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  چكيده

گيري اين پژوهش با روش نمونه. آموزان دبيرستاني به مواد مخدر انجام شدپژوهش حاضر با هدف بررسي نقش تبليغات صريح و ضمني بر نگرش دانش
به گروه اول . نفري قرار گرفتند 30گروه  3ي تبريز انتخاب شدند و به طور تصادفي در ي پسرانههاآموز از يكي از دبيرستاندانش 90تصادفي ساده 

هاي پژوهشي به عنوان تبليغ ضمني و به گروه دوم فيلمي مستند با تصاوير مصرف كنندگان و نوع فيلمي آموزشي با محتواي علمي و تاكيد بر يافته
ي كنندگان پرسشنامهدر ادامه تمامي شركت. براي گروه سوم به عنوان گروه شاهد فيلمي پخش نشد. دمصرف مواد به عنوان تبليغ صريح ارائه ش

ها نسبت به مواد نگرش منفي داشتند ولي نگرش گروهي كه تبليغ ضمني دريافت ي گروهنتايج نشان داد كه اگرچه همه. نگرش به مواد را پاسخ دادند
در حالي كه گروه دوم و سوم تفاوت معناداري . تر استيح دريافت كرده بود و گروه شاهد به طور معنادار منفيكرده بود نسبت به گروهي كه تبليغ صر

ي شواهد ضمني منجر ي صريح به مواد مخدر و ارائهكند به طوري كه عدم اشارههاي ضمني تاييد مينتايج بر تاثير بيشتر تبليغات و پيام. نشان ندادند
 .گرددخاطب ميبه تغيير نگرش در م

  آموزان دبيرستانيتبليغات؛ نگرش به مواد؛ دانش :هاكليد واژه
 

  مقدمه
طبيعتاً تبليغات در . گيردهاي تاثيرگذار بر افكار مخاطبين از سوي منابع مختلف مورد استفاده قرار ميتبليغات به عنوان يكي از روش

روش طوري كه يا مضرات مصرف مواد در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد يابه . رابطه با مواد مخدر همواره بر عيله اين مواد است
چرا كه تبليغات عموماً براي . اين دقيقاً عكس آن چيزي است كه در فرهنگ تبليغات پذيرفته شده است. هاي جلوگيري از مصرف و غيره

هر تبليغي يك وجه صريح و آشكار و يك وجه ). 2007رد، ديكسون، اسكالي، ويكفيلد، وايت و كرافو(شود مصرف يك كاال انجام مي
توان گفت مي.توليدكنندگان تبليغ با اتكا به اين دو وجه متمايز سعي در تاثير هر چه بيشتر بر مخاطبان خود دارند. ضمني يا پنهان دارد

كند در ليغي به طور غيرمستقيم اين كار را ميي تبليغات صريح  و تبكند در زمرهي مواد صحبت ميتبليغاتي كه به طور مستقيم درباره
  .گيرندي تبليغات ضمني قرار ميزمره

اند ارتباط اغلب پژوهشگران سعي كرده. ي اين موضوع توسط پژوهشگران مختلف استي بررسي گستردهادبيات پژوهش نشاندهنده
؛ گالك، 2007كزيزيوسكا و گينزبورگ، (تحصيلي بررسي كنند هاي مختلف سني، جنسي و بين اين دو وجه تبليغ را با مصرف مواد در گروه

پژوهش حاضر با توجه به گسترش مواد مخدر در جامعه و خصوصاً در بين نوجوانان ). 2010؛ شادل، فرير و تايلور، 2012اونز و كوواكس، 
  .پسر به بررسي نقش نوع تبليغات بر نگرش به مواد انجام شد
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  روش
  پژوهششركت كنندگان و طرح 

ي تبريز هاي پسرانهآموز از يكي از دبيرستاندانش 90گيري تصادفي ساده با روش نمونه. اي استپژوهش حاضر از نوع علي مقايسه
كنندگان تمامي افراد نمونه از به منظور كنترل پايه تحصيلي و سن شركت. نفري قرار گرفتند 30گروه  3انتخاب شدند و به طور تصادفي در 

هاي پژوهشي به عنوان تبليغ ضمني و به به گروه اول فيلمي آموزشي با محتواي علمي و تاكيد بر يافته. م دبيرستان انتخاب شدندپايه سو
براي گروه سوم به عنوان گروه شاهد . گروه دوم فيلمي مستند با تصاوير مصرف كنندگان و نوع مصرف مواد به عنوان تبليغ صريح ارائه شد

  .ي نگرش به مواد را پاسخ دادندكنندگان پرسشنامهر ادامه تمامي شركتد. فيلمي پخش نشد
 

  ابزار

جهت بررسي نگرش افراد ) 1386(اين پرسشنامه توسط رفيعي، جزايري، نظري و سليماني نيا : پرسشنامه نگرش به مواد مخدر
ي پژوهش فوق طراحي و بررسي گرديده بود، مقياس سنجش نگرش نوجوانان نسبت به مواد مخدر كه ط. به مواد مخدر طراحي شده است

گزاره با ضريب  43اين پرسشنامه داراي  .هاي روانسنجانه قابل قبول براي به كارگيري در جمعيت نوجوانان ايراني برخوردار استاز ويژگي
  .است 95/0آلفاي كرونباخ 

 

  نتايج
  . ك راهه و آزمون تعقيبي توكي استفاده شدهاي به دست آمده از تحليل واريانس يبه منظور تجزيه و تحليل داده

  
-هاي مختلف تبليغ تفاوت معناداري در نگرش شركتنشان داد كه با توجه به روش) ANOVA(نتايج تحليل واريانس يك راهه 

تبليغ ارتباط هاي مختلف نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان مي دهد كه بين شيوه). =79/47F؛  > 001/0p(گنندگان به مواد وجود دارد 
وجود دارد به نحوي كه هر چه تبليغ صريح باشد، نگرش به مواد مثبت خواهد بود و بر عكس هر چه تبليغ ضمني و غيرمستقيم باشد 

 ).1جدول (نگرش به مواد منفي خواهد بود 

 

 )LSD(نتايج آزمون تعقيبي توكي .1جدول

 معني داريسطح  انحراف استاندارد تفاوت ميانگين هاي تبليغشيوه

001/0 213/0 26/1 بدون تبليغ تبليغ صريح  

001/0 213/0 06/2 تبليغ ضمني   

001/0 213/0 -06/2 تبليغ صريح تبليغ ضمني  

001/0 213/0 -80/0 بدون تبليغ   

001/0 213/0 -26/1 تبليغ صريح بدون تبليغ  

001/0 213/0 80/0 تبليغ ضمني   
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  بحث
-با توجه به يافته. آموزان دبيرستاني انجام گرفتپژوهش حاضر به منظور بررسي نقش نوع تبليغات بر نگرش به مواد مخدر در دانش

بيشترين ي معناداري بين بين نوع تبليغ و نگرش به مواد وجود دارد و از بين سه حالت مختلف در پژوهش تبليغ ضمني هاي پژوهش رابطه
، شادل، فرير و تايلور )2012(هاي گالك، اونز و كوواكس نتايج پژوهش حاضر همسو با يافته. كندتاثير را در تغيير نگرش به مواد ايفا مي

  .است) 2009(و فريمن، بروكس، والندورف و بوالند ) 2010(
ر مستقيم درصدد ايجاد نگرش در مخاطبين خود هستند تبليغاتي كه به صورت ضمني و غي) 2007(با توجه به كزيزيوسكا و گينزبورگ 

كند اي تحليل ميها را عمدتاً به صورت زيرآستانهگيرد، پيامرسد فردي كه در معرض تبليغ ضمني قرار ميبه نظر مي. گذارندتاثير بيشتر مي
رسد تبليغ ضمني از اين رو به نظر مي. وجيه كندممكن است همين مسئله، دليل تاثير بيشتر تبليغ ضمني را ت). 2007ديكسون و همكاران، (

  .مفيدتر از تبليغات صريح در رابطه با مواد مخدر باشد
هاي مداد كاغذي پرسشنامه. ها اشاره كردآوري دادهتوان به نوع نمونه و ابزار جمعي پژوهش ميهاي عمدهاز جمله محدوديت

آموزان يكي از مدارس شهر تبريز بود كه بايستي در تعميم ي پژوهش محدود به دانشهمچنين نمونه. ي خود را دارندهاي ويژهمحدوديت
-تر شود و نتايج پزوهش با گروهي پژوهش گستردهشود نمونههاي آتي پيشنهاد ميبراي پژوهش. آموزان احتياط كردنتايج به ساير دانش

 .هاي متنوع جنسي، تحصيلي و شغلي مقايسه گردد
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