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 چکیده

-مطالعهبكارگیري یك  با که است این بر سعی حاضر، مقاله در

 از حمایت و گذاریسرمایه جذب هایمولفه واکاوی به کیفی، ی

. شود پرداخته تلویزیونی بازرگانی تبلیغات در ملی تولید

 و کنندهمصرف کلی منظر دو ازتوان  می را هپدید این

 02 جهت، این از. داد قرار تحلیل و مطالعه مورد تولیدکننده

 سه دركه ( آگهی نوع 430) مورد 4411 ازبازرگاني  آگهی مورد

 سیمای و صدا سوم و دوم اول، هایشبکه در 4334 سال اول ماه

نمونه گیري  یوهپخش شده بودند، به ش ایران، اسالمی جمهوری

و  شناختینشانه رویکرد باسپس آنها را . هدفمند گزینش شدند

مورد مطالعه قرار  گذار،سرمایه و تولیدکننده منظر از

 یهایآگه پخش درصد میزان دهدمی نشان ما هایارزیابی. دادیم

 یگذارهیسرما جذب و یدیتول یهایآگه با سهیمقا در یمصرف

 غاتیتبل شودیم دهید وضوح به نیهمچن. است افتهی کاهش

 نیتضم ،ینگرندهیآ مدرن، یزندگ سبک یبازنمائ با یبازرگان

 توان جنس از ییآرزوها میترس به نده،یآ و حال شیآسا

 در. پردازد یم ذهن در خدمات نیبهتر از استفاده و یاقتصاد

 هیسرما جذب مهم یهامولفه این آگهي ها از راستا نیا

هیسرما دركرده تا  مجاب را نندهیب تااستفاده كرده تا 

 ندینما یزندگ بهبود در شتریب خدمات افتیدر و یگذار

چنین نتیجه  توانیماز این مشاهدات این .  مشاركت كنند

 و تیفیک یبرتر ان،یز و سود) یمال یهامولفه :گیري كرد كه

( فاتیتخف و مهیب) یفکر و یروان یهامولفه از شیب ،... (

 یهامولفه نفوذ توان که یحال در گرفته؛ قرار استفاده مورد

 . است یمال یها مولفه از شیب یزشیانگ و یروان

  ملی، تولید از حمایت  تجاری، تبلیغات :ها واژه کلید     

 ، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانگذاریسرمایه
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 لهو طرح مسئ مقدمه

های تا با در نظرگرفتن مولفه دارداین مقاله سعی      

جمله مالیات، سودآوری، بیمه، حمایت  گذاری ازسرمایه

به مطالعه تبلیغات ... نگری و دولتی، مشارکت، آینده

بازرگانی آگهی پخش شده از منظر تولید و سرمایه گذاری 

 . دبپرداز

یکی از مهمترین منابع اطالعات توان ها را میرسانه     

موجود در هر جامعه دانست که با تولید، تکثیر و انتشار 

 های مختلف همراه با تحلیلپیام، اطالعات ضروری را در زمینه

دهند ها و تفسیرهای متعدد در اختیار مخاطب قرار می

ها صرفًا به انتقال اطالعات نمی  رسانه (.44.ص ،4344 بیژنی،)

بلکه ما را از معنای و اهمیت نهایی امور آگاه پردازند، 

ها ، رسانههمچنین (.44 .ص ،4344دانایی، )سازند می

فراگیرترین و موثرترین نهاد تولید، بازتولید و توزیع 

دانش و معرفت در مقایسه با سایر نهادهای آگاهی و شناخت 

جهان جدید هستند و نیز اثرگذاری بر تعداد بیشتری از  در

و اختصاص زمان بیشتری از آنها به خود، حدود و ثغور افراد 

 کنندمی کنیم را تعیینمحیط نمادینی که در آن زندگی می

آسابرگر)
4

به ها رسانهحال حاضر تبلیغات در (. 05 .ص ،4343، 

ترین اشکال ارتباطات جمعی ترین و جالبیکی از شناخته شده

افراد جامعه با آن ی است به شکلی که تقریبٌا همه تبدیل شده

خدمت منافع تجاری  به عالوه تبلیغات دیگر فقط در. اندمواجه

کسی در  نیست بلکه به راهبردی مشترک تبدیل شده که هر

جامعه بخواهد افراد دیگر را به انجام کاری ترغیب کند از 

دانسی) گیردآن بهره می
0
همچنین پیچیدگی، (. 492 .ص ،4341 ،

های طبیعی و محصول که از ویژگی گستردگی و تنوع اندیشه
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جوامع امروزی است، آگاهی از اهمیت تبلیغات را به ضرورت 

گوئی تصور جهان بدون  چنان که اجتماعی تبدیل کرده، آن

ادگاروانسون. آیدتبلیغات، ناممکن به نظر می
3

: گویدمی 

. تاریکی است تجارت بدون تبلیغات مثل چشمک زدن به کسی در

-می بیند و نهکنی، اما او نه میدانی چه کار میخودت می

 (.42.ص ،0395کشاورز، )داند، در نتیجه واکنش مناسب ندارد 

ای تبلیغات های رسانهیکی از مهمترین منابع درآمد سازمان

در نتیجه الگوی فعالیت تبلیغات بر آینده رسانه هم . است

لیدی)گذارد تاثیر می
1

 (. 33 .ص ،0220، 

تبلیغاتی برای کسب درآمد و سود بیشتر الگوهای  دفاتر   

هاکلی)گیرند متنوعی را به کار می
5

فشارهایی (. 1 .ص ،0242، 

شود این الگوها را به های رایج تبلیغاتی وارد میکه بر مدل

کنند و از یک الگوی خطی ساده با هدف تر میناگزیر پیچیده

اسپورگن)شوند میکسب سود بیشتر به الگوی پیچیده تبدیل 
6

 ،

چنانچه در فضای تجاری، استراتژی بازاریابی  (.426 .ص ،0224

های تلویزیون و فضای سایبری یا صفحات وب در تولید برنامه

ویلسون)چیزی بیش از مشاهده برند برای مصرف است 
7

 ،4500، 

به عبارت دیگر هدف بازاریابی صرفٌا مصرف کاال و (. 0.ص

رفتار مصرف و خلق عقالنیت معنایی خدمات نیست، بلکه تکرار 

نوع، شکل بنابراین  .است با هدف جذب و حفظ مشتریان وفادار

بودن یا  تواند در تولیدیمیتلویزیون  درتبلیغات های و مدل

    .جامعه تاثیرات بسزایی داشته باشدمصرفی بودن 

از جمله عوامل مهم در رشد : از منظر دیگر باید گفت     

ویژه کشورهای درحال توسعه، فراهم کشورها، بهاقتصادی 

آوردن سرمایه به منظور تامین مالی تشکیل سرمایه داخلی 
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ل یهای خارجی، به دالاست، با توجه به کاهش عرضه سرمایه

توسعه توجه  حال  ها در بسیاری از کشورهای درمختلف، دولت

منظور  زیادی به توسعه بازار سرمایه به عنوان راهی به

تر مدت سرمایه، استفاده کارامدت و بلندفزایش عرصه میانا

داخلی معطوف  های موجود، و بهبود تحرک منابعاز دارائی

: توان گفتاز این جهت می (.43 .ص ،4311انصاری، )اند داشته

این رونق گسترش  شود وتبلیغات تجاری موجب رونق فروش می

گسترش تولید با کارآفرینی و رونق  . تولید را موجب می شود

شود و این امر بازار محقق می اقتصادی و افزایش سطح درآمد

(. 062 .ص ،0334محبی، ) کند میکار را گسترده و پررونق 

تواند با می، ترویج رفتارهای مصرفیبنابراین تبلیغات ضمن 

های اقتصادی در فعالیتسرمایه را  دست صاحبان ،گسترش بازار

این منظر به  کوشد تا ازاین مقاله می .تر نمایدفراخ

توجه  با .گذاری بپردازدهای سرمایهشناسایی و تحلیل مولفه

 ،مشارکت مردم در مواجه با تحوالت گسترده اقتصادیبه ضرورت 

 مشارکت آنان در امور مصرفی و رفتارهای سازیمتعادل

جذب  هایمولفه شناخت و های داخلیسرمایه اقتصادی و حفظ

در اتخاذ تصمیمات از طریق رسانه ملی  گذارسرمایه

 .بسیار حائر اهمیت استاستراتژیک 

 ی که یک کودک در روز دارد، ما ازمیزان رشد همانند    

تغییرات اندکی که تبلیغات ممکن است در پی داشته باشند 

البته این تغییرات کوچک و نامحسوس با . شویماصاًل آگاه نمی

ساترلند) آیندشوند و در یک زمان به چشم میجمع مییکدیگر 
4

 ،

مستقیم، سبب ، به نحوی غیرهای تجاریآگهی (.34.ص ،4341

. شوندمیان مخاطبان می گرایی دربرانگیختن و ترویج مصرف

جویی اسالمی، بر پرهیز از دنیا احکام بنابراین، از آنجا که
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های تجاری آگهیگرایی تاکید دارند، تولیدکنندگان و مادی

از سوی  هاها برای کسب درآمدبهتر است میان ضرورت پخش آگهی

های گوناگون تلویزیونی و لزوم شناساندن محصوالت تجاری شبکه

اسالمی، تعادل الزم را  هایآموزه و خدمات به مخاطبان و نیز

 (. 040 -057 .ص ،0395هیان  و حسنی، لعبدال)کنند  رعایت

و ادی اقتص شرایط توجه به حال حاضر با دراز این جهت،     

و اقتصادی ی تولیدنقش  ی تحقیق و مطالعه ،کنونی اجتماعی

ه سعی این مقال .یافته است خاصیضرورت تبلیغات تلویزیونی 

و نگاه یکپارچه از دارد با شناخت مولفه های سرمایه گذاری 

 و در تبلیغات به بعد اقتصادیدو منظر مصرف و تولید 

نتایج حاصل  .نمایدبیشتری تبلیغات توجه  گذاری درسرمایه

عملی ی هازمینه دستیابی به راهکارتواند می پژوهشاین از 

 کنندگیمصرفمشکالت ناشی از : آوردفراهم را  زیردر موارد 

مصرف ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار ،اننامعقول مخاطب

گذاری، سرمایه های تولیدی و گرایی از طریق افزایش آگهی

-باورگیری شکل گذاری،های تولید و سرمایهافزایش جذب آگهی

، ی داخلی و مشابه خارجیرقابت کاالهاقابلیت نسبت به هایی 

 .گذار داخلی، اشتغال زائی و غیرهجذب سرمایه

تولیدی تبلیغات  توجه به بعدهای ضرورتاز دیگر یکی      

پیشگیرانه در  راهکاریبازرگانی، افزایش توان دستیابی به 

اگر نگاه که به طوری . است( برانگیزچالش)مصرفی  برابر بعد

یم لیدی تبلیغات داشته باشیکپارچه به دو منظر مصرفی و تو

های از چالش توان، میبا توجه به ضرورت توسعه پایدارو 

ن رو ترویج از ای .هایی طالیی بسازیمفرصت، این حوزه بزرگ

های تولیدی بسیار آگهیانداز از طریق فرهنگ کارآفرینی و پس

( تولیدی و مشارکتی) هایاین نوع آگهیو حتی  گشاست راه

 همانطور که .کند نماید گرائی راترویج مصرفتواند روند  می
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 مثبت و هم منفی یآثاراست تبلیغات تلویزیونی دارای  مشهود

با آثار منفی آن که  است بر زندگی افراد در ابعاد متفاوت

 .استو تبدیل به قوت تدابیر و دوراندیشی قابل حل 

ر تبلیغات دگذاری های سرمایهمولفهبا تحلیل بنابراین 

های بینی افکار و ایدهپیشتشخیص و  توان ضریببازرگانی می

ت ها و تهدیداد و به تبعه آن فرصتا تسهیل نموعامه مردم ر

های مولفه. دبینی کرتا حدودی قابل پیشاقتصادی را 

فرهنگ حاکم بر اندیشه  ی دهندهتواند نشانکارگرفته شده می به

شرایط  در پیش بینی مشکالت و ارائه راه حل جامعه باشد و

صورتی که  عنوان مثال در به .تسریع بخشدتسهیل و را بحران 

مادی های مولفه ترویج مدلول درکه نتیجه پژوهشی نشان دهد 

قناعت ) مذهبیهای از دال( کیفیتسود و زیان و برتری )

میان دال و تعارض و تناقض این  ،شوداستفاده می (پیشگی

. کندمیمیسر ی مختلف را هاناهنجاری بینیپیشمدلول 

هر یک از این دو منظر سازی  اقناعموفقیت در بنابراین 

 مبسیار مه و فرهنگی ی در چرخه اقتصاد ،(تولید و مصرف)

 عناصر و نمادها تحلیل و تجزیه خواننده برای البته .است

 اطالعات دریافت برای  خواننده و نیست کافی تنهائی به متن

راک مک) نمایدمی  بیشتری توجه تصاویر  به
3

 (.031 .ص0223، 

 هدف که کرد یبندجمع نیچن توانیم م،یداد که یحیتوض بنابر

 با یتجار یهایآگه ارتباط کردن معلوم حاضر، پژوهش یاصل

 عبارت به. است یگذارهیسرما یهامولفه یریکارگ به زانیم

 زانیم با ها یآگه ارتباط یمطالعه قیتحقاین  هدف ر،گید

 نیهمچن. است کشور یمل دیتول از تیحما و یگذار هیسرما جذب

  : است مطرح زیر شرح به مقاله نیا در یگرید یهاپرسش
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 چه تا مایس و صدا یونیزیتلو یگانرباز غاتیتبل یطراح -

 یداخل هیسرما حفظ و جذب موضوع تیاهم دهنده بازتاب زانیم

  است؟

 شتریب غاتیتبل در یگذارهیسرما جذب یهامولفه از کیکدام -

 است؟ شده گرفته کار به

 که 90 سال شعار یتداع در ینقش یونیزیتلو غاتیتبل ایآ -

 است؟ داشته یرانیا هیسرما و کار از تیحما

 یابیدست و هاپرسش نیا پاسخ افتنی یبرا ،رو نیا از     

 یبازرگان غاتیتبل ثبت و ضبط مرحله از پس پژوهش هدف به

 مرحله در ،(غاتیتبل پخش کنداکتور نندهیپرب یزمان جدول)

 مشابه نیمضام یبند دسته زین و یتکرار یهایآگه حذف به دوم

 و هامیپارادا و است شده پرداخته...(  و دیتول ،یخدمات)

 انتخاب یآگه نمونه 45 در یدیتول و یگذارهیسرما یهامولفه

 تعداد نیا از. است گرفته قرار لیتحل و هیتجز مورد شده

 حیتوض یشناس نشانه روش با مفصل طور به مورد چند یآگه

 هیسرما یهامولفه خالصه طور به نیهمچن و است شده داده

 و یبند دسته نمودار، و جداول قالب در موارد، ریسا یگذار

 غاتیتبل یابیارز با است دیام. اند گرفته قرار لیتحل مورد

 راتییتغ جادیا بستر تا گردد حاصل یانداز چشم ،یبازرگان

 جهت در یبازرگان یهاامیپ پخش و دیتول مقررات و ضوابط در

 یمل دیتول تیحما و حفظ و گذارانهیسرما یبرا زهیانگ جادیا

 .شود فراهم

 سنتز نظري درباره اثر تبلیغات تجاري: نظری مبانی

براي پرداختن به آثار تبلیغات بر زندگي روزمره ما از     

در حوزه . تركیب چند نظریه به شرح زیر استفاده كرده ایم
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توان از ی دیگری میتبلیغات و رسانه بیش از هر حوزه

همانطور که در نظریه مکتب  .های ارتباطات بهره جست نظریه

های هنری و فعالیت از  ایهای عمدهبخش، استفرانکفورت مطرح 

 ،ها و ابزار مخرب نظارت بر آگاهیفرهنگی نیز به مدد شیوه

بدین ترتیب است که . دستخوش دگرگونی و استحاله می شوند

 رخانه ها یا صنایع تبدیل می شوند وهنر و فرهنگ هنر به کا

محصوالت فرهنگی به یک سری کاال تبدیل می شوند، یعنی به 

کاالهائی قابل عرضه در بازار و قابل مبادله همانند کاالهای 

ثانیٌا تمام اعضای مکتب فرانکفورت در این امر نیز . صنعتی

اتفاق نظر داشتند که تحت شرایط موجود کسب سود از حوزه 

 ،4343نوذری، )است اقتصادی به حوزه های فرهنگی منتقل گشته 

 تبلیغاتبا توجه به مکتب فرانکفورت حوزه فرهنگی  (.344.ص

بخش اقتصادی تبلیغات  و تغییر ذائقه مصرفیعرصه مهمی برای 

واقعی گذاران فارغ از سرمایه کارزار افراد منفعت طلب و

-چگونگی تبلیغ برای کاالی خارجی در آگهیبه طوری که  .است

ی احیاء اعتقاد دیرینه و دهنده ی کنونی، نشانهای برهه

نهانی ما ایرانیان به برتری کیفیت تولیدات غیر ایرانی 

درونی فرهنگ ما بیش از این که  یهاها و تعارضتناقض. است

یابی یا دست کم  با تفوق یک وجه بر وجهی دیگر به سمت فیصله

روشن شدن میل کنند، کماکان به همزیستی پرابهام خود ادامه 

 (.439-437.صص ،0334پاینده، ) دهندمی

شود که ای بازنمایی میاز سوی دیگر، این جهان به گونه     

گیرد و با ورود کاال همواره در مقابل جهان واقعی قرار می

یا خدمتی که در آگهی تبلیغ می شود، جهان کامل و بی نقصی 

بیشتر افراد (. 95-36 .صص ،0339سروی زرگر، )یابد تحقق می

نقص و یا ترس از طرد برای بهره مندی از این جهان بیه جامع
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شدن از گروهی که در آن زندگی می کنند به افراد مصرفی 

 .تبدیل شده اند

کوت، نوئل نیومندر نظریه مارپیج سچنانکه     
42

چنین  

کند که تمایل به سخن گفتن راجع به موضوعات به استدالل می

اگر فضای عقیده  ؛تاس طور عمده تحت تاثیر تصور فضای عقیده

شود گفته می. ماندباشد، شخص ساکت میشخص ( عقیده)بر خالف 

سورین)نیروی انگیزشی برای این سکون، ترس از انزواست 
44

 ،

رسد یکی از دالیل تمایل افراد به به نظر می(. 336.ص ،4344

رفتارهای مصرفی، همگامی با افرادی است که با آنها در 

ها اگر رسانه که رسداین چنین به نظر میبنابر. تعامل هستند

بتوانند الگوی مناسب مصرف را در جامعه معرفی نمایند، 

 .رفتارهای تولیدی مجال بیشتری برای بروز پیدا خواهند کرد

مان را بیان ر زندگی روزمره به چند روش عقایدهمچنین د      

-می کنیم، به طرز خاصی لباس در مورد آنها صحبت می: کنیممی

بر . چسبانیمودی سپر اتومبیل خود را پوستر میورو  پوشیم

، مردم وقتی که می فهمند که دیگران با اساس این نظریه

عقیده هستند، بیشتر تمایل دارند این نوع کارها را  آنها هم

عقیده نیستند، تمایل   انجام دهند و هنگامی که دیگران هم

قضیه استوار  این فرضیه بر دو. کمتری به اینکار دارند

دانند کدام نظرات شایع و کدام اول اینکه، مردم می: است

لتیل )نامیده می شود  "شبه آماری" این حسنظرات شایع نیست 

جان
40

رسد رسانه ها از این جهت به نظر می(. 113 .ص ،4341، 

با قدرت و نفوذی که در افکار عمومی دارا هستند با اتخاذ 

های مناسب و استفاده از حس شبه آماری مخاطبان، استراتژی

قادر به ایجاد توازنی منطقی بین رفتارهای مصرفی و تولیدی 

چنانچه رفتارهای تولیدی به حد معقولی ترویج . خواهند بود
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گرای افراطی خواهیم داشت که مشکالت پیدا نکند، جامعه مصرف

ادگی اقتصادی برآمده از آن،  به ارتباطات فردی و خانو

 .می رساند  بولهایی در حد غیر قابل ق آسیبافراد 

 تحقیقشناسی روش 

تحقیق، تبلیغات بازرگانی پخش و سواالت با توجه به هدف      

در سه ماه اول ( اول، دوم و سوم)های سراسری  از شبکهشده 

مورد مطالعه و تحلیل با رویکرد نشانه شناختی  4334 سال

 . رفتقرار گ

و  خوردهای تبلیغات زیاد به چشم میدر پژوهشاین روش      

ها هویت ندارد شاید بتوان گفت ارتباطات بدون نشانه

شناسی کار نشانه بارتدیدگاه  از (.46 .ص ،4344رستگار، )

پایان زندگی بشر امروزی گستره بی معنائی در یافتن دالئل

سوسور دو شیوه را شرح داد که (. 31 .ص ،3131، 31بارت)است 

پیام  که شوندها از آن به صورت رمزها سازمان داده مینشانه

از یک )و ترکیب ( یک جانشینی از)در بردارنده گزینش 

فیسک)است ( همنشینی
41

سوسوراعتقاد به(. 46 .ص ،4346، 
45

 ،

ای دلخواهانه رابطه( یتصویرذهن) و مدلول (جسم) میان دال

عرف یا توافق  ًا حاصلی میان این دو صرفرابطه. وجود دارد

استوری) فرهنگی است
46

الزم است  از این جهت، (.411.ص ،4345، 

جامعه  موجود فرهنگ اقبل از تحلیل نشانه شناسی هر پدیده ب

ها را به تا بتوان نشانه ه،آشنایی پیدا کردمطالعه  مورد

  .کردترکیب و تحلیل  ،درستی گزینش

های پژوهش احتمالی به فراوانی درغیرگیری نمونه    

 و های در دسترسویژه به صورت نمونهجمعی، به های هرسان

دومینک و ویمر)رود می کارهای هدفمند بهنمونه
41
، 4341، 
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رود داری غیراحتمالی زمانی به کار میبرطرح نمونه. (400.ص

وهش موضوع پژ مورد در« ی تخصصی و دقیقهاداده» که گردآوری

گیری اساس نمونه بر حاضرنمونه پژوهش . جنبه حیاتی دارد

هدفمند
44 

تصادفیغیرو 
43

ری هدفمند بردانمونه .استانتخاب شده 

هائی است که بهترین شرایط را برای مستلزم انتخاب آزمودنی

سکاران) ارائه اطالعات مورد نیاز دارند
02
     .(342. ص ،4344 ،

در مدت آوری تبلیغات بازرگانی رو پس از جمع  از این   

معین، به دسته بندی آنها با مضامین مشابه و حذف موارد 

کفایت »عداد نمونه تا رسیدن ت. است تکراری پرداخته شده

ساعات  در در سه ماهه اولشده آگهی پخش  02 تا« نظری و روشی

 4411تعداد بین از های سراسری بکهاز ش( 00الی02) پربیننده

از با استفاده  (0و4جدول) نوع آگهی 430از پخش شده  آگهی

گفته شد از جمله میزان  گذاری که قبالٌ های سرمایهمولفه

  هنشانبا روش  غیرهو  رایط و میزان سودآوریمالیات، ش

د مورد به چندر اینجا . گیرندشناسی مورد مطالعه قرار می

 0، 4)جدول و سایر موارد به صورت خالصه و در قالب تفصیل 

 . شده است توضیح داده( 4)و نمودار  (3و
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 ی تحلیلها یافته

 آگهی توانیر 

 

 0-4 و 4-4 شماره تصاویر

با شدت بر  ثانیه 45مدت  به این آگهی. تحلیل سطح اول     

توضیحات  همزمان با. متن متکی است و موسیقی ،صدای راوی

، های اجرائیتجهیزات، متخصصین، پروژه و طرح تصاویر ،راوی

 ها صنایع نمایش داده زیرساخت و صنعت برق کشورخط تولید 

میزان سوددهی، مالیات و تضمین و تعهد ن با بیاسپس  .شودمی

  دعوت به مشارکت دربازپرداخت و توان خودکفائی در سطح ملی 

                                                                            . نمایدطرح می

 بیشترین بخش این آگهی به توانمندی و. تحلیل سطح دوم     

ایران، ی چون نقشهیهادال. قدرت صنعت برق کشور توجه دارد

های توسعه مدلول( 4-0) تصویر نمای بسیار درشت پرچم ایران در

با هدف جلب اعتماد صنعت برق و توانمندی متخصصین را 

نمای . زنندپیوند میبیننده به عواطف و احساسات وطن پرستی 

-ابطه نزدیکی بین بیننده و سرمایهر( 4-4)تصویر درشت در 

خاص فرصت استفاده از یک  همچنین . فراهم می کند گذاری 

، شودبیان می با صدای قدرتمند راویگذاری که برای سرمایه
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 اقناع و بسترسازی فضای های ضمنی را برایای از داللتزنجیره

پنداری با و همذاتخودکفائی این صنعت در مورد ذهن مخاطب 

این همذات پنداری نوعی پاسخ به  .دآورمی فراهم  قدرت ملی

طیب خاطر از اندوخته امروز و  ها و نیازهای آیندهدغدغه

 .می سازدترسیم برای بیننده را برای فردایی بهتر 

      

 3-4 و 1-4 شماره تصاویر

ان میزان سود روز با بی( 1-4) و (3-4) یر شمارهاوتص     

جذب  نماید تا مسیرآن می شمار و معاف از مالیات سعی بر

زاویه  همچنین .گذاری را تسریع و تسهیل نمایدسرمایه

 .است شدهانتخاب  از پایین به باال (3-4)دوربین در نمای 

ت و بزرگی موضوع به عظم این نوع زاویه معمواٌل برای بیان

ک مرکزی و بانک ملی های نام باندال . شودکار گرفته می

این . فراهم می آورندگذاری سرمایه تری برای  مپشتوانه محک

شخصی  منفعتاز طریق تکنیک آگاهی و جذابیت منطقی، با آگهی 

 مشارکت مخاطب و زمینه ،کارکردی و وعده منافع و سود مخاطب

 نمای مجوز بانک مرکزی .آوردمی را فراهم داخلی جذب سرمایه

یکی  کشیده شده استتکنیک تبلیغ روی تبلیغ به تصویر  که با

بنابراین، داللت ضمنی در  .شوداز انواع تبلیغات محسوب می

 برای افزایش این گونه خالصه کرد که توانی را میاین آگه

های ملی پشتوانه اصنایع پرقدرت بسرمایه باید اتکا به 
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 ی کسب سودبرا ترین مسیرکوتاه ترین وگوئی مطمئن .داشت

-سرمایه  واین طرح است  مشارکت در و ینده نگریآ ،بیشتر

نمای بانک )پشتوانه و حمایت دولت  که باداخلی  گذاری

حاصل  و منفعت بیشتری است آرامش همراه (مرکزی و بانک ملی 

  .می شود

 آگهی خودروی رانا

     

 4-0 و 0-0 شماره تصاویر

ثانیه  12 آگهی این پخش زمان مدت .اول سطح تحلیل      

 شده روشن تاریکی فضای در خودرو هایچراغ اول نمای در .است

 بعدی، نماهای. شودمی داده نمایش خودرو پالک و جلو قسمت و

. اندکشیده تصویر به را خودرو خاص امکانات و داخلی فضای

 رابطه داشتن القای بر سعی هاخیابان در اتومبیل حرکت با

. شودمی اطمینان و آسایش و خودرو داشتن بین مستقیم و مثبت

 متن سپس و خودرو لوگوی و عمومی فضای آخر، نمای در

 .شود می داده نمایش خودرو خریداری شرایط نوشتاری

ای این آگهی ژرف ساختار ساده و کلیشه. تحلیل سطح دوم     

  به. جزئیات را امری غیرضروری کرده استدر مورد نگری 

در  ها را  ها و توانمندیسلسه مراتبی از ارزشکه  طوری

به دنبال به وجود می آورد که مخاطب ذهن مخاطب دنیای 
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م مجاب به یافتن سواالت در این فضای ایجاد شده و الجر

ها ی به دور دستآرزوهایی از جنس کاال و نگاه. انتخاب گردد

-را به زنجیره معنایی آگهی گره میزنجیره معنایی بیننده 

او تداعی ذهن سازنده تیزر بوده در زند و سواالتی که هدف 

 .به آنهاستشود که در طول آگهی بیننده به دنبال پاسخ می

-ها فراهم میها و توانستناز داشتنیکباره بمبارانی  آگهی 

با این یا آ» ختم می شود  دغدغهآورد که در پایان به این 

ات استفاده از امتیازام را از اندوخته می توانم خانواده

بوط به نمای بسته نمای اول آن مر. «کنم؟ رخودرو برخوردا

خودرو به عنوان دال چراغ  . جلوی خودرو استاز قسمت پالک و 

های مختلف  که با زاویهرود می کاربهاستعاره روشنائی 

مولفه ) کیفیت متفاوتصدد القای محصولی جدید،  دوربین در

نور و  . در ذهن مخاطب است (گذاریبرتری کیفیت در سرمایه

را به متفاوت دنیای جدید و محصول  فضای تاریکدر  روشنائی

های بعدی داشتن چنین نماید که در نمابازار معرفی می

 نماهای .آوردا به ارمغان میآرامش و راحتی ر ی،یخودرو

ترمز ضد )های خودرو را که قابلیت متن نوشتاری ،داخل خودرو

 بر سعی ،دینما می روی تصاویر درج (... و هواکیسه قفل، 

 خارجیقابلیت رقابت با خودروهای مشابه القای دارا بودن 

 ،داللت صریح آگهی. .است (گذاریسرمایهمولفه استاندارد در )

خانواده با  گوی نیازهای یکخودرو تولید داخل را پاسخ

-می جلوه( گذاریزیان در سرمایهمولفه سود و )متوسط  درآمد

به  که جامعه را افراد جمعیت چشمگیری از بنابراین، . دهد

. دهدپوشش قرار میتحت  شوند مالک خودرو می توانند راحتی

های دوربین برای نشان دادن متن از تمهید بصری و زاویه

 متن آخر، نمای در .کندودرو استفاده میخ هایقابلیت

 معنای که کندمی مطرح را خودرو خریداری شرایط ،نوشتاری
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 در پرداخت نحوه مولفه) پرداخت اقساط و مناسب هزینه صریح

 و اطمینان داشتن برای ضمنی داللت به را( گذاریسرمایه

  .دهدمی پیوند و متقبل شدن هزینه اندک  آرامش

اتی باید بتواند از یک فرآیند اثر بخش، شعار تبلیغ در    

 تا مخاطب کند  تسخیراطفی، مشتری بالقوه را عنظر احساسی و

 آورد، احساس خوشایند درخاطر می شعار را به بار که آن هر

 ،هاهرچه یک شعار با باورها، نگرش. ایجاد شودذهن او 

 همنشینی و همخوانی یخودپنداری و ضمیر ناخودآگاه مشتر

بلکه  شود،می ماناتر او ذهن در شعار تنها نه باشد، داشته

 .ص ،4332 ،کشاورز) گرددبیشتر می  بسیاربخشی شعار نیز  اثر

34 .) 

 آگهی خصوصی سازی

تصاویر کامال  .ثانیه پخش شده است 32مدت  این آگهی به     

واضح و گویاست و بیننده احتیاج به تعمق برای کشف پیام 

نای ضمنی جزئیات برای رسیدن به معاز این جهت،  .ندارد

در نماهای متوالی با طوری که  به .شوندنادیده گرفته می

-دال ،صدای قدرتمند راوی در زنجیره داللت ضمنی موسیقی و

که به عوامل جذب سرمایه و حمایت از تولید داخلی را  هائی

 جذب عوامل از ای مجموعه  آگهی. کشانداست به تصویر می

 داخلی، تولید توان مشارکت، سازی،خصوصی همچون؛ را سرمایه

 .کند بازنمائیمی را دولتی حمایت و فوالد قدرتمند صنعت
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 4-3و  0-3تصاویر شماره 

با ارائه تصاویری که حاکی از عملکرد و توان و  آگهی      

 .کندرا فراهم میمخاطبان زمینه مشارکت اقتدار ملی است 

تهییج و   ،(زرد و قرمز) های پرحرارت همچنین استفاده از رنگ

می بخشد و استفاده از  را تسریع  و همذات پنداری  شور و

تاکید بیشتری بر این همذات پنداری می « بزرگترین»واژه 

  .کند

   آگهی کاشی پرسپولیس

 تاریخنمای آغازی آگهی کاشی پرسپولیس با نمادهائی از    

ضمنی  داللت  .(0-1تصویر) شودشروع می و اصیل ایران  غنی

-بازنمائی میجمشید را  و قدمت تخت های کهن ایراناسطوره

استفاده از مجموعه افراد در یک نما که در حال . نماید

  ؛مشورت و همفکری هستند تالشی است برای جلب اعتماد بیننده

و در ساخت  کنندگاه ی مصرفنیازهابه ان کنندگدتولیاینکه 

مولفه )  ارائه بهترین کیفیتهمچنین به و  محصولتولید 

به جلو آمدن یکی از متخصصین و  .کنند توجه می (برتری کیفیت

ابری متخصص با بیننده همترازی و برنگاه و صحبت با دوربین 

-خود و بیننده را یکی میدهد بدین معنا که او را نشان می

ت و دلسوزانه از داند و نماینده بیننده در جلسه همفکری اس

مولفه ) کند کننده حمایت می های مصرفنیازها و خواسته
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ها کمتر استفاده شده و در این آگهی از واژه (.استاندارد

نماهای تاریخی و  ،برای القای تجربه و پختگی محصول

   .باستانی به کارگرفته شده است

 

 4-1و  0-1تصاویر شماره 

نماهای آخر، جلسه تخصصی است که با استفاده از دال     

توان تولید داخلی را که ریشه  ،کاشی به همراه نقشه ایران

انتخاب موسیقی  . کند میدر تجربه و هنر ایرانی دارد بیان 

-داللت ضمنی را تسهیل و تسریع می و صدای راوی، هدف زنجیره

اد همانا زبان اسطورهنم .سازند
04

آیین، عملکرد ». است 

، اسطوره. صورت نمایشی اسطوره استاسطوره و جنبه عملی و 

 ،4344واحد دوست، ). «و معنوی یک جامعه استریخ نخستین تا

، های تاریخیاسطوره این آگهی با استفاده از در (.35. ص

- تاریخ به پیوند های گذشتگانلباسو  معماری اصیل ایرانی

بیداری حس وطن  درکه تالش  دزنصنعت امروزی دست می  با کهن 

 .قدرت تاریخ ساز ایران و ایرانی دارد پرستی و

 

 و اول،دوم)سراسری ازشبکه شده پخش بازرگانی پیام( :  4) شماره جدول 

 اول ماههسه 00الی 02ساعت از( سوم

نو

 ع
 نام آگهی 

تع

دا

 د 

ن

و

 ع

 نام آگهی 

تع

دا

 د

ی
ت
ا
م
د
خ

 

ایرانسل و همراه 

 اول
325 

ی
د
ی
ل
و
ت

-  
ه
ی
ا
م
ر
س

 
ی
ر
ا
ذ
گ

 

 42 خصوصی سازی 

 5 مسکن مهر 1 مخابرات

 03 بیمه کوثر
وزارت راه و 

 شهرسازی
34 

بیمه تعاون و  

 بیمه توسعه
 30 توانیر 1
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 1 بیمه میهن
-وپخشپاالیشملیشرکت

 نفتی فراورده
40 

 1 بیمه ما
شرکت گاز و نفت 

 پارس جنوبی
44 

 42 شرکت ملی گاز ایران 6 بیمه ایران
 45 مدیران خودرو 5 مرکزیبیمه

وزارت اطالعات 

 وفناوری ارتباطات
 34 ایران خودور 03

 3 موتور سیکلت کویر 0 کمکرایانه
 03 سایپا 03 خانه و کاشانه

ی
ک
ن
ا
ب

-
 

ه
ی
ا
م
ر
س

 
ی
ا

 

سازمان امور 

 مالیاتی کشور
64 

ی
ش
ز
و
م
آ

 

 5 موسسه آموزشی پارسه

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 03 مدرسان شریف 04

 42 آموزشگاه علوی 30 بانک انصار
 02 موسسه آموزشی گاج 4 بانک توسعه ایران

 41 موسسه آموزشی ماهان 44 بانک تجارت

 0 بانک دی
آزمون بانک 

 رزمندگان
4 

 42 باتک پارسیان
موسسه آموزشی 

 رهپویان دانش
0 

 1 کانون قلم چی 44 بانک پاسارگاد
 43 زبانکده ملی ایران 03 بانک رفاه

 05 بانک سپه

ی
ح
ی
ر
ف
ت

 

 3 هتل قصر طالئی 
 0 پارک آبی ایرانیان 43 بانک سینا

 63 بانک صادرات
سرزمین  موج های 

 آبی 
1 

 5 پدیده شاندیز 3 بانک ملی
 4 بازی  باسبا –جت رو  44 بانک ملت
 02 بانک مسکن

ه
د
ن
ی
و
ش

 

 6 اوه
 0 شامپو بس 31 بانک کشاورزی

موسسه مالی و 

 اعتباری قوامین
44 

 پرسیل
1 

موسسه مالی و 

 اعتباری کوثر
42 

 جرمی ساید اچ
4 

موسسه مالی و 

 اعتباری عسگریه
04 

 صاف
4 

موسسه مالی و 

و  اعتباری مهر

 کارسازان آینده

6 
 1 شامپو -پرژک
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 و اول،دوم)سراسری ازشبکه شده پخش بازرگانی پیام(: 0) جدول

 اول ماههسه 00الی 02ساعت از( سوم

نو

 ع
 نام آگهی 

تعد

 اد 
 نام آگهی  نوع

تعد

 اد 

ی
د
ی
ل
و
ت

 

انجمن صنفی 

 تولید کاشی 
4 

ی
گ
ن
ه
ر
ف

 

جشنواره جوان و 

 رادیو
0 

 4 فراخوان هالل احمر 41 کاشی پرسپولیس

 4 تار و مار 
چهارمین سمینار 

 مطبوعات ارزیابی
4 

 43 کاسپین
دبیرخانه همایش  

 ارزیابی وب گاه
3 

 4 جشنواره ملی جوانان 3 لوکومبیل

امپراطور 

 الکتریک
1 

 جشنواره کیش 
0 

 -روغن ایرانول

 کاسترول

 شبکه معارف سیما 04
0 

گوشی ایرانی  

GLX 
12 

 -دهه کرامت

 جشنواره امام رضا
0 

 44 اسنوا
پانزدهمین -فیلور

 نمایشگاه
5 

گوشی ایرانی 

 تاریانا
5 

همایش ملی حقوق 

 ثبت احوال
0 

 0 تابا الکترونیک
بزرگداشت نهمین 

 پیوند اعضا
4 

 1 میداس
دومین جشنواره 

 بازی رایانه ای 
41 

 دستگاه شاندرمن
4 

شرکت نمایشگاه بین 

 المللی 
5 

دستگاه تصویه 

 آب
3 

جشنواره صنایع 

 دستی
4 

 دنای 
3 

پیام سالمت وزارت 

 بهداشت

41 

چرخ  -کاچیران

 خیاطی

 1 پیام اخالقی 0

 3 بنیاد شهید  4 صوتی  -سامسونگ
 شیرآالت-راسان

1 
ستاد مبارزه با 

 مواد مخدر 

3 

 0 تئاتر در خانه 3 پوشک پامتی

 -پارلو

 ساختمانی
42 

 00 فیلم سینمائی

بازار میل خلیج 

 فارس
 05 ناجا 4
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ی
ئ
ا
ذ
غ
 
د
ا
و
م

 

 آب معدنی دماوند
42 

وزارت ارشاد و 

 فرهنگ اسالمی
15 

 3 آزمایشگاهسریال  4 لواشک -همپا
رب گوجه  -مسما

 فرنگی 
0 

 هنر نمایشی 
1 

 0 سازمان میراث فرهنگی  4 آدامس وایت 
و دیش دیش 

 پاکنژاد
42 

بنیاد شهید و  

 امورایثارگران

0 

رب گوجه فرنگی 

 دلند
42 

 
ی
ئ
ا
ذ
غ
 
د
ا
و
م

 

 و میهن بستنی دومینو
30 

 10 چی توز 40 دلپذیر

 0 ماردین 3 برنج روزبه
 روغن کشی خرمشهر

 و بهار
 11 زرماکارون 1

 3 چیپس  -چاکلز 4 گالب گل بو

 

 

 (4) شده پخش های نمودارآگهی

 

در نمودار ( 0)و ( 4)برای سهولت مطالعه جدول شماره       

ثبت و حذف  پس ازار ددر این نمو. نشان داده شده است( 4)

مضامین مشابه در هر گروه، بندی دستهی و رهای تکرا آگهی

 ،(01/0)% شوینده ،(80/08)%غذائی های مواد به گروهها  آگهی

 ،(09/01)% گذاریسرمایه تولیدی ،(10/7)%تولیدی ،(79/8)% تفریحی

سرمایه -و بانکی (10/5)% آموزشی، (80/08)% فرهنگی

 (4)همانطور که در نمودار. اندتقسیم شده (15/60)%گذاری

0%  

5%  

10%  

15%  

20%  

25%  

30%  

 مواد                        فرهنگی                     گذاری  سرمایه– تولیدی                خدماتی                    بانکی 9 8 7 6 5 4 3 2 1

                            شوینده                          آموزشی                          تولیدی                          غذائی

 تفریحی
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تفریحی پخش به گروه آگهی  درصدکمترین  ،شود مشاهده می

ها و  کلیه بانکپخش را آگهی  درصدو بیشترین ( درصد 01/0)

به خود اختصاص داده ( درصد 15/60) موسسات مالی و اعتباری

  .است

گذاریهای سرمایه مولفه ارزیابیبه  ،بعد ی در مرحله    
00

در  

به  زیردر جدول  .استپرداخته شده ( 3جدول شماره )تبلیغات 

گذاری در تبلیغات بازرگانی نشان های سرمایهسادگی مولفه

بیشتر در قسمت   های یافته داده شده است که توضیحات و

 .نتیجه گیری بیان شده است

 

 بازرگانی تبلیغات در گذاریسرمایه های مولفه( : 3) شماره جدول

ف
ی
د
ر

 

تبلیغات 

 بازرگانی

عوامل  

 اقتصادی
 عوامل حمایتی

سایر 

 عوامل

د
و
س

 

ن
 
خ
ر

ه
ر
ه
ب

  
ن
ا
م
ز

د
د
و
س

ی
ه

ی 
ل
ا
م

ت
ا

ی 
ف
خ
ت

ف
ه 
م
ی
ب

  
ل
ب
ا
ق

ق
ت
ن
ا

ل
ا

ر 
ت
ر
ب

 
ی

ی
ف
ی
ک

ت
م 
ز
ا
ش

 
ن
ا

ت
ل
و
د

ی
 

 
ه
و
ح
ن

ا
د
ر
پ

ت
خ

 

س
ا

ت
ا ر
ا
د
ن

ا
ه
د

 

  + + + +   + + + + 55˝توانیر   0

6 
خودرو رانا  

˝12 
+ 

 
     +  + + 

1 
خصوصی سازی   

˝32 
+ 

+ 
+     + + +  

4 
کاشی 

 پرسپولیس
 

 
     +    

5 
آب معدنی 

 دماوند
 

 
     +    

0 
کولر سامسونگ 

˝62 
 

 
     +    

9 
 –بانک انصار 

 قصه
+ 

+ 
+    +     

0 
 -بانک ملت

 کیف پول
+ 

+ 
     +    

7 
-بانک مسکن  

 بومرنگ
+ 

+ 
+    +     
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08 

راه و 

-شهرسازی

 انیمیشن

 

 

         

00 
سازمان 

 302˝مالیات  
 

 
 + +    +   

            مسکن مهر 06

01 
 -زرماکارون

 تندیس
 

 
     +   + 

04 
-روغن ایرانول

 کاسترول
 

 
     +    

05 
گوشی ایرانی   

GLX 
 

 
     +    

            اسنوا 00

09 

بانک 

 -پاسارگاد

 جوایز

+ 

+ 

     +    

00 
بستنی دومینو 

˝03  
 

 
     +    

    +        45˝چی توز   07

68 
خانه و 

 05˝کاشانه   
 

 
  +  +     

 

 گیری نتیجهبحث و 

های درصد آگهی( 0)طورکلی، با توجه به نمودار  به     

به طور مثال )ها به طور مستقیم آگهی مصرفی کاهش یافته و

و آموزشی هایآگهی)و غیر مستقیم  (های توانیر، راه سازیآگهی

نتایج  .دارند اشاره گذاری و مشارکتبه سرمایه (فرهنگی

به که قابل استنباط است ( 3)در جدول  به وضوح هم دیگری 

 :شودتبیین می زیرشرح 

مولفه سود و زیان
61
جذب سرمایه گذاران  ی اولین مولفه :

. میزان سود و زیانی است که در هر داد و ستد وجود دارد

بیان میزان این سود و زیان در ابتدای هر آگهی ضمن جذب حس 

با توجه به . رودتا پیگیری و پذیرش بیننده پیش میکنجکاوی 

میزان توجه به این مولفه نسبت به سایر ( 3)جدول شماره 
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توانیر،  های آگهیدال. ها در باالترین حد قرار دارد مولفه

، دال بومرنگ (مولفه سود و زیان)تقویم، ارقام و اعداد 

بانک از های  و اکثر آگهی( مولفه سود و زیان)بانک مسکن 

گذار ها، جذب سرمایهدر این دسته از مولفه .این دسته هستند

شود و فاصله اندک میان ارقام به صورت شفاف و صریح مطرح می

و اعداد تعیین شده از سوی هر کدام از صاحبان کاال و 

. نمایدمی عرصه رقابت و جذب سرمایه گذار را دشوار ، خدمات

این مولفه به که آید نظر میبا توجه به این نکته، چنین به 

تنهایی قدرت پاسخگویی هوشمندانه به مطالبات عقالنی مخاطب 

به نظر بنابراین . یستگذار را دارا نهای جذب سرمایهو چالش

تر در کنار این مولفه در قدرتمندتدابیر کارگیری بهرسد،می

 .استگذاری امری ضروری جهت تحقق اهداف تبلیغاتی و سرمایه

نرخ بهره مولفه
64

گذار  هایی که سرمایه یکی دیگر از مولفه: 

به آن توجه خاص دارد میزان نرخ بهره است که مدار انتخاب 

کننده تعیین بخشد و بسیار گذار را تداوم بیشتری میسرمایه

ها، در حد خوبی این مولفه هم نسبت به سایر مولفه. است

های های بانک دالدر بیشتر آگهی. مورد توجه قرار گرفته است

نشان داده ( عدد و رقم)ای این مولفه به صورت ساده و کلیشه

 .شده است

مولفه زمان سود دهی
65

زمان سوددهی یکی از عواملی است  که : 

کند که در گذار تامین میامنیت مالی و روانی را در سرمایه

تبلیغات کمتر به آن توجه شده و بیشتر به مرحله مراجعه 

دهی، برای شروع  زمان سود .ع داده می شودحضوری ارجا

 چنانچه .گذاران، امید و قوت قلبی استی سرمایهریز برنامه

به صورت شفاف و بدون ابهام تعیین و بدون خلف  زمان سوددهی
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گذاران گیری و حفظ سرمایهوعده انجام گردد در توان تصمیم

 . بسیار تاثیرگذار است

بیمه مولفه قابلیت انتقال، مالیات و
60
اثرات  این مولفه :

امنیت مالی و روانی  نهائی و تاکید بر چشمگیری در تصمیم

 در این مولفه (3)با توجه به جدول . گذار داردسرمایه

 .گذاری  قرار گرفته استهای سرمایهکمترین حد مولفه

مولفه تخفیف
69
متاسفانه در فرهنگ داد و ستد ایرانی  :

رویارویی خریدار و فروشنده است زنی از طریق بیشترین چانه

توانند از تخفیف یکسان و به طور عام همه افراد نمی

مندی از تخفیف در تبلیغات به بنابراین بهره. استفاده کنند

عنوان عاملی در ایجاد انگیزه و جذب مشتری کمتر مورد 

 . می گیرد استفاده قرار

مولفه برتری کیفیت
60

استفاده در ترین مولفه مورد  کلیشه: 

تبلیغات بازرگانی مولفه برتری کیفیت است که این نوع 

ها به کلیشه تبدیل شده و به ارائه برتری در برخی از آگهی

داده از دست دلیل نوع ارائه کارکرد اصلی خود را به شدت 

 (. دال تعداد شعب و قیمت مناسب آگهی خانه و کاشانه)است 

مولفه سازمان دولتی
67

هر بخش  وانه دولتی درحمایت و پشت: 

آگهی طرح مشارکت  طور مثال دربه. بخش استبسیار اطمینان

ملی به عنوان پشتوانه این طرح در  شرکت توانیر، حضور بانک

 .اعتماد سازی نقش چشمگیری دارد

تبلیغات مورد استفاده قرار  این مولفه هم کمتر در      

بسترسازی و همکاری بخش خصوصی و دولتی نوعی . گرفته است

فضاسازی امنی است که از سوی بیننده به اندازه قدمت و 

های این مولفه یکی از نمونه. شود میای مهم تلقی تجربه حرفه
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دال لوگوی بانک ملی در آگهی سازمان مالیاتی و بانک ملی 

 . است

تمولفه نحوه پرداخ
18

بسیار  ی  پرداخت نقدی و اقساط مولفه: 

مهمی است که جمعیت قابل توجهی را به همکاری و مشارکت 

دال ارقام و اعداد در آگهی : به عنوان مثال)کند ترغیب 

 (.خودروی رانا

مولفه استانداردها
10

جلب  ها و استانداردها درداشتن تندیس: 

-اعتماد و ایجاد انگیزه، حمایت از تولید ملی و سرمایه

بیشتر محصوالت و خدمات برند . استگذاری، بسیار حائز اهمیت 

اند از این رو توانسته. مند هستنداز این مولفه بهره

قابلیت رقابت با کاالهای مشابه خارجی را به معرض نمایش 

چنانچه این مولفه بیشتر به کارگرفته شود به همان . گذارند

تندیس )تواند مورد حمایت قرار گیرد نسبت تولیدات داخلی می

توان طور کلی نتایج کلی دیگری را می به(.  زرماکارون

        :شود میبیان  زیراستنتاج نمود که به شرح 

که ، تخفیفات، های مالیات، بیمه، سازمان دولتیمولفه -0

مخاطبان است  و فکری امنیت روانیخوبی برای تامین پشتوانه 

پذیرش قدرت خطرپذیری از سوی صاحبان تاثیر عمیقی بر و 

از سوی دیگر، . گرفته شده استرکمتر به کا ،درا دارسرمایه 

 کنند میترویج را  ناپایدار و های سطحیهایی که انگیزهمولفه

های عدد و رقم با صنایع در قالب دالبه میزان چشمگیری 

 .شودمیبه نمایش گذاشته  ای ادبی کلیشه

ضمانت سو از یک  تواندمی خصوصی و دولتی بخش همکاری -4

بخشد و از را در ذهن بیننده تحکم تعهدات مطرح شده اجرایی 

گذاری مطمئن را امنی و کاهش اعتماد به سرمایهناسوی دیگر 
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و  بهبود بخشدحاصل از تحریم اقتصادی و ناپایدار  شرایط در

-گذار فراهم در نهایت شرایط مساعدی را برای جذب سرمایه

 .نماید

خدمات  و قابلیت و توان رقابت محصول، مولفه استاندارد -3

نوعی حمایت از تولیدات داخلی  ؛داخلی با مشابه خارجی است

یکی از مهمترین دالیلی . که کمتر اهمیت داده می شود ،است

به جذب صرفًا اهمیت خاصی است که به این مولفه  هی توجبی

نگهداشت و جلب رضایت مشتری اهمیت شود و بیننده داده می

موجب شده است همین امر . شودمحسوب نمی های برتراولویتجزء 

از سوی ها استاندارد و رعایت تالش برای دریافتانگیزه که 

تفاوت عمده  .شودشمرده صاحبان کاال و خدمات امری غیرضروری 

های عرضه شده داخلی با مشابه خارجی آن خدمات و کاالارائه 

 جلب یپ در یعنی استاندارد داشتن. استدر همین مولفه 

مطابق با  .بودن نندهیب جذب از فراتر یامر و ،یمشتر تیرضا

و همین به این مولفه کمتر توجه شده است ( 3)جدول شماره 

تواند یکی از دالیل کاهش توان رقابتی محصوالت داخلی امر می

   .باشدکاهش سرمایه گذار داخلی آن و در پی با مشابه خارجی 

امتیازات و ها در تفاوتبه امروزی  ان تبلیغاتمخاطب -2

 شود یم بشانینصکاالها و خدمات مزایا و امکاناتی که از 

 کاال، صاحبان مسئله نیا که یطور به. دارند یخاص توجه

 حقوق به خاص توجه به موظف را یغاتیتبل یهاشرکت و هیسرما

 منافع و ایمزا به نسبت یرسان اطالع و یآگاه و کنندهمصرف

 ، مخاطبی است، فعال،یامروز مخاطب .داردیم یمشتر شتریب

، به نگر، که به جای ترغیب و تاثیرپذیری آیندهو  طلب منفعت

در اینجاست که  .است  «پرکاهها»یا  جزئی،دنبال تاثیرات 

اگر امتیازات و مزایای واقعی تبلیغ شود سرمایه گذاران با 
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این زاویه دیدی مناسب وارد عرصه اقتصادی می شوند و 

در جلب  ،برخورداری از صداقت در معرفی خدمات و تولیدات

وقتی صاحبان سرمایه . اعتماد آنان بسیار حائز اهمیت است

ای و غیرواقعی  شعارهای کلیشهمیان انباشتی از در را خود 

 یتبلیغات می بینند از ورود یا ادامه راه در سرمایه گذار

 .منصرف خواهند شد

نگر بیش از های مالی و سطحیمولفه (3)با توجه به جدول  -0

ها و تفاوتهای روانی و انگیزشی هستند از این رو مولفه

های تبلیغاتی و صاحبان آگهی در میزان ارائه ی شرکتهارقابت

و  به منافع مخاطبان و دستیابی مندیبهرهدهی، سودشرایط 

های روانی و فکری  هبه دلیل اینکه مولف .است بیشتر خدمات

. ود ضمانت اجرایی و تعهدات هم کاهش می یابدشدیده میکمتر 

در ز اهمیت است که گذاری حائجهت در سرمایهاین نکته از آن 

ریسک پذیری و مشارکت بیننده بسیار جلب اعتماد، میزان 

در میزان سودهای اندک و نزدیک به هم . تاثیرگذار است

-سرمایه برای رقابت و حضور ای قوی ی عرصه تبلیغات مختلف،

 ی گذاران بزرگ محسوب نخواهد شد و تنها قادر به جذب عده

  .محدود و کم توان صاحبان سرمایه خواهد بود

نشان ( 4)و ( 0)دسته بندی تبلیغات در جدول شماره  -6

 بازرگانی هدف تبلیغات  این نکته است که ی دهنده

بخش عمده جامعه است که به عنوان طبقه متوسط ، تلویزیونی

را دارا کشور مایه گذاری در داخل توان خرید و سر ،امروزی

    .است

تبلیغات عملکرد کلی  ،(4)و ( 0)با توجه به جدول شماره  -7

دو منظر کلی که از ابتدای مقاله از توان میرا بازرگانی 

 :کردبیان  ظر قرار دادیم به شکل نمودار زیرمد ن
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                           تولید کننده                                        

  ارائه کاال و خدمات

مصرف کننده                                                                     

 ارائه کاال و خدمات 

       

 تلویزیون گر تبلیغاتدر هر لحظه که نظاره ،هر بیننده     

. داراستهم را  کنندهمصرفاست توامان دو نقش تولیدکننده و 

از کسب و کار و و  شرکت کوچک کارآفرینیاز یک سو،  بیننده

از مزایای این  .شودکننده در نظر گرفته میمصرف سوی دیگر،

های نی، کاهش ویژگیتفکر در تولید تبلیغات بازرگا هگون

گرایی و مصرف و ایجاد فرهنگ کار و فرهنگ توده نظیر تجمل

نتیجه نهایی این نوع تفکر بهبود وضعیت . انداز استپس

 .اعتماد به نفس فردی  است و اشتغال، مشکالت خانوادگی

 :شودهای این پژوهش پیشنهاد میبراساس یافته

کار تاکید  لیغات کاال بر کارآفرینی و کسب ودر تب -  

به عبارت دیگر تبلیغات بیش از آنکه مخاطب را  .بیشتری شود

، مخاطب ترغیب کندمصرف نامعقول کاال و خدمات به اقناع و 

 .تشویق نماید کنندهکننده و تولیددو سر قطب مصرف را در هر

 ؛تبلیغات بازرگانی معقول و سازندهدر نهایت با پخش 

گرائی بیهوده که در سطح کالن تهدیدی خودکفائی به جای مصرف

جدی برای اقتصاد و فرهنگ کشور است، جای خود را در جامعه 

 . کندپیدا 

ایجاد اطمینان و کسب  ،در شرایط ناپایدار اقتصادی - 

های روانی نظیر حمایت تماد بیننده با استفاده از مولفهاع

جریان سرعت بهبود بیمه  در  و های دولتی و تخفیفات سازمان

 .سرمایه گذاری تاثیر گذار است



189 
 

ه همواج، تمهیدی است برای هاز منظر روانکاوی، لطیف      

در فرهنگ و رفتارها که ها با شرایط بحرانی، موانع و تناقض

از منظر نشانه شناسی صنایع کلیشه . وجود داردها  و نگرش

مورد استفاده  در تبلیغات به وفورسرایی  نسازی و داستا

به قرار گرفته است و همین امر کارکرد مثبت تبلیغات را 

به « هلطیف»استفاده از . ددهتنزل میخنثی سوی کارکردی 

تا در شرایطی که  عنوان راهکار دیگری مطرح می شود

تاثیر بر بیننده را دشوار های درونی و بیرونی  بازدارنده

بنابراین  .پیام گشوده شود گذاریراه برای اثرکند می

صنعت طنز به عنوان  نظیر استفاده از صنایع ادبی وزین

های   و حفظ همگراییها  تکنیکی برای پشت سر گذاشتن چالش

 .بسیار کارساز است یتبلیغات های کالنهدفمند در سیاست

 منابع

 فارسی منابع

  .عامه فرهنگ یدرباره فرهنگی مطالعات .(4345) .ج استوری،

 .آگه نشر :تهران (.مترجم پاینده، .ح)     

  و نوربخش. م) .جمعی ارتباط هاینظریه(. 4341. )س جان،لیتل 

 .جنگل نشر: تهران(. مترجمان میرحسینی،. ا    

 جذب روشهای و خارجی فیزیکی هایسرمایه (.4311. )ا انصاری،

 . دارائی و اقتصاد امور وزارت: تهران .آن      

 اجاللی،.پ). هارسانه تحلیل روش(. 4343) .آ آسابرگر،

 .ها رسانه توسعه و مطالعات دفتر تهران،(مترجم     
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 .(مترجم دقیقیان، دخت .ش).امروز اسطوره، .(4315) .ر بارت،

 .مرکز نشر  :تهران     

 .خرد مبنای: تهران. هارسانه با ارتباط .(4344) .م بیژنی،

 در تجاری هایآگهی از نقادانه قرائتی .(4341) .ح پاینده،

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران. ایران تلویزیون    

 .خرد مبنای: تهران .شناسی رسانه(. 4344) .ن دانایی،

 .ب و میرانی .گ). هارسانه شناسینشانه (.4341) .م دانسی،

 .چاپار نشر: تهران(. مترجمان دوران،     

  :تهران. (جمعی –انسانی) ارتباطات مبانی .(4344. )ا رستگار،

 .خرد مبنای    

 .س.)تجاری تبلیغات شناسی روان .(4341) .م ساترلند،

 .مبلغان انتشارات: تهران .(مترجم قربانلو،     

  تحلیل یک: تجاری هایآگهی در مصرف(. 4343) .م زرگر،سروی

 (.64)41 شماره ،ارتباطی هایپژوهش فصلنامه .شناختینشانه   

 و صائبی. م. )مدیریت در تحقیق روشهای(. 4344. )ا سکاران،

 و آموزش عالی موسسه :تهران(. مترجمان شیرازی،. م     

 .ریزی برنامه و مدیریت پژوهش     

 ع،) ،ارتباطات هاینظریه(. 4344. )ج تانکارد، و. و سورین،

 .تهران دانشگاه: تهران(.  مترجم دهقان،     
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  شناختی نشانه تحلیل .(4343) .ح حسنی، و .ح عبداللهیان،

 های پژوهش فصلنامه ،ایران در تلویزیونی تجاری هایگهیآ    

 (.60)41 شماره ،ارتباطی     

 غرابی،. م. )ارتباطی برمطالعات درآمدی(. 4346. )ج فیسک،

 .هارسانه توسعه و دفترمطالعات: تهران(. مترجم     

 و تعامل مرزهای) فرهنگ و تبلیغات(.  4332. )ع کشاورز،

 .سیته: تهران .(تقابل     

 بخش بازار سهم توسعه بر موثر عوامل تعیین .(4340. )د محبی،

  تجاری های آگهی جذب در سیما و صدا سازمان بازرگانی     

  مدیریت، دانشکده: تهران ،(ارشد کارشناسی نامه پایان)    

 .تهران دانشگاه    

  در فرانکفورت مکتب انتقادی های نظریه(.4343). ح نوذری،

 .آگه: تهران. انسانی و اجتماعی علوم    

  .شناسی اسطوره به علمی رویکردهای(.4344.)م دوست، واحد

 .سروش:تهران     

 . ک.)جمعی هایرسانه در تحقیق .(4341. )ج دومینک، و .ر ویمر،

  تحقیقات، مرکز و سروش: تهران(. مترجم امامی، سید    

 .ای برنامه سنجش و مطالعات    

 انگلیسی منابع
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i
 پی نوشت ها

                                                           

1.Ausa Burger 

2.Dance 

3.Edgar and Enson 

4. iDoyle 

5. Hackely 

6. Spurgeon 

7. Wilson 

8.Sutherland 

9. Macrurg 

10.Noelle Neumann 

11.Sorin 

12.Little john 

13.Bart 

14.Fisk 

15.Saussure 

16.story 

17.Weimer and Dominic 

18.Purposive 

19.Consecutive 

20.Sekaran 

21.Myth 

22.Investment Component 
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23.Profit and Loss 

24.Interest  rate 

25.Since Profitability 

26.Portability, taxes, insurance 

27.Discount 

28.Quality Excellence 

29.Gavernmental organizations 

30.Payment 

31.Standards 

 


