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مقد مه
به  روز مصرف گرایی  معاصر که هر  د ر جهان 
تبعیت از منطق سرمایه د اری بیشتر رشد  می کند  
و فربه تر می شود ، تبلیغات جایگاه سترگی را به 
خود  اختصاص می د هد . به خصوص زمانی که 
این تبلیغات از تلویزیون پخش شود ، نسبت بسیار 
زیاد ی از جمعیت یک کشور را د ربرمی گیرد  و 

میل به خرید  را د ر آن ها افزایش می د هد .
»استوارت پوئن« د ر کتاب خود  »هد ایت کنند گان 

شعور: تبلیغات تجاری و ریشه های اجتماعی 
فرهنگی مصرفی« می نویسد : هد ف کارکرد ی 
تبلیغات ملی، عبارت بود  از ایجاد  مجموعه ای از 
امیال و محاورات. د ر انطباق با لزوم توزیع کاال د ر 
مقیاسی انبوه که مالزم گسترش توانمند ی های 
انبوه کاال بود ، د ست اند رکاران تبلیغات  تولید  
خوانند گان  د ر  را  نیازهایی  تا  می کوشید ند  
نشریات یا بینند گان تلویزیون ایجاد  کنند  که 
تابعی از بازار د ر حال گسترش کاال بود  و بر 
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 تبیین نقش و جایگاه تبلیغات در 
رادیو و تلویزیون مبتنی بر سنتز پژوهی

حبیب�اهلل�مازندرانی��
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی
h.mazandarani40@gmail.com

چکید�ه
هدف این پژوهش تبیین نقش و جایگاه تبلیغات در رادیو و تلویزیون است. 
در این تحقیق به اقتضای موضوع و هدف، شیوه سنتز پژوهی انتخاب گردید. 
در اولین گام، جستجوی پژوهش های مرتبط از تحقیقات داخلی در پایگاه های 
مطالعاتی معتبر و مقاالت علمی- پژوهشی استفاده شده است. متغیر اصلی 
مقاله   90 مذکور  واژگان  کلید  با  گردید.  انتخاب  پژوهش  برای  »تبلیغات« 
انتخاب و چکیده ها و متون آن ها مورد خوانش قرار گرفت. با توجه به چارچوب 
و مسئله پژوهش، در مجموع 32 مقاله به صورت هدفمند انتخاب شد. مقاالت 
منتخب در دسته های مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند تا شاخص های مورد 

بررسی با دقت بیشتری نمایان شود، دسته ها به قرار زیر است:
y عوامل مؤثر در تبلیغات
y  خالقیت در تبلیغات
y  جنسیت و جذابیت در تبلیغات
y  چالش ها و آسیب ها در تبلیغات

یافته های این سنتز نشان می دهد تبلیغات از ابعاد وسیعی برخوردار است، و در 
تولید یک اثر تبلیغی باید به جنبه های گوناگون تبلیغات از دیدگاه روانشناسی، 
روی  بر  تا  شود  توجه  تبلیغات  ادبی  و  هنری  زیبایی شناسی،  جامعه شناسی، 

مخاطب تأثیرگذار باشد.

ویژه نامه
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تغییر می شد   بازار، د چار  آن  تحوالت  حسب 
)پایند ه، 1385: 169 – 168(.

مقاله حاضر د ر صد د  است ابتد ا با استفاد ه از نظرات 
اساتید  این فن تعاریفی از تبلیغات ارائه نماید ، 
سپس با تجمیع یافته ها به سؤاالت زیر پاسخ د هد :

تجمیع  یافته های پژوهش د ر زمینه »عوامل . 1
ابعاد   از  مــوارد ی  چه  تبلیغات«  د ر  مؤثر 

تبلیغات را د ربرمی گیرد ؟
تجمیع  یافته های پژوهش د ر زمینه »جنسیت . 2

و جذابیت د ر تبلیغات« چه ابعاد ی از گفتمان 
تبلیغات را پوشش می د هد ؟

زمینه . 3 د ر  پژوهشی  یافته های  تجمیع 
از  موارد ی  به چه  تبلیغات«  د ر  »خالقیت 

ابعاد  خالقیت اشاره د ارد ؟
تجمیع یافته های پژوهش د ر زمینه »چالش ها . 4

از  موارد ی  چه  به  تبلیغاتی«  آسیب های  و 
آسیب شناسی د ر تبلیغات اشاره د ارد ؟

روش شناسی
روش به کار رفته د ر این پژوهش سنتز پژوهی 
است. سنتز پژوهی که گاهی معاد ل فراتحلیل 
کیفی به کار می رود ، ترکیب مشخصه های خاص 
اد بیات تحقیق است. هد ف سنتز پژوهی این است 
که تحقیقات تجربی را به منظور خلق تعمیم ها 

ترکیب کند  )عبد لی و محمد حسنی، 1394(.
سنتز پژوهی د ارای انواع گوناگون است که با 
توجه به هد ف و رویکرد  به کار گرفته شد ه د ر 
پژوهش های مورد  تلفیق از میان آن ها د ست به 

انتخاب زد ه می شود .
آن چه د ر پژوهش حاضر مد  نظر است، ارائه 
یافته های  نظام مند ،  از سنتز پژوهی  نمونه ای 
الی )1395(  پژوهش بین سال های )1375( 

است که به روش کیفی انجام شد ه است.
اد بيات پژوهش

زیاد ی  اهمیت  از  معاصر  د وران  د ر  تبلیغات 
برخورد ار است. د ر این میان، تبلیغات بازرگانی 
به ویژه پس از رشد  گسترد ه ارتباطات فناوری و 
تولد  رسانه های جد ید ، جایگاه ویژه ای را به خود  
اختصاص د اد ه است. تبلیغات بازرگانی پیشینه ای 
به قد مت آغاز رقابت خرید  و فروش د ارد . د ر اروپا 

د ر قرن پانزد هم میالد ی شکل هایی از تبلیغات 
بازرگانی وجود  د اشت و از قرن شانزد هم میالد ی 
به تد ریج بازار جهانی به وجود  آمد ، د ر نتیجه 
تجاری،  ارتباطات  د ر  مهم  ابزاری  به  تبلیغات 

تبد یل شد  )امینی، میرزایی، 1385(.
انواع  و  وسیع  گستره  به  توجه  با  تبلیغات 
مختلفی که د ارد ، د ارای تعاریف متنوعی است. 
واژه »تبلیغات« د ر فارسی زمانی د ر مقابل واژه 
معنای  به  که  می گیرد   قرار   »Propagation«
اشاعه، ترویج، تکثیر و رساند ن صحیح یک مطلب 
است و بار ارزشی مثبت د ارد  و گاهی د ر مقابل 
واژه »Propaganda« که به معنی پیام توخالی و 
هیاهوی بی محتوا است و بار ارزشی منفی د ارد . 
قرار   »Advertisement« واژه مقابل  د ر  گاهی 
می گیرد  و به معنای آگهی ها و پیام های بازرگانی 

است )کاویانی، 1380: 11(.
»ترنس کوالتر« می گوید : تبلیغات عبارت است 
از تالشی عمومی که برخی افراد  یا گروه ها با 
بهره گیری از وسایل ارتباطی برای کنترل، شکل 
د اد ن یا تغییر نگرش افراد  د یگر گروه ها انجام 
می د هند  و با این هد ف که واکنش آن ها را د ر یک 
موقعیت ویژه به گونه ای که مطلوب تبلیغاتچی 
است، تحت تأثیر قرار گیرد  )حالتی، 1372: 50(.

»کیمبال یونگ«، تبلیغات را نشر افکار و عقاید  
موضوع  که  می د اند   خاصی  رفتاری  وضع  و 
روشی  به  خوانند ه  یا  شنوند ه  برای  را  واقعی 
بیان نمی کند  )کالین برگ، 1364: 138(. و 
باالخره از نظر رابرتز تبلیغات عبارت است از 
تالش برای تأثیر گذاشتن بر د یگران، به منظور 
اقناع آنان و تغییر آرای آنان د ر قبال مسائلی 

معین است )العرینی، 1379: 70(.
سال  د ر  تبلیغات  از  د یگری  تعریف  السول 

)1937( ارائه د اد :
»تبلیغات د ر کلی ترین معنی، فن اثرگذاری بر 

عمل انسانی از راه د ستکاری نمود گارها است.
گفتاری،  شکل  است  ممکن  نمود گارها  این 
بگیرد   موسیقیایی  یا  تصویری  نوشتاری، 

)سورین و تانکارد ، 1381(.
پیام های بازرگانی از جمله بخش های مهم د ر 
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رسانه های د ید اری، شنید اری و نوشتاری است 
می کند .  ایفا  را  چند گانه ای  کارکرد های  که 
این پیام ها از یک سو به معرفی محصوالت و 
د یگر  از سوی  و  پرد اخته  نیاز  مورد   کاالهای 
با  را  مصرف گرایی  و  مصرف  گسترش  جنبه 
خود  به همراه د ارد  )میرزایی و امینی، 1385(.

از واژه تبلیغ د و معنا د ر ذهن متباد ر می شود : 
تبلیغات  د یگری  و  سیاسی  تبلیغات  یکی 
بازرگانی، که د ر این پژوهش، تبلیغات بازرگانی 
مد  نظر محقق است. تبلیغات، عبارت است از 
هر گونه آگهی عمومی که برای جلب توجه 
بود ن،  د سترس  قابل  ویژگی های  به  مرد م 
کیفیت یا هزینه کاالها و خد ماتی خاص ارائه 

.)Beasley & Dansi, 2002(  می گرد د
تبليغات د ر صد ا و سيما

کاالهای  تبلیغات  برای  سیما  و  صد ا  رسانه 
این  د ارد .  را  خود   خاص  قیمت های  مختلف 
قیمت ها با توجه به ساعت پخش و نوع محصول 
و حتی نحوه پرد اخت پول متغیر هستند . صد ا و 
سیما بر اساس فصل و تعد اد  پخش هر تبلیغ 
می د هد .  قرار  جد اگانه  طبقه ای  د ر  را  آن ها 
جد ولی شامل 35 طبقه که کم ترین قیمت آن 
چیزی حد ود  350 هزار تومان برای هر ثانیه 
و د ر باالترین طبقه قیمتی حد ود  49 میلیون 

تومان برای هر ثانیه د ر نظر گرفته شد ه است.
سال  از  ماه  هر  برای  سیما  و  صد ا  طرفی  از 
قیمت  که  د ارد   جد اگانه ای  تعرفه ای  جد ول 
متفاوتی د ارد . کلیت این جد ول از فرورد ین به 
اسفند  حالت صعود ی د ارد . هر تولید ی با توجه 
به جوایز یا ویژگی های خاصی که د ارد  )مثل 
تخفیفات  از  می تواند   د ستگاه(  پایین  مصرف 
خاصی مثل اضافه پخش به میزان 10 د رصد  تا 

چیزی حد ود  80 د رصد  بهره بگیرد .
به منظور حمایت حد اکثری از تولید کنند گان 
د اخلی و نیز ارائه د هند گان خد مات و کمک به 
توسعه اقتصاد ی کشور، سازمان صد ا و سیما، 
تبلیغات  حوزه  د ر  امتیازات  سایر  بر  عالوه 
به شرکت های  تشویقی خاصی  اضافه پخش 
د انش بنیان اعطا کرد ه است. بر همین اساس، 

محصوالت د انش بنیان، 80 د رصد  اضافه پخش 
تشویقی د ریافت می کنند .

و  کاال  صاحبان  از  حمایت  برای  همچنین 
خد مات که د ر راستای اصالح الگوی مصرف، 
انرژی د ر جامعه اقد ام می کنند  و نیز ترغیب 
تولید کنند گان د اخلی، صاحبان کاال و خد مات 
د انش بنیان، 30 د رصد  اضافه پخش تشویقی با 
تأیید  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
د ریافت می کنند . بر همین اساس، رقم تخفیف 
به تبلیغات محصوالت شرکت های د انش بنیان 
د اخلی رقم قابل مالحظه ای حد ود  30 تا 40 
بنیان  تبلیغات محصوالت د انش  برای  د رصد  
تولید  و ساخت د اخل برآورد  می شود  که این 
فعالیت  برای  را  کار  و  کسب  فضای  موضوع 
شرکت های ایرانی کمی آسان تر می کند  )منبع: 

اد اره کل بازرگانی صد ا و سیما(.
با  تبليغات د ر صد ا و سيما و نسبت آن 

اقتصاد  مقاومتی
بعید  است کسی اهل تماشای تلویزیون یا راد یو 
باشد  و متوجه تغییر رفتار صد ا و سیما د رباره 
تبلیغات نشد ه باشد . د ر برخی موارد  این تغییر 
رفتار آن قد ر قابل توجه است که می توان از آن 

به عنوان تغییر راهبرد  یاد  کرد .
و  نگرانی ها  که  سیما  و  صد ا  جد ید   رویکرد  
انتقاد های زیاد ی را نیز برانگیخته است، بد ون 
شک د ارای ریشه های اقتصاد ی است که باید  
به آن توجه کرد . چرا که بد ون شناخت این 
وضع  اصالح  برای  تد بیری  نمی توان  ریشه ها 
تحلیل  می رسد   نظر  به  کرد .  اتخاذ  موجود  
ریشه های اقتصاد ی شکل د هند ه وضع موجود  

پیچید گی خاصی ند اشته باشد . 
صد ا و سیما از جمله سازمان های حاکمیتی 
است که بخشی از بود جه آن از طریق د ولت 
است،  د رصد    50 حد ود   که  د یگر  بخش  و 
به  بازرگانی  آگهی های  طریق  از  می بایست 
د ست آید . البته ساخت برنامه های مشارکتی با 
سایر سازمان ها و نهاد ها نیز یکی از منابع تهیه 

بود جه برای سازمان صد ا و سیما است.
د ر چند  سال اخیر با شد ت گرفتن تحریم های 
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اقتصاد ی علیه ایران که منجر به کاهش شد ید  
د رآمد های نفتی کشور شد ، د ولت د ر تخصیص 
بود جه به سازمان صد ا و سیما با مشکل مواجه شد .

البته برخی مالحظات سیاسی نیز د ر شد ت و 
ضعف این کاهش تخصیص مؤثر بود .

کاهش شد ید  بود جه صد ا و سیما از یک طرف 
و طرح های توسعه ای و تولید ی که صد ا و سیما 
با جد یت به د نبال آن ها است، این سازمان را با 
بحران مالی رو به رو کرد . گذر از بحران مالی 
صد ا و سیما نیازمند  راهکارهای جد ید ی است 

که باید  اتخاذ گرد د .
به نظر می رسد  رسانه ملی راهی سهل و ممتنع 
توسعه ای  و  هزینه های جاری  تأمین  برای  را 
خود  برگزید ه است و آن رفتن به سمت فروش 
آنتن رسانه ملی به بخش خصوصی پولد ار است.

البته رفتن به سمت بخش خصوصی فی نفسه 
کار مذمومی نیست و راهی برای تأمین د رآمد  

و کاهش وابستگی به بود جه د ولتی است، اما 
حجم باالی نیاز صد ا و سیما به بود جه جهت 
تأمین نیازهای تولید ی، فنی، توسعه ای و جاری 
خود  که رقمی حد ود  سه هزار میلیارد  است 

می تواند  نگرانی هایی را به همراه د اشته باشد .
سیما  و  صد ا  اگر  که  این  توجه  قابل  نکته 
مقام  فرمایشات  تحقق  راستای  د ر  بخواهد  
معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد  مقاومتی 
اساسی  اقد امات  ملی  تولید   فرهنگ  ترویج  و 
و  صد ا  بود جه  تأمین  امر  این  الزمه  بــرد ارد ، 
سیما است که باید  به شکل تخصیص از سوی 
د ولت یا تأمین از طریق آگهی های بازرگانی د ر 

شبکه های مختلف صد ا و سیما انجام پذیرد .
موضوع،  بیشتر  چه  هر  شد ن  روشن  جهت 
آماری که از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت 
صد ا و سیما د ر کتاب سال د ر طی سال های 

مختلف د رج شد ه است، د ر ذیل می آید :

جد ول 1. انعقاد  2/692/000 عقد  قرارد اد  پخش آگاهی اد اره کل بازرگانی – سال 91

راد يويی )ثانيه(تلويزيون )به ثانيه(تعد اد  آگهیتعد اد  قرارد اد نوع
7/8945/972/0002/351/000 تلویزیون2/326 قرارد اد  TV- تلویزیونی
1/472 راد یویی366 قرارد اد  راد یویی- راد یویی

جد ول 2. ميزان بود جه کمک د ولت و د رآمد  بازرگانی – سال 1393

اعتبار مصوب )ميليون شرح
ريال(

د ريافتی از خزانه )ميليون 
د رصد  تحققريال(

99/5%8/636/1268/596/000کمک د ولت
147%8/900/00013/061/824د رآمد  بازرگانی

123/5%17/536/12621/657/824جمع

منبع: کتاب سال. معاونت برنامه ریزی و نظارت – اد اره کل آمار

جد ول 3. ميزان بود جه کمک د ولت و د رآمد  بازرگانی – سال 92

د ريافتی از خزانه )هزار اعتبار مصوب )هزار ريال(منابع
د رصد  تخصيصیريال(

8/530/000/0008/530/000/000100کمک د ولت
7/500/000/0007/368/632/42398/25د رآمد  بازرگانی

کتاب سال – سال 92 – معاونت برنامه ریزی و نظارت صد ا و سیما
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نمود ار 1. ميزان پذيرش پيام های بازرگانی )به ثانيه( - 
به تفکيک راد يويی و تلويزيونی - سال های 90 و 91

 نمود ار 2. ميزان کمک د ولت به صد اوسيما 
)به هزار ريال( – سال های 92 الی 96

تلويزيون و برند های تجاری
که  می د هد   نشان  شد ه  انجام  بررسی های 

برای  اقتصاد ی  بنگاه های  میان  د ر  تلویزیون 
برتر  برند    10 و  د ارد   محبوبیت  تبلیغات 
تبلیغ کنند ه د ر فصل بهار سال 96، تلویزیون را 
به عنوان گزینه اول و بعد  از آن روزنامه و مجله 
صورت  بررسی های  طبق  کرد ه اند .  انتخاب  را 
رسانه  و  بازار  تحقیقات  توسط شرکت  گرفته 
امروز )emrc( د ه برند  برتر د ر فصل بهار سال 
برای  ریال(  )میلیارد   به 19/586  نزد یک   96
تلویزیون، 239 )میلیارد  ریال( برای روزنامه و 
34 )میلیارد  ریال( برای مجله هزینه کرد ه اند . با 
توجه به این ارقام د ه برند  برتر بیش از 30 د رصد  
از تبلیغات تلویزیون را به خود  اختصاص د اد ه اند .

بر اساس این پژوهش 6 جایگاه از بین 10 برند  
برتر به اپراتورهای تلفن همراه )ایرانسل و همراه 
اول( و شویند ه ها )امو، ورنل، پریل و پرسیل( 
نشان د هند ه  می تواند   موضوع  این  د ارد .  تعلق 
رقابتی بود ن تبلیغات د ر صنعت ارتباطات باشد .

بر اساس این پژوهش، با توجه به این که حجم 
عمد ه بود جه تبلیغات د ر تلویزیون هزینه شد ه 
است، د ر برند های برتر د ر مجموع تبلیغات، اساسی 
یکسانی با تبلیغات تلویزیونی د ید ه می شود . بیش 
از نیمی از هزینه تبلیغات تلویزیونی برای 10 برند  
برتر به ترتیب به برند های همراه اول )22 د رصد (، 
پرسیل )12 د رصد (، ال جی )11 د رصد ( و پد ید ه 
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- کمک د ولت به صد ا و سیما د ر سال 94 ← 1002 میلیارد  تومان

- کمک د ولت به صد ا و سیما د ر سال 95 ← 1335 میلیارد  تومان

- کمک د ولت به صد ا و سیما د ر سال 96 ← 1598 میلیارد  تومان

منبع – ایسنا – 14 آذر 1395
جد ول 4. ميزان پذيرش پيام های بازرگانی – سال 90

نوع 

پيام بازرگانی
پخش نشد هپخش شد هپذيرش

مد ت پخش تعد اد 
مد ت پخش تعد اد )ثانیه(

مد ت پخش تعد اد )ثانیه(
)ثانیه(

179/6244/192/054170/1923/895/329/432297/021تلویزیون
100/4652/961/88696/6722/844/0213/793117/865راد یویی

کتاب سال – سال 90 – معاونت برنامه ریزی و نظارت اد اره کل ارزیابی عملکرد  صد ا و سیما
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شاند یز )10 د رصد ( تعلق د اشته است.

جد ول 5. گزارش ارزش ريالی تبليغات 10 برند  برتر 
د ر رسانه تلويزيون، رزونامه و مجله )د وره زمانی 

بهار سال 1396(

سهم هر یک از رسانه ها از کل ارزش ریالی تبلیغات 
بنگاه های اقتصاد ی )هزار ریال(

مجلهروزنامهتلویزیون
63/530/291/154707/413/853132/091/640

برند های   .)1396( تسنیم  خبرگزاری  منبع: 
تجاری چقد ر هزینه می کنند ؟

يافته های پژوهش

جایگاه  و  تبیین  د نبال  به  پژوهش  این  د ر 
تبلیغات د ر راد یو و تلویزیون بود یم. 

برای پاسخگویی به این سؤال د ر قالب چهار 
سؤال پژوهش، پژوهش هایی بر اساس معیار و 
پارامترهایی به صورت نظام مند  انتخاب شد ند  
)32 پژوهش( سپس مجد د ا طی فرایند ی د ر 
و  تلفیق  نتایج،  چهارگانه،  د سته بند ی  قالب 
ترکیب شد ند  که د ر نهایت د ر قالب یافته ها 
برای پاسخ به سؤاالت پژوهش، سنتز و فراوری 

شد ند .
سؤال اول: توجیه تأثیر ابعاد  مختلف تبلیغات 

د ستاورد  و نتايج پژوهشسالعنوان مقالهپد يد آوررد يف

د کتر محمد رضا 1
رسولی

بررسی مؤلفه های سبک 
زند گی د ر تبلیغات 

تجاری تلویزیون
1383

تبلیغات تجاری تلویزیون سبک زند گی مد رن را بیش از سبک 
زند گی سنتی نمایش می د هد . این بد ان معنا است که عناصر، 

ارزش ها و الگوهای رفتاری متناسب با سبک زند گی مرد م 
بیش از سبک زند گی سنتی به تصویر کشید ه شد ه است.

آزاد ه غروی1
ابعاد  تبلیغات د ر 

تأثیرگذاری بهینه بر 
مخاطب رسانه ملی

1396
یک تیزر تلویزیونی با د ر نظر گرفتن هد ف، پیام تبلیغ، 

روانشناسی اجتماعی تبلیغ و با د ر نظر گرفتن خالقیت و 
اید ه مناسب می تواند  تأثیر فراوانی بر مخاطب د اشته باشد .

حسین پایند ه3
بررسی یک آگهی 
تلویزیونی از منظر 
مطالعات فرهنگی

1385
پاراد ایم های رفتار زنانه د ر آگهی های تجاری تلویزیون، بازنمائی 
ارزش هایی است که برحسب گفتمان غالب د ر جامعه ما د رباره 
زن بود  که از راه های گوناگون اشاعه می شود . کثرت ایماژهایی 

که زن را به خد متکار خانم فرو می کاهند .

رهبرنیا مهریزی 4
ثانی

راهبرد های تبلیغات د ر 
هد ف اصلی از طراحی اعالن تلویزیونی، برقراری ارتباط و متقاعد  1387اعالن

ساختن مخاطبان و خانواد ه به مصرف یا پیروی از آن است.

تبلیغات د ر پرتو اسطوره مکیان5
1396و روایت

تبلیغات د ر عصر کنونی به اسطوره د ل بسته است. با 
اجرائی کرد ن این د و د ر تبلیغات میت وان د ر د نیای ذهن 

و قلب مشتری راهی باز کرد .

قوچانی، هاشم 6
نیا، اقبال

بررسی تأثیر انواع تبلیغات 
رسانه ای به عنوان یکی از 
استراتژی های بازاریابی د ر 
رفتار خرید اران خود روی 

سواری

یافته های پژوهش نشان می د هد ، تبلیغات رسانه ای د ر تأثیر 1392
بر رفتار خرید اران خود روی سواری د ارای اولویت است.

1395اقناع د ر تبلیغاتعلمی سوال7

د ر جامعه ای که تولید ، عرضه و مصرف کاال بیش از پیش 
باشه و مصرف گرایی د ر آن رو به افزایش است، تبلیغات 
جایگاه بسیار مهمی را به د ست می آورد  و تلویزیون از 
آنجایی که می تواند  حواس بینند ه را د رگیر خود  کند  

می تواند  مؤثرتر عمل نماید .

1377روانشناسی د ر تبلیغاتصاعد ی، فرید ا8
باید  د ر کنار تبلیغات صحیح، کیفیت کاال ها را بیش از 

این د ر نظر گرفت و کاالهای مرغوب را تبلیغ کرد  تا حس 
بد بینی از افراد  جامعه د ور شود  .

مبانی نفوذ پیام های احمد ی پور9
1387تبلیغاتی

برای نفوذ د ر ذهن بینند گان تلویزیون باید  به د ید گاه های آنان 
د ر مصرف د رآمد ، صرفه جویی و تجمل گرایی توجه کرد  تا 

تبلیغات مؤثرتری د اشته باشیم.

حید ری10
بررسی ارزش های 

نشانه های سبک زند گی 
ایرانی د ر تبلیغات

د ر بافت فرهنگی اکثر تیزر ها استفاد ه از سنت ها و رسوم و 1392
آیین های ملی و میهنی بیشتر به نمایش د ر آمد ه است.

رسولی11
بررسی مؤلفه های سبک 

زند گی د ر تبلیغات 
تجاری تلویزیون

1382
از میان الگوی زند گی سنتی، متوسط و مد رن، سبک 

زند گی مد رن د ر مقابل زند گی سنتی از بیشترین مؤلفه و 
زمان پخش برخورد ار بود ه است .

جد ول 6. مقاالت مرتبط با موضوع تأثير ابعاد  مختلف تبليغات بر زند گی مرد م 
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د ستاورد  و نتايج پژوهشسالعنوان مقالهپد يد  آوررد يف

سپید ه متوسل 1
1387خالقیت د ر تبلیغاتالحق

خالقیت، استفاد ه از قد رت خیال برای نمایش زند ه تر و قابل 
قبول تر محصول است. مثل ترکیب، وارونه سازی، تغییر 

پرسپکتیو، تکنیک های شوق و تحریک، استفاد ه از سمبل ها، 
استعاره، فراتر از قاب و بیرون زد ن از قاب و ...

2
عفت الساد ات 
افضل طوسی

محبوبه طاهری

استعاره تصویری، 
تجلی خالقیت د ر 

تبلیغات تجاری
1391

یکی از وجوه خالقیت د ر نتیجه ترکیب کرد ن است که به 
صورت کم یا زیاد  کرد ن یک پد ید ه، تغییر شکل د اد ن، ترکیب 
کرد ن الگوها با سایر پد ید ه ها یا اشیا است که می توان چیزی یا 

نتیجه ای د یگر را به گونه ای منحصر به فرد  پد ید  آورد .

جد ول 8. مقاالت مرتبط با موضوع خالقيت د ر تبليغات

د ستاورد  و نتايج پژوهشسالعنوان مقالهپد يد آوررد يف

علی سلیمانی شلی و 1
وجیهه طالبی

کارکرد  تبلیغات و شعارهای 
1388تبلیغاتی د ر سیستم بانکد اری

اولین گام د ر تبلیغات، شناسایی و بررسی د قیق 
مخاطبان هد ف، از جنبه های مختلف فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصاد ی است.

2
مجید  اسماعیلی

منیجه بحرینی زاد ه
کوروش زارعی

بررسی تأثیر جذابیت 
تأیید کنند گان مشهور د ر 

تبلیغات تلویزیونی بر نگرش 
مصرف کنند گان

1394
یکی از روش های جذاب و جالب د ر تبلیغات، استفاد ه 

از افراد  مشهور د ر تبلیغ است که می تواند  با تغییر 
نگرش مصرف کنند ه، او را برای خرید  بیشتر و وفاد ار 

ماند ن به تولید  تحرک کند .

تحلیل محتوای تصویر زن د ر سمیه آذر3
1395تبلیغات تلویزیونی

رسانه، با شیوه نمایش متفاوتی که از زنان و مرد ان 
ارائه می د هد ، تالش می کند ، نگرش و جهان بینی 
خاصی از نقش های جنسیتی را د ر ذهن مخاطبان 
جا کند  و این مسئله باعث تقویت موقعیت نابرابر و 
معناسازی اجتماعی د ر جهت تقلیل نقش و پایگاه 

زنان د ر جامعه می گرد د .

مریم مختاری و 4
محمد  صاد ق رجایی

بازنمایی زنان د ر تبلیغات تجاری 
نشریات به عنوان بستری برای 

شکل د هی هویت آنان
1395

این شیوه بازنمایی از زمان د ر تبلیغات تجاری زن 
جامعه ایرانی اسالمی را از مقام انسان نزول د اد ه و به 
کاالیی بد ل می کند  که مطمع نظر سود جویان است.

شهناز اصالنی مسعود  5
کیانپور

الگوی نمایش کلیشه های 
جنسیتی د ر تبلیغات 

تلویزیونی سیما
1394

آگهی های تلویزیونی اغلب نمایش جنسیت را با 
نشانه گذاری جنسیتی نیازها و کاالها همراه کرد ه و فضای 
نماد ین جنسیتی را به اند ازه نسبی و تجویزهای جنسیتی 
تعریف می کنند . شد ن فرمانبری، پس روی فرود ستانه زنان 

و پیشروی فراد ستانه مرد ان بخشی از پیام های آن است.

6
مریم ند ایی، محمد  

جلیلی، محمود  
صمد ی، د اود  حسین 

آباد ی ساوه

ارزیابی عناصر تبلیغات 
تلویزیونی بر جذب مشتریان 

با استفاد ه از مد ل آیکا
1394

تلویزیون به د لیل جذابیت ذاتی خود ، اطمینان 
خاطری برای ارائه کنند گان محصول و مارک تجاری 

است.

د کتر علی اکبر 7
فرهنگی

فرهنگ، مصرف گرایی و 
1377تبلیغات بازرگانی

با تبلیغات تجاری، کاالها هویت ویژه ای می یابند  و 
د ر روابط بازار جایگاه واالیی پید ا می کنند  و با این 
هویت، به خانه و د ل های مرد م راه پید ا می کنند .

8
بهرام رنجبریان، آرزو 
خورسند نژاد ، سید ه 
معصومه عبد اللهی

ارتباط بین اثربخشی تبلیغات 
و ارزش ویژه نام تجاری )مورد  
مطالعه تبلیغات لوازم خانگی 

سامسونگ(
1392

رفتار مصرف کنند ه تحت تأثیر عوامل متعد د ی قرار 
می گیرد  که این عوامل می تواند  بیرونی یا د رونی 
باشد ، یکی از عوامل بیرونی نقش فناورانه تبلیغات 

است که می تواند  باعث جذابیت کاال و محصول گرد د .

جد ول 7. مقاالت مرتبط با موضوع جنسيت و جذابيت د ر تبليغات بازرگانی
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د ستاورد  و نتايج پژوهشسالعنوان مقالهپد يد  آوررد يف

آسیب شناسی تبلیغات فرانک سطوتی1
1394بازرگانی د ر برنامه کود ک

تبلیغات نباید  حاوی انزواطلبی برای کود کان باشد  و هیچ 
تبلیغی نباید  مشوق کود کان به ورود  به جاهای عجیب 
و غریب شود  و مواد  تبلیغی نباید  مشوق کود کان د ر 

مصرف غذا و نوشابه، نزد یک به زمان خواب باشد .

2
د ور هام پیترز

مترجم: محمد  
مهد ی لبیبی

نقش رسانه د ر د نیای 
امروز و فرد ا، چالش ها و 

چشم اند ازها
1389

اثر رسانه ها زمانی تشد ید  می شود  که پیام رسانه ای بر 
اساس د انش روانشناسی تولید  شوند  و د ر ارائه آن ها به 
تمامی مسائل و موضوعاتی که تأثیرگذاری پیام را به 

حد اکثر می رساند  توجه کافی به عمل آید .

نقش تبلیغات د ر قاچاق هوشنگ شاد نیا3
1377کاالهای خارجی

انواع تبلیغات غیر مستقیم موجب رواج مصرف کاال های 
خارجی ناشناخته د ر جامعه می شوند  و حتی برخی از 

کاال های ممنوعه مثل سیگار های خارجی که تبلیغ آن ها 
ممنوع است، کاربرد  مؤثرتری د ارند .

د اتیس خواجه ییان4
چالش های مد یریت 

تلویزیون د ر عرصه تبلیغات 
رسانه ای

1391

آن چیزی که می تواند  سهم تلویزیون را از بازارهای 
تبلیغاتی حفظ کند ، تحلیل صحیح تحوالتی است که 
با سرعت شتابان د ر صنعت تبلیغات رسانه ای د ر حال 
وقوع است. بی شک سهم تلویزیون از این بازار تبلیغات، 

متناسب با نقشی خواهد  بود  که د ر سبد  مصرف رسانه ای 
مخاطبان د ر آیند ه ایفا خواهد  کرد .

جد ول 9. مقاالت مرتبط با موضوع چالش ها و آسيب های تبليغات

اعظم عاشوری3

بررسی اثربخشی 
خالقیت د ر تبلیغات 

بر ماند گاری د ر 
ذهن مخاطب 

مبتنی بر ویژگی های 
جمعیت شناسی

یافته های پژوهش مؤید  این موضوع است که: خالقیت د ر 1395
تبلیغات بر ماند گاری د ر ذهن مخاطب تأثیر د ارد .

1393نقش ترس د ر تبلیغاتزهرا جورابلو4
تمامی کنش های ما، واکنشی به یکی از د و مورد  تهد ید  یا 

پاد اش به صورت 50 - 50 است. این پژوهش ثابت کرد ه است 
که واکنش های تهد ید ی شد ید تر از واکنش های پاد اشی است .

5

محمد  رضا حسینی
جمال خان 

محمد ی

هژمونی تبلیغات 
تلویزیونی د ر زند گی 

روزمره شهروند ان
1395

د ر تبلیغات تلویزیونی عموما یک سبک زند گی مد رن که مبتنی 
بر مهارت، تخصص، عقل گرایی و تولید  ثروت است، مد نظر قرار 
د اد ، که د ر این سبک زند گی بر مصرف بیشتر نیز تأکید  د ارد .

6

محمد  رضا تقوی 
نژاد  د یلمی

احمد  رضا قوامی
شهناز کما لی

رابطه تبلیغات و 
1372توسعه ملی

برای توسعه باید  سنت ها و ارزش های منفی را کاهش د اد  و 
این د قیقا وظیفه اساسی وسایل ارتباط جمعی و رسانه های 

گروهی است.

مبانی نفوذ پیام های مراد  احمد ی پور7
برای نفوذ بر ذهن مخاطب باید  از زبان ویژه رسانه بهره برد ، بد ین 1387تبلیغاتی

منظور باید  پیام مورد  نظر را به زبان رسانه خود  ترجمه کنیم.

8
فرزانه سجود ی

زهرا نامور

بررسی کارکرد  متنی 
و ارتباطی تبلیغات 
بازرگانی راد یویی 

1385
آگاهی یافتن نویسند گان متون راد یویی تبلیغی و غیر تبلیغی از 
عوامل متنی و ارتباطی و به کارگیری صحیح آن ها می توانند  از 

راهکارهای مؤثر د ر خلق و تولید  برنامه های مطلوب تر راد یویی باشد .
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بر زند گی مرد م
تلویزیون  تجاری  تبلیغات  که  می د هد   نشان 
سبک زند گی مد رن را بیش از سبک سنتی 
نمایش می د هد . این بد ان معنا است که عناصر، 
ارزش ها و الگوهای رفتاری متناسب با سبک 
زند گی مرد م بیش از سبک سنتی به تصویر 
کشید ه شد ه است )محمد  رضا رسولی، 1383(.

همچنین طبق پژوهش مشخص شد  که یک 
تیزر تبلیغاتی تلویزیونی با د ر نظر گرفتن هد ف، 
پیام تبلیغ، روانشناسی تبلیغ و با د ر نظر گرفتن 
خالقیت و اید ه مناسب تأثیر فراوانی بر مخاطب 

د ارد .
از منظر مطالعات فرهنگی، پاراد ایم های رفتار 
زنانه د ر آگهی های تجاری تلویزیون، بازنمایی 
ارزش هایی است که بر حسب گفتمان غالب د ر 
جامعه ما د رباره زن بود گی از راه های گوناگون 
اشاعه می شود ، کثرت ایماژهایی که زن را به 

خد متکار خانه فرو می کاهد .
د ر  تبلیغات  »راهبرد های  پژوهش  اساس  بر 
اعالن«، هد ف اصلی از طراحی اعالن تلویزیون، 
مخاطبان  ساختن  متقاعد   و  ارتباط  برقراری 
است  آن  از  پیروی  یا  به مصرف  و خانواد ه ها 

)رهبرنیا، مهریزی ثانی، 1387(.
باید  د ر کنار تبلیغات صحیح، کیفیت کاالها را 
بیش از این د ر نظر گرفت و کاالهای مرغوب را 
تبلیغ کرد  تا حس بد بینی از افراد  جامعه د ور 

شود  )صاعد ی. 1377(.
از آن جا که تبلیغات د ر عصر کنونی به اسطوره 
و روایت د ل بسته است، با اجرایی کرد ن د و 
عنصر اسطوره و روایت د ر تبلیغات می توان د ر 

د نیای ذهن و قلب مشتری راهی باز کرد .
برای نفوذ د ر ذهن بینند گان تلویزیون باید  به 
د ید گاه های آنان د رباره مصرف، د رآمد ، صرفه 
تبلیغات  تا  کرد   توجه  تجمل گرایی  و  جویی 

مؤثرتری د اشته باشیم )احمد ی پور، 1387(.
بر اساس پژوهش های انجام شد ه د ر خصوص 
مشخص  سواری  خود روی  خرید اران  رفتار 
خرید اران  رفتار  بر  رسانه ای  تبلیغات  گرد ید ، 
خود روی سواری تأثیر د اشته و خرید اران آن را 

د ر اولویت خرید های خود  قرار د اد ند .
تولید ، عرضه و مصرف کاال  د ر جامعه ای که 
افزایش  به  رو  مصرف گرایی  و  پیش  از  بیش 
است، تبلیغات جایگاه بسیار مهمی را به د ست 
از آن جایی که می تواند   تلویزیون  می آورد  و 
می تواند   کند ،  خود   د رگیر  را  بینند ه  حواس 
مؤثرتر عمل نماید ، به ویژه زمانی که از اصول 
سوال،  )علمی  گرد د   استفاد ه  صحیح  اقناعی 

.)1395
تبلیغات  د ر  زند گی  مؤلفه های سبک  بررسی 
میان سه  از  نشان می د هد ،  تلویزیون  تجاری 
مد رن(  و  متوسط  )سنتی،  نظر،  مورد   الگوی 
سبک زند گی مد رن د ر مقابل زند گی سنتی 
از بیشترین مؤلفه و زمان پخش د ر تلویزیون 

برخورد ار بود ه است )رسولی، 1382(.
زند گی  سبک  نشانه های  ارزش های  بررسی 
ایرانی د ر تبلیغات پخش شد ه از صد ا و سیما 
مؤید  این نکته است که د ر بافت فرهنگی اکثر 
تیزرها، استفاد ه از سنت ها و رسوم و آئین های 
ملی و میهنی بیشتر به نمایش د ر آمد ه است و 
د ر برخی از آن ها، این نگاه باستانی با اشاراتی 
از ارزش های د ینی همراه بود ه است )حید ری، 

.)1392
و  جنسيت  تأثير  توجيه  د وم:  سؤال 

جذابيت د ر تبليغات بازرگانی
یکی از روش های جذاب و جالب د ر تبلیغات 
تبلیغ  د ر  افراد  مشهور  از  استفاد ه  تلویزیونی، 
است، که می تواند  با تغییر نگرش مصرف کنند ه، 
او را برای خرید  بیشتر و وفاد ار ماند ن به شرکت 
منیژه  پور،  اسماعیل  )مجید   کند   تحریک 

بحرینی زاد ه، کوروش زارعی(.
رسانه، با شیوه نمایش متفاوتی که از زنان و 
و  نگرش  ارائه می د هد ، تالش می کند   مرد ان 
جهان بینی خاص از نقش های جنسیتی را د ر 
ذهن مخاطبان تثبیت کند  و این مسئله باعث 
تقویت موقعیت نابرابر و معناسازی اجتماعی 
د ر جهت تقلیل نقش و پایگاه زنان د ر جامعه 

می گرد د  )وهد ی زاد ه، آذر براگزاز، 1395(.
این شیوه بازنمایی از زنان د ر تبلیغات تجاری، 
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انسانی  از مقام  را  ایرانی- اسالمی  زن جامعه 
تنزل د اد ه و به کاالیی بد ل می کند  که »مطمع 
رجایی،  )مختاری،  است  سود جویان«  نظر 

.)1395
آگهی های تلویزیونی اغلب نمایش جنسیت را 
با نشانه گذاری جنسیتی نیازها و کاالها همراه 
اند ازه  به  را  نماد ین جنسیتی  فضای  و  کرد ه 
نسبی و تجویز جنسیتی تعریف می کنند  که 
مناسکی شد ن فرمانبری، پس روی فرود ستانه 
از  بخشی  مرد ان  فراد ستانه  پیشروی  و  زنان 
پیامد های آن است. )اصالنی، کیانپور، 1394(.

تلویزیون به د لیل جذابیت ذاتی خود ، اطمینان 
خاطری برای ارائه کنند گان محصول و مارک 

تجاری است.
ویژه ای  هویت  کاالها  تجاری،  تبلیغات  با 
پید ا  بازار جایگاه واالیی  می یابند  و د ر روابط 
می کنند  و با این هویت، به خانه ها و د ل های 

مرد م راه پید ا می کنند  )فرهنگی، 1377(.
یکی از عوامل بیرونی که بر رفتار مصرف کنند ه 
تبلیغات  فناورانه  نقش  د ارد ،  سزایی  به  تأثیر 
است که می تواند  بحث جذابیت کاال و محصول 
عبد الهی،  نژاد ،  خورسند   )رنجبریان،  گرد د  

.)1392
د ر  مؤثر  عوامل  از  یکی  قرعه کشی  و  شانس 
جذابیت بخشی به تبلیغات راد یو و تلویزیونی 
است که موجب فروش محصوالت می گرد د . د ر 
سال های اخیر به ویژه د ر کمپین های تبلیغاتی 
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری د اخل کشور 
به وفور د ید ه شد ه که با استفاد ه از شیوه اقناعی 
پیام، مخاطب را به سمت بانک ها و مؤسسات 

مالی می کشاند  )گیویان، احمد ی، 1392(.
سؤال سوم: توجيه خالقيت د ر تبليغات 

تلويزيونی
خالقیت استفاد ه از قد رت خیال برای نمایش 
مثل  است،  محصول  قبول تر  قابل  و  زند ه تر 
پرسپکتیو،  تغییر  ســازی،  ــه  وارون ترکیب، 
از  استفاد ه  تحریک،  و  شوک  تکنیک های 
سمبل ها، استعاره، فرار از قاب و بیرون زد ن از 

قاب و ... )متوسل الحق، 1387(.

یکی از وجوه خالقیت، د ر نتیجه ترکیب کرد ن 
است که به صورت کم یا زیاد  کرد ن یک پد ید ه، 
تغییر شکل د اد ن، ترکیب کرد ن الگوها با سایر 
یا  چیزی  می توان  که  است،  اشیا  یا  پد ید ها 
فرد   به  گونه ای منحصر  به  را  د یگر  نتیجه ای 

پد ید  آورد  )افضل طولی، طاهری، 1391(.
ذهن  د ر  ماند گاری  بر  تبلیغات  د ر  خالقیت 

مخاطب تأثیر د ارد .
بر اساس پژوهش »نقش ترس د ر تبلیغات«، 
مخاطب اساسا فقط یک چیز را د ر هر تبلیغی 
خیلی خوب به خاطر می سپارد ، سعی کنید  آن 

چیز، ترس باشد  )جورابلو، 1393(.
بررسی کارکرد های متنی و ارتباطی تبلیغات 
نویسند گان  می د هد ،  نشان  راد یویی  بازرگانی 
متون راد یویی با به کارگیری صحیح و خالقانه 
می توانند  د ر خلق و تولید  برنامه های مطلوب 

تبلیغات راد یویی برخورد ار باشند . 
برای نفوذ بر ذهن مخاطب باید  از زبان ویژه 

رسانه، به صورت خالقانه بهره برد .
بد ین منظور باید  پیام مورد  نظر را به زبان رسانه 

خود  ترجمه کنیم.
نشان  ملی  توسعه  و  تبلیغات  رابطه  بررسی 
می د هد ، برای توسعه باید  سنت و ارزش های 
منفی را کاهش د اد  و این د قیقا وظیفه وسایل 

ارتباط جمعی رسانه های گروهی است.

و  چالش ها  توجيه،  چهارم،  ســؤال 
آسيب های تبليغاتی

د ر  بازرگانی  تبلیغات  آسیب شناسی  بررسی 
نباید   تبلیغات  می د هد ،  نشان  کود ک  برنامه 
هیچ  و  باشد   کود کان  برای  انزواطلبی  حاوی 
تبلیغی نباید  مشوق کود کان به ورود  به جاهای 
نباید   تبلیغی  موارد   و  شود   غریب  و  عجیب 
مشوق کود کان د ر مصرف غذا و نوشابه، نزد یک 

به زمان خواب باشد  )سطوتی، 1394(.
اثر رسانه زمانی تشد ید  می شود  که پیام رسانه ای 
بر اساس د انش روانشناسی تولید  شوند  و د ر 
ارائه آن ها به تمامی مسائل و موضوعاتی که 
تأثیرگذاری پیام را به حد اکثر می رساند  توجه 
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کافی به عمل آید  )پیترز، 1389(.
تبلیغات رسانه ای د ر  از چالش هایی که  یکی 
که  است  آن  د ارد ،  خارجی  کاالهای  قاچاق 
ناشناخته  خارجی  کاالهای  مصرف  موجب 
از کاالهای  د ر جامعه می شود  و حتی برخی 
ممنوعه مثل سیگارهای خارجی که تبلیغ آن ها 
)شاد نیا،  د ارند   مؤثرتری  کاربرد   است،  ممنوع 

.)1377
یکی از چالش هایی که مد یریت تلویزیون د ر 
عرصه تبلیغات رسانه ای د ارد ، آن چیزی است 
بازارهای  از  را  تلویزیون  سهم  می تواند   که 
صحیح  تحلیل  آن  و  کند   حفظ  تبلیغاتی 
تحوالتی است که با سرعت شتابان د ر صنعت 
تبلیغات رسانه ای د ر حال وقوع است )خواجه 

نیان، 1391(.
راد یو  تبلیغات  د ر  که  آسیب هایی  جمله  از 
تصویر  به  شود   توجه  آن  به  باید   تلویزیونی 
کشید ن نشانه های د ینی د ر تبلیغات بازرگانی 
است، بهره گیری از محمل های د ینی، به ویژه 
د ر ایام و مناسبت های مذهبی و د ینی ممکن 
است به عمق معنای د ین لطمه بزند  )حکیم ارا،  

طباطبایی، وکیلی، 1391(.
منابع

مقاالت، . 1 »مجموعه   .)1377( اکبر.  علی  فرهنگی، 
نخستین همایش صنعت تبلیغات«. وزارت فرهنگ 

و ارشاد  اسالمی. به اهتمام: کوروش اسعد ی بیگی.
علمی سوال، فاطمه. )1395(. »اقناع د ر تبلیغات«. . 2

حوزه  د ر  جامعه  توانمند سازی  ملی  کنگره  اولین 
جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی 
مهارت های  توانمند سازی  مرکز  تهران،  فرهنگی.  و 

فرهنگی و اجتماعی جامعه.
العوینی، محمد  علی. )1379(. »امپریالیسم تبلیغی . 3

یا تبلیغات بین المللی، ترجمه محمد  سپهری، تهران، 
سازمان تبلیغات اسالمی.

کاویانی، محمد . )1380(. »تبلیغات و جنگ روانی. . 4
مجله حوزه و د انشگاه تهران: زمستان 1380، شماره 

.29
هالستی، کی جی. )1372(. »تبلیغات و نقش آن . 5

د ر سیاست خارجی، ترجمه حسین حسینی، تهران، 
د انشگاه امام حسین )ع(

آوینی، سید  مرتضی. )1368(. »مقد مه ای بر معنای . 6
تبلیغات«. مجله سوره. شماره چهارد هم. د وره اول 

فرخ. هاشم نیا و شهرام. اقبال رویا )1392(. »بررسی . 7
از  یکی  عنوان  به  رسانه ای  تبلیغات  انــواع  تأثیر 

استراتژی های بازاریابی د ر رفتار خرید اران سواری.
جهانی . 8 زبان  تصویر،   .)1383( فرناز.  ثالث،  شهید  

تبلیغات. ماهنامه روابط عمومی. شماره 22. مهر و 
آبان 83.

ارد بیلی، هاله؛ تقوی نژاد  د یلمی، محمد رضا؛ قوامی، . 9
احمد رضا و کمالی، شهناز. )1372(. »رابطه تبلیغات 

و توسعه ملی«. مجله رسانه.
کوک، گای )بی تا(. »گفتمان تبلیغات«. ترجمه زینب . 10

محمد  ابراهیمی. مجله رسانه. سال د هم. شماره د وم.
مؤلفه های . 11 »بررسی   .)1383( محمد رضا.  رسولی، 

علوم  فصلنامه  تجاری«.  تبلیغات  د ر  زند گی  سبک 
اجتماعی.

»ابعاد  . 12  .)1396( محمد .  زاد ه،  اعظم  و  آزاد ه  غروی، 
تبلیغات د ر تأثیرگذاری بهینه بر مخاطب رسانه ملی.

رسانه. . 13 مد یریت  المللی  بین  همایش  چهارمین 
.)1396(

آگهی . 14 یک  »بررسی   .)1394( حسین.  پایند ه، 
فصلنامه  فرهنگی«.  مطالعات  منظر  از  تلویزیونی 

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
15 . .)1387( سمیه.  ثانی،  مهریزی  و  زهرا  رهبرنیا، 

»راهبرد های تبلیغات د ر اعالن«. نشریه هنرهای زیبا. 
شماره 36، زمستان 1387.

مکیان، سمیه ساد ات. )1389(. »تبلیغات د ر پرتو . 16
اسطوره و روایت، مجله توسعه مهند سی بازار« شماره 

سیزد هم. بهار 1389.
صاعد ی، فرید ا. )1377(. »روان شناسی تبلیغات«. . 17

مجله روابط عمومی. شماره ویژه تابستان 1377.
پیام های . 18 نفوذ  پور، مراد . )1387(. »مبانی  احمد ی 

تبلیغاتی«. پایگاه مقاالت علمی مد یریت.
اصالنی، شهناز و کیانپور، مسعود . )1394(. »الگوی . 19

نمایش کلیشه های جنسیتی د ر تبلیغات تلویزیونی 
 ،2 شماره   ،13 سال  زنان.  مطالعات  مجله  سیما. 

تابستان 1394.
20 . .)1395( صاد ق.  محمد   رجایی،  و  مریم  مختاری، 

»بازنمایی زنان د ر تبلیغات تجاری نشریات به عنوان 
بستری برای شکل گیری هویت آنان. مجله مطالعات 
پاییز   35 شماره   ،17 سال  ارتباطات.   – فرهنگ 

.1395
مهد ی زاد ه، شراره و آذر براء گزاز، سمیه. )1395(. . 21

»تحلیل محتوای تصویر زن د ر تبلیغات تلویزیون«. 
مجله مطالعات زن و خانواد ه. د وره 4. شماره 1. بهار 

و تابستان 1395.
و . 22 منیجه  زاد ه،  بحرینی  مجید ؛  پــور،  اسماعیل 

جذابیت  تأثیر  »بررسی   .)1394( کوروش.  زارعی، 
بر  تلویزیونی  تبلیغات  د ر  مشهور  تأیید کنند گان 
مجله  تبلیغ«.  به  نسبت  مصرف کنند گان  نگرش 

سازمان مد یریت صنعتی. 12 مرد اد  1394.
عاشوری، اعظم. )1395(. »بررسی اثربخشی خالقیت . 23

د ر تبلیغات بر ماند گاری د ر ذهن مخاطب مبتنی بر 
ویژگی های جمعیت شناسی.
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و . 24 محمود   صمد ی،  محمد ؛  جلیلی،  مریم؛  نوائی، 
حسین اباد ی ساد ه، د اود . )1394(. د ومین کنفرانس 
ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین 

د ر علوم انسانی. 22 خرد اد  1394.
25 . .)1389( وجیهه.  طالبی،  و  علی  شبلی،  سلیمانی 

»کاربرد  تبلیغات و شعارهای تبلیغاتی د ر سیستم 
بانکد اری. مجله بانک. تابستان 1389.

جورابلو، زهرا. )1394(. »نقش ترس د ر تبلیغات«. . 26
مجله توسعه مهند سی بازار. شماره 46. 1394 

حسینی، محمد رضا؛ محمد ی، جمال خان و جد ی، . 27
د ر  تلویزیونی  تبلیغات  »هژمونی   .)1395( عبد اله. 
زند گی روزمره شهروند ان. سومین همایش بین المللی 

مد یریت رسانه.
عبد الهی، . 28 و  آرزو  نژاد ،  خورسند   بهرام؛  رنجبریان، 

اثربخشی  بین  »ارتباط   .)1392( معصومه.  سید ه 
تبلیغات و ارزش ویژه نام تجاری. مجله چشم اند از 

مد یریت بازرگانی. شماره 14. تابستان 1392.
و . 29 فرهنگی  »تبلیغات   .)1388( فیروزه.  عظیمی، 

فرهنگ تبلیغات«. نشریه د انش تبلیغات شماره 29، 
خرد اد  و تیر 1388.

آوات. . 30 رضانیا،  و  کامل  د لپسند ،  کمال؛  پناه،  خالق 
)1391(. »رسانه ها و اسطوره مصرف گرایی«.

د ر . 31 »خالقیت   .)1387( سپید ه.  الحق،  متوسل 
تبلیغات«. کتاب ماه هنر. آبان 1387.

خواجه ئیان، د اتیس. )1391(. »چالش های مد یریت . 32
تلویزیون د ر عرصه تبلیغات رسانه ای«

»بررسی . 33  .)1385( زهراو  نامور،  و  فرزان  سجوی، 
بازرگانی  تبلیغات  ارتباطی  و  متنی  کارکرد های 
راد یویی«. نشریه زبان و زبان شناسی. انجمن زبان 

شناسی ایران. 
میرشاهی، سعید . )1387(. »روشی تازه برای تحلیل . 34

تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون«. مجله توسعه مهند سی 
بازار. شماره چهارم. زمستان 1386.

محبوبه. . 35 طاهری،  و  الساد ات  عفت  طولی،  افضل 
د ر  خالقیت  تجلی  تصویری،  »استعاره   .)1391(
پژوهشی   – علمی  فصلنامه  د و  تجاری«.  تبلیغات 

د انشگاه هنر. شماره 10، پاییز و زمستان 1391.
سطوتی، فرانک. )1394(. »آسیب شناسی تبلیغات . 36

بازرگانی د ر برنامه های کود ک«.
پیترز، د ورهام. )1389(. »نقش رسانه ها د ر د نیای . 37

ترجمه  چشم اند ازها«.  و  چالش ها  فرد ا،  و  امروز 
محمد  مهد ی لبیبی. ماهنامه علمی تخصصی صد ای 

جمهوری اسالمی ایران. سال هشتم. شماره 51.
شاد نیا، هوشنگ. )1377(. »نقش تبلیغات د ر قاچاق . 38

کاالهای خارجی. مجله بررسی های بازرگانی.
میرزایی، ح و امینی، س. )1385(. »تحلیل محتوای . 39

طبقه  بر  تأکید   با  تلویزیون  بازرگانی  پیام های 
اجتماعی و سبک زند گی«.

ششم، . 40 سال  ارتباطی،  و  فرهنگی  مطالعات  مجله 
شماره 2، پاییز. صص 135 - 153.
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