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چکیده
با توجه به آن که درک و دریافت مناسب از طراحی نشانه  همواره در وابستگی به فرایند ادراک رخ می دهد و در مواجهه ا ی 
هنری، به دنبال ارتباط مؤثرتر با مخاطب است، این پژوهش با هدف چگونگی معناسازی نشانه و به منظور بررسی روش های 
ایجاد انگیزۀ مصرف در مخاطبان شکل گرفته است؛ زیرا اطالع رسانی و در موارد تبلیغاتی، ایجاد جذابیت های دیداری 
در انتقال پیام، از طریق عناصر بصری گرافیکی و تأثیر فوری بر  روی مخاطب صورت می گیرد. از این رو، اطالعات الزم 
برای این پژوهش به شیوۀ اسنادی و با مطالعة منابع مکتوب کتابخانه ای گردآوری شده است و نمونه های مطالعاتی به روش 
مهم ترین هویت بصری  نشانه  که طراحی  اذعان می دارد  تحقیق  یافته های  به طورکلی،  ارزیابی شده اند.  تحلیلی توصیفی 
سازمان یا محصول و برند و یکی از جنبه های طراحی گرافیک است که از زمان پیدایش شرکت ها و محصوالت تجاری متولد 
شده و دارای هویت بصری به منظور معرفی محصول تجاری در تبلیغات رسانه ای است. مهمترین مؤلفه های معناشناختی 
طراحی نشانه تبیین هستی هنر، هدف و شگردهای هنری است و در این راستا، زبان بصری بدیعی باید خلق نمود تا مخاطب 
نیز، به منظور نیل به آن، در دریافت متعلق نشانه شناختی، نمود و تفسیر، با تکیه بر ادراک حسی و عقلی و خیالی خویش، به 

ارتباط بیشتر و مؤثرتر با محصول اهتمام ورزد 

واژگان کلیدی: تحلیل معناشناختی نشانه های متحرک، نشانه، تبلیغات تجاری، تلویزیون ایران

دورۀ 6، شمارۀ 7، بهار و تابستان 1400
صفحۀ 134-125

مقدمه
طراحی نشانه های متحرک در تبلیغات تجاری تلویزیون ایران، 
پیام صورت  انتقال  و  با مخاطب  بهتر  ارتباط  برقراری  به منظور 
می پذیرد که نقطه ای مشترک با طراحی گرافیک دارد و در پیوند 
با آن، نوع جدید و جذاب تر و  تأثیرگذارتر از تیزر، بر پایۀ طراحی 
که  حرکت  عنصر  با  پیوند  در  همچنین،  آورد.  خواهد  به وجود 
پیام  انتقال  است،  تأثیر  ویژه ای  جذابیت  و  پویایی  دارای  خود 
دوچندان می سازد. حال  را  ایران  تلویزیون  تجاری  تبلیغات  در 
با توجه به جایگاه و ضرورت پرداختن به این مقوله در طراحی 
گرافیک معاصر، سؤال اولیه اینست که نقش مؤلفه های شاخص 

تلویزیون  تجاری  تبلیغات  در  متحرک  نشانه های  طراحی 
آن  پی  در  محقق  مسئله،  این  به  توجه  با  است؟  چگونه  ایران 
نمونه  های  تحلیل  و  به تجزیه  تحلیل معناشناختی،  با  که  است 
به نظر  بپردازد.  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  به  تحقیق  مطالعاتی 
محیط  در  متحرک  نشانه های  معناشناختی،  منظر  از  می رسد 
تولید تلویزیونی، انیمیشن های مبتنی بر وب و نشانه )آرم( برای 
اثری  از سویی دیگر، هر  به کار می رود و  تلویزیونی  شبکه های 
که با استفاده از عناصر گرافیکی و بر اساس حرکت شکل گیرد 
به روش دیجیتالی  یا  نوارهای مغناطیسی،  بر روی  و در نهایت 
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ضبط و ثبت شود، در زمرۀ موشن گرافیک قرار می گیرد و ازآنجاکه 
تبلیغات تجاری شکلی از ارتباطات جمعی و غیرشخصی است، 
در ازای پرداخت پول از سوی حامی مالی مشخص با استفاده 
از رسانه های گروهی، برای ترغیب مخاطب یا  تأثیرگذاری بر او 

به کارمی رود.

ادبیات تحقیق

پیشینۀ داخلی
ادبیات  به  توجه  لزوم  تحقیق،  هر  محوری  بخش های  زمرۀ  از 
مرتبط با موضوع پژوهش است که، از اهمیت بسیاری برخوردار 
با  مرتبط  پژوهش های  با  را  محقق  طرف،  یک  از  زیرا  است؛ 
موضوع و بهره گیری از داده ها و توصیه های آنها آشنا می سازد و 
از جنبه ای دیگر، مسائلی را نشان می دهد که تحقیقات پیشین 
به آن ها نپرداخته اند. از این رو، به منظور پیشبرد روند تحقیقات 
عنوان  با  مرتبط  خارجی  و  داخلی  پژوهش های  پیشینۀ  حاضر، 
تحقیق بررسی و مطالعه شده است که از جملۀ آن ها می توان به 
موارد زیر اشاره کرد: حسینقلي )1391: 93-102(، در مقاله ای 
با عنوان »موشن گرافیک در فضاهاي شهري«، طراحي متحرک  
متحرک  گرافیک  طراحي  مخفف  )Motion Design(را 
پژوهش  اهداف  از  است  کرده  بیان   )Motion Graphics(
جهان  در  موشن گرافیک  پتانسیل هاي  شناخت  به  می توان  وی 
فیزیکي انسان و چگونگي شکل دهي به چشم اندازهاي داخلي 
کار  روش  کرد.  اشاره  شهري  فضاي  طراحي  و  زیست محیطي 
در این پژوهش به صورت کتابخانه اي )استقرایي( و بررسي آثار 
طراحان در زمینۀ موشن گرافیک بوده است. جلیلی کیا )1393: 
ص7( پایان نامۀ خود را به موشن گرافیک و کاربرد آن در طراحی 
به دست آمده  نتایج  است  داده  اختصاص  تبلیغاتی  تیزرهای 
آن  گویای  تحقیق  این  در  توصیفی تحلیلی  تحقیق  روش  با 
تالش  خود،  ذات  در  آن  که  تیزر  و  تبلیغات  صنعت  که  است 
پیام را دارد، دارای  انتقال  با مخاطب و  ارتباط هرچه بهتر  برای 
نقطه ای مشترک با گرافیک است که در پیوند با هم، نوع جدید، 
جذاب تر و تأثیرگذارتر از تیزر بر پایۀ گرافیک را به وجود می آورد. 
منظر  از  فرهنگی  نشانه های  شناسی  آسیب   )1395( داورپناه 
تیزرهای  با مطالعۀ  را  ایران  تلویزیون  تیزرهای تجاری  گرافیسم 
یک  طراحی  موضوع  با  عملی  پروژۀ  و   1384-1394 تجاری 
تیزرتبلیغاتی برای شبکه های تلویزیون ایران بررسی کرده است. 
ساداتی )1389( موشن گرافیک و کاربرد آن در تبلیغات و حبیبی 
)1396( شیوه های اجرایی تبلیغات حرکتی )موشن گرافیک( بین 

سال های 2000 تا 2017 را بررسی کرده اند. 
به  ایران  در  شده  تولید  تیزرهای  طراحی  در  که  این  حال 
فرهنگ  یک  بیان  برای  خروجی  دریچۀ  منزلۀ  به  بصری  بیان 
ایرانی اسالمی مطابق با اصول روز چقدر توجه شده است، نکتۀ 

مورد بحث این پژوهش است.

پیشینۀ خارجی
بهترین  میان  در  که  را  متحرک  گرافیک  طراحی  روند  کوران 
بررسی  دارد  قرار  فیلم   و  تلویزیون  برای  گرافیکی  طراحی های 
کرده است )curran,2000: 181(. بایرن چهار رنگ اساسی 
را برای ساخت و ترکیب سه بعدی به جهان دو بعدی فیلم و پخش 
نمایش می دهد. همچنین، مفاهیم و تکنیک هایی در آموزش های 
مانند  برنامه هایی  شامل  که  می کند  ارائه  گام   به گام  و  مختصر 
است  چهاربعدی  سینمای  و  افترافکت  ایلوستریتور،  فتوشاپ، 
را  گرافیکی  طراحی  هوف  و  گوکس   .)265  :2012,Byrne(
گسترده ای  آموزشی  بخش  و  حرفه ای  افراد  با  مصاحبه  شامل 
بیان  ارائۀ اطالعات عملی در زمینۀ طراحی گرافیک حرکت  از 

)Goux & Houff, 2003: 160( می کنند

تحلیل معناشناختی نشانه
نشانه از واژۀ یونانی سیمیشن1 گرفته شده که دو واژۀ سیموتیک2 
از آن مشتق شده است. واژۀ سیموتیک خاستگاه  و سیمودوژه3 
امریکایی دارد که در آن نشانه شناسی را همچون فلسفۀ زبان ها 
خاستگاه  سیمودوژه  اصطالح  درحالی که  می کند،  تعریف 
نظام های  با  ویژه  زبان های  مطالعۀ  برای  بیشتر  و  دارد  اروپایی 
به کار  و...(  تئاتر   ، اشاره  و  ایما  )تصویر،  غیرزبانی  نشانه ای 
نشانه خالصه ترین و موجزترین  می رود )کسائی، 10:1389(. 
اثر گرافیکی است که با کم ترین عناصر بصری مفهومی را القا 
یا  لوگوی شرکت   .)184 )فراهانی و همکاران، 1392:  می کند 
لوگوی محصول، به منزلۀ پرچم شرکت یا محصول، موجب تمایز 
به یادماندن شرکت یا محصول می شود و ارزشی را که نام جاری 
نماینده و نمایانگر آن است منتقل می کند. نشانه در حکم امضا و 
مهر شخص یا اشخاص مورد نظر است )کسائی، 1389: 12(. 
واژۀ نشانه از واژه ای یونانی به معنی زبان مشتق شده است. نشانه 
تجسمی از هر سازمان است و باید مروج هویت بصری آن باشد 
)گشایش، 1380: 9 و10(. خوانایی و سادگی از اصول طراحی 
نشانه است. نشانه در واقع سمبلی است که مشخصات شرکت 
را نمایان می سازد. لوگوتایپ نام شرکت است )کسائی، 1389: 

 )13 -12

کارکردهای نشانه
1. سخن گشا )همدلی(: نشانه آرم و تضمین کنندۀ رابطۀ جامعه 
)گیرنده( با سازمان )فرستنده( است. 2. بیانگر: نشانه رابطه ای 
بین پیام و فرستنده است و ارزش ها، اندیشه ها و اهداف سازمان 

1. Semeion

2. Semiotique

3. Semidogie
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را بیان می کند که کارکردی عاطفی و ذهنی است. 3. ارجاعی 
مصداقی: نشانه رابطه ای است بین پیام و مرجع پیام که اطالعاتی 
کارکرد  این  می کند.  عرضه  سازمان  خدمات  یا  فرآورده  دربارۀ 
شناختی و عینی است. 4. تأثیر گذار: نشانه رابطه ای است بین 
است.  گیرنده  قراردادن  تحت تأثیر  آن  هدف  که  گیرنده  و  پیام 
رمزگان هایی که هدفشان ایجاد واکنش در گیرنده است بر پایۀ 
که هدفشان  رمزگان  هایی  و  گرفته اند  قرار  عینی/ شناختی  تمایز 
جلب مشارکت گیرنده است بر پایۀ تمایز ذهنی/ احساسی قرار 
که  خودش  و  پیام  میان  است  رابطه ای  نشانه  هنری:   .5 دارند. 
هدف آن جلب توجه گیرنده است. 6. فرازبانی: نشانه رابطه ای 
است میان پیام و رمزی که پیام با آن بیان شده است )تقی یار، 

.)44 :1392

نشانه شناسی
به منزلۀ  نشانه ها  نقش  مطالعۀ  به  که  است  دانشی  نشانه شناسی 
رشتۀ  فیلسوف  پیرس،  می پردازد.  اجتماعی  زندگی  از  بخشی 
برون،  هایل  دیدگاه   از  می نامید.  نشانه شناسی1  را  آن  مطالعاتی 
در این نوع نشانه ها رابطۀ بین دال و مدلول رابطه ای قراردادی و 
اختیاری است؛ ولی از دیدگاه پیرس، بین دال و مدلول پیوندی 
به بافت های  با توجه  طبیعی وجود دارد. در نهایت، نشانه ها را 
نماد  و  نمایه  شمایل،  دستۀ  سه  در  می توان  کاربردشان  خاص 
ویژگی ای  دارای  شمایلی  نشانۀ   .)4  :1392 )تقی یار،  قرارداد 
 
ً
اساسا آن  موضوع  اگر  حتی  می کند،  معنی دار  را  آن  که  است 
و مدول  دال  رابطۀ  نشانه های شمایلی،  در  باشد.  نداشته  وجود 
مبتنی بر تشابه است، یعنی دال از برخی جهات )شکل ظاهری، 
صدا، احساس( مشابه مدول است و برخی از کیفیات مدول را 
داراست. از دیدگاه نشانه شناسی، این دسته بندی بر حسب ترکیب 
عناصر زبانی و شمایلی انجام می گیرد. بر این اساس، دسته ای 
یک  نام،  )یک  می کنند  استفاده  زبانی  عناصر  از  فقط  آرم ها  از 
با  دیگر  نوشتاری می نامیم. دستۀ  آرم   را  آنها  که  یا چند حرف( 
ترکیب عناصر شمایلی طراحی می شوند که آن ها را آرم شمایلی 
می نامیم. دستۀ سوم از تلفیق عناصر شمایلی و نوشتاری ساخته 

می شوند که آنها را آرم تلفیقی می نامیم )پهلوان، 1390: 32(

موشن گرافیک )گرافیک متحرک(
و  انیمیشن  با  مشترکی  فصل  طراحی گرافیک  متحرک  تاریخچۀ 
سینما دارد. انسان، از آغاز پیدایش، برای دست یابی به احساس 
نورالدین نژاد،  و  )صادقیان  است  کرده  تالش  هنر  در  حرکت 
1395: 92(. قدیمی ترین نمونه های تالش برای به دست آوردن 
در  می توان  را  بعدی  دو  یا  ایستا  طراحی  در  حرکت  توهم 
نقاشی های دوران نوسنگی غارها یافت؛ در جایی که حیوانات 
افتاده مجسم شده اند )شیخها و  با چندین شکل پای روی هم 

1. Semiotics

رهنما، 1396: 25(. موشن گرافیک همان دانش ترکیب حرکت و 
صوت در رسانه های امروزی است. گرافیک متحرک جایی است 
که در آن انیمیشن و طراحی گرافیکی به هم می رسند. این تکنیک 
 برای معرفی و تبلیغ استفاده می شود. موشن گرافیک در 

ً
معموال

واقع استفاده از المان های گرافیکی برای توضیح و تفسیر هدفی 
خاص است. موشن گرافیک طراحی متحرک هنری است، برای 
زندگی بخشیدن به طراحی گرافیک  ساکن، با استفاده از شیوه های 
متحرک سازی در انیمیشن، ویدیو، تدوین و... . حروف ثابت از 
زمان متحرک شدن وارد دنیای طراحی گرافیک متحرک می شوند 
و همچنین فرم های سادۀ گرافیکی نیز از زمان متحرک شدن وارد 

این دنیا می شوند )المعی و امامی فر، 1392: 59(

تبلیغات تجاری
به وسیلۀ  کاال  و  نبود  آگهی  ایران،  به  چاپ  آمدن  از  پیش  تا 
برای هر  مردم شناخته می شد.  بین  دهان به دهان  و  آن  فروشندۀ 
جنسی مرکز خاصی وجود داشت و این مراکز اغلب در بازار هر 
شهری متمرکز بودند که به راسته معروف بود. در هر راسته جنس 
خاصی عرضه می شد )تناولی، 1393: 151(. تبلیغ پیامی است 
که به منظور ترویج عقیده یا کاالیی از طرف یک منبع که به وسیلۀ 
همان آگهی از طریق وسایل تبلیغاتی به جامعه معرفی می شود 
به گروه های خاص یا جامعه منتقل و برای انجام آن پول پرداخت 
و  سازمان یافته  کوششی  تبلیغ   .)19-21 )اربابی، 1350:  شود 
گاهانه به منظور شکل دادن به دریافت مخاطب، تغییر نگرش و  آ
و  فرهنگی  اقتصادی، سیاسی،  اهداف  با  وی  رفتار  همسوکردن 
اجتماعی خاص مبلغ است و عمده ترین شیوه های آن، تبلیغات 

تجاری، سیاسی و مردمی است )کیا و سعیدی، 1383 :89(

تلویزیون
پایه و بنیان تلویزیون بر مبنای تبدیل نور به الکتریسیته، و از سوی 
دیگر الکتریسیته به نور استوارشده است. نخستین پژوهش های 
از این دست به سال 1839 برمی گردد که ادموند باکیورل2 موفق 
)صمدی،  گردید  فتوالکتریسیته  به  موسوم  پدیده ای  کشف  به 
از  تأثیرگذارترین  فقط  نه  تلویزیونی  تبلیغات   .)323  :1376
روش های  مؤثرترین  از  تبلیغات اند،  کمپین های  بخش های 
و  )صادقیان  می روند  به شمار  نیز  محصول  فروش  و  شناسایی 

نورالدین نژاد، 1395: 89(. 

تجزیه و تحلیل نمونه های مطالعاتی تحقیق
ابتدا معیارهای سنجشی که نمونه های مطالعاتی بر اساس آنها 
نمونۀ   30 سپس  می شود،  بیان  شد  خواهند  ارزیابی  و  بررسی 
مطالعاتی که از سال 1391 تا سال 1398 انتخاب و دسته بندی 

شده اند معرفی می شود.

2. Edmond Becqurel
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معرفی معیار های سنجش و ارزیابی   
تلفیقی  آرم  آرم شمایلی،  نوشتاری،  آرم   آرم:  گوناگون  انواع   .1

)پهلوان، 1390: 32(
نمایه،  شمایل،  پیرس:  طبقه بندی  اساس  بر  نشانه  انواع   .2
نموداری، شمایل گون  نماد؛ شمایل گون تصویری، شمایل گون 

استعاری )تقی یار، 1392: 44( 
ارجاعی  بیانگر،  )همدلی(،  سخن گشا  آرم:  کارکردهای   .3

مصداقی، تأثیرگذار، هنری، فرازبانی )تقی یار، 1392: 44(
121(؛   :1390 )بکرمن،  بورد  استوری  در  بصری  تداوم   .4
انتقال،  123(؛   -124  :1390 )بکرمن،  عنوان  افقی  حرکت 
آرام(  یا محوشدن  فید )آشکار  :121(؛  برش، )بکرمن، 1390 
زوم  122-121(؛   :1390 )بکرمن،  )برهم گذاری(  دیزالو  و 

)بزرگنمایی( و تراک
فضای  183-182(؛   :1392 همکاران،  و  )فراهانی  رنگ   .5

رنگی گرم، فضای رنگی سرد، فضای رنگی خنثی 
6. ترکیب بندی: قاب تصویر، کادر )عبدالحسینی، 1383: 77(

7. ترکیب بندی )معنای رفتار( در کلمات
8. حرکت در تایپوگرافی )چارئی، 1392: 84 - 36(

9. فضا )تأکید(
10. خط
11. نور 

12. ریتم )قادری، 1396: 95(
13. سطح 

14. افکت های صوتی در تلویزیون )عبدالحسینی، 1383: 76( 
15. جلوه های تصویری1

16. تشریح پیام  بصری نماد )قادری، 1396: 91(

معرفی نمونه های مطالعاتی و دسته بندی آن ها 
در این بخش سی نمونۀ مطالعاتی منتخب از سال 1391 تا سال 

1398 معرفی می شود.

سال 1391

1. لوگوی یخچال فریزر امرسان

2. لوگوی ایرانسل

1. Visual Effeccts

 
3. لوگوی بانک سپه

 
4. لوگوی ماکارونی مانا

سال1392

 
5. لوگوی بانک ملت

 
6. لوگوی پفک چی توز

 
7. لوگوی شرکت نفت ایرانول

 
8. لوگوی پنیر پیتزای پپرونی شیرآوران

سال1393

 
9. لوگوی بانک تجارت

 
10. لوگوی مایع ظرفشویی پریل

 
11. لوگوی آبمیوه های طبیعی تکدانه

 سال1394
 

12. لوگوی شیشه پاک کن اتک
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13. لوگوی نوشیدنی عالیس

 
14. لوگوی محصوالت اوه

 سال1395

 
15. لوگوی بانک پاسارگاد

 
16. لوگوی سامسونگ

 
17. لوگوی محصوالت لینا

 
18. لوگوی پرسیل

 
19. لوگوی استیل البرز

سال1396
 

20. لوگوی بانک آینده

 
21. لوگوی باراکا

 
22. لوگوی نارسیس

سال1397
23. لوگوی بستنی میرکس میهن

 
24. لوگوی سس رنچ مهرام

 
25. لوگوی شامپو پرژک

 سال1398
 

26. لوگوی مایع ظرفشویی دورتو

 
27. لوگوی پوشک کودک مرسی

 
28. لوگوی فروشگاه افق کوروش

 
29. لوگوی بانک ملی ایران

 
30. لوگوی مزمز

بررسی کّمی نمونه های مطالعاتی پژوهش
در این بخش، سی نمونۀ مطالعاتی ذکرشده، بر اساس شانزده معیار 
سنجش و ارزیابی تحلیل نشانه شناسی و ساختاری بررسی می شود 
سپس درصد به کارگیری هرکدام از مؤلفه های معیارهای سنجش 

در نمونه های مذکور به کمک جدول و نمودار مشخص می شود.

بررسی کّمی نمونه های مطالعاتی
به  باتوجه   ،1398 تا   1391 سال  از  مطالعاتی  نمونۀ  سی  ادامه،  در 
معیارهای سنجش و ارزیابی، تحلیل نشانه شناسی و ساختاری می شود.
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جدول 1: تحلیل نشانه شناسی بررسی کّمی نمونه های مطالعاتی1 تا 10

جدول 2: تحلیل نشانه شناسی بررسی کّمی نمونه های 11 تا 20

جدول 3: تحلیل نشانه شناسی بررسی کّمی نمونه های مطالعاتی 21 تا 30
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جدول 4: نشانه شناسی بررسی تعداد و درصد به کارگیری مؤلفه های سنجش در نمونه های مطالعاتی

جدول 5: تحلیل ساختاری بررسی کّمی نمونه های مطالعاتی 1 تا 10

جدول 6: تحلیل ساختاری بررسی کّمی نمونه های مطالعاتی 11 تا 20

جدول 7: تحلیل ساختاری بررسی کّمی نمونه های مطالعاتی 21 تا 30

جدول 8: ساختاری بررسی تعداد و درصد به کارگیری مؤلفه های سنجش در نمونه های مطالعاتی

نمودار 2: تحلیل ساختاری بررسی کمی نمونه های مطالعاتینمودار 1: نشانه شناسی بررسی آماری بررسی کمی نمونه های مطالعاتی

نمودار آماری بررسی کّمی نمونه های مطالعاتی
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نمودار آماری بیشترین و کمترین درصد به کارگیری 
مؤلفه های سنجش و ارزیابی

یافته ها و نتایج تحقیق
تحلیل و بررسی کیفی نمونه های مطالعاتی پژوهش نشان می دهد 
 
ً
که این نمونه ها به لحاظ طراحی بر سایر نمونه ها برتری دارند و تقریبا
همۀ نمونه ها در طراحی و اجرای نشانه های متحرک از ساختاری 
مشخص تبعیت کرده اند. همچنین، می توان از فضای تصویر درک 
کرد که موضوع را که در حال روایت، معرفی و تبلیغ به مخاطبان 
اثر نشانه ای متحرک از سوی طراح گرافیک  است، و ساختار هر 
تحلیل  از  است.  درآمده  اجرا  به  و  طراحی  مفاهیم،  به  توجه  با 
نمونه های  استنباط می شود که در  به طور کلی  نمونه های کیفی 
دیدگاه  سنجش  معیارهای  درصد  بیشترین  پژوهش،  مطالعاتی 
سنجش نشانه شناسی در نمونه های مطالعاتی و در انواع گوناگون 
آرم به آرم نوشتاری و طبق نظریۀ پیرس، در انواع نشانه به نمایه و 
از کارکردهای آرم به کارکرد سخن گشا اختصاص داده شده است 
و کمترین درصد در انواع نشانه ها به نمادین و در کارکردهای آرم 
به فرازبانی داده شده است. در نمونه های مطالعاتی معیار سنجش 
در تحلیل ساختاری تشریح پیام  بصری )نماد( است که از طریق 
مفاهیم نماد، رنگ ها و اشکال هندسی و عناصر و ساختار طراحی 
شده در لوگو است. سپس، با توجه به این مفاهیم، در اجرای آن ها 
شیوۀ نمادین حرکت قابل مشاهده است، به گونه ای که پیام در آنها 
با رمز، تلویحانه و نمادین بیان می شود و سطح دو بعدی و افکت 
صوتی مونولوگ، دیالوگ، موسیقی، جلوه های تصویری بیشترین 
درصد، فیداوت و سه بعدی و فیداین و ریتم کم ترین درصد را به 
خود اختصاص داده اند. به طورکلی، در بیشتر نمونه های مطالعاتی، 
در نشانه های متحرک، از زیاده گویی و پرداختن به جزئیات اضافی 
پرهیز شده است، اما تنها نکتۀ منفی در بعضی از نمونه ها پرداختن 
به تکنیک فیلمبرداری است که در مقایسه با نشانه های متحرکی 
که در آخر تیزرهای تبلیغاتی قرار می گیرند، مدت زمان بیشتری 
دارند و باعث می شوند که مخاطب در حین دیدن تیزر از ادامۀ آن 

صرف نظر کند و در نهایت نشانۀ متحرک دیده نشود.

ین درصد استفاده مؤلفه های ین و کمتر نمودار 3: آماری بیشتر
یابی سنجش و ارز

ین درصد به کارگیری مؤلفه های  ین و کمتر نمودار 4: آماری بیشتر
یابی سنجش و ارز
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Semantic Analysis of Animated Signs in Commercial Advertising of 
Iranian Television
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Abstract
Considering that proper understanding and perception of sign design always occurs 
in dependence on the process of perception process and artistic exposure, seeks 
more effective relationship with the audience, this study has been done to explain the 
meaning of the sign and to examine ways of consumption motivation in the audience; 
Because informing and, creating visual appeal in conveying the message, is done 
through graphic visual elements and immediate impact on the audience. Therefore, the 
necessary information for this research has been collected in a documentary method 
and by studying the library written resources, and the study samples have been 
evaluated by a descriptive-analytical method. In general, the findings acknowledge 
that design is the most important visual identity of the organization or product and 
brand, and also one of the aspects of graphic design. Which has been born since 
the emergence of companies and commercial products. It has a visual identity to 
introduce the commercial product in media advertising. The most important semantic 
components of sign design are the explanation of the existence of art, purpose, 
and artistic techniques, and in this regard, an exquisite visual language should be 
created so that the audience, to achieve it, try to receipt of semiotics, appearance, 
and interpretation, relying on their sensory, intellectual and imaginary perception, 
should try for a more effective relationship with the product. 

Keywords: Semantic analysis of Animated signs, Signs, Commercial Advertising, 
Iranian television
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