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95-112صفحات / 91بهار/ پنجمشماره / سال دوم/ عه شناسی مطالعات جوانان فصلنامه جام

ثیر تبلیغات بر میزان و نوع مصرف زنان و دختران أبررسی جامعه شناختی علل ت
1*)مطالعه موردي دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال(

2طلیعه خادمیان

3فردنیره مبارکی

:چکیده
گرایی  یافته و در حال توسعه بحث مصرفتوسعهامروزه یکی از مسائل پیش روي جوامع

- جوامع صنعتی مبتنی بر فرهنگ مصرفاساساً. باشدگرا  میو ظهور جامعه مصرفی یا مصرف
- اي در شکلکنندههاي جمعی از نقش بسیار تعیینباشد در این میان تبلیغات و رسانهگرایی می

هاي اصلی دختران به عنوان یکی از گروهزنان و. دهی به الگوهاي مصرفی مخاطبین خود دارند
هدف اصلی .استگرایی مورد بررسی قرار گرفتهدر معرض این تبلیغات و رواج فرهنگ مصرف

میزان مصرف زنان و دختران ثیر تبلیغات کاالها بر أشناختی علل تاین پژوهش بررسی جامعه
که  در این روش از پرسشنامه است شدهنجام ا) پیمایش(میدانیروشبااین پژوهش.باشدمی

جامعه آماري شامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران .شده استهمراه با مصاحبه استفاده
-نفر بوده که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده400برابر با شمال بوده و حجم نمونه

ها و آزمون به تحلیل دادهاقدام spssهاي مورد نیاز جمع آوري شده و با نرم افزارداده. اند
دهد که بین میل به زیبایی، سرمایه فرهنگی، پایگاه اقتصادي نتایج نشان می.ایمفرضیات نموده

هاي عمومی و میزان سالمت با تبلیغات همبستگی اجتماعی خانواده، چگونگی استفاده از رسانه
رات تبلیغات را تبیین درصد تغیی71متغیرهاي مستقل حدود . مثبت و معناداري وجود دارد

.هاي عمومی در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر استنموده و نقش سرمایه فرهنگی و رسانه

تبلیغات، میل به زیبایی، سرمایه فرهنگی، پایگاه اجتماعی و اقتصادي خانواده، :کلید واژه
.هاي عمومی، شغل، سالمترسانه

12/2/91:تاریخ پذیرش16/11/90: تاریخ وصول*
استشدهتدویناجتماعی ارشد پژوهشگرياي تحت همین عنوان جهت اخذ درجه کارشناسینامهاین مقاله براساس پایان-1
T_Khademian@Iau_tnb.ac.irواحد تهران شمال عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شناسی دکتري جامعه-2

nmf_01@yahoo.comکارشناس ارشد پژوهشگري اجتماعی-3
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مقدمه-1
-به شکل گسترده و شبانه1جمعیهاي ارتباطبه واسطه رسانه) مدرن و صنعتی(جوامعامروزه تمام 

، باورها، هاذهنیت... ها و نشریات و ، روزنامهزیونیز از طریق مجراهاي مختلف اینترنت، ماهواره، تلورو
- ه رسانهتوان گفت کمی. دهندثیر خود قرار میأتها و رفتار مخاطبین خود را در سطح جهان تحتارزش

امروزه هر یک از این . باشدجوامع مدرن میدر ثیرگذار أجمعی یکی از قدرتمندترین نهادهاي تهاي ارتباط
گرایی در جوامع ها در سطح وسیعی وارد بحث تبلیغات صنعتی و رواج الگوهاي خاص مصرفرسانه
در این . گرایی هستیمگیري جریانات خاصی از فرهنگ مصرفاند و ما هر روزه شاهد رواج و شکلشده

باشند که به واسطه تبلیغات وارد هاي مخاطب این تبلیغات زنان و دختران میمیان یکی از مهمترین گروه
. شوندعرصه مصرف در جامعه می

کنندگان به سوي دادن مصرفهدف تبلیغات در عصر حاضر، هدایت و کنترل رفتار خرید و سوق
کنندگان را تبلیغات یکی از اشکال کنترل و هدایت اجتماعی است که مصرفسانبدین. کاالي دیگراست

دارد از میان یک طیف مشخص تولیدات، دست به انتخاب بزنند و همچنین معیارهاي رفتار ملزم می
توان مخاطبان بخصوصی کند و لذا از طریق تبلیغات میمناسبی براي شرایط اقتصادي، جاري تعیین می

ال یا ها و تدابیر به خرید یا استفاده از کااي از جذابیتدختران را به واسطه استفاده از مجموعهمانند زنان و 
.اي هدایت نمودخدمات ویژه

هاي اجتماعی هاي مختلف جامعه از این تبلیغات بر حسب گروهثیرپذیري گروهأدر این میان میزان ت
، خانواده، منطقه استقاللتوان گفتمی. فاوت استهاي اجتماعی متهاي خاص فرهنگی گروهو ویژگی

شناسی، از اهمیت خاصی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدي جامعهراد و سرمایه فرهنگیسکونت، سالمت اف
و نیز قدرت و سرمایه فرهنگی به تمرکز و انباشت مختلف کاالهاي ملموس فرهنگی. برخوردار است

و همچنین استعداد و ظرفیت فرد در شناخت و کاربرد این وسایل گفته گرفتن این کاالهاتوانایی در اختیار
فرهنگی سرمایه:سه شکل استاز نظر صاحب نظران و متفکرین جامعه شناسی، سرمایه فرهنگی . شودمی

هاي عمومی رسانه.شده، قابل تفکیک استشده، سرمایه فرهنگی عینی و سرمایه فرهنگی نهادینهدرونی
کنند و گاهی سرنوشت بعضی از افراد ر این مرحله دارند و حتی مهمترین نقش را بازي مینقش مهمی را د

.داردارتباط جمعی هايها بستگی به کارکرد رسانهیا کارخانه
ثیرپذیري بیشتر زنان و دختران از این أال مهمی که این پژوهش به دنبال فهم آن است چرایی تؤس

ثیر این أتگرایی است و چرا بیشتر تحتن قشر از جامعه براي ورود به مصرفتبلیغات و گرایش بیشتر ای
که پشت این فرهنگ قرار دارد این استجریان پنهانی که گیرند؟ شاید بتوان گفت اساساًتبلیغات قرار می

1-Mass media
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، خود را باید در مسائلی چون لباستعریف زن در این فرهنگ به عنوان یک کاالي زینتی است که هویت
.گرایی شده استبیابد و همین باعث توجه بیشتر زنان و دختران به تبلیغات و مصرف... یور آالت وز

و کاالها مادي قرار اشیاءامروزه ما تحت محاصره خارق العاده مصرف تظاهري و فراوانی خدمات، 
بودریار دیگر ژانقول به . ها جهش اساسی در اکولوژي نوع انسانی پدید آورده استهمین. ایمگرفته

مبادله روزانه دیگر . هستیم1اشیاءوسیله بشر پایان گرفته و اینک شاهد محاصره بشر بوسیلههاحاطه بشر ب
یکی از پیامدهاي روشن این . ردگیها صورت میکاري کاالها و پیامبین افراد نیست بلکه با کسب و دست

- قرار گرفته که ما به دلیل  واسطها از زمانی مورد نظر شک تنهبی» محیط زیست«این است که  مفهوموضع
.)1381ژان،بودریار،(ها نزدیک هستیمگري اشیاء کمتر با سایر انسان

. قفل فهم جامعه مدرن را دریافتکمک آن توان با کلیدي است به این معنی که میمصرف مفهومی 
به عنوان یک جامعه خوب مطرح آزادنی بینش بازار در جهان کنو. مصرف مفهومی آغشته از ارزش است

کنندکان عقالنی و آزادي که آنها را شود که ثروت، کاالها و خدمات را به مصرفشده است که ادعا می
آمیز هاي تحقیرتوان بخش منفی و تاریک مصرف را در واژهدر مقابل هم می. دهدکنند  تحویل میطلب می

.)1381رابرت،باکاك،(دید... گرایی و طلبی، خودپرستی، لذتفرصتگرایی،مادي، 2گراییمصرف
الی که مطرح است رابطه بین جامعه ؤس. جامعه مدرن صنعتی بر تولید و مصرف استوار استاساساً

افراد در محیطی گرا چیست؟  مصرفی و مدرنیته چیست؟ موقعیت جامعه در ارتباط با جامعه مصرف
کند حال اینجا یک نکته اند و قرارگرفتن در چنین محیطی آنها را وادار به مصرف میتهمصرفی قرار گرف
کردن و فرهنگ ثر و مهم است در مصرفؤرسد و آن اینست که فرهنگ مردم بسیار ممهم به نظر می

Elizabeth Shove& Alanدمصرفی نقش بسزایی در این میان دار Warde)،1998(.

کند انسان مصرف می. تء اسمندي از کاالها و اشیابه دنبال حداکثرکردن رضایتانسان اقتصادي
. دانندمصرف کافی نمیشناسان این را براي تببینجامعه. ویکرد اقتصادي استرها این. چون نیاز دارد

رف یا اینکه مص. کنند چون نیاز دارندد این توتولوژیک است که بگوییم افراد مصرف میگویبودریار می
داند که کننده را فردي میمصرفانرحال اقتصاددانهاما به. گیردبراي افزایش استاندارد زندگی صورت می

گیزه و که براي روانشناس اندر حالی. زندکاال و خدمات دست به مصرف میمندي از به قصد فایده
ازها یعنی همان مدل همنوایی،  هاي اجتماعی نیشناس به پویاییدر مقابل جامعه. تحریک مهم است نه اشیاء

شوند و کمتر هاي اجتماعی مصرف مطرح میلذا در جامعه مصرفی پویایی. انطباق و رقابت توجه دارد
هاي همنوایی، انطباق و رقابت کردن مدلوي کسی است به دنبال فعال. شودهاي عمیق پرداخته میانگیزه

له مصرف أشناسان اجتماعی نیز به مسمردم. قرار دارداالن سثیر گروه همأتاي است که تحتکنندهمصرف

1-Objects
2-consumerism
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نگاري مورد سرزنش قرار وسیله مردمهنشده بهاي حمایتشناسان را به خاطر تعمیمپردازند و جامعهمی
شناسان مطالعات فرهنگی را به خاطر غفلت از بررسی طبقه اجتماعی و جنسیت در مقابل جامعه. دهندمی

.)1376بیکاك،(دهندمورد نقد قرار می
این پژوهش با تکیه بر شناخت بستر جنسیتی تبلیغات و مصرف گرایی اقدام به بررسی دالیل گرایش 

.بیشتر زنان و دختران به ورود به عرصه مدگرایی و مصرف گرایی نموده است

شناسیتجربی و روش–مبانی نظري - 2
در زمینه ااست امهاي زیادي انجام شدهبین پژوهشثیرگذاري تبلیغات بر مخاطأدر زمینه میزان ت

ست و این تحقیق به نوبه اهاي بسیار کمی انجام شده ثیرپذیري زنان و دختران در ایران پژوهشأچرایی ت
خود به دنبال انجام پژوهش در این زمینه است و به دنبال جبران خالء پژوهشی در این زمینه است در 

. شودهایی که استفاده بیشتر از آن شده است ذکر میادامه به طور خالصه تئوري
مصرف . کندکننده براي تشخص و احترام و منزلت اجتماعی است که مصرف میمصرفاز نظر ویلن 

یکی از طریق مصرف زمان : گیرداین کار به دو صورت انجام می. دادن موقعیت اجتماعی استراه نشان
هاي اوقات فراغت تظاهري یکی از راه. 2و دیگري نیز مصرف تظاهري،1تظاهري یا اوقات فراغت تظاهري

. که روابط افراد در آن رودرروستدادن ثروت و ادعاي موقعیت اجتماعی در اجتماع استثر نشانؤم
هاي نخستین افراد در رفتار تحلیل رفتار مصرف در نظریه مصرف در نظریه وبلن، در خصوص انگیزه

او معتقد است که حرمت نفس هر انسانی، بازتاب همان . شودنفس آغاز میحرمتمصرفی خویش، از
در نتیجه به انگیزه کسب این حرمت است که این .شوندحرمتی است که دیگران براي او قائل می

وقفه و زند و هراس از دست دادن حرمت نفس، موجب تالش بیها سر میرفتارهاي رقابت آمیز از انسان
.قابت آمیز استظهور یک فرهنگ ر

. به نظر زیمل مد به عنوان شکلی از روابط اجتماعی مستلزم نوعی از دیالکتیک بین فرد و جامعه است
گرفتن از جامعه به دست شکل خاصی از روابط اجتماعی است که ماهیت خود را از طریق فاصلهمد ظاهراً

کند به اجتماعی خود را در جامعه کسب میگرفتن یک فرد در نهایت هویتآورد، اما در عین فاصلهمی
رغم ایجاد فاصله در ماهیت مد تابعی از شرایط اجتماعی است، به نظر زیمل مد داراي عبارت دیگر علی

کند اما به مرور زمان تعارض و تناقص ذاتی است اگرچه یک مد از طریق خاص بودن خود را معرفی می
.رودآن پدیده به عنوان یک مد از بین میماهیت و هویتبا رایج شدن آن مد عمالً

1-conspicuous leisure
2-conspicuous
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از یک سو اعالم تمایل فرد براي : پیروي از مد و نمادهاي منزلتی دیگر، از نظر زیمل دو کارکرد دارد
بیان هویت فردي است و از سوي دیگر، سبب همبستگی گروهی و تقویت و متمایزشدن از دیگران و

گرددانسجام اجتماعی می
-چه در پوشاك، چه هنر، چه معماري و حتی آشپزي، موسیقی و غیره-))مد((غییر از دالیل تعدد ت

که در آن، . کندارزیابی می)) عصبی((او جهان مدرن را عصري . کندرا در مظاهر فرهنگ مدرن جستجو می
هاست که برخالف گذشته، عرصه انتخاب براي مصرف بسیار وسیع است و این تنوع انتخاب و تکثر گونه

.دهد که خود را از دیگران متمایز سازندافراد امکان میبه
خواهند به هویت شخصی متمایز خویش شکل پذیرش مد، ابزاري است که افراد از طریق آن می

.دهند
با واژه فراگیري روبرو هستیم که از طریق سلیقه 1سبک زندگیبراي تعریف واژه از دیدگاه آسابرگر 

. شودو موضوعات مربوط دیگر را شامل میباس، تا سرگرمی و تفریح و ادبیات فرد در زمینه آرایش مو و ل
–با طبقه  اقتصادي سبک زندگی معموالً. کلمه سبک زندگی در واقع مد یا حالت زندگی یک فرد است

انکار تبلیغات قابلنقش غیریابدشود بازتاب میاجتماعی پیوند دارد و در تصویري که از فرد ساخته می
که در قالب پرداختن به زندگی بازیگران اصلی و دهی سبک زندگی مخاطبان آنري را در ساختتجا

.داندثر میؤهویت بخش در تبلیغات تجاري است م
تبلیغات تجاري در فراسوي آثار خود به انتقال هویت جدیدي از زندگی اجتماعی، انسانی در جامعه 

آنچه در این دیدگاه نظري حائز اهمیت . یابداي بازتاب میهاي سلیقهيگیرپردازد که در غالب تصمیممی
در بنیاد نهان ... مجالت ولویزیون، سینما،تگیر همانند رادیو،سایل ارتباطی تودهکید بر نقش وأاست، ت

هاي یکسان و هماهنگ این انتخاب. شمار خود استهاي برتر در میان مخاطبان بیهاي نو و انتخابسلیقه
مصرف صرفاً.کنندشوند و سبک و سلیقه افراد را دگرگون میبلیغات تجاري در جامعه منتشر میاز زاویه ت

ها و خود نشانهبلکه روندي اجتماعی فرهنگی است که درگرایانه نیست،یک روند اقتصادي منفعت
.نمادهاي فرهنگی به همراه دارد

ماندن شدن و محدودشدنش با عقالنیجهانیداند که تفوق و دوران مدرن را دورانی میباکاك
دهی به مصرف همراه بود، حال آنکه امروز هر چند مصرف همچنان نقش محوري خویش را در شکل

حد و مرزي کند، اما این دیگر آن مصرف عقالنی و محدود نیست، بلکه مصرف بیتمدن غرب ایفا می
در واقع بازگوي تمامی آمال و ارتباط بوده واد بیهاي بنیادین افراست که با نیازهاي روزمره و خواست

- شناسی و روانگرفتن این استدالل از خالل مباحث فلسفی، جامعهپی.بشر استشدهآرزوهاي سرکوفت

1- life style
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دادن ها و ابزارهاي فکري و اخالقی براي پایانرساند که ارزششناسی، نویسنده کتاب را به این نتیجه می
او در این زمینه نقش . مگر در خارج از خود این منظومه به دست آیدبودهقادر نبه یک چنین وضعی 

هاي برآمده از حفاظت از محیط زیست و نیز باورهاي دینی را به شرط آن که خود در ورطه ارزش
.دهدارائه می،هایی کارسازگرایی نیفتد به عنوان مثالمصرف

هاي پردازد و آن را منبعی براي سرمایهله بدن نیز میأبوردیو در بحث سرمایه اجتماعی خود به مس
مراقبات . کنندهاي مختلفی با بدن خود برخورد میطبقات اجتماعی مختلف به شیوه. دانداجتماعی می

رفتارهایی ... ، مشاوره با پزشکان وهاي غذایی، ورزش، رعایت رژیمهاي عمومی بدنپزشکی و کنترل
.، متفاوت استتعلق به طبقات مختلفباره افراد مهستند که در

.دهدقتصادي و سرمایه فرهنگی انجام میرابطه طبقه اجتماعی و مصرف را بر اساس تفکیک سرمایه ا
این سرمایه به موقعیت اقتصادي . شودها میسرمایه اقتصادي، شامل درآمد پولی و سایر منابع مالی و دارایی

سرمایه فرهنگی ابعاد متعددي دارد از جمله دانش عینی . اشاره داردهاي مالی و حقوق مالی و تخمین
داشتن مدرك دانشگاهی، ها و ترجیحات فرهنگی و ویژگی صوري مثالً، سلیقهفرهنگدرباره هنر و 

.توانایی نواختن آالت موسیقیفرهنگی مثالًهاي مهارت
هایی در جریان زندگی را موجب بروز تفاوتکند و آن تولید نابرابري اشاره میبهسرمایه فرهنگی 

به نظر او، سرمایه فرهنگی اشاره به سالیق و الگوهاي مصرفی است که از لحاظ . داندروزمره افراد می
سلیقه را به عنوان یکی از .سازندسبک زندگی متجلی میفرهنگی داراي ارزش بوده و خود را در

اي اجتماعی است و صرفاًکند به عبارت دیگر، سلیقه مقولههاي سرمایه فرهنگی جامعه تعیین میشاخص
هایشان را مورد پسند همگان به واسطه نزاع و کشمکش عامالن باالتر، توانایی این را دارند که سلیقه

با سالیق افراد طبقات پایین به مخالفت بپردازند و بنابراین معیارهاي زیبایی و تناسب خصوصاًبسازند و 
.یابدو نیز معیارهاي زیبایی کشورهاي پیشرفته مقبولیتی همگانی میطبقات باالتر

رغم خدمات، کاالهاي اعتیادآوري را کند که بازارها علیکید میأهاروي در اقتصاد پست مدرن ت
کننده مدها،و هویت افراد منعکس)) خود((کنند که بیشتر این کاالها و خدمات تصویري از عرضه می

شان کسب و یا هر چیزي که افراد به عنوان هویت نسبیذائقه و پایگاه افرادها، سبک زندگی،رکتنشان ش
یکنواختی گسترده زندگی و فرایند تقلید است که تقاضا براي تصاویر فرهنگی جدید .کنند، هستندمی

تعریف خود نیز تغییر تعریف شده و با تغییر مداوم تصاویر،)) خود((کند و به واسطه این تصاویر ایجاد می
-به وسیله تصور افراد دیگر، آگهیها نیز فقطبنابراین انسان.جنبه ناپایدار دارد)) خود((کند چون پیدا می

ها ها، آهنگشوند و همزمان با تغییر آگهیگران و تولیدکنندگان رفع طلب محدود میدهندگان و تبلیغ
کنندگانقبیل تبلیغازخاطر بازار و کارگزاران بازاربه شود و تولیدکنندگان تولیدات نیز عوض می
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دادن کاالهاي خدمات و مطلوب جلوه،تصاویر جدیدي براي بازار کاالهالبه دنبادارانسرمایهکداران،بان
.خود هستند

افراد با موانع حسی، معموالً. در یک فرهنگی که جلب رضایت موقتی افراد ارزش تلقی شود
. دهندنظرانه در برابر کاالهاي یکبار مصرف واکنش نشان میشدن کوتهگرش خنثی و تخصصینتکذیب،

هاي خورند و جستجوي بیشتري براي رسیدن به ارزشهاي ثابت کنونی حسرت بیشتري میبراي روش
ها گستره این واکنش. کننداي را دریافت میاما حقایق و هویت شخصی و جمعی ساده. دهندثابت انجام می

هاي العملخر عکسأها نشان تکند که این واکنشهاروي ادعا می. مدرن استبیانگر ظهور دوره پست
توان گفت که فرهنگ و درك افراد به میفرهنگی و الگوهاي جابجایی سرمایه در زمان و مکان است نهایتاً

. یه استگرایی گرفتار شده است که این خود مظهر غلبه جدیدترین انباشت سرماماشین

مرور منابع تجربی-3
هایی انجام شده که به پژوهشدهد که در زمینه تبلیغات و الگوهاي آن بررسی منابع موجود نشان می
.  طور مختصر به آن اشاره خواهد شد

11تا 9گرایی دختران الهه منشاد در پژوهش خود با نام نقش تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف
امروزه تبلیغات : اندمحتواي اصلی را چنین بیان کردهشهرداري تهران4ساله در مدارس غیردولتی منطقه 

ها و نوعی از تبلیغات را روزنامهمجالت،رادیو،تلویزیون،. بازرگانی در همه جاي دنیا ظهور کرده است
ک فعالیت اقتصادي، صنعت یا حرفه و بینیم تبلیغات یک جریان زنده، یچنان که می. انددر خود جاي داده

کلیت جامعه فرهنگ،، ساختارها،غات نهاد اجتماعی است که بر مردمتبلی. جزیی از محتواي رسانه است
گیري کرده که بطور کلی تلویزیون در زندگی کودك، نه یک گونه نتیجهمنشاد در نهایت این. ثیري نداردأت

اي است که برد و نه یک وسیلهی کودك، او را از بین میهیوالي یک چشم است که با ورود در زندگ
قرار گیرد، بلکه تلویزیون یکی از بخشیدن به توانمندي کودك در خدمت اوبردن و سرعتدر باالمطلقاً

اي براي تواند وسیلهها، میهاي صنعت و فناوري است که با مدیریت صحیح متولیان امروز خانوادهفراورده
- ها، میغفلت خانوادهي کودك به شمار آید وگرنه در صورت مدیریت سوء متولیان امر وارتقاي توانمند

.داشته باشدزندگی کودك ثیر بدي بر أتتواند 
مخاطبان وهشی تحت عنوان ترفندهاي تبلیغاتی تجاري و چگونگی اثربخشی بر رويپژلطفی در 

کند، مردم بیشتر از راه رسال پیام، فروش را تسریع میتبلیغات با ا: کندگونه بیان میمحتواي اصلی را این
پردازند و تبلیغات تجاري شده پول بیشتري میگیرند، خریداران براي کاالهاي تبلیغمطالب را یاد می،تکرار
فاصله تولید و -1وي عوامل اصلی در پیدایش تبلیغات را . آموزدهاي زندگی خود را به مردم میشیوه

است که در آغاز ي مربوط به تبلیغات استفاده کردههاداند و از نظریهتولید انبوه می- 3یزم ماشین- 2مصرف 
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اشکال مختلف تبلیغ را نام برده . تاایمنی -3تحریف -2حیثیت -1فنون تبلیغات را توضیح داده است 
تبلیغ - 4ه ممتد تبلیغ روي کاالهاي با سابق-3تبلیغ روي کاالي بدون سابقه -2تبلیغ فصلی - 1: است

، از انواع تبلیغات نام و بعد از توضیح این قسمتمستقیم تبلیغ مخفی یا غیر- 6لیغ آموزشی تب- 5جمعی 
تبلیغ -5آگهی انتخاباتی -4تبلیغ براي پاسخ فوري -3تبلیغ عمومی -2کننده تبلیغ براي مصرف-1برده 

-11تبلیغات خطی -10تبلیغات پیچشی -9اه تبلیغ سی-8تبلیغ خاکستري -7تبلیغ سفید -6اعتباري 
.نسبت کمیت تبلیغ و به تقسیم بندي ارزشی انواع تبلیغات پرداخته است

ثر در ؤکنندگان و عوامل م، مصرف؛ بررسی نگرشتبلیغات موبایلیوهشی تحت عنوان ژوزیري در پ
هایی را آوري براي بازاریابی فرصتوکنند که هر نگونه مفاهیم اصلی را بیان میایجاد نگرش مثبت، این

از جمله . تبلیغات در طی سالیان به دلیل تغییرات تکنولوژیکی، تغییرات بنیادینی داشته است. نمایدخلق می
-به یک کانال مهم تبلیغاتی تبدیل شدهتوان به موبایل اشاره نمود که جدیداًآن تغییرات تکنولوژیکی می

.پژوهش جامعه نسبت به تبلیغات موبایلی نگرش مثبت داردهاي این بر اساس یافته. است
شناختی الگوي مصرف لوازم آرایشی در میان وهشی تحت عنوان بررسی جامعهژارزبین در پ

به بررسی دالیل تغییر الگوي مصرف مواد ) غرب گیالن(دانشجویان دانشگاه آزاد واحدهاي آستارا و تالش 
زنان جامعه ) فرهنگیاجتماعی،اقتصادي،( دهد که افزایش سرمایه ن نشان میاست نتایج آآرایشی پرداخته

شدن به نزدیکشود که به وسیله نمایش خود وها میایرانی باعث تمایز و تفاوت نسبت به گذشته آن
شدن از طریق ظاهر و چهره، کسب اعتبار و هویت شخصیت مطلوب، جهت قابل فروش و عرضه

.       کندها تغییر میدهد که الگوها نیز به این واسطهافزایش میرامصرف لوازم آرایش اجتماعی جدید نیاز به
مدرن به اشاره بر سبک زندگی پست: کنندگان سبز تعهد مصرفاي تحت عنوان در مقاله. )2007(1هانپا

مدرن و تثیر شرایط پسأپردازد در این مقاله تبررسی رفتار مصرف سبز در جامعه مصرفی معاصر می
.  مصرف سبز برآینده جامعه معاصر بررسی شده است

بندي ریزي کارگزاري روابط شبکهتبلیغات نماینده  برنامهاي تحت عنواندر مقاله)2007(2گرانت
هاي درونی و ها و بخشریزي تبلیغات تجاري در ارتباط بین شبکهثیر فرایند برنامهأبر ادراکات به بررسی ت

- گانه میگانه و چندهاي دواین پژوهش یک چارچوب مفهومی جهت درك تغییر جهت. پردازدی میبیرون
این مطالعه به روش مطالعه . باشدکید آن میزان همکاري و یکپارچگی عناصر ذاتی جامعه میأت. باشد

ها و نهنفر از چهار بخش عمده و مسلط مدیریت تبلیغات تجاري سازندگان، طراحان رسا22ژرفانگر بین 
.پژوهشگران انجام شده است

1-Ieena . Haanpaa
2- Ian . Grant



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

103/...علل تأثیر تبلیغات بر میزان و نوع مصرف شناختی بررسی جامعه

ثیر جنسیت در تبلیغات عامه به بررسی محتواي تبلیغات أدر تحقیقی تحت عنوان ت) 2011(1کرامفورن
خاص مردان بلیغاتدرصد این ت5درصد تبلیغات خاص زنان و کمتر از 15پرداخته بر این اساس کمتر از 

توان گفت که تفاوت بر این اساس می. تواند هر کسی باشدت میدرصد این تبلیغا80بوده و مخاطب بقیه 
است به گستردهبسیاراوت میزان واکنش کوچکی در میزان واکنش به این تبلیغات وجود دارد اما این تف

.گیرندثیر قرار میأاین شکل که زنان بیشتر به این تبلیغات توجه کرده و تحت ت
از منظر تعهد معاصر : انداز جنسی زنان در تبلیغاتتحت عنوان چشمدر پژوهشی ) 2008(2زیمرمن 

- این مطالعه نشان می. کندهاي جوان را از منظر جنسی در تبلیغ تجاري بررسی میاین پژوهش نگرش زن
.دهد که تبلیغات بیشتر زنانه شده و جنسیت در تبلیغات هدف قرار گرفته شده است

هاي پژوهشفرضیه- 4
.ثیر تبلیغات رابطه معناداري وجود داردأد بین میل به زیبایی و ترسبه نظر می
.ثیر تبلیغات رابطه معناداري وجود داردأرسد بین سرمایه فرهنگی و تبه نظر می
.ثیر تبلیغات رابطه معناداري وجود داردأرسد بین پایگاه اجتماعی و اقتصادي خانواده و تبه نظر می
.ثیر تبلیغات رابطه معناداري وجود داردأهاي عمومی وتتفاده از رسانهرسد بین چگونگی اسبه نظر می
.رسد بین شغل و تبلیغات رابطه معناداري وجود داردبه نظر می
.رسد بین سالمت و تبلیغات رابطه معناداري وجود داردبه نظر می

روش تحقیق-5
اي به بررسی در سطح کتابخانه. میدانی انجام شده استاي و وهش حاضر در دو سطح کتابخانهژپ

آوري شده است و در سطح میدانی پیشینه تحقیق پرداخته شده است و نظریات جامعی در این زمینه جمع
پرسشنامه همراه با مصاحبه ها ازآوري دادهبراي جمعوروش پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است

.هاي مختلف توصیفی و استنباطی استفاده شده استها نیز از روشیل دادهاستفاده شده است براي تحل
نتایج مذکور . فاده شداز ضریب آلفاي کرونباخ استپرسشنامهبراي بررسی و اعتبار و همسانی درونی 

باشد که رقم باالیی است و نشانگر اعتبار باالي می10/80است که مقدار کرونباخ معادل حاکی از آن
.باشدمیاستفاده شدهپرسشنامه

در این بوده کهحکیمیهواقع در خیابان دانشگاه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشجامعه آماري این
:وجود داردهاي دانشگاهی متعدد رشتهدانشکده با2مجتمع

1- Michael F. Cramphorn
2- Amanda Zimmerman
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و علوم اجتماعیمدیریتدانشکده .1
انشکده علوم انسانید. 2

رشته علوم دانشکدهو علوم اجتماعی را انتخاب و در این دانشکده مدیریت در این پژوهش 
مدیریترفاه اجتماعی و از گروهریزي، تعاون واجتماعی، برنامهپژوهشگريهاي اجتماعی گرایش

بر حسب تصادفی ساده ه باال بسال 30تا 18، از  گروه زنان و دختران سنین دولتی، بازرگانیهاي گرایش
.نفري مورد بررسی قرار گرفته است400و از این تعداد حجم نمونه انتخاب شده 

:االت اساسی در این پژوهش به این شرح استؤس-6
ثیر تبلیغات رابطه معناداري وجود دارد؟أبین میل به زیبایی و تآیا-1
ابطه معناداري وجود دارد؟ثیر تبلیغات رأسرمایه فرهنگی و تآیا بین -2
ثیر تبلیغات رابطه معناداري وجود دارد؟أپایگاه اجتماعی و اقتصادي خانواده و تآیا بین -3
ثیر تبلیغات رابطه معناداري وجود دارد؟أتهاي عمومی وبین چگونگی استفاده از رسانهآیا -4
بین شغل و تبلیغات رابطه معناداري وجود دارد؟آیا -5

یر تبلیغات رابطه معناداري وجود دارد؟أثسالمت وتبینآیا -5

عملیاتیتعریف مفهومی و-7
لیغتب-7-1

تبلیغ در مفهوم .باشدثیر بر نگرش فرد یا افراد نسبت به یک یا چند پدیده میأارسال پیام به منظور ت
خاص به واسطه وسایل دهی به افکار عمومی با قصد و نیت قبلی به سمت و سوي ساده آن یعنی جهت

... .هاي جمعی ومختلف تبلیغاتی مانند رسانه
میل به زیبایی- 7-2

گرایش افراد به بهتر شدن و مورد توجه قرار گرفتن دیگران
خانواده- 7-3

هاي در تکوین اجتماعهاي اجتماعی است که نوع انسان به ساختن آن پرداخته واز نخستین نهاد
.ادي بر عهده داشته استدیگر بشري نقش بنی

سرمایه فرهنگی- 7-4
: به سه شکل استاز نظر بوردیوسرمایه فرهنگی

در حالت درونی شده و تجسدي، یعنی به شکل استعدادهاي پایدار ارگانیسم) 1(
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ها، ابزار نامهها،  فرهنگدر حالت عینیت یافته، یعنی به شکل کاالهاي فرهنگی، تصاویر، کتاب) 2(
اند یا خود ها و  اثراتی بر جاي نهادهشان، معضلدر کاالهایی که نظریات معین و نقدهاي. هایا ماشینآالت

.اندرا تحقق بخشیده
در حالت نهادین یافته، یعنی شکلی از عینیت بخشی که باید به همین خاطر جداگانه بررسی ) 3(

سرمایه فرهنگی که بایستی این شکل از شود به شود، چون همان طور که در عناوین تحصیلی دیده می
نزدیک به مفهومو در کل کندهمتایی اعطا میعینیت بخشی در واقع تضمین کند، خصوصیات کامالً بی

تحصیلی و سلیقه، نحوه سخن گفتن، مداركهاي خاص،وبري شیوه زندگی است که شامل مهارت
مصرفنظر یادآور مفهوماین نقطه. سازدمایز میاز طریق آن خود را از دیگران متکه فرداستهایی شیوه

متمایز خود از دیگرانیعنی طبقات باال با چشمگیر ساختن شیوه زندگی. چشمگیر وبلن نیز هست
.)1380بوردیو،( شوندمی

پایگاه اقتصادي- 7-5
ار شامل وضعیت مالی شخص یا اشخاص بوده که در چه سطح مالی از لحاظ ثروت و دارایی قر

مجموع کارکردهایی که شخص یا ،کل در وضعیت اقتصاديباال و به طور،دارند سطح پایین، متوسط
یی در که نوع شغل و میزان درآمد و میزان دارادهنداشخاص جامعه براي بقاي اعضاي خود صورت می

.این پایگاه بسیار مهم است

پایگاه اجتماعی- 7-6
شناسی جاي افراد و اشخاصی در ساختار اجتماعی جامعه است و جامعهاز پایگاه اجتماعی در منظور 

کند شخصی در هر جایگاه و مقامی، اعم از باال یا پایین، یعنی جایی در ساختار اجتماعی که معین می
، آلن بیرو(رود که او چگونه خود را به سایر مردم مرتبط سازدگیرد و انتظار میکجاي جامعه قرار می

.)اجتماعیفرهنگ علوم

هاي عمومیرسانه-7-7
شده واژهجمعی اصطالح فارسیمی و به تعبیر دیگر وسایل ارتباطهاي جمعی یا عموانهسر
اي از وسایل هستند که مورد باشد و منظور از آن دستهمی»Media«است که جمع آن» Medium«التین

محدود و منحصر به وسایل ارتباط،اندآمدهوجودههاي جدید بباشند و از تمدنتوجه تعداد کثیري می
- اي است که انتقالرسانه به معنی هر وسیله. تر پرداختجمعی نیست از این رو بایستی به تعریفی دقیق
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ها، روزنامه: اي باشد و اکنون آنچه مصداق این تعریف است وسایلی همانندها و افکار عدهدهنده فرهنگ
.باشندمی... ها، ویدئو وCDواره، اینترنت، مجالت، رادیو، تلویزیون، ماه

سالمت-7-8
فقدان بیماري ، روانی و رفاه اجتماعی است و نه صرفاًشت و درمان از یک حالت کامل جسمیبهدا

مصوب کنفرانس بین المللی 1،946قدمه قانون اساسی از سازمان بهداشت جهانی به عنوان م(.یا ضعف
.)ژوئن22-19بهداشت ، نیویورك ،

هاتوصیف و تحلیل داده-8
کل جامعه آماري این . هاي عمومی پاسخگویان این پژوهش ذکر خواهد شددر این قسمت ویژگی

درصد 13، 18- 25درصد پاسخگویان در گروه سنی 75. ین زنان و دختران انتخاب شده استپژوهش از ب
از . اندسال به باال داشته36سال بوده و بقیه 31-35ی درصد در گروه سن8/4، سال26-30در گروه سنی 

از لحاظ وضعیت . اندهل بودهأدرصد از پاسخگویان مت3/21درصد مجرد و 78هل ألحاظ وضعیت ت
دهد که ها نشان میاین داده. انددرصد شاغل بوده3/23از پاسخگویان غیرشاغل و درصد3/76اشتغال نیز 

... ثیرپذیري از انواع تبلیغات تجاري و أد و غیرشاغل هستند و در معرض تاکثر پاسخگویان جوان مجر
.قرار دارند

آزمون فرضیات-9
ثر بر آن از ؤهاي مربوط به ارتباط بین تبلیغات و هر یک از عوامل مبطور کلی براي آزمون فرضیه

.آزمون همبستگی پیرسون استفاده می کنیم
.ثیر تبلیغات رابطه معناداري وجود داردأترسد بین میل به زیبایی وبه نظر می

سطح معناداريمقدار آمارهآزمون
787/0000/0ضریب همبستگی پیرسون

ثیر تبلیغات رابطه مثبت و أدهد که بین میل به زیبایی و تمحاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان می
ین معناست که با باال رفتن میزان میل اطمینان به ا99/0متوسطی وجود دارد وجود رابطه در این فرضیه با 

به عبارت دیگر سازندگان این تبلیغات از این . یابدبه زیبایی در زنان میزان تاثیر تبلیغات نیز افزایش می
کنند تا زنان رابیشتر تحت حس زیبایی شناختی و میل به زیبایی در زنان در ساخت تبلیغات استفاده می

.یابدفرهنگ مصرف گرایی بیشتر رواج میاز این راه. ثیر قرار دهندأت
.ثیر تبلیغات رابطه معناداري وجود داردأرسد بین سرمایه فرهنگی و تبه نظر می

سطح معناداريمقدار آمارهآزمون
745/0000/0ضریب همبستگی پیرسون



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

107/...علل تأثیر تبلیغات بر میزان و نوع مصرف شناختی بررسی جامعه

طه مثبت ثیر تبلیغات رابأدهد که بین سرمایه فرهنگی و تمحاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان می
رفتن میزان به این معناست که با باالاطمینان 99/0و متوسطی وجود دارد وجود رابطه در این فرضیه با 

توان با توجه به تعریف سرمایه فرهنگی می. یابدثیر تبلیغات نیز افزایش میأسرمایه فرهنگی در زنان میزان ت
هاي افراد و در اکثر بخشهدر زندگی روزمرگفت در جامعه ما تبلیغات تجاري به عنوان یک نهاد گسترده

- توان گفت سرمایه فرهنگی کسب شده در جامعه تحتزندگی اجتماعی وارد شده است بر این اساس می
ثیر تبلیغات بر أرفتن این سرمایه فرهنگی در زنان میزان تباشد و با باالهاي ارتباط جمعی میثیر رسانهأت

.یابدزنان نیز افزایش می
.رسد بین پایگاه اجتماعی و اقتصادي خانواده و تاثیر تبلیغات رابطه معناداري وجود داردظر میبه ن

سطح معناداريمقدار آمارهآزمون
123/0000/0ضریب همبستگی پیرسون

ثیر تبلیغات أدهد که بین پایگاه اجتماعی و اقتصادي و تمحاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان می
به این معناست که با اطمینان 99/0یفی وجود دارد، وجود رابطه در این فرضیه با رابطه مثبت و ضع

جه به پایین بودن با تو. یابدثیر تبلیغات نیز افزایش میأپایگاه اجتماعی و اقتصادي در زنان میزان ترفتنباال
معاصر در ثیرگذاري آن در جامعه صنعتی أتوان گفت گستردگی سطح تبلیغات و تمیزان همبستگی می

تر اجتماع باشد که از چارچوب محدود خانواده خارج شده و در سطح وسیعسطح بسیار وسیعی می
و خانواده و جایگاه اجتماعی و اقتصادي خانواده نمی تواند . گذاردثیرات خود را بر مخاطبین خود میأت
. یا محدود نمایدهاي ارتباط جمعی و تبلیغات تجاري را در سطح وسیعی تقویت ثیرات رسانهأت

.ثیر تبلیغات رابطه معناداري وجود داردأتهاي عمومی وبه نظر می رسد بین چگونگی استفاده از رسانه
سطح معناداريمقدار آمارهآزمون

670/0000/0ضریب همبستگی پیرسون
و هاي عمومیرسانهچگونگی استفاده از دهد که بین محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان می

اطمینان به این 99/0ثیر تبلیغات رابطه مثبت و ضعیفی وجود دارد، وجود رابطه در این فرضیه با أت
. یابدثیر تبلیغات نیز افزایش میأهاي عمومی در زنان میزان ترسانهاستفاده از معناست که با باال رفتن

قش بسزایی دارد و  در این میان امروزه در جوامع صنعتی مدرن که مبتنی بر تولید صنعتی است تبلیغات ن
بر اساس این واقعیت هر . رسانه هاي ارتباط جمعی یکی از بهترین بستر هاي ظور تبللیغات تجاري است 

بیشتر ... چه در زندگی روزمره فرد رسانه هاي ارتباط جمعی مانند اینترنت، ماهواره، تلوزیون، مجالت و 
.پذیردثیر میأگیرد واز آن تري قرار میوارد شود بیشتر در معرض این تبلیغات تجا

رسد بین سالمت و تبلیغات رابطه معناداري وجود داردبه نظر می
سطح معناداريمقدار آمارهآزمون

767/0000/0ضریب همبستگی پیرسون
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توان نتیجه گرفت که که بین سالمت رفتاري و روانی و تبلیغات ارتباط با توجه به جدول فوق می
سالمت رفتاري و روانی افراد نمره تبلیغات نیز نیز به بدین معنی که با افزایش . وجود دارد) مثبت(مستفیم

در ادامه اقدام به محاسبه رگرسیون خطی چندمتغیره شد در این محاسبه .یابدنسبت باالیی افزایش می
ی، سالمت رفتاري و روانی، سرمایه فرهنگی، میل به زیبایثیر تبلیغات به عنوان متغیر وابسته وأمیزان ت
به عنوان متغیرهاي مستقل در معادله هاي عمومی، شغل و پایگاه اجتماعی و اقتصادي خانوادهرسانه

درصد تغییرات مربوط به 71دهد باشد که نشان میمی711/0معادل تعیین ضریب .رگرسیون قرار گرفتند
و 346/161معادل با Fمحاسبه ضریب .شودن میثیر تبلیغات توسط متغییرهاي مستقل این پژوهش تبییأت

آنالیز رگرسیون خطی چندمتغیره .باشددار میدهد که معادله رگرسیون معنانشان می000/0سطح معناداري 
، میل به زیبایی،سالمت رفتاري و روانی، هاي عمومیرسانه، سرمایه فرهنگیدهد که به ترتیبنشان می

.اندثیر تبلیغات داشتهأثیر را بر تأو شغل بیشترین تخانوادهپایگاه اجتماعی و اقتصادي 
سطح معناداريBTمتغیر

0.11810.643000/0میل به زیبایی
0.15611.745000/0سرمایه فرهنگی

0.102.723000/0پایگاه اجتماعی و اقتصادي خانواده
0.1317.571000/0رسانه هاي عمومی

0.085.481000/0شغل
0.12910.207000/0سالمت رفتاري و روانی

گیريبحث و نتیجه-10
هاي بازرگانی از ثیر آگهیأدر پژوهشی که انجام شد سعی بر این شد که پرسش ابتدایی ما درباره  ت

هایی عنوان شد که به موجب ال فرضیهؤدادن به این سهر جهت بر روي زنان و دختران باشد و براي پاسخ
این رفتار معقول متضمن وجود یک رابطه . کردار زنان و دختران از چند خط مشی معقول پیروي میآن رفت

منطقی میان رفتار آنها و مشخصات رفتارهاي  ظاهري و باطنی و قوانینی که در ساخت نهادهاي جامعه 
ن تبلیغات کردبه عبارت دیگر زن یا دختري که با مشاهده. هاي رفتارهاي افراد استاست و در کنش

هاي بازرگانی شود، از آگهیبازرگانی از طرق مختلف و توسط تبلیغات بازرگانی از هر جهت احاطه می
-ندگی و سبک زندگی آنها نمودار میپذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم و این اثرات در نوع زثیر میأت

این مدل بر . متغیر ساخته شد6ل از اي متشکدادن به این فرضیه مدل عاقالنهبراي شکل و سازمان. شود
هاي دیداري و شنیداري و یا هاي بازرگانی که از رسانهثیرات آگهیأمبناي تصوري که زنان و دختران از ت

شود و به خصوص بر پایه از طریق شبکه جهانی اینترنت و بیلبوردهاي تبلیغاتی یا تبلیغات چاپی پخش می
شوند ساخته شده استش زنان و دختران تلقی میاي که به عنوان دالیل پوشمشخصه6
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با آزمون فرضیات نتایج قابل توجهی به دست آمد آزمون فرضیه اول وجود رابطه بین میل به زیبایی 
به عبارت دیگر سازندگان این .ثیر تبلیغات را اثبات نمود که یک همبستگی متوسط و مثبت بودأو ت

کنند تا زنان یل به زیبایی در زنان در ساخت تبلیغات استفاده میتبلیغات از این حس زیبایی شناختی و م
.از این راه فرهنگ مصرف گرایی بیشتر رواج می یابد. ثیر قرار دهندأترابیشتر تحت

ثیر تبلیغات أدهنده وجود رابطه مثبت و متوسطی بین سرمایه فرهنگی و میزان تفرضیه دوم نشان
با توجه به . شودثیر تبلیغات بیشتر میأمیزان سرمایه فرهنگی میزان تمشاهده شده است یعنی با باالرفتن 

توان گفت در جامعه ما تبلیغات تجاري به عنوان یک نهاد گسترده در زندگی تعریف سرمایه فرهنگی می
توان گفت سرمایه هاي زندگی اجتماعی وارد شده است بر این اساس میروزمره افراد و در اکثر بخش

رفتن این سرمایه باشد و با باالهاي ارتباط جمعی میثیر رسانهأتشده در جامعه تحتفرهنگی کسب 
. یابدثیر تبلیغات بر زنان نیز افزایش میأفرهنگی در زنان میزان ت

ساالر از طریق نهادهاي رسمی کسب سرمایه فرهنگی و توان گفت نهادهاي جامعه مدرن مردمی
گیرد و در جریان ثیر تبلیغات قرار میأتدهد که بیشتر تحتج میرویتبلیغات الگوي خاصی را براي زنان ت

.گیردگراي جامعه صنعتی مدرن قرار میفرهنگ مصرف
با . ثیر تبلیغات یک رابطه ضعیف و مثبت وجود داردأبین جایگاه اقتصادي اجتماعی خانواده و ت

ثیرگذاري آن در جامعه ألیغات و تتوان گفت گستردگی سطح تببودن میزان همبستگی میجه به پایینتو
باشد که از چارچوب محدود خانواده خارج شده و در سطح صنعتی معاصر در سطح بسیار وسیعی می

گذارد و خانواده و جایگاه اجتماعی و اقتصادي ثیرات خود را بر مخاطبین خود میأوسیعتر اجتماع ت
طح وسیعی تقویت یا محدود بلیغات تجاري را در سهاي ارتباط جمعی و تثیرات رسانهتأتواند خانواده نمی

.نماید
رفتن و متوسطی وجود دارد یعنی با باالثیر تبلیغات ارتباط مستقیم أهاي ارتباط جمعی و تبین رسانه

. یابدثیر تبلیغات نیز افزایش میأهاي ارتباط جمعی تمیزان استفاده از رسانه
تنی بر تولید صنعتی است تبلیغات نقش بسزایی دارد و  در این امروزه در جوامع صنعتی مدرن که مب

بر اساس این واقعیت . هاي ارتباط جمعی یکی از بهترین بسترهاي ظهور تبلیغات تجاري استمیان رسانه
... هاي ارتباط جمعی مانند اینترنت، ماهواره، تلوزیون، مجالت و هر چه در زندگی روزمره فرد رسانه

.پذیردثیر میأگیرد واز آن تبیشتر در معرض این تبلیغات تجاري قرار میبیشتر وارد شود
چه یعنی هر. ثبت و متوسطی وجود داردثیر تبلیغات همبستگی مأبررسی رابطه بین میل به زیبایی و ت

به عبارت دیگر سازندگان این تبلیغات از این حس .شودثیر تبلیغات بیشتر میأمیل به زیبایی بیشتر باشد ت
یر قرار تأثکنند تا زنان را بیشتر تحتشناختی و میل به زیبایی در زنان در ساخت تبلیغات استفاده میزیبایی
.یابدگرایی بیشتر رواج میاز این راه فرهنگ مصرف. دهند
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پیشنهادها و راهکارها-11
تر و زنی باید آزاد ن و مقام انسانیت هر دخأها و شبا توجه به اصل فردیت قایل شدن براي انسان) 1

.باشد که نوع زندگی، سبک زندگی، روش رفتاري خود را انتخاب کند
ها باید به طوري باشد که زنان و دختران داراي استقالل مالی و شخصی بوده و ساخت خانواده) 2

بتوانند خودشان با موقعیت خویش و نیازهاي روحی و روانی اشان میزان مصرف خود را مشخص 
)که در جامعه ما وجود ندارد و همه مجبور به مصرف کاالها هستندچیزي(کنند

اي باشد هاي شغلی به گونههاي رفتاري در بیرون از محیط خانه و خانواده به خصوص مکانکنش) 3
که براي به کارگیري زنان ودختران به توانایی و کارکرد آنها توجه شود تا به نوع پوشش، مدل مو و نوع 

ظاهري آنها توجه شود که هر زن و دختري باید خودش شایسته ساالر باشد نه نوع لباس و آرایش و شکل 
.کاالهاي مصرفی مادي و فرهنگی اش

کسانی که به کار ساخت و تهیه تبلیغات بازرگانی مشغول هستند از اصل شفافیت پیروي کرده و ) 4
هاي بازرگانی مجبور به استفاده یبفقط به فروش محصوالت خود فکر نکنند و زنان و دختران را با فر

.   نکنند
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