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  چکیده
اد است که هدف آن ایج هاي ارتباطیطات، تبلیغات تجاري شکلی از پیاماز منظر علم و دانش ارتبا

کنندگان و در نهایت خرید خدمت یا کاالیی است که در یک رسانه نگرش مثبت در مخاطبان یا مصرف
ترین ه عنوان گستردهاز آنجا که تبلیغات تلویزیونی ب. رویج و تبلیغ آن اقدام شده استخاص، نسبت به ت

به  نحوه ارائه و مطالعه آند، اقتصادي دارطه مستقیمی با توسعه شبکه تبلیغاتی در حوزه اقتصادي راب
 لذا در این رابطه، هدف اصلی این پژوهش. تاثیرگذار خواهد بودجتماعی و فرهنگی نیز توسعه اهداف ا

عمدتا کدامند؟ و چگونه کیفیت یا هاي اصلی در تبلیغات تلویزیونی پاسخ به این سواالت است که نشانه
شناسی نوعی کنند؟ از آنجایی که نشانهشناسی نمود پیدا مینشانه ود آن در استفاده از رمزگانعدم وج

آگهی  10 به این ترتیب. در این تحقیق استفاده شده استگیري هدفمند از نمونه، تحلیل کیفی است
  بررسی  ماهه 3اد خوراکی در بازه زمانی محصوالت بهداشتی و موخدمات دولتی،  پرتکرار از تبلیغات

هاي پخش شده هایی است که از میان جامعه آماري آگهی برگزیده مشتمل بر آگهیاي هنمونه. شوندمی
زل و که اغلب افراد جامعه در منشب  23الی  19ات ساعاند زیرا در ترین بودهدر زمان مورد نظر پربیننده

 تکابتدا تک ، هشت رمز پراهمیت در ارتباطاتبا نشان دادن . در حال استراحت هستند پخش شده است
رسی فراوانی و درصد کاربرد و سپس با بر مفاهیم مطرح شده در الگوي پیرس تحلیل ها از نظرآگهی
شود نتیجه گرفته می در نهایت .دشوموفقیت بیشتر برخی از تبلیغات در جلب مخاطب محرز میا، هنشانه
 گرفتن که با در نظر استدادن مسائل  شرط اصلی موفقیت تبلیغات قابل اعتماد بودن و واقعی نشانکه 

  .نائل شد توان به این مهمسریعتر می هبحث شد عوامل
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  مقدمه - 1
و مبناي نظري آن را اصول فکري و  ها و قواعد ایدئولوژیکی استآنجا که تبلیغات، مبتنی بر ارزش از

هاي رود که در چارچوب آموزهمی دهد، از نهادهاي اجتماعی انتظاریل میاجتماعی آن کشور تشک
از جمله . براي آنها مد نظر قرار گیرد هاي خاصی نیزفرهنگی فعالیت کنند و بر این اساس اهداف و آرمان

اط وسائل ارتب«قانون اساسی تحت عنوان  چنانچه، در مقدمه. ملی یا صدا و سیما است این نهادها، رسانه
باید در جهت روند تکاملی انقالب اسالمی در خدمت ...«ذکر شده است که رادیو و تلویزیون » جمعی

هاي متفاوت بهره جوید و از اشاعه فرهنگ اسالمی قرار گیرد و در این زمینه از مواجه مناسب اندیشه
در تحقیقی  ).28: 1391، انعبداللهی(»کند بی و ضد اسالمی جداً پرهیزهاي تخریاشاعه و ترویج خصلت

خانواده انجام  مصرف تأثیر آن بر الگوي و میزان خصوص تبلیغات در مخاطبان نگرش مورد نحوه که در
خرید کاالي بهت مبادرا، ه اند که در پی مشاهده آگهیدرصد پاسخگویان اذعان کرده 77ت، گرفته اس

. یاد تبلیغات است، حاکی از تأثیرگذاري زاین پژوهش .)1382 فر،منصوري(انددر تلویزیون نموده شدهتبلیغ
بر این اساس آنچه در این  .گیردتري مورد کنکاش قرار نگاه عمیق ها باهیآگ رو ضرورت دارد تااز این

ه از سایر در تبلیغات تلویزیونی ک هاپژوهش مد نظر است پاسخ به این سئواالت است که کدام نشانه
شناسی عدم وجود آن در استفاده از رمزگان نشانهچگونه کیفیت یا و  اندد، اصلیآینموارد بیشتر به نظر می

 کنندهتماعی منعکستبلیغات تجاري به منزله شکلی از ارتباطات اجاز آنجا که . کنندنمود پیدا می
نش ه واکاندیشند، چه چیزي آنها را بیافتن پاسخ این سواالت که افراد چگونه میایدئولوژي جامعه است، 

را ممکن خواهد فروش کاال قطعاً موفقیت هر چه بیشتر ت، تفسیر و بازخوانش پیام چگونه اسو  داردمیوا
  .ساخت

  روش تحقیق - 2
گیري کمی  هاي معمول نمونهتوان از شیوهشناسی نوعی تحلیل کیفی است، قاعدتاً نمیاز آنجا که نشانه

توان براي جمعیتی که هاي کیفی را نمیحاصل از پژوهشاین نتایج  بنابر. بدین منظور استفاده کرد
همچنین محققان معتقدند که در اغلب مطالعات . بینی نمودنمونه از درون آن انتخاب شده است، پیش

 پروژهها بستگی به اهداف آن تخاب نمونهشود؛ یعنی انگیري هدفمند استفاده میکیفی، از شیوه نمونه
از  محصوالت بهداشتی و مواد خوراکی ،آگهی از خدمات دولتی 10تعداد  ت،علبه همین . تحقیقاتی دارد

هاي مختلف از شبکه 1394ماه  تا ابتداي خرداد زمانی ابتداي اردیبهشت هایی که در فاصلهمیان آگهی
هاي مورد نحوه انتخاب آگهی. اي مورد بررسی قرار گرفتالیهشناسی ، بر اساس نشانهشدسیما پخش 

ها در همه اص از آنجایی که اغلب آگهیانتخاب شبکه خ .ها بوددر میان برنامه یزان تکرار آنهام، نظر
هایی است که از میان  هاي برگزیده مشتمل بر آگهینمونه. شد از اهمیت برخوردار نیستآنها تکرار می

ر اساس قرارداد در ب. اندترین بودهپربیننده ،هاي پخش شده در زمان مورد نظرآماري آگهی جامعه
تا  7ان در ایران از ساعت ؛ اما این زم کشورهاي مختلف زمان پربیننده معموالً با هم اندکی تفاوت دارد

حاضر تنها هشت رمز یا نشانه مهم در ارتباطات بررسی شده پژوهش در  .شب مشخص شده است 23
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و سپس در گام  تحلیل ،ه پیرسیها از نظر مفاهیم مطرح شدبدین مفهوم که ابتدا تک تک آگهی. است
  . استدست آمده ه فراوانی و درصد آنها ب، بعدي با تهیه جدول

  
  پیشینه تحقیق - 3

تأثیر آن بر   و میزان  تبلیغات درباره  مخاطبان  مورد نحوه نگرش در) 1385(فرکه منصوريدر تحقیقی 
ها  ند که در پی مشاهده آگهیدنمو درصد پاسخگویان اذعان 77است،  خانواده انجام داده  مصرف  الگوي

این یافته اخیر، حاکی از تأثیرگذاري زیاد تبلیغات . اند در تلویزیون کرده  شده  تبلیغ  خرید کاالي  به  مبادرت
نماید که نظام سرمایداري نظام اقتصادي در تحقیق خود به این مسئله اشاره می) 1381(زاده عبداهللا .است

ظر وي تبلیغات همزاد نظام بینی خاص است و از ندیشه مبتنی بر جهانو انفرهنگ  صرف نیست بلکه
این رهاورد بدون انجام  .هاي آنان استها و ارزششک حامل ایدهداري غربی است که بیسرمایه

. اه خویش تبدیل نموده استمطاالت بنیادین به سایر باورها راه پیدا کرده و مردم را به مقلدان ناخودآگ
تجاري را از منظر نقد  هاياي انجام گرفته از این نوع، آگهیهدر یکی از اولین پژوهش )1385(پاینده

 هاي بررسی شده در مجموع در خدمتدهد که آگهینتایج تحقیق وي نشان می. ادبی تحلیل کرده است
بلیغاتی تهاي که آنچه مسلم است این است که آگهی کندبازتولید گفتمان مسلط جامعه است و اشاره می

مصرفی  مورد توجه قرار گرفته است که نه فقط بر فرهنگ » سازفرهنگ«اي از یک سو به مثابه پدیده
ابزار خوانش «گذارد و از سوي دیگر به منزله ل زندگی و روابط آنان نیز اثر میمردم، بلکه بر روي شک

فرهنگی جوامع مختلف را  هايتتوان بسیاري از داللتلقی شده است که از طریق آنها می» فرهنگ
سردرگمی در کند ه طور خالصه این موارد را بیان میب نیز از مضرات تبلیغ) 1999(ترو. تحلیل کرد

آنها . هاي فرهنگی آنانترویج تقلید از کشورهاي غربی و ارزش، گرایی و تجملج مصرفتروی ،انتخاب
و این در نهایت منجر به  کننده باشد یک تبلیغ دروغ و گمراهتوانند تصور کنند که ممکن است نمی

 نیز) 1994(1چنگ.  به مصرف هر چه بیشتر می گردد گیري کذایی شخصیت کودك و تمایل ويشکل
. بررسی کرد 1992تا  1982هاي هاي فرهنگی به نمایش درآمده در مجالت کشور چین، بین سالارزش

این  هاي غالب درارزش» کیفیت«و » تکنولوژي«، »مدرنیته«هاي  تحقیق وي نشان داد که ارزش
ور چین نیز جزء است که فرهنگ کش اي به کار رفته توسط چنگ اینه علت انتخاب ارزش. است  مجالت
اند، به عمل آوردهها بندي که از این ارزشدر تقسیم دیدگاه چنگ،بر اساس . هاي شرقی استفرهنگ

- کند و نیز ارزشاي یک کاال یا خدمت را برجسته میهگرایانه که اغلب ویژگیهاي فایدهآنها را به ارزش
 2ویویان ).5: 1994 چنگ،(اندتقسیم کرده» مدرنیته«و » ردگراییف«، »گرایی جمع«هاي نمادین، از قبیل 

به ارائه اطالعات و ها را قادر است که درآمد ناشی از تبلیغات تجاري، رسانهنیز اذعان داشته ) 1991(
ي و انتخاب در مخاطب و دمکراسی گیرکند که باعث افزایش قدرت تصمیمجامعه میها در تبادل اندیشه

                                                
1- Cheng 
2- Vivian, J. 
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نظر بارت از داللت صریح و ضمنی،  براي روشن کردن مفهوم مد نیز) 2003(1هال. شوددر جامعه می
وي، داللت صریح، سطح معنایی ساده، اولیه و توصیفی است که اغلب  آورد؛ به گفتهپوشاك را مثال می

هایی وجود دارند که دال) داللت ضمنی(در سطح دوم ). لباس، جین(اند در مورد معناي آن موافقمردم 
در  بودن، غیررسمی بودن نیزهایی مانند وقار، رسمی ؛ یعنی دالاست» زبان مد«ویه داراي معناي ثان

هاي ر، آگهیاز این منظ .این معناي ثانویه، دیگر یک سطح توصیفی نیست. کندپیدا می اینجا معنی
-مها و پیامثابه عناصر فرهنگی، حامل نشانه تجاري فقط ابزاري براي معرفی کاالها نیست، بلکه به

اي هبه بیان دیگر، خوانش آگهی. کنندفرهنگی یک جامعه را بازنمایی می ها و باورهاياند که ارزش هایی
فرهنگی، هنجارها و هاي ارزش هایی در این باره است که چگونهتجاري، به دست آوردن ژرف نگري

نه باعث تولید شود و این که تبلیغات تجاري چگوهاي تجاري منعکس میاي در آگهیباورهاي کلیشه
  .گذاردامعه بزرگتر در طی زمان تأثیر میشود و بر مخاطبان و جمعنی می

  
  چارچوب نظري - 4

چارلز سندرز و ) 1857-1913(شناس سوئیسیزبان2در قرن بیستم افرادي چون فردینان دو سوسور
افرادي بودند که ) 1901-1979(4و سپس چارلز ویلیام موریس) 1839-1914(فیلسوف آمریکایی  3پیرس

  هاي زبانی را مبناي  سوسور قصد داشت نشانه. شناسی به تحقیق پرداختندبه گونه متفاوتی در نشانه
این راه دانش جدیدي را سامان بخشد  هاي زبانی بحث کند و از شناسی قرار دهد و از نشانهزبان

شناسی را آغاز  میالدي بحث نشانه 60و  50هم زمان با سوسور در دهه ، پیرس نیز). 15:  1390،نیرومند(
شناسی را به صورت یک علم در بیاورد، بلکه در تالش بود  این فیلسوف آمریکایی قصد نداشت نشانه. کرد

شروع شده و گسترش پیدا کرده بود و تاکنون ادامه  5دکارتتحولی در فلسفه جدید غرب که از زمان 
شناسی امروزي بود که خود نام پیرس آغاز کرد، دانش حقیقی و معرفت اي که برنامه. دارد، به وجود بیاورد

- شناسی و سوسور در بستر مباحث زبانپیرس در بستر مباحث فلسفی و معرفت. گذاشت آن را منطق 
شناسی فلسفی و نشانه  شناسی پیرس نشانهنمودند، لذا نشانهی و مطالعه میشناسی همه چیز را بررس

آخرین رویدادي که در قرن بیستم روي داد، . شناختی نام گرفتشناسی زبانشناسی سوسور نشانه
این رویکرد را مطرح کرد و تصمیم گرفت  6است که فیلسوف ایتالیایی امبرتو اکو» شناسی تفسیرينشانه«

به صورت دیدگاه جامعی در تفسیر  شناسی را با هم لحاظ کند و از آنردهاي نشانهگرفت تمام رویک
نشان داده ) 1985(اُمبرتو اکو . گذاشت» نشانه تفسیري«شناسی را متون کمک بگیرد، لذا نام آن نشانه

                                                
1- Hall,  T.H  
2- de Susur, F. 
2- Pears, CH. 
4- Morris, W. 
5- Decartes 
6- Eco, U. 



 35/... عوامل موثر بر موفقیت تبلیغات تلویزیونی
 

یی هاي معناها و سکانسیاب که نشانهاحساسی و شناختی گفته» توانش«است که ارزیابی باید بتواند 
براي مثال، شکل هاللی یا صلیبی . کند، به حساب آوردمحصول را دریافت و تفسیر می -نهفته در شئ 

برد نمادي، اطالعاتی و احساسی یکسانی در جهان اسالم و جهان مسیحیت نخواهد داشت یا رنگ تیره 
). 10:2007، رچندل(کند یا روشن شدت حسی یکسانی را در سنین مختلف و یا در زن و مرد ایجاد نمی

آیند و در آن که صرفاً از طریق تقلید تصویري آنها به دست می( ها را به سه دسته شمایلپیرس نشانه
ها هایی در ارتباط فیزیکی با مدلولدال که(نمایه ، )رابطه نشانه و موضوع اصلی مبتنی بر تشابه است

. بندي نمودتقسیم )اندعنایشان پیوند یافتههاي عامی است که از طریق کاربرد با منشانهکه (د و نما) است
اي دل بخواهی یا کامأل قراردادي بر موضوع نماد در نشانه مشابه موضوعش نیست بلکه بر اساس رابطه

میزان قراردادي بودن رابطه نشانه و موضوع  .کند به عبارت دیگر این رابطه را باید یاد گرفتداللت می
. اندهاي نمادین از جمله زبان بسیار قراردادينشانه. یابدتیب کاهش میآن در این سه نوع نشانه به تر

هایشان اي توجه را بر اساس اجبار به ابژههاي نمایهاند و نشانههاي شمایلی تا حدي قراردادينشانه
- هایشان هستند در حالی که در نشانهاي بیشتر در قید مدلولهاي شمایلی و نمایهدال. کنندمعطوف می

هر چه دالی . شوندها تعریف میها هستند که به واسطه دالاند این مدلولهاي نمادین که بیشتر قراردادي
هاي اند اما نشانههاي شمایلی بسیار انگیختهنشانه. تر استبیشتر در قید مدلول باشد نشانه انگیخته

براي به کارگیري و دریافت آن هر چه نشانه کمتر انگیخته باشد . اندنمادین غیرانگیخته و دلبخواهی
شناسی است این قراردادها وجه بسیار مهم اجتماعی نشانه. بیشتر به یادگیري قراردادي نیاز داریم

هاي متفاوت رابطه بین نشانه و موضوع را از هم در واقع پیرس بیشتر منش). 26 :1387، سجودي(
  .کندمتمایز می
اش راجع به عوامل کرد در مطالعهشناسی کار مینهر آن سوي اقیانوس اطلس روي نشاکه د پیرس

نمایه مطالب  نماد وها به شمایل، بندي نشانهموضوع و همچنین طبقه تفسیر، دخیل بر داللت، بازنمون،
ها را پیرس نشانه .شوندشناسی تلقی میاصول بنیادي نشانهبسیار ارزشمندي را گرد آورد که آنها هم از 

  :ي کردبندبه سه دسته طبقه
شمایل نام ، آیندریق تقلید تصویري آنها به دست میاز ط تصوراتی از چیزهایی که صرفاً :شمایل - 1

هاي شمایلی رابطه نشانه و موضوعش مبتنی بر تشابه است یعنی نشانه از برخی جهات در نشانه .دارند
یات موضوع را دارد فمشابه موضوعش است به عبارتی برخی کی )احساس و یا بو صدا، شکل ظاهري،(

 کاربرد صداهاي واقعی در موسیقی، ها،استعاره نام آوا، ماکت، کاریکاتور، توان از عکس،براي مثال می
  .نام برد. ..ي رادیویی وهاهاي صوتی در نمایشجلوه

ه کنند نمایه نام دارد بها داللت میاز طریق ارتباط فیزیکی بر مدلول هایی کهدال: شاخص یا نمایه -2
  .تواند نشانه وجود آتش گرفتن جایی باشددود می براي مثال. عبارت دیگر علت یک معلول است

بیشتر  .شوندنماد تلقی می، اندان پیوند یافتههاي عامی که از طریق کاربرد با معنایشنشانه :نمادها -3
دل بخواهی یا کامأل  بطهه موضوعش نیست بلکه براساس رانماد در نشانه مشاب. از این نوع هستند اهواژه

هاي نمادین از جمله نشانه .کند به عبارت دیگر این رابطه را باید یاد گرفتموضوع داللت می قراردادي بر
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- چراغ عالمت رمزي مرس، ،هاجمله عبارات، واژه،هاي سجاوندي، با، نشانهحروف الفهاي خاص، به زبان
  .اشاره کرد می توانرا ها پرچم و مشابه آن هاي راهنمایی،

. یابدن سه نوع نشانه به ترتیب کاهش مین در ایمیزان قراردادي بودن رابطه نشانه و موضوع آ
هاي اند و نشانههاي شمایلی تا حدي قرارداديشانهن ،اندديهاي نمادین از جمله زبان بسیار قراردانشانه
اي هاي شمایلی و نمایهدالاز این رو . کنندهایشان معطوف میي توجه را بر اساس اجبار به ابژهانمایه

اند این هاي نمادین که بیشتر قرارداديهایشان قرار دارند در حالی که در نشانهبیشتر در قید مدلول
دلول باشد نشانه  هر چه دالی بیشتر در قید م. شوندها تعریف میدالسطه ها هستند که به وامدلول

 .اندهاي نمادین غیرانگیخته و دلبخواهیاند اما نشانهبسیار انگیختههاي شمایلی نشانه. تر استانگیخته
این . داریمن بیشتر نیاز به یادگیري قرارداد ه کارگیري و دریافت آهر چه نشانه کمتر انگیخته باشد براي ب

-در واقع پیرس بیشتر منش). 26 :1387، سجودي(اندناسیشدها وجه بسیار مهم اجتماعی نشانهقراردا
  .کندشانه و موضوع را از هم متمایز مینمتفاوت رابطه  هاي

  

 نمادین اينمایه شمایلی 

 قرارداد ارتباط علی شباهت نوع ارتباط

 پرچم، عدد، کلمه عالئم بیماري ،آتش دود عکس مجسمه مثال

 باید آموزش داده شود می تواند فهمیده شود می تواند دیده شود فرایند

  ات پیرسخالصه نظر -1جدول شماره 
  

  :بنابراین 
  . کنندعمل میهاي شمایلی، بر اساس شباهت نشانه با موضوع  نشانه
  . اي، نوعی پیوستگی معنایی بین موضوع و نشانه وجود دارد هاي نمایه نشانه
  . که بیشتر بر قراردادهاي اجتماعی استوارند اي ، دستههاي نمادین نشانه

  
  :ارائه نموده استنشانه را پیرس الگویی سه وجهی از ، نتیجه آن که

  تواند همان دالو می) الزامأ مادي نیست(گیرد که نشانه به خود میصورتی  :نمود یا خود نشانه -1
  .سوسوري عنوان شود

که می تواند همان مدلول ) 27،1387سجودي،( معنایی که به موضوع ارجاع داده می شود : موضوع -2
  .سوسوري عنوان شود

را  تواند از دیدگاه خود به نحوي آنشود و هر کس میی ضمنی که از نشانه حاصل میمعنای :تفسیر -3
   .معنی نماید

، موضوع است و این فکر که چراغ قرمز راه، بازنمون است و توقف خودروهامثأل چراغ قرمز سر چهار
ه چیزي پیرس متعقد است که نشان .به این معنی است که خودروها باید متوقف شوند تفسیر آن است
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یتی منفرد نیست بلکه سه وجه گاه موجودهیچ این نشانه دیگري را به کسی بنمایاند بنا بر است که چیز
: 2007،چندلر(کننده آندوم موضوع آن و سوم تفسیر شود،کی خود نشانه که در آغاز مطرح میی :دارد
65.(  
  
  معناي صریح و معناي ضمنی - 4-1

نیز  معانی ضمنی) معناي به اصطالح صریح آن(اش ي تحت الفظیکن است عالوه بر معنااي ممهر واژه
دال و رابطه  که با اندعناي ضمنی در حقیقت مفاهیمیشناسی، معناي صریح و مدر نشانه. داشته باشد

معنا هر دو را . نوع مدلول از هم متمایزند، مدلول صریح و مدلول ضمنی مدلول سر و کار دارند و دو
هاي نشانه در مورد .کننده استهیچ یک بر دیگري اولویت ندارد و بافت تعیین ردیدتشود و بیشامل می

به » معناي ضمنی«هاي لغت آورده شده است اما معناي صریح همان است که در فرهنگزبانی منظور از 
حتی عواملی مثل . نشانه اشاره دارد...) ایدئولوژي، عاطفی و (تماعی، فرهنگی و شخصی هاي اجتداعی

. گیري معانی ضمنی تاثیر داردن در شکل، جنسیت و تعلق قومی و نژادي مخاطب و مشابه آطبقه، سن
همان معناي دریافت اولیه است که افراد بیشتري در آن توافق دارند ولی در دریافت » معناي صریح«

افت است که به بوابسته اي ضمنی سطح باالتري از دریافت، آشنایی و آگاهی الزم است و در واقع معن
از معناي صریح نام برده و  بارت معتقد است که سوسور فقط .محیط بستگی دارد شرایطاین بافت نیز به 

معنایی  رسد معناي صریح نشانه،به نظر می). 72:1387سجودي،(اي به معناي ضمنی نداشته استاشاره
 ق دارند در حالیکه هیچن توافیشتري از اعضاي یک جامعه با فرهنگ مشترك حول آاست که تعداد ب

ر حال وابسته به بافت است و معنا در ه .اش سرزنش کردکس را نباید به خاطر غلط بودن معناي ضمنی
پیرس  ).139- 138: 2007چندلر،(کننده معنی استشین در کنش ارتباطی است که تعیینهاي همنالیه

 یعنی اگر تفسیري در کار نباشد شوداي مربوط میمعتقد است نماد به موجب ذهن نمادساز به ابژه
نچه در ذهن ي براي معناي شمایل چیزي جدا از آهمچنین و .دهدخاصیت نشانه بودنش را از دست می

  :کنددسته تقسیم می 3وي شمایل را به  .کندن شمایل و تصویر را تعبیر مییکی بوداست  ما
  .اي برخوردار استاز کیفیت ساده :تصویر
 . در اینجا هیچ تشابه حسی وجود ندارد. ی با اجزاي خود دارندروابط قیاس :نمودار

 .معرف ویژگی بازنمون یک بازنمون دیگر است :استعاره
شمایلی ناب وجود ندارد و نشانه  اند که اساساًها به این باور رسیدهشناسان بر اساس این فرضیهنشانه

 .)30:1387، سجودي(قرارداد اجتماعی تا حدي دخیل استهمیشه عنصر 
  
  متن هاي رمزگانی ورابطه نظام - 4-2

با این البته . را النگ و پارول نامیده است اي است که سوسور آنهاي رمزگانی و متن رابطهرابطه نظام
اي برعکس ساختارگراها رابطه شناسی الیهدر رویکرد نشانه. ن مهم نیستتفاوت که تقدم و تاخر در آ
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قطعی بلکه  ها نه مفهومی کامالًگان و نشانهمعنا که رمز نبه ای .سویه است دوها و متن، رابطه رمز نشانه
هاي در نتیجه متن مرتب از طریق نظام. اي نسبی با رمزگان دیگر استنظامی نسبی است که در رابطه

در  ).274: 1387،سجودي(تغییر رمزگان دخالت فعال داردشود و پیوسته در رمزگانی تولید و دریافت می
نظر گرفت و  در» متن«توان به مثابه حاضر هدف نشان دادن این مسئله است که تبلیغات را نیز میله مقا

شود ممکن است متاثر از حتی پیامی که در تبلیغ ارائه می. ي را در آن مشاهده کرد و بسط دادانظام نشانه
برد و به صورت ه کار میبکه انسان در ارتباطش با دیگران،  زبان بدن و عوامل محیطی باشد ،هاژست

   .کندناخودآگاه راست یا دروغ بودن ادعایش را تا حدود زیادي آشکار می
   

 هاتحلیل داده - 5
  .شودتلویزیونی بررسی میبرخی از انواع مختلف تبلیغات پر تکرار در ادامه 

  آگهی تبلیغ خودرو - 5-1
شد که یکی از این موارد به تبلیغ ش میتبلیغات متنوعی پخ) 3/93(هاي جام جهانیدر زمان پخش بازي

که این کند غ مدیر فروش شرکت مزبور اشاره میدر این تبلی. مربوط بود)  (MVMشرکت مدیران خودرو
هاي جام جهانی عنوان حامی خریداران در ارائه کمک هزینه سفر به برزیل که میزبان بازيه شرکت ب

ه ژست و ین آگهی توجه نه چندان زیاد مدیر مسئول بنکته قابل توجه در ارائه ا. است پیشقدم است
ال مرتب چشمانش در حایستاده، سمت راست ناین شخص به هنگام مصاحبه  .وضعیت زبان بدنش است

  .داشته استه عالوه دستانش را پنهان نگهب حرکت به سمت چپ و راست است و
تکان ، م نایستادناست و قائ، رتقیمحرکت چشم به اطراف به جاي نگاه مس، هاپنهان نمودن دست: نمود

  ).25: 1389، پیز(به باال و پائین دادن سریع سر
 .عدم اعتماد به نفس ،صبري شدیددقت جعلی، از سر خود باز کردن، بی :موضوع

 .براي خرید خودرو بشتابید :معناي صریح پیام
  .بر اطالع نداردخودرو نخرید چرا که خود مسئول فروش نیز از صحت خ :معناي ضمنی و تفسیر

  آگهی تبلیغ بانک ملی - 5-2
ملی در دست دارد روي نیمکتی در  دفترچه پس انداز بانکبانک ملی فرد مسنی در حالی که در تبلیغ 

تی که در مورد فایده در کنار توضیحا .شوددر چهره پیرمرد لبخندي دیده می. کنار کودکی نشسته است
شود که مرد جوان با طیب خاطر و با لبخند نشان داده میتصویري از دوره جوانی وي  دهدپس انداز می

از تصویر در کنار در ورودي مجسمه اي در گوشه .کندشود و حساب افتتاح میمیوارد شعبه بانک ملی 
یز ر آخر ند .دهدهاي بلند بانک را نشان میکند و ستونبه باال حرکت میدوربین از پائین  .شیر قرار دارد

  .»درخشدنام بانک ملی ایران می، هر جا سخن از اعتماد است«کند که گوینده با صدایی رسا اشاره می
، حرکت دوربین از پائین به باال، هاستونر، مجسمه شی، لبخند افراد، مرد جوان، کودك ،فرد مسن :نمود

  .جمله نوشته شده، صداي رسا
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جوانی از  اي است که حتی افراد مسن زمان کنونی نیز در زمانزهقدمت بانک ملی ایران به اندا :موضوع
وجود سه نسل مختلف نمادي است براي قابل استفاده بودن این خدمات . اندخدمات آن استفاده کرده

شیر همیشه سمبل و  ).25: 1389، پیز(لبخند و لم دادن توامان نشانه آرامش است ،براي هر رده سنی
همه و همه نشان از  ،ي آنهاي مرتفع بانک مرکزي و حرکت از پائین به باالو ستون نماد قدرت است

ر کسی تصویر را نبیند با شنیدن آهنگ صدا اي است که اگصداي رساي گوینده نیز به گونه. ابهت دارد
اکی در اینجا تطابق نوشته با زبان بدن بازیگران که ح .شودشنود هوشیار میناخودآگاه نسبت به آنچه می

  .کامال مشهود است، از آرامش حاصل از اعتماد است
  .بهترین بانک براي سرمایه گذاري بانک ملی است: تفسیر پیام یا معناي ضمنی

  آگهی تبلیغ پودر ماشین لباسشویی پرسیل - 5-3
ها را به راحتی اي دارد که لکهشویندهبانویی با لباس نه چندان رسمی سعی در معرفی پودر در این تبلیغ 

ي رسمی وي را بر روي سن هابا لباس است و حضار هایش به رنگ صورتی و سفیدلباس .دکناك میپ
هایش چهره این بانو کامال بی روح است و دست. زنندو در آخر براي پودر پرسیل دست میکنند نظاره می

ه در شوینده نیز ببندي پودر نهایت بسته. چرخدار میو نگاهش سریع روي حض در امتداد بدنش قرار دارد
  .شودتصویر بسیار بزرگی نشان داده می صورت

هایی که به زور روح و دستچهره بی، هایشرنگ صورتی و سفید لباس ،ندان رسمیلباس نه چ :نمود
ه بندي بزرگ پودر شوینده و نام بردن کاال ببسته، هاي گذرا و سریع روي بینندگاننگاهکنند، حرکت می

  .طور مشخص
ها در منزل به هنگام انجام کارهاي اي از وضعیت پوشش خانمتواند نشانهلباس راحتی می :موضوع

قیه افراد لباس رسمی رسمی و نه چندان صمیمی که ب که با توجه به حضور وي در محفل روزمره باشد
رفته رسد که انتخاب صحیحی از این حیث صورت نگبه نظر می. ه استآورده وجود تناقض ب، به تن دارند

- تواند همکنندگی کاالي مورد نظر مید نماد پاکی است که با خاصیت پاكرنگ صورتی و سفی. است
تار و سخنان او عدم تطابق هیجان صداي این خانم و زبان بدن او نیز تصنعی بودن رف .خوانی داشته باشد
تا به  است استفاده شده طور مشخصه در آخر نیز از نشانه دیداري تصویر کاال ب .دهدرا بیشتر جلوه می

ها به یاد بیاوریم که این همان کاالي مرغوبی است که در محض دیدن چیزي شبیه به آن در فروشگاه
  .تبلیغ بازرگانی نشان داده شده است

  .توانند تشخیص دهند که کدام پودر تاثیر بهتري دارددار بهتر میهاي خانهخانم :تفسیر یا معناي ضمنی
  غ شامپو سیر پرژك و خانم مارپلآگهی تبلی - 5-4

با پیگیري بانویی شبیه به خانم مارپل  .شودشامپو سیر پرژك ابتدا صحنه قتلی نشان داده میتبلیغ در 
اما پس از  بل از وقوع قتل موهایش شوره داشتگردد که قه عنوان قاتل معرفی میفردي ب) کاراگاه(

ه بزرگ شد در نهایت نیز تصویر. ل شده استارتکاب جنایت و سرقت شامپوي مورد نظر مشکلش ح
  .گرددشامپو در مرکز تصویر مشاهده می



   1394 پاییز و زمستان، 43- 42، شماره 11فصلنامه پازند، سال / 40
 

خشونت و قتل و د، نگلیس که بانوان کاله به سر دارنا 19سازي کلیپ به صورت فضاي قرن فضا :نمود
طمانینه خانم ، تاریک حرکت تند دوربین در فضاي نسبتاً، پیدا نمودن قاتل با عالئم ظاهري ،سرقت

  .ل و لم دادن وي روي صندلی در پاركمارپ
آنقدر این کاال با از وجود خانم مارپل در تبلیغ کاال، واقع نمایی و درك هر چه بیشتر بیننده : موضوع

تواند شوره سر را از این شامپو می ،دست آوردنش هر اتفاقی ممکن است رخ دهده ارزش است که براي ب
مرکزیت تصویر، نمادي براي جلب توجه ، یز نشانه تشویش استحرکت تند دوربین و تاریکی ن، بین ببرد

  .به عالوه آرامش چهره خانم مارپل نشان از مشخص بودن پاسخ دارد ،بیشتر بیننده است
 و نوع پوشش قرناست دامنه استفاده از این شامپو تا کشورهاي اروپایی نیز رفته  :تفسیر و پیام ضمنی

  .دهدقدمت و پیشینه آن را نشان می 19
  برنج دانه بلند محسن - 5-5

هاي سنی وجود آن افرادي از همه گروه که در شوددر تبلیغ برنج محسن مهمانی خانوادگی نشان داده می
را که حسابی قد کشیده در دیس  رنجباي حق به جانب و لبخند بر لب، عروس خانواده با چهره .دارند
خانم مورد نظر  شود و همه از آشپزيمفرح ایجاد میبا خوردن آن فضایی  .بردکشد و سر سفره میمی

در آخر کلیپ نیز گونی برنج در مرکز  .در صدر مجلس نیز پدر خانواده نشسته است .کنندتعریف می
ژي نام هم گوینده با صدایی سرشار از انر شود و بازه صورت تکی و بزرگ نشان داده میتصویر ب

  . کندمحصول مورد نظر را ادا می
شادي محفل با آوردن دیس  ،لبخند معنادار عروس هنگام کشیدن پلوه، جمع بودن اعضاي خانواد: نمود

  .ترین فرد در صدر مجلس، گونی برنجج، نشستن مسنبرن
لبخند همراه با غرور و شادي افراد نشانه  م،جمع شدن اعضاي خانواده در کنار هاهمیت به : موضوع

، شوددر آن به وفور دیده می دهد که البته بزرگنمایی و اغراقییت است که کیفیت کاال را نشان مرضا
  .تاکید بر معرفی نام محصول، اهمیت به افراد مسن

  .این محصول رضایت همگان را در پی دارد :تفسیر و معناي ضمنی
  تبلیغ بانک ملت و جوایز قرعه کشی  - 5-6

و همزمان با سخنان  شودمیباالیی پیاده جوانی با کت و شلوار ازخودروي مدل  مرددر تبلیغ بانک ملت 
کشی کند که در قرعهن گوینده با صداي رسایی عنوان میهمزما .نگرداوند میگوینده به قله کوه دم

مان از پائین به زحرکت دوربین نیز هم .گیرندفراد برنده به بلنداي کوه دماوند، اسکناس میبانک مزبور ا
  .سمت باال است

حرکت پائین به باال  ،صداي رساي گوینده ،نگریستن به قله دماوند ،خودروي مدل باال ،کت و شلوار :نمود
  .دوربین

جلب توجه  ،دهداندازه بزرگی جایزه را نشان می ،زندگی مرفه، دهدلباس رسمی افراد را نشان می: ضوعمو
  .است ابهت و شکوه جایزه تعیین شده، بیشتر آگهی
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اش حتی افراد مرفه هم تمایل دارند در این بانک سپرده یز اغوا کنندهبه دلیل جوا: تفسیرمعناي ضمنی و 
  .کننده امید به برنده شدن است نگریستن به قله نیز القا ،داشته باشند

  شامپو گلرنگ - 5-7
ات ریتمیک هاي رنگین حمام و شامپو در دست با حرکپو گلرنگ تعدادي کودك زیبا با حولهدر تبلیغ شام

  . خوانندعر میو تکان دادن سر ش
  .حرکات ریتمیک و تکان دادن سرحوله حمام،  ،کودکان زیبا:نمود
- فهمند میوا و یا خارجی که زبان فارسی نمیحتی افراد ناشن، شامپو مخصوص کودکان است: وعموض

  .شادي و شعف کودکان هنگام استفاده از کاالي مورد نظریعنی  ،توانند متن آگهی را بفهمند
ب کودکان زیبا انتخا ، بنابراین به عمدهمیشه انسان کمال گرا دنبال زیبائی است :ضمنی تفسیر یا معناي

شاد نیز نشان از شادي محیط و هایی با رنگ ه عالوه حولهب .اند تا نظرها را دو چندان جلب کنندشده
  .سرزندگی دارد

  شامپو سیر پرژك و سفر ترکیه - 5-8
ناگهان خانم جوان . نندکبراي ماه عسل به استانبول سفر میانی زن و مرد جودر تبلیغ شامپو سیر پرژك، 

است پس با همسرش به فروشگاهی آورد که شامپو سیر پرژکش را با خود به همراه نیاورده به یاد می
  .بردبه باال می را رو آنان در حالی که با شادي شامپو را در دست گرفته است آنجا مرد جو و در روندمی

خرید کاالي یاد شده در فروشگاه و لبخند و باال بردن  ،فراموشی شامپو پرژك ،ترکیهدر سل ماه ع :نمود
  .شامپو

دهد که حتی در داخل شامپوي مورد نظر را نشان میاهمیت ، ابتداي زندگی این زوج است: موضوع
ستفاده از باز خانم جوان به فکر ا، اش جهانی شدهرکیه که مرغوبیت محصوالت بهداشتیکشوري مانند ت

شدند دستشان را به عالمت از کسانی که در مسابقات برنده میبه عالوه از دیر ب ،کاالي ایرانی است
  .کندن حرکات نوعی خرسندي را تداعی میلذا ای ،پیروزي باال می بردند

  .حتی این کاال فرا مرزي شده و شکوه و ابهت جهانی یافته است :تفسیر یا معناي ضمنی
  یر پرژك وماکوپولوس شامپو - 5-9

به مارکوپولو است استفاده شده مرد جوانی که معرف  از تبلیغاتی شامپو سیر پرژك و مارکوپولو در آگهی
اش را باز ان چمدان قفل و موم شدهگردد و در برابر همگاش باز میهنگامی که از سفر چندین ساله. است
چندسال «شود که در و پوزخند حاضرین مواجه مییه پاش را به نمایش بگذارد با کناکند تا سوغاتیمی

نهایت وي در حالیکه در . »شوداز این شامپوي ایرانی استفاده می ،ایتالیا ،است در آن نقطه از سرزمین
  .دهداندازد و به چپ و راست تکان میمیسرش را هم به پائین ، شوددستانش شل می

در لحظه  پولوحرکات دست و سر مارکو ،پوزخند حضار ،لیاایتا ،چمدان قفل شده ،سوغات، مارکوپولو :نمود
  .آخر کلیپ
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را  توان آناین محصول ایرانی است و می ،کنندار سفر مییمعرف کسانی است که بس پولومارکو :موضوع
پوزخند همیشه  ،و طرفدارانی دارد این کاال تا اروپا نیز رفته است ،سوغاتی از سمت این کشور قلمداد کرد

این حرکات توامان یادآور یاس و خجالت از این  .دهنده استتمسخر و برتري شخص نمایش شان ازن
  . موضوع است که این کاال را نشناخته است

است زیسته کوپولو در چند قرن پیش میارز بحث در زمانی است زیرا مدر اینجا ا: و معناي ضمنی تفسیر
هاي عالوه نحوه پوشش افراد که در لباسه ب. باشدتواند نشان از قدمت تولید کاالي مورد نظر که می

واقعیت داستان مورد نظر را اند هم ذات پنداري را بیشتر و ارجی مربوط به آن دوران ظاهر شدهخ
توان هدیه ه عنوان محصول با ارزشی که میبه عالوه در اینجا کاالي یاد شده را ب .تر کرده استملموس

ی است که ت که چمدان سفر را می بندند اما قفل و موم کردن آن اغراقمعمول اس. داد معرفی کرده است
پوزخند حاضرین نیز نشان از  .دهد تا از تیررس سارقان و راهزنان در امان باشداهمیت شامپو را نشان می

اند و باعث ناامیدي کردهشناخته و مصرف میز قبل این محصول را میاین دارد که افراد مذکور همگی ا
  .که این فرد از این موضوع اطالعی نداشته استاست 

  پفک لوسی -5-10
ها که مصرف کننده عمده این محصول کارتونی و با آهنگ شاد براي بچه صورته بپفک لوسی کلیپ 

اند، ها در حال پاك کردن برنجو خانم داراي پوشش لباس محلی شمالیافراد  .هستند تهیه شده است
. دهند و می رقصندبعد مردان به آن حالت ریتمیک میو  زننداست را صدا می اي که نماد این کاالگربه

  .شودپخش می» صداي گربه«در آخر نیز 
  .صداي گربه، لباس محلی ،موسیقی شاد و رقص کاراکترها ،پخش کارتون: نمود

-صرفه دلیل آنکه ممکن است مب ،طراحی فضایی کودکانه براي فروش کاالیی مربوط به آنان: موضوع
این با آرم و  بنابر، و سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد ه این محصول در سنین خردسالی باشدکنند

حافظه دیداري و شنیداري خواهند دي مواد خوراکی و پخش صداي آن میبنشکل گربه روي بسته
ر برایشان تداعی آگهی مورد نظ ،هاي مواد خوراکی با این عالئما با دیدن بستهکودك را تحریک نمایند ت

  .شود
به عالوه وجود  ،هویت ایرانی را بیشتر نشان دهدس محلی و برنج پاك کردن لبا :تفسیر و معناي صریح

  .اي سنی استهنماد قابل استفاده بودن آن براي تمام گروهزن و کودك در این تصویر مرد و 
فراوانی و درصد  ،ايمهم نشانه هايرمز یا الیه 8بر اساس  2ر جدول شماره ، دتربراي تحلیل صحیح
ها رمز مورد نظر را ابتدا طبق توضیحات قبل در صورتی که هر کدام از آگهی. آن محاسبه شده است

توجه به اینکه  با. درج شده است»0«نمره  ،را دارا نباشند که آن و در صورتی» 1«مرهن  ،احراز کرده باشند
مع درصد این ج بنابر ،دهندصد فراوانی را نشان میدر 100 ،گانه داخل جدول 8اشتن همه شرایط د

  هاي دیگر نشان را در مقایسه با آگهی کفایت یا عدم آن جدول، آخر ها درفراوانی هر کدام از آگهی
     .دهدمی
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 MVM  
 

 برنج محسن پفک لوسی بانک ملت بانک ملی

رمزهاي 
موردنظر و 

هاي نشانه الیه
 شناسی

 فراوانی
درصد 

 انیفراو
 فراوانی

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

  جمالت کوتاه
 

- 0 % 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 

وجه خبري نه 
آرزویی یا 

 تعجبی
1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 - 0% 1 %5/12 

انسجام و 
پیوستگی و 

 تکرار
- 0% 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 

زبان بدن 
هماهنگ با 

 پیام
- 0% - 0% 1 %5/12 - 0% 1 %5/12 

استفاده از 
و  اعتقاد دینی

فرهنگی مردم 
لباس  :مانند

 -محلی
خوراك 

اعیاد و  - ایرانی
هاي مناسبت

 مذهبی

- 0% 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 

موسیقی قابل 
توجه یا صداي 
 رساي گوینده

- 0% 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 

 5/12% 1 5/12% 1 5/12% 1 5/12% 1 %0 - نوشتار مناسب
حرکت دوربین 
متناسب با نوع 

 پیام
- 0% 1 %5/12 1 %5/12 - 0% - 0% 

 %5/87 7 5/62% 5 %100 8 5/87% 7 5/12% 1 جمع

 ها براساسبررسی فراوانی و درصد فراوانی رمزها در هر کدام از آگهی -2جدول شماره 
  نظر خواهی

. )200:1390،آقا گل زاده(دهندالت کوتاه صراحت کالم را نشان میجمشود همانطور که مشاهده می
. خیلی صراحت کالم ندارند، نمایندت طوالنی و قصه مانند استفاده میهایی که از جمالاین آگهی بنابر

 .دهدکوه و اقتدار را بیشتر نشان میش، حقارت و بالعکس از پائین به باال، حرکت دوربین از باال به پائین
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برنج در حالیکه در تبلیغات بانک ملی و است استفاده شده  از موارد یاد شده بسیار کم MVMدر تبلیغ 
 بانک ملت است که با، عایت کرده باشداما تبلیغی که بیشتر موارد را ر .شودمحسن به وضوح مشاهده می

  .در صدر جدول قرار دارد، ه لحاظ جلب نظر مشتریانب، هاي تبلیغاتیبه کار بستن تمامی رمز

 
شامپو پرژك و 

 مارکوپولو
شامپو پرژك و 

 سفر ترکیه
شامپو پرژك و 

 مارپل
 شامپو گلرنگ

پودر 
لباسشویی 

 پرسیل
رمزهاي موردنظر و 

هاي نشانه الیه
 شناسی

فراوا
 نی

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

فراو
 انی

رصد د
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

  جمالت کوتاه
 

- 0% - 0% - 0% 1 %5/12 - 0% 

وجه خبري نه 
 آرزویی یا تعجبی

1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 

انسجام و پیوستگی 
 و تکرار

1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 - 0% 

زبان بدن هماهنگ 
 با پیام

1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 - 0% 

اعتقاد استفاده از 
دینی و فرهنگی 

لباس  :مردم مانند
خوراك  -محلی
اعیاد و  - ایرانی

 مناسبتهاي مذهبی

- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 

موسیقی قابل توجه 
یا صداي رساي 

 گوینده
1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 1 %5/12 

 5/12% 1 5/12% 1 5/12% 1 5/12% 1 5/12% 1 نوشتار مناسب
حرکت دوربین 

 متناسب با نوع پیام
- 0% - 0% 1 %5/12 - 0% - 0% 

 5/37% 3 %75 6 %75 6 %5/62 5 %5/62 5 جمع

  2ادامه جدول شماره 
، هاي مذهبیهاي سنتی و مناسبتمکانی، هاي محلیخوراک، نوع پوشش، احترام به افراد سالمند

مورد زبان  داشتن اطالعات در. کندپذیر میها را بیشتر باوردارد و استفاده از آنها آگهیریشه در فرهنگ 
تکرار و انسجام متن سبب به  .سازدن را به تفسیر بهتر کالم نائل میمبلغا، ها و معانی آنهابدن و ژست

موسیقی و صداي رساي ه، استفاده از نوشت شود و نهایتاًیهاي کوتاه مدت مخاطر سپاري بیشتر تبلیغ
در  .کندنزدیکتر می، جلب توجه و دقت مصرف کنندگان استن تجاري را به هدفشان که مبلغاگوینده، 

که کلیپ شامپو سیر پرژك و خانم  شوده وضوح دیده میآگهی مربوط به تبلیغ محصوالت بهداشتی ب
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اي را رعایت کرده ها و رمزهاي متنوع نشانهر از سایر موارد الیهمارپل و همینطور شامپو گلرنگ بیشت
، مه موارد در بین محصوالت بهداشتیاما از ه .و در نتیجه تفسیر به هدف نزدیکتر خواهد بود است

  .درصد دارد 5/37سیل است که مقداري برابر با کمترین درصد متعلق به پودر پر
هاي شهروند در تهران نگارنده از مدیر مالی یکی از فروشگاه الزم به ذکر است در پاسخ به سوال

 کنندگان قرار دارند؟اسشویی در اولویت خرید توسط مصرفکدام نوع از پودرهاي ماشین لبینکه مبنی بر ا
رسد این به نظر می بنابر .پرسیل باالترین فروش را دارد ،فروش پودرهادر وي با صراحت عنوان نمود که 

 سبب فروش بهتر یت کاالقدمت و پیشینه یا کیف، قیمتتبلیغات به تنهایی ابزار مناسبی نیست بلکه که 
داراي پائین ترین  MVMها بانک ملت داراي باالترین درصد و خودروي در بین همه آگهی. شودآن می

  . گذارندیا عدم آن به خدمت رسانی اثر می در جلب اعتماد مردم که قطعاً درصد بودند
  

  نتیجه گیري - 6
اشاره ) 1976(و همانطور که امبرتو اکود کناي قیدهاي خود را اعمال میرسانه خنثی نیست و هر رسانه

 - هاي تصویري و شنیداريبراي مثال رسانه. اندهاي فرهنگیدار داللتپیش عهدههرکدام از نمود، 
وضوح این ه ب )91:2007چندلر، (گیریمز دیگر اشکال بازنمایی در نظر میتر ابصري را همیشه واقعی

اي که به کار که درجه واقع نمایی متن به رسانه اعتقاد دارد چندلر .هاي افراد استنباط شدنتیجه در پاسخ
تري نسبت به ننوشتار یا صوت به تنهایی وجهیت پایی چون ممکن است اثر وابسته است و، رودمی

). 103:همان(ارائه ترتیب ثابت غیر ممکن است ، هاي تلویزیونیدر نتیجه در آگهی، تلویزیون داشته باشد
با یک الیه نشانه  شود که تنهامشاهده می وضوحه ب مورد آگهی بررسی شده10یي همین در تمامبرا

دال و ، نماید که به نظر ويرا اینگونه منعکس می) 1981(اما از آنجا که چندلر نظر موناکو. روبرو نیستیم
  ه عنوان هاي محتوایی و صوري در فیلم و عکس تقریبا یکسان هستند و بمدلول یا همان جنبه

تحقیقات در    عدم استفاده ازلذا نداشتن تخصص،  )104 :همان(ندشوقلمداد می» هاترین رسانهنماواقع«
هاي  سوژه خالقیت در تبلیغات، استفاده از     عدم توجه به عنصرتبلیغات و ناآگاهی از نیازهاي مشتریان،  

 شودمحسوب می تبلیغات هاي  جمله ضعف، از هاي نامناسب فضا ،کاراکترهاي مشابه و یکسان تکراري و
 شود و ازتبلیغات باعث دلزدگی مخاطبان می تعداد و تشابه .آورنده وجود میو در جذب مشتري مشکل ب

، کنندگاناي بر مصرفگذار نشانهتبلیغاتی بدون رعایت اصول تاثیر سوي دیگر پخش یک کلیپ یا تیزر
ادي دلیل اینکه بخش زی .به ضد تبلیغ خواهد شد و به قولی تبدیل اتیبه سقوط اثرگذاري تیزر تبلیغ منجر

خواهد از ثانیه به اي مجهز است این است که مبلغ، میهاي مختلف نشانهزیونی به الیهیاز تبلیغات تلو
در تبلیغات . نماید پخش آن بهترین استفاده را ببرد و بیشترین پیام ممکن را به مخاطبش منتقل ثانیه

حیاتی است چرا که شرط موفقیت در این است که  بیینده باور نماید پیامی که  جلب اعتماد بیننده، بسیار
... بین و رونحوه حرکت د، موسیقی، ها و اشاراتدرست است و در این بین ژست، شودتبلیغ ارائه میدر 
الیه یا  8در این مقاله ابتدا  .راست یا دروغ بودن ادعایی را آشکار نمایند، توانند به صورت ناخودآگاهمی
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آگهی  10ده از آنها در اي شناسایی و بعد با محاسبه فراوانی و درصد استفاباطی و نشانهمهم ارت رمز
در قابل قبول بودن آنها موثر است اما ، چند استفاده از تعداد بیشتر رمزهاي ارتباطی که هر مشخص شد

و حتی ت تولید محصول و عوامل دیگر از جمله قدم موفقیت براي فروش محصول نیست تنها دلیل
  .توانند در جلب مشتري تاثیرگذار باشندقیمت آن نیز می
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