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بخشي طنز در تبليغات ميان فرهنگيربررسي اث

 

  

چكيده

 

  

استفاده از طنز در تبليغات، به حد كافي تعدادي از نگراني ها را مشخص نمي پژوهشهاي موجود درخصوص

 

-

چگونگي ) iii(تأثير تبليغات طنزآميز بر افراد ) ii(تعريف طنز و انواع آن ) i(اين موضوعات عبارتند از . كنند

ايجاد ارتباطي بين ميزان طنز موردنظر و ايجاد شده در ) iv(تبليغات باتوجه به فرهنگ هاي مختلف تأثير طنز بر 

طرحهايي براي يكسري از مطالعات پژوهشي توسعه يافته اند كه ايجاد چارچوبي براي تعيين پذيرش . تبليغات

.طنز در بهينه سازي اثربخشي تبليغات ميان فرهنگي كمك مي نمايند

 

  

مقدمه

 

  

ميليارد  ۱۶۷با بيش از . اما تأثيرات و اثربخشي آن به خوبي درك نمي شود عموماً در تبليغات به كار مي رود طنز

دالري كه به طور ساالنه در جهان صرف تبليغات طنزآميز ميگردد ضروري است كه تبليغ كنندگان بيشترين 

رد نموده و به طور ت خود را استاندابه طورخاص، در سازمانهايي كه محصوال. اثربخشي الزم را حاصل نمايند

مباحث مرتبط با . كنند، استفاده از طنز در تبليغات ميان فرهنگي نيازمند بررسي استجهاني عرضه مي

). Agrawal 1995(استانداردسازي يا محل يابي استراتژي هاي بازاريابي، مدتهاست كه مطرح شده است 

تقارب درحال رشدي در بين فرهنگها ايجاد شده است كه به طور طرفداران استانداردسازي براين باورند كه 

فشارهاي  ).Dawar and Parker 1994(نمونه مي توان به مشتريان جهاني براي محصوالت مشخصي اشاره نمود 

رقابتي براي دستيابي به مزيت هاي استانداردسازي و حفظ تمركز بر مشتري به نياز براي تعيين نقطه اي روي 

بين موقعيت هاي كامالً استاندارد و كامالً رقابتي منجر شده است كه سازمان طي آن مي تواند استراتژي پيوستار 

اين مقاله سعي دارد تا آثار مرتبط با طنز را در تبليغات ميان فرهنگي باهم . هاي تبليغاتي مؤثري را توسعه دهد

در اين راستا، چارچوبي توسعه . ، مشخص نمايدتركيب نموده و پيوند بين فرهنگ و اثربخشي طنز را در تبليغات

در اين . خواهد يافت كه پژوهشگران را قادر مي سازد تا سطح پذيرش طنز را براي بهينه سازي مشخص نمايد

راستا، چارچوبي توسعه خواهد يافت كه پژوهشگران را قادر مي سازد تا سطح پذيرش طنز را براي بهينه سازي 

يك بخش حياتي اين چارچوب نيز، شكاف بين ميزان طنز . رهنگي، مشخص نماينداثربخشي تبليغات ميان ف

.موردنظر و ميزان دريافتي آن و تأثير آن را بر شاخص هاي اثربخشي مشخص مي نمايد

 

  

 

   


