
  دومین همایش منطقه اي  روانشناسی تبلیغات 
 1388. هراسالمی واحد خمینی شآزاد دانشگاه ایران،

  
  

  تبلیغات، حلقه گمشده در صادرات فرش ایران

  
 

  چکیده 
  

و مقادیر صادرات  یان اخیر بررسیصادرات فرش ایران در سالدر این مقاله 
این کاالي شود صادرات  صورت نمودار ارایه شده است که مشاهده می به

عوامل  .ریالی رو به کاهش بوده استاز نظر از لحاظ مقدار و تجاري 
باید راهکارهاي جدیدي  کهتوان در این امر دخیل دانست  بسیاري را می

الزم و راهکار ی از مولفان یک به نظر این .را پوشش دهد آنهایافت که 
تبیغات به معناي رساندن پیام، خبر . تبلیغات است در این زمینه مناسب 

راهبردهایی از قبیل رعایت سادگی، تکرار، اغراق، شامل یا مطلبی است که 
اعتبار افراد بهره گیري از زدایی، ارایه توضیح منطقی،  تحریف و آشنایی

گرایی، زاع معه، هماهنگی با شتاب زمان، انتمعروف، همگرایی با اکثریت جا
شناسی نوین، برانگیختن کودك درون،  استعاره، بیان نمادین، زیبایی

برانگیختن احساسات، حس نشاط، احساس گرایی،  احساس نیاز، شکل
  .استبومی، شخصیت تبلیغاتی و جذابیت رنگی  گترس، فرهن

  
  .یابیازارب تبلیغات، فرش، ،صنایع دستی :کلمات کلیدي

  
    مقدمه

                      
صنایع دستی در ایران جایگاهی ویژه دارد چنانکه جمعیت قابل توجهی در 

با توجه به اینکه . هاي مختلف این صنعت اشتغال دارند کشور  به رشته
توجهی از تولیدات کشور را به خود اختصاص  دستی سهم قابل تولید صنایع

اي در توسعه کشور  مدهتواند سهم ع ه میداده، این عرصه در صورت توج
کشور اقتصاد در تواند  دستی عالوه بر اینکه می صنایعاز سویی . داشته باشد

 ،تر آنکه همم .استمنشا اثر باشد خود معرف فرهنگ و تمدن اقوام مختلف 
در نجات  ،حوزهذاري مادي و معنوي در این گ توجه به این قابلیت و سرمایه

یکی از امور مهم و . اتکا به نفت موثر خواهد بودلی و محصو تککشور از 
قابل توجه براي تحقق این هدف تبلیغات است که متاسفانه اکنون این 

و این فقدان تا  رود مقوله مهم حلقه مفقوده صنایع دستی ایران به شمار می
عالوه بر اینکه آنجا بر روند تولیدات و کاالهاي این حوزه اثر سوء گذارده که 

بنا به گفته ، است الملل را بر ایران تنگ کرده رصه رقابت در عرصه بینع
 .شود میایرانی با نام دیگر کشورها عرضه  کاال و هنرگاه  ،دست اندرکاران

  
  صنایع دستی در دنیا  
  

استفاده  امکانوري باال،  هاي صنایع دستی از جمله بهره با توجه به قابلیت
امروزه بسیاري از کشورهاي  تغال،هاي بومی و ایجاد اش از مهارت

یافته جهان به صنایع دستی به عنوان صنعتی درآمدزا و داراي ارزش  توسعه

سودهاي کالنی برداشت  حوزهگذاري در این  نگرند و با سرمایه افزوده می
  . کنند می
 دستی عجین است و صنایعصنعت توریسم با  ،نچه در برخی کشورهاچنا

برخی . دارد ی ویژهبد خرید جهانگردان جایگاهدستی در س همواره صنایع
صنایع دستی و عرضه هاي عالوه بر برپا کردن بازاریافته  کشورهاي توسعه

محصوالت در داخل، با بازاریابی و شناسایی بازارهاي هدف، تولیدات 
سطحی صنعتگران و هنرمندان خود را در دیگر کشورهاي دنیا نیز در 

بازارهاي هدف را ین ترتیب با تولیدات خود و به اکنند  گسترده عرضه می
  .اند از سایر رقبا گرفته را تسخیر کرده و توان رقابت

  
  صنایع دستی در ایران

  
اي از فرهنگها و قومیتهاي  نیز که خود گنجینه در کشور پهناور ایران

هنرمندان و صنعتگران زیادي در هنرهاي گوناگون صنایع گوناگون است، 
اي از صنایع دستی  چه بسا افراد زیادي نیز در رشته .تبحر دارنددستی 

ه علت عدم حمایت یا به صرفه نبودن اشتغال در این ب امامهارت دارند 
گذاري اصولی در این  سرمایهحال آنکه . اند به اموري دیگر روي آوردهحرفه 
ریزي براي تبلیغات  وري مطلوبی حاصل خواهد آورد و برنامه بهرهعرصه 

هاي نفیس  یجاد احساس نیاز به صنایع دستی مانند فرشگسترده و ا
از  .کند هنري ارزش افزوده قابل توجهی را نصیب تجارت جهانی ایران می

به عنوان کشوري جهانگردپذیر مطرح است  جمهوري اسالمی ایرانسویی 
آن تواند عاملی مهم براي تبلیغ صنعت گردشگري  که صنایع دستی می

   .باشد
  

  نفت  درآمد متکی به
  

در سال کشور ، ایران براساس آمار منتشره از سوي سازمان توسعه تجارت
عنوان  صادرات به .میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته است 21حدود  87

موتور محرکه اقتصاد و رمز بقاي کشورها در بازارهاي جهانی نقش مهمی را 
ن تاکنون براساس توسعه اقتصادي ایرا .کند در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می

وابستگی به نفت و گاز بوده و عامل اصلی رشد آن درآمد حاصل از صادرات 
نفتی ایران در چند سال اخیر  حجم صادرات غیر البتهنفت بوده است، 

اما هنوز  است افزایش یافته و سهم کاالهاي صنعتی در صادرات باال رفته
رسد و  رد دالر میمیلیا 10رقم صادرات کاال و خدمات ایران به حدود 

این در  .دهد بخش مهمی از آن را صادرات مواد پتروشیمی تشکیل می
حالی است که در طول چهار برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعی که پس از 

نفتی و کاهش ، توسعه صادرات غیررا درآمدهانقالب اسالمی در کشور به اج
ریزان  کید برنامهدولت به درآمدهاي حاصل از نفت همواره مورد تأ اياتک

کشور قرار داشته اما متأسفانه طبق آمار موجود سهم صادرات غیرنفتی در 
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کسب درآمد ارزي بسیار ناچیز بوده و همواره میان واقعیت تا 
با توجه  .هاي مذکور شکاف عمیقی وجود داشته است هاي برنامه بینی پیش

اي افزایش  به گونهصادرات غیرنفتی باید  ،ایرانساله  20انداز  به سند چشم
شور به صادرات نفتی شود، بنابراین دولت ککاهش اتکاي موجب یابد که 

ارهاي جهانی تالش باید در جهت حضور فعال صادرکنندگان در باز
، صنایع دستی می تواند از رهایی کشور از با توجه به این شرایط .]1[دکن

نانکه طبق اي ایفا کند چ عمده به نفت نقشي صرف محصولی و اتکا تک
صنایع دستی عالوه بر اینکه به سرمایه کمتري  ، تولیداتر کارشناساننظ

  .است برخوردارنیز براي تولید نیاز دارد از ارزش افزوده باالیی 
اقتصاد جهان به شدت در . دوران اخیر استفرآیند جهانی شدن پدیده 

 سرعت .استاقتصادهاي محلی  به سوي وابستگی و یکپارچگیحال حرکت 
چگونگی همگامی با چنین جنبشی براي تمام کشورهاي  جهانی شدن و

به یک چالش بزرگ تبدیل شده جهان و بویژه کشورهاي در حال توسعه 
در این عرصه رقابت امري بسیار مهم است که نیاز به ابزارهاي . است

و مقاومت در برابر رقابتهاي بین المللی به ساختارسازي و  گوناگون دارد
فرش از عمده صادرات غیرنفتی  .بهینه از منابع داخلی وابسته استتفاده سا

 ه و تحلیل سطحیکه مطالعه و تجز به شمار می رودجمهوري اسالمی ایران 
   .]2[عت بسیار مهم استرقابت این صن

  
  از ایران دستباف صادرات ساالنه فرش

  
اما  شود کشور جهان صادر می 75میلیون دالر فرش ایران به  400ساالنه 

اکنون . استاین میزان صادرات فرش با توجه به توانمندیهاي موجود ناچیز 
که متناسب با است  تولیدات فرش ایران به صورت سنتی بخش زیادي از

براي افزایش میزان صادرات فرش ایران و ایجاد درآمد . نیاز جهانی نیست
. ید کردمضاعف باید متناسب با نیاز بازار جهانی و سالیق آنها فرش تول

اکنون در بازار فرش رقبایی نظیر هند، چین، جمهوري اسالمی ایران 
ترکیه، پاکستان و افغانستان دارد و تولیدات این کشورها از لحاظ رنگ، 

اگر جمهوري اسالمی . است نقشه و مواد اولیه مطابق خواسته بازار جهانی
ایی بازار بخواهد در بازار رقابتی کنونی فرش موفق باشد راهی جز شناس

   .هدف و تولید فرش متناسب با نیاز این بازار ندارد
المللی  در سطح بینرا  بازار فرش ایران  ،نبود بازاریابی و تبلیغات منسجم 

طبق گزارش منتشره از آلمان توسط . با مخاطراتی مواجه کرده است
تبلیغات ضعیف و رقباي ، 87در سال  جمهوري اسالمیخبرگزاري 

ثبت نشدن رنگ، . کند ارهاي جهانی فرش ایرانی را تهدید میباز ،قدرتمند
طرح و نقش فرش ایرانی در طول سالهاي گذشته، باعث شده تا رقباي 

برداري از طرح و نقش این هنر اصیل کشورمان در  فرش ایران با کپی
رقابتی نابرابر بسیاري از بازارهاي فرش ایران را با اتکا به قیمت تمام شده 

نگرش در بازاریابی، ضعف  عدم تغییر. ددر اختیار بگیرن ،خود داتکمتر تولی
در تبلیغات، افزایش قیمت مواد اولیه، تورم جهانی و حضور رقبایی 

از عوامل مهمی هستند که روساي اتحادیه واردکنندگان فرش  ،قدرتمند
کاهش واردات فرش علل دستباف ایران و مشرق زمین در آلمان به عنوان 

در ماه ژوئن سال طبق این گزارش . کنند لمان و اروپا عنوان میایران به آ
م از ایران به آلمان حدود دو میزان واردات فرش دستباف و انواع گلی 87

ین در حالی است که این میزان در مدت هزار یورو بوده ا 700میلیون و 
در این . یورو بوده است هزار  460 میلیون و  چهار  مشابه سال گذشته 

رییس اتحادیه واردکنندگان فرش دستباف ایران جایگاه کنونی رش گزا
ه و با بیان اینکه کشورمان را در آلمان و اروپا رو به نزول توصیف کرد  فرش

شود راه  فروش فرش دستباف ایران در آلمان و اروپا هر روز کمتر می
 توجه به روشهاي جدید در بازاریابیتنها در را  وضعیترفت از این  نبرو

ثابت ماندن روشهاي بازاریابی، تبلیغات و صادرات، رنگ، زیرا  .دانسته است
طرح و نقش فرش ایران باعث شده تا این کاال نتواند نیازهاي بخشی از 

در مقابل کشورهاي رقیب با شناسایی . متقاضیان این عرصه را پاسخ بدهد
ام نیاز مشتري نسبت به تولید فرش متناسب با سلیقه متقاضیان اقد

هاي آتی در  اي براي مهار بحران بنابراین باید هرچه سریعتر برنامه کنند می
بودن تجارت فرش در کشور  فرش دستباف طراحی کرد و با توجه به سنتی

هاي علمی براي افزایش  و مشکالتی که در این صنعت وجود دارد، از روش
 ین گزارشدر ا .دام کردقدست گرفتن بازارهاي این کاال ا  هصادرات و ب

رییس اتحادیه واردکنندگان فرش مشرق زمین نیز با بیان اینکه آلمان 
اینکه فرش ایران و با اشاره به  هم بزرگترین واردکننده فرش است هنوز

علت آن را عدم توجه  قسمتی از بازار خود را در اروپا از دست داده است،
ه همین علت نیز ب. داند غات این کاال در چند سال اخیر میایران به تبلی

و خریداران و مشتریان به  هاهمیت و ویژگیهاي فرش ایران معرفی نشد
  .]3[نده اسمت کاالهاي مشابه رفت

میزان صادرات فرش ، بر اساس آمار مرکز ملی فرش ایران، در این بخش
در همانگونه که . ارایه شده استدر قالب نمودار  در سالهاي متوالی کشور
سال تا  1360از سال میزان صادرات این کاال  شود میمشاهده  1 شکل

 و در این سال به ماکزیمم مقدار خود رسیدهبوده در حال افزایش  1373
 میزان صادرات به شدت کاهش یافته است که می 73سال از پس  .است

این از علل را ...  ، روابط سیاسی وتوانمندتوان عواملی چون وجود رقباي 
  .امر دانست

 
  صادرات فرش در سال هاي مختلفن میزا)1(شکل

  
ها نشان داده شده  قیمت هر مترمربع فرش ایران طی این سال 2در شکل 

به بیشترین میزان  1371و  1359 هايآن در سال بهايشود  که مشاهده می
گیر جنگ بود، در 59سال ایران در که با توجه به این نکته که رسیده است 

به نیز افزایش قیمت آن و ر جزئی بسیانیز میزان صادرات این محصول 
سال شکوفایی این آن را توان  که می 71از سال  اما. است بوده همین علت

ارزش به کمترین مقدار خود متاسفانه قیمت این محصول با صنعت نامید
 .استدر حال کاهش 



  
  قیمت هر مترمربع فرش در سالهاي مختلف )2(شکل

  
ریال  به میلیون هاي متوالی سال در میزان صادرات فرش ایران 3 در شکل

را  مربععامل میزان صادرات و قیمت هر متر دوه شده است که هر ارای
  .دهد ه میحلیل جامعی از صادرات فرش را ارایشود که ت شامل می

هاي ابتدایی انقالب با توجه به جنگ ایران میزان صادرات این در سال
رشد در این صنعت حمیلی با پایان یافتن جنگ ت کهمحصول کم شده 

ر سالهاي اخیر با این محصول دمتاسفانه  امااست حاصل شده گیري چشم
  .است شدید صادرات مواجه شدهافت 

  
  هاي مختلف میزان صادرات فرش در سال )3(شکل

  
رفت صنعت فرش ایران از این وضعیت و  براي برون ،شرایطبا توجه به این 

  .ده شودجدي اندیشی يرونق این صنعت باید تدابیر
  

  تبلیغات حلقه مفقوده صنایع دستی ایران
  
اندرکاران و کارشناسان صنایع دستی،  نا به اطالعات منتشره از سوي دستب

صنایع دستی ایران را در مظلومیت قرار فقدان تبلیغات و بازاریابی مناسب، 
داده است، چنانکه از تبلیغات با عنوان حلقه مفقوده صنایع دستی کشور 

حال آنکه با تبلیغات مناسب محصوالت و تولیدات این صنعت، . ودش یاد می
توان جایگاه آنها را در بازارهاي هدف تثبیت کرد و توان رقابت کشور با  می

همچنین انجام امور زیربنایی و . تولیدات سایر کشورها را ارتقا داد
شده مبتنی بر پژوهش در این زمینه موجب حمایت از  کارشناسی

رفتن آنها و عدم منسوخ  صنعتگران و جلوگیري از به انزوا هنرمندان و
اما متاسفانه عدم تبلیغات مناسب و . گردد هاي این صنعت می شدن رشته

منسجم صنایع دستی ایرانی، گاه تولیدات این عرصه و منافع 
اندازد تا  اندرکاران، هنرمندان و میراث فرهنگی ملت را به مخاطره می دست

گیري از نقش و طرح و رنگ ایرانی  رهاي رقیب با بهرهایی که گاه کشوج

محصوالتی را به نام خود عرضه و عرصه را بر هنر اصیل ایرانی تنگ 
  . کنند می
 

  احساس نیاز مخاطب به کاال القاي و  تبلیغات
  

در جهانی که به عصر ارتباطات موسوم است  امروزه وسایل ارتباط جمعی
  .اطالعات را بر عهده دارند نتقال اخبار ووظیفه انعکاس و ا

منظور جلب توجه یا ایجاد اعتقاد و اطمینان مورد  وسایل ارتباطی، هرگاه به
وسایل ارتباطی از  .ي نقش تبلیغی هستندار گیرند، داراري قرابرد بهره

کنند و به  ها خدمت می یشتر در راه منافع صاحبان سرمایهجهت اقتصادي ب
تولید کاالهاي مصرفی را به سوي هاي صنعتی و  عوض آنکه پیشرفت

خدمت به مردم و رفع نیازمندیهاي واقعی افراد بکشانند، در جهت عکس 
آن، دایما مردم را به خرید و مصرف هر چه بیشتر کاالهاي غیرضروري 

بدین طریق افراد در جوامع صنعتی کنونی که . نمایند تشویق و ترغیب می
شوند تحت تاثیر تبلیغات  اند، ناچار می موسوم شده "جوامع مصرف"به 

ها، رادیوها،  ها، مجله روز به وسیله روزنامه تجاري که در تمام لحظات شبانه
کنند،  نها را تعقیب میآهاي گوناگون دیواري  ها، سینماها و آگهی تلویزیون

. تري استفاده کنند ریداري نمایند و از خدمات فراوانکاالهاي بیشتري خ
ه افراد براي تامین این همه نیازهاي مصنوعی و تفننی باید بدیهی است ک

برند و بتوانند قوه خرید خویش را باال ب تا درآمد بیشتري نیز به دست آورند
چون کسب درآمد بیشتر مستلزم کار بیشتر است، پس خود را مجبور 

بینند که ساعات زیادتري کار کنند و احتماال به جاي یک شغل اصلی،  می
 –بدون تردید، افراد با کار بیشتر . ند شغل فرعی نیز بدست آورندیک یا چ

تر می  تر و فرسوده خسته –چه از لحاظ جسمانی و چه از لخاظ روحی 
دهند، از فراغت و آسایش واقعی  شوند، شور و نشاط زندگی را از دست می

اعتنا  اجتماعی خود و اطرافیان خویش بی گردند، نسبت به وضع محروم می
توانند از حقوق سیاسی خود  شوند و در نتیجه نمی توجه می و بی

برداري کنند، مسوولیتهاي اجتماعی خویش را ایفا نمایند و با همکاري  هبهر
در چنین شرایطی تبلیغات بازرگانی به طور . دیگران آینده بهتري بسازند

  ].4[کنند مستقیم هدفهاي تبلیغات سیاسی را تامین می
دار از هر ابزاري براي  کشورهاي سرمایهاي که  ورهابراین در چنین دبن

یري از فنون گ هرجویند و در عرصه اقتصاد با به تسخیر جوامع بهره می
نباید غفلت کرد و اجازه  ،اند ه کردهبازارهاي دنیا را قبضتبلیغات و بازاریابی، 

در . یردفع کشور تحت تاثیر چنین شرایطی قرار گمناتولیدات و داد تا 
کرد راندرکاران، نباید از پتانسیلهاي رسانه و کا صنایع دستی نیز دستحوزه 

قریحه فعاالن این حوزه غفلت ورزند تا مبادا تبلیغات براي معرفی ذوق و 
ه حاشیه رح و نقش ایرانی که از اصالت و تمدن یک ملت نشات گرفته بط

ت در این صور .با نام دیگر کشورها عرضه شود کهبارتر آن رود و تاسف
طراحان، کنندگان مواد اولیه،  تالشهاي زنجیره تولید فرش اعم از تهیه

نیز به حاشیه خواهد رفت و سود حاصل از  ...تجار و رنگرزان، بافندگان، 
ها و دیگر کشورهایی خواهد شد که در  تالشها نصیب دالالن، واسطه این

ا که حتی گاه کنند تا آنج تر عمل می تبلیغات فعاالنه هاي بازاریابی و عرصه
   .ممکن است از هنرمندان ایرانی براي تولید بهره گیرند

مطالعه . تغییر شرایط کسب و کار و تجارت به عوامل مختلف بستگی دارد
مستمر در تغییرات بازار، صادرات کاال و خدمات از مهمترین اهداف 

عوامل مدیریت، استراتژي، در صادرات فرش دستباف نیز . بازاریابی است
ل در بازار اماین عوامل به عنوان مهمترین عو .یط و بازاریابی موثر استمح

نتایج  .و در شرایط ایده آل مورد مطالعه قرار گرفتدر نظر گرفته شد فرش 
ان، صادرکنندگان و فروشندگان شنامه هاي توزیع شده میان کارشناسپرس



ه می فرش در داخل و خارج ایران، که به بررسی متغیرهاي اصلی ذکر شد
   ].5[را تایید کردعوامل این پرداخت، فرضیه وجود یک رابطه معنادار بین 

 
  موثر تبلیغات هاي شیوه

  
تبلیغات به معناي رساندن پیام، خبر یا اطالعی به اطالع مردم، ابالغ، 
موضوع را با انتشار اخبار به وسایل گوناگون در اذهان مردم جاري کردن و 

، و "گاتیو دي پروپاگاندا فید"و ریشه در کنگره ها بوده  پخش اخبار و پیام
م به  1662یا کنگره ترویج ایمان دارد که توسط کلیساي کاتولیگ در سال 

تبلیغات منحصرا . عنوان بخشی از اقدامات ضداصالح طلبی کلیسا برپا شد
ها، تصاویر و دیگر اشکال  ها، شایعه ترل عقیده با نمادهاي مهم، گزارشبه کن

سازي موضوع مطرح شده  تماعی اشاره دارد و هدف از آن معروفارتباط اج
توان اذعان داشت که  از این رو می. و اقناع افراد به تبعیت از آن است

تبلیغات در وجه مثبت خود یک ضرورت بوده و در حقیقت بوجودآورنده 
در این زمینه به چند مورد از  .ارتباطات الزم و منطقی در جوامع است

هر : راهبرد رعایت سادگی. 1. اشاره می شود تبلیغات در اعالنراهبردهاي 
تر بوده و  تر باشد درك آن آسان تر و هدف مشخص چه پیام در اعالن، صریح

راهبرد تکرار در . 2. توسط جمع بیشتري از مخاطبان راهگشایی خواهد شد
یکی از پرکاربردترین : نصب اعالن و یا تکرار عناصر واحد و همگون

بدین . هاي تبلیغات براي تاثیرگذاري در اذهان عمومی تکرار استراهبرد
توان مخاطبان را چنان محاصره نمود و تحت فشار گذارد تا در  طریق می

اختیار به خرید کاال یا پیروي از  نهایت محصور و تسلیم تبلیغات شده و بی
راهبرد اغراق در یک خصوصیت . 3. آنچه موردنظر اعالن است دست زنند

توان از صفات عالی و تفضیلی همچون اولین،  در این راهبرد می: ژهوی
ترین و زیباترین در پیام  تربن، مجهزترین، سریع ترین، بزرگ بهترین، قوي

نوشتاري بهره برد یا با بیانی تصویري با بزرگنمایی یک خصوصیت ویژه آن 
براي تمام دنیاي واقعیت : زدایی راهبرد تحریف و آشنایی. 4. را به کار بست

دانیم به  مخاطبان یکسان نیست، آنچه ما آن را واقعی یا تحریف شده می
اگر .هاي کنونی و امید آینده ما بستگی دارد هاي گذشته، خواسته تجربه

توان آن را در راستاي میل  واقعیت براي مخاطب ما خوشایند نیست می
در این : منطقی راهبرد ارایه توجیه. 5. ایشان تغییر داد و بازنمایی نمود

راهبرد هدف رساندن پیامی منطقی به مخاطبان و شناساندن عملکرد 
واقعی محصول یا خدمات به آنها بوده و سعی بر آن است تا تنها با خلق 
یک تصویر جذاب و یا یک شعار پرتحرك و پرجاذبه به جذب مشتري اقدام 

اطبان در جریان ها، مخ نگردد بلکه همراه با منطق، استدالل و بیان واقعیت
: راهبرد استفاده از اعتبار افراد معروف. 6. واقعیت کاال قرار گیرند

منظور موضوع تبلیغ را در کنار فردي که براي مخاطبان داراي ارزش  بدین
ها و اهدافی که به نایل  دهند و یا در مسیر آرمان و اعتبار بوده قرار می

این مخاطبان پذیراي آن نمایند، بنابر آمدن به آن مشتاقند معرفی می
با توسل به : راهبرد اشاره به فواید همراهی با اکثریت جامعه. 7. شوند می

روي از دیگران و شرکت در جبهه اکثریت با القا  گرایش عامه مردم به دنباله
از طریق تصویر یا شعارهایی همانند اکثر مردم این محصول را در خانه 

توان آنها را متقاعد  زرگ ما ملحق شوید، میدارند و یا همه با همه به گروه ب
راهبرد هماهنگی با . 8. کرد که اکثریت جامعه این کار را انجام می دهند

در اعالن مطلوب است جوهره هر موضوع را با : شتاب زمان و انتزاع گرایی
از این رو توانایی در ایجاز یک اصل در . استفاده از کمترین عناصر یافت

ه و تفکر انتزاعی نقش موثري در برقراري ارتباط با طراحی اعالن بود
راهبرد بیان . 9. دهد مخاطبان داشته و میزان موفقیت آن را افزایش می

در این راستا سعی بر این است که پیام در راستاي : استعاره و غیرمستقیم

مورد پذیرش واقع شدن، تا حد ممکن به صورت غیرمستقیم و با استفاده از 
ناختی، غنی از استعاره و به دور از رویکرد دستوري و فنون روانش

راهبرد . 10. گونه ساخته و پرداخته شده و به مخاطبان عرضه شود نصیحت
ها راهبرد بسیار موثر دیگري است  استفاده نمادگرایانه از شکل: بیان نمادین

. 11. که به دلیل اشاره غیرمستقیم، از تاثیرگذاري باالتري برخوردار است
در این : بصري –هبرد زیبایی شناسی نوین در تاکید بر ارتباط نوشتاري را

گیرد  و به عنوان هنري  راهبرد نگاهی کامال زیباشناختی به خط صورت می
شود که نگرشی جدا از معنی و  تجریدي یا انتزاعی با خط برخورد می

راهبرد برانگیختن کودك درون با تصویرسازي . 12. طلبد مفهوم را می
هایی که بر پایه تفکري کودکانه طراحی شده اند،  چنین اعالن: دکانهکو
ها، توسط جمع کثیرتري  دلیل مطابقت با سرشت مشترك تمامی انسان به

راهبرد ایجاد . 13. کنند شده و با آنها ارتباط برقرار می از مخاطبان پذیرفته
در وان ابتدا احساس و عطش به مصرف یا تبعیت را ت می: احساس نیاز

مخاطبان ایجاد کرد و بالفاصله با معرفی وسیله یا خدمات تامین کننده این 
اهبرد ر.14. رفع نیاز مذکور ترغیب نمود نیاز، ایشان را به استفاده از آن در

رویکرد توجه تنها بر شکل و در این : هاي جدید شکل گرایی و القاي پدیده
ها و  ا تاکید بر زیباییگرایانه ب بندي ظاهري و ایجاد ترکیبی شکل ترکیب
ان هاي بصري بوده و توجه کمتري بر انتقال معانی، تعامل با مخاطب تجذابی

در این : راهبرد برانگیختن احساسات. 15. پذیرد رسانی صورت می و اطالع
هاي حقیقی محصول،  جاي تکیه بر جذابیتهاي منطقی و برتري راهبرد به

احساسات مخاطبان جهت خدمات یا فردي خاص، سعی در برانگیختن 
راهبرد . 16. شود تحریک آنها به خرید محصول و استفاده از خدمات می

فرح و طنزگونه در استفاده از بیان نوشتاري م: ایجاد حس نشاط و طنز
هاي جدي و غیرصمیمی، در ایجاد تمایل به مخاطبان  مقایسه با پیام

با استفاده از : ترسراهبرد ایجاد احساس . 17. رسند تر به نظر می اثربخش
توان در مخاطبان حسی از نگرانی و بر هم ریختگی عصبی  راهبرد ترس می

د قادر به افرارا بوجود آورد و از آن جهت که در چنین شرایطی 
باشند،  گیري صحیح و منطقی نبوده و به دنبال راه گریزي فوري می تصمیم

راهبرد . 18. نمود العملی در راستاي اهداف خویش ایشان را وادار به عکس
توان نقشهایی را  میراستاي تاثیرگذاري بر مخاطبان  در: رواج فرهنگ بومی

دار و کهن با افراد، منجر به  به کار برد تا با ارتباط فرهنگی ریشه
عنوان  به: راهبرد معرفی شخصیت تبلیغاتی. 19. تاثیرگذاري بیشتر شود

عنوان  ترویج نمود و بههاي جدیدي خلق و  توان نقش راهبردي دیگر، می
ها و تبلیغات مداوم و  نشانی از محصول یا خدمات مورد نظر در تمام اعالن

: راهبرد جذابیت رنگی براي بیانی سریع و صریح. 20. مستمر به کار برد
نمایداز این رو  رنگ به عنوان یک محرك تاثیرگذار بر حواس عمل می

ها،  اهیم نمادین، ویژگیفیک از این مفشناخت و ادراك صحیح طراح گرا
و شناخت رموز و اسرار نهفته در رنگها، امکان   ها ها، تداعی واکنش

بکارگیري صحیح و موثر رنگ را در راستاي اهداف تبلیغاتی فراهم 
  ].6[آورد می

تبلیغات به عواملی براي جلب نظر مخاطبان باید در در حال حاضر طراحان 
ي رآورد منطقی و یافتن استراتژي هااسی، جامعه شناسی، باز قبیل روانشن

. صحیح و مفید توجه داشته باشند تا در رقابتها به موفقیت دست یابند
نیز صورت گیرد که همچنین در این زمینه باید فرآیند ارزیابی مخاطبان 

طبقه بندي آنها از نظر جنس، گروه هاي سنی، وضعیت اجتماعی و شامل 
 ، سطح آموزش، اشتغال، درآمد ویازهاتمایالت، ناقتصادي و سیاسی، 

مخاطب فعال یا  وموقعیت آنها نسبت به پیام به عنوان مخالف یا طرفدار 
  ].7[است غیرفعال

  



  هجینت
  

ادامه حیات .تبلیغات از مهمترین شیوه هاي موثر در فروش و تجارت است
ابی و تبلیغات گسترده و و توان رقابت با انواع محصوالت نیازمند بازاری

صول کیفیت باالي مح يو سازمانها در گرونهادها بقاي امروزه . ستعلمی ا
سلیقه یابی، مخاطب شناسی، همچین  .و تبلیغات منسجم و اصولی است

براي عرضه  .نیازسنجی و از مهترین اصول براي رونق فروش است
محصوالت باید با بهره گیري از علم نبلیغات و علم بازاریابی مشتري را با 

در این  .دکرو در او نسبت به محصول حس وفاداري ایجاد  مودنخود همراه 
زمینه شناخت عوامل تاثیرگذار بر رفتار و تصمیم مشتریان ضروري است و 

عالیق، سالیق،  احساسات، نیازها عوامل مهمی مانند باید با در نظر گرفتن 
و تمایالت اجتماعی، گرایشات سیاسی، توان مالی مشتریان و همچنین 

میزان تحصیالت به طراحی، شیوه عرضه محصول و  و نی، جنسیتگروه س
و رضایت آنان را  با مخاطب ارتباط برقرار کرد ،تبلیغات و بازاریابی پرداخت

آگاه همچنین پرداختن به گروه هاي تاثیرگذاردر بازار براي . جلب نمود
تغیر نگرش و دانش و رفتار،  اقناع،  ،متقاعد کردننمودن، شناساندن، 

که  جلب نظر گروه هاي عادي و منفعل نیز ضروري استو  غیب، تشویقتر
داشتن آماري دقیق، . در نهایت تسریع مبادالت را در پی خواهد داشت

برنامه اي منسجم و منظم و تبلیغات مداوم، اثرگذار و علمی براي رشد و 
مشتري محوري، ارایه خدمت سریع و به . توسعه صنعت فرش ضروري است

 و اثبات این امورژه در زمان بروز مشکل، کیفیت، قیمت مناسب موقع بوی
. با راهبردهاي تبلیغات از دیگر راهکارها در این زمینه است در نظر مشتري

شرکت در توسعه تجارت خارجی، همچنین برپایی نمایشگاه هاي تخصصی، 
برخوردار از  حضور افرادينمایشگاه هاي بین المللی با محصوالت فاخر و 

، اعزام تجار و بازرگانان به به عنوان نماینده ش تبلیغات و بازاریابیدان
 بازارهاي هدف، تبلیغات محیطی فراگیر از طریق رسانه هاي تاثیرگذار،

حمایت و تشویق اصحاب رسانه به اطالع رسانی گسترده در این حوزه،
هنرمندان براي ساخت فیلمهاي مستند، توسعه فناوري تشویق کاگردانان و 

صنعت توسعه و رونق طالعات و ارتباطات و پژوهش از راهکارهاي ضروري ا
  . فرش ایران است
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