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تحلیل محتوای ساختار تبلیغات بازرگانی تلویزیون جمهوری اسالمی
ایران
(شبکه اول و دوم سیما)
سید رضا نقیب السادات1
انسیه فرهمندزاد2

چکیده
این پژوهش با هدف شناخت ساختار تبلیغات سیمای جمهوری ا سالمی ایران انجام گرفته ا ست .سوال
اساسی در این پژوهش این است که تبلیغات بازرگانی در تلویزیون  ،از چه ساختاری تشکیل شده است ؟.
این پژوهش برای پاسخخخ به این سخخوال از روش تحلیل محتوا و روش نمونه گیری تلفیقی با دو تکنیک چند
مرحله ای و سهمیه ای ا ستفاده کرده ا ست  .نمونه ها از شبکه های اول و دوم سیما و در سال های دهه 90
انتخاب شده اند  .از مجموع  420تبلیغ مورد برر سی  ،نتایج به د ست آمده ن شان میدهد  ،تبلیغات عمدتاً با
قالب داسختان گویی و بین  16تا  30ثانیه با اسختفاده از تاخاویر واق ی و انیمیشخن اراشه شخدهاند.شخخاخیت و
بازیگر اصلی تبلیغات را بیشتر مردان تشکیل میدهند .شخایتهای اصلی به نمایش درآمده در همه سنین
قرار دارند .در بیشتر تبلیغات از رنگ های تلفیقی و ترکیبی و موسیقی کالسیک استفاده شده است  .از نظر
به کارگیری قاعده تبلیغ  ،اغراق و بزرگ نمایی و از نظر جاذبه  ،جاذبه عقالنی یا منطقی غالباً در تبلیغات به
کار رفته ا ست  .مو ضوع بی شتر تبلیغات  ،امور اقت اادی  ،هویت اکثر کاالها و خدمات  ،داخلی و ایرانی ،
خط و زبان غالب به کار رفته در تبلیغات  ،خط و زبان فار سی ا ست  .آزمون آماری (کای ا سکوشر) ن شان
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می دهد که بین قالب تبلیغ  ،کارکرد  ،قاعده  ،نوع موسخخخیقی  ،نوع رنگ در تبلیغ شخخخبکههای اول و دوم

سیما رابطه م ناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :ساختار ،تبلیغات بازرگانی ،تلویزیون ،شبکه اول و دوم سیما ،تحلیل محتوا

تحلیل محتوای ساختار تبلیغات بازرگانی تلویزیون جمهوری اسالمی ایران125 //

مقدمه
قرن حاضخخر ،قرن غلبه و سخخیطره ابزار تبلیغ و وسخخایل ارتبا جم ی بوده و شخخک خخت و پیروزی
ایدشولوژیها  ،عقاید و آرمانهای ملی  ،مذهبی و ان انی ملل جهان  ،تا حد زیادی موکول به میزان
توفیق در تحاخخیل ابزار پیشخخرفته تبلیغات اسخخت .هرچند در اختیار داشخختن ابزار پیشخخرفته تبلیغات و
ارتباطات جدید  ،شر الزم برای هرگونه موفقیت در زمینه م اشل سیا سی  ،اجتماعی و فرهنگی
است ؛ لیکن شر کافی نی ت .شر کافی آن است که برای استفاده صحیح و اصولی از هرگونه
ابزار و تکنولوژی جدید از جمله وسخخایل تبلیغات  ،شخخناخت صخخحیح و علمی و همه جانبه داشخخته
باشیم .بنابراین الزم است ن بت به ماهیت و ساختار تبلیغات اشراف و دانش کافی به دست آوریم ؛
آنگاه با داشخخختن چنین صخخخالحیتی درجهت مطلوب و به بهترین نحو از ابال پیام مورد توجه خود
اسخخختفاده کنیم .برنامه های تلویزیونی به طور عام و تبلیغات بازرگانی به طور خاص  ،در صخخخورت
بیتوجهی به ب د اجتماعی  ،فرهنگی و دینی کشخخخور ی نی ارزش ها  ،باورها  ،نگرشها و هنجارها
ه خخختند  ،پیامدهای ناگواری را برجای خواهد گذاشخخخت .به هر روی پیشبینی و پیشخخخگیری از
گرایشخخخات نامطلوب که در ب خخخیاری از موارد در عمل  ،موجب بروز آسخخخیبهای جبران ناپذیری
میشود  ،م تلزم انجام مطال ات دقیق و شناخت هر چه بیشتر ارتبا پدیدهها در قالب و ساختار پیام
است .امید است پژوهش حاضر بتواند سهم خود را در این زمینه به نحو مطلوب انجام دهد .با توجه
به اهمیت تلویزیون و تبلیغات در شکل دادن به الگوهای رفتاری و تاثیرپذیری م ارف کنندگان و
مخاطبان از پیام های این ر سانه  ،شنا سایی ساختار و قالب های آن ضرورت می یابد  .بدین منظور
دوشخخبکه از شخخبکه های پرمخاطب و فراگیر ی نی شخخبکه های اول و دوم سخخیما انتخاب شخخده اند تا
م انی موجود در آگهی ها را مورد توجه دقیق قرار داده است.
اهداف پژوهش
هدف کلی
هدف ا صلی این پژوهش  ،شناخت مولفههای ساختاری در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و
دوم سیمای جمهوری اسالمی ایران است.
اهداف جزئی
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شناخت قالب یا تکنیک اجراشی مورد ا ستفاده در تبلیغ بازرگانی تلویزیون جمهوری ا سالمی
ایران
شناخت شخایت یا شخایتهای اصلی تبلیغ بازرگانی در تلویزیون جمهوری اسالمی ایران
شناخت کارکرد غالب تبلیغ بازرگانی در تلویزیون جمهوری اسالمی ایران
شناخت جاذبه تبلیغ بازرگانی در تلویزیون جمهوری اسالمی ایران
شناخت قاعده مورد استفاده در تبلیغ بازرگانی تلویزیون جمهوری اسالمی ایران
تدارک نظری تحقیق
در این بخش از پژوهش به بررسخخخی موضخخخوع تبلیغات از اب اد مختلخ پرداخته و در کنار اراشه
ت اریخ  ،مبانی و اصخخول  ،عوامل یا ارکان تبلیغات  ،ابزار تبلیغات بازرگانی و  ...را برای اسخختخرا
چارچوب نظری بیان میکنیم .
≠ ت ریخ تبلیغات بازرگانی ()Advertising
تبلیغ از ریشخخه یونانی پروپاگاره ( )propagareآمده اسخخت و برگرفته از ف الیتی اسخخت که در
کلی ای کاتولیک برای اعتراف گرفتن  ،مورد استفاده قرار میگرفته است .به اتاقک اعتراف  ،اتاق
پروپاگاند و عمل اعترافگیری پروپاگاندا گفته میشخخخد .ب دها بین تبلیغ دینی و سخخخیاسخخخی با تبلیغ
بازرگانی فرق گذاشته شد( .نقیب ال ادات )4 : 1383 ،پروپاگاندا در جهان کنونی و در عاری که
عاخخر انفجار اطالعات خوانده میشخخود  ،جایگاه ویژهای دارد .گ خخترش وسخخایل ارتبا جم ی و
ر سانههای گوناگون ،تبلیغات را پیچیده و روز افزون کرده ا ست .از همین رو همه جوامع در تالش
ه خختند با بکارگیری همه ابزارهای تبلیغی همچون مطبوعات ،رادیو و تلویزیون  ،ماهواره  ،سخخینما و
 ...ایده ها و اندیشخخخه های خویش را به مخاطبین انتقال دهند .از این رو هدف پروپاگاندا به م نای
تبلیغ سخخخیاسخخخی  ،القای یک فکر میباشخخخد ولی تبلیغات بازرگانی هدفش فروش کاال یا خدمات به
مشخختری اسخخت .تبلیغات جمع تبلیغ و به م نی ابال و رسخخاندن اسخخت .این واژه ب خخیار کلی و حاوی
مفاهیم گ ترده و سمت و سوهای فراوان است(.متولی )125 :1380 ،ت اریخ موجود در کتابهای

عربی  ،تحت عنوان "تبلیغ"  "،االعالن" " ،دعایه" " ،دعوت"  ،و در کتابهای انگلی خخخی  ،تحت

عنوان " "Advertisingآمده است( .رهبر  )75 :1371 ،واژه " "Advertisingدر لغت بهم نای
تبلیغ  ،تبلیغات تجاری و شهرتپراکنی ( شاه محمدی  )22 : 1390،و بهطور کلی عمل جلب توجه
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مردم به محاول یا ف الیت تجاری میباشد و در اصطالح شکلی از ارتبا غیرشخای است که در
ازای پرداخت پول بهو سیله یک حامی مالی م شخص با ا ستفاده از ر سانههای گروهی برای ترغیب
مخاطب یا تأثیرگذاری بر او صورت میگیرد(.ولز و همکاران )43 : 1388،
مبانی و اصول تبلیغات بازرگانی
تبلیغات در دنیای امروز به عملی تبدیل شده ا ست که از ا صول و قواعد مربو به خود پیروی
میکند و زمانی کارآمد و اثربخش است که مجموعه عوامل تشکیل دهنده آن به درستی و به طور

حرفهای و کنترل شده طراحی شده با شد" .ال سول" ( )Lasswellبرای تبلیغ چهار رکن یا چهار
عامل قاشل است :
≠ پیام رسان یا مبلغ
≠ پیام یا تبلیغ

≠ پیام گیر یا مخاطب تبلیغ

≠ وسیله تبلیغ( .یحیایی ایله ای)128 :1391،
متخاخخخاخخخان تبلیغات از اصخخخول علمی مختلفی مانند روانشخخخناسخخخی تبلیغات  ،فنون تبلیغات ،
جاذبه های تبلیغات  ،کارکرد تبلیغات و  ...در عوامل تبلیغ (چهار رکن یا عامل تبلیغ که در باال به
آن ا شاره شد ) ا ستفاده میکنند  .در ادامه به بیان این مبانی وا صول در هر یک از عوامل یا ارکان
تبلیغ که بیشترین تأثیرگذاری را در فرایند تبلیغات دارند میپردازیم.
≠ اهداف و کارکردهای تبلیغات بازرگانی

کار تبلی غات با مبلغ ی نی فرد یا سخخخخاز مانی که م موالً فراگرد تبلی غات را ب نا مین هد آ غاز
می شود(.ولز و همکاران ) 48 : 1388،مبلغ یا پیامر سان  ،شخ ایتی حقوقی یا حقیقی ا ست که پیام
تبلیغاتی را عر ضه میدارد .هنگامی که پیامدهنده یا مبلغ ق اد دارد پیام تبلیغی را به مخاطبان خود
منتقل کند  ،دالشل و اهدافی را مدنظر دارد(.یحیایی ایله ای )129 :1391،کالی (  ) Caliیکی از
متخااان برج ته تحقیق در بازار بر این باور است که یک مبلغ اول باید مشخص کند که هدف
و منظور او از تبلیغ چی ت ؟ ؛ بدین منظور اهداف و کارکردهای تبلیغ بیان می شود  .اولین گام در
تهیه برنامه تبلیغاتی  ،م شخصکردن اهداف آن ا ست  .وقتی افراد ایده رو شنی از اینکه چه میکنند
دارند  ،کار خود را بهتر انجام میدهند .ترسخخخیم اهداف به قابل لمو بودن آن کمک میکند و در
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انتخاب م خخخیر کمک فراوانی میکند .وقتی اهداف  ،مورد توافق همه قرار میگیرد  ،ازهدر رفتن
سخخخرمایه و نیرو می کاهد .پو قبل از اقدام به هر کاری در زمینه تبلیغات اول هدف را روشخخخن
میکنیم( .یحیایی ایله ای 63: 1391،و )64اهداف تبلیغاتی را میتوان بر اسخخخار غر

و مقاخخخود

مبلغ از تبلیغات به اطالع دهنده ( آگاه کننده )  ،متقاعد کننده و یادآوری کننده تق خخخیم بندی کرد
:

≠ تبلیغات اطالعدهنده یا آگاه کننده برای دوران م رفی کاال مورد اسخخختفاده قرار میگیرد ؛ هم
چنین زمانی که هدف ایجاد یک تقاضای اولیه باشد  ،از این نوع تبلیغات بهره گرفته می شود
؛ نظیر اطالع رسانی درباره محاول جدید  ،پی شنهاد ا ستفاده جدید از محاول  ،مطلع کردن
بازار درباره تغییرات  ،شخخرح چگونگی کارکرد محاخخول  ،توصخخیخ خدمات موجود  ،رفع
شای ات  ،کاهش نگرانی و ترر مارفکنندگان و ایجاد تاویخخخری مثبت از شرکت سازنده
نزد مخاطبان.

≠ از تبلیغات متقاعدکننده زمانی که رقابت تشخخدید میشخخود و هدف شخخرکت ایجاد تقاضخخای
انتخابی (در مقای ه با رقبا) ا ست  ،ا ستفاده می شود ؛ نظیر ایجاد ترجیح و ت شویق به خریخخخخخد
مارک یک شخخخرکت به جای مارک های دیگر ،تغییر نگرش های مشخخختریان در ویژگی های
محاول و ترغیب مشتریان به پذیرش کاالهای یک شرکت و ترغیب به خرید امروز به جای
فردا(.یحیایی ایله ای )65 :1391،در واقع شخخرکت میکوشخخد تا مخاطبان  ،کاالی تبلیغشخخده
ازسوی شرکت را ن بت به کاالی مشابه ارجح بدانند .برخی از تبلیغات ترغیبی شکل تبلیغات
مقای های به خود میگیرند که طی آن شرکت به طور م تقیم یا غیر م تقیم نام تجاری خود
را با یک یا چند نام تجاری دیگر مقای خخه میکند  .در برخی از کشخخورها برای انجام تبلیغات
مقای های ضوابط و مقررات پیچیده و دشواری وضع شده است(.فروزفر)40 :1386،
تبلیغات یادآوریکننده  ،کاال را همیشخخخه در ذهن و خاطر ماخخخرفکننده نگه میدارد ؛ نظیر
یادآوری این مو ضوع به م شتریان که ممکن ا ست مح اول یا کاالیی در آینده مورد نیاز آنان قرار
گیرد  ،یادآوری محل جدید خرید محاول به مشتریان  ،یادآوری مواقع خرید در زمانهای خار
از فاخخخل و حفظ یا تداوم مشخخختری با محاخخخول و شخخخرکت(.یحیایی ایله ای )67 :1391،تبلیغات
یادآوریکننده برای کاالهایی که در مرحله بلو ه خخختند مورد اسخخختفاده قرار میگیرد ؛ زیرا باعث
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میشخخود که ماخخرفکنندگان همچنان درباره محاخخول بیندیشخخند و آن را در خاطر داشخخته باشخخند.
تبلیغات گرانقیمت نوشابههای مشهور در تلویزیون اغلب برای یادآوری نام محاول به مردم است
و صرفاً به آگاهیدادن و ترغیب نمیپردازند( .فروزفر)41 :1386،
اعتبار منبع یا مبلغ

"ار سطو" میگوید " :یک سخنران که ارزش باور دا شتن را دارد  ،قدرتمندترین و سیله اقناع

ا ست" .برر سیهای روان شنا سی مدرن  ،پ شتوانه این بحث ا ست که میگوید  " :تأثیر پیام به طور
قابل مالحظهای به ک ی که آن را میفر ستد واب ته ا ست"( .یحیایی ایله ای  )131 : 1391،عوامل
مختلفی وجود دارد که در فرآیند تبلیغ بر افزایش یا کاهش اعتبار فرسخختنده یا مبلغ اثرگذار اسخخت.
این ویژگیها که تحتعنوان ویژگیهای منبع یا شاخصهای افزایش اعتبار مبلغ از آن یاد می شود
به قرار زیر است :
≠ تخاخخص  :اگر فرسخختندهای متخاخخص چیزی باشخخد که تبلیغ میکند و یا شخخرکت یا سخخازمان
تولیدکننده به تولید آن کاال م روف باشد و یا به عنوان متخاص تولید آن کاال شناخته شده
باشخخخد  ،تأثیرگذاری تبلیغ را افزایش میدهد .مثالً برای تبلیغ یک کاالی مربو به ورزش
فوتبال  ،یک فوتبالی خخت میتواند مؤثر باشخخد( .یحیایی ایله ای  )133 : 1391،در هر زمینهای
افراد متخاخخخص و ماهر بهتر میتوانند ما را تحت تأثیر قرار دهند( .آتش پور و جنتیان:1382،
)117

≠ جذابیت فیزیکی و ظاهری  :جذابیت چهره  ،سخخخن  ،جن خخیت و لبار کارگزار تبلیغ میتواند
≠

عامل مهمی در تأثیر پیام تبلیغ داشته باشد.
سابقه و پی شینه مبلغ  :ب یار مهم ا ست که فر ستنده یا مبلغ سابقه مثبتی در ذهن مخاطب داشته
باشخخد .ک خخانی که در ذهن مخاطبان سخخوه سخخابقه دارند  ،نباید به عنوان مبلغ اسخختفاده شخخوند.
(یحیایی ایله ای )134 : 1391،

ساختار تبلیغات بازرگانی
محتوای هر پیام تبلیغی  ،هدف و مقاخخخود پیامدهنده را در بر خواهد داشخخخت .سخخخاختار پیام هم
وظیفه دارد که با مؤثرترین روش ی نی انتخاب دقیق تاخخویر  ،موسخخیقی  ،رنگ  ،شخخخاخخیت و ...
هدف پیام دهنده را به مخاطب منتقل نماید و پیام خود را در مقای خخخه با سخخخایر پیامها از جذابیت و
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توجه بیشخختری برخوردار کند .برای تأثیرگذاری بیشخختر پیام  ،باید پیام را از منظر محتوا و سخخاختار به
در ستی طراحی کرد .در بحث محتوای پیام باید م شخص شود که پیام چی ت؟ خطاب به کی ت؟
و باید چگونگی محتوایکالم از نظر انواع جاذبه ،فنون  ،موضوعات و  ...مشخص شود .در طراحی
سخخاختار پیام نیز باید انتخاب شخخخاخخیتها  ،تاخخاویر ،رنگها و  ...متناسخخب با ویژگیهای بومی
مخاطبان صورت گیرد .پو از طراحی محتوا و ساختار پیام باید مجرای ارتباطی مناسب  ،انتخاب و
تامیمات مربو به ساخت تبلیغات اتخاذ شود( .دهقان طرزجانی152 :1387،و)153
مهمترین عناصر موجود در پیام تبلیغاتی
زمان
مدت زمان پخش آگهی ها متفاوت اسخخخت .آگهی های بازرگانی امروز کوتاهتر شخخخدهاند و
آگهیهای  15ثانیهای روز به روز متداولتر میشخخوند .آگهیهای یادآوریکننده  ،به نظر میرسخخد
که در قا لب های کو تاهتر بهتر ع مل میکن ند .آگهی های بین  30تا  60ثان یه  ،برای آگهی های
اطالعرسخخخان که اطالعات بیشخخختری راجع به محاخخخول عرضخخخه میکنند  ،مناسخخخب اسخخخت( .ولز و
همکاران ) 541 : 1388،میتوان تبلیغات بازرگانی را از نظر زمان پخش  ،به سه گروه تق یم کرد :
 تبلیغات  15ثانیهای  :این تبلیغات  ،تنها جنبه یادآوریکننده دارد و چندان نمیتواند مشخخختریرا به خرید کاال  ،ترغیب یا محاخخولی را م رفی نماید ؛ اما چنانچه تبلیغ  15ثانیهای باخخورت خالق
تهیه شود شاید بتواند اندکی در ترغیب م شتریان مؤثر با شد .اگر مخاطب کامالً درگیر نبا شد و یا
اگر پیام از نظر ت اویری ساده نبا شد بهتر ا ست از آگهیهای  15ثانیهای به شکل م تقل ا ستفاده
ن شود ( .ساترلند  )196 : 1380 ،لذا چنانچه ق اد برآن با شد که پیامی منتقل شود ارجح ا ستفاده از
آگهیهای  30تا  60ثانیهای است.
 تبلیغات  30ثانیهای  :دراین نوع تبلیغات  ،مبلغ به دنبال ترغیب م شتری به ا ستفاده از مح اولتبلیغاتی ا ست  .یک سازنده حرفهای آگهی م موالً از آگهیهای  30ثانیهای ا ستفاده میکند چون
هم از نظر هزینه مقرون به صرفه است و هم از نظر انتقال پیام تبلیغی موفقتر عمل میکند.
 تبلیغات  60ثانیهای  :این نوع تبلیغ بیشخختر برای م رفی محاخخول شخخرکت وحتی تاریخچه آنسازمان بهکار می رود( .خدایار)138 : 1386،
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تصویر
یکی از هدفهای عمده برای بکارگیری تاخخخویر در ف الیتهای تبلیغاتی  ،ایجاد واکنش یا به
ت بیر روانشخخخناختی آن  ،برانگیختن پاسخخخخ در میان مخاطبان اسخخخت .تأثیرگذاری تاخخخویر از نظر
قابلیتهای کیفی آن به لحاظ بافت  ،حجم  ،رنگ و کادر  ،در ارتبا ب اری غیرقابل انکار ا ست.
این مهم باعث شده است تا توجه به تاویر به عنوان یک عامل مهم در پیامهای تبلیغی باری ب یار
مورد توجه قرار گیرد .تاویر در عینحال میتواند رابطه م تقیمی با مخاطب خود برقرار کند .اراشه
تاخخویری مشخخخص از شخخیه یا شخخخص و یا حالتی خاص ماخخداق این م خخیله اسخخت .تحقیقات و
بررسخخیها نشخخان میدهد که حافظه تاخخویری افراد ب خخیار قویتر از حافظه واژگانی افراد اسخخت.
اطالعاتی که در قالب تاخخخاویر اراشه میشخخخوند بیشخخختر در ذهن مخاطب می مانند .یقیناً جنبه های
تاخخویری تبلیغ  ،بیشخختر احتمال جلب نظر بیننده را دارد .جملهای م روف در این زمینه وجود دارد

که میگوید " :چیزهایی را که گوش فراموش میکند  ،چشم به خاطر می آورد"(.سالیوان 1385 ،
 )70 :انواع تااویر در تبلیغ عبارتند از:
 ت ااویر واق ی  :در این آگهی از افراد برای تبلیغ کاال ا ستفاده می شود و یا ت ااویری از خودکاال یا مناظر طبی ی به نمایش درمیآید.
 عروسکی :در این نوع آگهیها با استفاده از حرکت شخایتهای عروسکی توسط عروسکگردانها به تبلیغ کاال یا خدمت م ینی پرداخته میشود.
انیمیشخخن(پویانمایی)  :پویانمایی  ،یکی از شخخیوههای اراشه پیام اسخخت که در تبلیغات فراوان بهچشخخم میخورد  .متداولترین شخخکل پویانمایی  ،اراشه آن در قالب کارتون اسخخت .کارتون در میان
بچهها خو شایند به نظر میر سد ؛ اما در بین همه سنین شهرت یافته ا ست( .نقیب ال ادات: 1381،
 )87انیمیشن میتواند فضای گرم  ،صمیمی و دوستانهای برای اراشه پیام فراهم کند( .محبی: 1381،
 )384شخ ایت ها و ف ضاهای مجازی با نقا شی روی کاغذ و یا شیوه های رایانه ای دو ب دی و سه
ب دی خلق می شوند (.خدایار )189 : 1386،
شخصیت
شخایت یکی دیگر از عناصر کلیدی در آگهیهای بازرگانی است .شخایت در تبلیغ ک ی
ا ست که برای تبلیغ مح اولی خلق می شود .عن ار ا صلی در موفقیت شخ ایت  ،باورپذیر بودن
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او ست( .خدایار )141 : 1386،سازندگان تبلیغ برآنند که نقشها و شخ ایتها رابه نحوی در تبلیغ
بگنجانند که مورد ا ستقبال قرار گیرند .هرچه اح ار نزدیکی و شباهت بی شتری به شخ ایتها
داشخخته باشخخیم  ،احتمال تأثیرگذاری تبلیغ برما بیشخختر میشخخود .به همین دلیل اسخخت که در تبلیغات
ا سباب بازیها م موالً کودکان و در تبلیغات نو شابهها نوجوانان و در تبلیغات غذاهای غلهای برای
صبحانه  ،خانواده در کانون تاویر قرار میگیرد .سن  ،جنو و شیوه زندگی شخایتها به نحوی
انتخاب می شوند که احتمال همانند سازی مخاطب مورد نظر با تبلیغ زیاد با شد ( .ساترلند : 1380 ،
 )127در هر آگهی بازرگانی م موالً یک شخخخاخخیت اصخخلی و یک یا چند شخخخاخخیت دیگر وجود
دارد .ب خخته به نوع آگهی که چه نوع محاخخولی را به مخاطب م رفی میکند امکان دارد زن  ،مرد ،
کودک و یا ترکیبی از همه آنها به نمایش درآید( .فالح )60: 1391،
موسیقی
موسخخیقی به عنوان یکی از اجزای سخخاختاری تبلیغ ب خخیار با اهمیت اسخخت( .خدایار)130 :1386،
استفاده از موسیقی عالوه بر ایجاد جذابیت و کشش در مخاطب  ،موجب یادگیری مخاطب به ویژه
مخاطب کم سن و سال میشود .موسیقی و ترانه در تبلیغ اگر آگاهانه به کار گرفته شود  ،میتواند
مؤثر و جذاب با شد .مو سیقی باید در خدمت سایر اجزای تبلیغ جهت درک بهتر تبلیغ با شد .این
حضخخخور در تبلیغات  ،یا پو زمینه کالم و تاخخخویر اسخخخت و یا به صخخخورت موزون با کالم همراه
میشود .موسیقی باید با فضای فرهنگی جام ه همخوانی داشته باشد (.محمدیان ) 174 : 1382 ،تنها
خوش ساخت بودن مو سیقی کافی نی ت ؛ بلکه مو سیقی تبلیغ باید بادرنظرگرفتن م یارهای ملی ،
فرهنگی و اجتماعی هرجام های از ابتذال و بیهویتی دوری کند" .روچیلد" ( )Rothschildدر

کتاب تبلیغات در مورد ا ستفاده از مو سیقی در آگهیها مینوی د  " :مو سیقی توجه افراد را جلب
میکند و برای تمایز قاشل شدن با کاالهای مشابه بهکار میرود(".پاکروان)34 : 1380،

رنگ
رنگ  ،یک و سیله قدرتمند برای برانگیختن اح ا سات میبا شد و یک محرک ب یار قوی در
تامیمگیری برای انتخاب کاالهاست(.منافی  )44 : 1385،رنگ عناری بینایی است که عهدهدار
جاذبه  ،کشخش و نگهداری عالقه مخاطب اسخت  .هر کدام از رنگها از نظر روانشخناسخی ادراک
خا صی در م ارفکننده و مخاطب ایجاد میکنند( .نقیب ال ادات )58 : 1381،فرآیندی که دیدن
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رنگها را در ان ان ایجاد میکند باعث تحریکی میگردد که فقط به حو بینایی محدود نمی شود
و به حوار دیگر هم انتقال مییابد( .افشار مهاجر )370 : 1387 ،در تق یمبندی عمومی ،رنگها را
به گرم و سرد تق یم میکنند .رنگهای گرم شامل طیخ زرد  ،نارنجی و قرمز میباشد .نگاه کردن
به رنگهای گرم باعث بیشخختر شخخدن گردش خون در بدن میشخخود( .ولز و همکاران507 : 1388 ،
)این رنگها دارای انرژی  ،هیجان  ،حرکت و یادآور آتش  ،طلوع خورشید و حرارت ه تند .این
رنگها با گرما  ،ا شتها  ،تحرک و هیجان ارتبا دارند و در تبلیغات بخاری  ،سرخ کن  ،تو ستر ،
مر سوخاری و  ...از آنها استفاده می شود .رنگهای سرد شامل طیخ آبی  ،سبز و بنفش که القا
کننده آرامش و سکون  ،سرما و نمادی از م نویت ه تند .رنگهایی با ترکیبات سبز و آبی حو
سخخردی را در ان خخان به وجود میآورند و در تبلیغاتی که ارتباطی با سخخرما داشخخته باشخخند میتوان از
آنها اسخخختفاده کرد ؛ مانند تبلیغ یخچال  ،کولر و عطر با رایحه خنک(.افشخخخار مهاجر118 : 1387 ،
و)117
محققان بازار اثر رنگ ها را بر روی عادات خرید بررسخخخی کردهاند .از نظر آنان بهترین رنگ
برای برانگیختن خریدار  ،قرمز و نارنجی  ،سیاه و آبی سلطنتی ا ست .از رنگهای قرمز و نارنجی
میتوان برای تبلیغ محاخخوالت غذایی اسخختفاده کرد ؛ زیرا اح خخار گرسخخنگی را افزایش میدهد.
(منافی  )46 : 1385،ترکیب رنگهای زرد و سیاه را میتوان برای مواد ح شرهکش یا مواد سمی به
کار گرفت ( .شاه محمدی )33 : 1390،رنگ سیاه و سفید نشانه واقعگرایی  ،واق یت و بالف ل شدن
است(.شاه ح ینی )152 : 1382،نارنجی اغلب در طراحی لیبل انواع کرمهای ضدآفتاب و زرد نیز
مانند قرمز در زمینه مواد غذایی ب خخیار کاربرد دارد و غالباً با رنگ قرمز همنشخخین اسخخت .اسخختفاده از
رنگ زرد به دلیل خوب دیده شدن و ایجاد شور و هیجانی ا ست که با این رنگ حا صل می شود.
ب خختهبندیهای چیبو سخخیبزمینی  ،لیبل روغنهای خوراکی  ،انواع سخخوو و نوشخخابههای لیمویی
م موالً به رنگ زرد طراحی میشخخوند .زرد همچنین برای عرضخخه محاخخوالت بچهگانه و نیز برای
موارد مرتبط با اوقات فراغت کاربرد دارد .سبز در بازار مارف برای عرضه محاوالت دارویی و
پزشکی مناسب است .سبز تیره با پول  ،دنیای اقتااد و بانکداری مترادف است و میتواند انتخاب
خوبی برای خدمات مرتبط باشخخد .در عرضخخه مواد غذایی  ،سخخبز در ب خختهبندی چای و آداموهای
ن نایی کاربرد دارد .رنگ آبی در تبلیغات برای عرضخخخه محاخخخوالت مرتبط با پاکیزگی مثل مواد
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تمیزکننده  ،فیلتر آب و تاخخفیه هوا  ،مواد مرتبط با هوا  ،آسخخمان  ،آب  ،دریا  ،مثل خطو جوی ،
فرودگاهها  ،سخخفرهای دریایی  ،کولر و آب م دنی اسخختفاده ب خخیار دارد .رنگ آبی به دلیل داشخختن
خاصیت ضداشتهایی بهتر است برای عرضه محاوالت غذایی استفاده نشود ؛ مگر در مواردی که
مرتبط با آب م دنی و شخخیر اسخخت .در محاخخوالت دارویی نیز ازآبی اسخختفاده میشخخود .رنگ آبی ،
انتخاب ب خخخیاری از کمیانیهای تولید اتومبیل نیز میباشخخخد .از این رنگ برای القای حو اعتماد ،
آرامش و بیخطر بودن اسختفاده کردهاند( .شخیوخی153 :1383،و .)152مشخکی و تنهای روشخنتر
آن در عرضخخه مارکهای پوشخخاک و موارد مرتبط دیده میشخخود و میتواند به راحتی حو اعتماد
مخاطب را جلب کند و ن شانگر سال ها تجربه در زمینه مربوطه با شد .سفید در بازار م ارف غالب ًا
همراه با سردی و پاکیزگی است .مایع سفید کننده  ،پودرهای شوینده اغلب به رنگ سفید است.در
زمینه مواد غذایی آرد و ب خختنیهای وانیلی و در زمینههای محاخخوالت بهداشخختی – آرایشخخی سخخفید
عمدهترین رنگ مورد ا ستفاده ا ست ( .شیوخی )155 : 1383 ،رنگهای تیره مح اول را سنگین
جلوه می دهند .رنگ سخخخرد  ،اح خخخار پاکی  ،پاکیزگی و آرامش را تداعی میکند و رنگ گرم
ن شا و شادی را من کو میکند .رنگ رو شن در کنار رنگهای دیگر بی شتر جلب توجه و جلوه
میکند .رنگ مات آرامش بخش ولی خ ته کننده به نظر میر سد و بهتر ا ست با یک رنگ زنده
همراه باشد( .افشار مهاجر)376 : 1387 ،
زبان
مبلغ در تبلیغ کاال یا خدمات در کنار بهره ج تن از جاذبههای سم ی و ب اری  ،برای ر سیدن
به هدف خود از یکی دیگر از عنا صر مؤثر در تبلیغ بهره میجوید و آن زبان تبلیغ ا ست .زبان یک
سی تم قراردادی منظم از آواها یا ن شانههای کالمی یا نوشتاری بوده که توسط ان انهای مت لق به
یک گروه اجت ماعی یا فرهنگی خاص برای ن مایش و فهم ارت با طات و ا ندیشخخخخه ها به کار برده
می شود .درکار تبلیغی  ،توجه به زبان مناسب مخاطب از اهمیت ویژهای برخوردار است .شیوه بیان
مطلب باید متناسخخب با فرهنگ اجتماعی و توانایی ذهنی مخاطبان تنظیم شخخود .تبلیغی که مخاطب
خرد سال را مورد هدف قرار میدهد با مخاطب بزرگ ال کامالً متفاوت ا ست .از ویژگیهای زبان
در تبلیغات  ،م خخختقیم و محاورهای بودن و موجز و منفاخخخل بودن اسخخخت .زبان تبلیغاتی م موالً
غیرر سمی و محاورهای ا ست .جمالت همی شه ساختار ساده و کوتاهی دارند .در کنار ا ستفاده از
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زبان م تقیم و محاورهای درآگهیهای تجاری تمایل زیادی به استفاده از کالم موجز و منفال نیز
وجود دارد( .نقیب ال ادات)92 : 1381،
شعار
شخخخ ار تبلیغاتی به عنوان یکی از عناصخخخر تشخخخکیلدهنده آگهی  ،نقش مهمی در برقرارکردن یا
تداوم بخشیدن به رابطه مخاطب با آگهی دارد .این ش ار ممکن است یک عبارت موزون و آهنگین
 ،یک پرسش ساده و یا حتی فقط یک کلمه یا نام باشد .یک ش ار تبلیغاتی که خوب طراحی شده
باشخد  ،حتی اگر فقط یک کلمه باشخد تا سخالها پو از خرو کاال از گردونه تولید و ماخرف نیز
ح ضور خود را در ذهن مخاطب حفظ خواهد کرد و این به م نای توفیق تولیدکننده تبلیغ در ایجاد
رابطهای محکم با مخاطب و ماخخخرفکننده اسخخخت( .محمدیان ) 180 : 1382 ،شخخخ ار یک جمله یا
عبارت گیرا و جذاب اسخخت که بهراحتی میتوان آن را به خاطر سخخیرد .شخخ ار با تکرار پیدرپی به
یک اسخختاندارد کوتاه تبدیل میشخخود که نه تنها در تبلیغات بلکه از سخخوی عوامل فروش و کارکنان
شرکت م تمراً به کار میرود .ش ار به شرکت یا محاوالتش هویت میبخشد و همیشه بخشی از
متن آگهی اسخخت .شخخ ار کوتاه و فشخخرده اسخخت اما ظرفیت خوبی برای بیان اثر بخش یک اندیشخخه
دارد(.فروزفر) 130 : 1386 ،
خالقیت
خالقیت فن و درایت بیان یک ایده یا مفهوم ساده با رو شی جدید و مؤثر(اف شار مهاجر: 1378،
 )319و ایجاد آنچه قبالً وجود نداشته است  ،میباشد .خالقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشههای نو
دارد و نوآوری به م نای کاربردی کردن افکار نو و تازه اسخخخت .برای اینکه تمایز ایجاد کنیم باید
خالقیت داشخخته باشخخیم .البته خالقیت صخخرف در تبلیغات فاقد ارزش اسخخت و باید م طوف به هدف
باشخخد .هدف میتواند این باشخخد که کاال را بفروشخخیم  ،تاخخویر خود را در جام ه بهبود بخشخخیم  ،یا
ارتبا مطلوبی با مخاطبان برقرار کنیم(.دهقان طرزجانی)156 :1387،
قواعد و اصول تبلیغات بازرگانی
از اصخخخول و قواعد متفاوتی در تبلیغات اسخخختفاده میشخخخود که در اکثر منابع تبلیغات  ،مهمترین
آنها شامل اغراق و بزرگ نمایی  ،سرایتروانی  ،طرح م یله و حل م شکل  ،ا ستفاده از اعتبار و
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م شروعیت و ت شبیه میباشد .اغراق و بزرگنمایی ی نی ا ستفاده از صفات مطلق ساز و اغراق آمیز
برای اراشه ویژگی های مطلوب در تبلیغ بازرگانی(چه در گفتار و چه در نوشخخختار) ؛ مانند اطمینان
بخش  ،مطمین  ،کامالً سخخالم  ،کامالً بهداشخختی و  ...؛ اغراقگویی ی نی با اسخختفاده از عقاید ذهنی ،
گزافهگویی و سازوکارهای مشابهی که مبتنی بر یک واق یت مشخص نی تند  ،ازکاالی در م ر
فروش  ،ت ریخ و تمجید کنند( .ولز و همکاران )80: 1388،چنانچه آگهی شرایط خاصی را فراهم
آورد که در آن شرایط  ،واگیری اجتماعی به وجود آید از قاعده سرایت روانی استفاده شده است
که در اثر کنش های روانی به وجود می آید  .این نوع آگهی در واقع به ما میگوید دیگران همه
دارند همین کار را میکنند  ،تو هم باید به دیگران بییوندی .اسخخختفاده از اعتبار و مشخخخروعیت ی نی
گاهی در آگهیها تالش میشخخود پیام از زبان گویندهای گفته شخخود که مورد احترام جام ه اسخخت ؛
لذا تا حد امکان برای تایید ادعاهای خود از ک خخانی نقل قول میشخخود که در افکار عمومی دارای
اعتبار ه خختند . .طرح م خخیله و حل مشخخکل از اصخخول دیگر مورد اسخختفاده در تبلیغات اسخخت .در این
قاعده مشکل گشا بودن کاال نمایش داده میشود( .خدایار200 : 1386،و  )199از جمله قواعد رایج
در تبلیغات تلویزیونی  ،تشخخخبیه کاالی مورد نظر به نماد  ،نشخخخانه  ،مکان  ،قهرمان داسخخختان یا حتی
حیوانات اسخت .اسختفاده از تشخبیه و اسخت اره که در ادبیات ایرانیان قدمتی طوالنی دارد  ،در عرصخه
تبلیغات ب یار کارآمد خواهد بود .مانند تشبیه ابزارها  ،خودرو و لوازم جانبی و وسایلی که از آنها
انت ظار قدرت  ،سخخخر عت و چاالکی میرود به حیوا ناتی نظیر شخخخیر  ،پل نگ  ،ببر  ،ع قاب و...
(.محبی)380 : 1381،
جاذبه های تبلیغ
از نظر علم تبلیغات هر پیام تبلیغاتی برای اینکه بتواند مخاطب را به سخخخوی محتوای پیام خود
جلب کند  ،از جاذبهها و شخخگردهایی اسخختفاده میکند .در تق خخیم بندی متداولترین جاذبههایی که
در پیام های تبلیغاتی مورد اسخخختفاده قرار میگیرند  ،میان قدما و موخرین اختالف اسخخخت .چنانچه

"فیلیپ کاتلر" ( )Philip Kotlerجاذبهها را به سه دسته تق یم میکند:

 -1جاذبه های منطقی و اطالع رسخخخان -2جاذبه های هیجانی/عاطفی -3جاذبه های اخالقی .اما
واق یت این اسخخخت که در مقابل دیدگاه قدما ب خخخیاری از اندیشخخخمندان تبلیغات نوین به دلیل امکان
تجزیه و تحلیل بهتر جاذبهها آنها را از زیر مجموعه سه تق یمبندی کلی فیلیپ کاتلر خار کرده
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و ضخخمن قبول آن تق خخیمبندی کلی با تفکیک جاذبهها  ،کاربردهای بهتری برای آن پیدا کردهاند ؛
به ویژه متخااینی که عالوه بر ت لط به علم تبلیغات از نظر عملی نیز این جاذبههای تبلیغاتی را در
تیزرهای رادیویی و تلویزیونی آزمون کردهاند .انواع جاذبه ها عبارتند از  :جاذبه منطقی  ،جاذبه
اح ا سی  ،جاذبه ترر  ،جاذبه خنده و طنز  ،جاذبه اخالقی  ،جاذبه جن ی  ،جاذبه نو ستالژیک (.
دهقان طرزجانی)127: 1387،
جاذبه منطقی
در جاذبه منطقی به طور م شخص و صریح ،مزایای کاال ،خودکاال ،ویژگیهای آن و  ...مطرح
میگردد .در پیام هایی که این نوع جاذبه رادارند ،کیفیت ،صرفه جویی ،فایده و کاربرد کاال نشان
داده می شود .در جاذبه منطقی از پرداختن به م اشل و مو ضوعات حاشیهای خودداری می شود .در
واقع در تبلیغی با اسخخختفاده از این نوع جاذبه  ،عمدهترین دغدغه تبلیغ کننده این اسخخخت که ذهن
مخاطب را به خود کاال و خدماتی که فراهم میآورد جلب کند و از پرداختن به حواشی و تحریک
اح خاسخات افراد  ،خودداری میکند ( .دهقان طرزجانی )128 : 1387،جاذبه های منطقی به منف ت
شخخخاخخی مخاطب مربو میشخخوند .این جاذبهها وعده منافع کارکردی را میدهند ؛ مثل عملکرد
بهتر  ،کیفیت باالتر  ،مقرون به صخخخرفه بودن یا ارزش فوق ال اده محاخخخول .جاذ به های منطقی
کاربردهای وسخخخی ی دارند ؛ اما بهطور ویژه برای موق یتهای خرید صخخخن تی و خرید محاخخخوالت
بادوام و گران قیمت مناسب ه تند(.فروزفر)34 :1386،
جاذبه احساسی
در تبلیغ با جاذبه اح خخاسخخی برخالف جاذبه منطقی رویکرد اصخخلی  ،تحریک اح خخاسخخات فرد و
برانگیختن آن و رسخخخیدن به مقاخخخود از این طریق اسخخخت .در برخی از کتابهای تبلیغات  ،تبلیغ با
جاذبه خنده و یا جاذبه ترر را زیر مجموعه تبلیغ با جاذبه اح خخخاسخخخی میدانند و در برخی از کتب
آن را م خختقل در نظر میگیرند .تبلیغ با جاذبه اح خخاسخخات احتمال درک بهتر پیام را برای مخاطب
فراهم میآورد و بیشخخختر در ذهن مخاطب حک میشخخخود و باقی می ماند .از طریق تبلیغ با جاذبه
اح خاسخات نمیتوان اطالعات کافی  ،مفید و مناسخبی را در خاخوص کاال به مخاطب انتقال داد( .
دهقان طرزجانی)128: 1387،
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جاذبه خنده و طنز
متخ ا اان تبلیغات برای ا ستفاده از تبلیغ با محتوای خنده دالیل مختلفی دارند .از جمله اینکه
پیامهای مفرح و خندهآور در جلب و جذب توجه مشخخختری و ایجاد تمایل در او ن خخخبت به تبلیغات
جدی اثربخشتر به نظر میرسخخد .این نوع تبلیغ همچنین با تغییر نگرش و ایجاد اح خخار مثبت در
مخاطب  ،اثربخشخخخی پیام و گرایش او را به کاالها و خدمات افزایش میدهد .از طرفی خنده ذهن
افراد را به خود م طوف میسخخخازد ؛ از این رو احتمال این که مخاطب را به انتقاد در مقابل تبلیغ
بکشاند  ،کمتر میشود ( .دهقان طرزجانی130 : 1387،و)131
جاذبه ترس
روش م مول دیگر در تبلیغات تجاری تهدید کردن یا ایجاد ترر در مخاطب ا ست .در برخی
مواقع در پیامهای تبلیغاتی از جاذبه ترر اسخختفاده میکنند تا از این طریق در مخاطب ایجاد نگرانی
و آنها را تحریک به انجام یا عدم انجام کاری کنند .جاذبه ترر در نقطه مقابل تبلیغاتی اسخخت که
با محتوای خنده اراشه میگردد  .امروزه مطال ات نشخخخان داده اسخخخت که پیامهای تررآور میتواند
اثربخش باشد ؛ مشرو براینکه کارشناسان تبلیغ بدانند ترر چگونه عمل میکند .کارشناسان قبل
از اسخخختفاده از تبلیغ با جاذبه ترر باید از نحوه عمل این نوع تبلیخخخخخخخغ  ،میزان اسخخختفاده از آن و
واکنشهای متفاوت مخاطبان ن بت به آن اطالع حاصل کنند .همانگونه کخخخه از مطال ات استنبا
میشود درصورتی که میزان ترر کم شود  ،میزان پذیرش و یا متقاعدکنندگی پیام افزایش مییابد
 .میزان اندک ترر  ،اثر ت خخخهیلکنندگی دارد ؛ چون موجب جلب توجه مخاطب میشخخخود و
مخاطخخخخب را تحریک میکند برای حل مشکل خود آنگونه که پیام عنوان میکند اقدام کند .اگر
درجه ترر باال باشخخد  ،اثر بازدارندگی زیاد میشخخود .درخاخخوص اینکه چه نوع اطالعاتی را در
پیامهای تبلیغاتی با محتوای ترر اراشه دهیم  ،توصیههایی شده است که عبارتند از:
≠ از اراشه پیامهای به شخخدت تررآور خودداری شخخود ؛ زیرا ترر زیاد درمخاطب  ،نتیجه منفی
میگذارد.

≠ به مخاطبانی که از سطح آگاهی اندکی برخوردارند یا عزت نفو کمی دارند  ،نباید پیامهای
ب یار رعب آور اراشه شود.
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≠ مشکل باید به سرعت در تبلیغ حل شود تا نگرانی مخاطب سریع کاهش یابد(.فروزفر:1386،
)31
جاذبه اخالقی
از این جاذبه زمانی استفاده می شود که هدف فرستنده پیام  ،وادار کردن مخاطبان به حمایت و
طرفداری از برخی م اشل اجتماعی است .این جاذبهها اغلب برای ترغیب مردم به حمایت از مقاصد
و آرمانهای اجتماعی نظیر محیط زی ت سالمتر  ،حقوق م اوی برای اق شار مختلخ اجتماعی و
کمک به افراد م لول یا مبتالیان به بیماریهای خاص ،برگزاری ج شنوارهها و م ابقات فرهنگی و
ورزشخخی به نفع طرحهای عام المنف ه و  ...به کار گرفته میشخخوند(.فروزفر)34 :1386،جاذبه اخالقی
در ب یاری از تبلیغات همراه با جاذبه اح اسی است(.سلطانی)104: 1384،
جاذبه جنسی
در تبلیغات تجاری و به ویژه در تبلیغات غربی از جاذبه های ج خخخم و بدن بازیگران به عنوان
کشخخخشخخخی برای م رفی محاخخخول اسخخختفاده میشخخخود .این جاذبه به ویژه در هنگام اجرای تبلیغات
مح اوالت خاص بانوان (لوازم آرای شی و بهدا شتی) گاه حالت اغراق به خود میگیرد که ب ضاً تا
مرز فریب (اغوا) هم پیش میرود .در مورد مردان و تبلیغ و سایل ورز شی و بدن سازی نیز متا سفانه
این افرا دیده می شود.خوشبختانه در تبلیغات تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران هم
به ل حاظ ممنوع یت های مذهبی و هم ممنوع یت های عرفی اسخخخت فاده از جاذ به های جن خخخی
محدودیتهای فراوانی دارد.
جاذبه نوستالژیک (بازگشت به گذشته)
یکی دیگر از جاذبههایی که در تبلیغات به کار میرود یادآوری گذشخخته یا جاذبه نوسخختالژیک
است .برای مثال میتوان به تیزری اشاره کرد که در آن پیرمردی جملهای با این مضمون میگوید:

"چهل سال ا ست که آن را می شنا سم و هنوز به آن اعتماد دارم".آن به همه ما قدمت مح اول را

یادآوری میکند تا برای ما به باور تبدیل شود .به نظر میرسد با توجه به فرهنگ مردم کشور ما که
عواطخ و اح خاسخات عمیقی دارند  ،اسختفاده از جاذبه نوسختالژیک ب خیار موفق خواهد بود و قط اً
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بهرهگیری از آن در تبلیغات ثمرات ب خخیار مثبتی به همراه خواهد داشخخت(.دهقان طرزجانی: 1387،
132و)133
تکنیکهای اجرائی تبلیغات بازرگانی
منظور از تکنیک  ،شیوه  ،روش و نحوه اجرای یک تبلیغ است( .یحیایی ایله ای )125 : 1391 ،
تکنیکهای اصلی اجرا در تبلیغات شامل موزیکال  ،داستان گویی  ،م تند علمی  ،سبک زندگی ،
روش سریالی یا انتظاری  ،م ااحبه با م شتری و فرد سخنگو ا ست  .مبلغ باید ضمن آ شنایی با این
تکنیکها  ،آثار هرکدام از آنها بر مخاطب بداند .مثالً تکنیک موزیکال یا موسخخخیقیایی بیشخخختر در
مورد کاال های ماخخخرفی بیدوام و اثر گذاری بر ب چه ها و ز نان خا نهدار مؤثر اسخخخخت( .بلور یان
تهرانی )106 :1382،در سبک موزیکال یک یا چند نفر یا چند شخایت کارتونی  ،مشغول خواندن
آوازی درباره یک کاال ه خختند .دلیل اصخخلی اسخختفاده از این شخخیوه این اسخخت که بخاطر سخخیردن و
یادآوری اش خ ار و ترانهها سخخاده اسخخت و به راحتی در ذهن ثبت میشخخود(.یحیایی ایله ای : 1391 ،
 )123آنچه در زمینه به کارگیری این روش حاشز اهمیت ا ست  ،ا ستفاده صحیح از مو سیقی جهت
درک بهتر تبلیغات و ایجاد ارتبا کامل با مخاطب است.

مبلغخخان قخخدیمی شخخخ خخاری دارنخخد کخخه میگویخخد  " :اگر چیزی برای گفتن نخخداریخخد ،آواز

بخوانید"(.اگیلوی )96 : 1380،از طریق آواز  ،میتوان با ایجاد حوار پرتی مالیم از شخخخکلگیری
اسخخختدالل های مخالخ اجتناب کرد و تأثیرگذاری یک پیام اقناعی را افزایش داد(.محبی: 1381،
 )383تکنیک داسخختانگویی مثل سخخاختن فیلم اسخخت  ،با این تفاوت که داسخختان باید در عر

زمان

کوتاهی مثالً  30ثانیه شخخروع شخخود  ،پیگیری گردد و به اتمام برسخخد .تکنیک م خختندات علمی  ،در
واقع ثبت  ،تاخخخویربرداری و بازآفرینی روند تولید و توزیع کاالها یا خدمات اسخخخت .در این نوع
آگهیها با به تاخخویر کشخخیدن کارخانه  ،مراحل تولید  ،ب خخته بندی و  ...با نگاه اطالعرسخخانی و با
استفاده از عناصر واق ی تشکیلدهنده آن  ،کاال یا خدمات توصیخ و بیان میشوند(.خدایار:1386،
 )120در قالب سبکزندگی(برشی از زندگی روزمره)  ،موق یتی از زندگی افراد به نمایش گذاشته
میشود و سیو محاول تبلیغشده طوری نشان داده میشود که از عهده حل م اشل واق ی ان انها

برمیآید" .هری مکماهان" ( )Harry McMahonم تقد ا ست که " قالب سبکزندگی یکی
از موفقترین ابزارهای ارتباطی با مردم اسخخخت .ما از این طریق میتوانیم مردم را به خرید محاخخخول
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ترغیب کنیم" .در این روش بازیگران  ،دا ستانی از زندگی را به نمایش میگذارند و ا ستفادهکننده
مارک کاالی تبلیغی  ،قهرمان داستان است .در تکنیک فرد سخنگو  ،فردی در جلوی دوربین قرار
میگیرد و به طور م خخختقیم محتوای تبلیغ را برای مخاطب بازگو میکند( .یحیایی ایله ای : 1391 ،
 ) 125فرد ممکن ا ست به طور م تقیم  ،کاال را  ،خود ن شان بدهد و یا بر روی ت اویر در خ اوص
آن کاال و جنبه ها و مزایای مختلخ آن صخخخحبت کند( .نقیب ال خخخادات )86 : 1381،در تکنیک
مااحبه با مشتری  ،مااحبه با افراد غیرحرفهای یا مشتریان انجام میشود (یحیایی ایله ای : 1391 ،
 )125و در روش سخخخریالی یا انتظاری  ،آگهی تبلیغاتی  ،طی مراحل مختلخ  ،تنظیم میشخخخود و با
تکمیل پیام تبلیغی در هر مرحله  ،مبلغ تالش میکند مخاطب را ن خخخبت به نوع  ،کمیت و کیفیت
کاال یا خدمت مورد نظرمشتاق و کنجکاو کند( .محبی)381 : 1381،
مخاطب تبلیغات بازرگانی
شناخت مخاطب در امر فروش کاال  ،یکی از م اشل مهم در امر تبلیغات بازرگانی ا ست .ما از
راه تبلیغات و با استفاده از وسایل ارتبا جم ی  ،با فرد خاصی به نام مارفکننده سروکار نداریم
؛ بلکه گروههایی را که دارای عقاید  ،عادات  ،سخنتها و نظرات ن خبتاً مشخترکی ه ختند  ،مخاطب
قرار میدهیم .به همین جهت اسخخخت که در تبلیغات  ،گردآوری اطالعات وسخخخیع و جامع در مورد
تحوالت و تغییرات این گروه ها و شخخخناخت ویژگی های آن ها مهمترین عامل موفقیت به شخخخمار
میآید(.نقیب ال ادات)36: 1383،
ویژگیهای مخاطبان تبلیغ
شناخت ویژگیهای مخاطبان از نظر طراحی و اجرای یک تبلیغ قابل پذیرش  ،الزم و ضروری
است .مهمترین ویژگیهای مخاطبان تبلیغ که در پذیرش پیام مؤثر است  ،عبارتند از :
 از نظر گروه سخخخنی  :مخاطبان و گیرندگان تبلیغ (کاال و خدمات) مت لق به کدام گروه سخخخنیه تند؟.
 از نظر جن یت  :مرد یا زن یا هر دو گروه را شامل میشود. از نظر اقتاخخخادی(درآمد)  :آیا کلیه اقشخخخار از لحاظ درآمد اقتاخخخادی میتوانند خریدار کاالباشند و یا فقط گروه یا گروههای خاص این توانایی را دارند؟
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 از نظر فرهنگ ماخخخرفی(جام ه) :آیا اکثر مخاطبین  ،فرهنگ ماخخخرفی کاالی مورد نظر رادارند یا خیر؟
 از نظر مذهب  :آیا مارف کاالی مورد نظر از نظر مذهب و عقیدتی مشکلی ندارد؟ محدوده جغرافیایی و ا سکان مخاطبین  :آیا م ارف محدود به مکان خا صی( شهر یا ک شور)میباشد یا اینکه در همه جا امکان استفاده از آن ه ت؟( .یحیایی ایله ای)164 :1391،
انواع وسایل تبلیغات بازرگانی
اگر اسار تبلیغات این باشد که پیام تبلیغاتی به مخاطبان برسد  ،باید وسیله درست و مشخای
انتخاب شود .توفیق تبلیغات به نوع پیام و نیز ر سانه انتخاب شده ب تگی دارد  .عمده ترین ابزار و
وسایل ارسال پیامهای تبلیغاتی عبارتند از:

≠ تبلیغ دیواری و توزی ی  :مشخاات و مزایای کاال به صورت آگهی (تراکت) چاو شده و بر
دیوار یا جایگاههای ویژه شهری  ،ناب میگردد.

≠ تبلیغ پ تی  :آگهیها و اطالعیهها به و سیله پ ت  ،برای ا شخاص م شخ ای که قبالً ن شانی
آنها یادداشت شده  ،ارسال میشود.
≠ تبلیغ بروشخخور و کاتالوگ  :مشخخخاخخات و ویژگیهای کاال  ،در یک ورق کاغذ به صخخورت
جزوه  ،چاو میشود که اکثراً همراه با عکو  ،توضیحات ضروری  ،نشانیهای مرکز فروش
و خدمات پو از فروش میباشد.

≠ تبلیغ مطبوعاتی  :در آگهی در مطبوعات رایج و متداول اسخخت .روزنامههای کثیر االنتشخخار ،
برد تبلیغاتی وسیعتری دارند.
≠ بیلبورد تبلیغاتی  :بیلبورد در واقع همان تابلو تبلیغاتی بزرگی اسخخخت که در کنار اتوبان ها و
جاده ها به چشخخخم میخورد .دلیل اصخخخلی جلب توجه عابران و رانندگان  ،بزرگی بیش از حد
بیلبورد نی خخخت بلکه پیام و طرحی اسخخخت که در آن وجود دارد و میتواند مجذوب کننده و
تاثیرگذار باشد(.کشاورز )107 : 1390 ،

≠ تبلیغ رادیویی  :گاهی اوقات برای تبلیغات از رادیو اسخخختفاده میشخخخود  .متن آگهی  ،کیفیت
صدا  ،نوع موسیقی همراه آن و زمان پخش  ،نکاتی است که برای اثربخشی پیام رادیویی باید
محاسبه و در نظر گرفته شود.
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≠ تبلیغ تلویزیونی  :یک وسیله ب یار م تبر تبلیغاتی است .زمان در تلویزیون محدود است .تنظیم
و تدوین یک تیزر تبلیغاتی چند ثانیهای میبای ت ب یار حرفهای  ،علمی و اثرگذار صورت
پذیرد که بتواند تأثیرپذیری حداکثری داشته باشد.

≠ تبلیغ سخخینمایی  :در سخخینما پیش از شخخروع فیلم اصخخلی  ،تیزرهای تبلیغاتی کوتاه از پرده سخخینما
نمایش داده میشود .
≠ پوستر  :م موالً عنوان کلی و ش ار محوری یک آگهی همراه با تاویر  ،در کاغذی مرغوب
و اب ادی متنوع تهیه میشخخود که تأثیرگذاری مناسخخبی بر روی مخاطبان ای خختا یا در حال گذر
دارد( .نقیب ال ادات)61 : 1381،

≠ تبلیغ اینترنتی  :تبلیغات اینترنتی به شخخخکل های گوناگونی از جم له تبلیغات مبتنی بر بازی ،
بنرهای ثابت  ،بنرهای انیمیشنی  ،خبرنامه و پ ت الکترونیکی و  ...اراشه می شود( .یحیایی ایله
ای )186: 1391،

≠ تبلیغ از طریق تلفن همراه  :توزیع پیام های تبلیغاتی به دسخختگاه های فرسخختنده و گیرنده جام ه
هدف به شکلهای موزیک  ،نو شته و یا صدا به منظور ر سیدن به اهداف تبلیغاتی همچنین
جمع آوری بازخورد مارف کنندگان میباشد(.بشیر ) 124: 1393 ،
وسیله تبلیغ مورد بررسی در این پژوهش  ،تلویزیون است.
تلویزیون  ،یکی از پرمخاطبترین وسایل ارتبا جم ی در دنیاست و به دلیل ویژگی منحاربه
فردی که در ارسخخال پیام های تاخخویری به دورترین نقا بر عهده دارد  ،یکی از بازوهای قدرتمند
در عرصه تبلیغات به شمار میآید (.محمدیان)220 : 1382 ،

" هاکلی" ( )Hockleyاعت قاد دارد که آگهی های ت جاری تلویزیونی قا بل رؤ یتترین و با

اعتبارترین شکل تبلیغات تجاری و متقاعدکنندهترین شیوه رساندن پیام تبلیغاتی به مخاطبان میلیونی
اسخخت.به همین دلیل اسخخت که مؤس خ خخات  ،شخخرکتها و نهادهای مختلخ ،هزینه زیادی را صخخرف
میکنند تا کاال و مح اول تولیدی خود را از طریق شبکههای مختلخ تلویزیونی به عامه مردم و یا
به عبارت بهتر مشخختریان بالقوه خود بشخخناسخخانند.در ایران نیز آگهیهای تجاری تلویزیونی  ،به عنوان
پرطرفدارترین وسخخخیله تبلیغاتی در مقای خخخه با سخخخایر انواع تبلیغات تجاری شخخخناخته شخخخده اسخخخت.
(مناوریفر)43 : 1382 ،
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روش شناسی
عنوان این پژوهش تحلیل محتوای سخخخاختار تبلیغات بازر گانی تلویزیون جمهوری اسخخخالمی
ایران(شبکه اول و دوم سیما) است و هدف اصلی آن  ،شناسایی ساختار و قالب تبلیغات بازرگانی
این دو شبکه میباشد .روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا ( )Content Analysisبوده و
بر تحلیل ساختار تبلیغات شبکههای اول و دوم سیما متمرکز است و در راستای رسیدن به اهداف و
پاسخخخ به سخخؤالهای خود از این روش بهره میگیرد .در این بخش سخخؤالهای تحقیق  ،روش مورد
استفاده در پژوهش  ،واحد تحلیل  ،جام ه آماری  ،روش نمونهگیری اراشه و تبیین میشود.
سؤالهای تحقیق
سؤالهای تک متغیره

≠ مدت زمان پخش تبلیغات بازرگانی (برح خخخب ثانیه) در شخخخبکههای اول و دوم سخخخیما چقدر
است؟

≠ تبلیغات بازرگانی مورد بررسخخخی در شخخخبکههای اول و دوم سخخخیما از چه قالبی (از چه تکنیک
اجراشی) استفاده کرده است؟
≠ نوع تااویر به کار رفته در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما چی ت؟

≠ شخایت یا شخایتهای اصلی به نمایش درآمده در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم
سیما چی ت؟

≠ شخخخاخخیت یا شخخخاخخیتهای اصخخلی در تبلیغات بازرگانی شخخبکههای اول و دوم سخخیما در چه
محدوده سنی قرار دارند؟
≠ تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما از چه کارکردی برخوردارند؟
≠ نوع جاذبه موجود در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما چی ت؟

≠ از چه قاعدهای در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما استفاده شده است؟
≠ نوع اعتبار و استناد منبع در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما چی ت؟

≠ نوع موسیقی به کار رفته در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما چی ت؟

≠ نوع رنگ غالب به کار رفته در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما چی ت؟
≠ نوع خط و زبان به کار رفته در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما چی ت؟
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≠ قالبهای گفتاری به کار رفته در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما چی ت؟
≠ آیا در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما از ش ار استفاده شده است؟
≠ ویژگی ش ار موجود در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما چی ت؟

≠ آیا خالقیت و نوآوری در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما وجود دارد؟
سؤالهای دومتغیره

≠ آیا بین قالب تبلیغ شبکه اول سیما و قالب تبلیغ شبکه دوم سیما رابطهای وجود دارد؟
≠ آیا بین کارکرد غالب تبلیغ در شخخبکه اول سخخیما و کارکرد غالب تبلیغ در شخخبکه دوم سخخیما
رابطهای وجود دارد؟

≠ آیا بین قاعده تبلیغ شبکه اول سیما و قاعده تبلیغ شبکه دوم سیما رابطهای وجود دارد؟
≠ آیا بین نوع موسیقی تبلیغ در شبکه اول سیما و نوع موسیقی تبلیغ در شبکه دوم سیمارابطهای
وجود دارد؟

≠ آیا بین نوع رنگ غالب تبلیغ در شبکه اول سیما و نوع رنگ غالب تبلیغ در شبکه دوم سیما
رابطهای وجود دارد؟
در تحلیل محتوا م موالً از دو تکنیک مقولهای و ارزیابی اسخخختفاده میشخخخود .تکنیک مقولهای
مبتنی بر مقولههای سخخاخته شخخده از محتوا صخخورت میگیرد و تحلیل انجام شخخده  ،شخخرحی از محتوا
براسخخار مقولههاسخخت .مقولهها  ،واحدهای بررسخخی ه خختند که با توجه به هدف تحقیق برگزیده
میشخخوند .تکنیک ارزیابی  ،برقراری ارتبا بین سخخاختار توصخخیخ شخخده از محتوا (مبتنی بر تکنیک
مقولهای) با م شخاههای بیرونی و یا در خاوص یک و ض یت اجتماعی ا ست( .نقیب ال ادات ،
 )34 :1384با توجه به روش این تحقیق که تحلیلمحتواسخخخت  ،از دو تکنیک مقولهای و ارزیابی
اسخختفاده میشخخود .در تکنیک مقولهای با اسخختفاده از مقولههای پژوهش به تدوین یک دسخختورال مل
کدگذاری پرداخته و در نهایت با استفاده از تکنیک ارزیابی به تحلیل این مقولهها میپردازیم.واحد
تحلیل در این پژوهش  ،یک پیام بازرگانی (از اول تا آخر) در نظر گرفته شده است  .واحد ثبت در
این پژوهش با واحد تحلیل برابر اسخخخت.جام هآماری این تحقیق  ،شخخخامل کلیه تبلیغات بازرگانی
تلویزیون جمهوری اسخخالمی ایران اسخخت که در سخخال های 1391تا  1396از شخخبکههای سخخیما پخش
شده اند.
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روش نمونهگیری در این پژوهش  ،تلفیقی یا ترکیبی با دو تکنیک چندمرحلهای و سخخخهمیهای
است  .نمونهها از شبکههای اول و دوم سیما به دلیل سابقه بیشتر و از پرمخاطبترین و پربینندهترین
سخخخاعات تماشخخخای برنامههای تلویزیون انتخاب شخخخدهاند  .این زمان بین سخخخاعت  18تا  23اسخخخت.
(م تمدنژاد  )187 :1388 ،از آنجایی که حجم نمونه طبق فرمول کوکران از  384مورد نباید کمتر
باشخخخد  ،ت داد  420تبلیغ را از میان تبلیغات بازرگانیای که در فاصخخخله زمانی سخخخال های  1391تا
1396از شخخبکههای اول و دوم سخخیما پخش شخخده اسخخت  ،انتخاب کردیم .در این پژوهش از روش
تحلیل محتوای ا ستنباطی ا ستفاده می شود .این روش فر صتی را فراهم می سازد که محققان به طور
سخی ختماتیک  ،مدارک را مطال ه نمایند و با شخمارش در قالب مقولههای ت ریخشخده  ،مشخاهدات
خود را در مورد محتوای وسایل ارتبا جم ی ،نظاممند سازند.
یافته های پژوهش
در این پژوهش کوشخخخیدیم تا با روش تحلیل محتوا  ،سخخخاختار تبلیغات بازرگانی تلویزیون
جمهوری ا سالمی ایران را شنا سایی کنیم .در این بخش به جمع بندی یافتهها  ،برگرفته از تو صیخ
و تحلیل یافتهها میپردازیم .
توصیف یافته های پژوهش:براسار جداول توزیع فراوانی مهم ترین یافته های تحقیق به شرح ذیل است:

به لحاظ مدت زمان پخش تبلیغ بیشخخترین ن خخبت اختاخخاص به مدت زمان "  16تا  30ثانیه " و

کمترین ن بت اختااص به مدت زمان "  15ثانیه و کمتر " داشته است  .به لحاظ قالب یا تکینیک

اجراشی  ،بیشترین ن بت اختااص به قالب " داستان گویی " و کمترین ن بت اختااص به قالب

" مااحبه " داشته ؛ به لحاظ نوع تااویر به کار رفته بیشترین ن بت اختااص به تااویر" تلفیقی
" و کمترین ن بت اختااص به تااویر " انیمیشن " داشته است .

به لحاظ شخایت یا شخایتهای اصلی  ،بیشترین ن بت شخایت " مرد " و کمترین ن بت

" عناصخخر جاندار به غیر از ان خخان" و محدوده سخخن بیشخختر شخخخاخخیت یا شخخخاخخیت های اصخخلی
اختاخخاص به گزینه " تلفیقی " و محدوده سخخنی کمتر به " سخخالمند " اختاخخاص داشخخته اسخخت .
کارکرد غالب تبلیغ کارکرد " اطالع دهنده " و کمترین ن خخبت اختاخخاص به کارکرد " یادآوری

کننده " داشته است  .بیشترین جاذبه تبلیغ  ،جاذبه " عقالنی " و کمترین جاذبه " اخالقی " است .
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بیشخخترین قاعده تبلیغ  ،قاعده " بزرگ نمایی واغراق " و کمترین قاعده " سخخریالی یا انتظاری"

است.به لحاظ نوع اعتبار و استناد منبع بیشترین ن بت اختااص به "بدون اعتبار" و کمترین ن بت

اختااص به" گواهی افراد م ن و باتجربه " داشته است  .نوع موسیقی به کار رفته در اکثر تبلیغات
موسیقی "کالسیک" و کمترین آن اختااص به موسیقی " اصیل و سنتی ایرانی" داشته است .

رنگ غالب نیز " تلفیقی" و کمترین ن بت رنگ " سیاه و سفید " می باشد .

خط و زبان به کار رفته در بیشتر تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما  " ،زبان فارسی با

نوشتار فارسی" و کمترین به " واژه خارجی با نوشتار فارسی " اختااص داشته است  .به لحاظ
قالب گفتاری به کار رفته در تبلیغات بازرگانی شخخبکههای اول و دوم سخخیما  ،بیشخخترین ن خخبت آن

اختاخخاص به قالب " نثر " و کمترین ن خخبت اختاخخاص به گزینه " بدون گفتار"  ،به لحاظ وجود

ش ار  ،در تبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما  ،ن بت بی شتر اخت ااص به گزینه " ش ار

دارد " و ن خخبت کمتر اختاخخاص به گزینه " ش خ ار ندارد " داش خته که ویژگی بیشخختر ش خ ار موجود

درتبلیغات "صخخخراحت و روشخخخنی " و کمترین ویژگی" سخخخجع و توازن " اسخخخت .به لحاظ وجود
خالقیت و نوآوری  ،درتبلیغات بازرگانی شبکههای اول و دوم سیما  ،ن بت بی شتر  ،اخت ااص به

گزینه" وجود ندارد " و ن بت کمتر آن اختااص به گزینه " وجود دارد " داشته است .
 -تحلیل یافتههای پژوهش

 بین دو متغیر قالب تبلیغ شبکه اول سیما و قالب تبلیغ شبکه دوم سیما با  5درصد خطا و  95درصداطمینان رابطه وجود دارد.
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رابطه بین قالب تبلیغ شبکه اول سیما و قالب تبلیغ شبکه دوم سیما
شبکه های سیما

کل

شبکه اول

شبکه دوم

فراوانی

26

23

49

درصد سطری

53/1

46/9

100/0

درصد ستونی

12/4

11/0

11/7

درصد کل

6/2

5/5

11/7

فراوانی

65

100

165

درصد سطری

39/4

60

100/0

درصد ستونی

31/0

47/6

39/3

درصد کل

15/5

23/8

39/3

فراوانی

39

27

66

درصد سطری

59/1

40/9

100/0

درصد ستونی

18/6

12/9

15/7

قالب

درصد کل

9/3

6/4

15/7

تبلیغ

فراوانی

16

9

25

درصد سطری

64/0

36/0

100/0

درصد ستونی

7/6

4/3

6/0

درصد کل

3/9

2/1

6/0

فراوانی

18

18

36

درصد سطری

50/0

50/0

100/0

درصد ستونی

8/6

8/6

8/6

درصد کل

4/3

4/3

8/6

فراوانی

46

33

79

درصد سطری

58/2

41/8

100/0

درصد ستونی

21/9

15/7

18/8

درصد کل

11/0

7/9

18/8

موزیکال(نماهنگ)

داستان گویی

مستند

مصاحبه

عکس ثابت

فرد سخنگو
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کل

فراوانی

210

210

420

درصد سطری

50

50

100

درصد ستونی

100

100

100

درصد کل

50

50

100

آزمون کای اسکوئر
سطح خطای

درجه آزادی

ارزش

016/0

5

889/13

کای اسکوشر پیرسون

016/0

5

994/13

ضریب الیک لی هود

033/0

1

566/4

ضریب خطی به خطی

420

ت داد

احتمالی

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
12.50.

باتوجه به آزمون کای ا سکوشر محا سبه شده به میزان  13/889و درجه آزادی  5با  5در صد
خطا و  95درصخد اطمینان رابطه بین دو متغیر قالب تبلیغ شخبکه اول سخیما و قالب تبلیغ شخبکه دوم
سیما م نادار است  .به عبارت دیگر بین دو متغیر قالب تبلیغ شبکه اول سیما و قالب تبلیغ شبکه دوم
سیما رابطه وجود دارد .

در تو صیخ این جدول باید اظهار دا شت  ،بی شترین ن بت قالب تبلیغ  ،قالب"دا ستان گویی"

( 39/3درصخخد ) بوده اسخخت که بیشخخترین ن خخبت این قالب مت لق به شخخبکه دوم ( 23/8درصخخد) و
کمترین ن بت مت لق به شبکه اول (15/5درصد) بوده است ؛ هم چنین کمترین ن بت قالب تبلیغ ،

قالب "ماخخاحبه " ( 6درصخخد) بوده اسخخت که بیشخخترین ن خخبت این قالب مت لق به شخخبکه اول (3/9
درصد) و کمترین ن بت مت لق به شبکه دوم ( 2/1درصد ) بوده است.
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 بین دو متغیر کارکرد غالب تبلیغ در شبکه اول سیما و کارکرد غالب تبلیغ در شبکه دوم سیمابا  1درصد خطا و  99درصد اطمینان رابطه وجود دارد .
رابطه بین کارکرد غالب تبلیغ شبکه اول سیما و کارکرد غالب تبلیغ شبکه دوم سیما
شبکه های سیما
کل
شبکه اول

شبکه دوم

اطالع

فراوانی

96

140

236

دهنده

درصد سطری

40/7

59/3

100/0

(آگاه

درصد ستونی

45/7

66/7

56/2

کننده)

درصد کل

22/9

33/3

56/2

فراوانی

68

44

112

متقاعد

درصد سطری

60/7

39/3

100/0

کننده

درصد ستونی

32/4

21/0

26/7

درصد کل

16/2

10/5

26/7

فراوانی

46

26

72

یادآوری

درصد سطری

63/9

36/1

100/0

کننده

درصد ستونی

21/9

12/4

17/1

درصد کل

11/0

6/1

17/1

فراوانی

210

210

420

درصد سطری

50

50

100

درصد ستونی

100

100

100

درصد کل

50

50

100

کارکرد

کل
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آزمون کای اسکوئر
سطح خطای

درجه آزادی

ارزش

0/000

2

18/902

کای اسکوشر پیرسون

0/000

2

19/064

ضریب الیک لی هود

0/000

1

16/750

ضریب خطی به خطی

420

ت داد

احتمالی

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36.00.

باتوجه به آزمون کای اسخخخکوشر محاسخخخبه شخخخده به میزان  18/902و درجه آزادی  2با 1
درصخخخد خطا و  99درصخخخد اطمینان رابطه بین دو متغیر کارکرد غالب تبلیغ شخخخبکه اول سخخخیما و
کارکرد غالب تبلیغ شخخبکه دوم سخخیما م نادار اسخخت  .به عبارت دیگر بین دو متغیر کارکرد غالب
تبلیغ شبکه اول سیما و کارکرد غالب تبلیغ شبکه دوم سیما رابطه وجود دارد .

در توصخخیخ این جدول باید اظهار داشخخت  ،بیشخخترین ن خخبت کارکرد تبلیغ  ،کارکرد " اطالع

دهنده(آگاه کننده) " ( 56/2درصد) بوده است که بیشترین ن بت این کارکرد مت لق به شبکه دوم

( 33/3در صد) و کمترین ن بت مت لق به شبکه اول ( 22/9در صد) بوده ا ست ؛ هم چنین کمترین
ن بت کارکردتبلیغ  ،کارکرد " یادآوری کننده " ( 17/1در صد) بوده ا ست که بی شترین ن بت
این کارکرد مت لق به شبکه اول ( 11درصد) و کمترین ن بت مت لق به شبکه دوم ( 6/1درصد) بوده
است.
 بین دو متغیر قاعده تبلیغ شبکه اول سیما و قاعده تبلیغ شبکه دوم سیما با  1در صد خطا و 99درصد اطمینان رابطه وجود دارد .
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رابطه بین قاعده تبلیغ شبکه اول سیما و قاعده تبلیغ شبکه دوم سیما
شبکه های سیما
کل
شبکه اول

شبکه دوم

فراوانی

72

53

125

درصد سطری

57/6

42/4

100

درصد ستونی

34/3

25/2

29/8

درصد کل

17/1

12/7

29/8

فراوانی

46

55

101

درصد سطری

45/5

54/5

100

درصد ستونی

21/9

26/2

24/0

درصد کل

11/0

13/1

24/0

فراوانی

32

29

61

سرایت

درصد سطری

52/5

47/5

100

روانی

درصد ستونی

15/2

13/8

14/5

درصد کل

7/6

6/9

14/5

فراوانی

31

24

55

درصد سطری

56/4

43/6

100

درصد ستونی

14/8

11/4

13/1

درصد کل

7/4

5/7

13/1

فراوانی

9

3

12

انتظاری

درصد سطری

75/0

25/0

100

(سریالی)

درصد ستونی

4/3

1/4

2/9

درصد کل

2/2

0/7

2/9

فراوانی

8

15

23

درصد سطری

34/8

65/2

100

اغراق و
بزرگ
نمایی

طرح مسئله
و حل
مشکل

قاعده

استفاده از
اعتبار و
مشروعیت

تشبیه
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بدون اعتبار

کل

درصد ستونی

3/8

7/1

5/5

درصد کل

1/9

3/6

5/5

فراوانی

12

31

43

درصد سطری

27/9

72/1

100

درصد ستونی

5/7

14/8

10/2

درصد کل

2/9

7/4

10/2

فراوانی

210

210

420

درصد سطری

50

50

100

درصد ستونی

100

100

100

درصد کل

50

50

100

آزمون کای اسکوئر
سطح خطای

درجه آزادی

ارزش

0/006

6

18/254

کای اسکوشر پیرسون

0/005

6

18.740

ضریب الیک لی هود

0/007

1

7/153

ضریب خطی به خطی

420

ت داد

احتمالی

a 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00.

باتوجه به آزمون کای ا سکوشر محا سبه شده به میزان  18/254و درجه آزادی  6با  1در صد
خطا و  99در صد اطمینان رابطه بین دو متغیر قاعده تبلیغ شبکه اول سیما و قاعده تبلیغ شبکه دوم
سیما م نادار ا ست  .به عبارت دیگر بین دو متغیر قاعده تبلیغ شبکه اول سیما و قاعده تبلیغ شبکه
دوم سیما رابطه وجود دارد .
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در توصخخیخ این جدول باید اظهار داشخخت  ،بیشخخترین ن خخبت قاعده تبلیغ  ،قاعده " اغراق و

بزرگ نمایی" ( 29/8در صد) بوده ا ست که بی شترین ن بت این قاعده مت لق به شبکه اول (17/1
در صد) و کمترین ن بت مت لق به شبکه دوم (  12/7در صد) بوده ا ست ؛ هم چنین کمترین ن بت

قاعده تبلیغ  ،قاعده " انتظاری( سریالی) " ( 2/9در صد ) بوده ا ست که بی شترین ن بت این قاعده
مت لق به شبکه اول ( 2/2درصد) و کمترین ن بت مت لق به شبکه دوم (7 /0درصد) بوده است.
 بین دو متغیر نوع موسیقی تبلیغ در شبکه اول سیما و نوع موسیقی تبلیغ در شبکه دوم سیما با 1درصد خطا و  99درصد اطمینان رابطه وجود دارد .
 بین دو متغیر نوع رنگ غالب تبلیغ در شبکه اول سیما و نوع رنگ غالب تبلیغ در شبکه دومسیما با  5درصد خطا و  95درصد اطمینان رابطه وجود دارد .
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نتیجه گیری
از مجموع  420تبلیغ مورد بررسی  ،یافتهها نشان میدهد که بیشترین مدت زمان پخش تبلیغ بین
 16تا  30ثانیه میبا شد که این میزان تمایل مبلغان را به تبلیغات کوتاهمدت ن شان میدهد ؛ چون هم
از نظر هزینه مقرون به صخخخرفه بوده و هم از نظر انتقال پیام موفقتر عمل میکند .از میان قالبها یا
تکنیک های اجرایی  ،قالب داسخخختانگویی در اغلب تبلیغات وجود دارد .این قالب به دلیل این که
بخشی از زندگی روزمره را نشان میدهد و مخاطب اح ار همزادپنداری و نزدیکی با فضای تبلیغ
میکند  ،از توفیق باالتری برخوردار است .طبق نظر متخااان تبلیغات نیز قالب داستانگویی یک
از موفقترین تکنیکهای اجرایی در تبلیغات است که مردم را از این طریق به خرید محاول مورد
نظر ترغیب میکند .همچنین نمایش افراد  ،در حال اسخخختفاده از کاال یا خدمات  ،بخاخخخوص در
محیط زندگی روزمره از طریق تلویزیون  ،مارف آنها را از نظر بیننده  ،توجیه و مت ارف میکند.
بیشتر تااویر موجود در تبلیغات  ،ترکیبی از تااویر واق ی و انیمیشن بوده است  .در هیچ موردی
از تبلیغات  ،تااویر عروسکی دیده نشده و گویا زمان استفاده از این تااویر با وجود نرمافزارهای
جدید گرافیکی و رایانهای به پایان رسیده است .
اکثر شخخخاخخیتهای موجود در تبلیغات را عناصخخر ان خخانی تشخخکیل میدهند و کمتر به عناصخخر
غیران انی و یا عناصر غیرجاندار پرداخته شده است .دلیل آن میتواند اح ار نزدیکی و شباهت
بیشتر مخاطب با شخایتهای موجود در تبلیغ باشد .در بین شخایتهای ان انی نیز مردان بیشتر
نمایش داده شدهاند  .این لزوماً به م نای ترجیح جنو مذکر بر مونث نی ت .این م یله ممکن است
به دلیل درنظر گرفتن ضخخخوابط خاصخخخی که برای حضخخخور زنان و دختران در تولید آگهیها درنظر
گرفته شخخده اسخخت  ،باشخخد  .زیرا اسخختفاده از حضخخور خانمها در آگهیهای رادیو تلویزیونی م خختلزم
اعمال دقتهای خاصی میباشد و باید جایگاه زن م لمان و شیون او مدنظر باشد وحضور خانمها
و دختر خانمها تنها در صخخخورت اقتضخخخاه موضخخخوع تبلیغ ،بدون آرایش و با رعایت کامل حجاب
اسالمی امکان پذیر است.
در اغلب تبلیغات بر جنبه اطالع رسخخخانی و آگاهی دادن به مخاطب تاکید شخخخده اسخخخت در میان
جاذبههای مورد اسخخختفاده در تبلیغات  ،جاذبه عقالنی (با اختالف و فاصخخخله اندکی ن خخخبت به جاذبه
اح اسی) بیشترین ن بت را به خود اختااص داده است که با توجه به کارکرد اطالع رسانی اغلب
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پیامها  ،این نتیجه  ،طبی ی به نظر میر سد .در بی شتر تبلیغات بازرگانی  ،قواعد بزرگنمایی و اغراق
م شاهده شده ا ست در صورتیکه آگهی نباید به هیچ وجه مت ضمن فریب بوده و فراتر از واق یت ،
کاال یا خدمات مورد نظر را با ادعای خالف واقع م رفی کند ؛ همچنین از اغراق باید پرهیز شود و
استفاده از صفات مطلق ساز و اغراق آمیز نیز جایز نی ت .در تبلیغات بازرگانی برای اثربخشی بیشتر
از اعتبار منبع ا ستفاده میکنند .اما اکثر آگهیهای م شاهده شده  ،فاقد این اعتبار و ا ستناد ه تند .
بیشترین ن بت نوع موسیقی نیز اختااص به موسیقی کالسیک دارد که اغلب ریتمی آرام دارند و
در پو زمینه تبلیغات شنیده میشوند  .با وجود اینکه موسیقی باید با در نظر گرفتن فضای فرهنگی
و م یارهای ملی و ارزشهای هر جام های به کار رود  ،کمترین ن خخخبت موسخخخیقی اختاخخخاص به
موسیقی سنتی و اصیل ایرانی دارد .
هر کدام از رنگها از نظر روان شناسی ادارک خاصی را در مارفکننده ایجاد میکنند و در
تبلیغات محاخوالت مختلخ  ،کاربرد متفاوتی دارند .اسختفاده از رنگهای تلفیقی (انواع رنگهای
سرد و گرم) در اکثر تبلیغات میتواند گویای این مطلب با شد که سازندگان تبلیغ به عن ار رنگ
بیتوجه ه تند و یا کاربرد علمی هر رنگ در هر محاول به طور دقیق تبیین نشده است .استفاده از
کلمات  ،خط و زبان در تبلیغات باید متناسخخخب با هر جام ه تنظیم شخخخود .در متن و گفتار تبلیغات ،
باید از واژهها و کلمات فارسی ا ستفاده شود .این مو ضوع در غالب تبلیغات رعایت شده ا ست اما
از بین  420تبلیغ مورد برر سی  ،در 92مورد  ،از ا سامی و واژههای خارجی یا نوشتار التین ا ستفاده
کردهاند .ش ار در تبلیغات به مح اول و یا شرکت هویت میبخ شد و رابطه محکم و ماندگاری را
با مخاطب خود برقرار میکند .اکثر تبلیغات به عناخخخر شخخخ ار در آگهیها توجه داشخخختهاند و از آن
استفاده کردهاند که اغلب آنها از ویژگی صراحت و روشنی برخوردارند  .در اغلب تبلیغات مورد
بررسی اثری از خالقیت و نوآوری دیده نمیشود .
جدول زیر مقای ه بین تبلیغات شبکه اول و دوم سیما را از نظر ساختار پیامها نشان میدهد.
مقایسه ویژگیهای تبلیغات بازرگانی شبکه اول و دوم سیما
ویژگی تبلیغات بازرگانی

ساختار تبلیغات

مقای ه تبلیغات شبکههای سیمای جمهوری اسالمی ایران

شبکه اول سیما

شبکه دوم سیما
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قالب داستان گویی کمتر

قالب داستان گویی بیشتر

اطالع رسانی کمتر

اطالع رسانی بیشتر

اغراق و بزرگ نمایی بیشتر

اغراق بزرگ نمایی کمتر

موسیقی سنتی و ایرانی بیشتر

موسیقی کالسیک بیشتر

رنگهای تلفیقی بیشتر

رنگ های سیاه و سفید بیشتر

پیشنهادها
پیشنهادهایی برای مبلغان تبلیغات و مدیران صدا و سیما

≠

توجه بی شتر به ساختار تبلیغات شامل  :توجه به عنا صر زیبایی شناسی به ویژه کاربرد رنگ در
تبلیغات  ،عدم به کارگیری قاعده اغراق و بزرگنمایی ،اسخخختفاده از اسخخختناد و اعتبار منبع ،
بکارگیری صحیح و بجا از مو سیقی به ویژه مو سیقی ایرانی  ،ا ستفاده از واژههای فار سی در
تبلیغات کاالهای ایرانی  ،توجه به عنار خالقیت و نوآوری در تبلیغات

≠

طراحی مدل بومی برا سار نظام ارز شی و فرهنگی جام ه به منظور بهرهگیری از آن در تولید
و ساخت تبلیغات

≠
≠

افزایش نظارت دقیق صداو سیما بر ساختار تبلیغات طبق د ستورال مل و ضوابط و اهداف و
سیاست های ت یین شده در خود سازمان
ایجاد فضایی برای ارتبا گروههای سازنده تبلیغ با حوزههای علمی و پژوهشی

پیشنهادهایی برای تحقیقهای آینده

≠

طراحی مدلی بومی برای تبلیغاتبازرگانی و اراشه الگویی دقیق با شاخصهای م شخص برای
سبکزندگی ایرانی – اسالمی

≠
≠

انجام پژوهشهایی با روش کیفی در زمینه تبلیغات بازرگانی و توجه به الیههای پنهان متن
انجام پژوهشهای تطبیقی برای مقای ه تبلیغات کشورهای مختلخ

پیشنهادهایی برای مخاطبان
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≠

رو به رو شدن آگاهانه و ف االنه مخاطبان با پیامهای بازرگانی با شناخت و مطال ه انواع اصول
و قواعد متقاعدکننده و تاثیرگذار در ساختار تبلیغ

تحلیل محتوای ساختار تبلیغات بازرگانی تلویزیون جمهوری اسالمی ایران159 //
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