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  27/02/95تاريخ دريافت: 
  02/04/95تاريخ پذيرش: 

هاي تلويزيوني  تبليغات تجاري شبكه
 زبان و سبك  اي فارسي ماهواره

  زندگي زنان مخاطب
  نوشتة 

ده راضيه ياسينيسي∗  

  چكيده
ر پي كنند. د در الگودهي به فرهنگ جامعه ايفا ميرا ترين مركز در نهاد خانواده، نقش مهمي  عنوان مهم زنان به

اي  هـاي اخيـر رشـد فزاينـده     سالاي به زبان فارسي كه در  هاي تلويزيوني ماهواره اندازي شبكه سيس و راهأت
منظور تغيير سبك و الگوي زندگي زنان ايراني، در قالب پخش  ها به است، يكي از اهداف مهم اين شبكه داشته 
از مخاطبـان زن ايرانـي و نيازسـنجي از     هايي كه بـا شـناخت دقيـق    شود. آگهي هاي تجاري دنبال مي آگهي

تقاضاهاي گوناگون فردي و اجتماعي ايشان، موضوع مصرف هر چه بيشتر را كانون هـدف خـود قـرار داده    
است تا ضمن تحقق كاركردهاي اقتصادي سودجويانه به نفع بازار سرمايه، فرهنـگ مصـرف در ميـان زنـان     

    ند.كايراني را در مسير مورد نظر خود، هدايت 
آگهـي تجـاري مربـوط بـه      10اين مقاله كوشيده است با نظري بر موضوع سبك زندگي زنان، محتواي 

اند، به روش تحليـل محتـواي    زبان را كه بر اين مبنا طراحي، توليد و پخش شده هاي تلويزيوني فارسي شبكه
كارگيري آنها بر  ج حاصل از بهها و نيز نتاي ثيرگذار در اين آگهيأهاي ت لفهؤند و به استخراج مككيفي بررسي 

شده در اين مقاله نشانگر آن اسـت كـه    هاي تحليل مخاطبان اهتمام ورزد. نتايج حاصل از خوانش متني نمونه
انـد   مندي از عوامل متني و بصري قدرتمند طراحـي و سـاخته شـده    نحوي هنرمندانه و با بهره اين تبليغات به

  بر مخاطبان خود برخوردارند. نحوي كه از ميزان اثرگذاري زيادي  به

  اي. هاي تلويزيوني ماهواره : سبك زندگي، تبليغات، زنان، شبكهكليدواژه

  مقدمه
هاي فرهنگي ايران در دورة حاضر، تعارض و گاه تقابل سـبك زنـدگي    ترين چالش يكي از مهم

و  هـاي فرهنـگ بـومي    لفـه ؤاي، و سـبك زنـدگي مبتنـي بـر م     شده در توليدات رسـانه  بازنمايي
  ويژه در ميان زنان ايراني است.  هنجارهاي بر آمده از آن، به

____________________________ 
  yasini@ricac.ac.irاستاديار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات   ∗
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اند و الگوها و هنجارهاي  زبان، در اين زمينه نقشي كليدي داشته هاي تلويزيوني فارسي شبكه
... به بينندگان  شو، و ، تاك مورد نظر خود را در قالب ژانرهاي گوناگون تلويزيوني اعم از سريال

رو   ايـن  انـد و از  ت متمركز كردهتجار، فعاليت خود را بر ها شبكهاز اين  دارند. برخي عرضه مي
لـوازم خـانگي،   هـا همچـون   فروش كاالمنظور عرضه و  هاي تبليغاتي بازرگاني را به انواع آگهي
هـا،   كننـد. همـين شـبكه    كنندة خـود پخـش مـي    هاي سرگرم و ... در ضمن ساير برنامه بهداشتي
هـاي تجـاري بـه زنـان عرضـه       به شيوة مصرف را در قالـب آگهـي   هاي مربوط ترين پيام صريح
از سبك زندگي با تمركز هر چه بيشتر بر مصـرف،  را كنند و به انحاي گوناگون، تلقي ايشان  مي

  كنند.  دستخوش تغيير و تبديل مي
كنند، كه بر تبليغات  هاي تلويزيوني صرفاً تجاري نيز به موازات عمل مي عالوه بر اين، شبكه

بازاريابي و فـروش كاالهـاي     هايي كه هدف آنهاشبكه ؛اند جاري كاالهاي مصرفي متمركز شدهت
شاپينگ (سفارش  گنجند بر تله هايي كه در اين دسته مي خارجي در ايران است. بسياري از شبكه

طـور معمـول كاالهـاي وارداتـي را تبليـغ و بـه        و خريد تلفنـي كـاال) متمركـز هسـتند كـه بـه      
گرايـي در ميـان    كنند. بديهي است كه با ترويج فرهنگ مصرف ان ايراني عرضه ميكنندگ مصرف

دهند كه مشتاق كسب خبر از  ها را نيز جمعي از جامعة زنان تشكيل مي زنان، مخاطبان اين شبكه
 تر هستند.   تر و تازه محصوالت جدي

  اي هاي تلويزيوني ماهواره كاركرد فرهنگي شبكه
تلويزيون در نيمة دوم روند.  شمار مي اي، نوعي پخش تلويزيوني به هوارههاي تلويزيوني ما شبكه

ترين فناوري زندگي بشري بوده است. شايد كمتر خانه يا محيط انسـاني را   قرن بيستم، پرجاذبه
قـرار   ةبتوان بدون تلويزيون تصور كرد. اساساً در اين دوره چيدمان وسايل منزل براسـاس نحـو  

اند تا از دريچه آن بـه   آمده گرفته است. انگار همه دور اين وسيله گرد  گرفتن تلويزيون صورت 
ميــالدي معــتقد بــود كـه تــمام       1960و  1950 ةمارشال مك لوهان در دو دهـ« .دنيا بنگرند

گـوش و روزنامـه يـا     ةمثاب مصاديق چشم بشر هستند. وقتي راديو به هاي گروهي درواقع، رسانه
اي بـراي اسـتفاده چشـم و    استفاده قرار گرفت، تلويزيون نيـز وسـيله   عنوان چشم مورد كتاب به

 .شـد  رسـاني بـه سيسـتم عصـبي انسـان مـي       گوش در نظر گرفته شد كه موجب تقويت اطـالع 
  )16: 1384  كوئين، (مك

اي، شـتابان اسـت.   هاي تلويزيوني ماهوارهشبكه ةويژه در زمين اي، بهسرعت تحوالت رسانه
ها تبديل كـرد.   اي در حوزة فناوري ماهواره عرصة تلويزيون، آن را به پديده تحوالت فناورانه در

ايراني و مخاطبـان   ةاجتماعي چشمگيري بر جامع _اين شتاب تحوالت، پيامدها و آثار فرهنگي
دار، دختـران نوجـوان و جـوان بخـش مهمـي از      ويژه زنان خانه ويژه زنان دارد. زنان به ايراني به

لـب  غدهنـد كـه در ا  زبان را تشكيل مـي  اي فارسيهاي تلويزيوني ماهواره بكهمخاطبان ايراني ش
هـايي كـه بنـا بـه      گيرند؛ پيام هاي تجاري با موضوع سبك زندگي قرار مي اوقات در معرض پيام
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تلويزيـون، نـوع مصـرف و سـبك زنـدگي آنـان را دسـتخوش تغييـر          ةثيرگذار رسانأخاصيت ت
هـاي  خواسته يا ناخواسته، مدت زمان زيادي در معرض آگهي ،تلويزيونمخاطبان زيرا  .سازد مي

 هسـتند، هـاي اقنـاعي   ها حاوي ميزان زيادي از پيامگيرند و از آنجا كه آگهيتلويزيوني قرار مي
  )1381، (سورين و تانكارد .ند بر نگرش و رفتار مخاطبان تأثير بگذاردنتوامي

 ةها كه در يك حيط ها و سازمان از افراد، گروهدر يك تعريف كلي، مفهوم جامعه به شمار زيادي 
شـود و فرهنـگ،    كنند و از يك فرهنگ برخوردارند، اطالق مـي  (قلمرو) عمومي يكسان زندگي مي

شوند و جامعـه را نگـه    كه در طول زمان به اعضاي جامعه انتقال داده مياست هايي از زندگي  شيوه
جاي جامعـه حضـور دارنـد، عملكـرد      اي در جاي اهوارههاي م دارند. از آنجا كه امروزه تلويزيون مي

  مل خواهد بود.أاي در عرصة فرهنگ يك جامعه، بسيار محل ت هاي ماهواره تلويزيون
ويـژه   بـه   فرهنگـي،  توان يـك عامـل  كند، ميگونه كه جان فيسك تصريح مي را آن  تلويزيون

كه مشحون از معاني  كندهايي ايجاد ميبرنامه كنندة معاني دانست. تلويزيون،  توليدكننده و توزيع
سـوي معـاني مـرجح خاصـي      بودن را كنترل و آن را به كند اين معناداربالقوه هستند و تالش مي

ثيرگـذاري رسـانه   أيـن قـدرت ت  ا .)Fisk, 1999: 4 ( سوق دهد كه نتيجه ايدئولوژي غالب باشـد 
اسـت كـه ايـن رسـانه از آنهـا      هـاي خاصـي   تلويزيون در ايجاد و توزيع معاني ناشي از ويژگي

شبكة اينترنت در كشورهاي مختلف و تشديد روند همگرايي  ةرغم توسع برخوردار است و علي
  بديل است.بي  ايها، همچنان تلويزيون، رسانهرسانه

تـأثير آن بـر     و ميـزان   تبليغـات  بـه   مخاطبان  نگرش ةنحو ها كه در خصوص برخي پژوهش
ثيرپذيري زياد آنها از اين تبليغات است. در أنشانگر ت نجام گرفته است،خانواده ا  مصرف  الگوي

 ،در تلويزيـون  ي تجـاري هـا  آگهـي  با ديـدن درصد پاسخگويان اذعان كردند كه  77 يك تحقيق،
  )1385فر،  ي(منصور .اند كرده  شده  تبليغ  خريد كاالي  به  مبادرت

تـرين و فراگيرتـرين    اي يكـي از مهـم  ههاي تلويزيـوني مـاهوار  چنين است كه امروزه شبكه
هايي كـه عـالوه بركاركردهـاي متنـوع و گونـاگون       شوند. رسانه هاي جمعي محسوب مي رسانه

روند و با تغيير در رويكردهاي فرهنگي  اجتماعي، اقتصادي و سياسي؛ حوزة فرهنگ را نشانه مي
هـا بـه سـه      آورند. ايـن رسـانه   مخاطبان، زمينه را براي تحقق ساير اهدافي كه ذكر شد فراهم مي

. آنها توجه مردم را به معيارهاي رفتار 1كنند:  هاي فرهنگ را ارائه مي روش مربوط به هم انگاره
نمايش نحوة برخورد پليس  كنند؛ مثالً قابل قبول در جامعه و نحوة صحبت دربارة آنها جلب مي

شـود كـه مخاطبـان، انـواع      مـي با مجرمان، ارتباطات اجتماعي، ارتباط با جنس مخـالف باعـث   
گويند چه چيزي جـذاب اسـت و چـه     ها به مخاطبان مي ارتباطات در جامعه را فراگيرند. رسانه

هـاي جمعـي    . رسـانه 2كننـد)  نحوي هنجارها و ناهنجارهـا را مشـخص مـي    چيزي زيباست (به
مشـهور  گويند چه كسي  گويند چه چيزي و چه كسي در جهان اهميت دارند و چرا؟ آنها مي مي

هـاي   . رسـانه 3كنند.  است (از ستارگان سينما تا دانشمندان) و داليلي براي اين موضوع ارائه مي
شوند افراد به ادراكي از خود و ارتباط يا عدم ارتباطشـان بـا يكـديگر برسـند.      جمعي باعث مي
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اد، براي مثال از خود بپرسند: آيـا مـن ظـاهر مناسـبي دارم؟ آيـا مـن در مقايسـه بـا اغلـب افـر          
ام؟ از سواد بيشتري برخوردارم يا كمتر؟ اغلب يـك مقايسـة سـريع و     ترم يا كمتر مذهبي مذهبي

ها  افتد. ممكن است خودمان و سبك زندگي خودمان را با افرادي از فرهنگ ناخودآگاه اتفاق مي
  )Turow, 2009: 25( و كشورهاي ديگر مقايسه كنيم.

هـاي سـيماي    زبـان غيـر از شـبكه    ويزيوني فارسيهاي تلدر اين مقاله، بستر پژوهش، شبكه
گيرند. هاي خود بهره ميجمهوري اسالمي ايران هستند كه از فناوري ماهواره براي پخش برنامه

هـاي تلويزيـوني   ترين محور موضوع پژوهش نيز آن است كه دريابيم تبليغات تجاري شبكه مهم
هـا و نيازهـاي زنـان توجـه     ئق، خواستهيك از عال اي در حوزة فرهنگ مصرف، به كدامماهواره
دهند و چگونه در صدد بازتعريف آنها در نظام مبتني بر سبك زنـدگي غيردينـي عمـل    نشان مي

كنند. پرسش اصلي در اين مقاله آن اسـت كـه چـه سـبكي از زنـدگي در تبليغـات تجـاري         مي
منظـور   شود؟ بـه  رويج مياي متمركز بر زنان معرفي و ت زبان ماهواره هاي تلويزيوني فارسي شبكه

عنوان واحد تحليل و  نمونه از تبليغات تجاري متمركز بر زنان كه به 10پاسخ به اين پرسش نيز 
ها نيـز ميـزان    اند، مد نظر قرار گرفته است. مبناي انتخاب اين نمونه طور هدفمند انتخاب شده به

 مخاطبانشان بوده است.  ةمثاب تمركز تبليغات بر جامعة زنان به

  هاي تجاري و سبك زندگي زنان   آگهي
بـا   كـه  مطرح در جامعة ايـران اسـت  از جمله موضوعات جديد  (life style) “سبك زندگي” فهومم

  .تبديل نشده است برخوردار نبوده و به گفتماني شفاف يمستحكم ةشاكل ازهنوز  وجود اهميت آن
 هـا،  نگـرش  هـا،  رزشاز ا يا مجموعـه  يزنـدگ  سـبك توان گفت كه  در يك تعريف كلي مي

 يهـا  گـروه  لـب مـوارد توسـط   غكـه در ا  رديگ را در بر مي ها قهيها و سل رفتار، حالت يها وهيش
ي در و مطالعـات فرهنگـ   يشناس جامعه ةپژوهشگران حوزشوند.  ي به نمايش گذاشته مياجتماع

ز ايشان بر كنند. برخي ا از مفهوم سبك زندگي استفاده مي هاي فرهنگي هر جامعه، تبيين واقعيت
 “طبقـه ”از جمله مفهوم بيان برخي از مفاهيم اجتماعي،  تيقابل حتي از مفهوم نيااين نظرند كه 

هـر   يو اجتمـاع  يفرهنگـ  يهـا  نگـرش در فهم  تواند نيز برخوردار است، زيرا سبك زندگي مي
خـي  ند. اهميت كاركرد اين مفهوم تا آنجا گسترش يافته است كه بركثري عمل ؤو محن بهجامعه 

و  “تيـ قوم” ميمفـاه به طرزي برابر با  “سبك زندگي”مفهوم  يريكارگ بهآرا ناظر بر آن است كه 
  . نيز ممكن است “تيمل”

ي باشـد كـه بـر وي    افتيـ ره يافتن انسان با انطباق يبه معنا يسبك زندگ مفهومممكن است 
توان مثـال   ا ميعرضه شده است. الگوپذيري در شئون زندگي افراد اجتماع از يك فرد مشهور ر

 شـود  دانسـته مـي   هـا  انسان تياز هو يبخش يزندگ سبكاين تعريف دانست. از منظري ديگر، 
اي از   سـبك زنـدگي، مجموعـه   «، ليسواز منظر  داند. فردي مي تيمنبع هو نيتر مهمآن را  يِنچ

ـ چ نهمچنـي  (Chaney, 1996: 1)» اسـت.   گرانه در ميان افراد رفتارهاي قابل مشاهده و بيان ين 
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نمايند  الگوهايي از كنش هستند كه افراد را از يكديگر متمايز مي ،هاي زندگي سبك :است معتقد
ها و ديگران  دهند و چرايي و معناي آن را، كه براي آن كنند تا آنچه را مردم انجام مي و كمك مي

هستند و به  نوين رةهاي زندگي بخشي از زندگي اجتماعي روزم دارد، درك شود. با اينكه سبك
ها و  اند، وليكن هر يك سبك و منش و راهي براي استفاده از كاالها، مكان صور فرهنگي وابسته

ـ     هاي خاص است كه اگرچه از مشخصات يك گروه محسوب مـي  زمان  ةشـوند، امـا كـل تجرب
هاسـت كـه در مـتن و     ي از اعمـال و نگـرش   ا هاي زندگي مجموعـه  اجتماعي آنها نيست. سبك

  (Ibid)  »خاص قابل درك هستند. هاي زمينه
اگرچه در جوامع گوناگون، تعاريف متعددي از سبك زندگي وجود دارد كه ريشه در مبادي 

ي، سبك زندگي عبـارت  مطالعات فرهنگ ةوزتوان گفت در ح فكري و اعتقادي آنها دارد، اما مي
و  يابعاد هنجاركه معطوف به است  يفردي ها كنش ي رفتاري والگوهااي از  مجموعه است از

 يسـبك زنـدگ   آن اسـت.  يهـا  نظام باورهـا و كـنش   چگونگي مبينو  ياجتماع يزندگ ييمعنا
دالّ و دهـد   را نشان ميجامعه  خاصاش يها خاص تعامالت و كنش يو محتوا تيماههمچنين 

روزمـره   طور هايي كه به فعاليت انيدر جراز جهان پيرامون خود است كه  فرد ريو تفاس يمعانبر 
سـبك زنـدگي را بـه     نيـز  گيدنز يابد. دهد، نمود مي خود انجام مي يزندگهاي  در قالب برنامه و

گيرد تا نـه فقـط نيازهـاي جـاري      اي از رفتار تعبير كرده است كه فرد آنها را به كار مي مجموعه
خود را برآورد، بلكه روايت خاصي را كه وي براي هويت شخصي خود برگزيده است در برابر 

   )120: 1378گيدنز، ( .ن نيز مجسم سازدديگرا
وجـود دارد كـه برآمـده از     الگوهـاي زنـدگي  به تعداد جوامع بزرگ و كوچـك در جهـان،   

اي  كننـده  هاي اساسي و تعيـين  لفهؤباورهاي دروني و نگرش ايشان به هستي آنها است. دين از م
اهوي جـدي ايجـاد   هـاي مـ   تواند در تعريف الگوهاي سبك زندگي جوامع، تفاوت است كه مي

كنند  رو است كه جوامع ديني از اصولي در تعريف الگوهاي سبك زندگي پيروي مي . از اينكند
  كه در تمايزبخشي آنان به جوامع غيرديني اهميت بسياري دارد. 

از  مبتنـي بـر مبـاني دينـي و برآمـده      طور كلي انسـان در اسـالم،   زنان و بهالگوهاي زندگي 
  ديني است. هنجارهاي 

ويژه زنان ايراني، در چند دهة اخير كه دوران پيشرفت روزافـزون و   سبك زندگي ايرانيان به
اي نوين از جمله  ثير توليدات رسانهأت شدت تحت هاي ارتباطي بوده است، به بسيار سريع فناوري

اي كـه در   اي قرار گرفت؛ محصوالتي فرهنگي در قالـب توليـدات رسـانه    هاي ماهواره تلويزيون
  عنوان مادران جامعة آتي ايران داشت. مخاطبان خود، تمركز خاصي بر زنان ايراني به ميان

بخـش انديشـة    سو آيينة تفكر انسان و از سوي ديگـر قـوام   از آنجا كه سبك زندگي، از يك
اوست، بررسي آن براي تشخيص هنجارها و ناهنجارهاي هر اجتماع بشري، ضروري است. در 

ثيرگـذار زنـان در   أوقعيـت ويـژة جامعـة ايرانـي؛ همچنـين جايگـاه ت      اين ميان و با توجـه بـه م  
ـ        هويت ثيرات ضـدفرهنگي  أبخشي بـه مفهـوم زنـدگي و چگـونگي آن، تحقيـق در خصـوص ت
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انـد، نيـاز امـروز و فـرداي      اي كه موضوع سبك زندگي زنان را هـدف گرفتـه   محصوالت رسانه
  جامعة ايراني است.

ـ  شـدت تحـت   ندگي فردي و اجتماعي ايشان، بـه امروزه بسياري از تعامالت زنان در ز ثير أت
اي  هـاي رسـانه   هاي نوين است. شناخت ماهيت و نوع عملكرد اين پيام الگوهاي قدرتمند رسانه

شود، زنان ايرانـي را   هاي مختلف از جمله تبليغات تجاري بر زنان ايراني عرضه مي كه در قالب
  واند.خ مي  ن تبليغات فراهاي اي   هاي زندگي برآمده از خاستگاه به سبك

ويـژه زنـان و از    بيش از هر عامل ديگري، آنچه باعث گرايش روزافزون مخاطبان ايراني بـه 
اي شده است، نياز آنها به گذران اوقات فراغت است  هاي ماهواره جمله زنان ايراني به تلويزيون

شي، لذت و سـرگرمي  بخ كاركردهاي گوناگوني همچون آرامش«ها براي اغلب آنها  و اين شبكه
  )Turow(» .رود شمار مي ها به ترين كاركردهاي رسانه را دارد كه از مهم

در مسير گذران همين اوقات فراغت است كه زنان، سـاعات بسـياري از عمـر خـود را بـه      
دهنـد و خواسـته و    ها در زمينة سبك زندگي اختصاص مـي  هاي فرهنگي اين رسانه دريافت پيام

  پردازند.  از آنها مي ناخواسته به پيروي
 انيـ در م يو سـبك زنـدگ   يفرهنگـ  ةيسرما نيمناسبات ب ةمطالع برخي از محققان از طريق

 يفرهنگـ  ةيسـرما  زانيـ به فراخور نوع و م يسبك زندگ اند كه به اين نتيجه رسيدهمتوسط  ةطبق
هـا و   ذائقـه  هـا،  ها، انتخـاب  نگرش ها،معنا ها، تيدر برساختن هو ياساس ينقشو  ابدي يسامان م

مثبـت و   ةطـ راب يو اَشكال آن با سبك زندگ يفرهنگ ةيسرما نيب رفتارها دارد. آنان معتقدند كه
 يفرهنگـ  ةيسـرما ”نـوع   ي،فرهنگـ  هياَشكال مختلـف سـرما   نيب نيوجود دارد. همچن يمعنادار
سبك  ،يفرهنگ ةيسرما شيبا افزا ،يعنياست.  يرابطه با سبك زندگ نيشتريب يدارا “افتهي تجسم
  )1391، يمحمد ر،ي، ودادهيمحمد( .دشو يم تر دهيچيافراد پ يزندگ

اي، به برساختن فرهنگي جديـد   هاي تلويزيوني ماهواره اي تبليغاتي در شبكه توليدات رسانه
 هـاي  پيـام «شود.  كنند كه بخشي از آن در خالل تبليغات تجاري محقق مي براي زنان مبادرت مي

 هـدف  مـردم،  رفتـار  و هـا  نگرش تغيير كه هستند تلويزيوني هاي رنامهب ترين مـهم از بازرگـاني
 البتـه . تاثيرپذيرنـد  بازرگـاني  هـاي  پيـام  از حدودي تا آنها كه دانند مي بينندگان. آنهاست آشكار
 هـاي  برنامـه  بين ها بچه از بسياري كه دارد وجود شواهدي. هستند مستثني قاعده اين از كودكان

 و طرفـداران  تـرين  داغ شـك  بـي . شـوند  نـمــي  قائــل  فـرق  بازرگـاني،  يهـا پيام و تلويزيوني
 بـا  يا طرفداري آن از دانند مي ثيرگذارأت بسيار را آن كه رو اين از تبليغات منتقدان ترين سرسخت

 )Barwise, 2009: 167( .كنند مي مخالفت آن
و از سـوي   اي اسـت  سو متضمن حيات اقتصـادي توليدكننـدگان رسـانه    تبليغاتي كه از يك

 در تجـاري  تبليغـات  از« ديگر، مولد نوعي سبك زندگي و مصرف برآمده از اين تبليغات است.
 گرفتـه  بهـره  آنهـا  مصـرف  تكـرار  يـا  خـدمات  و كاالها مصرف به مردم ترغيب براي بازاريابي

 امـا  انـدك  هزينـة  طريـق  از تلويزيوني فرعي محصول يك عنوان به تلويزيوني تبليغات. شود مي
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 مينأت را جهان تلويزيوني ةشبك هاي هزينه از بسياري دارد، كنندگان مصرف براي كه سوسينامح
 تبليغـات  پخـش  بـه  تنهـا  خود بودجه مينأت براي تلويزيوني هاي شبكه از بسياري حتي. كند مي

  )Ibid: 173( .هستند متكي تلويزيوني

  اي هاي ماهواره زنان، مخاطبان اصلي تبليغات تلويزيون
هـايي چـون تقسـيم     فـرد در عرصـه   ةكننـد  بندي شده و طبقه بندي گي شامل اعمال طبقهسبك زند«

گفـتن و    هاي معاشرت، اثاثيه و خانه، آداب سخن روز، نوع تفريحات و ورزش، شيوه ساعات شبانه
هـاي زنـدگي،    ترجيحـات افـراد اسـت. سـبك     ةيافتـ  يافته و تجسم درواقع عينيت »رفتن است.  راه

هـاي مختلفـي از جهـت شـأن و      بنـدي  اي است كه داراي رتبـه  امالن اجتماعيهاي مصرف ع شيوه
  مراتبي است؛ اما چنـان  هاي مصرفي بازتاب نظام اجتماعي سلسله اند. اين شيوه مشروعيت اجتماعي
دهد، مصرف صرفاً راهي براي نشان  نشان مي تمايز بر حسب منطق ديالكتيكيكه بورديو در كتاب 

  )96: 1381باكاك، ( بلكه خود راهي براي ايجاد تمايزات نيز هست.دادن تمايزات نيست، 
اي در مـديريت سـبك    ها، از جايگاه ويژه هاي خانواده ترين هسته عنوان مادران و مهم زنان به

زندگي خانواده برخوردارند. چنانچه الگوهاي زندگي زنان، از اصول متناسبي با هويـت ملـي و   
تـر از خـانواده، دسـتاورد     نشر و تـرويج آن در جوامـع بـزرگ    هاي ديني برخوردار باشد، ارزش

ثيرگـذار اسـت كـه طراحـان توليـدات      أمنطقي آن خواهد بود. توجه به اهميت همين جايگـاه ت 
  ند.ك ترغيب مي  ويژه مصرف ها به اي را به تمركز بر سبك زندگي زنان در همة زمينه رسانه

هاي زندگي  ي، موضوعاتي را در غالب عرصها هاي تلويزيوني ماهواره تبليغات تجاري شبكه
روز پيشـنهاد   گيرند و نحوة خاصي از زندگي را به آنـان در تمـام سـاعات شـبانه     زنان در بر مي

دهند. به اين ترتيب آنها معرف الگويي براي تمام ساعات عمر زنان بر مبناي مصرف هر چـه   مي
   شوند. منزلة كاميابي بيشتر و عامل تمايزبخشي ايشان مي بيشتر، به

اي و اخذ الگوهـاي   هاي ماهواره توان فرايند روآوردن زنان به تلويزيون در يك نگاه كلي مي
دهد  تبيين كرد. اين مدل نشان مي 1سبك زندگي از آنها را در قالب مدل ترسيم شده در نمودار 

هاي اجتماعي،  زبان، با تمركز بر نيازسنجي زنان در زمينه هاي تلويزيوني فارسي كه چگونه شبكه
كنند و در خالل آن بـه معرفـي    اي آنها را تعريف مي سبك مصرف رسانه فرهنگي، سياسي و ...

  ورزند. سبك زندگي مورد نظر خود براي ايشان، مبادرت مي
انون نهاد خانواده، عنوان مركز و ك در جامعة ايران معاصر ايران، موضوع شيوة زندگي زنان به

هاي فرهنگـي   ياستگذاريسشود كه مطمح نظر  ثيرگذار فرهنگي محسوب ميأاز مباحث مهم و ت
اي،  هاي تلويزيـوني مـاهواره   اي شبكه است. از آنجا كه توليدات انبوه و فزايندة فرهنگي و رسانه

ـ   لفـه ؤاين عرصه را مورد هدف قرار داده و جامعة مخاطـب زنـان را بـا م    اگون سـبك  هـاي گون
اي  است، شـناخت و تـدقيق در چگـونگي ايـن فعاليـت رسـانه       كردهگرا مواجه  زندگي مصرف

  يابد.  هاي تقابلي و پيشگيرانه اهميت مي منظور تمهيد روش به
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  اي هاي تلويزيوني ماهواره چارچوب تحليل ارائة سبك زندگي به زنان از طريق شبكه 1نمودار 

  گيري و روش تحليل حوة نمونهجامعة پژوهش، ن
اي  هـاي تلويزيـوني مـاهواره    جامعة پژوهش در اين مقالـه، مبتنـي بـر تبليغـات تجـاري شـبكه      

ها با رويكردي كيفي انجام شده و مصاديق پژوهش، تحليـل   زبان است. بررسي اين آگهي  فارسي
اي متمركز است  سانهتحليل كيفي بر قرائت و تفسير پژوهشگر از متون ر« اند. محتواي كيفي شده

هـاي كوچـك و محـدود از    هاي كيفي، نمونه و اين تمركز عميق يكي از داليلي است كه تحليل
  )154: 1383زاده، مهدي» (.كننداي را انتخاب مي متون رسانه

ساخت جهان واقعيت توسـط   ةدنبال تبيين شيو هاي كيفي اين است كه آنها بهنقطه مشترك روش« 
دار و دربردارنده دهد) به بياني معنيكنند يا چه رويدادهايي براي آنها رخ ميمـيمـردم (مردم چـه 

شـوند كـه در تـالزم يـا تعـارض بـا       هايي دانسـته مـي  بينشي غني هستند. تعامالت و اسناد، شيوه
هايي را در اين رويكردها، شيوه ةدهند. همهاي اجتماعي را تشكيل مي يندها و ساختايكديگر، فر

هـاي گونـاگون كيفـي بازسـاخته و تحليـل كـرد و بـه        گذارند كه بتوان معني را با روشمياختيار 
پذير) را براي  هايي (كم و بيش تعميمها و تئوريشناسي ها، سنخدهند كه مدلپژوهشگر امـكان مي

  )Rapely, 2007: x(» .شناختي ارائه كنند هاي اجتماعي يا روان تبيين و تشريح موضوع
هـاي زبـاني    توان ويژگي محتوا روشي است كه براساس آن مي توان گفت تحليل يدر مجموع، م

ل ئمسـا  ةبينانه، عيني و مـنظم شـناخت و نيـز دربـار     طور واقع يك متن گفته شده يا نوشته شده را به

  تغيير نگرش زنان
  در مورد 

 سبك زندگي 

  صرفمسبك 
اي زنان  رسانه

هاي  (تماشاي شبكه
 اي) تلويزيوني ماهواره

بازنمايي شـده    زندگي  سبك
ــبكه ــوني   در ش ــاي تلويزي ه
اي (ارائــة هنجارهــا  مــاهواره

شامل الگوي مصرف، الگوي 
 تعامل اجتماعي و ...)   

عالئق و نيازهاي 
اجتماعي، فرهنگي، 
 سياسي و ... زنان
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هـاي وي،   هاي فردي و اجتماعي گوينده يا نويسنده مـتن و آرا و گـرايش   غيرزباني همچون ويژگي
ـ هاي مفهومي شـكل گرفتـه از عال  سازه ةد. منظور از متن يا محتوا، كليركهايي  استنتاج م گونـاگون  ئ

  .)شود (زباني، موسيقيايي، تصويري، و حتي جسمي و فيزيكي است كه از طريق آن ارتباط برقرار مي
گيـري  درخصوص نمونة تحقيق، الزم به توضيح است كه در ايـن تحقيـق، بـا روش نمونـه    

نمونه انتخاب » نامندگيري قضاوتي نيز مي كه گاهي آن را نمونه«، (Purposive Sampling) هدفمند
هاي  هاي اين پژوهش، به مدت يك سال، برنامه براي انتخاب نمونه ).59: 1387  شده است (سفيري،

رصد شده و از ميان آنها  “من و تو”و  “جم”، “سي ام پي”، “زمزمه”، “وان فارسي”هاي تلويزيوني  شبكه
هايي كـه   اند. نمونه ن تبليغات تجاري مربوط به زنان انتخاب و با رويكردي كيفي تحليل شدهتري مهم

سـبك   هـايي هسـتند كـه اساسـاً     اند، آگهـي  دهها انتخاب ش هاي تجاري اين شبكه از ميان انبوه آگهي
ـ     اند. اين نمونه زندگي زنان را هدف قرار داده ا دو ها همچنين به دفعات متنـاوب و بسـيار، از يـك ي

اند. اين موضوع از اين بابت كه مخاطبان كثيري را در معرض  اي پخش شده شبكة تلويزيوني ماهواره
انـد كـه    ها معموالً در ساعاتي پخش شده يابد. همچنين اين نمونه دهد، اهميت مي رساني قرار مي پيام

  اند.  هاي تلويزيوني بوده بيشترين تعداد از جامعة مخاطب، بينندة برنامه

  هاي تجاري حليل آگهيت
 )  Castelina Gold(كاستلينا گولد 

خواهيد هميشه و همه جا بدرخشيد و بيماري واريس اين زيبـايي رو از شـما گرفتـه،     اگر مي«
هـايي بـا    اصالً نگران نباشيد چون ديگه با اسپري آنتي واريس كاستلينا نيازي به انجام جراحـي 

  ».زيبايي حق شماست، اسپري آنتي واريس كاستليناهاي باال و بسيار دردناك نيست.  هزينه
كيد أبودن زيبايي پوست بدن براي مورد توجه قرار گرفتن زنان ت اين تبليغ تجاري، بر حياتي

شود بلكه عاملي اسـت كـه    عنوان داروي درمان يك بيماري تعريف نمي كند. اين محصول به مي
زيبـايي حـق شماسـت، بـه جـاي      : «شود سبب درخشش ظاهري جسم زنان در ميان ديگران مي

  ».سالمتي حق شماست
تصاوير اين آگهي متمركز بر پاهاي يك زن است كه آثار واريس بر آنها نمايـان اسـت امـا پـس از     

  پردازد. گري مي شود و در اماكني عمومي چون ساحل دريا به جلوه مصرف اسپري، زيبا و درخشان مي
بـا كـاربرد عبـارت    ” هاي زنانه در منظـر ديگـران،   ييد زيباييأپيام ضمني اين آگهي اهميت ت

شوند (كاركرد ابژگي دارند)  است. در اين آگهي زنان هم در آگهي استفاده مي “جا بدرخشيد همه
  و هم جامعة هدف آگهي هستند.

 )Crystal(كريستال 
كيـد  أشامپوي موي كريستال، شامپويي گياهي است كه براي تبليغ آن، بر ضـدريزش بـودن آن ت  

شوند كه از سالمت موهايشان راضي  شود. در اين آگهي، زناني با موهاي بلوند نشان داده مي مي
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كننده و نيز موهايشان، عاملي براي جلب توجـه   رسند. درواقع، زيبايي چهرة زنان تبليغ نظر مي به
  شود. ثير اين شامپو دانسته ميأيد تؤمخاطب و ترغيب او به خريد اين محصول است و م

تـر   وجه داشت كه اين شامپو مخصوص زنان نيست و اتفاقاً ريزش مو در مردان شـايع بايد ت
نوعي هدف بهتري براي ترغيـب بـه مصـرف كاالهـا      اما تمركز آگهي بر زنان است كه به ؛است

  شوند.  محسوب مي
 )Tac(تاچ 

  “تاچ، مكمل زيبايي خانة شما ”نريشن آگهي: 
شـان بـه    كنندگان زن را براي زيباتر كردن خانـه  صرفتاچ، توليدكنندة انواع روتختي است كه م

دوزي،  كند. زناني كه پيش از اين با انـواع بـافتني يـا چهـل تكـه      خريد محصوالتش دعوت مي
هاي پيشنهادي  زيبايي را در طرح و رنگ هكردند، امروز هاي متنوع و زيبايي را تهيه مي روتختي
  بينند. هاي طراح مي شركت

  

  
  

 ) Easycar(ايزي كار
  “دزدگير تصويري ايزي كار، ساخت كره”نريشن آگهي: 

طـور واضـح در آن، از يـك زن بـراي افـزايش       اين تبليغ تجاري، مبلغ دزدگير ماشين است كـه بـه  
قيمت بنـز و در محوطـة    هاي محصول استفاده شده است. يك زن جوان در كنار ماشين گران جاذبه

  دهد. به  مخاطب نشان مي ساختمان مجللي ايستاده و دزدگير ماشين را
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تواند زن و يا مـرد باشـد بـه     مخاطب تبليغ را كه ميغيراخالقي گرايي و  مجموعه عناصر تجمل
بينـد كـه زن زيبـاي     شـود زيـرا مـي    كند. اگر مخاطب زن باشد، طالب محصول مي خود معطوف مي

هـايي   شد، ميل به جاذبهطلبد. اگر هم مخاطب مرد با ديگري داراي آن محصول است، پس آن را مي
  انگيزد. كه در مدل انتخاب شده وجود دارد، ناخودآگاه ميل به محصول را در مرد مخاطب نيز برمي

 خانة مد شيرخاني
  “هاي شب، فقط در خانة مد شيرخاني هاي عروس و لباس زيباترين لباس” نريشن آگهي:

شدند، در اين مراكز  مزون شناخته مي هاي مد از جمله مراكزي هستند كه پيش از اين با عنوان خانه
توانند از آخرين مدهاي لباس رايج مطلع شوند و در همان جا سفارش دوخت آن را بدهند.  زنان مي
  قيمت هستند و به طيف مرفه اجتماع اختصاص دارند.هاي اين مراكز بسيار گران لباس

منـد   هر زنان كه معموالً عالقهاي زندة لباس را د اين آگهي تالش دارد اشتياق حضور در نمايش
يد يك معناي ؤويژه تمركز بر انواع لباس شب در اين آگهي م انگيزد. به تنوع بسيار در لباس هستند، بر

هاي رسـمي اسـت كـه در شـب برگـزار       هايي ويژه ميهماني هاي شب، لباس قابل توجه است. لباس
طـور معمـول، مخـتص     ها به يهمانيبرهنگي آن است. اين م ترين خصوصيت آن نيمه شود و عمده مي

شود. به اين ترتيب، زن مخاطب  دليل عدم تقيد مذهبي آنها مختلط برگزار مي طبقات مرفه است و به
كند، بلكه بـه پوشـيدن    قيمت پيدا مي هاي گران تنها ميل به خريد هر از چند گاه لباس اين تبليغات نه
  .شود هايي كه وصف آن رفت نيز ترغيب مي چنين لباس

كرد بسيار براي سفارش دوخت لباس عروس نيز در اين آگهي مستتر اسـت.   همچنين هزينه
شوند تا با سفارش دادن لباس عروس به اين مراكز و تفاخر به داشتن  دختران و زنان ترغيب مي

  . كنندلباسي كه در يك مركز مشهور دوخته شده، خود را به طبقات مرفه منتسب 
 )Nice  Nale(نايس نيل 

ها كه پيش از ايـن تنهـا    زدن ناخن اين آگهي تجاري بر روي آرايش ناخن زنان تمركز دارد. الك
هـايي بسـيار متنـوع داده اسـت. ايجـاد انـواع        راه آرايش آنها بود، امروزه جاي خود را به شـيوه 

ها يا زنجيرهايي شبيه به آويزهـاي گـوش گرفتـه     ها بر روي آن، تا آويختن حلقه ها و نقش طرح
  اند. هاي او از اين جمله ابداع روشي براي پرينت عكس چهره شخص بر روي ناخن تا

شود كه همة  هاي آرايش و زيبايي زنانه نمايش داده مي در اين آگهي همچنين نمايي از سالن
آرايشگران آن، مرد هستند. اين موضوع امر غريبي در جوامع اروپـايي و آمريكـايي نيسـت امـا     

حد ميان زنان و مـردان در  اين آگهي چنين بازنمود شده و پيام روابط بي جامعيت هم ندارد. در
  شود. ضمن آن به مخاطب زن منتقل مي

 )Renuzit(رنوزيت 
كننده، سفيدكننده، ضدجوش و اكسيژن رسـان. بـا خاصـيت    بردار رنوزيت، روشن اسكراب اليه«

  »كنندگي بسيار باال، رنوزيت حس تازه زندگي مرطوب



 

82 

شم
م/ 

 هف
ت و

يس
ل ب

 سا
/

رة 
ا

2
 

هايي اسـت كـه بـر محـور پيـام اهميـت        بردار نيز از جمله آگهي ي آرايشي اليهها تبليغ كرم
نان شـاداب و جـواني را   زطور مدام چهره  زيبايي تن و چهرة زنان استوار است. در اين آگهي به

بـه   شود. چنين تصـاويري كـه قطعـاً    اي بر پوستشان ديده نمي ترين لكه دهد كه كوچك  نشان مي
ثير بسياري دارد. بازيگران اين تبليغات أزي تهيه شده، بر زنان مخاطب تمدد ترفندهاي تصويرسا

كارگيري حاالت اغواگرانه سعي دارند زيبايي خود را تشديد و رضايت خود از مصـرف را   هبا ب
  به نمايش بگذارند.

شـوند   زنان مخاطب با قرارگيري در برابر هر يك از اين چنين تبليغاتي، ممكن است حاضر 
حداقل يكبار امتحان كنند و چون ممكن است پس از استفاده نتيجه مطلوب نگيرنـد   محصول را

  يابد. بندند و اين چرخه همچنان ادامه مي به محصول بعدي دل مي
هايي هم دارد كه در تبليغ آن، از حضور بازيگر زن و  اين برند تجاري همچنين خوشبوكننده

محصول زنانه و مردانه دارد، در كنار هم قرارگيـري  كند. از آنجا كه اين  مرد همزمان استفاده مي
  مندي هر دو در يك رابطه مشترك است.  يك زن و يك مرد، دال بر رضايت

  )Tobi Tin(توبي تين 
 15تين  سوز توبي تين، با دو بسته كپسول ضداشتها و چربي هاي الغري توبي كپسول ” گهي:آنريشن 

  “اعضاي بدنهايي از  بخشنمودن  ت كوچككيلو الغر شويد. به همراه چسب الغري جه
اند. در اين چرخه، زنان بـه طـور    هاي مربوط به محصوالت الغري، بخشي از يك چرخه آگهي
هـا و كـم كـاركردن از ويژگـي آن اسـت، دعـوت        وقفه به زندگي راحتي كه خوردن بهترين بي
محصـوالت الغـري   انجامد و حـاال نوبـت بـه     طور طبيعي به چاقي مي شوند. اين دعوت به مي
جديـد خـوردن و    ة. زنـان در شـيو  كنـد رسد تا تبعات مخرب اين سبك زندگي را جبـران   مي

الغـري  «شوند و سپس براي جبـران آن كـه بـا اعتقـاد:      فعاليت خود مدام دچار اضافه وزن مي
  تناقض دارد، مجبورند باز به محصوالت ديگري رو آورند.» مساوي زيبايي است
شود، آنان راه ديگري جـز اسـتفاده    ي كه در اثر پرخوري غيرقابل كنترل ميا با توجه به ذائقه

دردسر، عاملي است كه زنـان را بسـيار    هايي ندارند. فريبندگي الغري سريع و بي از چنين روش
  كند. دهد و در معرض خريد هر محصولي، مقاومت را از ايشان سلب مي ثير قرار ميأت تحت

توانند زيبا بپوشـند و   اندامي است كه مي ل نمايش زنان خوشتصاوير اين آگهي مدام در حا
  اندام زيبايشان را در معرض ديد بگذارند زيرا با مميزة الغري كه نماد زيبايي است همراه است.

 )Violet(ويولت 
كالم است امـا در   ويولت نام تجاري ساعتي مچي براي زنان و مردان است. آگهي اين ساعت بي

شود. ويولت به معني رنـگ بـنفش اسـت.     زن براي تبليغ اين برند استفاده ميخاتمة آن، از يك 
 ةگيري از جاذب اين زن نيز لباس بنفش بر تن دارد و لبانش نيز به همين رنگ است. آگهي با بهره

  كند. زيبايي او هم مردان و هم زنان را به خود جلب مي
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  )WIP(دبليو آي پي 
حتماً دوست داريد بدون ويزا سفر كنيد. حتماً دوسـت   آرامش يك رويا نيست! ” نريشن آگهي:

گـذاري سـاده حتـي بـا      ... با يك سـپرده  داريد اقامت كشوري با امتيازهاي ويژه را داشته باشيد
  “پي تماس بگيريد. آي دريافت سود. همين حاال با دبليو

ننـد نيـز   ك هاي تبليغاتي كه براي اخذ ويزا و اقامت در كشورهاي خارجي فعاليت مي شركت
كنند. در عبارت اين آگهي سفر به خارج از كشور برابر  عنوان جامعة هدف انتخاب مي زنان را به

  شود.  با آرامش دانسته مي
در اين آگهي در كنار تصاويري مشحون از گرافيك، از مناطق گردشـگري، زن و مـردي در   

كند. عبارت  خود حمل ميكه مرد زن را بر پشت دوش  شوند در حالي حال تفريح نشان داده مي
دهد كه با صرف هزينـه   آميزد و چنين نتيجه مي آرامش يك رويا نيست با اين تصاوير در هم مي

  توان آرامش مطلوبي را در اين مناطق تجربه كرد. مي
گيرنـد و بـه    با اينكه گويندة متن آگهي يك زن اسـت، امـا مـردان نيـز مخاطـب قـرار مـي       

  شوند. ترغيب ميگذاري در اين كشورها  سرمايه

  گيرينتيجه
اي و سياستگذاران آنها، مبتني بر نگاهي بلندمـدت بـوده و    هاي تلويزيوني ماهواره رويكرد شبكه

اقبال نسبي زنان ايرانـي بـه   مورد نظر است.   تغيير نگرش زنان ايراني در خصوص سبك زندگي
شـناخت دقيـق     صوص،اي، موضوعي بسيار جدي است؛ در اين خ هاي تلويزيوني ماهواره شبكه

دانيم كه بسياري از نقاط ضعف و آن بسيار مهم است. اكنون مي يمسائل و تعريف و تبيين اجزا
ثيرگذاري أها در عملكرد فرهنگي و اجتماعي و در برخي موارد اقتصادي، زمينه را براي تكاستي

كنيم كه براي مقابلـه بـا    گونه تعريف له را اينئكند. اگر مسها بر زنان ايراني فراهم مياين شبكه
هـا را بـا   ها و كاستيثيرات مخرب الگوهاي ارائه شده در باب سبك زندگي زنان، بايد ضعفأت

ايم و در برابر اين هجمة ضـدفرهنگي   ، به مقصود نائل شدهكنيممديريت فرهنگي اثربخش حل 
به زنان در خصوص  ايآموزش سواد رسانهترين راهبرد در اين باره،  مصون خواهيم بود. از مهم

هاي تجـاري   ويژه دربارة نتايج آگهي طور كلي و به اي به هاي تلويزيوني ماهواره هاي شبكهبرنامه
 ها است.  بر سبك زندگي، در مدارس و نيز رسانه

هاي فناوري ارتباطـات در كشـور رو بـه گسـترش و      تدريج زيرساخت بايد توجه داشت كه به
گيري هر چه بيشتر  هاي فني بهره رفت اين فناوري در كشور، زمينهتقويت هستند و با توسعه و پيش

هـاي   شود اما به موازات اين امر، آموزش اي فراهم مي هاي تلويزيوني ماهواره از آنها از جمله شبكه
اجتمـاعي زنـان صـورت     - اي در كشور و نيز هشيارسـازي فرهنگـي   مربوط به توسعة سواد رسانه

هـاي فرهنگـي و    ه در ساليان گذشته، بسترسـازي و توسـعه زيرسـاخت   رسد ك نظر مي گيرد. به نمي
گيري از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، پيشـرفت محسوسـي       تربيتي و آموزشي زنان، براي بهره

گيري از فضـاي پخـش از طريـق فنـاوري      هاي تلويزيوني چه با بهره نداشته است. در نتيجه، شبكه
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نترنتي، با مخاطبان زن ايرانـي در ارتبـاط هسـتند. بـديهي     اي و چه از طريق پخش اي پخش ماهواره
اي  هـاي تلويزيـوني مـاهواره    دار و دختران كه مخاطبان اصلي شـبكه  است كه بسياري از زنان خانه

هـا نيازمنـد كمـك و آگـاهي      ها و تهديدهاي ايـن تلويزيـون   هستند، براي مقاومت در برابر آسيب
 شود.     اي به ايشان محقق مي سواد رسانه هستند كه بخشي از آن، از طريق افزايش

در تفسـير،  بيشـتري  و توانـايي  به قدرت مخاطبان اي اين است كه دف اصلي سواد رسانهه
بخشـد تـا ضـمن    اي به افراد توانـايي مـي  سواد رسانهاي دست يابند.  ي رسانهها يامتعبير و نقد پ

در حـالي كـه    .ل شـوند يبـد تهـا  امن خـالق پيـ  امتفكراني منتقد باشند خود نيـز بـه مولـد    كهاين
را متحول ساخته، بر فهم و ادراك ما از خودمـان، و تنـوع    مختلف جوامع ،هاي ارتباطي وريافن

اي، مهارتي حياتي براي قرن بيست و  مندي از سواد رسانه بهره گذارد، مسلماً يثير مأفرهنگي ما ت
امل توانـايي دسترسـي، تحليـل،    اي در مفهوم وسيع خـود شـ  آيد. سواد رسانه حساب مي يكم به

هـاي مكتـوب، ديـداري و شـنيداري      ارزيابي و پردازش فعال اطالعات در اشكال مختلف پيـام 
 افـراد  ةبه همـ  مربوط به آن، هايآن است كه از طريق مهارت اي سواد رسانه است. هدف اصلي

ويـژه   اي، بـه  وارههاي تلويزيـوني مـاه   توليدات شبكه كه در برابر برخي دختران و زنان از جمله
كمك كنـد تـا در    ،پذيرند آسيب تبليغات تجاري مبتني بر تغيير الگوي سبك زندگي، تا حدودي
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