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چکیده 
 اســتفاده از روش های گوناگون به منظور آموزش 
حفاظت از محیط زیست به شناخت، درک و تسلط بر 
دانشی نیاز دارد که در نهایت به جلب توجه مخاطبان 
و ایجاد تأثیر ماندگار بینجامد. در این عرصه، تبلیغات 
از اهمیت بسزایی برخوردار اســت. امروزه یکی از 
مؤثرترین شــیوه های تأثیرگذار تبلیغات در دنیای 
معاصر، »تبلیغات پارتیزانی« اســت که در پژوهش 

حاضر مورد توجه واقع شده است. 
فرض بر این اســت که تبلیغات پارتیزانی با شیوة 
منحصربه فردش، با پرداختن صریح به زوایای پنهان 
مضمــون، موجب ماندگاری پیــام در ذهن مخاطب 

از  این ویژگی موجب استفاده های بی شمار  می شود. 
هنر تبلیغات پارتیزانی در حفاظت از محیط زیســت 
در سراسر جهان شــده است و امروزه به عنوان یکی 
از کارآمدترین شیوه های تبلیغاتی در تمام مقوله ها از 
جمله موضوع های زیست محیطی و آموزش آن مطرح 

است. 
به منظور انجام پژوهــش حاضر از روش توصیفی ـ 
تحلیلی و شیوه های کتابخانه ای ـ اینترنتی بهره گرفته 
شده است. اعضای جامعة آماری نمونه های موفق این 
نوع تبلیغات هســتند که ارتباط مستقیم با موضوع 

آموزش و حفاظت از محیط زیست دارند. 
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نقش تبلیغات مدرن 
یست در آموزش حفاظت از محیط ز

مطالعة موردی تبلیغات پارتیزانی

|  بهار ۱۴۰۰ ۳  شمارة ۳  شمارة ۳ رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورة شانزدهم | 20



2۱ |  بهار ۱۴۰۰ ۳  شمارة ۳  شمارة ۳ رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورة شانزدهم |

با انســان و محیط پیرامون اوست. آنچه در جهان هستی و عالم خلقت وجود دارد، 
همگی برای رفاه انسان و شواهدی در ستایش خالق هستی هستند. او تعیین کننده 
و مقررکنندة تمام چیزهاست و هیچ چیز بدون حکمت و عنایت او خلق نمی شود 

]اسماعیلی و دیگران، 1386[. 
مسئلة حفاظت از محیط زیست و منابع آن، یکی از ابعاد مهم توسعة پایدار است 
که ســایر ابعاد توسعه در ارتباط مســتقیم و غیرمستقیم با آن قرار دارند. اصطالح 
توسعة پایدار برای اولین بار در اواسط دهة ۱۹۷۰ توسط باربارا وارد1 به کار برده 
شد. این مفهوم با عنوان »راهبرد حفاظت جهانی« به طور گسترده ای مطرح شد تا 
محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست را در راستای بهبود رفاه انسانی، به نحو 

مطلوب مدیریت کند ]ریاحی، جوان و دهقانی، 1395[.
امروزه حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعة پایدار، مسئله ای 
جهانی اســت که دستیابی به آن بدون مشارکت راســتین و آگاهانة مردم ممکن 
نیســت. یکی از اصلی ترین علل تخریب و آلودگی محیط زیست، ناآگاهی مردم از 
مسائل زیست محیطی است، به طوری که بدون افزایش سطح آگاهی های مردم در 
زمینة حفاظت از محیط زیست، نمی توان امیدی به بهبود وضعیت زیست محیطی 

داشت ]پیشین[.
تعامالت افراد با محیط، تأثیراتی بر محیط زیست برجای خواهد گذاشت. با توجه 
به اهمیت حفظ محیط زیست، پویایی محیط زیست شهری در گرو تعامل صحیح 
میان انسان و محیط زیست است که در چارچوب زمانی و مکانی منعکس می شود 
]Hasibuan et al, 2014[. از شروط اصلی ایجاد جامعه و محیط زیست موزون و 
هماهنگ، ایجاد توسعة پایدار است که با در نظرگیری و مالحظه  در حفظ و نگهداری 
 Zhonghua & Yu,[محیط زیست و منابع طبیعی برای آیندگان عملی خواهد شد

.]2011

امروزه حل مشکالت محیط زیستی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به 
یکی از دغدغه های اصلی بشری تبدیل شده است. بحران های محیط زیست و روند 
افزایندة آن در دهه های اخیر، پژوهشگران و جوامع علمی را بر آن داشته است که 
به طور جدی به بررسی مشکالت و موضوعات محیط زیستی بپردازند و راه حل هایی 
برای آن بیابنــد ]یعقوبی و نجف لو، 1395[. یکــی از عرصه هایی که در حمایت 
از محیط زیست بســیار فعالیت دارد، عرصة »هنر« است. هنر گرافیک شاخه های 
مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آن ها تبلیغات مدرنی به نام تبلیغات پارتیزانی2 
است. سؤال اصلی اینجا مطرح می شــود که: »این نوع از تبلیغات دقیقًا چه کاری 

انجام می دهند؟« 

تبلیغات پارتیزانی 
به طور کلی تبلیغات یعنی انتقال نظرات و اهداف خاص به منظور کسب تمایالت 
مطلوب. تبلیغات اثری است که به وسیلة یک شخص یا یک یا چند مؤسسة معین 
انتشار می یابد و هدف آن نفوذ در عقاید و افکار مردم است. به شیوه ها و فوت وفن های 
تبلیغ و راحل هایــی که بتوان تبلیغ را پیش برد و ادامة حیات آن را تضمین کرد، 
»تاکتیک تبلیغات« می گویند. در واقع می توان تبلیغات را تاکتیک و تکنیک نفوذ 

در عقاید و افکار مردم و تعیین رفتار آن ها تعریف کرد ]دلپریش، 1393[. 
مؤثر بودن تبلیغات به ایده های نوین، جدید و فنون خاص وابسته است. مؤسسات، 
سازمان ها و شرکت ها تالش می کنند با تبلیغات به سودآوری و باالترین مشتری یابی 

برسند ]دلپریش، 1393[.

مقدمه 
تبلیغات براســاس نمود بصری شــعار و تصویر در 
رســانه ها به ســاخت تصویر ذهنی مثبت در ذهن 
مخاطبان می پردازد و در فرهنگ ســازی، ایجاد رفاه 
عمومی، و بهســازی محیط زیست و حفاظت از آن 
مؤثر اســت. موضوع تبلیغات همیشه یک محصول 
تجاری نیســت، بلکه می تواند حمایت و یا آموزش 
محافظت از موضوع مهمی به نام محیط زیست باشد. 
توجه به این نکته کــه ایده های خالقانه و مبتکرانه 
در این عرصه می تواند مؤثرتر از ســایر شــیوه های 
دیگر تبلیغات، مخاطب را مجذوب خود کند، انگیزة 

پرداختن به موضوع این پژوهش بوده است. 
به یقین شــیوه های تبلیغات تأثیرگذار با ایده های 
خالقانه آغاز می شــوند. در دهة اخیر موج جدیدی 
از تبلیغات را شــاهد هســتیم که به آن »تبلیغات 
پارتیزانی« نام داده انــد. در این نوع تبلیغات، جلب 
توجه مصرف کنندگان و مشتریان از طریق شیوه های 
خالقانه، غیره منتظره و فارغ از هر قید و بند مرسوم 
صورت می گیرد. همچنین برخالف شیوه های دیگر، 
با اســتفاده از الگوهــای ســاده و انعطاف پذیر، در 
تالش اســت با صرف کمترین هزینه و با شیوه های 
منحصربه فرد در اشــاعه و ترویج این فرهنگ، بستر 
مناسبی ایجاد کند تا رفتارهای انسانی دیگر تهدیدی 

برای محیط زیست نباشند. 
پژوهش حاضر سعی دارد با معرفی شیوه های موفق 
تبلیغــات پارتیزانی در جهان و ایران، این موضوع را 
مورد توجه قرار دهد. چرا که به کارگیری شیوه های 
خالقانه در تبلیغات در آمــوزش حفاظت از محیط 
زیســت، نقش مهمی در توسعة پایدار از طریق ارائة 
الگوی مناسب دارد. روش توصیفی ـ تحلیلی در این 
پژوهش از منظر کاربردی و توسعه ای مورد توجه قرار 
گرفته است. جمع آوری اطالعات از منابع کتابخانه ای 
و اینترنتی نیز زمینه ســاز تحلیل آثــار مورد توجه 
جامعة آماری با تأکید بر آثار موفق تبلیغات پارتیزانی 
با موضوع حمایت از جلوگیری آلودگی محیط زیست 

در دهة اخیر بوده است. 

محیط زیست و انسان
در قــرآن کریــم، دین مبین اســالم دینی کامل 
معرفی شــده است که در تمامی شــئونات زندگی 
بشــر )اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی، سیاســی، 
زیست محیطی و ...( آموزه ها و دستورات الزم را برای 
هدایت انســان دارد. بخشی از این آموزه ها در رابطه 
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تبلیغات پارتیزانی مفهومی اســت که نخستین بار 
توسط جی کنراد لوینسن3، پدر بازاریابی پارتیزانی، 
در کتابــی با عنوان »بازاریابی پارتیزانی« در ســال 
1982تشــریح شد. این شیوة تبلیغات که نامنظم و 
غیرمعمول اســت، با صرف بودجه ای اندک، تأثیری 
شگرف بر ذهن مخاطب می گذارد. در واقع تاکتیک 
تبلیغات پارتیزانی نوعی تبلیغات نامنظم برای کسب 
حداکثر نتایج با به کارگیری حداقل امکانات اســت 

]پیشین[.
 تبلیغات چریکی رویکردی غیرسنتی است و بیشتر 
بر پایة گذاشــتن وقت و انرژی و استفاده از خالقیت 
است تا انجام کسب  وکار و صرف پول. تاکتیک های 
تبلیغاتی این رویکرد به مراتــب فراتر از برنامه های 
کاربردی ســنتی و به مواجه بــا حوادث غیرمترقبه 
شبیه هســتند و بنابراین به خالقیت بیشتری نیاز 
دارند. تبلیغات پارتیزانی به دنبال جلب توجه و عالقة 
مشتریان آینده نگری است که در مکان های عمومی، 
در گوشة خیابان و در ایستگاه های مترو حضور دارند. 
هدف از ایــن روش حداکثر تماس با حداقل هزینه 

 .]Bigat, 2012[ است
تبلیغات پارتیزانی را می توان به عنوان مناسب ترین 
ابزار بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط 
یا رو به رشد در دنیای امروز معرفی کرد ]بطحایی،  
1393 [. بازاریابــی و تبلیغــات پارتیزانی به مفهوم 
اســتفادة اثربخش از غیرمعمول هاست. برای معرفی 
بهتر این شــیوه از تبلیغات، نکات زیر نقطة شــروع 
مناسبی هســتند. در این نکات، اصلی ترین ویژگی 
متمایزکنندة تبلیغات پارتیزانی از سایر راهبردهای 

تبلیغاتی معرفی شده اند: 
این سبک فعالیت های تبلیغاتی بر مبنای کاهش 
هزینه ها و در عین حــال افزایش جاذبه، ماندگاری 
و تأثیرگذاری پیام های تبلیغاتی در ذهن خریداران 
و مصرف کنندگان شــکل گرفته است. انتخاب واژة 
پارتیزانی نیز یادآور»عملیات ناگهانی« اســت که در 
کوتاه ترین زمان بیشترین تأثیر را می گذارد و بدین 
ســبب انتخاب شده است که این شکل فعالیت های 
بازاریابی به شــیوه ای محرمانه، غیرعادی و سرشار 
از خالقیــت، در مناســب ترین موقعیــت زمانی و 
مکانــی، راه نفوذ خود را بــه قلب و ذهن مخاطب و 
خریــدار می یابد ]بطحایــی، 1393[. این تبلیغات 
می توانــد تحریک کننده، برانگیزانندة احساســات، 
نامتعــارف، انعطاف پذیر، خالقانــه و منحصربه فرد، 
خنده دار، اثربخش با صــرف هزینة کمتر، عجیب و 

پرسش برانگیز، غیرمعمول، مسری با قابلیت انتقال 
از یــک مخاطب به دیگران در مدتی کوتاه، جذاب و 

تماشایی باشد ]پیشین[. 
یکی از ویژگی های متمایزکنندة تبلیغات پارتیزانی 
از ســایر راهبردهای تبلیغاتی، اهمیــت فوق العادة 
ایدة پنهان آن در پس تیتر، تصویر، موســیقی و یا 
هر ابزار دیگری اســت که برای شکل گیری تبلیغ به 
کار رفته است ]پیشین[. »وجود عنصر خالقیت در 
آگهی موجب می شود که توجه مخاطب جلب شود 
و محتوی آن در حافظه اش باقی بماند. دل مشغولی 
نسبت به اندیشــة خالق، هموار در تبلیغات وجود 
دارد. برنامه ریزی حل خالقانه مشــکل را می طلبد« 

]خداداد حسینی،  1389[. 
در ادامــه نمونه هایی از تبلیغــات پارتیزانی آورده 
شده که در اجرای آن ها سعی شده است، پیام طراح 
در شرایطی خاص و غافلگیرانه و با حالت پارتیزانی 
نمایش داده شــود. برای مثال، »جلوگیری از قطع 
بی رویة درختان« در اکثر نقاط دنیا مسئله ای بسیار 
جدی و موضوع بحث بسیاری از مجامع و انجمن های 
غیردولتی اســت. مطمئنــًا نادیده  گرفتن این مهم 
بــا تأثیر مخربی که روی اکوسیســتم طبیعی دارد، 
پیامدهای بسیار زیان باری را برای موجودات زنده به 
همراه خواهد داشــت. در این راستا بسیاری نهادها 
می کوشند، با استفاده از انواع رسانه های تبلیغاتی و 
اطالع رســانی، و آموزش، مردم را به صرفه جویی در 
مصرف مشتقات چوب، مانند دستمال کاغذی دعوت  
کنند: »کمی تأمل کنید! روزانه 270 میلیون درخت 
در سراســر دنیا قطع می شــود! در مصرف دستمال 
کاغذی صرفه جویی کنیــم« )تصویر ۱( ]دلپریش، 

 .]1393
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»آ او کــی« )AOK( بزرگ ترین شــرکت افزایش 
ســالمت عمومی در انگلســتان اســت کــه تبلیغ 
تصویر ۲ توسط آن در ســطح شهر اجرا شده است

.]Cinnamo, 2014[
نام این اثر پارتیزانی، »شــش های فرد سیگاری« 

است )تصویر ۲(. 

 

تاکنــون مفهــوم تبلیغات پارتیزانی در بســیاری 
از زمینه ها به طور گســترده ای توســط سازمان های 
غیردولتی و ســازمان ملل، مانند »صندوق جهانی 
طبیعت« یا »یونیســف«، مورد استفاده قرار گرفته 
اســت که هدف آن ها حساس ساختن افکار عمومی 
نسبت به مســائل اجتماعی و فرهنگی خاص بوده 
از  دیگــر  یکــی   .]Khatchikian, 2014[ اســت 
موضوع های تبلیغات پارتیزانی در حمایت از محیط 
زیست، حفاظت از درختان است. در این تبلیغ که در 
جای جای دنیا به شکل های گوناگون مورد استفاده 
قرار گرفته اســت، از دو نوار کاغذی به شکل دست 
حلقه زده دور درختان استفاده شده و این جمله  روی 

آن نوشته شده است: »از درخت محافظت کن.« 

این تبلیغ توسط یک شرکت انگلیسی انجام شده 
اســت. در این تبلیغ برای ساختن پیام هم از کاغذ 
استفاده شده اســت تا بتواند در چرخة بازیافت قرار 
گیــرد. در غیر این صورت، بــرای ماندگاری هرچه 

بیشتر پیام می توانستند از پالستیک یا پارچه استفاده 
کنند که دارای الیاف شــیمیایی هستند )تصویر ۳(. 
البته در این زمینه کارهای دیگری هم انجام شــده 
است، از جمله دو نمونه از این نوع تبلیغ که متعلق به 

شهرداری اصفهان است، در تصویر ۴ دیده می شود.

یکــی از نمونه های تبلیغــات پارتیزانی که به این 
شیوه و به ســفارش یونیســف انجام شده، تبلیغی 
است که یونیسف برای آگاه کردن مردم از فرارسیدن 
زمستان سخت در افغانستان و پیامدهای کشندة آن 
برای کودکان افغانی انجام داد. بیش از 5000 برگ 
پاییزی که روی آن ها پیام  کمک های انسان دوستانه 
و جمع آوری اعانه چاپ شــده بــود، در مرکز لندن 
و ایســتگاه های پر رفت وآمد اتوبــوس، روی زمین 
پخش شــد. تصویر ۵، یک برگ پاییزی را نشــان 
می دهد که مــردم را به واکنش ســریع و پرداخت 
پول به یونیســف واداشت. از سوی دیگر نیز مشکل 
زباله سازی با اســتفاده نکردن از کاغذ حل شد، زیرا 
برگ خود بخشی از طبیعت و قابل دفع در آن است

]همپ، 1392[. 

]Cinnamon, 2014[ تصویر 2. تبلیغی از شرکت »آ او کی«، انگلستان

تصویر ۳. سازمان حمایت از جنگل ها، مدیر هنری: 
stuart kerray ، انگلستان

(www.ideyab.com)

تصویر 4. تبلیغی از شهرداری اصفهان
(www.tasnimnews.com )

تصویر 5. سفارش یونیسف شرکت تبلیغاتی تکیال، لندن ،2003 
]همپ،1392: 62[.



»انجمن دوست داران زمین« در هنگ کنگ، پیام »آلودگی از آنچه که فکر می کنید 
به شما نزدیک تر است« را روی در لیوان حاوی نوشیدنی حک کرد. مخاطب ضمن 
نوشــیدن محتویات داخل لیوان وقت دارد به پیام این تبلیغ پارتیزانی، خودآگاه یا 
ناخودآگاه، تا به پایان رســاندن محتویات لیوان فکر کند. ضمنًا نی داخل لیوان نیز 
به صورت اگزوز ماشین طراحی شده است که می گوید: شما دارید دود خارج شده از 

اگزوز ماشین ها را می خورید! )تصویر ۶( 

دود سیگار یکی از خطرناک ترین و مضرترین دودها برای تنفس است که عالوه بر 
خود بیمار، به بقیة افراد هم آسیب می رساند ]آقایی، 1395[. با این حال، تبلیغات 
پارتیزانی علیه این معضل اجتماعی بزرگ در ایران بسیار کم است. البته ما به یک 
نمونة بسیار عالی برخوردیم که آن را در تصویر ۷ می بینید. داخل یک زیرسیگاری 

پیامی با زیباترین حالت و به زبان طنز نوشته شده است. 
 

یکی از تبلیغــات خالقانه در زمینة کمبود آب 
در کرة زمین را در تصویر ۸ می بینید که بیننده 
را بســیار به تفکر وامی دارد. این تبلیغ پارتیزانی 
به ســفارش ســازمان حفاظت از منابع طبیعی 
برزیل ســاخته شد. به کارگیری نقشة کرة زمین 
روی دیــوارة خارجی آب ســردکن به مخاطب 
تأکیــد می کند که با کمبــود آب جدی در کرة 
زمین مواجه است. شرح پیام روی آب سردکن به 
این شرح است: »تأمین آب آشامیدنی با مشکل 

مواجه است ... توقف گرمایش زمین«

در تصویــر ۹ تبلیغ صرفه جویی در مصرف آب 
را روی کبریت می بینید. این تبلیغ با هزینة کم 
انجام شده است و کبریت استفادة همگانی دارد. 
این روش از ویژگی های تبلیغات پارتیزانی است.

نتیجه گیری
 جهان به وســیلة ارتباطات به هم پیوند دارد. یکی 
از انــواع ارتباط، تبلیغات اســت. تبلیغات به خاطر 
شــرایط دنیای کنونی در حال افزایش چشمگیری 
است. تبلیغات پارتیزانی نوعی از تبلیغات است که با 
ویژگی های خاصی که دارد، می کوشــد تفکر خود را 
از طریق شگفت زده کردن مخاطب و دعوت کردن او 
به تأمل، با اســتفاده از حداقل هزینه نسبت به سایر 

تبلیغات، به مخاطب برساند. 
با افزایش سطح آگاهی های مردم در زمینة حفاظت 
از محیط زیست، می توان به کمک تبلیغات پارتیزانی 
به بهبود وضعیت موجــود کمک کرد. بدین منظور 
و بــرای تحقق پایداری در توســعه و حفظ محیط 
زیست، به اخالق زیست محیطی خاصی نیاز است که 
رابطة بین انســان و محیط را به توازن برساند. یکی 
از مســئولیت های اساسی که باید بر عهدة طراحان، 
معلمان و شرکت های تبلیغاتی گذاشته شود، تغییر 
نوع نگرش به اســتفاده از روش های جدید تبلیغات، 
مانند تبلیغــات پارتیزانی اســت. طراحی و اجرای 
تبلیغــات پارتیزانی در راســتای حمایت از محیط 
زیســت، عالوه بر ارزش آفرینی برای شــرکت های 
تولیدکننده، موجــب تغییر نگرش مخاطب و نوعی 
فرهنگ سازی برای ســازگاری هرچه بهتر با محیط 
زیســت می شود. معرفی شــیوه های موفق تبلیغات 
پارتیزانــی و روش های ایجاد آن، به طراحان الگویی 
مناســب می دهد تا محیط زیســتی امن و ســالم 
را تبلیغ کنند که چرخة طبیعت را برای اســتفادة 

صحیح انسانی مورد توجه قرار می دهد.
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