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  چكيده 
علمي با روش تحليل محتوا بر روي تبليغات تجاري منتشر شده در مجالت  يپژوهشمقالة حاضر كه خالصة 

دسـت آمـده   هاي بـه است، ضمن توصيف و تحليل داده روزهاي زندگيو  راه زندگي، خانواده، خانوادة سبز
گيرد كه كاالها و خدمات پزشكي و درماني بيشترين تعداد و البسـه و منسـوجات كمتـرين تعـداد     نتيجه مي

همچنين تبليغات تجاري مندرج در مجالت مورد بررسـي، بيشـتر   . دارندليغات را در مجالت مورد بررسي تب
بيشترين سهم را به خود اختصاص داده  ”ارزش زيبايي“هاي فرهنگي مدرن هستند و در اين ميان  مروج ارزش

شترين تعداد تبليغـات را  بي ”سالمت و بهداشت“هاي فرهنگي سنتي تبليغ شده نيز ارزش  در ميان ارزش. است
   .به خود اختصاص داده است

 
  .فرهنگي سنتيهاي،  ارزشفرهنگي مدرن، هاي  ارزشتبليغات تجاري،  :كليد واژه

  
  مقدمه
هاي مدرن، با انباشت و عرضـة بـاالي    جهاني كنوني به سبب پيشرفت و رشد فناوري ةدر جامع

كننـدگان كاالهـا و خـدمات     ندگان و ارائـه صاحبان سرمايه، توليدكن. يما كاالها و خدمات مواجه
محصوالت و خدمات خود و براي اينكه در رقابت با سـاير رقبـا از گردونـة بـازار      ةبراي عرض

كننـدگان خـود    مختلـف تبليـغ و اقنـاع مصـرف    هـاي   روشگيري از  حذف نشوند ناچار به بهره
و همچنـين   هـا  خواسـت ي به گوي از طرفي جامعه انساني نيز براي برآوردن نيازها، پاسخ. هستند

ارضاي اميال و اعمال ساليق خود به عنوان مصرف كنندگان ايـن كاالهـا و خـدمات در تمـامي     
هــا، مجــالت، راديــو و   ســاعات شــبانه روز از طريــق وســايل ارتبــاط جمعــي شــامل روزنامــه

                                                 
  كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي * 



ات گسـترده  جانبـه بـا تبليغـ    همـه طور  به... ها، اينترنت، پست الكترونيك، بيلبوردها و  تلويزيون
  . درگيرند

اي توجـه بسـياري از محققـان علـوم      امروزه، تبليغات به عنوان يـك محصـول ميـان رشـته    
پژوهشـگران در  . شناسي را به خود معطوف ساخته اسـت  اجتماعي، ارتباطات، اقتصاد و فرهنگ

اسـي  شن آثار و آسـيب  ةهاي مختلف، با توجه به تأثير ساز و كار تبليغ در جامعه، به مطالع بخش
  ). 14: 1386 رسولي،( پردازند ميتبليغات 

ميليـارد دالر در بخـش    400كه ساالنه بيش از  كنند مينظران علوم اقتصادي برآورد  صاحب
تـأثير   تحـت در ايران نيـز بـازار تبليغـات تجـاري     ). 11: 1386رسولي، (شود  ميتبليغات صرف 

 ،اي برخـوردار شـده اسـت    حظـه واردات كاالهاي مصرفي از شدت روز افزون و رشد قابل مال
راديـو و  (شـود   ميميليارد تومان برآورد  500كه حجم سرماية در گردش اين بخش تا طوري  به

رسولي، ) (درصد15ي محيطي ها رسانهدرصد و ديگر 30ي مكتوب ها رسانهدرصد، 55تلويزيون 
1386 :34 .(  

ن اساسي مبني بر تسـريع  قانو 44هاي نظام در پيگيري اصل  در كشور ما با توجه به سياست
هاي مختلف اقتصاد و همچنين سير صعودي افزايش قيمت نفـت، در   سازي بخش  در خصوصي

اي نه چندان دور در نتيجه افزايش رشد صنعتي وتجاري كشور، شاهد رشد بيشـتر و همـه    آينده
  .تر صنعت تبليغات خواهيم بود جانبه

تقال اطالعـات و تغييـر در رفتـار مخاطبـان     تجاري در نهايت با هدف انغات يتبل آنجا كهاز 
قصد دارند موجبات افزايش مصرف كااليي خاص را پديد آورنـد و يـا باورهـاي مشخصـي را     

ضـروري   ها پيام محتواي اين ةدرباره كاالها يا خدمات مرتبط با آن در جامعه رواج دهند، مطالع
و  چيسـت  هاي منتشر شده پيام در مورد توجه ةموضوعات عمد مهم كهبه بيان ديگر، اين . است

 فرهنگـي  هـاي   ارزشو مـروج كـدام   كننـد   ها چه سبك زندگي را به مردم معرفـي مـي   اين پيام
  .پرسشي در خور و قابل بررسي است هستند؟

اجتمـاع شـاهد    ةي نوين به عرصها رسانهامروزه به رغم پيشرفت تكنولوژي و ورود فراگير 
ي هـا  رسـانه مـا از ميـان    ةدرجامعـ . نـد ا ورد توجه عمـوم ي مكتوب مها رسانهكماكان كه هستيم 

اين مجالت نيـز  . مكتوب، مجالت خانواده بسيار مورد توجه مادران و دختران جوان قرار دارند
هـايي از   براي انتفاع مادي و استمرار انتشار ناچار به اختصـاص دادن بخـش   ها رسانهمانند ساير 

غات به لحاظ مضامين، نحوه ارائه، ميزان تكرار و سـاير  اين تبلي. مجله به تبليغات تجاري هستند
فرهنگـي و در نهايـت سـبك     هـاي   ارزشتوانند بر نحوه نگرش، رفتار،  شگردهاي تبليغاتي مي

مـل در  نكتـة درخورتأ . زندگي مخاطبان كه اكثراً مادران و دختران جوان هستند تأثيرگذار باشند
  .ظر گرفتن نقش تربيتي مادران در خانواده استفزوني يافتن اين تأثير، با در ناين ميان 

، خـانواده سـبز  از اين رو، در اين تحقيق به بررسي محتواي تبليغـات تجـاري چهـار مجلـه     
تبليغات  ئةارا ةتا عالوه بر نحو پردازيم مي 1385در سال  راه زندگيو  روزهاي زندگي، خانواده

هـاي   ارزش ةو رابطـ  شناسـايي نمـاييم  را هـا   آنفرهنگي مسـتتر در  هاي  ارزشدر اين مجالت، 
مسئلة اصـلي تحقيـق    به عبارتي، سؤال و. فرهنگي را با محتواي تبليغات مجالت مشخص كنيم

) روزهـاي زنـدگي  و  خانواده، خـانواده سـبز، راه زنـدگي   (مجالت مورد بررسي «اين است كه 
  ».هاي فرهنگي هستند درتبليغات تجاري خود بيشتر مروج كدام ارزش



  
  

  ي نظريمبان
به موازات موج وسيع صنعتي شدن و رشد مظاهر زنـدگي مـدرن، تحـوالت عمـده در عرصـة      

اي فرهنگ متأثر از دگرگوني اجتماعي و فرهنگي ناشي از گذر دوران سنتي به دوران عناصر پايه
هاي جوامع مـدرن و سـنتي را مـورد    در اين قسمت ابتدا ويژگي ، و لذاپيونددمدرن به وقوع مي

بـه   .ويژگـي جامعـة مـدرن، مصـرف اسـت      ترين مهمعلت آنكه همچنين . دهيمقرار ميبررسي 
سـپس بـا   . شود نيز پرداخته ميمفهوم همبستة آن يعني سبك زندگي ترين  مهممطالعة مصرف و 

سـت و  افرهنگي برگرفته از سنت و مدرنيسـم  هاي  ارزشتبليغات تجاري حامل  توجه به اينكه
-كنند كه هويت بخش سـبك وهاي خاصي از مصرف را ترويج ميدر محتوا و مضامين خود الگ

ها در رابطة دوسويه با مفهوم سبك زنـدگي قـرار   هاي زندگي هستند و به علت آنكه اين ارزش
  .پردازيمهاي عمدة مرتبط با آن مي دارند، به بررسي مفهوم تبليغات تجاري و ديدگاه

  
  جامعة سنتي و جامعة مدرن

را براي جوامع پيشين، ماقبل صـنعتي و كشـاورزي و    ”سنتي“اعي عنوان ترمينولوژي علوم اجتم
  . را براي جوامع صنعتي و معاصر بكار برده است ”مدرن“عنوان 

معطــوف بــه زنــدگي در حــد امــرار معــاش  ،از ثبــات اي برخــوردار جامعــه جامعــة ســنتي
كند، به رعت تغيير ميس كه جامعة مدرن به اي مذهبي است؛ درحالي و اساساً جامعه محور خانواده

اين معنا ثبات ندارد، به دنبال توليد صنعتي براي كسب حداكثر مازاد است، محـور آن دولـت و   
  ). 80-81، 1381واترز، ( دنيوي است ــعقالني  ةجامعاقتصاد است و اساساً 

مبنـاي تعريفـي اسـت كـه از هويـت       تمايزهاي جامعة سنتي و مـدرن بـر   ترين مهميكي از 
انتسـابي  هـاي   ويژگـي افراد ،مبنـاي هويـت اجتمـاعي   در جوامع سـنتي  . دهندارائه مياجتماعي 

در رويكـرد اول  : ن دو رويكرد عمده در اين خصوص وجـود دارد ردر جوامع مد اام. ستها آن
فعاليت توليدي و جايگاه فرد در نظام توليد يا ساختار شـغلي شـالودة هويـت     ــتر  و قديمي ــ

گيـري هويـت اجتمـاعي     يكرد دوم، رفتارهـاي مصـرفي مبنـاي شـكل    اجتماعي اوست و در رو
در مفهوم  و رويكرد دوم  ”اجتماعي طبقه“مفهوم براساس رويكرد اول عمدتاً  .شود محسوب مي

  .شود مي بندي  فرمول ”سبك زندگي“
  

  مصرف و سبك زندگي 
تــرين  درواقــع مصــرف قابــل مشــاهده. هــاي جامعــة مــدرن، مصــرف اســت يكــي از مشخصــه

تـوان   مـي  كهبه اين معني  ،ي استاساسمفهومي  مصرف. است نوينانسان  ترين رفتار ملموسو
  . دست يافتفهم جامعه مدرن  بهن آبا 

اهميت و رواج فزايندة مفهوم مصرف و مضامين مربوط به آن ظاهراً ناشي از ايـن واقعيـت   
ننـد گونـاگوني دنيـاي    توا هاي مبتني بر ساختار طبقاتي و شغلي ديگر نمـي  شناسي است كه سنخ

هـاي اجتمـاعي    كه براي مدتي طوالني اصل طاليي تبيين ،مفهوم طبقه. اجتماعي را توضيح دهند
يافتن روابط قطعي ميان تحصيالت . بود، تدريجاً سودمندي و كارايي خود را از دست داده است

ان قـدرت فاقـد   برخي از نخبگ .شود روز دشوارتر مي افراد روزبه  نگرشو مشاغل و درآمدها و 



هاي  خطوط تحرك اجتماعي بر مبناي خاستگاه. سفيدان هستند تر از يقه ها مرفه آبي مالكيت و يقه
بيني نيست و منزلت شغلي گاهي اختالف زيـادي بـا درآمـد و تحصـيالت و      طبقاتي قابل پيش
ز جهان توان به كمك مفهوم طبقه تصويري ا در يك كالم، ظاهراً ديگر نمي. دهد قدرت نشان مي

 ”سـبك زنـدگي  “و مفـاهيم همبسـتة آن مثـل     ”مصـرف “در چنين وضعيتي مفهـوم  . ترسيم كرد
هاي زنـدگي را از   پذيرترند، زيرا بر خالف مفهوم طبقه، محتوا و منطق يا منشأ اين سبك انعطاف

  ).58: 1381آزاد ارمكي و چاوشيان، (كند  پيش تعيين نمي
سـبك  . اراي سبك و شـيوة زنـدگي متفـاوتي اسـت    اي د سولومون اعتقاد دارد كه هر جامعه

هـاي   در جوامـع سـنتي انتخـاب   . دهد زندگي فعل و انفعال فرد را در محيط زندگي او نشان مي
 تعيـين طبقه، كاست و محـيط روسـتا يـا خـانواده     براساس اي  مبتني بر مصرف به شكل گسترده

ي عمـل بيشـتري در انتخـاب    شود، در حالي كه در جوامع مدرن به هرحال مردم داراي آزاد مي
كنـد   هستند كه بـه نوبـة خـود هويـت اجتمـاعي را خلـق مـي        هايي فعاليتكاالها و خدمات و 

  ). 438: 1994سولومون، (
رو هسـتيم كـه از    روبـه  ”فراگيري“به نظر آرتور آسابرگر براي تعريف سبك زندگي با واژة 

و ادبيات و موضوعات مربوط ديگـر  سليقة فرد در زمينة آرايش مو و لباس تا سرگرمي و تفريح 
سبك زندگي . در واقع مد يا حالت زندگي يك فرد است ”سبك زندگي“پس . شود را شامل مي

شود بازتـاب   اجتماعي پيوند دارد و در تصويري كه از فرد ساخته مي ـ  معموالً با طبقة اقتصادي
  ).141: 1379آسابرگر، (يابد  مي

هاي اجتمـاعي مختلـف جامعـه تعبيـر      طبقات و گروه توان شيوة زندگي سبك زندگي را مي
اجتماعي هاي  ارزشكرد كه در آن افراد جامعه با پيروي از الگوهاي رفتاري، باورها، هنجارها و 

كننـد   يا انتخاب نهادهاي فرهنگي و منزلتي خاص، تعلقـات خـود را نسـبت بـه آن هويـدا مـي      
انتخـاب نيـز وابسـته بـه اطالعـات و      سبك زندگي وابسـته بـه انتخـاب،    ). 55: 1382رسولي،(

. ي باشـد ا انهفـردي و يـا رسـ    تواند ميـان ارتباطات مي. اطالعات محصول فرايند ارتباطات است
-هـايي مـي   هايي دارد و چه انتخابهاي متفاوت چه گزينهها در زمينة اينكه فرد در حوزهرسانه

. بسـته اسـت   چرخـة زنـدگي يـك   و سبك  ها رسانهرابطة . دهندتواند داشته باشد، اطالعات مي
اي كالني است كـه  خود بخشي از مجموعه ،يا انهها به عنوان سبك مصرف رساستفاده از رسانه

هركدام از افـراد در اسـتفاده از رسـانه داراي سـبكي خـاص      . شناسيمبه عنوان سبك زندگي مي
تـأثير  . انـد كـرده بخش مهمي از زمان را در زندگي روزمـره مـا اشـغال     ها رسانهامروزه . هستند
  :توان خالصه كردها در زندگي را در چهار نقش مختلف ميرسانه

  .كنندسازي ما كمك مي ها به فرايند هويترسانه .1
 .  رسانندبه فرايند معنايابي در دنياي پيچيدة كنوني ياري مي .2
 .بخش هستند براي ما لذت .3
 . كنندبه ساختمند شدن زندگي روزمره كمك مي .4

  
مـا در  هـاي   انتخـاب  و آرزوها و ها نگرشها، روي ارزشبر توانند اطالعات خود ميها با رسانه

هـا  رسانه. ناميمدر مباحث تئوريك اين فرايند را تجربة با واسطه مي. سبك زندگي تأثير گذارند
كنند بندي مي براي تسهيل در دسترسي به مخاطب، مخاطبان خود را بر مبناي سبك زندگي طبقه



از اين جهت سبك زندگي در توليد پيام . دهندليد پيام را مبتني بر آن طبقات قرار ميگاه تو و آن
  . گيردي مورد استفاده قرار ميها  Ĥنرس

  
  تبليغات تجاري 

نشـر آگهـي بـه     ارتباطي است كه در طي آن عمـل پخـش و   فراينديمنظور از تبليغات تجاري 
 ).، الف21: 1386رسولي، (گيرد  ميمنظور تأثيرگذاري بر مخاطب با اهداف تجاري صورت 

نسبت به تبليغـات   ”بينانه خوش“و  ”بدبينانه“كلي دو رويكرد طور  بهمطالعات نظري  ةاز جنب
  .تجاري وجود دارد

هـاي   هـاي اخالقـي، نظريـه    هاي انتقـادي، نظريـه   رويكرد بدبينانه به تبليغات تجاري، نظريه
اسـاس  . شود سوسيال دموكراسي را شامل ميشناسي  شناسي، مطالعات فرهنگي و جامعه فرهنگ

ها، هدف قـرار گـرفتن    تبليغات تجاري اين است كه آن ةهاي نظري بدبينانه، دربار بحث ديدگاه
مصرف كاال به مثابه نمادي از قدرت اجتماعي در تبليغات تجـاري را مـورد انتقـاد خـود قـرار      

دار، نمـادي از قـدرت و وسـيله     ماركها، مصرف كاالهاي  از نظر طرفداران اين ديدگاه. دهند مي
از نگاه منتقدان تبليغات، دو اتفاق مهم به . شود تفكيك و تمايز فرد از ديگر افراد جامعه تلقي مي

  :در جامعه رخ داده استها  آگهيكاركرد  ةواسط
  . پيدا كرده است اهويـت فردي و اجتماعي افراد جامعه در پيوند با نمايش اشيا معن .الف
را هـا   آنكننـدگان، فرهنـگ    مصرف ةگذار با تغيير زندگي روزمر غات به مثابه نهاد ارزشتبلي .ب

  . دستخوش تغيير كرده است
  

اين دو مقوله، افراد در جامعه هويت خود را با خريد و نمـايش كاالهـاي مـدرن پيـدا     براساس 
ات حاكم خواهند نظام تبليغ ةنوين فرهنگي زاد هاي ارزشهاي زندگي و  بنابراين سبك. كنند مي
، بـه عبـارت   شـوند  ميهاي فرهنگي ربط داده  هاي زندگي و سبك نظامي كه كاالها به شيوه. بود

  . ديگر تبليغ فروش كاال در واقع تبليغ فروش يك فرهنگ است
و شـناخت   ”فرهنـگ شناسـي  “هاي مطلـوب   بينانه، تبليغ به مثابه شيوه اما در رويكرد خوش

  . شود ك جامعه تلقي ميهاي حاكم بر فرهنگ ي گرايش
از نگاهي ديگـر،  . فرهنگي يك جامعه استهاي  ارزش ةدر اين نوع نگاه، تبليغ بازتاب دهند

الزم را بـراي   ”تحـرك اجتمـاعي  “نفس و خودباوري  شناسانه تبليغ، با ايجاد اتكا به كاركرد روان
  . كند ميپيوستن به فرهنگ و شيوه زندگي طبقات فرادست فراهم 

. داننـد  جامعـه مـي   ”دموكراتيزه شـدن نمـادين  “را  فراينديچنين  ةاين نظريه نتيجطرفداران 
اصلي ترين مدافعان تبليغات تجاري كساني هستند كه در مطالعات خود، كاركردهاي تبليغ را از 

ها بيشتر در سطح اقتصاد خرد  اين گونه بررسي. كنند ميدريچه بازار و اقتصاد مبتني بر آن دنبال 
هـاي اقتصـاد كـالن را شـامل      ستند و در كنار مطالعات فرهنگي انتقادي كـه بررسـي  و تجربي ه

تجاري را در هاي  هاي شركت پژوهشاصلي تحقيقات دانشگاهي و در كنار آن  ة، شالودشوند مي
  . دهند ميجهان غرب شكل 

 مريكايي است كه بـه رابطـه  آپردازان  بينانه، مربوط به نظريه بخش ديگري از مطالعات خوش
اين نوع نگاه كه در جامعه ايران نيز بسـياري آن را دنبـال   . پردازند ميو تبليغات  ها رسانهمتقابل 

بـا ايـن   . پـردازد  مـي  ها رسانه، به بررسي نقش و كاركرد تبليغات در وضعيـت اقتصادي كنند مي



دهند و  با افزايش ميزان تبليغات قادر خواهند بود قدرت مالي خود را افزايش ها رسانهفرض كه 
  . بپردازندها  برنامهدر نهايت به افزايش كيفيت محتواي مطالب و 

شناسـي   جامعه“ويژه با مراجعه به بحث معروف  هاي انتقادي در اين رويكرد به بررسي نظريه
شناسـان در   در اولـين كنگـره جامعـه    ـ  شناس سرشـناس آلمـاني   جامعهـ ماكس وبر   ”مطبوعات

از سـفارش آگهـي   ) صاحبان آگهـي (گونه قدرتمندان اقتصادي كه چدهد  ميفرانكفورت، نشان 
 ها رسانه، تا تحكم پنهان و آشكار خود را بر فضاي كنند مياستفاده  ها رسانهبراي كنترل محتواي 

  .   اعمال كنند و با چيرگي بر محتواي آن، آزادي مطبوعات را به چالش بكشانند
نانه و چه در رويكرد بدبينانه، رابطه متقابل بي گفت چه در رويكرد خوشتوان  ميكلي طور  به

بنابراين انجام مطالعاتي كه روابـط بـين   . بين سه عنصر فرهنگ، رسانه و تبليغ دنبال نشده است
  ). 128: 1386رسولي، (برخوردار است اي  ويژهاز اهميت  كنند مياين سه عنصر را بررسي 

اي از مسـائل اجتمـاعي جوامـع     نظران فرهنگـي، بخـش عمـده    به عقيدة بسياري از صاحب
فرهنگـي   ـ  هاي اجتماعيفرهنگي در نتيجة دگرگونيهاي  ارزشمعاصر، ناشي از تغييرات سريع 

طـور   بـه هستند كـه   ”تبليغات تجاري“فرهنگي،  هاي ارزشاز جملة مقوالت تأثيرگذار بر . است
هـاي   يافته. يابند ر ميروزافزون و شتابان از طريق وسايل ارتباط جمعي در طول شبانه روز انتشا

 هـاي  ارزش“و  ”تبليغـات تجـاري  “مطالعات انجام شده در غـرب بـر وجـود همبسـتگي ميـان      
لذا برخي از پژوهشگران، مفاهيم فرهنگي مورد داللت در تبليغات . جامعه تأكيد دارند ”فرهنگي

اجتمـاعي و فرهنگـي    هـاي  ارزشتجاري را موضـوعي مناسـب بـراي بررسـي سـاخت بـازار،       
  .اند پرداختهها  آنيص داده و به مطالعة رابطة متقابل ميان تشخ

  
  الگوي نظري تحقيق

هـا، آرزوهـا و   فرهنگـي، ايـده   هـاي    ارزشدر دنياي جديد بيشتر اعمال و رفتارهاي اجتماعي، 
يعني همة افراد به خودشـان در همـين ارتبـاط و    . شوندها در رابطه با مصرف تعريف ميهويت

جامعة مصرفي در دورة ما، جامعة مسلط است و به همين دليل جهـان بينـي   . ندكنراستا نگاه مي
-بنابراين فرهنگ حاكم، فرهنگ مصـرف مـي  . بيني مبتني بر مصرف است افراد بيشتر يك جهان

داري و فرهنـگ نظـامي    شود و همچون جوامع ماقبل صنعتي ديگر از فرهنگ كار، فرهنگ زمين
  .آيدسخني به ميان نمي

 ”خـود اجتمـاعي  “آن، شخصـيت و  براسـاس  رف زيربناي تفكراتـي اسـت كـه    فرهنگ مص
در نتيجه ما شاهد آزادي بيشتر افـراد هسـتيم كـه ايـن     . آيدجديدي مبتني بر فردگرايي پديد مي
يابد كه به نوبة خود در خلـق هويـت اجتمـاعي افـراد مـؤثر      آزادي در قدرت انتخاب تبلور مي

  . است
ديگـران   ةوسيل د بخشي از احتياجات مادي و معنوي خود را بهدر جوامع مدرن مردم ناچارن

فردي براي انتخاب از طريق اطالع يافتن از مزايـاي  گيري  تصميمكه اين امر نيازمند . تأمين كنند
بنابراين قدرت انتخـاب افـراد در بسـتر تبليغـات تجـاري      . است ”تبليغات“ اكاالها و خدمات ب

  . شود آشكار مي
-مـي  ”فرهنگـي هاي  ارزش“و  ”تبليغات تجاري“ما به دو مفهوم اساسي در پژوهش حاضر، 

كند تـا  تبليغات تجاري، فرايندي ارتباطي است كه با معرفي كاالها و خدمات تالش مي. پردازيم



 ،مهم در اين ميان ةنكت. مخاطبان خود را براي انتخاب و خريد آن كاالها و خدمات مجاب نمايد
عالوه بر فروش كاالها و خـدمات، فـروش تصـورات، روياهـا و      اين است كه تبليغات تجاري

اين امر بدان علت است كه تبليغات تجـاري در  . شوندهاي آرماني زندگي را نيز شامل ميسبك
داري هستند  احساسات ريشهفرهنگي، هاي  ارزش. فرهنگي هستند هاي  ارزشدرون خود حامل 

احساسات غالباً اعمال و رفتار اعضاي جامعـه را   همين. ندا سهيمها  آنكه اعضاي يك جامعه در 
  . كنند تعيين مي

تبليغـات تجـاري در   : توان گفت، درتشريح الگوي نظري اين تحقيق، ميآمدهمطابق نمودار 
فرهنگـي  هـاي   ارزشپردازنـد، در بردارنـدة   مجالت كه به تبليـغ انـواع كاالهـا و خـدمات مـي     

در ايـن پـژوهش   . هسـتند ... ايي، رفـاه، سـرعت و   گوناگوني مانند سالمت، كار و كوشش، زيب
فرهنگـي سـنتي و مـدرن     هـاي    ارزشفرهنگي را در قالب دو دسته هاي  ارزشخواهيم اين  مي

  .  مورد بررسي قرار دهيم
  
جامعه دارند و بـيش از   ةهستند كه منشأ در گذشت هايي  ارزش .فرهنگي سنتيهاي  ارزش .الف

سالمت : مانند ،دهند مينگ ملي و قومي آن اجتماع را تشكيل و فره شوند مييك نسل را شامل 
  .الحسنهتحصيل، هديه وقرض كوشش، آموزش و بهداشت، كار و و
شـدن جوامـع و    هستند كه همزمان با فرايند صنعتي هايي ارزش. فرهنگي مدرن هاي ارزش .ب

ذر جامعة سنتي به هاي فرهنگي و اجتماعي ناشي از گ ايجاد جوامع مصرفي، در نتيجة دگرگوني
فراغت، مدگرايي،  گرايي، سرگرمي وزيبايي، رفاه، لذّت: مانند ،يافتند جامعة مدرن ظهور و بسط

  .آگاهي، تحصيالت عاليه، سرعت و زمان
  

  
  هاي تحقيق ها و فرضيهسؤال
  هاسؤال. الف

 وضعيت چهار مجله مورد بررسي از نظر توزيع تبليغات تجاري چگونه است؟ .1



هـا   آنر مجله مورد بررسي برحسب محتواي تبليغات تجاري چاپ شـده در  وضعيت چها .2
 چگونه است؟

وضعيت چهار مجله مورد بررسي از نظر استفاده از تصوير انسان و نيـز جنسـيت تصـوير     .3
 كار رفته در تبليغات تجاري چگونه است؟ هانسان ب

 چگونه است؟وضعيت چهار مجله مورد بررسي از نظر مليت كاال و خدمات تبليغ شده  .4
 فرهنگي تبليغ شده چگونه است؟ هاي ارزشوضعيت چهار مجله مورد بررسي از نظر  .5
فرهنگي سـنتي و مـدرن تبليـغ شـده      هاي ارزشوضعيت چهار مجله مورد بررسي از نظر  .6

 چگونه است؟
ها  آنفرهنگي تبليغ شده در تبليغات تجاري  هاي ارزشآيا چهار مجله مورد بررسي از نظر  .7

  داري با هم دارند؟ اتفاوت معن
فرهنگـي سـنتي و مـدرن تبليـغ شـده در       هـاي  ارزشآيا چهار مجله مورد بررسي از نظـر   .8

  داري با هم دارند؟اتفاوت معن ها  آن تبليغات تجاري
  
 فرضيه. ب
فرهنگي تبليغ شده در چهار مجله مورد بررسـي رابطـه    هاي ارزشبين محتواي تبليغات با  .1

 .وجود دارد
غات با جنسيت تصاوير مورد استفاده در تبليغات چهار مجله مورد بررسي بين محتواي تبلي .2

 .رابطه وجود دارد
  

  روش تحقيق
تحليلي است و با استفاده از روش تحليل محتـوا انجـام   ـ اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي  

  . شده است
 
 

  جامعة آماري
ماره از چهـار مجلـة مـورد    شـ  32جامعة آماري اين تحقيق، تمامي تبليغات تجاري منـدرج در  

اسـت كـه بـه     1385در سال ــ  خانواده،  خانواده سبز، راه زندگي و روزهاي زندگي ـ  بررسي
  . اندروش تصادفي ساده از بين مجالت انتشار يافته فوق در آن سال انتخاب شده

  
  هاهاي آماري براي توصيف وتحليل دادهآزمون

منتقـل و بـا    رايانهبه ها دستورالعمل كدگذاري، دادهپس از كدگذاري تبليغات تجاري، براساس 
هـا از آزمـون كـاي    بـراي تجزيـه و تحليـل داده    .نتايج استخراج شـد  SPSSافزار  استفاده از نرم

  . اسكوئر استفاده شد
   

  هاي تحقيق يافته
هـا و جـداول دو بعـدي بـراي     عدي براي توصـيف داده هاي تحقيق در قالب جداول يك بيافته

  .  شودهاي تحقيق ارائه ميها و فرضيهها و تقاطع بين متغيرها، جهت پاسخ به سؤالداده تحليل
  



  
  

  تعداد و درصد فراواني تبليغات بر حسب نام مجالت   1جدول
  

درصـد تعدادنـام مـجـالت
2/14 373خانوادة سبز

4/27 721خـانواده
 راه زندگـي

 روزهـاي زندگـي
755  
787 

6/28 
9/29 

 ـعجم
2636 100

 
درصد مربوط به مجلـة  9/29تبليغ يعني  787تبليغ، تعداد  2636، از مجموع 1باتوجه به جدول 

  است كه به ترتيب  خانوادة سبزدرصد مربوط به مجلة  2/14تبليغ يعني  373و زندگي روزهاي
  . اند يشترين و كمترين تعداد تبليغات را به خود اختصاص داده

  
  
  
  
  
  
  
  

كاال و خدمات تبليغ شده، كاالها و خدمات پزشكي و  2636، از مجموع 2ل جدوبراساس 
پس . اند درصد، بيشترين تعداد تبليغات را به خود اختصاص داده59تبليغ يعني  1555درماني با 



البسه و منسوجات نيز با . درصد در مرتبة بعد قرار دارند7/14از آن كاالها و خدمات آرايشي با 
  .شوند درصد، كمترين تعداد تبليغات را شامل مي6/0مورد يعني  15
  
  

داراي تصوير ها  آندرصد از 1/23مورد يعني  609تبليغ،  2636، از مجموع 3باتوجه به جدول 
  . مورد فاقد تصوير انسان است 2027يعني ها  آندرصد از 9/76انسان است و 

  
  

درصد از 66تبليغ يعني  402تبليغ داراي تصوير انسان،  609، از مجموع 4باتوجه به جدول
مورد يعني  97. اند درصد از تصوير زن استفاده كرده1/18تبليغ يعني  110تصوير مرد و 

  . اند درصد از تبليغات نيز از تصوير زن و مرد توأمان استفاده كرده9/15
  

  
  
  

تبليغ يعني  2044تبليغ، مليت كاال و خدمات در  2636، از مجموع 5باتوجه به جدول 
 93همچنين . درصد، خارجي است9/18تبليغ يعني  499و در ) داخلي(درصد، ايراني 5/77

  .درصد داراي مليت داخلي و خارجي هستند5/3تبليغ يعني 



  
  

درصد از تبليغات داراي 2/50مورد يعني  1324تبليغ،  2636، از مجموع 6باتوجه به جدول 
فرهنگي سنتي هاي  ارزشداراي درصد،  8/31تبليغ يعني  839فرهنگي مدرن و هاي  ارزش
فرهنگي سنتي و مدرن به صورت هاي  ارزشدرصد نيز داراي 9/17تبليغ يعني  473. هستند

  .توأمان هستند
  

  
  

فرهنگي سنتي هستند، سالمت و هاي  ارزشتبليغ كه داراي  1312، از مجموع 7جدول براساس 
مورد يعني  46زش و تحصيل با درصد، بيشترين تعداد و آمو6/86مورد يعني  1136بهداشت با 

  .اند درصد، كمترين تعداد را به خود اختصاص داده5/3
    



  
  

  فرهنگي مدرن هستند، ارزشهاي  ارزشتبليغ كه داراي  1797، از مجموع 8باتوجه به جدول 
مورد  8درصد، بيشترين تعداد و ارزش سرگرمي و فراغت با 9/85مورد يعني  1543زيبايي با 

  .   اند كمترين تعداد را به خود اختصاص داده درصد،4/0يعني 
فرهنگي سنتي، مجلة  هاي ارزشتبليغ حاوي  839در چهار مجلة مورد بررسي، از مجموع 

تبليغ يعني  105با  خانوادة سبزدرصد، بيشترين تعداد و مجلة 5/31تبليغ يعني  264با  خانواده
  .انداص دادهدرصد، كمترين تعداد اين تبليغات را به خود اختص5/12

با  روزهاي زندگيفرهنگي مدرن، مجلة  هاي ارزشتبليغ حاوي  1324همچنين از مجموع 
تبليغ يعني  242با  خانوادة سبزدرصد، بيشترين تعداد و مجلة 3/30تبليغ يعني  401

هاي جدول حاكي آماره. انددرصد، كمترين تعداد اين تبليغات را به خود اختصاص داده3/18
  . مشاهده شده از لحاظ آماري معنادار است هاي وتتفااست كه 

     
  



        
سـالمت و بهداشـت، مجلـة     تبليغ حـاوي ارزش  1136در چهار مجلة مورد بررسي، از مجموع 

تبليـغ يعنـي    95بـا  خانوادة سبز درصد، بيشترين تعداد و مجلة 7/32تبليغ يعني  372با خانواده 
  . اندرا به خود اختصاص داده درصد، كمترين تعداد اين تبليغات 4/8

 48بـا   روزهـاي زنـدگي  كار و كوشش، مجلـة   تبليغ حاوي ارزش 100همچنين از مجموع 
درصـد، كمتـرين   9تبليـغ يعنـي    9بـا   خانوادة سبزدرصد، بيشترين تعداد و مجلة 48تبليغ يعني 

  .   اند تعداد اين تبليغات را به خود اختصاص داده
و راه زندگي هر  خانوادة سبزآموزش و تحصيل، مجالت  رزشتبليغ حاوي ا 46از مجموع 

تبليغ  7با  مجلة خانوادهدرصد به صورت مشترك بيشترين تعداد و 6/32تبليغ يعني  15يك با 
هاي جدول آماره. انددرصد، كمترين تعداد اين تبليغات را به خود اختصاص داده2/15يعني 

  . اظ آماري معنادار استمشاهده شده از لح هاي تفاوتحاكي است كه 
 روزهاي زندگيزيبايي، مجلة  تبليغ حاوي ارزش 1543در چهار مجلة مورد بررسي، از مجموع 

 1/10تبليغ يعني  156با  خانوادة سبزدرصد، بيشترين تعداد و مجلة  3/33تبليغ يعني  514با 
  .انددرصد، كمترين تعداد اين تبليغات را به خود اختصاص داده

 6/45تبليغ يعني  31با  خانوادة سبزرفاه، مجلة  تبليغ حاوي ارزش 68ز مجموع همچنين ا
درصد، كمترين تعداد اين تبليغات  4/4تبليغ يعني  3با  خانوادهدرصد، بيشترين تعداد و مجلة 

مشاهده شده از لحاظ  هاي تفاوتاي جدول حاكي است كه ه آماره. اندرا به خود اختصاص داده
  . استآماري معنادار 

  
  



هـاي   ارزششود در تبليغات مربوط به كاالها و محصوالت بهداشتي، طور كه مالحظه مي همان 
تبليـغ   101در چهار مجلة مورد بررسي، از مجموع . ها استفرهنگي سنتي بيشتر از ساير ارزش

 هـاي  ارزشحاوي  ها  آندرصد از  1/89تبليغ يعني  90مربوط به كاالها و محصوالت بهداشتي، 
تصـويري و   -همچنين در تبليغات مربوط بـه كاالهـا و خـدمات صـوتي    . فرهنگي سنتي هستند

ديجيتالي، البسه و منسوجات و نيز تبليغات مركب از كاالها و محصـوالت آرايشـي، ورزشـي و    
هـاي جـدول   آمـاره . هسـتند ) درصد 100(فرهنگي مدرن، بيشترين ارزش هاي  ارزشخوراكي، 

  . مشاهده شده از لحاظ آماري معنادار است هاي تفاوتحاكي است كه 
  



  
تبليغ مركب از كاالها و محصوالت آرايشي،  41در چهار مجلة مورد بررسي، از مجموع 

. از تصوير مردان استفاده شده است ها  آندرصد از  8/87تبليغ يعني  36ورزشي و خوراكي در 
تبليغ  14خانگي و خودرو، در تبليغ مربوط به البسه، لوازم شخصي و  39همچنين از مجموع 

هاي جدول حاكي است كه آماره. درصد از تصوير زنان استفاده شده است 9/35يعني 
  .مشاهده شده از لحاظ آماري معنادار است هاي تفاوت



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ها يافتهبندي و تحليلجمع
  

  بندي جمع. الف
كمتـرين تعـداد تبليغـات را بـه خـود       خانوادة سبزبيشترين و مجلة  روزهاي زندگيمجلة  .1

  .اند اختصاص داده
درصد بيشـترين تعـداد    59در مجالت مورد بررسي، كاالها و خدمات پزشكي و درماني با  .2

  . شوند درصد كمترين تعداد تبليغات را شامل مي6/0تبليغات و البسه و منسوجات با 
  .درصد از تبليغات تجاري در چهار مجلة مورد بررسي فاقد تصوير انسان است 9/76 .3
درصد بيشترين سهم را در تصاوير استفاده شده در مجـالت مـورد بررسـي بـه     66مردان با  .4

  .اند خود اختصاص داده
داراي مليـت  (درصد از تبليغات تجاري انتشار يافته در مجالت مورد بررسي داخلي  5/77 .5

  .هستند) ايراني
فرهنگي مـدرن   هاي ارزشحدود نيمي از تبليغات مندرج در مجالت مورد بررسي، حاوي  .6

  .فرهنگي مدرن هستند هاي ارزشهستند، در نتيجه اين مجالت بيشتر مروج 
فرهنگـي   هـاي   ارزشدرصد، بيشترين سهم را در ميـان   6/86ارزش سالمت و بهداشت با  .7

  .به خود اختصاص داده استسنتي تبليغ شده در مجالت مورد بررسي 
فرهنگـي مـدرن تبليـغ     هـاي   ارزشدرصد، بيشترين سهم را در ميان  9/85ارزش زيبايي با  .8

  .شده در مجالت مورد بررسي به خود اختصاص داده است
 هـاي   ارزشبـه ترتيـب داراي بيشـترين و كمتـرين تعـداد       خانواده سبزمجالت خانواده و  .9

  .الت مورد بررسي هستندفرهنگي سنتي در تبليغات تجاري مج
بـه ترتيـب داراي بيشـترين و كمتـرين تعـداد       خـانواده سـبز  و  روزهـاي زنـدگي  مجالت  .10

  .فرهنگي مدرن در تبليغات تجاري مجالت مورد بررسي هستند هاي  ارزش
به ترتيب داراي بيشترين و كمترين تعـداد ارزش فرهنگـي    خانواده سبزو  خانوادهمجالت  .11

  .هستند ”سالمت و بهداشت“سنتيِ 
به ترتيب داراي بيشترين و كمترين تعـداد ارزش فرهنگـي    خانواده سبزو  خانوادهمجالت  .12

  .هستند ”زيبايي“مدرنِ 
در تبليغـات مربـوط بـه كاالهـا و محصـوالت بهداشـتي،       در چهار مجلـة مـورد بررسـي،     .13

  .ها استفرهنگي سنتي بيشتر از ساير ارزشهاي  ارزش
تصـويري و   ـــ  غات مربوط به كاالها و خـدمات صـوتي  تبليدر چهار مجلة مورد بررسي،  .14

ديجيتالي، البسه و منسوجات و نيز تبليغات مركب از كاالها و محصوالت آرايشي، ورزشي 
 . هستند) درصد 100(فرهنگي مدرن، بيشترين ارزش هاي  ارزشو خوراكي، 

درصـد مربـوط بـه     8/87در چهار مجلة مورد بررسي، بيشترين استفاده از تصوير مردان بـا  . 15
تبليغات مركب از كاالها و محصوالت آرايشي، ورزشي و خوراكي و بيشـترين اسـتفاده از   

درصد مربوط به تبليغات البسه، لوازم شخصي و خـانگي و خـودرو    9/35تصاوير زنان با 
  .است

   
  



  تحليل. ب
ون مطبوعات، فصل قان(با توجه به قوانين مربوط به ممنوعيت استفاده ابزاري از تصاوير زنان . 1

، در تبليغات مجالت مورد بررسي، تعداد تصاوير مربوط به زنان )10، رديف 6چهارم، مادة 
در اين ميان، بيشترين استفاده از تصوير مردان نيز مربوط . بسيار كمتر از تصاوير مردان است

ر اين امر د. به تبليغات مركب از كاالها و محصوالت آرايشي، ورزشي و خوراكي است
چندان دور كه هويت مردان  راستاي بسط و گسترش اين تفكر است كه برخالف گذشته نه

يافت، در جامعة مصرفي كنوني، مردان بر مبناي فعاليت توليدي يا ساختار شغلي مفهوم مي
. رسانة هويت هستند همثاب نيز براي تمايز و تشخص اجتماعي ناگزير به مديريت بدن خود به

بليغات مربوط به البسه، لوازم شخصي و خانگي و خودرو استفاده از از سوي ديگر در ت
استفاده از تصوير زنان در تبليغات مربوط . تصاوير زنان بيشتر از ساير تبليغات تجاري است

نمايانگر تأكيد اين تبليغات بر نقش سنتي .... به انواع يخچال، لوازم آشپزخانه، جاروبرقي و 
  .كدبانوي منزل است دار وزنان به عنوان خانه

فرهنگي مسـتتر در تبليغـات تجـاري منـدرج در      هاي  ارزشدهد هاي پژوهش نشان مي يافته. 2
در جامعة ايران پس از پايان جنـگ  . فرهنگي مدرن هستندهاي  ارزشمجالت، بيشتر مروج 

فرايند نوسازي دگرگـوني در عرصـه   تأثير  تحتتحميلي و آغاز دوره هشت سالة سازندگي 
هر چند ايدئولوژي حاكم بر كشـور مـا   . فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را شاهد هستيمهاي 

مـذهبي بـه صـورت مرتـب     هـاي   ارزشي دولتي باورها و ها رسانهمذهبي است و از طريق 
فرهنگي ناشي از رشد صنعتي و تجاري و  ــ شوند ولي در نتيجه دگرگوني ارزشيتبليغ مي

مـذهبي و كـم اهميـت شـدن     هـاي   ارزشضـعيف  همچنين مصرفي شدن جامعـه، شـاهد ت  
  ).101: 1386ارمكي و ملكي،  آزاد(سنتي هستيم هاي  ارزش

  
 ”سـالمت و بهداشـت  “شـده در مجـالت، ارزش    فرهنگـي سـنتي تبليـغ   هاي  ارزشاز ميان 

هـاي  شـدن جوامـع و بـه تبـع آن افـزايش آالينـده       با توجه به صنعتي. بيشترين سهم را داراست
ابـتال بـه    ميـزان طرف ديگر افزايش ميزان شهرنشيني و در نتيجة آن ازديـاد  محيطي و از  زيست
هاي مرتبط با اين نوع سبك زندگي، سالمت روحي و جسمي افراد مورد تهديد بيشتري  بيماري

  .هاي بهداشتي دارند بنابراين مردم توجه بيشتري به مراقبت. قرار گرفته است
بايي بيشترين سهم را بـه خـود اختصـاص داده    فرهنگي مدرن، ارزش زيهاي  ارزشاز ميان 

اين امر مرتبط با تبليغ كاالها و خدمات پزشكي و درماني و همچنـين كاالهـا و خـدمات    . است
آرايشي است زيرا اين كاالها وخدمات به ترتيب بيشترين تعـداد تبليغـات تجـاري را بـه خـود      

  .انداختصاص داده
يغات تجـاري مجـالت مـورد بررسـي داراي دو     كاالها و خدمات پزشكي و درماني در تبل 
  : اند حوزه

آن است و تبليغـاتي از ايـن    يحوزة اول در جهت بهبود و بازيافت سالمت و حفظ و ارتقا
حـوزة ديگـر كـه حجـم     . هستند ”سالمت و بهداشت“فرهنگي سنتيِ  هاي   ارزشدست حاوي 
اموري است كه پزشـكان بـراي    ةكليگيرد، مربوط به برمي اي از اين تبليغات را درقابل مالحظه

، مانند كاشت مو، رفع افتادگي و فرم دادن سـينه، عمـل   هندد زيبايي هر چه بيشتر بدن انجام مي



 هـاي   درمان، ليپوساكشن، ليزردرماني براي ضايعات پوستي و انواع ....زيبايي بيني، پلك، گونه و 
ايـن امـر   . هسـتند » زيبايي«نگي مدرنِ چاقي و الغري كه اين گروه از تبليغات داراي ارزش فره

  . تر مصرف بدن استكليطور  بهمرتبط با مبحث مديريت بدن و 
اعضـاي  . در جامعة بصري مدرن منبع اساسي شناسايي و تعريف هر چيزي ظاهر آن اسـت 

اين جامعه با وقوف به نقش محوري ظواهر، اهميت بسيار زيادي براي نظارت و مراقبـت از آن  
هايي است كه تحت كنترل و در حوزة قدرت  عرصهترين  مهمر اين ميان، بدن يكي از د. ندا قائل

اگر در گذشته بدن براي كار بود، امروزه به عنـوان بسـتر مناسـبي بـراي رفتارهـاي      . افراد است
در نتيجه در جامعة مدرن، بدن به منزلـة  . هاي زندگي استمصرفي و نمايشگر تفاوت در سبك

گيـري هويـت اجتمـاعي     ترين حوزة آزادي فرد، به مبنايي براي شـكل  اصليو نيز  ”خود“حامل 
  .شوندهويت، اموري قابل دستكاري و كنترل ميهاي  شكلشده و تبديل

هاي  در طول فرايند مدرن شدن هويت اجتماعي و شخصي به سمت گسستن از شالوده
نزلت از طريق نمايش البته كسب م. روند ساختاري و تبديل شدن به فرايندهاي بازتابي مي

گرفته است، اما فقط گروه  سنتي هميشه انجام ميطور  بهاي نيست و اين كار  سليقه، مطلب تازه
اما در دورة معاصر  ،اند م و نمادهاي آن بودهئكارگيري عال نخبة كوچكي قادر به تشخيص و به

است كه آشكارا فخرفروشي با پوشاك مد روز يا ساختن تصويري پرمنزلت از خويشتن امكاني 
اي بنابراين داشتن ظاهري آراسته، اندامي متناسب و چهره. روي همگان گشوده شده است رب

عوامل تأثيرگذار در موفقيت يا عدم موفقيت در برقراري رابطه و ترين  مهمزيبا به عنوان يكي از 
ص بانوان امروزه، گرايش هر چه بيشتر افراد به خصو. كسب جايگاه اجتماعي تبديل شده است

و جوانان براي استفاده از محصوالت آرايشي و زيبايي و همچنين انجام اعمال جراحي زيبايي با 
  .شود هدف كسب زيبايي به عنوان عامل قدرت و موفقيت در تعامالت اجتماعي ارزيابي مي

توان گفت با توجه به اقبال عمومي جامعه به مفهوم مديريت بدن به معناي در نهايت مي
فرهنگي هاي  تأثير ارزش تحتي ظاهري و مرئي بدن، ها ويژگي ت و دستكاري مستمرنظار

  . مدرن، با افزايش تبليغات در اين خصوص مواجه هستيم
  

ارشد علوم ارتباطات اجتماعي است كه زيرنظر استاد  نامه كارشناسي اين مقاله، خالصه پايان* 
  انجام گرفته استطباطبايي  در دانشگاه عالمهزاده  راهنما آقاي دكترمحمد مهدي

  
  منابع

  
، 4، دورة چهارم، شمارة جامعه شناسي ايران، مجلة »بدن به مثابه رسانة هويت«. آزاد ارمكي، تقي و حسن چاوشيان

  . 1381زمستان 
، علـوم اجتمـاعي   مـة فصـلنا ، »هاي سنتي ومدرن درسطوح خرد وكالن رابطة ارزش«. آزاد ارمكي، تقي و امير ملكي

  .1386رم، بهاردورة چها
هـا،   ، ترجمة پرويز اجاللي، تهران، مركـز مطالعـات و تحقيقـات رسـانه    هاهاي تحليل رسانه روش. آسابرگر، آرتور

1379. 
، علـوم اجتمـاعي  ، فصـلنامه  »هاي سبك زندگي در تبليغات تجـاري تلويزيـون   بررسي مؤلفه«. رسولي، محمد رضا
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