تصرف در طرح را نداشته و مطلوب
است رنگها را با لحاظ تغییرات احتمالی در
طیفرایندچاپبهکارگیرد .همچنیننگهداری
ازپروندههایرایانهای،تهیهینسخهیپشتیبان
روزانه ،بازبینی نها��یی طرح و تحویل به ناظر
چاپ ،از دیگر وظایفی است که میتوان برای
ویدرنظرگرفت.
 -7طرح پیام نوشتاری
پیام نوشتاری را میتوان از به یادماندنیترین
اجزای اعالن دانست که به قصد به خاطر
سپرده شدن توسط مخاطبان در اعالن طرح
10- Digital print
11- Offset
12- Silk Screen
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 -13به عنوان مثال ،لحن پیام جهت برق راری ارتباط با
فعاالن اقتصادی ،با ادبیاتی که ب رای تبلیغ یک وسیل هی
بازی کودکانو یا �کتابی علمی مورد استفاده ق رار م یگیرد،
بایدمتفاوتباشد.

 -14ذکر این ن �کته ضروری است که دست یافتن به راهبرد بیانی شوخطبعانه که در راستا و م رتبط با اهداف اعالن ،باشد نیاز به
آ
خالقیت و دقت بسیاری دارد؛ چ راکه اگر پیام نوشتاری ،طنزی قوی و م رتبط را ارائه ندهد و ب هسوی بیان هجوگونه و کنای ه�میز سوق
آ
یابد،ممکناستمفهومیتوهی ن�میزیافتهوموجبرنجشورویگردانیمخاطبانشود(دنیسون.)۱۰۰،۱۳۸۴،

آ
آ
 - 15البته در صورت زیادهروی ،میان شدت ترس در پیام و اثر بخشی �ن رابط های معکوس برق رار خواهد شد .از ای نرو پیامهای ترس�ور
آ
م یتواننداثربخشباشند،مشروطبراینکهط راحپیامبداندترسچگونهعملم یکندوقبلازب هکارگیری�ن،ازنحوهیعم لکرداین
آ
آ
نوع تبلیغ ،می زان مجاز استفاده از �ن و واکن شهای متفاوت مخاطبان در ب رابر �ن اطالع حاصل نماید.
آ
 -16در مقام مقایسه باید یاد�ور شد كه حروف التین بنابر زیباشناسی ،فلسفه ،زیرساخ تهای دیداری ،چینش ،ساختار هندسی
نظاممند ،مج زا بودن ،تنوع و ویژگ یهای كاربردی خاص خود ،امكانات بسیاری را در اختیار ط راحان ق رار م یدهند .اما حروف غیر
التین ا�کث ًرا بر پای هی حروف قبلی ایجاد شدهاند و در مجموع ،تنها م یتوان مجموع های متشکل از حدا�کثر چند نوع حروف که دارای
اشکاالت ساختاری کمتریباشند را یافت .در حال یكه این ط راحان با کنکاش در گنجین هی غنی خوشنویسی خود این امکان را دارند
تابهخ طنگاریاصیلوباهویتیغنیدسترسیپیداکردهوبامعیارهاوزیباشناس یایمتفاوتازالتین،نمون ههایزیباتریبیاف رینند.
اگر این بررسی ب هدرستی صورت پذیرد ،مالک ارزشمندی خواهد بود در راستای تفاوت گذاردن میان خ طنگاری حقیقی با درهم
ریختگیحروفوکلماتکهتقلیدناشیان هایازالگوومالکهایزیب ا��ی یشناسیغربیاست.

.

میشود.انتخابپیامنوشتاریبایدتوسطفردی
انجام پذیرد که از دانش در زمینهی ادبیات،
روانشناسی و علم ارتباطات برخوردار بوده و
آ
آ
�شنا به دستور زبان� ،وا و وزن کلمات باشد.
چراکه پیام نوشتاری باید با توجه به ویژگیهای
آ
هر دسته از مخاطبان و دامنهی لغات �نها،
با استفاده از بیانی جذاب ،متناسب با بستر
آ
تبلیغاتی ،شرایط اجتماعی و در سطح �گاهی
مخاطبانهدفانتخابشود.ازاینمنظر،هر
پیام نوشتاری در اعالن ،حاوی مفهومی است
که باید برای مخاطبان خود قابل درک و فهم
باشد[[1[ .با توجه به مطالب ذکر شده ،پیام
نوشتاری با رویکردها و نگرشهای متفاوتی،
هماهنگباموقعیتپیامومخاطبان،بهشرح
ذیل قابل طرح است:
 در برخی موارد ،انتخاب پیام نوشتاریصریح،مطلوباست؛چراكهابهام،بهرسا��یی
پیام لطمه وارد ساخته و ضروری است پیام
آ
نوشتاری با رویکردی صریح و روشن� ،شکارا
مطالب را بازگو نموده و از بهکارگیری جمالتی
که معانی گوناگون و متناقضی را تداعی
میکنند پرهیز شود .در این رویکرد هر چه
پیام صریحتر و هدف ،مشخصتر باشد درک
آ آ
�ن �سانتر شده و توسط طیف وسیعتری از
مخاطبان،رمزگشا��ییخواهدشد.
آ
 گاه جمالت کوتاه و ساده قابلیت یاد�وریبیشتری را دارند .از این منظر ،پیام نوشتاری
آ
ضرب�هنگدار با وادار نمودن مخاطب به
آ
زمزمهیخویش،سببیاد�وریمحصولمورد
نظر میشود .همچون «گام به گام با �کفش
آ
گام» كه مخاطب را بهطور ناخود�گاه وادار به
تکرار و زمزمهی متناوب میکند.
 زمانی که بیان دقیق و عین واقع ،توانا��ییاثربخشیبرمخاطبانرانداشتهباشد،میتوان
آ
با درجاتی از اغراق و بزرگنما��یی �ن را بارز نمود
أ
آ
تا ت�ثیرگذاری �ن افزایش یابد .در این نگرش
میتوان از صفات عالی و تفضیلی همچون
اولین ،بهترین ،قویترین و زیباترین ،در
پیام نوشتاری بهره برد ،یا با بزرگنما��یی یک
آ
خصوصیت ویژه � ،نرا بهکار بست .استفاده
از این صفات در حد امکان باید قابل باور،

به دور از اغراق مفرط و متناسب با حقایق موجود باشد .زیرا این احتمال متصور است که مخاطب
آ
پس از کسب تجربه در مورد محصول به کشف حقیقت نایل �مده و از بازگشت دوباره منصرف شود.
 گاه هدف ،رساندن پیامی منطقی به مخاطبان و شناساندن عملکرد واقعی محصول یا خدمات به ویآ
بودهوسعیبر�ناستتاتنهابایکپیامنوشتاریپرجاذبهبهجذبمشتریاقدامنگردد،بلکههمراهبا
منطق،استداللوبیانواقعیتها،مخاطباندرجریانواقعیتقرارگیرند.چراکهبرخیمخاطباندر
آ
جوامعمترقی،هنگامخریدیکمحصولدر�پیجاذبهیحقیقی�ندرپاسخبهنیازواقعیخودهستند.
در این نگرش باید پیام نوشتاری بیانکنندهی کیفیت ،موارد کاربرد،ویژگیهای فنی یک محصول یا
ایدهبهشیوهایصریح،منطقی،صادقانهوتخصصی،درراستایجلباعتمادمخاطبانباشد.
 بیان پیام از زبان فردی که برای مخاطبان دارای ارزش و اعتبار است بهمنظور قانع نمودن و جلباعتماد ایشان ،رویکرد دیگری در طرح پیام نوشتاری میباشد .این شیوهی بیان ،در میان افراد با
أ
روحیهی تقلیدگری و عدم اعتماد به نفس ،مؤثر است .بدین منظور با توسل به اعتبار و مورد ت�یید
بودن افراد معروف میتوان به بیان کیفیت محصول از زبان ایشان پرداخته و اینگونه نمایاند که
آ
استفاده از محصول یا خدمات فوق به طور مستقیم یا غیرمستقیم در موفقیت �نها نقش داشته
آ
است .در این صورت به دلیل نافذ بودن کالم �ن فرد ،توصیهی وی برای مخاطبان کافی بوده و به
آ
جهتبازتابهایاحساسی،نوعیارتباطوهمانندسازیبینخودو�نشخصیتمتصورمیشوندکه
رضایت از مصرف را نیز به دنبال دارد.
 بر پایهی گرایش عامهی مردم به دنبالهروی از دیگران و شرکت در جبههی ا�کثریت ،با القاء ازطریق عباراتی همچون« :همه با هم به گروه بزرگ ما ملحق شوید» ،میتوان ایشان را به پیروی از
جماعت مذکور دعوت نمود .همچنین استفاده از شعارها��یی که خصوصیت مشترک خوشایندی را
آ أ
برای مصرفکنندگان یا همراهان خود بر شمرده و بر �ن ت�کید دارند - ،همچون «تمامی شیک پوشان،
پوشاک ما را میپوشند»  -سبب میشود تا مخاطبان احساس نمایند در صورت استفاده از محصول
آ
ذکر شده ،به صفت همراه �ن نیز مفتخر میگردند؛ در نتیجه تمایل مزین شدن به صفات ذکر شده،
آ
سبب گرایش به مصرف �ن محصول میشود .این شیوهی بیان در مورد افرادی که دارای استقالل و
صالبت درتصمیمگیری و انتخاب نیستند مؤثر واقع میشود.
آ
 اشارهی غیرمستقیم به موضوع تبلیغ شده ،یکی دیگر از رویکردهای موفقیت�میز در طرح پیامنوشتاریاست؛چراکهانسانبهدلیلمکانیزمدفاعی-روانیخودازپذیرشپیامهایدستوریمستقیم
خودداری نموده و سعی در مقاومت در برابر چنین جریانی دارد .لذا در این شیوه ،پیام تا حد ممکن
بهصورت غیرمستقیم و با استفاده از فنون روانشناختی ،بهدور از بیان دستوری و یا نصیحتگونه
عنوانمیشود.
 استفاده از پیامهای احساسی که به جای تکیه بر جذابیتهای منطقی و برتریهای حقیقی ،سعی درآ
برانگیختناحساساتمخاطبانجهتتحریک�نهابهخریدمحصول،استفادهازخدماتویاپیروی
از یک فرد یا عقیدهای سیاسی دارند ،شیوهی دیگری در طرح پیام نوشتاری است .هدف از این شیوه،
برقراریارتباطیاحساسیمیانموضوعتبلیغشدهبامخاطباناست؛عکسالعملمخاطباننسبتبه
آ
پیامهاینوشتاریهمچون«هنرنزدایرانیاناستوبس»بیشترعاطفیو�نیاستتامنطقیومستمر.
 گاه بیان نوشتاری مفرح و طنزگونه ،در قیاس با پیامهای جدی و غیر صمیمی ،جهت ایجاد تمایلدر مخاطبان اثربخشتر به نظر میرسد .این نوع پیامها با ایجاد احساسات مثبت ،نه تنها عالقهی
آ
مخاطبان به تبلیغ را افزایش داده ،بلکه گرایش و احساس �نها را به کاال یا خدمات شدت میبخشند.
از سوی دیگر مخاطبان در برابر مسائل مطرح شده با جنبهی طنز ،کمتر موضعی سختگیرانه اتخاذ
مینمایند[( [[1دنیسون.)۱۰۰،۱۳۸۴،
آ
 از �ن جهت که پیام نوشتاری ،عاملی برای برانگیختن حس نیاز در ذهن مخاطبان هدف به عواملآ
آ
تبلیغ شده میباشد ،باید بهگونهای تنظیم شود که خواستههای مورد نظر �نها را بازنمایانده و بر �ن
أ
أ
ت�کید کند .بهعنوان مثال ،ت�ثیرگذاری شعار «به سفیدی برف با پودر برف» بر خانمهای خانهدار،

أ
بدان جهت است که خواستهی ایشان را ت�مین مینماید.
آ
 طرح پیام نوشتاری با بیانی ترس�ور نیز در مخاطبان حسی از نگرانی ،هراس و برهم ریختگی عصبیآ
آ
را بهوجود می�ورد و از �ن جهت که در چنین شرایطی افراد قادر به تصمیمگیری صحیح و منطقی
نبوده و به دنبال راه گریزی سریع میباشند ،ایشان را وادار به انجام عکسالعملی در راستای اهداف
خویش مینماید .در واقع موفقیت چنین پیامها��یی بدان جهت است که افرادی که دچار این حس
آ
میشوند ،از انتخاب راهحلهای صحیح عاجز شده  ،در چنین شرایطی �مادهی پذیرش توصیهی
آ
عنوان شده هستند که کاال ،خدمات و یا فرد مورد نظر را تنها نجاتدهنده و منجی �نها معرفی
آ
میکند[[1[.همچون« :بدون استفاده از ثابت نگهدارندهی ولتاژ ،لوازم برقی شما �سیب میبینند » .که
آ
سبب میشود مخاطب با هراسی که به �ن دچار میشود ،به خرید و استفاده از وسیلهی مذکور روی
آ
�ورد .چنین پیامها��ی ی بر انواع مخاطرات فیزیکی ،جسمی ،مادی ،روحی ،اجتماعی و سایر عواقب
آ
ناخوشایندی که ممکن است مخاطبان در صورت عدم استفاده از كاال و یا عدم تغییر نگرش با �ن
أ
مواجه گردند ،ت�کید داشته و بیان میدارند که عمل نکردن به رفتار توصیه شده ممکن است به
آ
پیامدهای ناخوشایندی بیانجامد .مانند هشدار در مورد عواقب عدم استفاده از کرم ضد �فتاب و یا
خطر مرگ ،در صورت استفاده نکردن از دستگاه نشانگر نشت گاز؛ همچنین میتوان اشاره نمود
که مخاطب در صورت عدم استفاده از محصول و یا ملحق شدن به گروه مورد نظر ،ممکن است از
سوی جامعه و یا دوستان طرد شود؛ که در تبلیغ خوشبوکنندهها ،شویندههای دهان و سایر لوازم
آ
�رایشیوبهداشتیقابلاستفادهمیباشد.
 -8انتخاب موفقترین و مرتبطترین ایده و پیام نوشتاری
پیام نوشتاری باید هماهنگ و بر اساس پیام تصویری انتخاب شده و هر دو در یك راستا ،كه همانا
أ
رساندن پیام اعالن و افزایش ت�ثیرگذاری یکدیگر است ،عمل نمایند .میتوان از طریق نظرسنجی از
أ
مخاطبان نیز از میزان ت�ثیرگذاری و مناسب بودن ایده و پیام نوشتاری اطمینان حاصل نمود.
 -9طراحی حروف
در طراحی حروف ،هدف ،حساسیت بخشیدن به نوشتار است که از طریق ایجاد تغییر در چینش،
ازبینبردنکرسیحروفویاحتیتغییردرترکیبنها��ییكلماتایجادمیشودتامیلبهزیبا��ییشناسی
آ
ناشی از حروف و کلمات با راهها��یی نو  ،باز�فرینی شود .بدینترتیب برای تشویق مخاطبان و کنار
گذاشتنپیشفرضهادربارهیکلماتبهعنوانعملیکاربردیدرجهتتشخیصقابلیتهایبصری
و لذت بردن از چالشهای طراحی حروف ،افقها��یی نو پیش روی مخاطبان گشوده میشود (,Gogrdon
 .)10،2000چنین وظیفهای در اعالن به عهدهی طراح حروف و حروفچین است که توانا��یی حروفچینی
دستی یا رایانهای ،متناسب با طرح و ایدههای تحقق یافته در اعالن را دارا است.
آ
توانا��یی بررسی شکل بصری نوشتار بهطور مجزا ،بدون در نظرگرفتن معنای �ن ضروری است.
نگریستن به مشخصههای انفرادی حروف بهخصوص در خطوط غیر التین ،به دلیل تفاوت
آ
آ
آ
ساختار ،این امکان را فر�هم می�ورد تا بتوان از شکل متفاوت حروف و ترکیبات �ن ،نیروی تزئینی
آ
آ
ش�گفتانگیزی را بهوجود �ورد [[1[.بدین منظور میتوانحروف را در فضای مشترک بین �نها درهم
آ
ادغام نمود ،به عنوان بافت بهکار برد و یا با استفاده از تضاد مقیاس یا رنگ� ،نها را با ضرباهنگی
خاص تکرار کرده و به ترکیبات نوینی دست یافت (.)20-17،2000،Gogrdon
در واقع با دو نگرش میتوان با نوشتار برخورد کرد؛ نگرش نخست تنها به دنبال انتقال معنا بودن
است .دومین برخورد با نگاهی ً
کامال زیباشناختی به نوشتار به عنوان هنری تجریدی یا انتزاعی صورت

میگیرد .بدین ترتیب اگر نظام ارتباطی با
ترکیب حروف کامل شود ،نیازی به تصویر
نبوده و حروف به تنها��یی میتوانند یک اعالن
آ
را بهوجود �ورده و حتی قدرتمندتر از تصاویر
عملنمایند.
-10ترکیببندیواجراینها��ییپراهمیتترین
مرحله در طراحی اعالن
قرار دادن منطقی نوشتارها و تصاویر در کنار
آ
یکدیگر و برقراری رابطهای هماهنگ میان �نها
است .نمیتوان در این راستا قواعد مطلقی
را ارائه نمود؛ اما میتوان در ترکیببندی و
سازماندهی اجزای مختلف اعالن ،از اصول
و مبانی مدونی پیروی کرد .هر یک از اجزای
اعالن ،جلوه و نمود خود را به واسطهی
روابط فعال و متقابل واحدهای تصویری و
نیروهای بصری پیرامون خود کسب نموده
و موقعیت این عناصر در رابطه با کادر و
محدودهی سطح اعالن تعریف میشود.
 -11چاپ اعالن
دقت در عملیات پیش از چاپ ،شامل:
آ
تفکیک رنگ[� ،[[1مادهسازی سند[ [[1جهت
خروجی« ،لیتوگرافی»[ ،[[1انتخاب دستگاه
چاپ و کاغذ مناسب ،تهیهی رابط چاپ
ک[ ،)[[2و عملیات پس
(خروجی فیلم و زین 
از چاپ ،شامل :افزودن پوششها��یی مانند
«سلفون»« ،یو وی»[[[2و «ورنی» و عوامل
دیگری که در (نمودار  )۱برشمرده شده
ً
مستقیما در نتیجهی نها��یی مؤثر بوده
است،
و متضمن موفقیت اعالن است .از اینرو
آ
نظارت فنی بر فر�یند چاپ و اتمام پروژه نیز
ضروری بهنظر میرسد .چنین وظیفهای بر
عهدهی ناظر چاپ میباشد .بدین منظور باید
مراحلی را طی نمود که شامل موارد برشمرده
در نمودار 1است.
آ
� -1-11مادهسازی سند
پیش از کاربرد رایانه جهت انجام چاپ
آ
«افست» ،تهیهی زینک از نمونهی �ماده
شدهی دستی و از طریق «لیتوگرافی» سنتی
انجام میگرفت .بدین طریق که از نمونهی
دستی ،بهوسیلهی چهار فیلتر رنگی (به
17 - Color management
18 - Art Work
19 - lithography
20 - Plate & Film
21 - U.V.
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منظورتفکیکچهاررنگاصلیچاپ)،چهار
مرتبه بر روی فیلم بدون ترام ،عکاسی شده و
سپس از طریق «چاپ تماسی» با قرار دادن
ترام با زوایای مختلف[ ،[[2چهار فیلم حساس
آ
آ
دارای ترام� ،ماده و از �ن زینک تهیه میشد.
امادر«لیتوگرافی»مدرن،زمانیکهسندچا�پی
از طریق نرمافزارهای رایانهای تهیه شود و یا
نمونهی دستی« ،اسکن»[[[2شده و نسخهی
«دیجیتال» تهی ه گردد ،بسته به نوع دستگاه
چاپ و نرمافزار مورد استفاده ،باید نسخهی
چا�پی را با فرمتی که برای دستگاه چاپ
شناخته شده باشد مانند «�پیدیاف»[،[[2
تهیه نمود .در این مرحله ،توسط دستگاه

أ
نمودار:۱عواملت�ثیرگذاربرکیفیتچاپ
أ
م�خذ( :عف راوی)۱۵، ۱۳۸۳،

«ایمیجستر»[[[2از سند خروجی شامل چهار
آ
فیلمبرایهررنگبهطورمجزابهدستمی�ید.
آ
پس از �ن توسط دستگاه قید ک�پی و نوردهی
نقش فیلمها بر زینک منتقل میگردد .در
سیستمهای پیشرفتهتر با بهکارگیری دستگاه
ً
[[[2
مستقیمازینکتهیهمیشود.
«پلیتستر»،
 -22ت رام ،کوچ کت رین جزء یک کار چ ا�پی است؛ به گون های
آ
که وجود �ن باعث م یشود تا همنشینی رن گهای CMYK
(سایان،م ژنتا ،زرد و سیاه) به درستی انجام گیرد .بدین
منظور ب رای هر رنگ ،ت رامی با زاوی هی متفاوت در نظر گرفته
م یشود؛  ،C=15 M=75 Y=0 K=45در یک کار چهار
رنگ،ت رامهاب هگون هایکنارهمم ینشینندکهتشکیلگلرا
م یدهند .می زاننظموکاملبودنگل ت رامرابطهمستقیمی
با دقت و کیفیت چاپ دارد	 .
23- Scan
24 -PDF
25- Imagesetter
26 -Politesetter
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در این مرحله ،افزودن «ریجستری»[[[2برای کنترل دقت چاپ ضروری است .چاپ «سیلک» نیز
یکی از قدیمیترین و پرکاربردترین شیوهها برای چاپ اعالن محسوب میشود .امکان انجام این چاپ
بهصورتدستیومکانیکیفراهماست.دراینشیوه،روزنههایتوری،داراینقشیهمچونترامهای
آ
چاپ بوده و ظرافت �ن ،میزان دقت و کیفیت چاپ را تعیین میکند .برای انجام این چاپ ،برای هر
رنگکلیشهایجداتهیهمیشود.
 -2-11انتخاب نوع چاپ و کاغذ مناسب
نمودار ۲نمایانگر شیوههای گوناگون چاپ است که در این میان ،چاپ «افست» و «سیلک» از
مناسبترینانتخاببرایچاپاعالنمیباشد.
آ
قطع اعالن ،تابع استاندارهای موجود کاغذ است که عمومیترین � ن معادل  ۷۰×۱۰۰سانتیمتر
میباشد؛ اما قطعهای  ۹۰×۷۰و  ۶۰×۹۰و نصف هر یک از این سه اندازه یعنی ۴۵×۷۰ ،۷۰×۵۰
آ
و  ۴۵×۶۰سانتیمتر و حداقل  ۵۰×۳۵نیز در چاپ استفاده میشود .از �ن جهت که میزان انعکاس
آ
پیام و عملکرد اعالن ،رابطهی مستقیمی با ابعاد �ن دارد ،میتوان اینگونه استنباط کرد که هرچه
أ
آ
قطع اعالن کوچ�کتر شود ،دامنهی دید و ت�ثیرگذاری �ن نیز کمتر شده و واضح است که اندازههای

نمودار :۲نمایانگرشیوههایگوناگونچاپ

کوچ�کتر از مقادیر ذکر شده ،به عملکرد اعالن صدمه وارد میسازد .محمل ت�کثیر اعالن بهطور
ت و بافتهای گوناگون میباشد؛ اما گاهی بنا به شمارگان و بودجه،
معمول ،کاغذ یا مقوا با ضخام 
ممکن است بر محملهای دیگری همچون پارچه ،فلز ،چوب ،نایلون و پالستیک نیز ت�کثیر گردد.
 -3-11ارسال سند جهت چاپ
ارسال اثر نها��یی به چاپخانه به همراه مشخصات ارسال کننده و نمونهی پیش از چاپ ،پس از تبدیل
فایل به فرمت سازگار با دستگاههای «لیتوگرافی» ،توسط ناظر چاپ صورت میگیرد .باید توجه
داشت که تهیهی نسخهی پشتیبان ،پیش از ارسال اثر بسیار ضروری است.
آ
 -4-11نظارت فنی بر فر�یند چاپ
ناظر فنی چاپ ،نقشی حساس در کنترل و نظارت بر انجام صحیح ت�کثیر نسخههای اعالن دارد.از
آ
اینرو الزم است که از اطالعات به روز شدهای در زمینهی فر�یند چاپ و شیوههای گوناگون چاپ
برخوردار باشد .انتخاب صحیح دستگاه چاپ ،تعداد رنگها ،استفاده از حدا�کثر قابلیت چاپ،
کاهشهزینههاودستیافتنبهبهترینکیفیتبامناسبترینقیمت،امریاستکهتنهادرصورت
آ
�گاهی کافی وی قابل حصول است.
 - 27عالمتی چهار رنگ به شکل ب هعالوه یا ضربدر با ضخامت حدود ۰/۱میل یمتر که درون یک دایره و یا چهارضلعی ق رار گرفته و
جهت کنترل دقیق رویهم خوردگی رن گها در طی چاپ مورد استفاده ق رار م یگیرد.

 -12انتخاب مکان نصب اعالنها
محمل وسیعتری که کلیت اعالن را در خود جای داده و از نظر طراح نیز باید مورد توجه قرار گیرد،
آ
آ
محیط و سطح دیواری است که اعالن پس از ت�کثیر بر روی �ن نصب شده و چون قابی �ن را در
خود محفوظ میدارد؛ زیرا تضاد و تباین همزمان رنگ دیوار و اعالن بر هم اثر گذارده و همچون
آ
بخشی از طراحی در نمایاندن �ن مؤثر است .از اینرو الزم است که به رنگ ،جنسیت ،بافت ،میزان
انعکاس نور ،روشنا��یی ،وسعت ،زاویهی دید و استفادهی بهینه از مکانها��یی همچون تقاطعها،
ایستگاههای اتوبوس،تاکسی و مترو که مخاطبان در آ�نجا توقف نموده و اعالن ،فرصت بیشتری
برای دیده شدن دارد توجه شده و هدفمند انتخاب شوند .انتخاب مکان نصب عالوه بر سنجش میزان
آ
آ
�مد و شد و احتمال دیده شدن ،باید بر اساس پراکندگی مخاطبان هدف در �ن منطقه صورت گیرد.
بهعنوانمثال،اعالنهاینصبشدهدرمحلههایاعیاننشین،بامضمونهایتجاریمشتریهای
آ
با قدرت خرید باال را هدف قرار داده و یا اعالنهای نصب شده در نزدیکی مراکز �موزشی و دانشگاهها،
آ
میتوانند دارای مضامین فرهنگی همچون جذب در کالسهای کنکور و کمک �موزشیباشند.
أ
آ
تکرار نصب اعالن،به دیده شدن �ن در میان انبوه پیامهای تبلیغاتی و ت�ثیرگذاری در اذهان عمومی
آ
کمک میکند .چراکه عابران نمیتوانند از دیدن ناخود�گاه اعالنی که در جای جای مسیر گذرشان
نصب است سرباز زنند .از اینرو اعالن ،سرانجام نگاه را بهسوی خود جلب نموده و تکرارش پیام را
در ذهن جاودانه میسازد .در واقع حتی اگر پیام تبلیغاتی در قالب اعالنی ضعیف مدام تکرار شود،
به تدریج میتواند خود را به مخاطبان تحمیل نموده و در ذهن باقی بماند؛ از اینرو میتوان �گفت
اعالنها��یی که از این اصل تبعیت میکنند ،همچون روشهای شستشوی مغزی عمل نموده ،به
أ
آ
ناخود�گاه اذهان هجوم برده و مخاطبان را تحت ت�ثیر خود قرار میدهند (مکلوهان.)۲۶۴،۱۳۷۷،
آ
اما به این امر نیز باید توجه نمود که اگر تکرار از �ستانهی تحمل مخاطبان باالتر رود ،به دلزدگی
خواهد انجامید .در این صورت نه تنها تبعیت افزایش نمییابد ،بلکه به واکنشی که مورد هدف اعالن
است نیز منجر نخواهد گشت .از اینرو توجه به تنوع نیز حائز اهمیت میباشد؛ بهطوریکه اگر تکرار
همگام با تنوع رنگ و یا طراحیهای مختلف طی برنامهریزی حساب شدهای انجام پذیرد ،أت�ثیری
دوچندان در بر خواهد داشت.
 -13سنجش بازخورد اعالن
آ
کسب اطالعات و �گاهی از بازخورد اعالن ،مرحلهی نها��یی تحقیقات است که پس از اجرا و ت�کثیر
أ
آ آ
اعالن ،انجام میشود .هدف از �ن �گاهی یافتن از نتایج ،میزان موفقیت و ت�ثیرگذاری اعالن بوده و
آ
بهمنظور اطمینان از حاصلبخش بودن �ن صورت میپذیرد.
نتیجهگیری
بی تردید امروزه به دلیل افزایش رقابت در عرصهی تبلیغات ،دستیابی به موفقیت در طراحی اعالن
مستلزمپیرویازاصولوروشیعلمیوزیربنا��ییاست.تدوینمراحلطراحیاعالندرسطوحمختلف،
درحقیقتتدبیریباهدفطراحیاعالنهایحرفهایاست.پیرویازچنیندستورالعملمنسجمیبا
تعاملوهمکاریبینطراحوسفارشدهندهبرپایهیتشکیلگروهیهمیاروتخصصیصورتمیگیرد.
تدویناینشیوهمیتواندچارچوبیبرایهدایتبرنامهریزیشدهیطراحانگرافیکفراهمسازد.
در این راستا ،نخستین اقدام پیش از تصمیم به طراحی اعالن،تشکیل گروهی متشکل از بازاریاب،
متصدی پذیرش سفارش ،مدیر تحقیقات ،طراح پیام نوشتاری ،ایدهپرداز ،طراح حروف ،عکاس
تبلیغاتی ،تصویرساز ،اجرا کار،ناظر چاپ،مدیر مالی و مدیر هنری است .پس از تشكیل گروه و
آ
تبیین وظایف ،نخستین اقدام جهت �غاز طراحی اعالن ،پذیرش سفارش است .سپس الزم است تا
آ
به جمع�وری اطالعات پرداخت.
أ
آ
از �نجا��یی که اعالن با هدف ت�ثیرگذاردی بر مخاطبان ،طراحی و ت�کثیر میگردد ،تعیین و شناخت
مخاطبان هدف ،مرحلهی بعدی در این فرایند است .پس از آ�ن میتوان بر پایهی اطالعات مذکور
و توجه به مخاطبان ،به ایدهپردازی پرداخت .لذا با پیروی از شیوهها��یی همچون :مرور مجموعهی
آ
تصاویر ،ایدهیابی گروهی ،جمع�وری اطالعات و تداعی معانی ،ترکیب حروف و کلمات ،م�کتوب
نمودن و ثبت تفکرات ،دیدن و مکاشفه ،یافتن استعارهها و اصالح و گسترش ایدههای اولیه،

امکان کشف ایدههای جدید و منحصر به
فرد ،افزایش مییابد .پس از اصالح و گسترش
ایدهها ،باید با برقراری توازنی میان واقعبینی
آ
و خالقیت ،شکلی نظامیافته به �نها داده
و با مرور ،دستهبندی و بازتولید ،پس از
ارزیابی و قضاوت دقیق ،ایدههای نامناسب
را کنار گذارد.
پیام نوشتاری نیز یکی از به یادماندنیترین
اجزای اعالن است که به قصد به خاطر سپرده
شدن توسط مخاطبان و در راستای ایدههای
ارائه شده و موضوع مورد تبلیغ در اعالن،
آ
طرح میشود .برای �نکه پیام نوشتاری از
أ
ت�ثیرگذاری بیشتری برخوردار گردد ،مطلوب
است تا با طراحی و ترکیبی خوشایند در اعالن
بهکار گرفته شود .پس از طراحی حروف ،قرار
دادن منطقی نوشتارها و تصاویر و برقراری
آ
رابطهایهماهنگمیان�نهاانجاممیپذیرد.
در ادامهی این روند ،دقت در عملیات
پیش از چاپ ،چاپ و پس از چاپ  -شامل:
آ
�مادهسازی سند ،انتخاب نوع چاپ و کاغذ،
نحوهی ارسال اثر جهت چاپ و نظارت فنی
آ
بر فر�یند چاپ  -متضمن موفقیت اعالن
است .محمل وسیعتری که کلیت اعالن را در
خود جای میدهد  ،محیط و سطح دیواری
آ
است که اعالن پس از ت�کثیر بر روی �ن نصب
آ
شده و چون قابی �ن را محفوظ میدارد ،در
نتیجه مطلوب است تا رنگ ،جنسیت،
بافت ،میزان انعکاس نور ،روشنا��یی،
وسعت ،مکان نصب و زاویهی دید نیز مورد
توجه قرار گرفته و هدفمند انتخاب شود .در
آ
پایان ،جهت �گاهی یافتن از میزان موفقیت،
أ
ت�ثیرگذاری و اطمینان از حاصل بخش بودن
آ
�ن اعالن ،بررسی و سنجش بازخورد اعالن
نیز ضروری به نظر میرسد .با توجه به
مطالب ذکر شده میتوان بهترتیب مراحل
طراحی اعالن را مطابق (جدول )۲برشمرد.
در اینبین ،شناخت مخاطبان از نقشی
پراهمیت برخوردار است؛ چراکه پس از
آ
�نکه مخاطبان هدف ،شناسا��یی و به روشنی
تعریف شدند ،باید دربارهی نوع واکنش مورد
انتظار از سوی ایشان تصمیمگیری نمود.
هرچند در بسیاری از موارد ،پاسخ نها��یی خرید
آ
است؛ اما خرید ،نتیجهی یک فر�یند طوالنی
آ
تصمیمگیری است .از اینرو �گاهی یافتن از
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ردیف
1

مراحل طراحی اعالن
تشکیل گروه و تقسیم وظایف

دریافت سفارش

2

3

شامل :بازاریاب ،متصدی پذیرش سفارش ،مدیر تحقیقات ،طراح پیام نوشتاری (شعار تبلیغاتی) ،ایدهپرداز ،طراح
حروف ،عکاس تبلیغاتی ،تصویرساز ،اجرا کار،ناظر چاپ ،مدیر مالی و مدیر هنری

آ
جمع�وری اطالعات

آ
جمع�وری مشخصات محصول یا خدمات
بررسی محصول یا خدمات رقبا
تجزیه و تحلیل اعالنهای طراحی شده در گذشته
بررسی فعالیتهای تبلیغاتی رقبا
در نظر گرفتن چرخهی خرید

تعیین مخاطبان هدف

4

5

مرور مجموعهی تصاویر و تصویرگری
ایدهیابی گروهی
آ
جمع�وری اطالعات و تداعی معانی
ادغام تصاویر
ترکیب حروف و کلمات
م�کتوب نمودن و ثبت تفکرات
دیدن و مکاشفه
یافتن استعارهها
اصالح و گسترش ایدههای اولیه

ایدهیابی

آ
انتخاب و به تصویر در �وردن ایدهها

6

7

طرح پیام نوشتاری

مفهومگرا��یی
شکلگرا��یی

طراحی حروف

ترکیببندی و اجرای نها��یی

10
11

مخاطبان

انتخاب موفقترین و مرتبطترین ایده و پیام نوشتاری

8
9

سادهگرا��یی و صراحت بیان
آ
طرح جمالت کوتاه و ضرب�هنگدار
اغراق و بزرگنما��یی
بیان منطقی واقعیتها
بیان پیام از زبان افراد معروف و دارای اعتبار
دعوت به همراهی با ا�کثریت
بیان غیرمستقیم
بیان احساسی
بیان مفرح و طنزگونه
برانگیختن حس نیاز
بیان ترس آ�ور

آ
آ
این امر که �یا مخاطبان �مادگی الزم برای خرید ،پذیرش اید ه یا پیروی از خواستهی مورد نظر را دارند ،
آ
آ
ضروری بهنظر میرسد .میتوان این مراحل �مادگی را در هشت مرحله بدین شرح عنوان نمود� :گاهی،
شناخت ،تمایل ،ترجیح ،ارزیابی ،متقاعد شدن و در نهایت خرید ،پذیرش و یا تصمیمگیری جهت
تداوم پاسخ مورد نظر که تکرار خرید و یا تداوم پیروی را در �پی دارد.
همانگونه که در این مقاله اشاره شد .سفارشدهنده به عنوان یکی از ارکان تصمیمگیرنده در طی
آ
فرایند طراحی اعالن باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه طراحی اعالن به سفارش او �غاز گردیده و با
أ
ت�یید و جلب نظر نها��یی وی پایان میپذیرد .همانطور که در نمودار «سه وجهی ارتباط گروه طراح،
سفارشدهنده و مخاطبان» (نمودار )3مشخص شده است ،طراحی اعالن در صورتی میتواند به
موفقیت منجر شود که ارتباط و درک صحیحی میان این سه ،برقرار گردد.
همچنین توجه به تحقیقات و تحلیل دادهها در طی مراحل طراحی اعالن از اهمیت باال��یی برخوردار
است؛ تحقیقات مربوط به اعالن در سه مرحلهی زمانی متفاوت انجام میپذیرد .این تحقیقات در
آ
آ
مرحلهی نخست و پیش از �غاز طراحی اعالن با به �زمایش گذاشتن ایدهها ،در میان مخاطبان انجام
میپذیرد؛ سپس در صورت اطمینان از موفقیت ،در اعالن بهکار برده شده و در غیر این صورت،
موردبازنگریقرارمیگیرند.
مرحلهی دوم تحقیقات ،در جریان طراحی اعالن به منظور تصحیح مسیر و اصالحات احتمالی در
آ
جریان تحقق ایدهها ،چگونگی به تصویر کشیدن �نها ،یافتن مخاطبان هدف و مکانهای مناسب
جهت نصب اعالن ،انجام میگیرد .مرحلهی نها��یی تحقیقات ،پس از اجرا و ت�کثیر اعالن انجام
أ
آ آ
میپذیرد که هدف از �ن �گاهی یافتن از نتایج ،میزان موفقیت و ت�ثیرگذاری اعالن به منظور انجام
اصالحات جهت طراحی اعالنهای بعدی میباشد .بررسیوتحلیلنحوهیرویارو��ییباطراحیاعالن،
مقدمهی بازنگری در شیوههای رایج میباشد؛ در این راستا پیروی از الگوی ارائه شده در این مقاله،
الزمهی طراحی یک اعالن خالق ،موفق و هدفمند است

آ
�مادهسازی سند
انتخاب نوع چاپ و کاغذ مناسب
ارسال اثر جهت چاپ
آ
نظارت فنی بر فر�یند چاپ

چاپ اعالن

انتخاب مکان نصب اعالنها
سنجش بازخورد اعالن

12
13

آ أ
جدول :۲عناوین م راحل ط راحی تبلیغاتی در اعالن و زیرشاخ ههای �ن (م�خذ :نگارندگان)

سفارشدهنده
گروه ط راحی و اج را
نمودار :3نمودار سه وجهی ارتباط گروه ط راح  ،سفارشدهنده و مخاطبان

مناب ع______________________________________________________:
-1دنیسون،دل(،)۱۳۸۴راهنمایتبلیغات،ترجم هیجاللکاک ا��یی،انتشاراتمترجم،ته ران.
 -2کرمن ،لوئیز ( ،)۱۳۷۳تحلیل روان شناختی نقاشی کودکان ،ترجم هی د� کتر م رتضی نقابیان ،انتشارات توس ،ته ران.
آ
 -3م کلوهان ،هربرت مارشال ( ،)۱۳۷۷ب رای درک رسانه ،ترجم هی سعید �ذری ،انتشارات مرکز تحقیقات ،مطالعات و سنجش
ب رنام هیصداوسیمایجمهوریاسالمیای ران،ته ران.
4- Gordon, Maggie(2000), Decorative Typography, Published by: Phaidon, Oxford.
5- Horney, A S (2000), Oxford Advanced Learner,s Dictionary, Published BY:mONADI, tehran.
منابعتصاویرونمودارها______________________________________________:
 -1عف راوی ،به رام ( ،)۱۳۸۳ط راحان گ رافیک ،کانون های تبلیغاتی و  ،...انتشارات سی بال هنر ،ته ران.
2-Pedersen, B. Martin (2004), Design Annual 2004, Published by: Graphis Inc, Korea.
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