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 توسعه اقتصادی ایران دربررسی نقش تبلیغات جهانی 

2، دکتر هادی خانیکی1علی ثنایی مهر
 

 

 

 

 

   : چکیده

رشد و توسعه اقتصادی کشور هاا دارد  ایاپ پدیاده  تبلیغات جهانی به عنوان یک پدیده ارتباطی و بازاریابی تاثیر مهمی در 

محصوالت و خدمات یک   متفاوتاستراتژی هایی  اتخاذ با و را توسعه بخشد تجارت بیپ الملل بازارهای جهانی وقادر است 

پس نقش  ،کندمی را فراهم مالی  تحرکات اقتصادی و در واقع تبلیغات جهانی زمینهنماید   ارایهکشور را به جهان معرفی و 

مشاغلی  فعالیتها وتوجه به عنوان یک صنعت با از طرفی تبلیغات ب کشور دارد اقتصاد وگردشگری  ت ورشد صنع بسزایی در

باعا  با گارد  ماالی کاه صاورت مای دهاد  نیز وداشته نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری درگیر می کند  هک

عناوان  هبتاوان از آن باویژگی های تبلیغات باع  شده است تا   ایپ موارد در کنار سایر گرددافزایش درآمدهای دولتی می 

، پرسش اصلی که مطرح می شود ایاپ اسات  موضوعاهمیت ایپ  با توجه به توسعه اقتصادی نام برد مهم دراز عواملی  یکی

توساعه تجاارت و در  تبلیغاات جهاانیچیسات  و ابعااد ماوثر  رشد و توسعه اقتصادی کشاور در  تبلیغات جهانیکه نقش 

حکایت از آن دارد که کشورهای توسعه یافته بیشتر به مقوله تبلیغات  چه می باشد  نتایج بدست آمده کشور در گردشگری

حضور در بازارهای جهانی و عالوه بر اینکه از مزایای اقتصادی و سهم هزینه ای بیشتری به آن اختصاص می دهند  پرداخته

بارای  ایرانای  و خادماتتجار و صاحبان کااال بنابرایپ سرعت می بخشنداستفاده می کنند به رشد و توسعه اقتصادی خود 

اطاالع  و تبلیغاات اماور در گساترده و هدفمناد د ازقابلیت های ارتباطات و فعالیتنحضور در بازارهای جهانی بایستی بتوان

 جهاان در را الزم پای جای ،ندنکن استفاده خود معرفی برای تبلیغ و اطالع رسانی از اگر است طبیعی  رسانی استفاده کنند

از طریق تبلیغات حرفاه ای و هدفمناد  بایستی برنامه ریزی ها اقدامات و  در کنار سایر کرد  پس ندنخواه پیدا منطقه در و

تجاارت  گساتر  باا باشاندقادر زعفران و     در بعضی محصوالت  نظیر فر  ، پسته، خودضمپ حفظ جایگاه قبلی  جهانی

زمینه رشاد و توساعه اقتصاادی کشاور را و     گردشگریو جذب توریسم  حضور در بازارهای کشورهای مختلف ، ، خارجی

    م کندهفرا
 

 تبلیغات جهانی  ، جهانی شدن ، ارتباطات توسعه اقتصادی،  بازارجهانی ، :کلیدی واژه های

 

 

 

                                                 
 ، ایراندانشگاه آزاد اردبیلدانشجوی مقطع دکترای علوم ارتباطات،  -1

(alisanaeimehr925@gmail.com) 
 دانشیار  دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی، ایران -2
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 مقدمه:

نگاهی به هر کشوری بنا به شرایط و امکانات خود   است رو روبه آن با امروز جهان که است مسایلی مهمتریپ از یکی توسعه

 پذیر امکان توسعهبه  دستیابی هرچندتوسعه دارد و تال  می کند تا با برنامه ریزی ها و اقداماتی در ایپ مسیر گام نهد  

برای رشد وتوسعه  ی دنیا برنامه های مختلفیکشورها در گذشته  دانست ناپذیر اجتناب الزاماً را آن توان ولی نمی است

به طور نمونه  نادیده گرفت،آنرا  توان نمیکه  داده اندانجام زمینه در ایپ  اقدامات مفیدیو  پیش بینی کرده خود اقتصادی

 پیدا دست توسعه از حد ایپ به آسیا شرق کشورهای نداشت انتظار حتی یا کرد بینی نمی پیش کسی هیچ پیش، سال پنجاه

 آمد سرانه در پیش سال چهل  اند یافته افزایش برابر هشت از بیش جنوبی کره نظیر کشوری در اکنون درآمدها هم کنند 

کشور ما نیز با ایپ مقوله  .(2931است)جوزف ای ، هند برابر هشت کره سرانه درآمد امروز اما بود برابر تقریباً کره هندو

به طوریکه  است تدویپ کردهرشد اقتصادی  سیاستهای مختلفی برای توسعه و طی سالیان اخیر برنامه ها و و بیگانه نیست

  از جمله ایپ برنامه ها می باشد ،شد ابالغ رهمیپ اواخ که در برنامه ششم توسعه کشور

ایاپ  چگوناهچه برنامه هایی برای توسعه کشور داشته باشیم و می شود که  صرف ایپ زیادی تال  های ،کشور در موارهه 

 بارای تاال  دارد، خود کار دستور در را نفت بدون اقتصاد برنامه که ما کشور برای  برنامه های توسعه ای را به پیش ببریم

 باهتواناد  مای و توسعه گردشاگری نفتی غیر صادرات رشد ،المللی بیپ تجارت در سهم افزایش صادراتی، بازارهای گستر 

 ریزان برناماه گذاران، سیاست مورد توجه جدی، و در برنامه های توسعه ای کشوره شد مطرح ملی آرمان و وظیفه یک عنوان

 بازارهای جهانی بایستی بتاوان ازقابلیات هاای ارتباطاات و در حضوربرای  طرفی از گیرد قرارو ارتباطی  اقتصادی فعاالن و

 بارای اطاالع رساانی و تبلیاغ از اگار است طبیعی  اطالع رسانی استفاده کرد و تبلیغات امور در گسترده و هدفمند فعالیت

 حقیقات ایاپ از کشاوری هیچ امروزهکرد  نخواهیم پیدا منطقه در و جهان در را الزم پای جای نکنیم، استفاده خود معرفی

 مناسا  باازار باید کاال عرضه برای زیرا ندارد وجود تجارت پیشرفت امکان بازاریابی و تبلیغات توسعه بدون که نیست غافل

 به موفق های شرکت که است دلیل همیپ به آید می حساب به آمیز موفقیت بازاریابی از باشد و تبلیغ نیز بخشی داشته وجود

 و بازاریاابی های سیساتم کاارگیری باه و طراحای دنباال باه خود، محصوالت کیفی ارتقای موازات به صادرات، امر در ویژه

 برخوردار ای ویژه جایگاه از نیز گردشگری صنعت در تبلیغات از سویی دیگر  (2931)کفا  پور،هستند موثر و پویا تبلیغات

های مارتبط  صنعت تاثیر مهمی در افزایش اشتغال و درآمد می شود  ایپ بیشتری به کشور گردشگران جذب و باع   است

بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور   گردشگری درآمد حاصل از صنعتو  دارد با مکان های اقامتی و نیز درآمدهای دولتی

 (   48:2948محسوب می شود و مستقیما در رشد اقتصادی کشور تاثیر دارد)طیبی و همکاران،

 حاضاررا در قرن  جمعی، توجه به تبلیغات ارتباط وسایل از گستر  استفاده و المللی بیپ ارتباطات رشد تکنولوژی، تسهیل

 تابس شاهر در که دارد تعلق پیش سال هزار سه به جهان در شده  شناخته تبلیغاتی اثر اولیپ اگرچه  است ساخته ضروری

 امروزی مفهوم به تبلیغات اما است، پاپیروس کاغذ روی بر ای برده دستگیری برای پادا  اعالن حاوی و آمده دست به یونان

شاد،  رایج انبوه تولید افزایش جمعی و ارتباط وسایل گستر  با همزمان شهرنشینی که زمانی هجدهم و هفدهم قرن از آن

 پدیاده از یکای عناوان بههمچنیپ  تبلیغات (2938شده است )ذاکر، مطرح جهان در ارتباطی های ضرورت از یکی عنوان به

 روناق راههاای کاه یکای از ای گوناه باه دهاد، قارار تأثیر تحت را ما زندگی از مهمی بخش است توانسته،  اقتصادی های

 باشد  می مفید و خوب تبلیغات بیشتر درآمد به یابی دست و اقتصادی
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 اسات ، الشاکل متحاد بایش و کم بطور و دنیا نقاط تمام در یکسان تبلیغ جهانی صحبت می کنیم منظور وقتی از تبلیغات

 آگهی تا گرفته فروشگاه در محصول و کاال دادن نمایش از که گردد می متعددی های فعالیت شامل جهانی تبلیغات بنابرایپ

 و  المپیاک ، ورز  ، ارکساتر  از مالی حمایت فضای مجازی و ،حضور در سایت ها و تلویزیونی رادیویی و تیزر، روزنامه در

 کاهموضوعی است گردشگری  وتجارت از تبلیغات جهانی برای  استفاده امروزه  ( 998:2939سعیدی، سرمد و )میرابی غیره

غیار مساتقیم در تساهیل توساعه  مورد توجه جدی قرار گیرد  تبلیغات جهانی قادر اسات باه صاورت مساتقیم و می تواند

و به فرو  بدست آورده کاالی ایرانی در برابر رقی  خارجی بازار بیشتری تا  شود  باع  و اشدباقتصادی  کشور نقش آفریپ 

 ،وکار روناق کسا شاده و  تولید و حیات اقتصادی کشور به نوعی باع  بازگشت سرمایه و جاری شدن خون در رگو برسد

  محقق شود  کشور توسعه اقتصادی استراتژی اهداف تا به نحوی را به همراه داشته باشد کاهش بیکاری اشتغال و ،تجارت

و در ایپ راساتا  می پردازدمقاله حاضر به بررسی نقش تبلیغات جهانی در توسعه اقتصادی ایپ مباح ، اهمیت  با عنایت به 

اقتصاادی کشاور  و  و رشاد در توسعه آنپیدا کردن نقش  ، به دنبالتبلیغات جهانی یهای ویژگپارامترها و ضمپ شناسایی 

تحلیلی است و اطالعات، به رو  اسنادی و کتابخاناه ای باا  -  رو  تحقیق مقاله ، توصیفیاستموانع  فرصت ها وبررسی 

مراجعه به منابع دست اول و ثانویه، گردآوری و تحلیل شده اند  در ایپ پژوهش ،پس از ارائه بح  های نظری درباره مفهوم 

  ساپس عناصار و اشااره مای شاود ت جهاانیتبلیغاابه استراتژی های تجاری و جهاانی شادن ، تبلیاغ و  توسعه اقتصادی

مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان جمع بندی بح  ارائه در توسعه اقتصادی  آن و نقش تبلیغات جهانیموضوعات اصلی 

 خواهد شد 

 

 مباحث نظری چهارچوب مفهومی و

  :توسعه اقتصادی -1

کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجا  رشاد باالقوه ماداوم درآماد سارانه در یاک جامعاه  رامک لوپ توسعه اقتصادی 

دیگر توسعه اقتصادی فرآیندی است که طی آن مبانی علمی و فنای تولیاد  در تعریف (29:2914)باهر،،تعریف می کند شود

گفات توساعه اقتصاادی  ( در مجماوع مای تاوان274:2972از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن متحول می شوند)عظیمی،

فرآیندی است که در طی آن شالوده های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگاون مای شاود باه طاوری کاه حاصال چنایپ 

دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابری های اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولیدی، توزیع و الگوهای مصارف 

 ( 36:2988)بیرو، جامعه خواهد بود

در حالی که بیپ دو مفهوم تفاوت  ه اقتصادی از مفاهیمی است که اغل  با مفهوم رشد اقتصادی یکی شمرده می شود،توسع

 داخلای، صلناخاا تولید مانند متغیرهایی معموال و است کمّی صرفا تحولی اقتصادی، رشد های قابل مالحظه ای وجود دارد 

گیری بر حسا  پاول هساتند؛ اماا توساعه  که قابل محاسبه کمّی و اندازهو     را در نظر می گیرد؛  گذاری سرمایه صادرات،

 مفهاوم سوادی و     را نیز شامل می شاود  عالوه بر متغیرهای کمّی، متغیرهای کیفی نظیر رفع فقر، بیکاری، محرومیت، بی

ای رشد است، اما هار رشادی ضارورتا باا  ت  نتیجه هر توسعهاس تر گسترده و تر وسیع توسعه که حالی در است؛ محدود رشد
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و  دارد بسایار خام و پایچ بلکاه نیست خطی توسعه اما بیفتد؛  اتفاق خطی صورت به است ممکپ رشدتوسعه همراه نیست  

 ( 2931)یوسفی،  است هدف اقتصادی توسعه و وسیله رشد،

 

 :اقتصادی توسعه های شاخص -2

های متعددی برای ارزیابی مورد استفاده قرار می گیرد که تعادادی از آنهاا   شاخص برای سنجش توسعه اقتصادی

 :به شرح زیر است

 آن، جمعیات باه( داخلای ناخاالص تولیاد) کشاور یک ملی درآمد تقسیم از: شاخص درآمد سرانه -2-1

 پیشارفته کشاورهای سارانه درآماد سطح با معموال مختلف، کشورهای در ساده شاخص ایپ  آید می دست به سرانه درآمد

 .شود می مقایسه

کشورها محاسبه  محلی های قیمت از سرانه درآمد شاخص که آنجا از : شاخص برابری قدرت خرید -2-2

از شااخص براباری قادرت  و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، می شود و معموال سطح قیمت محصوالت

قیمت هاای جهاانی آن کاالهاا ضارب  در مقدار تولید کاالهای مختلف در هر کشور، در ایپ رو ، .خرید استفاده می شود

 تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می شود  پس از انجام تعدیالت الزم، و شده

توساعه »کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجاه باه : شاخص درآمد پایدار -2-3

در ایاپ رو ، هزیناه هاای زیسات .، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار شاده اسات«توسعه اقتصادی»به جای « پایدار

محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور شده )چه به عناوان خساارت و 

 .ی آیدچه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست( و سپس میزان رشد و توسعه به دست م

، برخی از اقتصاددانان باه جاای تکیاه بار یاک 2346 دهه اوایل از :شاخص های ترکیبی توسعه  -2-4

شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بیپ کشورها، اساتفاده از شااخص هاای ترکیبای را پیشانهاد 

 .تعریف می شدند ایپ شاخص ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنیپ چند زیرشاخه.کردند

توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که بر اساس  2332 سال در شاخص ایپ : شاخص توسعه انسانی -2-5

 و( تولد بدو در) زندگی به امید ،(خرید برابری شاخص رو  براساس) واقعی سرانه درآمد  :ایپ شاخص ها محاسبه می شود

پایگااه خباری ) از نرخ باسوادی بزرگساالن و میانگیپ سال های به مدرسه رفتپ افراداسات( تابعی که) آموز  به دسترسی

  (2938،بازار سرمایه

 

 :مرتبط با تجارت جهانی استراتژی های توسعه اقتصادی -3

 کمای میازان باه میاان تنهاا ایپ در و اند برگزیده را تجارت راه توسعه به دستیابی برای جهان کشورهای از بسیاری امروزه

 باه ای توسعه اهداف جهت در تجاری های و سیاست راهبردها به کارگیری با بلکه اند، مودهنن توجه خود واردات و صادرات

 که ها سیاست از های مجموع کشور هر در مبنا، ایپ بر (2939التجائی و پورباقر،) یافته اند دست تر سریع توسعه و پیشرفت
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بطور کلی استراتژی های توسعه در بخاش شود   می گرفته کار به است گوناگون در درجات مبادالت تشویق یا تحدید شامل

   تجارت  به شرح زیر می باشد:

 :اگر درون استراتژی  -3-1

 بر متکی گرا درون که راهبرد دریافت می توان به راحتی مختلف ملل میان تجارت روند بررسی و اقتصادی تاریخ به نگاهی با

 های محدودیت و ها حمایت انواع از استفاده گزینند با می بر را سیاست ایپ که کشورهایی .کشورهاست داخلی توان و نیرو

سیاسات  جملاه از ورزناد می اصرار خارجی مشابه کاالهای تولید بر و بیشتر محدود را خود واردات ای غیرتعرفه و ای تعرفه

 تولیاد تساریع و تشاویق بارای واردات جانشاینی سیاست .نمود اشاره واردات جانشینی به راهبرد می توان گرا درون های

  (2971 باغیان، قره و )اسدی می شود گرفته به کار داخل در صنعت مثبت ایجاد آثار بودن باال به اعتقاد با و داخلی

 

 :گرا برون استراتژی  -3-2

 ایجاد کشورها مسائل توسعه حل در واردات جانشینی سیاست موفقیت خصوص در بسیاری تردیدهای و شک 2376 دهه از

 اقتصاادی توسعه و رشد دلیل را که صادرات گردید نئوکالسیک و کالسیک اقتصاددانان موضع تقویت موج  امر ایپ و شد

 در آزادی باه گارایش معارف و اسات شاده مطرح خارج به نظر چارچوب سیاست در صادرات توسعه سیاست دانستند  می

 اسات، آن نیازهای تابع و خارجی بازار متوجه اندازه چه تا ملت یک که دهد می سیاست نشان ایپ .است الملل بیپ تجارت

 منجار نیاز داخلای تولیدکننادگان هاای ناکارایی کاهش و تر باکیفیت تولید به تواند می جهانی در بازار رقابت فشار چراکه

 واردات های جانشینی استراتژی با مقایسه در صادرات توسعه های استراتژی در رشد عملکرد که دهد می نشان تجربه.شود

 جمله از جهانی بازار در مفید رقابت و متنوع های جنبه بر متکی مشاهدات ایپ تفسیر و توضیح .است بوده تر بخش رضایت

 با کار نیروی تربیت فنی، اصالحات و بهبود های مقیاس، انگیزه از ناشی های جویی صرفه کارخانه، ظرفیت از بیشتر استفاده

 .است المللی بیپ رقابت مدیریت و باالتر کیفیت

 سیاست اتخاذ سرمایه، و بازار تجارت آزادسازی ارز، نرخ در مناس  تعدیالت با را خود نگر برون های سیاست که کشورهایی

 خاود صاادرات رشاد به بخشیدن شتاب با اند اند توانسته نموده آغاز تورم نرخ در ثبات ایجاد و مناس  اقتصادی کالن های

 با کشورهای مقابل، در .سازند فراهم را اشتغال افزایش و موجود های از ظرفیت بیشتر استفاده منابع، بهینه تخصیص امکان

 دارای بانکی اعتبارات برای سقف داشتپ باال، تورم ارز، بندی جیره ها، قیمت کنترل ارز، بازارهای موازی با نگر درون سیاست

 و واتخاذ گرایی حمایت گرایی، درون گرایی، دولت توسعه حال در کشورهای اغل  در گذشته دهه دو طی.اند بوده کم رشد

 مواناع از و اسات شاده گرایی مبدل برون و اقتصادی باز فضای ایجاد های سیاست به واردات جانشینی های سیاست اعمال

 ( 2949 است)فرهادی، شده آن آزاد جایگزیپ تجاری و ارزی های رژیم و شده کاسته شدت به ای غیرتعرفه و ای تعرفه

 الزم استراژی دو که ایپ داشت نظر در باید اما نمود، تعریف جداگانه صورت به توان می را ها استراژی از ایپ یک هر چند هر

 واردات جایگزینی استراتژی بایست طبیعی می و وفور منابع باال جمعیت با کشورهایی در که گونه ای به یکدیگرند، ملزوم و

 کشاورهای در جریاان ایاپ  آورد روی باز درهای سیاست به دهه چند صنعتی طی بلوغ مرحله از گذر از پس و نمود اعمال
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را  صاادراتی جهاش سیاسات ابتدا توانسته اند کشورهایی تنها دیگر سوی از و دارد مصداق جنوبی جمله کره از توسعه یافته

 تلفیقی مسیر برخی ایپ در .مالزی و سنگاپور مانند اند بوده بهره کم طبیعی منابع نعمت از یا اند بوده کوچک یا که برگزیند

 .(2939) التجائی و پورباقر، آید پدید ها سیاست از جدیدی ای گونه تا شد موج  که گرفتند کار به را سیاست دو ایپ از

 

 :اقتصادی توسعه جهانی شدن و -4 

 ولای دارد، اداماه هام هنوز و شده آغاز نزدیک یا دور ای گذشته که از است مطرح تدریجی فرایندی عنوان به شدن جهانی

 پیادایش تااریخ سار بار پردازان معاصر نظریه غال  واقع، در .می یابد افزایش هم آن گسترۀ و شتاب پیشتر می رود، هرچه

 نظری چشم انداز ایپ در .دارند نظر اتفاق اخیر های دهه در آن گیر شتاب چشم سر بر ولی ندارند، نظر وحدت شدن جهانی

هاای  تعریاف بیشاتر در جواماع فرهنگی، و اقتصادی اجتماعی، رویارویی اجتناب ناپذیر و جهانی ارتباطات گیر چشم تحول

 و غیارارادی ناآگاهاناه، دیگر مواردی در هستند و ارادی و آگاهانه موارد برخی در ارتباطات ایپ  است برجسته شدن جهانی

 و میازان  باشاند دولتهاا و نهادها ها، گروه افراد، شاید هم گسترده و پرشمار های چنیپ ارتباط کنندگان برقرار  گریزناپذیر

 متفااوت هاا قااره و منااطق و کشاورها هاا، گروهها، قومیت افراد، حس  بر نیز جهانی ارتباطات شبکۀ در شرکت و دخالت

 .(2931است)خانیکی،

جهانی شدن بسیار ساده است  کاهش هزینه های ارتباطات، حمل و نقال، و زدودن مواناع ساختگی در برابار کاالهاا معنای 

جهانی شدن عالوه بر کاال و خدمات داللت بار   و عوامل تولید منجر به یکپاارچگی بیشاتر اقتصاادهای جهاان شاده اسات

شدن نه تنها مستلزم ادغام بازارهاست بلکه مستلزم ظهور  جهانی . دارد -و تاحدودی انساانها  - جایی سرمایه و دانش جابه

 تریپ کشورهای دنیاا، حضاور ماؤثری در فرایناد جهاانی ایپ است که موفق فرض کلی .یک جامعه مدنی جهانی هم هست

اناد  موفاق تاریپ  اند اماا آنگوناه کاه خودشاان خواساته و تعیایپ کارده اند   آنها از جهانی شدن بهره گرفته شدن داشته

اند که وابسته به جهانی شدن باوده  کشورهای دنیا که امروزه در شارق آسایا هساتند، رشادی مبتنای بار صاادرات داشته

  (2931)جوزف ای،است

جهانی شدن اقتصادی عبارت است از گستر  روزافازون تجاارت میاان جواماع مختلاف در   تریپ ویژگی اولیپ و شاید مهم

های اقتصادی است و بدون توسعه تجارت سخپ گفاتپ از توساعه اقتصاادی  تجارت موتور محرک فعالیت سطح کره خاکی 

توان در نظر گرفت چون هدف نهایی از تولید مصرف است و نیال باه  معنا است  تولید و اشتغال را مستقل از تجارت نمی بی

پذیر نیسات  یکای  طریق مبادله پولی یا تجارت امکان نفع جز از ها ذی ایپ هدف در جوامعی با تقسیم کار گسترده و میلیون

المللای  هاای نسابی در مباادالت بیپ های نسابی یاا مزیت از بزرگان اقتصاد کالسیک دیوید ریکاردو با طرح نظریاه هزیناه

ماه نفع نشان داد  طبق نظر ریکاردو حتی زمانی که یک کشاور در تولیاد ه های ذی دستاورد تجارت آزاد را برای همه طرف

تواند با وارد شدن به تجارت با آن کشور از مزیت نسبی آن در تولید برخی  کاالها نسبت به کشور دیگر مزیت مطلق دارد می

ورزد که برای ایپ منظور الزم است که آزادی کامل مبادلاه و حرکات سارمایه رعایات  کاالها منتفع گردد  البته او تاکید می

شاود کاه تولیادات باا  المللای موجا  می واقعیت است که آزادی مبادالت در ساطح بیپگردد  تئوری ریکاردو ناظر بر ایپ 
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)غنای  .تر گاردد کمتریپ هزینه فرصت ممکپ صورت گیرد و یا به عبارت دیگر تخصیص منابع باه وضاعیت بهیناه نزدیاک

 (2948نژاد،

 

 و توسعه: ارتباطات -5

برناماه  موفقیات در ماؤثر ازعوامل روند، می بشمار ملی توسعۀ مهم شاخصهای از خود که نویپ، ارتباطی وسایل و ارتباطات

های  جاذبه و المللی بیپ شرایط تأثیر تحت نه تنها گذشته، دهۀ چند در لحاظ، همیپ به شوند  می شناخته نیز توسعه های

 احساس نیاز و سوم جهان کشورهای خاص احوال و اوضاع سب  بلکه به ارتباطات، بخشی توسعه الگوهای و ها نظریه جهانی

 نقش مثبت به ملی، وحدت و استقالل تحکیم و عمرانی های برنامه پیشبرد در امکانات ارتباطی از برداری بهره به آنها مبرم

 سب  رسانه همیپ به.است مبذول گردیده فراوان توجه توسعه، های برنامه اجرای برای مناس  های زمینه درایجاد ارتباطات

 امکاان پاذیر جهات در ای وسایله عنوان به بلکه رود نمی کار به سنجش برای شاخصی عنوان به تنها ارتباطی مطالعات در

همایپ  باه شاید .گیرد می قرار بررسی مورد نیز افراد و شرایط تغییر و تسهیل سیاسی و ،اقتصادی اجتماعی ساختپ توسعه

 ( 2942 میرفخرایی،( شود می محسوب ای رسانه مطالعات در اصلی مباح  از یکی توسعه نیز دلیل

ملی  توسعۀ برنامه ریزی های و سیاستگذاری ها در نیرومند اهرمی و توانا بازویی منزلۀ به ارتباطات از کشورها، از دربسیاری

در  ارتبااطی تکنولوژیهاای و وساایل و امکانات ضرورت توسعۀ به ویژه توجه بر عالوه که گونه ای به است  شده گرفته کمک

گونااگون  هادفهای تحقاق ضاروری عناصر و اساسی ارکان از مثابۀ یکی به ارتباطات ریزی ها، برنامه و سیاستگذاری ها ایپ

 ارتباطات برجستۀ نقش و اهمیت به توجه با بنابرایپ،.اند کرده کس  را خود خاص مملکتی،جای های برنامه قال  در توسعه

 و اجتمااعی و اقتصاادی مختلاف هاای زمیناه در آنهاا بیشتر چه هر کارآیی درباره تحقیق و بررسی توسعه، های برنامه در

 . (2939)خوشنویس،است بسیارضروری فرهنگی، و سیاسی

تبلیغات نیز  نوعی ارتباط است که در آن، پیام دهنده سعی دارد پاسخی از جانا  مخاطا  در جهات پیشابرد از آنجاییکه 

در  "اقنااعی"و "اطالعای"حاکی از آن است کاه چگوناه عناصار ارتباطاات اهدافی معیپ به دست آورد  مدل های تبلیغات 

 مای شاود ادغاام مای شاود و از ایاپ رو تبلیغاات باه عناوان گوناه ای خااص از ارتباطاات شاناخته "تبلیغای"ارتباطات 

 ،شاکلی واقع در آید می حساب به جمعی ارتباط های رسانه از یکی معمول طور به که تبلیغاتبنابرایپ   (17:2936)جاوت،

 را مخاطباان ، رادیاو و تلویزیاون ،بیلبورد، سینما ، مجالت ، ها روزنامه چون مختلفی ابزارهای با که است ارتباطی ترکیبی

 تصاویر ، کلماه ، عکاس از همزماان اساتفاده امکاان علات به تبلیغات که است ایپ در موضوع اهمیت .دهد می قرار هدف

  (42:2941،چاپلیپ و والکر) شود نمی تلقی تصویری صرفاً و است چندوجهی ای صدا،پدیده و متحرک

 

 :تبلیغات جهانی -6

تواند به عنوان تبلیغ کم و بیش یکسان در بسیاری از کشورها تعریف شاود  در ماواردی، یکساان باودن  تبلیغات جهانی می

ها وجاود دارد ولای  الملل و یا تفاوت دسترسی به رساانه های زمانی و قانونی بیپ کامل تبلیغات امکانپذیر نیست، زیرا تفاوت

تبلیغاات چناد کشاوری یاک ناوع تبلیغاات  از طرفیاس تبلیغات جهانی باشد  تواند همچنان براس تبلیغات محلی شده می
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باف و  المللی است که متناس  با بازار و یا مخاط  خاص در نوع پیام و اجرای خالقانۀ آن، تطبیق داده شده باشاد )زری بیپ

مای کنناد،  تبلیغااتی کارهاای کاه افارادی نظر از ملیت صرف وجهان الملل بیپ درعرصۀ تبلیغ  بنابرایپ (2949توفیقیان، 

 معیپ به طراحی واجرای تبلیغاات دولت وکشور نوردد، و باع  می شود که موسسات یا افراد یک را در می جهانی مرزهای

  (2938یک کشور دیگر اقدام کنند)خشایاری و اسماعیل پور، ساکنان برای

مشخص کند  لذا نقطه شروع منطقای در تبلیغاات جهاانی، کننده باید هدف تبلیغ در هر کشور را  در تبلیغات جهانی تبلیغ

توانیم به عنوان هر پیام تضمینی  لیغات را میبها مناس  است  ت بینی نقش تبلیغات در بازارهای کشورها و وجود رسانه پیش

عکسها، داستانها،  های عمومی تعریف کنیم  تبلیغات جهانی از جذابیتهای تبلیغاتی، پیامها، هنر، کپی، و تعهد شده در رسانه

و بخشهای ویدیوئی در بازارهای کشورهای مختلف تشکیل شده است  یک شرکت جهانی که توانایی انتقال عملیات خاود از 

تواند یک بازار جهانی جدید ایجاد کند، از مزیت مهمی برخوردار است  اولیپ شرکت که  بازار داخل به خارج را دارد، و یا می

یابد  کاو  بارای تاال  تبلیغااتی  کند، برتری می رود نسبت به بقیه که بعداً بازار را کشف می انی میبه دنبال یک بازار جه

شاوند را  تواند زیربنایی برای کاوشهای استراتژیهای جهانی مربوطه باشد و باید همه کساانی کاه باا محصاول درگیار می می

  (2949و توفیقیان،  باف دهم آورد )زریجهت سهیم کردن اطالعات و استفاده از اهرم تجربیات آنها، گر

 :جهانی تبلیغات های رسانه -6-1

 سامع یاا نظار باه پیاام اینکاه برای  است برخوردار ای ویژه اهمیت از جهانی تبلیغات زمینه در آن انتخاب و رسانه مساله

 باه را تبلیغااتی پیاام ، مطلاوب شکل به ، مناس  زمانی در که ای وسیله  شود انتخاب موثر ای وسیله باید ، برسد مخاط 

 عرضه برای رو  موثرتریپ یافتپ معنای به ، تبلیغات برای ای رسانه یا ابزار انتخاب حقیقت در  برساند نظر مورد های گروه

   (2936شکرخواه،) است مشتری به نظر مورد تبلیغاتی پیام

 صارف ، تبلیغااتی هاای هزیناه سهم بیشتر زیرا ، گرفت نادیده نباید نیز را تبلیغاتی پیام های حامل صحیح انتخاب اهمیت

 دارد ای وسایله انتخاب با کامل همبستگی ، مستقیم طور به ، تبلیغاتی هرتال  موفقیت و شود می ها رسانه یا وسایل ایپ

 بارای هاا را رساانه بهتاریپ بایاد مبلغاان( 126 ،ص2973، محمدیان  )رود می کار به تبلیغ آگهی و پیام رساندن برای که

 ، اسات متناسا  و هماهنا  تبلیغاات راهبارد اهاداف و مقاصاد با که را آنها بهتریپ واقع در   کنند گزینش خود تبلیغات

 ناویپ ارتباطات نقش و علوم جانبه همه پیشرفت با چنیپ هم  بگیرند بهره آن از اثربخش و کارآمد نحوی به و کنند انتخاب

 از ترکیبای ، ارتبااطی نویپ ابزارهای  دارد بح  جای تبلیغات عرصه در نویپ های رو  ویژه ،توجه پیشرفتها ایپ عرصه در

 تعاملی نظیر هایی ویژگی دارای ابزارها ایپ  است دور ارتباطات و انفورماتیک ، جمعی ارتباط وسایل شامل ، فناوری چندیپ

 پاااپلی) اساات     و بااودن دسااترس ،در زمااان هاار در حضااور ، پااذیری تباادیل ، پااذیری اتصااال ، تحاارک ، بااودن

 عرصاه تواناد در مای کاه هساتند ارتباطاات نویپ های رو  از هایی نمونه ، شبکه های اجتماعی ( اینترنت و2941یزدی،

 .جهانی مورد استفاده قرار گیرند تبلیغات

 :محتوای تبلیغات جهانی  -6-2
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متخصصان ارتباطات بیشتر تمایل دارند که شرایط کلی ارتباطات مؤثر و ترغی ، به صاورت یکساان باشاد و در هار کشاور 

متفاوت نباشد  همیپ مطل  برای بخشهای فرآیند ارتباطات )کدبندی پیام، ارسال کننده، کاناال ارتبااط مناسا ، و از کاد 

شود که پیاام باه طاور  م( نیز صادق است  ارتباط مؤثر وقتی انجام میخارج کردن آن به وسیله مشتری / دریافت کننده پیا

 تواند هنگام ایجاد تماس با مشتری بوجود آید   مؤثر منتقل شود  چهار مشکل عمده می

 ماثالً  باشاد مناسا  رساانه از اطاالع عادم نتیجاه در مشکل ایپ  نگیرد قرار گیرنده استفاده مورد است ممکپ پیام –الف 

لویزیون به عنوان یک رسانه باتوجه به میزان تماشاگر و اثربخشی آن، برای دستیابی باه مصارف کنناده، در هار ت اثربخشی

 کشور متفاوت است  

 پیچیادگی و نفهمیادن درسات علات باه نیز گاهی و نباشد فهم قابل وی برای ولی برسد گیرنده به است ممکپ پیام –ب 

 تعبیر به وجود آورد   اس  وی، سوءنامن کردن خارج کد از یا و هدف مشتری سطح

شود   نده نمیرگی توسط پیام، فرستنده دلخواه العمل عکس موج  ولی شود می فهمیده و رسد می هدف گیرنده به پیام –پ 

 تواند در نتیجه فقدان زمینه فرهنگی گیرنده هدف باشد   ایپ نیز می

 ساایر رقابتی تبلیغات مثل خارجی اثر یک حالت، ایپ در پارازیت  برود بیپ از پارازیت طریق از تواند می پیام اثربخشی –ت 

)جانساون،   باشاد نداشته نهایی اثربخشی پیام که باشد ایپ از ناشی تواند می که باشد پیام دریافت در ابهام یا و فروشندگان،

2331) 

شود ایپ است که آیا یک پیام تبلیغاتی خااص و اساتراتژی مرباوط باه انتخااب  مطرح می جهانیتبلیغات سئوال اصلی که 

رسانه باید در هر کشور یکسان باشد یا با توجه به تغییرات محیط هر منطقه، متغیر باشد  رو  )یک کلمه، یک نادا( بارای 

ها و ترجیحات در سطح جهانی به هم نزدیاک  تبلیغات جهانی بر ایپ مبنی است که عصر دهکده جهانی فرا رسیده و سلیقه

خواهناد، شارکتها  اند  در بح  استاندارد کردن، چون افراد در هر کجای دنیا یک محصول را به یاک دلیال مشاابه می شده

توانند به یک تبلیغ در سطح جهانی برسند تبلیغ کنندگانی که معتقد به رو  محلی هستند، نظریاه دهکاده جهاانی را  می

ارند، و معتقدند که مشتریان هنوز هم در هر کشور متفاوت هستند و باید با توجه به کشور مورد نظر پیاام دریافات قبول ند

غ کنندگان در فهم و پذیر  یها ناشی از ایپ است که تبل کنند  طرفداران نظریه محلی نگریستپ، معتقدند که عدم موفقیت

ها هم در تاال  هساتند کاه تبلیغااتی را بیابناد کاه در کشاورها و  سبلیغ کنندگان و آژانتفرهن  خارجی موفق نیستند  

های مختلف عملی باشد  به هر حال هم تمایل جهانی و هم تمایل محلی در حال رشد است  لذا الزم اسات الزاماات  فرهن 

 (2337 کارتر،) هر دو را بشناسیم 

  :جهانی بازارهای در تبلیغاتی استراتژی های -7

 نیازمناد تبلیغاتی فرایندهای میزان چه تا نخست،  است بررسی قابل موضوع تبلیغاتی جهانی دو استراتژی های با ارتباط در

 تفکر و رویکرد با عنایت به ایپ موضوع سه   است چقدر تبلیغاتی فرایندهای جفرافیایی دامنه دوم، و هستند استانداردسازی

 :از عبارتند که است شده ارایه تبلیغات یکسان سازی و استاندارد با ارتباط در مختلف

 :  استانداردسازی -7-1
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 را بااور ایاپ رویکارد، ایپ  است بوده تاثیرگذار بازارها شباهت و همگرایی در ارتباطات سرعت افزایش رویکرد، ایپ اساس بر

  مای داناد ضاروری نیاز را انطبااق ساازی فراینادهای حال عیپ در و کشیده چالش به را هستند یکنواخت غیر بازارها که

 عقایاد، هاا، ذائقاه  رسوم، و آداب فرهن ، فناوری، مانند عواملی حاضر، عصر در  که هستند باور ایپ بر تفکر ایپ طرفداران

 یکساان  و همگرایای روناد بایاد تبلیغااتی فراینادهای لزوماا نتیجه در و کرده طی را همگرایی روند زبان و مذهبی باورهای

 روان شاناختی و فیزیولاوژیکی نیازهاای هساتند، متفااوت آنکاه وجود با انسان ها تفکر، ایپ اساس بر  نمایند طی را سازی

  .(Link, 2344, 83-78) سازد می  فراهم را یکسان تبلیغاتی پیام های تاثیرگذاری برای مناسبی زمینه که دارند مشابهی

 طرفداران  است گرفته قرار جدی توجه مورد جهانی بازارهای در تبلیغاتی فعالیت های استانداردسازی اخیر، سالیان طی در

 حرکات یکنواختی و همگنی مسیر در جهانی بازارهای آنکه دلیل به که هستند عقیده ایپ بر تبلیغات استانداردسازی نظریه

هزیناه  کاهش در می تواند مشابه تبلیغاتی فعالیت های از استفاده هستند، شدن حذف حال در منطقه ای بازارهای و نموده

 کسا  از اسات عبارت تبلیغاتی فرایندهای استانداردسازی مزیت بزرگتریپ گروه، ایپ باور به  باشد تاثیرگذار تبلیغاتی های

 ,Harris) هاریس اعتقااد جهانی  باه بازارهای در برند از واحد و یکسان تصویری ارائه و جهانی مقیاس در اقتصادی منافع

 تبلیغاات از اساتفاده امکاان عقیاده، و نگار  لحااظ از انساان هاا بیپ مختلف اشتراکات وجود دلیل به ،(29-96 ,2338

  .است منطقی و عملی ممکپ، مختلف، کشورهای بیپ یکسان و استاندارد

 (:سازی انطباق) تمایز - 7-2 

 و تماایز اساتراتژی هاای و داشاته تاکید فرهنگی تفاوت های بر بیشتر و است استانداردسازی رویکرد خالف بر رویکرد ایپ

 از ویژه مزیت های خلق تبلیغاتی برنامه های در انطباق استراتژی از هدف  می داند جهانی بازارهای مناس  را انطباق سازی

 از اساتفاده دیگار، طارف از) (James & Hill, 2332) اسات  محلی بازارهای در مشتریان با کارآمد ارتباطات ایجاد طریق

 کاه باود خواهاد بازار هر با متناس  و اختصاصی تبلیغات ارائه و تهیه نیازمند تبلیغی فعالیت های در سازی انطباق رویکرد

 تاا تبلیغااتی و ترفیعای فعالیت هاای کلیه .داشت خواهد پی در را ترفیعی و تبلیغاتی های هزینه توجه قابل افزایش مسلما

 تعریاف دیگار زباان باه زباان یک از ترجمه معنی به حداقل را انطباق سازی اگر حتی هستند، سازی انطباق نیازمند حدی

 تنهاا که بنامیم جهانی توانیم می عمال را تبلیغ یک زمانی که داشتند اظهار دیگر محققیپ .(Link, 2344, 83-78) نماییم

 از اساتفاده می رساد نظر به بنابرایپ .(Muller, 2347, 12-13) بماند باقی تغییر بدون آن ساختار و بوده ترجمه نیازمند

 تبلیغااتی برنامه هاای است الزم موارد برخی در زیرا نباشد، ضروری تبلیغاتی ریزی های برنامه کلیه در استاندارد رویه های

 باشد  محلی بازارهای با منطبق زبان نظیر شاخص ها برخی لحاظ از

 :   توافقی یا ترکیبی رویکردهای  -7-3

 از یکای مقتضای شرایط اساس بر و داده قرار توجه مورد را محلی و جهانی بازارهای نیز و شرکت بیرونی محیط رویکرد ایپ

 امور هزینه های کاهش پی در اساسا می دهند، ترجیح را استانداردسازی رویکرد که افرادی  می دهد پیشنهاد را رویکرد دو

 از حاصال مزیت های سازی، انطباق رویکرد طرفداران حالیکه در هستند، بازارهای در برند از واحد تصویری ارائه و تبلیغاتی

 در رویکارد ماوثرتریپ و بناابرایپ بهتاریپ (Harvey, 2339, 17-88) جستجو می کنند   را محلی بازار هر در تمایز ایجاد
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 ماورد انطبااق یاا اساتاندارد ساازی رویکارد هادف، بازار شرایط حس  بر در که است ترکیبی رویکرد تبلیغاتی، فرایندهای

 (Backhaus & et al, 1662, 19-82) گیرد می قرار استفاده

وجود  دلیل به اما است مزایایی دارای کمتر هزینه و بودن صرفه به مقرون دلیل به جهانی تبلیغات گفت، توان می مجموع در

 (2947زکلیکی، )بابایی .قبول ترند قابل و مؤثرتر محلی تبلیغات فرهنگی تفاوتهای

 

 :تبلیغات در سطح جهانیحجم  -8

شدت تبلیغات بیپ کشورها قابال مالحظاه اسات  تبلیغاات چرا که  توانیم در اقتصادها و جوامع ببینیم نقش تبلیغات را می

صرفاً یک نوع معمول ارتباطات در بعضی از کشورهاست و ممکپ است ابزار ترغیبی مناسبی نباشد  بطور کلی هرچاه تولیاد 

تر  شد، مبلغ خرج شده برای تبلیغات هم برحس  درصد بیشاتر اسات  هرچاه کشاور توساعه یافتاهناخالص داخلی بیشتر با

دهاد کاه شااید باه دلیال گساتردگی  شاود  ایاپ برداشات نشاان می باشد، مبلغ بیشتری برای تبلیغات تخصیص داده می

  بود آمریکا دالر میلیارد 132 از بیش جهان سراسر در تبلیغاتی های هزینه ،1627 سال   در حالی که درجغرافیایی آن باشد

 تلویزیاون  رسید خواهد دالر میلیارد 2/718 به جهان در تبلیغات هزینه  1616 سال تا که است کرده بینی پیش استاتیسا

 اختصااص خاود به را تبلیغاتی های هزینه از درصد 1/91 ،1628 سال در و است جهان سراسر در تبلیغاتی رسانه بزرگتریپ

 و چایپ آن از پاس و اسات تبلیغاات هزینه دالر میلیارد 4/236 با متحده ایاالت جهان در آگهی بازار بزرگتریپ  است داده

  .دارند قرار ژاپپ

 

 :تبلیغات جهانی حدویت هایم -9

لهجه  و گویشها به بلکه اصلی، زبانهای به تنها نه  شوند ترجمه مختلف زبانهای به باید شرکت تبلیغات :زبانی موانع

 .می گیرند قرار استفاده مورد دنیا جای هر در که های محلی

 مثاال برای که شعار یک که شوند باع  می توانند مختلف زبانهای در پیچیده اما کوچک تفاوتهای:فرهنگی موانع

 .کند عمل برعکس کامالً شود، واژه به واژه ترجمه اگر دیگر، زبان در جذب کننده است و جال  کامالً زبان یک در

 کشاورهای از برخای در .باشند متفاوت هم با کامالً است ممکپ مختلف کشورهای تبلیغاتی سلیقه ها :رسانه ها

 .نیست اینچنیپ آمریکا کشور در اما تلویزیونی، تبلیغات از مؤثرترند بسیار روزنامه ای تبلیغات جنوبی آمریکای

 مجااز تبلیغااتی چاه کاه بااره ایاپ در متفاوتی کامالً قوانیپ مختلف کشورهای :تبلیغاتی محدودیتهای و قوانین

  (2947زکلیکی، می کنند)بابایی اعمال هستند

 

 :کشور تبلیغات جهانی وتوسعه اقتصادی -11

در دنیای امروز، رشد اقتصادی و چرخه مصرف و سود بدون تبلیغات تقریباً غیرممکپ است  هر چند کاه تبلیغاات 

هایی کاه در جهاان،  کال هزیناه 1668گیرد  درساال  ارتباطات را نیز در برمیتری چون فرهن  و  زوایای گسترده
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 1628میلیارد دالر رساید  ایاپ در حاالی اسات کاه در ساال  976درصدی به رقم  7صرف تبلیغات شد با رشدی

درصدی را تجربه نمود  رشادی  1.2  میلیارد دالر بالغ گردید و رشد سالیانه 816حجم تبلیغات انجام شده به عدد 

%( بود و ایپ نشان دهنده گساتر  روزافازون صانعت 9.2که مرات  بیش از نرخ رشد اقتصاد جهانی در آن سال )

 .در جهان استتبلیغات 

 رو روبه بدیلی بی های فرصت با را تجارت دنیای ، تبلیغات در واقع  است جهانی بازار به  ورود  کلید تبلیغات از سویی

  نماناده مخفای شاناس فرصت و هوشمند گران تبلیغ و ای حرفه بازاریابان تیزبیپ چشم از که فرصتی است، ساخته

 تجارت پررقابت بازار به واردان تازه و هستند بازارافزایی و بازارگشایی حال در همچنان ابزار ایپ از استفاده با برندها

 هماوار خاود بار را جهاانی بازارهاای تسخیر راه برندها ایپ تبلیغاتی های استراتژی از الگوبرداری با کوشند می نیز

 صادراتی ایران مای باشاد کاه کاالهای برای ای حرفه تبلیغات ضرورت آید برمی شواهد از آنچه میان، ایپ در  کنند

 (2931)کفا  پور،.است شده واقع مغفول

 چاار د ، اقتصااد ن شد  جهانی نظیر جهانی تحوالت با مواجهه ر د ایران جمله از گذار حال ر د کشورهایدر ایپ میان 

 به یشانه وراند د و جامع نگاه  نبود   شود می ه مشاهد نیز تبلیغات حوزه ر د آن آثار که  هستند بسیاری های رگمی سرد

عادم اساتفاده از  محتاوا،  تولیاد ر د خالقیات و نوآوری  نبودغیر حرفه ای بودن کارگزاران تبلیغاتی  ،  صنعت، ایپ

ایپ درحالیسات   ستجهانی تبلیغاتی استراتژی هایر د ی جد بازنگری مستلزم همه و همهپژوهش و تحقیقات بازار 

 در و دهاد گساتر  را خاود غیرنفتی صادرات که است آن نیازمند پایدار توسعه به دستیابی برای ایران کشورکه 

 و محصاوالت کیفیات افزایش بر تمرکز و تکنولوژیکی عوامل از گذشته اما  ببرد باال را خود جایگاه جهانی مبادالت

 صاورت ای گساترده هاای فعالیات بایاد نیاز تبلیغاات و بازاریاابی خصاوص در جهانی، برندهای با مشارکت لزوم

    (2938گیرد)پیرزاد،

 پرداختاه آن باه صاحیح اگار که است ای حرفه و صنعت ،در بازار جهانی تبلیغات که داشت توجه نکته ایپ به باید

 داشاته بااالیی بسایار اشتغال ایجاد هستند، فعالیت به مشغول رشته ایپ در که افرادی برای تواند مینه تنها  شود

 یاک تبلیغااتد  شاوو       و رشاد توریسام وگردشاگری غیرنفتای توسعه صادرات ، تجارت رشد باع  بلکه ،باشد

 مادیریت ،رفتارشناسی، شناسی جامعه شناسی، مردم  روانشناسی،: شامل متفاوتی علوم از که است عظیمی صنعت

 … و حساابداری  نقاشای، طراحای،  گرافیک، بندی، بسته  تولید، با مرتبط علوم ،صنعتی مدیریت  اقتصاد، سازمانی،

 روناق اقتصاادی، روناق باعا  و گیارد می بهاره باشاند می اثرگذار و مهم بسیار خود عملیاتی محل در هرکدام که

کشاور خواهاد شاد  توسعه اقتصادی  رشد وو درنتیجه  اجتماعی تکامل سیر بازار، در تحول شغل، ایجاد  اجتماعی،

 رشد موتور به عنوان تجارت "، اقتصادی رشد به مربوط مسایل پرطرفدار و معروف های نظریه از یکیهمانطور که 

 باه ابتادا .دهاد قارار خاود تاثیر تحت را رشد اقتصادی تواند می مختلفی ابعاد از خارجی تجارت .است "اقتصادی

 بناابرایپ و گردد جامعه تولید امکانات منحنی انتقال به منجر تواند مبادالت می در اقتصادی ظرفیت افزایش دلیل
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 باا .منجار گاردد صعودی مقیاس به نسبت بازدهی به تواند می تجارت دیگر سوی از.گردد اقتصادی منجر رشد به

 و گاردد منجار انباوه تولید به می تواند بنابرایپ و یابد می گستر  کشور یک روی پیش بازارهای تجارت افزایش

 کشور اقتصاد بر متعددی اثرات تواند می نیز دیگر ابعاد تجارت از .باشد داشته پی در را متوسط های هزینه کاهش

 جملاه از صاادراتی بخاش در شاغل کار نیروی وری بهره افزایش و خدمات و تولید کاال کیفیت بهبود .باشد داشته

 ( 2943)گسکری ومیستری، .باشد می مسلم تجارت آثار

باعا  مای  ،توسعه صادرات وتجارت بیپ الملل اساتمشتمل بر ی توسعه که استراتژی برون گرا توجه به بنابرایپ

داشاته  دنباالرا باه کس  درآمد  ، اشتغال و یشود کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی عرضه شود و رونق اقتصاد

ند معرف خوبی برای کاالهاای و خادمات ایرانای اابزاری داریم تا بتونیاز به برای حضور در بازارهای جهانی    باشد

تبلیغات در جهاان داشاته باشایم متوجاه  توجهی به سطح رپ ابزار چیزی نیست جز تبلیغات جهانی  اگای و باشد

باا  وامکاناتی که در اختیار دارد توانسته اسات در ذهاپ هاا حکومات کناد و قابلیت هاخواهیم شد که تبلیغات با 

باا  جهاانی ساعی دارد قاع تبلیغااتدر وا   گساتر  دهادبرندهایی را در افکار جهانی   ،اقناع روشهای پر جاذبه و

تصاور و  بپاردازدیکسان سازی انتخااب هاا  کده جهانی مک لوهان به شکل دهی به سالیق وهاستفاده از نظریه د

ایجاب می کند که باه صاورت نیز شرایط اقتصادی کشور ما  دهد  کلشیکسان را در خصوص بعضی کاال وخدمات 

 کناد کماک ما کشور به تاریخی مقطع ایپ در تواند می که هایی پشتوانه از یکیوارد شویم  دهکدهحرفه ای به ایپ 

 جاای نکنایم، استفاده خود معرفی برایجهانی  تبلیغ از اگر است طبیعی  است تبلیغ موثر و بهنگام درست، نقش

  کرد نخواهیم پیدا منطقه در و جهان در را الزم پای

 و مناس  تبلیغات فرو ، هنر ترکی  با   هنر به هم دارد احتیاج زیاد دانش به هم که است امری تبلیغات امروزه 

 تاریپ مهم کرد اگر به ایپ نکته که بازرگاانی تبدیل ملی ثروت به را نرفته فرو  تولیدات توان می مستمر بازاریابی

 و ارتبااط ایجااد و صاادرات توساعه برپایه خارجی بازرگانی رونق توجه کنیم بنابرایپ با ماست اقتصاد حیات عامل

 بزرگتاریپ جهانی بازرگانی امروزهکنیم   متحول را ملتی اندیشه و سرنوشت عقاید، قادر خواهیم بود و هنرها انتقال

 هماه از بایاد کاه داریام قارار شارایطی در ماا  بیاموزیم را بازی ایپ قواعد بهتر و زودتر باید ما  است جهانی بازی

 (2938)ظاهری،.کنیم استفاده جهانی تجارت رونق مسیر در خود امکانات

 و درسات طارزی باه جهاانی بازارهاای در ایرانای، صاادرکننده و صاادرات که اند شده سب  عوامل از ای مجموعه

 و نااقص هاای آگهی و هاا کاتالوگ بروشورها، ابتدایی، های بندی بسته نادرست، برخوردهای نشوند؛ معرفی شایسته

 های نمایشاگاه اناواع در ناآگاهاناه و ضاعیف بسایار حضور و بازی نمایشگاه تبلیغاتی، ارز  هرگونه فاقد و نادرست

 جباران بارای کاالهاا فارو  و حاراج مباادالت، در ای حرفه اصول و اخالق و تعهدات رعایت عدم کشور، از خارج

 بازارهای در خالفکاری حتی و گوناگون های کاری ندانم و ناتوانی صادراتی، نگر  و دانش بینش، نداشتپ ها، هزینه

 ماورد را آناان وضاعیت و نگاه کنید را نمونه صادرکنندگان لیست بنابرایپ اگر  هستند عوامل ایپ از برخی خارجی
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 اماروزه دیگار ساوی از  اسات درسات تبلیغات مرهون آنان موفقیت از زیادی سهم که بینید می ددهی قرار یبررس

 هاای مزیت و هاا ویژگی دلیال باه  اسات گرفته قرار تبلیغات صنعت اختیار در قدرتمند ای رسانه عنوان به اینترنت

 اخیار ساالیان طای فراوانای رشد شاهد اینترنتی تبلیغات دارد، سنتی های رسانه با مقایسه در اینترنت که فراوانی

 واقاع مغفاول یاا خاارجی بازارهاای در حضاور ای حرفه ابزارهای از یکی عنوان به هم بنابرایپ تبلیغات. است بوده

  (2931)کفا  پور،است  ارز  فاقد و ای غیرحرفه یا شود می

 گازار  اساس بر در کشور است   گردشگریخدمات  ،رد به آن توجه ک ددر تبلیغات جهانی بایکه موضوع دیگری 

 ، جهاان سراسار در گردشاگران تعداد ، میالدی 1616 سال در که شود می بینی پیش گردشگری جهانی سازمان

 جاذب صدد در ، خود های آمد در افزایش منظور به کشورها رو ایپ از  برسد نفر میلیون ششصد و میلیارد یک به

های اصالی تجاارت  گردشگری یکی از قسمت  (2973 ، محمودیان)  هستند خارجی و داخلی سطح در گردشگران

شود  به عالوه درآمد به دست آمده از عواید حاصل از آن، ارزشای حادود  المللی در بخش خدمات محسوب می بیپ

میلیارد دالر صادرات را از طریق خدمات حمل و نقل مسافر در سطح جهانی بارای افاراد غیارمقیم در ساال  122

تریلیاون دالر در ساال یاا باه عباارتی باه طاور  2/1صادرات گردشگری را باه  ایجاد کرده و مجموع ارز  1621

درصد از صادرات کااال و 7حدود  1621المللی در سال  میلیارد دالر در روز رسانده است  گردشگری بیپ 8متوسط 

واقاع داد که نسبت به سال قبل از آن یک درصد افزایش داشاته اسات  در  می خدمات را در سراسر جهان تشکیل 

 تر از تجارت جهانی رشد کرده است   سال گذشته سریع 8گردشگری در مدت 

 زیارا  کارد اساتفاده ای حرفاه صاورت باه ابازار تاریپ مهم عنوان به تبلیغات از باید گردشگری صنعت در امروزه

 ارز  و تبلیغاات از ای حرفه و صحیح درک بر مبتنی کشور گردشگری و فرهنگی های ارز  برای تبلیغ موفقیت

 و داخال در فرهنگی اهداف پیشرفت برای ای برنده ابزار عنوان به تواند می ای حرفه تبلیغات زیرا  است آنان های

 در واقاع   (2972اسادی،) اسات انارژی و سارمایه ، وقت دادن هدر ، صورت ایپ غیر در گیردو قرار مدنظر خارج

 شاگردهای از بایاد ترتیا  ایاپ باه و کناد می ایفا ملی توسعه و گردشگری توسعه میان را واسطه نقش تبلیغات

 از آگااهی و شناسای زیبایی ، رسوم و آداب ، ها سنت ، تجارت قواعد به توجه و شناخت یعنی ، تبلیغاتی مشخص

 اساسای نقش  ، ارتباطات از رکپ دو عنوان به آموز ، و تبلیغ به مزمانه توجه اب و گیرد بهره امکانات و ها جاذبه

 کمای و کیفای ساطح ارتقایطرفی می توان از   (826 ،ص2973، رستمی) کند ایفا گردشگری توسعه در را خود

 بالقوه گردشگران ، صحیح اصولی و تبلیغات  کرد جستجو تبلیغات در را آن بیشتر جذب و گردشگری های فعالیت

 رضاوانی)کناد ترغیا  آن از بازدیاد باه را آناان کوشد می و سازد می مطلع دارد، ارائه برای ای منطقه آنچه از را

 طور باهجهاانی  تبلیغاات پویاایی ریافات د توان می  شد گفته آنچه همه به گذرا نگاهی با بنابرایپ  (18 ،ص2978،

   مورد استفاده قرار گیرد  اقتصادی توسعهیکی از عوامل  بعنوان و  شود ی اقتصاد  رشد سب   تواند می مستقیم
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 جمع بندی و نتیجه گیری:

 صانعتی باه چشامگیر سرعتی با و فتهر فراتر ها رسانه مالی تامیپ شاهرگ و رسانی اطالع منبع از تبلیغاتامروزه  

 کسای بار باازار روناق و  اقتصااد چارخ چرخش ر د آن نقش که صنعتی  شده است  یل تبد ه کنند وسوسه و  پرسود

 و کااال تولیدکنناده های شارکت سااالنهچراکه  است شواری د کار تبلیغات ون بد نیای د تصوردیگر   نیست ه پوشید

 دهکاده سااکپ میلیااردی جمعیات باه تا کنند می هزینه باالیی رقم چه ملی سطح و المللی بیپ سطح در خدمات

امروز از تبلیغات جهانی می توان باه عناوان   اند خواسته که است همانی اند کرده تولید چه آن که بقبوالنند جهانی

توجه به شاخص ها  در ایپ راستاعاملی برای حضور در بازارهای جهانی و در نتیجه درآمد و رونق اقتصادی نام برد 

فرصت و موقعیت مناس  در بازارهاای جهاانی بدسات تا  کمک می کندواستاندارهای بیپ المللی تبلیغات جهانی 

 فر  ، زعفران، پسته و    نباشیم نظیر محصوالتی  جایگاه خود در بازار جهانی درآوریم و شاهد نزول 

 ساطح رقام بازنیم و باا ایاپ کاار  رتبلیغات جهانی با ع  می شود تا بتوانیم رونق گردشگری را در کشاواز طرفی 

 ایاران محصاوالت صاادراتتوجه کرد که هم  باید با ایپ نکته  و گرد  نقدینگی را گستر  دهیم  البته اشتغال 

 مای توانادن تبلیغاات حمایت بدون بندی، بسته نظر از ویژه به جهانی استانداردهای با متفاوت کیفیت نسبت با نیز

 بازارهاای در طاوالنی حضاور ساابقهء و قدمت از که ایران دستی صنایع حتی بیاید، جهان در توجهی قابل حضور

 آسیایی کشورهای سایر به را خود جای تبلیغاتی، پشتیبانی و حمایت عدم دلیل به مرور به ،است برخوردار جهانی

اهمیت تبلیغات جهاانی در اقتصااد از نشان دیگر، موارد بسیاری و موارد ایپ همه.ه وخواهد دادداد آفریقایی حتی و

و ضامپ به عامل مهمی برای تحرک اقتصادی کشور بدل شاده  قادر استپس بطور کلی تبلیغات جهانی  .ما دارد 

 داشته باشد  را به همراهرشد و توسعه اقتصادی کشور   ، اقتصاد در تحول ایجاد

 

 منابع:

 تربیات دانشاگاه ،"اقتصاادی  تحقیقات مؤسسه توسعه، و تجارت "،( 2971باغیان،) قره مرتضی و مرتضی اسدی، -2

 .اول چاپ مدرس،

فصالنامه  ،"ایاران  خاارجی  بازرگاانی  سیاستهای گیریبررسی جهت  "(،2939، زهرا،) ابراهیم، پورباقر التجائی، -1

   263-298، صص،7سیاست مالی و اقتصاد، شماره

 انساانی علاوم کتا  تادویپ و مطالعه سازمان،  تهران ،"بین المللی بازاریابی"(، 2947، )علی محمد زکلیکی، بابایی -9

  ششم دانشگاهها)سمت(، چاپ

 ، انتشارات انجمن خدمات اسالمی. "مبانی برنامه ریزی توسعه اقتصادی "(،2983باهر، حسیپ، ) -8

 ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان  ،"فرهنگ علوم اجتماعی"،(2988بیرو ، آلپ، ) -1

  ، سمت تهران، "مفاهیم و ،ماهیت گردشگری "،(2941) ،مهدی ، سقایی  حسیپ محمد ، یزدی پاپلی -8

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 
The first scientific conference of recent achievements in Iranian management studies, accounting and economics                16 

، 2938 مارداد 18. شنبه تاریخ سه در ، به روز شده" گذرد می تبلیغات مسیر از صادرات"، (2938مجتبی،)پیرزاد،  -7

-http://forsatnet.ir/school-business/ads-manage/899       قاباال بازیااابی باااه آدرس :                        

1.html 

 ترجمه حسین افخمی، تهران: نشرهمشهری ،"اقناع تبلیغات و"، (2936) ادانل، ویکتوریا، ،گارث جاوت ، -4

، فصلنامه مطالعاه راهباردی "جهانی شدن وارتباطات، زمینه ها وچشم اندازهای نظری"(،2931) هادی، خانیکی، -3

 26جهانی شدن، شماره 

، فصالنامه مادیریت، "نقاش تبلیغاات در بازاریاابی باین الملا      "(،2938خشایاری،پژمان، اسماعیل پور، حسپ،) -26

 1حسابداری، اقتصاد، شماره

ارتباطات ورساانه هاا در    نقش"(،2939) بهادر، حاجی زاده ، آذر، محمودی ، ، کاظم عزیزپور، ، مریم خوشنویس، -22

 ، دومیپ همایش ملی رویکردی برحسابداری ، مدیریت واقتصاد "اقتصادی جوامعروند توسعه 

، 2938بهماپ  18دوشانبه،  تااریخ در به روز شاده، "اقتصادی توسعه در تبلیغات نقش"( ،2938ذاکر، عبداهلل ، ) -21

                                         http://www.shara.ir/view/12818 قابل بازیابی در آدرس:                                                               

، "نقش تبلیغات بازرگاانی در گسااترص صاانعت گردشااگری و جهااانگردی     "، (2973رستمی، علای، )  -29

 .مجموعاه مقاالت اولیپ همایش صنعت تبلیغات

 نور پیام انتشارات ، تهران ،"توریسم صنعت و جغرافیا "،(2978  )اصغر علی ، رضوانی -28

 2، فصلنامه مدیریت،شماره"تبلیغات جهانی"(،2949ری باف، مهدی، توفیقیان، محمد ابراهیم ،)ز -21

پایگااه اطاالع رساانی باازار  ، قابل بازیابی در2938 دی 16 تاریخ در ، به روز شده«شاخص های توسعه اقتصادی»  -28

                                         باااااااااه آدرس :                                         ()سااااااااانا سااااااااارمایه

http://www.sena.ir/Sena     
 ،2936اسفندماه  9به روز شده در تاریخ  "چیست؟ تبلیغات دیجیتال تابلو: مفاهیم"،  (2936) ،یونس، خواه شکر -27

  http://www.hamshahrionline.ir     سایت خبری همشهری آنالیپ به آدرس :               قابل بازیابی در

بررسی رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصاادی  "(2947طیبی ، سیدکمیل، جباری، امیر و بابکی ، روح ا    ) -24

مجلاه داناش وتوساعه، ساال پاانزدهم ، ، "به عاووه کشاورهای منت(ا (   OECDایران،کشورهای)مطالعه موردی 

 21شماره

قابال  ،2938 بهماپ 24. ،باه روز شاده در تااریخ یکشانبه"صادرات در تبلیغات نقش"(،2938ظاهری،سیامک،)  - 23
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