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تئاتر هنر ارتباطات راهبردی و توسعه
دکتر شهرام گیل آبادی
تئاتر ؛هنر – رسانه ای پویا با ویژگیهای منحصر به فرد است .این انحصار ارتباطی – اجتماعی در هنر –
رسانه تئاتر از قدرتمندترین گونههای شکل یافته ارتباطات اقناعی است .یکی از ویژگیهای بی بدیل تئاتر
یعنی "رو در رو " و همراه بودن  ،شکل گیری ارتباطات بین فردی از زمینه های هم عصری و همزمانی
گروه اجرایی و تماشاگر آغاز میشود .تعامل پیش رونده و فعال همراهی و پیوستگی اعتباری به روح تئاتر
میبخشد.اگر این ماهیت تحت تاثیر "روح عصر"باشد درصد جامع پذیر هنر -رسانه تئاتر را باال مﯽ برد.
این هنر-رسانه که خود را در معرض قضاوت مستقیم مخاطب قرار میدهد مخاطب را از فعال کنشگر
تا فعال متعامل و در فرا تئاتر به فعال – رسانه تبدیل میکند.
مخاطب رسانه که پدیده اي تازه تحت تاثیر عصر"سوپر تکنولوژي"است با فراگیري فضاي سایبر و
پدید آمدن فلسفه شبکه اي و متولد شدن "سوشیال مدیا"ها زاده شده است.مخاطبان رسانه ها در زمانه
اصالت روایت هاي شخصﯽ تحت تاثیر جامعه یا یک رویداد قرار مﯽ گیرند و نظرات و روایت خود
را از آن موضوع در رسانه هاي اجتماعﯽ خود منتشر مﯽ کنند و مخاطبﯽ دیگر از همان واقعه روایت
دیگري و...روایتهاي متفاوت در مورد یک موضوع زاده مﯽ شوند و این آغاز تولید یک رسانه فراگیر
تازه بنام "مخاطب_رسانه "است.
در مقابل اگر تئاتری نتواند روی دریچه شناخت ،حسی ،احساسی ،عاطفی؛ منطقی،
فلسفی و تمثیلی تماشاگر خود تاثیر بگذارد با قطع ارتباط و یا اختالل ارتباطی
مواجه و فرا تئاتری که حول محور آن شکل میگیرد خود مانع دیده شدنش میشود.
به همین دلیل تئاتر گونهای از ارتباطاتِ توسعه راهبردی در جوامع هوشمند ارتباط محور است،
که بسیاری از تغییرات از سطح رفتار تا سطح نگرش را میتوان به این واسطه آغاز کرد .تئاتر در
قدرت تغییر ارتباطات عمودی «باال به پایین» و غیر مشارکتی به ارتباطات افق و هم عرضیِ مشارکت
محور توان باالیی در آموزش های اجتماعی دارد؛ به ویژه در عصر سوپر تکنولوژی یا جهان آگاهی
ارتباطی که تئاتر به مثابه قدرتی ارتباطی از نگاهی ابزاری تا نگاهی پارادایمی (پیش رفتار فکری)
میتواند بیش از پیش نقش و یا سهمی مشارکتی در جامعه داشته باشد.این تئاتر هوشمند مﯽ تواند
مخاطب-رسانه را براي توسعه خود و توسعه معرفت اجتماعﯽ باطراحﯽ حساب شده به کارگیرد.
در جوامع پیش رو توسعه این هنر دیرپا و اندیشه ورز نشانه گفتگو و نشانگر و مالکی برای دموکراسی
است .هوشمندی در سیاستگذاری تئاتر برای کنترل احتجاجات اجتماعی یکی دیگر از کارکردهای به
هنگام تئاتر در دنیای امروز است .در این دنیای به روز جنگ ،اغتشاش و هرج و مرج جای خود را به
برنامه ریزی اجتماعی بر اساس چشم انداز فرهنگی جوامع داده است.
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*

این چشم اندازها دارای اطلس ارتباطی برای رسیدن به توسعه
فکری جامعه هستند .تئاتر به دالیل اندیشه ورزیی ارتباطی
یکی از مستحکم ترین گونه های ارتباطات سمعی ،بصری
و هیجانی برای ایجاد تقارن سازی اجتماعی برای برقراری
نظم اجتماعی است.نظم اجتماعﯽ اکسیر توسعه اجتماعﯽ
یک جامعه است.متاسفانه در جوامع در حال توسعهای که با
اندیشههای اقتدارگرا به اداره خود میپردازند رسانهها ،هنرها
و اساسا گفتگوهای اجتماعی در جایگاه مناسبی قرار ندارند.
این نقیصه باعث تظارب بسیار و مناقشات فراوان میشود و
در این جوامع به عامل گفتگو در تنوع و تکثر اندیشگی نه تنها
وقع ویژهای گذاشته نمیشود بلکه تبدیل به نقاط حساسیت
و حتی بحران برای دستگاههای نظارتی به حساب میآید.
در پی این زاویه دید با هنری مانند تئاتر که به همه چیز از
منظر گفتگو مینگرد برخوردی کاهنده و حصری صورت
میگیرد .در مقابل ممکن است بسیاری از هنرمندان تئاتر نیز
با عدم شناخت از اندیشهها و مدلهای ارتباطی ،خود را وارد
مطالعات بین رشتهای برای قدرتمند کردن محصول هنری خود
نکنند و هنر اندیشمند و ارتباط محور تئاتر در بسیاری مواقع
قادر به تولید "فرا تئاتری "در خور برای تماشاگران نباشد.

عدم توجه به شکل گیری "فرا تئاتر "باعث میشود روایت ذهنی
مخاطب تئاتر امروز به عنوان رسانه -مخاطب به پیوند و توسعه
دیدن تئاتر هم ختم نشود و این نقیصه به لطمهی کارکردی –
فرهنگی برای یک جامعه منتج گردد .پس نگاه به تئاتر به عنوان
یک گونه از ارتباطات راهبردی میتواند مدل ارتباطی برای
توسعه فکری یک جامعه را به صورت قدرتمند پدیدار سازد.
هفته روابط عمومی باید به هفتهای پویا برای بازشناسی قدرت
ارتباطی تئاتر تبدیل شود .این هفته میتواند به طلیعهای برای
بازیابی و باز تعریف تئاتر در مدلی ارتباطی برای سیاستگذاران،
برنامه ریزان ،تماشاگران و هنرمندان بدل گردد .در این راه
میتوان از استادان ارتباطی ،انجمهای تخصصی روابط عمومی
و تبلیغات ،مسئولین فرهنگی ،جامعه و هنرمندان شریف تئاتر
استفاده کرد .این نگاه متفاوت مﯽ تواند "رفرمی مبنایی" به تفکر
و زاویه دید معنایی تئاتر باشد .جامعه ایرانی مستحق توسعهای
فرهنگی با مبناهای ارتباطی معرفت اندیش مانند تئاتر است.
اندیشه هاي تحلیلﯽ ،انتقادي ،موشکافانه و در جاهایﯽ آینده
پژوهانه تئاتر براي توسعه فکري هر جامعه اي تثبیت شده است.
خانه تئاتر به عنوان صنفی پویا برای این بازشناسی میتواند
بازیگر نقش اصلی محسوب شود.
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ماهنامه ی مدیریت ارتباطات شماره ی 120
ماهنامه ی مدیریت ارتباطات به مدیر مسئولی دکتر
امیر عباس تقی پور به سردبیری علی ورامینی اولین
شماره ی سال نود و نه را با محوریت برموضوع الیو
های جنجالی روزهای قرنطینه منتشر کرد .
پخش های زنده ی اینستاگرامی که سره یا ناسره بودن
و در هم آمیخته ی دیالوگ ها و مونولوگ ها مخاطبین
سردرگم شده اند  ،شماره ی  ۱۲۰این ماهنامه با آثار
و گفتاری از بهروز غریب پور ( نویسنده  ،کارگردان
تئاتر و سینما)  ،ناصر فکوهی (مترجم  ،نویسنده و
انسان شناس )  ،مسعود سپهر( کارشناس طراحی
گرافیک  ،تایپوگرافی و برنامه ریزی)  ،ایرج رضایی
( موالنا پژوه )  ،کاوه بهبهانی (مترجم و مدرس فلسفه )
حسین بشیر ( جامعه شناس ارتباطات بین الملل )
علیرضا دباغ ( پژوهشگر فرهنگ و ارتباطات)  ،مریم
سلیمی ( پژوهشگر اینفوگرافیک ) و  ...در اختیار
عموم مخاطبین قرار دارد .
صاحب امتیاز این ماهنامه موسسه مطبوعاتی دایره
رنگی ایده آل بوده و ریاست شورای سیاست گذاری
آن را سید غالمرضا کاظمی دینان برعهده دارد همچنین
طراحی جلد را تورج صابری وند انجام داده است .
آن چه پیش روی شماست حاصل دوران قرنطینه ی
نویسندگان و اعضای تحریریه ی این ماهنامه است
که در دهمین سال خود منتشر شده است.
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مدیرروابطعمومیخانههنرمندانایران

آیا دنیای دیجیتال
روابط عمومی ها را تضعیف میکند؟
دکتر مونا رحمانی

روابط عمومی همانند همهی شاخه های تخصصی مربوط به کسبوکارها ،سیر تحوالت بسیار سریع و
پیچیدهای را طی نموده و همچنان می پیماید .این تحوالت انقدر سریع و بنیادین است که ابزارها و تکنیک
هایی که در گذشتهای نزدیک بسیار تاثیرگذار بودند ،امروزه دیگر هیچ بازگشت سرمای ه قابل توجهی را برای
کسبوکارها در بر نداشته و کاربردی نیستند .از سویی دیگر روابط عمومی ،هنر جلب توجه رسانههاست تا
دربارهی شما بنویسند ،صدا و تصویر شما را ضبط و شما را در ذهن مخاطبان زنده نگه دارند .سالیانه افراد
بسیاری در این عرصه سرمایه گذاری می کنند تا نام خودشان و یا سازمان اشان بیشتر شنیده و دیده شود و در
این میان تنها یک دلیل وجود دارد:
حضور در رسانهها این قدرت را به افراد و نامهای
تجاری می دهد تا مخاطب را به سوی اهداف و ایده
ال های خود متمایل کنند.
در این میان انتظار بر آنست که روابط عمومی ها
بتوانند با تکیه بر دانش و مهارت حرفه ای گرایی
حضور تاثیرگزاری در دنیای تبلیغات و برندینگ ایفا
نمایند و این حضور بتواند بازوی قدرتمندی برای
توسعه محصول و یا ارتقا خدمات یک کمپانی و یا
سازمان در عرصه ملی و بین المللی باشد  .در دنیای
بدون مرز این روزها ،در فضای تجاری که لحن صدای
شما یک پیام را به درست و یا غلط منتشر می کند،
باید گفت متاسفانه اغلب فعاالن حوزه روابط عمومی
ها در ایران از عدم حرفه ای گرایی رنج میکشند و این
خود نیازمند آسیب شناسی جدی و ارایه راهکارهای
تخصصی است که در این مقال نمیگنجد.
آنچه این مقاله برآنست تا مروری کوتاه داشته باشد
اشتباهات رایج روابط عمومی در عرصه دنیای دیجیتال
است .بی شک راههای زیادی برای خبرساز بودن و
حضور فعال در ذهن مخاطب و مشتری وجود دارد؛
اما بهترین راه این است که نام تجاریتان را نه تنها
یک ارائه دهندهی محصول و یا خدمات ارزشمند،
بلکه یک عضو ارزشمند جامعه معرفی کنید .رسانه
میتواند این قدرت را به شما بدهد تا افکار عمومی را
به سمت و سویی که مایل هستید هدایت کنید؛ پس 4
نکته زیر را جدی بگیرید .
-1در دنیای دیجیتال ،روابط عمومی ها باید به اصول
جامعه شناسی فضای زیستی پیرامون خود مسلط
باشند و سبک زندگی مشتریان و مخاطبان خود را به
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درستی بشناسند .آنچه که در فضای حرفه ای بسیار
کمرنگ است بررسی "نیازها و انتظارات مخاطبان
و مشتریان از روابط عمومی" یک سازمان است.
که این خود سبب می گردد تا متولیان این امر تنها
بر اساس ارزش های سازمانی  ،کسب و کارشان را
راهبری نمایند و به ارزش های مشتری که میتواند
ارزشمندترین ارزشها در خلق و توسعه محصول و
یا خدمت باشد ،بی توجه گردند.
-2از وظایف اولیه روابط عمومی ها ارتباط متقابل و
موثر با رسانه ها است در واقع قدرتی که رسانه برای
نمایش به شما میدهد ،مهمترین دلیل برای حضور
مستمر در آن است .اما حضور و بروز شبکه های
اجتماعی معنای رسانه را نیز تغییر داده است .هرچند
که همچنان خبرگزاری ها و مطبوعات جایگاه باالیی
در انعکاس اخبار بر عهده دارند اما دیگر مرزی برای
انتشار خبر وجود ندارد  .لذا تسلط بر اصول مدیریت
شبکه های اجتماعی ؛ نیاز دیگری را برای روابط
عمومی ها تعریف کرد و آن "کارشناسی تولید محتوا
برای شبکه های اجتماعی "است .باور داشته باشید که
انعکاس خبر فعالیت اتان در رسانه ها میتواند جذاب
باشد اما اگر با همان رسم و شکل بخواهید خبر را در
شبکه های اجتماعی سازمان خود کار کنید ،کمترین
میزان اقبال از سوی مخاطبین را شاهد خواهید بود.
�کارشناس تولید محتوا شبکه های مجازی � نیاز
تخصصی جدیدی است که متولیان حوزه برندینگ
و تبلیغات به خوبی آن را درک نموده اند و شایسته
است که مدیران روابط عمومی بازنگری جدی
بر اصول تولید محتوای سازمان خود داشته باشند.

؛

یکی از مدرن ترین روشهای تبلیغاتی است .با این وجود
یادتان باشد "قالب های تصویری" این روزها مهمترین
فعاالن روابط عمومی ها معیارهای الزم اعم از محبوبیت ؛ میزان
اهرم جذب و حفظ مخاطب در مراحل مختلف است
بازدیدکنندگان ؛ نرخ درگیر کردن و تعامل با بازدیدکننده ،تسلط
 ،از تکنیک های مبتنی بر تکنولوژی و ظرفیت های
نسبی به موضوع مورد تبلیغ  ,همخوانی فرد اینفلوئنسر با نوع
عرصه هنر برای تولید محتوا مانند پوستر ،عکس ،ویدیو،
پیامی که از سازمان شما انتقال میابد و  ...را که از شاخص
اینفوگرافیک و غیره برای گزارش دهی و یا تثبیت
های مهم انتخاب فرد است لحاظ نمی نمایند و تنها به تعداد
حضورتان در رسانه ها هرگز غافل نشوید .
بازدیدکنندگان و یا به اصطالح رایج " الیک های دریافتی"
اهمیت می دهند و در این راه بودجه های کالنی خرج میشود
-3یکی از مهمترین اشتباهات فعاالن عرصه روابط
که کمترین تاثیر گذاری را دارد  .این در حالی است که به
عمومی بالخصوص پس از بروز قدرتمند شبکه های
نوعی دیگر این عدم حرفه ای گرایی در سال های گذشته در
اجتماعی ،عدم توجه کافی و حرفه ای به سطح ضعیف
مورد " سفیر برند" نیز برای برخی از کمپانی ها و سازمان ها
وبسایتهایشان است .اغلب اشتباه استراتژیک رخ داده
تجربه شده و رخ داده بود و میتوان به درستی از
در سازمان ها بر تمرکز بیش از اندازه بر
درس اموخته های آن حوزه بهره برد  .انتخاب
شبکه های اجتماعی خود است و فراموش
می نمایند که همچنان درگاه رسمی یک انتخـاب فـردی کـه کـه قـرار اسـت فردی که که قرار است پیام شما را در دنیای
سازمان در فضای مجازی " وبسایت " پیـام شـما را در دنیـای بـدون مرز و بدون مرز و کنترل شبکه های اجتماعی منتقل
آن است  .اگر نتوانید تعادل حرفه ای را کنترل شـبکه هـای اجتماعی منتقل کند به اندازه نوع و نحوه تدوین پیام؛ مهم و
در زیر ساخت و تولید محتوای متناسب کنـد بـه انـدازه نـوع و نحـوه تدوین استراتژیک است.
با سایت رسمی و شبکه های اجتماعی پیـام؛ مهم و اسـتراتژیک اسـت.
کالم آخر
سازمان خود برقرار نمایید ،منتظر باشید تا
فقدان استراتژی نوشته شده در حوزه مواجه با دنیای
 ،شانس موفقیت خود را از دست بدهید.
دیجیتال و به روز رسانی آن بر اساس مقتضیات تکنولوژی و نیازهای
مخاطبان – که مداوم دستخوش دنیای مدرن و فشارهای رسانه ای و
-4اینفلوینسرها ؛ شمشیر دولبه دنیای تبلیغات دیجیتال
فضای مصرفی– میشود سبب میگردد تا فاصله میان روابط عمومی ها
این روزها هستند  .با وجود انکه در دنیای دیجیتال واژه
از دنیای حرفه ای گرایی بسیار زیاد شود .در این راستا میبایست برای
 influencerدر لغت به معنی «تاثیرگذار» است .اما در دنیای
درک بهتر مشکالت بازاریابی دیجیتال و سختیهای پیش روی مدیران
شبکههای اجتماعی به کسانی گفته میشود که در یک
روابط عمومی کنگره های تخصصی و دوره های حرفه ای؛ ترجمه
یا چند شبکه اجتماعی شناخته شده باشند .اینفلوئنسرها
تجربیات موفق بین المللی ؛ ساخت برنامه های هم اندیشی و ....در
در حقیقت سلبریتیهای شبکههای اجتماعی هستند.
این حوزه بیش از پیش برنامه ریزی و اجرایی گردد تا روابط عمومی ها
در حالی که شاید خارج از آن شبکه اجتماعی زندگی
در هزاره سوم با قدرت ؛مدیریت کلیه ارتباطات درون و برون سازمانی
کامال عادی داشته باشند و آنچنان شناخته شده نباشند! از
را چه در ابعاد مجازی و چه در مواجه حضوری ،راهبری نمایند.
سویی دیگر اینفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی تاثیرگذار
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مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی

ضرورت زمان ،بنگاههای تبلیغاتی
و واقعیت روابط عمومی های تئاتر
سید محسن حسن زاده
پیشترها وقتی این دغدغه در من جوان بود که چرا دیدن تئاتر آن چنان که
باید به یک فرهنگ در بستر جامعه تبدیل نشده و پاسخ های متنوعی برای
آن پیدا می کردم شاید هنوز به استمرار و پویایی این فرهنگ بعد از شکل
گیری آن توجه کمتری داشتم.
اینکه در این سالها خصوصا بعد از جریان اصالحات در جامعه ما چه
گذشت و آیا این فرهنگ شکل گرفت؟ و آیا موانع رشد آن در بستر
جامعه چه بود و نقش دولت ها در این میان به چه شکل بوده است را
رها می کنم که موضوع این نوشته نیست و ظرفِ این مجال هم چنین
سواالتی را بر نمی تابد.
اما سوای از چند و چون شکل گرفتن یا نگرفتن این فرهنگ
در جامعه امروز ،استمرار و زنده نگه داشتن آن بیش از
هر زمان دیگری نقش تبلیغات در هنر تئاتر را مورد
توجه قرار داده است .این البته همچنان به معنای
بهره گیری کامل از فن و علم تبلیغاتِ هنر نیست
و شاید به مدد رونق و توجه به فضای مجازی
اجتناب از این ظرفیت گریزناپذیر بوده است.
چه اینکه در همین فضا رسانه ی ملی همچنان
مسئولیتی در این زمینه نمی پذیرد!
خاطرم هست چند سال پیش که در
تماشاخانه سنگلج مسئولیتی داشتم و
دغدغه های متفاوتی را در مورد این
قدیمی ترین تماشاخانه فعال شهر تهران
دنبال می کردم ،همیشه سنگلج را به عنوان
یک ظرفیت فراتر از کارکرد واقعی آن می
دیدم .در واقع خود مکان در جایگاه
یک ساختمان قدیمی و کالسیک تئاتر با
معماری خاص این قابلیت را دارا بود و
همچنان هست که ظرفیت ها و فضاهای
موجود آن را با حفظ هویت و بالفعل سازی
اصالت موجود به عنوان یک موزه دید .در واقع
این نگاه می تواند همان کارکرد ترغیب تماشاگر به
دیدن تئاتر و استمرار این فرهنگ را دنبال کند.
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کانونروابطعمومی
وتبلیغاتخانهتئاتر

*

اعتقاد دارم در اینجا بنگاههای تبلیغاتی تئاتر که همانند
خب در آن زمان کارهایی کردیم و طرح های
کمپانی ها یک ضرورت در حال شکل گیری در فضای
هم بود که به دلیل فقدان همین نگاه تشکیالتی
تئاتر ماست ،می توانند به کمک بیایند .امروز عنوان
به حوزه ی تبلیغات در تئاتر دنبال نشد .از جمله
«روابط عمومی» در مدیریت دولتی تئاتر و نقش این
ی این کارها می توانست رایزنی با آژانس های
واحد در تماشاخانه ها نیاز به یک طرح نو دارد .چه
مسافرتی و گردشگری باشد تا توریست ها را به
اینکه در فرایند تئاتر حرفه ای ابران زمانی شما در
دیدن ساختمان تماشاخانه سنگلج ترغیب کنند.
بروشور نمایش ها عنوانی به نام «روابط عمومی» را
در این موضوع عالوه بر آشنایی فرنگی ها با
می دید که عمدت ًا هیچ تناسبی بین توقعات کارگردان،
نمایش سنتی ایران دیدن خود تماشاخانه نیز
ظرفیت فردی که این مسئولیت را می پذیرفت و در کنار
محور بود که تا به امروز نشده است .اینکه چرا
آن حق الزحمه ای که برای کار او در نظر گرفته می شد،
چنین اتفاق هایی در تئاتر ما پی گرفته نمی شود
وجود نداشت .همین امر سبب تفکیک
و یا استمرار ندارد امروز می تواند به
این عنوان به «مشاور رسانه ای» و مسئول
عنوان یک مسئله مطرح شود.
به گمان من دستگاه دولتی تئاتر امـروز عنـوان «روابـط عمومـی» «تبلیغات»در بروشورها شد که این مهم
به دلیل محدودیت ها و معضالت در مدیریـت دولتـی تئاتـر و نقش نیز به ضرورت نیاز گروههای حرفه ای
پیچیده ی دامنگیر آن فرصت و ایـن واحـد در تماشـاخانه هـا نیاز تئاتر در بستر زمان شکل گرفت.
تمرکز کافی برای بهره گیری از چنین
در مورد مسئولیت واحدهای روابط
بـه یک طـرح نـو دارد
ظرفیت هایی را ندارد .چه بسا زمانی
عمومی در تماشاخانه های دولتی
که چنین توقع هایی مطرح می شود
و خصوصی نیز باید این واقعیت را
سرواکنی
از
به دالیل متعدد و شاید بیشتر برای
پذیرفت که روابط عمومی یک مجموعه ،فارغ از نو ِع
تمام این دغدغه ها به گردن واحدی تحت عنوان
کار آن تشکیالت وظایف مشخصی دارد که حتی اگر
«روابط عمومی» می افتد که در تماشاخانه ها
قرار باشد به بازتعریفی از این مسئولیت در فضای هنر
عمومأ یک نفر این مسئولیت را بر عهده دارد .از
تئاتر رسید ضروری است که کار روابط عمومی را منفک
این بگذریم که همچنان که همچنان است شرح
از تبلیغات تئاتر دید تا در نهایت نشود «سنگبزرگ
وظایف مشخصی برای این واحد در حوزه ی
عالمت نزدن است!»
تئاتر وجود ندارد و اگر این شرح وظایف هم
بنابراین ضرورت بنگاههای تبلیغاتی با کارکردی حرفه
با توجه به ضرورت های زمان و نیازهای یک
ای و معلوم امروز بیشتر از گذشته در فضای تئاتر عیان
تماشاخانه روی کاغذ بیاید اجرایی کردن آن نه
است که البته عده ای جوان هم در گام اول و در این
کار یک نفر است و نه بودجه ی الزم برای
زمینه قدم های مطلوبی برداشته اند.
پیاده کردن آن به شکل تیمی وجود دارد.
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مدیر اسبق روابط عمومی مجموعهی تئاتر شهر

ارتباطات شرط الزم موفقیت
سید محمد جعفریان
علم ،دانش و تخصص زمانی مفهوم پیدا می کند که بتوان از طریق آن ،نیازی از نیاز
های انسان را مرتفع کرد یا به سواالت کلیدی انسان پاسخ گفت؛ نخبگان هر جامعه
باید برای رفع هر نیازی از نیاز های انسان چه از طریق علم و دانش و چه از طریق
تخصص و تجربه ،با دیگران ارتباط برقرار کنند .بدون تردید هیچ عالم یا متخصصی
نمی تواند بدون استفاده از ابزارها و روش های ارتباطی ،دانش خود را عملی کند
و یا به مرحله بروز برساند؛ اهمیت هر علم یا تخصص به میزان نقش کاربردی یا
استراتژیک آن باز می گردد اما باز تعریف هر نقش ،رابطه ای مستقیم با رفع نیاز
انسان دارد که این مهم ،نقش علوم ارتباطی را بیش از پیش پر اهمیت کرده و نقشی
تکمیل کننده را در سیمای هر علم و تخصص بازی می کند یعنی به طریقی می
توان گفت؛ علوم ارتباطات تکمیل کننده تمام علوم است .انسان ها بطور ذاتی از
ارتباطات بی بهره نیستند و هرکس به فراخور توانائیهای ذاتی  ،محیط پیرامونی،
پرورش ،آموزش و  ...مهارت هایی را به صورت خودآموز اندوخته است؛ اما
سوال اینجاست که آیا این مقدار از دانش ارتباطات کافی است؟ پژوهشهای
فراوانی در سراسر دنیا برای بررسی میزان نقش ارتباطات در بروز و عملکرد
تخصص های مختلف انجام شده که موید نقش مثبت ارتباطات است.
انسانها بطور معمول نقش ارتباطات را در زندگی روزمره و کاری خود
باور دارند اما آنچه اهمیت بسیار دارد ،میزان این نقش است که شاید
باورکردنی نباشد؛ مجموع بررسی های انجام شده ،نقش ارتباطات صحیح
در موفقیت (ارتباط سالم ،درآمد ،جایگاه شغلی) افراد مختلف را بیش از
 80درصد تخمین زده اند .این بدان معنی است که داشتن مهارت های
ارتباطی ،شرط الزم برای موفقیت در هر شغلی است.
بهرهذاتییاداشتههایهرشخصدرحوزهعلومارتباطات،باعثشدهتاارتباطات
همچون دیگر حوزه های علوم اجتماعی ،در معرض کارشناسی همگان قرار
گیرد و هر شخص در هر جایگاهی خودش را در قامت یک کارشناس ببیند و
برداشتهایشخصیخویشرابهعنواننظرکارشناسیارائهدهد.
برای اهالی ارتباطات جای بسی خوشحالی است که تمام انسان ها به
طریقی با این حوزه درگیر هستند اما ،وقتی افراد کارشناسنما در جایگاه
شغلی مهم قرار می گیرند ،نه تنها خود را در حوزه ارتباطات کارشناس می
دانند بلکه پا را فراتر گذاشته و در موضوعات تخصصی تر از جمله کانال
های ارتباطی یا همان «رسانه» ،در کسوت متخصص ظاهر می شوند ( اینگونه
است که چنین سرنوشتی گریبان ما را می گیرد) و به این ترتیب جامعه بهطریقی
شکل می گیرد که هرکس خود را کارشناس حوزه ارتباطات و رسانه می داند !!!
اگر چه رفته رفته همگان به نقش بی بدیل ارتباطات در تمامی عرصه های زندگی
واقف می شوند اما ،متاسفانه وجود این دست از کارشناسنماها ،سرعت توسعه و
پیشرفت ارتباطات در جامعه را کند می کند.
شاید آرزویی بیش نباشد ولی ،ای کاش همگان برای ارتباطات به عنوان شرط الزم
موفقیتمطالعهکنند.
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کانونروابطعمومی
وتبلیغاتخانهتئاتر
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سخنگوی انجمن صنفی تبلیغات سینمای ایران و فعال رسانهای

ارتباطاتقلبتپندههرسازمان
منصوره بسمل
ارتباطات برای هر مجموعه ای مانند جریان خون در بدن انسان
است .موفق ترین مدیران کسانی هستند که ارتباطات را درک می کنند
و آن را در محیط سازمانی خود به کار می برند.
در دنیای امروز مقوله ارتباطات بیش از هر زمان دیگری جایگاه
شایسته ای بدست اورده است و در کمتر نهاد ،سازمان یا مجموعه
ای دیده می شود که واحدی بنام روابط عمومی و ارتباطات وجود
نداشته باشد.
ارتباطات ،عنصر مهمی در این عصر به شمار می آید و لذا عصر
امروز ،به «عصر ارتباطات» نامگذاری شده است و قلب تپنده هر
سازمان و مجموعه است.
نخستین ویژگی ارتباطات جمعی در عصر حاضر (در مقابل ارتباطات
سنتی که در گذشته وجود داشت) ،غیرشخصی بودن پیام هایی است
که از طریق وسایل ارتباط جمعی در اختیار انسان ها قرارمی گیرد.
ارتباط در گذشته از طریق چهره به چهره و بدون واسطه انتقال پیدا
می کرد ؛ اما امروزه ارتباطات از طریق وسایل ارتباطی (نظیر رادیو و
تلویزیون،خبرگزاری ها ،سایت ها ،اینستاگرام ،توئیتر و )...صورت
می گیرد ،که پیام ها بدون تماس مستقیم میان پیام دهنده و پیام گیرنده
منتقل می شود.
با گسترش سواد و تحصیالت در جامعه و از سوی دیگر ،افزایش
وسایل ارتباط جمعی ،سطح زندگی اعضای جامعه نیز دگرگون شده
است .انسان رسانه های نوین  ،تشویق به مطالعه و باال بردن سطح
آگاهی های خود می شود و همچنین تبادل آسان رخدادها با دیگران
می شود و لحظه به لحظه با وقایع و رویدادهای سیاسی و به هرحال
نگاه حاضر به روابط عمومی و جایگاه ارتباطات با ظهور چشمگیر
و روزافزون وسایل ارتباطات جمعی و تنوع کارکردهای آن علی
الخصوص در فضای مجازی اهمیت نظارت هر چه بیشتر مدیران
متخصص در حوزه ارتباطات را در این دوران می طلبد.
جایگاهی که گاها به شکل یک عنوان تزئینی به افراد غیر حرفه
ای داده می شود!!!!
امید است با اجرایی شدن توجهات الزم به موارد فوق
بتوانیم گامهای بلندی را در حرکت روبه رشد
نظام ارتباطی و روابط عمومی درکشور

برداشته و این حرفه و فن تخصصی را در جایگاه و مرتبه و منزلت
واقعی خویش قرار دهیم.
 27اردیبهشت ماه روزی که درسطح جهانی نیز به عنوان روز ارتباطات
وجامعه اطالعاتی نامگذاری شده است شاید فرصتی باشد تا نقش و
جایگاه روابط عمومی را بعنوان هنر هشتم مرور کنیم.
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مدیر روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و فعال رسانهای

طرحی نو دراندازیم
عباس غفاری

شاید امروز،تصور نشر اطالعات توسط مردان دونده ،یک کار عبث
وکمدی باشد اما قرن ها پیش آنان پیشگامان نشر اطالعات بودند.
کار آان ها به قدری حیاتی ومهم بود که به پاس خدماتشان مسابقات
دوی ماراتن در المپیک جای گرفت و پایان دهنده ی این مسابقات
شد(.البته قصه ی جنگ یونان وایران و پیدایش دوی ماراتن را همه
می دانیم).بعدها چاپارهای اسب سوار آمدندوسال ها ازاین دیار به آن
دیار رفتندسپس بزرگترین اختراع بشر(در آن روزها)ازراه رسید،تلگراف.
حاال دیگر بشربه اصطالح مدرن می توانست با زدن چند ضربه به یک
قطعه آهنی وچند متر سیم وتیرهای چوبی ای که در مسیر جاده ها به
ردیف چیده شده بودند مهم ترین اطالعات را از شهری به شهر دیگر
ویا کشوری به کشوردیگر ارسال کند.فرمان های شروع جنگ واتمام
جنگ،اخبار مرگ وتولد،ارسال پیچیده ترین رمزهای جاسوسی حتی
ابراز عشق های آنچنانی نیزتوسط این دستگاه محبوب وساده انجام می
شد.تلگراف چی ها جزو محبوب ترین ومهم ترین اقشار جامعه قرار
گرفتند والبته در راه وظیفه ی مقدسشان جان هم دادند.
(تصور کنید اگر یک تلگراف چی ،ثانیه ای ازارسال خبرسر باز می
زد چه جنگ های خونینی که شکل نمی گرفت ویا چه نبردهای
سهمگینی پایان نمی یافت).پس بی دلیل نیست که به پاس این اختراع
ارزشمند در 17می1865در پاریس وباتشکیل"اتحادیه ی بین المللی
تلگرافی"روز جهانی ارتباطات هم شکل گرفت.سال ها بعد"مارکونی"
جوان باگسترش امواج رادیویی انقالبی شگرف درصنعت اطالعات پدید
آوردواولین تلگراف بی سیم وبعد اولین تلفن بی سیم ووبعدتردستگاه
رادیو را اختراع کرد.این شروع انفجار اطالعاتی در جهان بود وشاید
آغازپیشرفت دانش وآگاهی دربشرمدرن.آدمیزاده هرچه به جلو می رفت
به اطالعات بیشتری نیاز داشت،او درپی گشودن درهای جدید علم
وآگاهی بود،به شنیدن اخبار نو نیاز داشت.دیگر هیچ بنی بشری نمی
توانست جهان را بدون دریافت اطالعات وخبر تصور کند.گویی جهان
بدون این دو ،ویرانه ای هولناک بود.تفاوتی هم نمی کرد که درکجای
جهان باشی،در دل جنگل های آمازون یا میان صحرای کاالهاری
ویا روی یخ های آالسکا ،توبه دانستن بیشتر وبیشتر احتیاج داشتی.
شاید روزی باکشیدن نقاشی روی دیواروحرکات دست وخارج کردن
صداهای نامفهوم از گلو،می شدشیرین ترین وساده ترین ارتباطات
بشری را شکل داد اما درجهان مدرن دیگراین شکل های ارتباطی
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خوابش را نمی دید.
دیگر محلی از اعراب نداشته وندارند.
امروز مادرجایی ایستاده ایم که مدام باید تعاریف
دیگر به قول"مارشال مک لوهان"به عصر دهکده ی
وشکل های متفاوتی را درعلم ارتباطات تعریف کنیم
جهانی رسیده ایم پس عصر جدید ،اشکال جدید
زیرا درغیر این صورت به آنی ،سال ها از کشورهای
ارتباطی را می طلبد.درفرضیه ی دهکده ی جهانی دیگر
پیش رفته عقب می مانیم.ما امروزه دیگر نمی توانیم
زبان،مذهب،جنسیت،رنگ پوست،ملیت و ...نمی تواند
باعلوم ودانسته های  10سال که چه عرض کنم حتی
مانعی برای ایجاد ارتباط باشد.دیگر مرزها هم معنی
2سال پیش به جهان ارتباطات امروز ورود کنیم.باید
ندارند،ازدست سانسورچی ها هم دیگرکاری ساخته
درنگاه خود به ارتباطات وروابط عمومی تجدیدنظر
نیست،امواج اطالعاتی ازهمه ی موانع عبور می کنند.
کنیم،باید طرحی نو دراندازیم البته اگر می خواهیم
کافی ست یک گوشی موبایل داشته باشی ویک خط
باجهان نوهماهنگ باشیم و پیش برویم.باید بپذیریم،
اینترنت دیگر کار تمام است در اندک زمان ممکن خبر
سال هاست که دیگر کسی ازتلگراف برای ارسال
ارسال شده.دیگر الزم نیست برای کسب اطالعات از
خبراستفاده نمی کند حتی اگر خبر ،مشابه خبر صدسال
کشوری ،به آن جا جاسوس روانه کنید،ماهواره های
پیش باشد.
استقرار یافته در فضای خارج از جو کار شمارا انجام می
دهند.در باال اشاره شد که جهان بدون دسترسی به منابع
دیگر برای دعوت مخاطب به یک سالن
اطالعاتی یا ارتباطی جهانی دهشتناک
تئاتر یاتاالر موسیقی چاپ بروشور کافی
است اما ازطرفی نیزاین حجم ازلجام
نیست،راه های جدیدتری را باید امتحان
گسیخته گی اطالعاتی دهشتناک تراست.
توانـد
نمـی
پوسـتر
چـاپ
دیگـر
کرد.دیگر چاپ پوستر نمی تواند مردم
انسان امروز دیگر گوشه ی امنی برای مـردم را ازخطرابتالبه"کرونا" آگاه را ازخطرابتالبه"کرونا" آگاه سازد باید
خود ندارد زیرا مدام زیر دوربین های سـازد بایـد راه هـای دیگـری را راه های دیگری را امتحان کرد چون
جستجوگرمی بیند.شمادرخانه ی خود
امتحـان کـرد
این ها روش های قرن نوزدهمیند!حتی
نیز درامان نیستید چون هریک از اعضای
در انتخاب رنگ،شکل استفاده
خانواده ی شما ویادوستانتان بایک گوشی
ازکلمات،طول وعرض خبر،مدت زمان
در کسری ازثانیه می توانند ریزترین رفتارشمارابه جهان
ارسال اطالعات،طراحی خطوط ونقوش و....دقت کرد
مخابره کنند.این البته بعد منفی ماجراست اما ازطرف
چون یک باید پذیرفت که علم روان شناسی برادرعلم
دیگر امروزه همه به این نتیجه رسیده اند که ارتباطات
ارتباطات است.درواقع یک مدیر روابط عموی خوب
وروابط عمومی یک علم است.علمی که مدام باتغییرات
ویایک مدیر ارتباطات یک روانشناس ماهرست که می
ساختاری جوامع بشری باید خودرا نووآداپت کند.
داند چگونه با مخاطب خود ایجاد رابطه کند.شاید همین
چون کنش،رفتار،واکنش،عکس العمل انسان قرن بیست
خصلت نقطه تمایض یک متخصص از یک آما تور ویا
ویک به هیچ وجه قابل مقایسه با بشرقرن بیست نیست.
یک کاربر معمولی ست زیرا این ظرایف می داند واو،نه.
انسان امروز باپیشرفت علم وآگاهی واندیشه بسیار
جهان ارتباطات جهان پیچیده ای است چون انسان
پیچیده ترازپیشینیان خوداست.حتی علم ارتباطات ثابت
مدرن پیچیده ست.بازهم تاکید می کنم دوره ی اطالع
کرده که نحوه ی اطالع رسانی به یک شوهر باهمسرش
رسانی باهواکردن دود وپرواز دادن کبوترگذشته،دوره
ویا یک مادربافرزندش باید متفاوت باشدحتی اگرژن
ی پنهان کاری و گفتن دروغ های بزرگ هم به اتمام
های مشابهی داشته باشند.جهان دیجیتال ومجازی
رسیده،باید طرحی نو درانداخت.
عصری را پدید آورده که شاید خود مک لوهان هم
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روابط عمومی تئاتر
از گذشته تا امروز
پیمان شیخی

اگر زمان را به عقب برگردانیم و به دهه ی بیست که اوج فعالیت
حرفه ای تئاتر کشورمان را شاهد بوده سفر کنیم ،واژه "روابط
عمومی" برای شنوندگان پرسش برانگیز خواهد بود؛ گواینکه
وظایف این شغل به درستی و حتی کامل تر از زمان ما انجام می
شده ولی چنین نامی وجود خارجی نداشته است.
خیابان الله زار بعنوان قلب تئاتر ایران ،محل تجمع هنرمندان
نامی سرزمینمان بود و تماشاخانه ها با درجه های مختلف کیفی،
در این خیابان شکل می گرفتند ،اما همین ابتدا از خوانندگان
محترم این سطور اجازه می خواهم که درمورد تماشاخانه های
درجه ی یک الله زار و دهه ی بیست بنویسم .تماشاخانه هایی
مثل تهران یا نصر ،فرهنگ ،جامعه باربد ،فردوسی و سعدی ،بیش
از سایر تماشاخانه های تهران مورد توجه مخاطبان قرا داشتند،
اما این نیزان توجه باعث نمی شد تا مدیران و گردانندگان این
تماشاخانه ها که به معنای واقعی تئاتر خصوصی بودند و نه به
معنای رایج شده ی امروزی ،از تبلیغ به موقع ،اثر گذار و کافی
درخصوص آثار نمایشی تماشاخانه اشان غافل شوند.
معموال در این تماشاخانه ها افرادی که دارای یکسری ویژگی
های خاص بودند حضور داشتند که عاشقانه به فعالیت ها و امور
مختلف مرتبط با تئاتر می پرداختند و بیشتر کسب تجربه برایشان
مهم بود تا عناوین دهن پر کن امروزی .این افراد در وحله
ی نخست یا در هنرستان هنرپیشگی بعنوان جدی ترین محل
تحصیل تئاتر و شاید بعنوان نخستین دانشگاه تئاتر دوره های
هنرپیشگی را دیده بودند و یا برای مدت زیادی با گروههای
حرفه ای تئاتر ( گروه به معنای واقعی کلمه و نه به تعبیر امروزی
) فعالیت داشتند و آموخته بودند.
این دست افراد باتوجه اینکه اهل معاشرت های اجتماعی بودند
و ارتباطات وسیعی که با اهل قلم ،هنرمندان ،کسبه ی سرشناس،
اداره جاتی های رده ی متوسط به باال و متمولین شهر داشتند،
همزمان با نخستین شب اجرای اثر تازه ی تماشاخانه ،از بخشی
از این افراد برای تماشای اثر دعوت بعمل می آوردند .همچنین
از یک یا دو تن از روزنامه نگاران مطرح آن روزگار که قلمشان
تعیین کننده بود دعوت می کردند تا در کنار سایر میهمانان
سرشناس در سالن نمایش حضور پیدا کنند.
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دعوت از کارمندان با نفوذ اداره جات یک ویژگی قابل توجه نیز داشت؛
چراکه در اینصورت عالوه بر تبلیغ دهان به دهان ،به اصطالح ،امکان فروش
تعدادی صندلی برای کارمندان اداره ی مورد نظر خریداری می شد .در
آن زمان افرادی مثل برادران ناپلئون و موشق سروری که به معنای واقعی
آرتیست بودند ،در زمینه ی به اصطالح امروزی طراحی پوستر نیز فعالیت
پررنگ داشتند .تبلیغاتی که بر روی پارچه نوشته و کشیده می شد و جلوی
سردر ورودی تماشاخانه و گاه نیز به تیر چراغ برغ در نزدیکی تماشاخانه
نصب می شد که هماهنگی این کار نیز بعهده ی همان فرد با ارتباطات باال
بود .او گاه فردی را استخدام می کرد تا برای تبلیغ نمایش مورد نظر با فریاد
زدن و لحنی خاص اطالع رسانی کند.
الزم می دانم در اینجا به نکته ای اشاره کنم و آن اینکه افرادی که توانایی
انجام چنین اموری را داشتند در برخی مواقع تحت عنوان مدیر داخلی یک
تماشاخانه فعالیت می کردند که امور اطالع رسانی و تبلیغاتی آثار نمایشی
تماشاخانه ،بخش کوچکی از وظایف ایشان به حساب می آمد و نظارت و
مدیریت آماده سازی دکور ،قراردادهای محضری با بازیگران و عوامل اثر،
نظارت بر مسائل فنی و مدیریت کلیه ی کارکنان تماشاخانه نیز از جمله
وظایف او بود.
سالها گذشت و بنا به دالیل مختلف از حدود دو دهه قبل شاهد حضور
فردی در کنار گروه نمایشی شدیم که بخش یا تمام وظایف اطالع رسانی
و تبلیغات نمایش را با درجات مختلف کیفی انجام می داد .برخی مواقع
نیز به صورت زینت المجالس به این جایگاه نگریسته می شد ،ولی پس از
مدتی به ضرورت وجود شخصی تحت عنوان روابط عمومی پی برده شد.
در اینجا به این نکته اشاره کنم که عنوان روابط عمومی از وزارت نفت و بعدها
وزارتخانه های مهم دولتی وام گرفته شد و می توانست نام دیگری داشته باشد.
به هر حال این عنوان شغلی در کنار سایر عناوین شغلی در بروشورهای آثار
نمایشی اضافه شد.
انصاف می گوید که جایگاه روابط عمومی و اثر نمایشی را می توان الزم و ملزوم هم
دانست و هیچیک منتی بر سر آن دیگری ندارد ،البته به شرط آنکه فردی که این عنوان
را می پذیرد ،به درستی تمام به وظایف خود عمل کند و نقطه ی مقاب نیز به تعهدات
مالی و اخالقی خود عمل کند.
طی مرور زمان ،با افزایش تجربه و افزایش اطالعات ،شغل و جایگاه روابط
عمومی نمایش به دسته های مختلفی تقسیم شده و با عناوینی همچون ،مسئول
روابط عمومی نمایش ،مدیر تبلیغات و مشاور رسانه ای مواجه می شویم
که هر یک دارای تعریفی مشخص و علمی هستند و در مجال های آتی
درخصوص شرح وظایف هر یک از این عناوین خواهم نوشت .اما به این
بسنده کنم که از میان تمامی این عناوین ،عنوان مشاور رسانه که متاسفانه
درست تعریف نشده برای تازه کار و کهنه کار عنوانی جذاب بوده و از سوی
دیگر نیز عموما شرح وظایف مدیر تبیلغات با سایر عناوین ذکر شده اشتباه
گرفته می شود و حتی گاه در حد سالن پر کن نیز تنزل پیدا می کند .اما با یاری
خداوند و صاحبان تجربه و عاشقانی که در انجمن روابط عمومی خانه تئاتر
حضور پیدا کرده اند ،شاهد ارائه تعریف درست از هر عنوان و ایجاد نظم در
این شغل شریف تئاتر کشورمان خواهیم بود.
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شمشیری که هر دو لبهاش
تیزتر از پیش است
ندا آل طیب

از هفته گذشته که دوست عزیزم ایلیا شمس موضوع
روز جهانی ارتباطات را مطرح کرده ،مدام این فکر
در سرم میچرخد که ارتباطات در جهان حاضر
چگونه است و در جهان پس از کرونا چگونه خواهد
شد .هرچند که شاید «جهان پس از کرونا» عبارت
درستی نباشد که به نظر میرسد این مهمان بیدعوت،
دیگر دارد به صاحبخانه تبدیل میشود و ما را راهی
نیست جز زندگی مسالمتآمیز با آن و جهان ،دیگر،
بدون کرونا نخواهد بود.
درست است روز جهانی ارتباطات ،ارتباط مستقیمی
ندارد با روزگار کرونا زده ما .البد توقع میرود از
پیشرفتهای روز افزون ارتباطات سخن بگوییم .از
اجداد تاریخیمان یاد کنیم که با دود و کبوتر ،ارتباط
برقرار میکردند و فرزند انسان را ستایش کنیم که در
طول تاریخ قلههای بلند ارتباطات را فتح کرده و حاال
از آن باال ،زمین زیر پای خود را به تماشا نشسته است.
البد باید از وسایل ارتباط جمعی جدید بگوییم ،از
نوآوریهای جهان نت و هزاران دستآورد دیگر
اما حقیقتش این است که همه اینها در دوره کرونا،
معنایی دیگر پیدا کرده است.
درست است که در این روزهای غریب ،اینترنت شاه
کلید همه مشکالت ماست ،برای هر امر کوچک و
ناچیزی از یک خرید ساده تا سفارش هر کاالیی ،از
آموزش دروس مدرسه و دانشگاه تا تماشای کنسرت
و تئاتر و سرک کشیدن به خانه فریدا و هر موزه
دیگری که در جهان واقعیت ،بازدید از آن برای
بسیاری از ما اگر نشدنی ،اما میتواند بسیار دشوار
باشد.
بله واقعیت این است که ارتباطات ما در این عصر
تازه ،تحول چشمگیری داشته و البته خواهد داشت.
آنچنانکه بسیاری از ما این تحوالت غریب را با
شگفتی نظاره میکنیم .حیرتی البته آمیخته با واهمه که
هر تغییری ،طبیعتا مقاومت و دلنگرانیهایی به همراه
دارد .کرونا اما فرصتی پدید آورد برای همه کسانی
که با اصرار دست به انکار شیوههای جدید ارتباطات
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میزدند ،آنان که با تردید و حتی تحقیر به رسانههای
تازهای مانند اینستاگرام یا دیگر شبکههای اجتماعی
مینگریستند و افتخار بزرگشان دوری از این فضا
و نداشتن صفحهای شخصی در این مهمانی بزرگ
بود .حاال اما همه چیز دیگرگونه شده است .همانها
نیز برای انجام امور روزمره خود بینیاز از این فضا
نیستند .آنانکه ماهیت شغلشان ،وابسته به گروه است،
آنان که حرفهشان تدریس و آموزش است و آنان که
در کار هنرهای جمعی مانند تئاتر و سینما هستند،
چارهای ندارند جز تن دادن به این فضای تازه .گیرم
که اول مقاوت کنند ولی در نهایت چه میتوان کرد.
قصد این نوشتار البته تعریف و تمجید شیوههای
جدید ارتباطات نیست چراکه در این روزگار برزخی،
آشفته بازار غریبی را شاهدیم که اگر با دیده تحلیل به
آن ننگریم ،قطعا به بیراهه خواهیم رفت و چه بسا تا
به حال هم به ورطهای غلط افتاده باشیم.
این روزها که هر کسی برای خودش رسانهای است،
صفحهای دارد و تریبونی ،مخاطب باید هزاران بار
بیش از قبل حواسش جمع باشد ،حواسش باشد که
فریب نا اهالن را نخورد .آنان که چهرهای غیر واقعی
و بزک شده از خود به نمایش میگذارند گاه در هیات
استاد و گاه در لباس هنرمند و گاه هم در جامه پزشک
متخصص.
در این فضایی که دوغ و دوشاب بدجوری به هم
آمیخته ،تشخیص اصالت ،کاری است بس دشوار
چراکه بسیاری از اصیلها ،اتفاقا همانها هستند که این
بازیهای تازه را نه باور دارند و نه حال و حوصلهای
برایش دارند و همین بیحوصلگی و بیاعتقادی آنان،
فضا را برای جوالن افراد سودجو فراهم میکند تا از
آین آب گلآلود ،شاهماهیها بگیرند.
ی،همان
فضایمجازیکهبستریاستبرایارتباطاتجهان 
اندازه که سخاوتمندانه ،ما را به هر گوشه گیتی وصل میکند،
خوفناک است و نامطمئن .و این چنین است که مدام باید به
خودگوشزدکنیماینشمشیردولبه،درروزگارکرونایی،هر
دو لبهاش بارها تیزتر از پیش است.

؛
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بزرگراه تبلیغات نیازمند مخاطب سنجی

دوران آغازین پیدایش اینترنت کمتر
کسی فکر میکرد که این پدیدهی نو
ظهور که از نظر مارشال مک لوهان
نظریه پرداز کانادایی یک دهکدهی
جهانی است به چنین ابعاد و زوایایی
از زندگی انسان ورود کند .مخاطبان
در میان انبوهی از رسان ههای جمعی
و اجتماعی محصور میشوند و
امپریالیسم رسانهای هر یک میکوشند
تا دامنهی بینندهی خود را گسترش
دهند .حال با پیشی گرفتن رسانههای اجتماعی به رسانههای جمعی به دلیل
سهل الوصول بودن دسترسی به آنها و ایجاد بستری از گوناگونی عالیق و
انبوهی از اطالعات مختلف و گستردگی تنوع زندگی این امکان را برای
مخاطب به وجود آورده است که از مقام مصرف کننده صرف رهایی پیدا
کند و در جایگاه مقایسه بتواند محصوالت ارائه شده را بررسی کند و کاالیی
که مناسب خود میبیند را انتخاب کند.
اما با توجه به این حجم از دادههایی که انواع رسان ههای مختلف چه جمعی
و چه اجتماعی به انسان امروز ما میدهند ،واژهی «مخاطب سنجی» در این
بزرگراه وسیع و پر ترافیک اطالعات نقش بسزایی را ایفا میکند .دیگر
دورهی آن گذشته که مخاطب را با کوهی از مواد تبلیغاتی احاطه کنیم و
وی هم مجبور باشد یکی از آنها را به ناچار انتخاب کند ،عصر حاضر به

بیایید «تجربه » بسازیم
ارتباطات نیروی قدرتمندی است که حتی بر سبک زندگی مان تاثیر مستقیم
یا غیر مستقیم دارد ،حتی گاهی ما را به انجام کاری که نمی خواهیم وا می
دارد و گاهی این تاثیر چنان چشمگیر است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
در دنیای ارتباطات  ،بازاریابی  ،مدیریت استراتژیک و داستان سُ رایی کسانی
پیروز اند که بیشتر و بهتر از دیگران قاعده ها  ،اصول و مفاهیم را با روش
های تازهتر و البته ساده تر اجرا کنند.
هر چه رویکرد روانشناسانه در مدیریت ارتباطات پر رنگ تر باشد زیرساخت
های ارتباطاتی محکم تر بنا می شود  .برای تفکر در مورد ارتباطات باید
دیدگاه معینی را اتخاذ کنیم و سپس از آن منظر به بررسی مسائل بپردازیم ،
هوشمندانه ترین دیدگاه برای هر فرد در حوزه ی ارتباطات نگاه روانشناسانه
است چرا که پاسخ های فردی به محرک های معین و آشکار تبلیغاتی را به
خوبی می دهد ،با این حال باید اذعان داشت که دیدگاه روانشناختی تنها
گزینهی ممکن نیست.
محرک های ارتباطاتی می تواند در افکار  ،احساسات و رفتارهای مصرف
کننده تاثیر بگذارند اما معنای این عبارت دقیقا چیست ؟ برای پاسخ دادن به
این عبارت باید نوع ارتباط بین محرک و پاسخ مخاطب را بیان کرد  ،وقتی
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سمتی پیش میرود که یک کارگزار تبلیغاتی به مثابه یک پزشک باید از
بیمار خود سوال بپرسد که روندی را دنبال میکند و آنگاه بتواند با توجه به
نیاز او وی را مورد مداوا قرار دهد به زبان ساده تر امروزه باید در عرصهی
تبلیغات هوشمندانه عمل کرد و نیاز تماشاگر یا مخاطب را سنجید و بعد
محصول مورد نظرش را به او ارائه داد .البته که میتوان در این حین کنار
محصول مورد عالقهاش ،با محصوالتی دیگر به ظاهر مشابه اما با کیفیت
بهتر را در معرض دید وی قرار داد تا از این طریق به ارتقای سطح دانش و
شعور مخاطب اضافه کرد .اکنون ما میتواینم با ساختاری یکپارچه به لحاظ
فرم اما متفاوت در عملکرد و با استراتژیهای گوناگون به ارائه راهکار یا
راهحل در مواجه با کارفرمای خود بپردازیم و بستههای بی انتهایی برای آماده
سازی متریال تبلیغاتی به وی پیشنهاد دهیم و این جز با تحقیقات گسترده بر
روی مخاطب ،تماشاگر و...به دست نمیآید .مخاطب سنجی این امکان به
کارگزار تبلیغاتی میدهد تا بینش عمیق تری پیرامون محیط کاری خود نگاه
کند و بهترین و پرکاربردترین و در عین حال سریعترین راه برای رسیدن به
هدف مورد نظر ارائه دهد و همچنین مخاطب نیز از سردرگمی نجات پیدا
میکند .حال اگر متولیان ،سازندگان و ارائه دهندگان آثار هنری زاویهی دید
خود را نسبت به تماشاگر به عنوان یک خریدار صرف تغییر دهند و خود را
در یک بستر کامال تحقیقاتی و پژوهشی در جایگاه یک مخاطب قرار دهند
میتوانند نقاط تاریک عدم پیوند بین این دو حلقهی اصلی حیات فعالیت
های فرهنگی و هنری را روشن کنند و با ارائه محصوالتی با کیفیت مناسب
خود را به یکدیگر نزدیک کنند.

سارا حدادی

نائب رییس هیئت مدیره

محرک ارتباطاتی با پاسخ مخاطب
همبستگی داشته باشد ،تغییر یکی
منجر به تغییر دیگری می شود  .اما این
روزها مخاطب در بمباران پیام های
تک جانبه و جانبدارانه اسیر شده
است که منجر به مقاومت در برابر
حجمه ی تبلیغات می شود ؛ با آگاهی
از دیدگاه روانشناسانه ی تبلیغات
مکانیسم قدرتمند و تاثیرگذاری در
موقعیت های مختلف در برابر این
مقاومت مخاطب پیش روی فعالین حوزه ی ارتباطات قرار می گیرد .مخاطب
بر این باور است که نگرش ها و اولویت های ارتباطاتی او را به شکل بی نظم
و اتفاقی با رخدادها مواجه می کند اما اگر برای مخاطب تجربه های متناسب
و هماهنگ با روحیه اش بسازیم عمال پیوستگی و همبستگی و همچنین
رفتار وفادارانه ای در او ایجاد کرده ایم  .وقت آن رسیده تفکرات کهنه را کنار
بگذاریم و جسورانه تجربه بسازیم .

تئاتر و ارتباطات

محمد وفایی

سخنگوی هیئت مدیره

امروزه در دنیا شاهد آن هستیم که هنوز نوع معرفی هر محصولی تاثیر
بسزایی در تغییر تناسب عرضه و تقاضای آن محصول دارد و تبلیغات می
تواند برای وضعیت بازاری هر محصولی در نوع خود بسیار حائز اهمیت
و سرنوشت ساز باشد.
بنا بر همین اصل پایدار ،محصوالت فرهنگی از جمله تولیدات سینمایی،
آثار نمایشی و همینطور موسیقی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بلکه حتی
وابستگی بیشتری نیز به انواع تبلیغات دارند .چرا که اگر تولید فرهنگی
نتواند در گامهای اول معرفی خود ،نظر مخاطب را جلب کند ،به مرور زمان
دچار افول ،فرسایش و نهایتا محکوم به فناست .و این را به راحتی می توان
با بررسی گیشه فروش و سرنوشت عوامل تولید در آثار مختلف ارزیابی
نمود .پس نتیجه ای که به دست می آید اینست که نبض ادامه حیات فعالیت
های فرهنگی جدای از کیفیت و محتوی آن ،در دست جریان معرفی و تبلیغ
آن محصول است.
در این میان ،تاتر جایگاه بخصوص و ویژه ای دارد ،چرا که مخاطب آن به
لحاظ فرهنگی و اجتماعی ،سلیقه ای ،روحیات ،و حتی توان مالی در اکثر
نقاط دنیا ،بسیار محدودتر و گزیده تر است.
پس نحوه ارتباط با این اجتماع محدود بسیار حساس بوده و برآوردهای
دقیقی میطلبد .چه بسا آثار نمایشی که با دارا بودن هویت و کارنامه
درخشان گروه اجرایی ،و کیفیت هنری ،بدلیل فقدان و یا نداشتن تبلیغات
متناسب ،علیرغم شایستگی های الزم ،دچار ریزش مخاطب ،شکست در
گیشه و در نهایت مواجه با سرخوردگی و شکست کلی اثر شده اند.
پس ضرورت وجود تبلیغات درست برای آثار هنری از جمله اثر نمایشی،
ایجاب میکند که تعاریف کامال به روز و متناسبی از ارتباطات ،در خدمت

جریانهای تاتری ،درخور با وضعیت
فرهنگی هر جامعه ای ارائه شود.
با نگاهی اجمالی به وضعیت امروز
تئاتر در کشور ما ،و بررسی تمامی
شرایط موجود از چند سال گذشته
تا به حال ،می توان با تاکید خیلی
بیشتری بر لزوم بازنگری به مقوله
بکارگیری ارتباطات و تبلیغات در
جهت عرضه آثار نمایشی پرداخت.
با بررسی کمی تعداد مخاطب در هر فصل و با لحاظ نمودن ژانر آثار و
تطابق آن با خواست یا سلیقه مخاطب ،می توان به نتایج نسبتأ ثابتی برای
هر فصل دست پیدا کرد تا متناسب با آن تبلیغات اثرگذاری را پیاده نمود
تا جریان معرفی اثر و جذب مخاطب به بهترین شکل اتفاق بیفتد که البته
این مسلتزم در دسترس بودن اطالعات کافی و تنخواه مالی کافی برای پیاده
سازی میباشد.
به همین روی برای کاهش هزینه های تبلیغی و سرعت اطالع رسانی،
تبلیغات آنالین به جهت سهل الوصول بودن و قابلیتهای چند رسانه ای،
ابزار خوبی برای تبلیغ می باشد لیکن باید پویایی در آن حفظ شود و با
ارائه زود به زود نوآوری ها در جنس مدیا ،کمپین ها ،و آگهی ها ،و رعایت
آهنگ مناسب در تبلیغات از کهنه شدن و بی اثر شدن این نوع تبلیغات
جلوگیری نمود .کما اینکه تبلیغات مجازی ،در برهه ای ،کمکهای بسزا
و انکارناپذیرب به جریان تاتر در ایران داشت که سرمایه گذاری و به
روزرسانی بازوهای آن ،ارزش بحث و نگاه کارشناسی دقیق تری دارد.

با توجه به وضعیت اقتصادی چند سال گذشته تاتر کشور و بحران بزرگی
که با تعبیری ،در واقع تاتر نیمه جان و رو به موتی را روایت میکند،
اهمیت صدچندان تبلیغات و نیاز مبرم به آن ،بیش از پیش حس میشود اما
با کمبودهای مالی و مضیقه های شدید منابع ،فقدان تعامل با شهرداریها و
صدا و سیما و نبود تبلیغات رسانه ای و محیطی مناسب و حتی باال بودن
هزینه تبلیغات مجازی برای بیشتر گروهها با توجه به بضاعت مالی شان،
این هنر و توانمندی متخصصان روابط عمومی را می طلبد که به کمک
تاتر آمده و با بکارگیری هرچه بیشتر مهارتهای ارتباطی ،در احیای اقتصاد
تاتر حرکتی انجام دهند که البته در خیلی جاها اثرات چنین کارآیی هایی

از کارشناسان تبلیغات و روابط عمومی به خوبی چشم میخورد.مدیران
روابط عمومی میتوانند با سنجش درست وضعیت بازار و مخاطب ،به
خوبی اوضاع ساخت یک اثر را به لحاظ مالی و تولیدی ،راهبری و جهت
دهی نموده و شرایط را به نفع اثر مدیریت نمایند و همینطور با بسط
ارتباطات صحیح و موثر ،کارنامه قابل قبولی را برای اثر نمایشی به ثبت
رسانند.
جا دارد نهادهای مسول با نگاهی دوباره به اهمیت ارتباطات و تبلیغات در
تعامل با جامعه تاتر و متخصصان روابط عمومی ،ساختار نوین و تازه ای
را جهت تولید و عرضه آثار نمایشی بنا بگذارند.

،
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هنر ارتباطات با زبان تئاتر
یا تئاتر برای ساخت جهان ارتباطات

شاکله ی اصلی تمامی فعالیت
های ساختاری و نهادی یک نظام
اجتماعی از فعالیت های فرهنگی
آن رنگ میگیرد و یک جامعه ی
نظام من ِد در مسی ِر توسعه ،برای
تداوم سالمت رفتارهای سیاسی و اقتصادی ،به فرهنگی پویا با زیر بنای
هویتی حقیقی وابسته است.
در عصر ارتباطات و پهنه تکنولوژی و گسترش سرسام آور پیچیدگی
های روابط اجتماعی ،تمامی فرهنگها در جامی مجازی در قاره ی ششم
(فضای مجازی) دستخوش تغییراتی شگرف شده اند که هر لحظه با
انبوهی از مبادالت فرهنگی مواجه هستیم .و هر جامعه ای برای فتح
جام جهان نما ،با نو آوریهای بدیع و دم به دم سعی در ربودن گوی
سبقت از دیگری دارد.
و هر کجا که بتواند ابزاری را در این راستا بکار بگیرد ،سعی میکند
بهترین بهره برداری را از آن داشته باشد .
یکی از این ابزارهای تبادل فرهنگی ،همانا تئاتر و هنر نمایش است.
هنر ارتباطات با زبان تئاتر  ،یا تئاتر برای ساخت جهان ارتباطات...
هر دو می توانند در تکامل یکدیگر تاثیرگذار باشند .علم نوین ارتباطات
برای پویندگی هنر پیر تئاتر. ....
و هر دو با بهره گیری از ابزار تکنولوژیک برای تولید و بسط فرهنگ...
مرام از این یادداشت تاکید بر این پرسش است که آیا تمیز دادن اینکه
تئاتر خود یک رسانه است و یا هویتی تئاتریکال دارد و یا تئاتر و رسانه
بنابر شرایط و کارکردشان  ،یکدیگر را تسهیل می کنند و هر کدام
میتوانند جایگزین دیگری باشند و در نهایت وحدت رویه را پی بگیرند،
که پرداخت تفسیری آن  ،شرحی مفصل می طلبد که بی شک در این
مقال نمی گنجد.
همینطور ارتباطات و مفهوم روابط عمومی با توسعه بیشتر جوامع
انسانی ،هر روز پر رنگتر از قبل نقش خود را در زندگی و فرهنگ
بشری تثبیت کرده و در دو دهه اخیر و با فراگیر شدن ابزارهای
شبکههای اجتماعی ،عصر جدیدی از روابطعمومی را شاهد هستیم.
در دنیایی که هنر تئاترش و مهارتهای ارتباطی اش با شتاب مراحل
پویایی و پوست اندازی را طی میکند ،هنگامه ی خمودگیِ تئاتر امروز
در ایران را سپری میکنیم و مرحله گذار و عقب گرد به حالت جنینی
این هنر دیرپا که در کشور ما بسیار جوان و نوپاست را شاهد هستیم و
تئاتر ما در فاصله ای چشم گیر با دنیا و مطالبات متقاضیان و مخاطبان
تئاتر قرار گرفته که این خود چالشی بزرگ در فعالیت های فرهنگیِ
اجتماعی پویا و خواهان توسعه است و در تنافر با این تعریف است
که ":انسان از رهگذر تئاتر و تئاتری کردن فعالیت های اجتماعی خود
را می سازد ".
با در نظر گرفتن موضوعات مطروحه که هر کدام به فراخور شرح
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کانونروابطعمومی
وتبلیغاتخانهتئاتر

و تفسیری جامع می طلبند  ،در شرایط کنونی که مخاطبان دچار
سردرگمی در انتخاب ابزارهای ارتباطاتی و چگونگی بهره مندی از آنها
هستند و شکل و کیفیت حیات آنها بسته به شناخت و اعتماد هر چه
افزون تر به این تکنولوژی های گسترده است ،با تمیز دادن نقش کنونی
تئاتر از بعد رسانه محورش این روابط عمومی ها هستند که در صورتی
مستقل و به دور از مداخله گری و دست درازی به ماهیت تئاتر ،شانه
به شانه ی آن  ،با تشخیص فرصت ها و چالش های ابزارهای ارتباطاتیِ
روز  ،این گسست فرهنگی میان تئاتر و جامعه را به پیوندی بیش از
پیش عمیق برسانند .
روابط عمومی تئاتر امروز با تسلط و شناخت دقیق از جامعه ی مخاطب
و آثار تئاتری و وضعیت ها و اضطرارهای زمانی و مکانی  ،طی برنامه
ریزی های ارتباطاتی  ،الزم است یک شبکه ی اجتماعی عریض و
طویل در تعاریف و بخش هایی متفاوت طراحی کنند تا در بحرانی
ترین وضعیت ها رسالت تئاتر را به سر منزل مقصود برسانند.
این متخصص و کارشناس روابط عمومی است که می تواند اعتمادسازی
نموده و نبض مخاطب را در دست بگیرد و می تواند خوراک تبلیغاتی
مناسبی را با در نظر گرفتن نیازهای زمانی ،و ذائقه اجتماعی ،به
تولیدکننده اثر هنری ارائه دهد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.
بی گمان زندگی اجتماعی به جهات تئاتری کردن خودجوش که شامل
ساحات غیر تشریفاتی و حتی ضد تشریفاتی نیز می باشد  ،محدود و
منحصر نمی شود ،و کارهای دسته جمعی در یک کانال ارتباطی منسجم
متضمنِ مشارکت همگان  ،جامعه را قرین تئاتر می کند و مرز میان
قلمروی تئاتر و روابط عمومی و اجتماع را زنجیره وار پیوند می بخشد .
پس باید مهارت ارتباطات اینجا به کار گرفته شود ،و متخصصان جامعه
روابط عمومی ،با ایرادیابی و بستر سنجی و ارائه تحقیقات میدانی اعم
از شناخت مخاطب و نیازهای لحظه ای و تقاضای محصول فرهنگی،
وارد عمل شده و جان تازه ای به جریان فرسوده و مستعمل و ناکارآمد
تئاتر فعلی تزریق نمایند .کارشناس ارتباطات می تواند با مهارت و
دانش ،برای هنرمند و مخاطب ایجاد انگیزه کند .جذب سرمایه نماید و
بازوهای فرهنگی و تولیدی را فعال نماید.
امروز نیاز مبرم به بازنگری در بکارگیری مهارتهای ارتباطی برای بهینه
سازی روند تئاتر زمینگیر شده مان کامال حس می شود و ضروريست
تا با گسترش محیط ارتباطی و ابزار و مهارت جامعه ارتباطات ،یک
جریان تئاتری جدید البته با زیرساختهای درست و اصولی بناریخته
شود و متولد گردد...
و این امکان با حضور متخصصان دلسوز ،در حوزه ارتباطات که به امور
هنری اشراف داشته و به موازات دانش آموخته و در تسلط بر ماهیت
تئاتر هستند ،خبرنگاران فعال و بازارشناسان فرهنگی و متخصصان
تبلیغات وجود دارد و ظرفیت های کامال قابل بررسی و مطلوب آنان
در دسترس میباشد.

،

زینب لک

روشهاینوینتبلیغاتدربسترآنالین
بهتر می بینم سخن را با معنی رایج تبلیغ آغاز کنیم.
تبلیغ در اصطالح یعنی پیامی را به مخاطبی برسانید تا توجهش را به خدمت
یا محصولتان جلب کنید .پیامی که محصول تبلیغ است ،در واقع یک نوع
فراخوان عمومیست که قرار است در چند دقیقه مخاطب ما را مجاب کند،
در بین صدها محصول موجود در بازار ،محصول ما را انتخاب کند.
حال این سؤال در ذهن بسیاری از افراد مطرح می شود که تبلیغات
اینترنتی(آنالین) بهتر است یا تبلیغات سنتی(آفالین)؟
خب این ب ه شدت ،به نوع کسبوکار و مشتری شما مربوط است .اگر
کسبوکار شما سایت و شبکه اجتماعی ندارد و مشتریها قرار است
فقط به محلی برای خرید مراجعه کنند ،تبلیغات محیطی و بیلبوردی بیشتر
ال تبلیغ نمایشگاههای بینالمللی ،بازارهای فصلی و یا
جواب میدهد .مث ً
مدارس چون مربوط به همه افراد است ،در سطح شهر بیشتر دیده میشود.
اگر تبلیغات شما مخاطب عام دارد.
اما برای برخی کسبوکارها هر دو روش در جای خودش کاربرد دارد؛
اما همگی بهخوبی میدانیم که این روزها همهچیز به سمت فضای مجازی
رفته است .برای اثبات این ادعا ،فقط کافی است وقتی توی مترو یا خیابان
هستید به مردم نگاه کنید! هیچکس توجهش به تبلیغات روی در و دیوار
نیست چون این روزها ،گوشیهای هوشمند و تبلتها هستند که با بهره
گیری از اینترنت همراه ،همه جا حکمرانی میکنند یا بهتر است بگوییم

مریم رودبارانی

بازرس اصلی هیئت مدیره

امیر پارساییان مهر
عضو هیئت مدیره

فضای مجازی است که ما را راه
میبرد .مثالش همان رانندهای که در
خیابان گرسنه شده و از طریق اینترنت
مسیریابی میکند و از سایتها و
اپلیکیشنها ،نزدیکترین رستوران را
پیدا میکند .یا مثال دیگر کارمندی که
در محل کارش مایحتاج منزل خود را
به صورت اینترنتی سفارش می دهد و
همزمان با رسیدنش درب منزل ،کاالها
را از مسئول ارسال کاالی اینترنتی تحویل می گیرد .مثال جذاب تر و
جوانپسندتر گروهی از دوستان و همکالسی ها تصمیم به تماشای تئاتر پس
از پایان کالس دانشگاهی خود می گیرند و به راحتی می توانند با مراجعه به
سایت ها یا اپلیکیشن های تخصصی هنر نسبت به خرید خود اقدام کنند.
در پایان ،قصد ندارم بگویم تبلیغات سنتی(آفالین) خوب نیست ،ولی با
یک نگاه کلی میشود فهمید که زمانه تغییر کرده و تبلیغات اینترنتی(آنالین)
خیلی جلوتر و سریعتر از قدیمیترها حرکت میکند؛ چون هم تعداد
مخاطب بیشتری درگیر میشود ،هم راحت تر قابل آمارگیری است و هم
رسانه بزرگتر و به روزتری است که نسل جوان به عنوان بخش بزرگی
از بازار هدف برای خرید کاال و خدمات خیلی بهتر و بیشتر با آن ارتباط
برقرار می کنند.

مخاطب؛ اصلی ترین جزء محوری تبلیغات

مخاطب یکی از اجزای ارتباطات جمعی است ،اگر مخاطبی
وجود نداشته باشد معموالً تبلیغی و شبکهای ایجاد نمیشود.
یکی از موضوعات بسیار مهمی که معموال در فرایند تبلیغات
به صورت دقیق و علمی باید به آن توجه شود شناسایی واقعی
مخاطبان هدف است.
مخاطب شناسی تبلیغات
مخاطبان هدف گروه خاصی از مردم هستند که به عنوان دریافت
کننده تبلیغ مورد نظر شناخته شده اند .قبل از تبلیغات باید دقیقا
مشخص شود که محتوای تبلیغات و پیام های تولیدی به چه نوع
مخاطبان و با چه ویژگی ها و شاخص هایی باید ارسال می شود
 .زیرا عالئق ،شخصیت ،درک و شعور مخاطب و مانند آن ،نقش تاثیرگذاری در پذیرش
تبلیغات دارد؛ چرا که برخی از افراد تنها در قالب های خاص تبلیغی ،پیامی را درک کرده
و می پذیرند .مخاطب اصلی ترین جزء محوری در تبلیغات است با ارکان تبلیغ ارتباطی
مستقیم و اساسی دارد .به همین جهت قبل ازانجام هر نوع تبلیغی باید بتوانیم برای سواالت
زیر پاسخی روشن داشته باشیم :شیوه صحیح تبلیغاتی کدام است؟ ابزار سالم و مجاز
تبلیغات کدام است؟ چه چیزی باید تبلیغ شود؟ مخاطب کیست و جایگاهش درتبلیغات
کجاست؟ گستره زمانی و مکانی تبلیغ تا چه حدی است؟
مهم ترین راه های مخاطب شناسی تبلیغات
در تبلیغات ،صرف رساندن یک ایده پایان کار نیست بلکه اقناع یا ترغیب در جهت
دستیابی به هدف خاصی نیز مدنظر قرار دارد .مخاطبان گروهی از مردم هستند که در یک
برنامه شرکت می کنند و با یک اثر هنری مثل یک اثر ادبی  ،تئاتر  ،موسیقی و یا هر رسانه

دیگری مواجهه می شوند و تبلیغ به معنای هدایت افکار به سمتی خاص است تا نسبت
به پدیده خاصی دارای نظر مساعد ،نامساعد و یاحتی بی تفاوت شوند.
مخاطب مالک و معیار اجرای صحیح فراگرد تبلیغی است ،بدین معنا که اگر فراگرد تبلیغی
از جنبه فنی تبلیغات به طور صحیح اجرا گردد ،مخاطب محتوای تبلیغ را پذیرفته و در غیر
اینصورت ،مخاطب در برابر پذیرش محتوای تبلیغ مخالفت نموده که ذال بر تاثیر نداشتن
فراگرد تبلیغی بر مخاطب یا به عبارت دقیق تری ،اجرا نشدن صحیح فن تبلیغات است.
در واقع ،هرگونه فراگرد تبلیغی که بدون اولویت به نقش مخاطب به اجرا در آید ،نه تنها
موفق نیست ،بلکه به نوعی ضد تبلیغ تبدیل می گردد.
ی طراحان تبلیغات
پرسونای مخاطب و شخصیتهای مختلف در برنامه نویسیها و طراح 
ی شود کارشان با نتیجهی
بسیار موثر است .زیرا با استفاده از خصوصیات مختلف سعی م 
مفید همراه باشد و خروجی مورد نظر آنها را ارائه دهد .بازاریابی شخصیتها نیز دقیق ًا به
همین روش عمل میکند .زیرا با استفاده از آنها میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که مطالب
قرار داده شده برای جلب توجه مخاطبان ،دقیق ًا به جذب مخاطبان هدف ما ختم میشود.
بدین معنی که با استفاده از شخصیتها و خصوصیات دقیق آنها بتوانیم در بخش بندی
بازار به درستی عمل کرده و اطالعاتی را که به دست آوردهایم ،با انواع روشهای تبلیغاتی
خود در حوزهی مربوطه ارتباط دهیم .بنابراین اگر میخواهیم در سطح باالیی با مخاطبان
هدف خود ارتباط برقرار کنیم ،نیاز داریم که به خوبی آنها را بشناسیم و با توجه به
خواستههای آنها خدمات خود را ارائه کنیم .در این مسیر پرسونای مخاطب نیز یک ابزار
تاکتیکی است که با استفاده از آن میتوانید پیامی خاص را به مخاطبی خاص برسانید و
بر روی پیامهای مختلف و روشهای مختلف تبلیغاتی تمرکز کنید تا با مخاطبان خود،
ارتباط بهتری برقرار کنید.

امیر قالیچی

عضو البدل هیئت مدیره

تاثیرمخاطبسنجیبراثربخشیتبلیغات

امروزه تاثیرات تبلیغات بر حضور
تماشاگران برای دیدن یک نمایش
غیرقابل انکار است .یکی از تاثیرات
مخاطب سالن های نمایشی ست.
هر سالن نمایشی باید برای خود
شخصیت مجازا داشته باشند تا به
تبلیغات کمک کنند .باید هر سالن نوع
و مخاطب خود را پیدا کند .سالن های
نمایش براساس تعداد مخاطب و نوع
اجرایی که در آن بروی صحنه می رود
دسته بندی می شوند .تبلیغات در هر نمایشی باید براساس نوع مخاطب آن
نمایش بررسی شود .تا یک اجرا بتواند از نظر مالی به هدف خود برسد.

سالنهای نمایش می توانند از طریق باشگاه مشتریان نوع مخاطب و سن
و وضعیت مالی و  ...را شناسایی و برای نمایشهای روی صحنه خود
برنامهریزی کند .کارگردان یا تهیه کنندهگان تئاتر با شناخت بر شخصیت
سالن نمایش باید وارد به یک سالن تئاتر بشوند و برای مذاکره برای اجرا
جلسه بگذارند .اگر اینچنین نباشد ،اجرا باعث مشکل مخاطب خواهد شد.
مخاطبین تئاتر در این چند سال اخیر با تعداد سالن های نمایشی روبرو
بودهاند .آنها با شناخت بر سالنهای نمایش ،و تفکیک آنها با سلیقهی خود
نوع اجرا خود را در سالن های مختلف پیدا می کنند.
امیدواریم که سالنهای نمایش ،اعم از دولتی و خصوصی بتوانند در
راستای جذاب مخاطب و بهبود امکانات رفاهی بتوانند در این زمینه
کمک کافی را انجام دهند تا هم به خود و هم مخاطب تئاتر و از همه
مهمتر خود تئاتر کمک کنند.

فضای خالی در فضای شهری

که پیچیدگی بصری و آرتیستیک
ارائه شده توسط طراحان پوستر و
سازندگان تیزرهای ویدیویی نیز به
جای تشکیل پل ارتباطی ،تبدیل به
سد ارتباطی شده و این هنر را همچنان
به صورت پدیدهای ازمابهترانی برای
مخاطب باقی نگه داشته است .حال
آنکه در حوزه سینما تبلیغات سادهتر
و تنها با تمرکز بر چهره بازیگران
همچنان جذابیت و اثرگذاری خود را
بر مخاطب حفظ کرده است.
در یک جمعبندی میتوانم بگویم که حضور تئاتر در فضاهای محیطی
تنها با کمک دولت و به وسیلهی تخصیص فضاهای تبلیغاتی رایگان و یا
سوبسیددار در معابر پرتردد  -با رعایت حق مساوات  -ممکن خواهد بود.
بازنگری طراحان به خلق اقالم تبلیغاتی متناسب با فضای شهری نیز عامل
کمککنندهی دیگری است که میبایست لحاظ شود.
حداقل در مورد شهری مانند تهران میتوان گفت که ظرفیتهای ارتباطی با
توجه به جمعیت باال بوده و حضور هنر نمایش در گسترهی شهر ،میتواند
عالوه بر جذب مخاطب ،نقش مهمی در فرهنگسازی و رشد سلیقهی
بصری شهر ایفا کند.

،

متقاضی روزافزون رسانههای محیطی ،از بیلبوردها گرفته تا نمایشگرهای
دیجیتالی در مکانهای مختلف ،مبلمان شهری ،فضاهای ترانزیت و غیره،
نشان میدهد که با وجود گسترش روزافزون تبلیغات مجازی و اینترنتی،
حوزه تبلیغات محیطی همچنان موثر و پرطرفدار است .تئاتر نیز مسلما
میتواند از چنین بستری استفاده کند .تجربه نشان میدهد که معدود گروههای
بهرهمند از این روشها بازخورد بسیار مناسبی دریافت کردهاند.
اما با یک جستجوی ساده متوجه میشویم که هزینهی باالی اینگونه از
تبلیغات،گنجاندنآنهادربودجهیمحدودگروههایتئاتریراعمالغیرممکن
میسازد و فقط گروههای کمی به واسطهی آشنایی با عرضهکنندگان این
خدمات از آن بهرهمند میشوند .گزینهی پخش تراکت و پوسترهای تبلیغاتی
باقی میماند که آن هم به دلیل نوسان قیمت کاغذ در سالهای اخیر دیگر
مورد استقبال قرار نمیگیرد.
سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز که یکی از وظایفش تخصیص فضای
الزم تبلیغاتی به امور فرهنگی است ،ساز و کار درست و شفافی را در این
زمینه اتخاذ نکرده و اگر هم کرده احتماال اعالم نکرده است؛ مثال هر متقاضی
و یا حداقل تیم تبلیغاتیاش بداند حق و حقوقش در این مورد چیست،
کی ،چگونه و به کجا باید رجوع کند تا از فضاهای شهری برای تبلیغات اثر
نمایشی اش استفاده کند .ساز و کار محدودکننده کنترل اقالم گرافیکی توسط
مرکز هنرهای نمایشی نیز مزید بر علت شده و دست به دست هم داده
اند تا گروههای تئاتری همچنان از این فضاها بینصیب بمانند .ناگفته نماند
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مارودورننداز،اینقدرهاهمبهدردنخورنیستیم
با گسترش فضای شبکه های اجتماعی و نفوذ هرچه بیشتر اینترنت در
زندگی روزمره بشر ،تصور بر این بود که تبلیغات بصورت کامل به سمت
فضای مجازی گرایش پیدا کرده و دیگر فضای محیطی و رسانه های
مکتوب چندان کارایی نخواهند داشت.
البته شاید با موج های اولیه ورود و نفوذ اینترنت تا حدودی با این پیش
فرض بتوان موافقت کرد ،اما به مرور و بخصوص در کشورهای کمتر
توسعه یافته ثابت شد تبلیغات در فضای محیطی و همچنین استفاده از بستر
رسانه ها هنوز هم تاثیر گذاری خود را دارد.
فراموش نکنیم که تمامی شبکه های اجتماعی را هم می توان در ردیف
رسانه های نسل جدید دستبندی کرد که البته با توجه به نوع ابزار و روش
تولید محتوا با شیوه مرسوم رسانه ای نسل گذشته تفاوتی آشکار دارند.
اما همین ابزار نوظهور در کشور ما باعث شد برخی از مدل های تبلیغاتی
قدیمی تر مانند استفاده از پوستر یا تراکت کم کم فراموش شده و در حال
حاضر کار به جایی رسیده است که با اندکی اختالل در سرعت و کیفیت
اینترنت و یا قطعی آن عمال گروه های نمایشی و تئاتر ایران در وضعیت
بحرانی قرار می گیرد.
حوادث آبان ماه سال  98و قطعی چند روز اینترنت شاید تلنگری بود بر
جامعه تئاتر ایران تا متوجه شوند هنوز می توان با استفاده از خالقیت های
جدید از ابزار تبلیغات محیطی استفاده کرد و تاثیر مثبت گرفت.
گرچه متاسفانه در کشور ما نهادها و متولیان شهری از بسترسازی جهت

محمدرضا ایمانیان

بازرس البدل هیئت مدیره

استفاده از فضای تبلیغات محیطی
برای معرفی هرچه بیشتر تئاتر خود
داری کرده و رسانه نیز یا در شکل
کامال زرد خود به دنال اخبار حاشیه
ای بوده و یا اگر رسانه ای معتبر و
دارای پرنسیب حرفه ای است ،بیشتر
به دنبال بهرمندی از اعتبار سوژه خود
خواهد بود و به همین دلیل به سمت
آثار پر مخاطب یا چهره های مشهور
گرایش دارند.
رسانه ها می توانند پل ارتباطی و تعاملی مناسبی بین مخاطبین تئاتر با
هنرمندان و همچنین رابط خوبی برای ارتباط تئاتر با بدنه اجتماع باشند اما
متاسفانه به دلیل مفقود شدن حلقه های متعدد ،این زنجیره انتقال به درستی
عمل نکرده و و با مشکل برقراری ارتباط بین تئاتر و اجتماع مواجه هستیم.
به نظر می رسد برای اصالح این روند هم نیازمند تغییر رویکرد رسانه ها در
مواجهه با تئاتر بوده و هم نیازمند تغییر تعامل اهالی تئاتر با رسانه ها هستیم.
در این میان نقش نهادهای مسئول برای گسترش زمینه تبلیغات محیطی تئاتر
بسیار تعیین کننده است .امری که سال هاست مغفول واقع شده و فریادهای
گاه و بی گاه و راه کارهای علمی اهل فن هم نتوانسته مسئولین خواب زده
ما را هوشیار کند
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