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مقد مه 
حمایت از تولید  ملی و ایجاد  اشتغال یکی از 
مهم ترین مسائلی است که همواره د ر کشور 
مورد  تأکید  اقتصاد د انان و تولید کنند گان است، 
این  با  متوالی  سال های  نام گذاری  همچنین 
مضامین توسط مقام معظم رهبری نشان د هند ه 

اهمیت این امر د ر کشور است. با توجه به جو 
از  استفاد ه  به  مرد م  گرایش  و  مصرف گرایی 
برند های مطرح جهانی، چند  سالی است که 
تولید ات ملی با رکود  مواجه شد ند  و همواره 
و  کارخانه ها  از  بسیاری  شد ن  تعطیل  شاهد  
استفاد ه  د لیل  به  کشور  تولید ی  کارگاه های 
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 بررسی تبلیغات سیمای جمهوری اسالمی 
ایران در جهت حمایت از تولید داخلی

)میزان تبلیغ کاالهای داخلی(
دكتر�زهرا�محمدی��

دکترای جامعه شناسی، هیئت علمی و استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
zmohammadiz@gmail.com

چکید�ه
رسانه ملی از طریق تبلیغات و فرهنگ سازی رسانه ای می تواند تولید ملی، 
حمایت از کارآفرینان و بنگاه های تولیدی را به عنوان یک طرح ملی و مطالبه 
عمومی در جامعه به تصویر بکشد و اهمیت و ضرورت آن را با اثرگذاری غیر 
قابل انکار آثار نمایشی و تبلیغاتی تبیین نماید. با توجه به اهمیت تولید ملی و 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید فضای رقابتی را در جهت افزایش اشتغال و 
رونق اقتصادی را گسترش داد، یکی از راه های رونق تولید، تبلیغات در رسانه ها 
به ویژه تلویزیون است. در این میان تلویزیون باید متناسب با قدرت رسانه، با 
تبلیغ و معرفی کاالی ایرانی به عنوان یک برند مطلوب و با کیفیت، مخاطب 
خود را نسبت به خرید آن اقناع کند؛ ماهیت رسانه ملي فرهنگ سازي است 
و بحث حصول درآمد حاصل از پخش آگهي هاي بازرگاني در حاشیه آن قرار 

گرفته است.
سیمای  در  داخلی  کاالهای  تبلیغات  میزان  بررسی  مقاله  این  اصلي  هدف 
جمهوری اسالمی ایران است. این مقاله حاصل یک پژوهش علمی  است که با 
روش تحلیل محتوا و با استفاده از تکنیک مشاهده انجام شده است. نمونه ها از 
میان 409 آگهی  بازرگانی شبانه شبکه های یک، دو، سه، آی فیلم، پویا و نسیم، 

در اسفند 1395 به مدت 15 روز به صورت تصادفی انتخاب شدند.
نتیجه این که تبلیغات شبکه های تلویزیونی با اختصاص بیشترین تبلیغ به 
محصوالت داخلی و اما از نوع مصرفی از جمله مواد خوراکی، مواد شوینده و 

بهداشتی و لوازم خانگی در جهت فرهنگ مصرف گرایی پیش می رود.
واژگان�كلیدی

تبلیغات، رسانه ملی، فرهنگ سازی، رونق تولید، کاالی داخلی
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مرد م از کاالهای وارد اتی هستیم.
نقش  ارتباط جمعی  رسانه  های  میان  این  د ر 
بی  بد یل و تأثیر انکارناپذیری د ر معرفی و تعیین 
تغییر  حتی  و  تقویت  ایجاد ،  زند گی،  سبک 
نگرش مخاطبان د ر مقوله های فکری، سیاسی 
کاالی  تبلیغات گسترد ه  با  و می توانند   د ارند  
د اخلی، به تولید  ملی رونق ببخشند . برای این 
که یک کارخانه یا یک شرکت کاالی مورد  نظر 
خود  را بفروشد ، نیازمند  بازاریابی و معرفی کاال 
تود ه هاي  روزه  هر  که  این  به  توجه  با  است، 
چند ین  د ر  تلویزیوني  مخاطبان  از  کثیري 
نوبت شاهد  تکرار پیام هایي هستند ، که منتشر 
راه  تلویزیونی  تبلیغات  از  استفاد ه  مي شوند . 
مؤثری برای ترویج استفاد ه از کاالهای د اخلی 
است. این مقاله د ر پی پاسخ به این سؤال است 
از  اسالمی  جمهوری  سیمای  میزان  چه  که 
کاالهای ایرانی حمایت می کند ؟ این سؤال د ر 
حالی مطرح می شود  که اهمیت تبلیغات د ر 
رسانه ها بر هیچ کس پوشید ه نیست و قطعا تا 

زمانی که مصرف نباشد  تولید ی نیست.
پیام های  نقش  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین 
بازرگانی تلویزیون د ر گسترش فرهنگ استفاد ه 
از کاالهای د اخلی د ر این تحقیق میزان تبلیغ 
کاالهای د اخلی د ر یک بازه زمانی مورد  بحث و 
بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به د نبال 
معرفی  سال 95  د ر  شود   معلوم  تا  است  آن 
آگهی های  د ر  میزان  چه  تا  ایرانی  کاالهای 
و  است  گرفته  صورت  تلویزیون  بازرگانی 
نوع  چه  از  شد ه  پخش  تلویزیوني  آگهي هاي 

محصوالتی بود ه است.
پيشينه و مبانی نظری

تبلیغات1 به معناي توجه کسی را جلب کرد ن 
توجه  جلب  تبلیغات  هد ف  بنابراین  است. 
مخاطب براي خرید اري یک محصول یا استفاد ه 
از یک خد مت است. تبلیغات ارتباطی است که 
مقصود  از آن اطالع رسانی به مشتریان بالقوه 
استفاد ه  چگونگی  و  خد مات  و  کاالها  د رباره 

1 . Advertising

از آن ها، تهیه کاالها و خد مات مورد  تبلیغ و 
ترغیب مخاطبان به خرید اري و مصرف کاالها 

و خد مات مزبور باشد .
آگهی تبلیغات بازرگانی معرفی کاال و خد مات 
با هد ف تجاری است که موجب آگاهی، ایجاد  
عالقه یا وفاد اری د ر افکار مخاطبین از طریق 
طراحی، آماد ه سازی، تولید  و پخش از طریق 
شبکه های راد یویی و تلویزیونی می شود . نتایج 
آن موجب معرفی یا ارتقای نام و نشان تجاری 
)برند (، فروش و افزایش فروش کاال و خد مات 

صاحبان آگهی می شود .
بینند گان  خوانند گان،  به  رسانه ای  مخاطب 
و شنوند گان کانال های رسانه ای یا هر محتوا 
و نمایشی گفته می شود . از د ید گاه رسانه ای، 
به  ساد ه  واژه ای  که  حال  عین  د ر  مخاطب 
د ر حال  روزافزون  به صورت  اما  نظر می آید ، 
شد ن  متنوع تر  و  شد ن  پیچید ه تر  د گرگونی، 
است، مخاطب رسانه های جمعی، اغلب جز به 
صورت پراکند ه و غیر مستقیم، قابل مشاهد ه 

نیست. 
تلفن  اپراتورهای  معموال  آگهی  صاحبان 
اعتباری  و  مالی  مؤسسه های  بانک ها  همراه، 

صند وق های قرض الحسنه هستند .
تبلیغات تجاري )بازرگاني(، به کار برد ن وسایل 
ارتباطي به منظور ترغیب مرد م به خرید  کاال یا 
خد مات است. د ر واقع جایگزین رفتار شرطي 
به جاي رفتار عقالني است که منجر به کسب 
تبلیغ گر وسایل و کاالهاي  براي  بیشتر  سود  
مي شود .  تبلیغ  مؤسسه  اعتباري  یا  تجاري 
شیوه هاي تبلیغاتي انواع مختلفی د ارد ، از جمله 

می توان به این موارد  اشاره نمود :
y  روش تعمیم با زرق و برق؛ بین یک صفت

معرف  که  د یگري  چیز  با  خوب  و  مثبت 
خوبي، د رستي، پاکي و نظایر آن است پیوند  
کره  نظیر  جذابي  و  ارزش  با  کلمات  از  و 

طالیي، شامپو معجزه گر و ... استفاد ه شود .
y  روش انتقال؛ تفویض و انتقال اقتد ار و اعتبار

مورد   که  د یگري  چیز  بر  محترم  چیزي 
اعتماد  همگان است.
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y  شهاد ت؛ واد اشتن شخصي محبوب یا منفور
به اظهار نظر د رباره د رستي یا ناد رستي یک 

فکر یا برنامه یا شخص.
y   روش تود ه پسند؛ خطیب یا اغواگر مي کوشد

مخاطبان خود  را متقاعد  سازد  که نظریات و 
اند یشه هاي او برخاسته از مرد م کوچه و بازار 
است. روش تظاهر به یکپارچگي؛ تبلیغات 
چي با توسل به گرایش مرد م از د نباله روي 
مرد م  از  بسیاري  زیرا  مي کند ،  استفاد ه 
پیوسته مي خواهند  د ر اکثریت قرار بگیرند ، 
نه د ر اقلیت. براي همین تبلیغاتچي مي گوید  

همه مرد م با ما هستند .
y  روش هجوم براي سوار شد ن به واگن؛ نوعي

این  د ر  و  است  مرد م  میان  مسابقه  ایجاد  
روش جوهر تکنیک عجله کن تا به واگن 

برسید ، است.
y  روش پنهان و آشکار هد ف تبلیغ؛ د ر این

بر خالف  را  تبلیغ کنند ه هد ف خود   روش 
سایر روش ها پنهان نگاه د اشته و به طور غیر 
مستقیم عمل مي کند ، تا این که زمینه اي 
مناسب براي علني شد ن تبلیغ به وجود  آید .

y   مي کوشد تبلیغاتچي  تبلیغ؛  ضد   روش 
فرازهایي از مطالب د شمن را د ر مورد  خود  
به د لخواه گزینش کند  و سپس با استد الل 
و منطقي قوي تر از استد الل طرف مقابل آن 

را نفي نماید .
تبلیغات و آگهی های بازرگانی تلویزیونی یکی از 
موارد  تأثیرگذار بر فرهنگ و رفتار یک جامعه 
است، با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیقات 
بازرگانی  آگهی های  محوریت  با  گسترد ه ای 
صورت گرفته است، که هر یک بعد  خاصی را 

مورد  بررسی قرار د اد ه است. 
پژوهشی توسط الهام هد ایتي )1388( با عنوان 
آگهي هاي  د ر  فرهنگي  ارزش هــاي  »بازتاب 
و  توصیف  هد ف  با  ایران«  تلویزیون  تجاري 
د ر  شد ه  تبلیغ  فرهنگي  ارزش هــاي  تحلیل 
آگهي هاي تجاري شبکه یک سیماي جمهوري 
اسالمي ایران انجام شد ه است. د ر این پژوهش 
تبلیغات تجاري د ر شبکه یک سیما با روش 

تحلیل محتوا بررسی شد ه است. جامعه آماري 
آن، آگهي هاي تجاري پخش شد ه از شبکه یک 
سیماي جمهوري اسالمي ایران طي یک سال 
)چهار فصل پاییز و زمستان 1387 و بهار و 
نمونه گیري،  روش  است.   )1388 تابستان 
نمونه شامل چهار  تصاد في طبقه ای و حجم 
واحد   است.  فصل  چهار  این  از  آماري  هفته 
تحلیل، کل محتواي هر آگهي که براي اولین 
بار پخش مي شود  بود ه و آگهي هاي تکرار نشد ه 
است. این که تبلیغات چه ارزش هاي فرهنگي 
آیا  و  مي کند   منعکس  خود   محتواي  د ر  را 
ارزش هاي ترویج یافته د ر این تبلیغات منطبق 
با ارزش هاي ایراني- اسالمي است یا خیر؟ نتایج 
نشان د اد  که نیمي از آگهي ها مروج ارزش هاي 
فرهنگ مد رن هستند . تنها حد ود  13 د رصد  
ارزش هاي  بررسي  مورد   زمان  د ر  آگهي ها  از 
ایراني- اسالمي را ترویج مي کنند  و از طرفي 
ارزش هاي ایراني- اسالمي اگر د ر متن آگهي ها 
تبلیغ  براي  ابزاري  عنوان  به  مي شوند   د ید ه 
ارزش هاي مد رن به کار مي رود . مصرف گرایي 
بیشترین سهم را د ر میان ارزش هاي فرهنگي 
جمع گرایي  و  خانواد ه  ارزش  و  د ارد   مد رن 
بیشترین سهم را د ر میان ارزش هاي فرهنـگي 
ایراني- اسالمي به خـود  اختـصاص د اد ه است. 
د ر میـان ارزش هاي مشترک، بیشترین میزان، 
ارزش آسایش و راحتي بود ه است و د ر میان 
ایراني-  ارزش هاي  از  ترکیبي  که  آگهي هایي 
ارزش  مي د هند ،  نشان  را  مد رن  و  اسالمي 
قرض الحسنه و ماد ي گرایي بیشترین سهم را 

به خود  اختصاص د اد ه است. 
پژوهش د یگری توسط ناد علي مراد ی )1387( 
اجتماعي  ارزش هـــاي  »بررسي  عنوان  با 
)اخالقي( مطرح شد ه د ر آگهي هاي بازرگاني 
تلویزیوني و مقایسه آن با د ستورالعمل تهیه و 
ساخت آگهي هاي بازرگاني صد ا و سیما« انجام 
شد ه است. د ر این پژوهش تمامي آگهي هاي 
تلویزیوني پخش شد ه د ر نیم سال اول سال 
شد ه  مشخص  آگهي(   1321 )تعد اد    1387
و به صورت نمونه گیري تصاد في ساد ه، 397 
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آگهي استخراج و از طریق روش تحلیل محتوا 
با 28 ارزش اخالقي مشخص شد ه د ر منابع 
بود ه،  صاحب نظران  تأیید   مورد   که  مختلف 
مقایسه و مورد  بررسي و سنجش قرار گرفته 
است. سپس نتایج حاصله با آیین نامه تهیه و 
گرد ید ه  مقایسه  بازرگاني  آگهي هاي  ساخت 
است. نتایج نشان د اد  که استفاد ه از ارزش هاي 
اخالقي د ر تبلیغات تلویزیوني پخش شد ه که 
جاذبه هاي  و  اقناعي  شیوه هاي  از  استفاد ه  با 
قابل  به صورت  است،  پذیرفته  تبلیغ صورت 
مالحظه اي د ر تحریک مخاطبان مشهود  بود ه 
است؛ ارزش »عشق و محبت« با 21/7 د رصد ، 
با  خوشبختي«  یا  زند گي  از  »رضایت  ارزش 
با  »وفاد اري«  ارزش  بیشترین،  د رصد    17/4
0/5 د رصد  و ارزش »فروتني« با 0/1 د رصد ، 
کمتر از سایر ارزش ها د ید ه شد ه است. مقایسه 
ارزش هاي اجتماعي )اخالقي( استفاد ه شد ه د ر 
تبلیغات تلویزیوني با آیین نامه تهیه و ساخت 
آگهي هاي بازرگاني نشان د اد ه است، که بعضي 
از این ارزش ها د ر آیین نامه مذکور وجود  ند ارد  
و برخي د یگر نیز توسط سازند گان آگهي نقض 
گرد ید ه است. از 397 آگهي بررسي شد ه، 73 

مورد  نقض آیین نامه مشاهد ه شد . 
سنتی  به صورت  ایران  د ر  بازرگانی  تبلیغات 
به  تبلیغات  اما  است،  تاریخی  ریشه  د ارای 
شیوه های نوین و از طریق رسانه های جد ید  به 
زمان چاپ نخستین آگهی تجاری مطبوعاتی 
د ر روزنامه )وقایع اتفاقیه( د ر سال 1267 باز 
با  آن  از  پس  )موالنا، 1358، 76(.  می گرد د  
تأسیس روزنامه اطالعات د ر نخستین د هه قرن 
بیستم )محسنیان راد ، 1377( و د ر امتد اد  آن 
سایر روزنامه ها، مجالت، راد یو و تلویزیون ایران 
)اربابی:  د رآمد ند   تجاری  تبلیغات  خد مت  به 

 .)71 ،1350
مشکالت  د لیل  به  اسالمی  انقالب  از  پس 
پخش  سرمایه د اری  با  مبارزه  و  اقتصاد ی 
آگهی های تلویزیونی قطع شد  و تبلیغات چاپی 
به شیوه ای کامال ابتد ایی و محد ود  به حیات 
خود  اد امه د اد . پس از پایان جنگ تحمیلی و 

نیز کاهش نقد ینگی بانک ها، پخش آگهی های 
شد   اعالم  مجاز  بانکی  خد مات  به  مربوط 
سازمان  بازرگانی  کل  اد اره   .)1379 )طالبی: 
صد ا و سیمای جمهوری اسالمی د ر مهر ماه 
)1365( رسما طی اطالعیه ای آماد گی خویش 
هنری،  و  فرهنگی  آگهی های  پخش  برای  را 
تولید ی و خد ماتی اعالم کرد . د وران شکوفایی 
پخش تبلیغات از رسانه راد یو و تلویزیون د ر 
بعد   به  از سال )1375(  انقالب  از  ایران پس 
آن  فزایند ه  تاکنون رشد   زمان  آن  از  بود  که 
د ر تمام ساعات پخش برنامه ها د ید ه می شود  
اکنون  که  گونه ای  به   .)1390 )فهیمی فر: 
یک شبکه مستقل به نام بازار تنها به پخش 
می پرد ازد .  ایــران  د ر  تبلیغاتی  آگهی های 
مشکالت مالی صد ا و سیما د ر تأمین بود جه 
استانی سبب  و  ملی  بین المللی،  د ه ها شبکه 
شد ه است که تبلیغات بازرگانی د ر صد ا و سیما 
به عنوان یک ضرورت حیاتی مورد  تأکید  قرار 
گیرد  و به تبع آن نسبت به تأثیرات گاه منفی، 
حجم و نوع تبلیغات سوء یاد  شد ه بر مخاطب 
کم توجه یا بی توجه بمانند . د ر حالی که تأثیر 
تبلیغات بازرگانی بر رفتار اجتماعی و فرهنگی 
بارها به اثبات رسید ه است. جهت تبیین بهتر 
مسئله به برخي از نظریه های رسانه اي که به 
گونه ای بر تأثیر تبلیغات اشاره د ارد ، پرد اخته 

می شود .
y  نظريه برجسته سازی: این نظریه را »شاو

هم  آن ها  کرد ند .  مطرح  کومبز1«  مک  و 
شعارهایی که کاند ید ا های ریاست جمهوری 
آمریکا مطرح کرد ه بود ند  و هم نظرسنجی 
نتیجه  این  به  و  نمود ند   تحلیل  را  از مرد م 
رسید ند  که رسانه ها با بزرگ کرد ن و اولویت 
د اد ن به برخی از موضوعات بر اولویت های 
مرد م تأثیر می گذارند . پژوهش آن ها د ر سال 
)1972( اولین پژوهش برجسته سازی است. 
بر اساس این نظریه رسانه ها د ر انتقال پیام ها 
وجود   به  سازی  برجسته  یا  اولویت  نوعی 

1 . Shaw and Maxwell, McCombs
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می آورند . این نظریه تأثیر رسانه ها را د ر رفتار 
محد ود  می کند ، اما با برجسته سازی، برخی 
از موضوعات می تواند  بر اطالعات مخاطبان 
تأثیر بگذارد . به عبارت د یگر رسانه ها اگرچه 
نمی توانند  تعیین کنند  که مخاطبان چطور 
که  کنند   تعیین  می توانند   اما  بیند یشند ؛ 
د رباره چه بیند یشند . کارکرد  برجسته سازی 
رسانه ها، گرایش رسانه را به تأثیر گذاشتن 
بر آنچه مرد م د رباره آن فکر خواهند  کرد ، 
یا آنچه تلقی می کنند ، توصیف کرد ه اند . این 
تأثیر با به تصویر کشید ن اطالعات و برنامه ها 
با د ر نظر گرفتن زمان، مد ت عملیات برجسته 
سازی و حد  نهایی تأثیر قابل بررسی است 

)مهد ی زاد ه، 1389(.
د ر فرایند  برجسته سازی د روازه بانان و پرد ازشگران 
گزینش  یا  انتخاب  بر  را  خود   توجه  رسانه ای 
بعضی موضوعات و روید اد های خبری متمرکز 
می کنند  )برجسته سازی(، سپس روید اد های 
خبری را متناسب با چارچوب معنایی خاص 
گزینش  چارچوب گذاری،  می نمایند .  پرد ازش 
نامحسوس جنبه های خاص یک موضوع، توسط 
رسانه است که به منظور با اهمیت جلوه د اد ن 
این جنبه ها، تأکید  بر علت خاص پد ید ه ها انجام 
می گیرد  )د یرینگ و راجرز، 1385: 122(. د ر 
برجسته سازی، رسانه ها از طریق انتخاب برخی 
چارچوب  یک  د ر  آن  د اد ن  قرار  و  موضوعات 
خاص، زمینه را برای ارزیابی خوب یا بد  یک 
موضوع و همچنین اعتبار یا بی اعتباری اشخاص 
یک  اهمیت  هم  مخاطبان  می نمایند .  فراهم 
شخص یا موضوع را بر حسب موضوعات مورد  
تأکید ی که اخیرا از طریق اخبار و پیام هایی که 
از رسانه ها شنید ه اند ، ارزیابی می کنند  )ویند ال و 
د یگران، 1376: 357(. لذا مفهوم برجسته سازی 
پیچید ه تر از اولویت گذاری است که فرایند  قرار 
د اد ن موضوعی د ر اولویت عموم را به عهد ه د ارد .

y  نظريه گلوله جاد ويی )تزريقی(: بر اساس
این نظریه پیام د هند ه می تواند  گلوله جاد ویی 
خود  را به سوی بینند ه یا شنوند ه شلیک 
کند  و همان گونه که یک مد ار الکتریکی 

د اخل  فیالمنت  به  را  الکترون ها  می تواند  
با  نیز  او  کند ،  روشن  را  آن  و  ببرد   المپ 
پیام گیران  اند یشه  می تواند   جاد ویی  گلوله 
پیش بینی  که  نظریه  این  کند .  روشن  را 
همه  بر  جمعی  ارتباط  پیام های  می کند ؛ 
مخاطبان که د ر معرض آن ها قرار می گیرند ، 
اثرهای قوی و کم و بیش یکسان د ارد ، برای 
رسانه د ر شکل د هی به افکار و عقاید  عمومی 
است،  معتقد   و  بود ه  قائل  زیاد ی  قد رت 
وسایل ارتباط جمعی می تواند ، نسلی تازه 
انسان پد ید  آورد .  تاریخ  بار د ر  اولین  برای 
همچنین د ر این نظریه د و نکته وجود  د ارد :

رسانه های قد رتمند  قاد ر هستند  اید ه ها را د ر . 1
اذهان افراد  بی د فاع ثبت کنند .

مخاطبان تک تک )مخاطب اتمیزه( را به . 2
متصل  یکد یگر،  به  نه  جمعی،  رسانه های 

کنند  )ملکات و استیوز، 1390: 141(.
y  نظريه کاشت: از اولین نظریاتی است که به

تأثیرات رسانه ها د ر د رازمد ت اهمیت می د هد . 
این نظریه به بیان اثرگذاری رسانه ها بر تلقی 
افراد  از د نیای خارج می پرد ازد . »جرج گربنر1« 
با بررسی و تحقیق روی مخاطبان تلویزیون 
و تقسیم بند ی آن ها به مخاطبان پرمصرف 
و کم مصرف )تقسیم بند ی بر اساس ساعات 
تماشای تلویزیون انجام می گیرد (، به سنجش 
میزان اثرات برنامه ها تلویزیون بر مخاطبان د ر 
حوزه جرائم و خشونت پرد اخته است. جرج 
د رازمد ت  مطالعات  د ر  همکارانش  و  گربنر 
نظریه  ارائه  به  موفق  تلویزیون  تأثیر  د رباره 
نشان مي د هد  که  او  تحقیق  کاشت شد ند . 
د ر آمریکا تلویزیون تبد یل به بازوي فرهنگي 
به  اصلي خانواد ه  جامعه شد ه است و عضو 
شمار مي رود . او تماشاگران تلویزیون را به د و 
د سته ضعیف و قوي تقسیم کرد  و د ریافت 
که بینند گان قوي روزانه بیش از چهار ساعت 
تلویزیون تماشا مي کنند  و منبع اصلي همه 
آنان  اند یشه ها و آگاهي هاي  گونه اطالعات، 

1  . George Gerbner
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این رسانه است. بنابراین د ر معرض همه گونه 
پیام هاي تلویزیوني قرار گرفتن و تأثیرپذیري از 
آن ها همان چیزي است که گربنر نام آن را 
کاشت نهاد ه است. د ر واقع کاشت به معناي 
القاي یک جهان بیني مشترک، و نقش هاي 
مشترک است )گربنر و گروس، 1976: 26(. از 
نظر گربنر رسانه ها به ارائه د ید گاه های هم شکل 
و کم و بیش یکسان از واقعیت اجتماعی تمایل 
د ارند  و مخاطبان آن ها نیز بر اساس چنین ساز 
و کاری فرهنگ پذیر می شوند . رسانه ها، به ویژه 
تلویزیون، به د لیل نظم و هماهنگی د ر ارائه 
پیام د ر طول یک زمان مشخصی، از قد رت 
تأثیرگذاری فراوانی برخورد ار هستند ، به طوری 
که باید  آن ها را شکل د هند ه جامعه د انست 
)گربنر و گروس، 1976: 26(. گربنر د ر واکنش 
به انتقاد های مطرح شد ه به نظریه اش مبنی 
بر این که متغیرهای د یگری د ر تأثیرگذاری 
تلویزیون بر بینند گان د خیل هستند ، با تجد ید  
نظر قرار د اد ن نظریه کاشت، د و مفهوم د یگر 
یعنی جریان سازی و تشد ید  را به آن اضافه 
کرد . بر اساس این مفاهیم، تماشای بیش از حد  
تلویزیون، برای تمامی افراد ، پیامد های یکسانی 
گروه های  برای  متفاوتی  نتایج  بلکه  ند ارد ، 
تانکارد ،  و  )سورین  د ارد   اجتماعی  مختلف 
1381: 39(. همسو با نظریه کات گربنر، نتایج 
مد ت  بین  همبستگی  د رباره  که  مطالعاتی 
زمان تماشای آگهی های تلویزیون با رفتارها و 
نگرش های مخاطبان انجام شد ه است، نشان 
می د هد  بینند گان د ائمی آگهی های تلویزیونی، 
د ر مقایسه با سایر بینند گان، غذاهایی را که د ر 
آگهی ها تبلیغ شد ه است، بیشتر د وست د ارند  و 
بیشتر از د یگران شیرینی ها و مواد  غذایی تبلیغ 
شد ه را د ر خواست می کنند  )اتکین: 1975، 
اتکین و همکاران: 1979، برگرفته از اسمی و 

د یگران، 1389(.
y  نظريه تبلور: این نظریه بیان مي کند  که

رسانه ها با برجسته سازي یک واقعه کوچک 
تعیین  بر  آن،  از  استراتژیک  نتایج  اخذ  و 
خوانند گان  نزد   روید اد ها  اهمیت  میزان 

رسانه ها،  اساس  این  بر  مي گذارند .  تأثیر 
با انتشار اخبار مبتنی بر مصرف به آن بها 
د اد ه و مصرف را محور اند یشه مخاطبان قرار 

مي د هند  )ساروخاني، 1376(.
y   نظريه فرهنگ پذيري: این نظریه د ر مورد

جوامع،  ارزش هاي  و  فرهنگ  بر  رسانه  اثر 
به ویژه کود کان، نوجوانان و جوانان و نحوه 
استنباط آنان از بحث مي کند . بر اساس این 
نظریه، رسانه ها با قلب ارزش ها، الگوسازي و 
شکل د هي بینش هاي تعصب آمیز نسبت به 
واقعیت هاي اجتماعي و ایجاد  چارچوب هاي 
تأثیري  برگزید ه،  پیش  از  و  محد ود   ذهني 
ماند گار و قالبي از خشونت د ر مخاطبان بر 
جاي مي گذارد . بر اساس این نظریه ممکن 
است نوع خاصي از فرهنگ رسانه اي )بیشتر 
این  تلویزیون(  یا  سینما  د ر  فیلم  قالب  د ر 
توهم را د ر مخاطبان جوان به وجود  آورد ، که 
رفتارهای خاصی د ر حل مسائل و مشکالت 
زند گي روزمره وسیله اي مؤثر و باارزش است. 
د ر این زمینه پد ید ه تقلید  نیز قابل طرح است. 
تقلید  د ر جریان جامعه پذیري یکي از ابزارهاي 
انسان است. تقلید  از رفتارهای مصرفی آنگاه 
که از سوي رسانه، عملي مؤثر تصویر شود ، 
شکل مي گیرد  هر گونه عمل و رفتار گروه های 
مرجع همواره مورد  تقلید  قرار مي گیرد  و حتي 
معیار مثبت یا منفي بود ن رفتار، بستگي به 
د ارد .  رسانه اي  مرجع  گروه های  سوء  رفتار 
تأثیرگذاري فرهنگي رسانه مي تواند  عالوه بر 
رفتار و نگرش مخاطبان بر ضمیر ناخود آگاه 
آنان نیز اثر گذاشته و به این ترتیب اثرات 
د رازمد ت و عمیق تري بر شخصیت و رفتار فرد  

د اشته باشد  )گروبل، 1997(.
»آد لر1« و همکارانش )1980( به منظور بررسی 
د رخواست های  بر  تلویزیون  تماشای  تأثیر 
از والد ین و د ر نهایت رفتار مصرفی  کود کان 
آن ها، پژوهشی بر روی 700 کود ک چهار تا 
از  ترتیب که  این  به  انجام د اد ند .  هفت ساله 

1  . Adler
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کود کان پرسید ه شد : »آیا برای خرید  اسباب 
با والد ین  تلویزیون،  بازی های آگهی شد ه د ر 
مطالعه  این  نتایج  می کنند ؟«  بحث  خود  
د ائمی  بینند گان  از  که  کود کانی  د اد ،  نشان 
تلویزیون بود ند ، د ر مقایسه با آن هایی که کمتر 
بیشتری  احتمال  می کنند ،  تماشا  تلویزیون 
والد ین  از  را  شد ه  آگهی  کاالهای  که  د اشت 
د رصد    40 اختالف،  میزان  کنند .  د رخواست 
د ر برابر 16 د رصد  بود . بررسی د قیق شواهد  
آگهی های  پخش  تأثیر  با  مرتبط  مد ارک  و 
تلویزیون مربوط به مواد  غذایی برای کود کان 
که مؤسسه استاند ارد های غذایی انگلیس آن 
را انجام د اد ، نشان د اد  که چنین آگهی هایی، 
صرف نظر از اثر سایر متغیرها، بر ترجیحات 
و انتخاب های غذایی کود کان تأثیر می گذارد  
)مورلی، 2007(. این امر با توجه به تأثیر روز 
افزون کود کان بر انتخاب و خرید  مواد  غذایی 

خانواد ه ها قابل تأمل به نظر می رسد .
روش شناسی 

پژوهش از نوع توصیفی است و از روش تحلیل 
محتوای کیفی استفاد ه شد ه است. مطالعه به 
صورت مورد ی است زیرا یک پد ید ه واحد  د ر 

یک زمان خاص مورد  بررسی قرار گرفته است. 
جامعه آماری 409 عد د  تیزرهای پخش شد ه 
د ر اسفند  )1395( از 6 شبکه سراسری سیمای 
جمهوری اسالمی ایران است. تعد اد  156 نمونه 
یک،  شبکه های  بازرگانی  آگهی های  میان  از 
د و، سه، آی فیلم، پویا و نسیم، از 7 اسفند  ماه 
به مد ت 15 روز د ر بازه زمانی ساعت 18 الی 
شبانه(  شد ه  پخش  بازرگانی  )آگهی های   24
به صورت تصاد فی انتخاب و د اد ه های الزم با 

استفاد ه از تکنیک مشاهد ه گرد آوری شد ند . 
يافته های پژوهش

مطالعه،  مورد   شبکه های  منظم  مشاهد ه  با 
تلویزیونی  شبکه های  د ر  موجود   تبلیغات 
به  د اد ه های  گرد ید .  د سته بند ی  و  استخراج 

د ست آمد ه جد ول 1 آمد ه است. 
بیشترین  بررسی،  مورد   میان شش شبکه  از 
تبلیغات به ترتیب مربوط به شبکه های نسیم 
با 37 تبلیغ، شبکه 3 با 33 تبلیغ، شبکه 2 
با 32 تبلیغ و شبکه 1 با 29 تبلیغ بود ه است 
و کمترین تبلیغ مربوط به شبکه پویا با فقط 
8 تبلیغ و شبکه آی فیلم با 13 تبلیغ بود ه 
است. شبکه پویا تعد اد  تبلیغات کمتری نسبت 
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تعد اد  شبکه 3شبکه 2شبکه 1پويانسيمآی فيلمنام محصول
18---52د رختان شریان بشر هستند 
1----1-آپ کن خد مات همراه اول

24--11-شامپو مای
1-----1پود ر ژله آمون
2--1-1-آجیل مزمز

2--1-1-چی توز
13--11-ناد ری )ویفر، شاپکا، شپالش(

2---11-سرزمین موج های آبی 
1----1-مایع د ستشویی اکتیو
1----1-مایع ظرفشویی د ورتو

گلرنگ )شامپو بچه و مولتی 
17-1221ویتامین(

جد ول 1. محصوالت تبليغ شد ه د ر شبکه های سيمای جمهوری اسالمی
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14-46-4-صوتی و تصویری ال جی
1---1--تبلیغ تلفن شاد یانه

25414-3-پرسیل )پریل - ورنل(
2239-2-بانک پاسارگارد 

1-1----مای بی بی مرسی 
12---1-مای بی بی مولفیکس

1--1---مای بی بی ببم
2---2--تلفن مروا

2-1--1-قطره د نتول
2-2----اخالق خوب

2-1--1-اسنوا
112----مصرف شیر ضامن سالمتی

1-1----سافتلن 
2-1--1-کارت سپهر بانک صاد ارات

15-2-2-کرم نیوا برای آقایان
22-----بایود نت

1215-1-تاژ

1---1-مایع د ستشویی اکتیو

36-3---سامسونگ
1----1-د ستمال کاغذی پاپا
9-31-32تبلیغ فیلم سینمایی

11-----شیر عالیس
1----1-د ستمال کاغذی سافتلن

3-1--2-فرش
1-----1تن ماهی آمون

11-----سیم کارت رایتل
33614-2-روغن فامیال

31311-22اویال
1214---الد ن

1--1---بهار طالیی
1-1----سروش کود ک
1--1---شامپو حیات

1-1----یخچال الکترواستیل

15398283333156جمع
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به سایر شبکه ها د اشته است. این بد ین معنی 
نیست که برای کود کان تبلیغات کمتری به 
نمایش گذاشته می شود . از آنجا که این شبکه 
به کود کان اختصاص د ارد  و زمان اجرای آن د ر 
شب محد ود  است لذا تبلیغات کمتری می تواند  

به نمایش بگذارد .
همچنین تعد اد  تبلیغ انجام شد ه به لحاظ نوع 
تبلیغات، لوازم صوتی تصویری ال جی، پرسیل 
و روغن فامیال هر یک با 14 تبلیغ بیشترین 

میزان تبلیغ را به خود  اختصاص د اد ه اند .
تبلیغات سیما بر حسب نوع تبلیغ متفاوت بود ه 
است. د ر یک جمع بند ی تبلیغات انجام شد ه 
د ر بازه زمانی مورد  مشاهد ه د سته بند ی گرد ید  
)جد ول 2(. بیشترین نوع تبلیغ مربوط به مواد  

خوراکی، مواد  شویند ه و بهد اشتی است.

جد ول 2. نوع تبليغات
تعد اد نوع تبليغ

12مواد  خوراکی1
9مواد  شویند ه2
7مواد  بهد اشتی آرایشی3
5لوازم خانگی4
4فیلم و تفریحی فرهنگی5
3تلفن و موبایل6
2بانک7
1محیط زیست8

نتيجه گيری
پژوهش به عمل آمد ه از آگهی های تبلیغاتی 
جمهوری  سیمای  تلویزیونی  شبکه  شش 
اسالمی این نتیجه حاصل شد  که پخش آگهی 
و تبلیغات یکی از برنامه های ثابت شبکه های 
آن  هد ف  به  توجه  با  که  است،  تلویزیونی 
برجسته سازی می شود ، تا به صورت تزریقی 
د هد .  قرار  تأثیر  تحت  را  بینند گان  اذهان 
کم مصرف  و  پرمصرف  مخاطبان  تلویزیون 
د ارد . زمانی که برنامه های تلویزیونی مخاطبان 
بیشتری د ارد ، مثال اخبار شبانگاهی یا سریال ها، 
آگهی ها قبل از اخبار و د ر بین سریال ها پخش 

می شود  تا بر اساس نظریه کاشت، بهتر د ر ذهن 
مخاطبان جای بگیرد . همچنین طبق نظریه 
تبلور، تبلیغات با برجسته سازی وقایع کوچک 
و بزرگ جلوه د اد ن آن از طریق صنعت تبلیغ و 
تکرار آن، تأثیر تبلیغات را بیشتر می کند . حتی 
با طوالنی تر کرد ن تبلیغ محصوالت د اخلی، با 
توجه به رایگان بود ن آن تا سه د قیقه، مورد  
تبلیغ را د ر اذهان مخاطب جایگزینی می کند .

طبق نظریه فرهنگ سازی، رسانه به خصوص 
سازی  فرهنگ  د ر  مهمی  نقش  تلویزیون 
جامعه د ارد  و می تواند  با تأثیرگذاری بر ضمیر 
د هد .  تغییر  را  آن ها  رفتار  افــراد ،  ناخود آگاه 
بنابراین تبلیغ کاالهای ایرانی می تواند  بر میزان 
استفاد ه مخاطبان از کاالهای ایرانی مؤثر باشد ، 
که خود  تحقیق پس روید اد ی را می طلبد . اما 
از آن نشان می د هد  که  به د ست آمد ه  نتایج 
بود ه  مصرف گرایی  جهت  د ر  سازی  فرهنگ 
به  مربوط  بیشتر  تبلیغاتی  آگهی های  و  است 
مواد  مصرفی است و حفظ سرمایه ملی از اولویت 
با سایر تحقیقات  برخود ار نیست. د ر مقایسه 
انجام شد ه، نتایج این تحقیق با تحقیق هد ایتی 
همسو است؛ ارزش های ماد ی گرایانه د ر آن و 
ارزش های مصرف گرایی د ر اینجا بیشترین سهم 
نظر می رسد   به  د اد ه اند .  اختصاص  به خود   را 
سیمای جمهوری اسالمی از هد ف اصلی خود  
که فرهنگ سازی است به سوی مصرف گرایی 
تغییر رویکرد  د اد ه است. زیرا ارزش های حفظ 
بسیار  تبلیغات  د ر  زیست  محیط  و  سرمایه 
ضعیف است. د ر حالی که تبلیغات باید  بتواند  
د ر  انتخاب  د قت  و  تولید کنند گان  د ر  رقابت 
رفتار  به  منجر  تا  کند   ایجاد   مصرف کنند گان 

اقتصاد ی مخاطبان رسانه ملی گرد د .
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