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آگهیهای بازرگانی بهعنوان یکی از برنامههاای تلویزیاونی رر نااایو
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سوم) از نیاه فر ررین تا پایان خررار  ،1392ر ش گررآ ری رارهها نیز
پرسونامه معکوس میباشد.
نتایج پژ هو حاکی است رر آگهیها میاان جنسایت باازیگر نقاو باا
حضور رر آگهی ،شخصیت اصلی آگهی ،شیوه تااس با اشایا ،،مناساکی
شدن فرمانبری ،نوع شالل ،عقا نشاینی ر انای ،حضاور رر مو عیات
خانواره صدای را ی رابطاه معناارار جاور رارر موضاوع آگهای رر
شیوه ناایو تاا تی ایجار نایکند .علت این امر ،تدا م ،ثااا حضاور
پررنگ کلیشههای جنسیتی به شکل وی رر انواع آگهی ،رای موضاوع
آن است ،که ،رر هاه انواع آن ،بازتولید میشور.
واژگان کلیدی

عق نشینی ر انی؛ کلیشههای جنسیتی؛ لا
تالیلاا تلویزیون

مقدمه و طرح مسئله

اشایا،؛ مناساکی شادن؛

تالیلاا تلویزیون بهعنوان یکی از پرمخاط ترین برنامهها رر تاامی سطوح سانی رارای
کارکررهای متعدری است .یکای از مها تارین کارکررهاای آن صارفنظار از تاثثیر بار
مخاط برای خرید مصرف کاال؛ مگونگی بازناایی گر ههاا ،افارار باه یاژه زناان رر
آگهی های بازرگانی است .بیشتر محققان اندیشاندان حاوز رساانه ،معتقدناد امار زه
رسانهها نه تنها بر مسائل جنسیتی بازناایی ابزار گونة زنان تثکید رارناد ،بلکاه رر پای
وا بخشیدن بر کلیشههای سنتی زنانگی مررانگی هستند.
تحقیقاتی که پیرامون جنسیت رر آگهیهای بازرگانی صورا گرفتاه ،نشاان رهناده
این است که زنان رر نقوهای کلیشهای منطاق با مشاغلی با ررآمد شرایط اجتاااعی
پایین بوره رر بیشتر موارر بهعنوان مصرفکننده محصاوالا ،نااایو راره مایشاوند.
هاچنین آنها بهعنوان کدبانویی که تحت تثثیر سایرین رار راشته ابسته باه مارران
هستند ،بهصورا موجوراتی تزئینی ،ابژههای جنسی صرفاً رر محیط خاناه نشاان راره
میشوند .مرران بهعنوان جن خررمناد توانااتر نشاان راره شادهاناد زناان ماه رر
مو عیت ی زن سنتی ،یا رر مو عیت زن مدرن ،نیازمند این جن برتر خررمنادتر
هستند (کاظای.)151 :1386 ،
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کلیشههایی که رر آگهیهای بازرگانی ررباره جن زن یاا مارر سااخته مایشاوند،
انجام برخی کارها را ذاتاً زنانه یا مرراناه نشاان مایرهناد کاه رر پنداشاتهاای ماا رر
خصوص ظایف ر جن تثثیر گذار از عوامل تنظی ر اباط باین ر جان هساتند.
رر ا ع بخشی از تو عاتی که مرران زناان رر جامعاه از ها رارناد از طریاق ابزارهاای
گاتاااانی شااکل ماایگیرنااد کااه کلیشااههااای جنساایتی یک ای از آنهاساات (پاینااده،
.)268:1385
افرار ایاا ،کننده ،نقاوهاا تااا ا
رر آگهیها به تناس موضوع ،جنسیت مخاط
مییابند .رر موضوعاا مربوط به ا تصار یا آیندهنگری یا مااح علاای کاه باه تاکار
منطقی ،اساتنااط اساتدالل نیااز رارناد ،از باازیگر مارر اساتااره مایشاور .بارعک
موضوعاتی که رر ارتااط با مسائل مصرفی ،احساسی خاانوارگی هساتند ،زناان ایاااگر
نقواند .زنان رر خانه بازناایی میشوند مرران رر بیر ن از خاناه ،بناابراین یا ناوع
کلیشه جنسیتی رر تالیلاا بازتولید میشور که به تطایق تاکراا کا میکند ایان
تاکراا جامعهپذیر میشور (اللای.)119 :1386 ،
رر حقیقت آگهیهای تجاری تلویزیون ،ارزشهای فرهنگی ناخورآگاهی را رر اذهاان
آحار جامعه میسازر یا تقویت میکند که بر اسااس آنهاا ،محاسااه ر یاق ،توانانادی
علای ،درا تصای گیری ررست ،عقالنیت سایر یژگیهاای برتار را بایاد رر مارران
سراغ گرفت (پاینده.)279 :1385 ،
این شیوه متاا ا از ناایو زنان مرران رر حقیقت ناریده گارفتن توانانادیهاا
پیشرفتهای علای اجتااعی است که رر سالهای اخیر رر جایگاه زنان ،رر جامعاه ر
رارهاست.
آگهیها بهعنوان ی رماسنج اجتااعی یا آینة تاام عیااری از ارزشهاا با رهاا
عقاید ی جامعه میباشند کاه رر آن ،یا منظاره یاژه از یا ر ره زماانی مشاخص
ناایو راره میشور .هاچناین کورکاان بایو از بازر سااالن از نااایو جنسایت رر
تلویزیون متثثر میشوند (کولوماورک )43 :1382 ،این کلیشهها با جای گرفتن رر ذهان
کورکان رر جامعه تدا م پیدا میکنند از نسلی به نسل ریگر منتقل میشوند موضوع
توسعه را که زنان نقو فعالی میتوانند رر آن راشته باشند ،با مشکل مواجه میسازر.
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اهداف پژوهش
هدف اصلی

هدف اصلی رر این پژ هو شناساایی بررسای کلیشاههاای جنسایتی رر آگهایهاای
بازرگانی تلویزیون با تاکی موضوع آگهیهاا (آموزشای ،بهداشاتی ،آرایشای ،خاوراکی،
لوازم خانگی ،خدماتی سایل ارتااطی) است

اهداف جزئی

 .1شناسایی توصیف میزان حضور زنان مرران رر آگهیهای بازرگانی
 .2شناسایی توصیف جنسیت شخصیت اصلی ،بازیگر را ی آگهی
 .3شناسایی توصیف میازان حضاور رر مو عیاتهاای خاانوارگی رر زناان
مرران
 .4شناسایی توصیف رتاهبندی شللی زنان مرران
 .5شناسایی توصیف ناایو مناسکی شدن فرمانبری ،عقا نشاینی مقااول
یا ر انی رر زنان مرران

پیشینه و چارچوب نظری

نتایج پژ هوهای راخلی انجام شده نشان از ناایو زنان مرران رر آگهیهای مختلاف
تلویزیونی رر راستای تدا م کلیشههای جنسیتی سنتی رر جامعه است .این پاژ هو رر
جهت تکایل پژ هوهای صورا گرفته به رناال بررسای ایان کلیشاههاا باا توجاه باه
تاکی موضوع آگهیها میباشد که تاکنون انجام نشده است.
الف :جنسیت و تبلیغات

رر بح از جنسیت ،پژ هشگران جنسیت با تثکیاد بار ماااهی ابازار تحلیال نظاری،
ضعیت زنان را رر جامعاه ماورر بررسای نقاد ارار رارهاناد کاه از آن جالاه تحلیال
مناسااا جنسیتی پدرساالرانه رر محصوالا فرهنگی رسانهای اسات .فاینیساتهاا
هاچنان که نابرابری جنسیتی فر رستی زنان رر سطح جامعه را مورر نقد سؤال رار
میرهند ،رر سطح فرهنگ عامه نیز مناسااا ناعارالنه ،غیرمنصاانه استثاارگرانه میان
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زنان مرران را رر میکنند خواهان تصویری برابریطلاانه مثات از زنان ر ابطشان
با مرران رر رسانههای جاعی میشوند.
ازنظر آنان رر فرهنگ عامه رسانههای جاعی ،معاوالً زنان بهعنوان ابژه یا موجوری
ابزاری حاشیهای بازناایی میشوند .ررحالیکه این بازناایی ربطی باه زنادگی پیچیاده
آنان ندارر .زنان ه رر نظریههای فرهنگی ه رر فرهنگ تورهای باهعناوان مقولاهای
اجتااعی ناریده گرفته به حاشیه رانده شدهاند .ساازندگان فرهناگ تاورهای ،عالیاق
نقو زنان رر تولید فرهنگی را ناریده گرفتهاند زن رر عرصه فرهنگ غای شاررهشده
یا صرفاً به بازناایی ی بهعناوان موجاوری تاابع رر نقاوهاای جنسایت پرراختاهاناد
(بشیریه.)114 :1379 ،
فاینیستها مدعی میشوند رسانههای جاعی «نقو بازناایی کلیشهها یاا تصاوراا
الای جنسی» را بهعهده میگیرند .یکی از نکاا طعی رربار صاات یاا خصیصاههاای
مربوط به کلیشهها یا تصوراا الای این است که برای صاااتی کاه باه مارران منساو
میشور ،بیو از صااتی که به زنان نسات مایرهناد اهایات ائال مایشاوند .ادرا،
استقالل ،تاایل باه خطرپاذیری رر برابار ز رباا ری تثثیرپاذیری غالاااً مثاات تلقای
میشوند (کولوماور .)28-29 :1382 ،
بائر میگوید« :جناو زنان از هاان ابتدا با ریدی انتقاری اغل با خش باه آنچاه
آن را "تاعاایج جنساایتی رر رسااانههااا" نامیااده اساات ،اکاانو نشااان راره اساات»
(استریناتی.)247 :1380 ،
پیشگامان مطالعاا فاینیستی نخستین بار رر رهه  1960تالیلاا را تهدیدی بارای
فرهنگ رانستند به رناال آن مطالعاا جدیتری برای آسی شناسای حضاور زناان رر
تالیلاا رر رهه  70میالری آغاز شد فاینیستها تالیلااا را باهعناوان «محصاوالا
فرهنگی بسیار نگرانکننده» معرفی کررند (پوستینن.)203 :2002 ،
با اینحال این ر یکرر بعدها به ر رلیل مورر انتقار رار گرفت :نخست ،متصل شدن
به ریدگاه انتقالی رر ارتااطاا توسط ریدگاه تاسیری رر ر ند ارتااط که ه مورر انتقاار
ه مورر تحسین رار گرفتهاست ر م ،آغاز اتهامهای تحریفشاده از ساوی ریادگاه
بنیارگرایان جنسیتی که تظاهر به جور یژگیهای عاومی زناناه مرراناه مایکررناد.
ر یکرر بنیارگرایان ،ضد ماهوم پویایی جنسیت بور که این ماهوم را رر ر ندی فرهنگای

144

مطالعات زن و خانواده

دورة  ،4شمارة  ،1بهار و تابستان 1395

بررسی رار میرهد (ز نن .)31 :1994 ،نظریة فناای نااارین رر
تاریخی مورر بح
ر یکرر فاینیستی رار میگیرر که رر آن نقو رسانهها برجسته است.
فنای نمادین

1

رر این نظریه به عدم توجه به تولید فرهنگای بازتولیاد رساانهای زناان ررنتیجاه رر
حاشیه رار گرفتن نامیز محسو شدن زنان منافع آنها اشاره میشور .زناان یاا رر
عرصه اجتااعی حضور ندارند یا بهصورا طاقهای نشاان راره مایشاوند کاه بار پایاه
جذابیت جنسی انجام ظایف خانگی شکل گرفتهاند (استریناتی.)242 :1380 ،
فنای ناارین به این معناست که زنان ،زندگی آنها منافع آنها به نحوه شایستهای
رر رسانههای جاعی منعک نایشوند .زنان رر رسانهها تنها زمانی بهصورا شااغل باه
ناایو ررمیآیند که رارای شلل پایین ازنظر رتاهکاری از مرران باشند .ایان نشاان از
برتری شللی مرران نسات به زنان رارر.
فرهنگ رسانهای زندگی ا عی زنان را به ما نشاان ناایرهاد ،نتیجاه عادم حضاور،
مخاد ش شادن زناان رر
محکومیت نامیز بهحساا آمادن زناان ،حاذف ،تعصا
رسانههای جاعی است (هاان .)264 :بورن مرران بهعنوان شخصایت اصالی ناریاده
نامیز شاررن زنان رر رسانه برنامههای تلویزیونی خور نشان از فنای نااارین زناان رر
رسانههاست.
ازنظر فاینیستها تصویر فرهنگی زنان رر رساانههاای جاعای رر جهات حاایات
تدا م تقسی کار جنسی تقویت مااهی پذیرفته شده ررباار زناانگی مررانگای بکاار
میر ر .معاوالً مرران بهصورا انسانهاای مسالط ،فعاال ،مهااج مقتادر باه تصاویر
کشیده میشوند نقوهای متنوع مهای را که موفقیت رر آنها غالااً مستلزم مهاارا
حرفهای ،منطق درا است ،ایاا ،میکنند .رر مقابل زنان معاوالً تاابع ،مناعال کا
اهایت جلوه راره میشوند رر مشاغل فرعی کسل کنندهای کاه بار پایاه جنسایت،
عواطف عدم پیچیدگیشان به شکل گرفته است ظاهر میشوند (هاان.)264 :
از انتقارهای عاده فاینیستها نسات به فرهنگ رسانهای ،ناریده گرفته شدن زناان
بهعنوان مقولهای اجتااعی به حاشیه رانده شدن آنان «فنای ناارین» اسات (بشایریه،
.)114 :1379
1. Symbolic destruction

تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون

145

به گاته تامان ،امحای ناارین زنان توسعه اجتااعی را به مخاطره مایانادازر ،زیارا
زنان رختران تصویرهای مثاتی برای الگوبرراری رر اختیار نخواهند راشت ( ن ز نان،
.)171 :1998
تامان طی بررسای تلویزیاون امریکاا رر رهاههاای  1993 1992باه ایان نتاایج
رستیافت که زنان به طرز مشاگیری غای هستند مارران تااام برناماههاا را اضاه
کرره اند .مررانی که به تصاویر کشایده شادهاناد هایشاه باه حرفاهای اشاتلال رارناد،
ررحالیکه تعدار زنانی که رر تلویزیون به حرفهای اشتلال رارناد ،انگشاتشااار باوره
غال آنها ناموفق هستند (استرنیاتی.)244 :1380 ،
اعتقار عاوم بر این است کاه رساانههاا الا هاای نقاوهاای جنسایتی را تقویات
میکنند ،زیرا منعک کننده ارزشهای اجتااعی حااک هساتند هاچناین باه ساا
آنکه مرران تولیدکنند برنامهها هستند ،تحت تثثیر این ال ها رار رارند.
 -نمایش جنسیت در تبلیغات

از نظر گافان جنسیت ی برساخته اجتااعی است .که رر رفتار اعاال زناان مارران
براساس تاا اهای زیستشناختی بنیاری میان آنها به جور نایآید ،بلکه بسایاری از
اعاال اجتااعی مکرراً بهعنوان پیامد طایعی تاا اهاای میاان ر جان ارائاه تلقای
میشوند .گافان برخالف اغل ر یکررهای نظری ،الگوهای نابرابری جنسیتی را باهطاور
مستقی به رستیابی ناهاسان به پاراشهای اجتااعی مربوط نایسازر؛ ا بهجای استنار
به ا عیتهای نابرابری از ایل تاا ا رر حقوق فرصتهای ارتقا ،غیره این مسئله را
بررسی میکند که مگونه زنان مرران کنو متقابل میان خور را تاسایر مایکنناد ،ا
تثثیر مارمو های اجتاااعی بار آن توضایح
بیشتر ررباره کنوهای متقابل ر جن
میرهد (منینگ .)104 :1380،نقطه کانونی بح نظری گافان رر «تالیلاا جنسیتی»
ماهوم «ناایو جنسیت» است .بدین معنا که «جنسیت رر مو عیات هاای اجتاااعی از
طریق آنچه ا ناایو مینامد ،بیان میشور» ناایوها میزهایی ررباره هویت اجتاااعی
شخص میگویند از این نظر نقو آگاهیبخو برای ریگاران رارناد .شخصایت اصالی،
صدای را ی ،شاغل بورن ،نوع شلل از حضور رر آگهیها بستگی به جنسیت بازیگر رارر
مرران رر آگهیها این متلیرها را به خور اختصاص رارهاند .هاچنین عنوان میکناد
صدای را ی رر آگهیهای مربوط با موضوع خانگی مربوط به زنان است.
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از نظر گافان رلیل تاا ا رر رفتار اعااال زناان مارران بار اسااس تااا اهاای
زیستشناختی بنیارین میان آنها نیست ،بلکه علات اصالی ناابرابری جنسایتی را بایاد
تثثیر مارمو های اجتااعی جستجو کرر.
ررکنو متقابل ر جن
گافان جنسیت را ی برساخته اجتااعی میراند که رر مو عیاتهاای اجتاااعی از
طریق آنچه ا "ناایو" مینامد ،بیان میشور.
رر ا ع ناایو ها نقاو انتقاالرهناده اطالعااا رربااره هویات اجتاااعی ،نیااا
انتظاراا را رارند که از آن بهعنوان رفتار بیانگرانه نام میبرر.
گافان رر نظریه خور به ناایو مناس گونه اشااره مایکناد آن را باه ر صاورا
متقارن نامتقارن تقسی میکند .مناس متقاارن شاامل ر اباط انتظااراا متقابال
ر سویه رر بین طرفین کنو است ،مانناد احاوالپرسای ساالمهاای ر زاناه .مناسا
نامتقارن شامل ی رابطه ی سویه است ،مانند سالمهای نظامی رابطه الد -کورک.
ر ابط الد -کورک به این معناست که مه کسای کنتارل ریگاری را رر رسات رارر.
گافان رابطه میان ر جن را سرشار از ناایو مناس های نامتقارن مایراناد .عادم
تقارنی که نشان از جور نابرابری رر ر ابط درا زنان مرران رارر .ایان مادل ،ر اباط
جنسیتی شایهسازی مایشاوند کاه رر آن باا سالطه الاد گوناه مارران فرماانباری
کورک ارانه زنان هاراه است .گافان بیان میکند تالیلاا سایر رساانههاا تصاویری از
طریق ناایوهای جنسیتی به طایعی جلوه رارن تاا اهای جنسیتی کا میکنناد
تصوراا الای را رر جامعه تدا م میبخشد .ازنظر ی این شیوه ناایو رارای کارکرر رر
جامعه است رر ا ع این شیوه ناایو رارای هدف سیاسای رر جهات تادا م کنتارل
تسلط مرران رر جامعه است.
ازنظر ا جنسیت بهصورا تصویری به اشکال مختلف رر گساتر تالیلااا رساانهای
برساخته می شور .گافان با طرح ایده «فرامناساکی شادن» معتقاد اسات نااایوهاای
جنسیتی رر تالیلاا ( سایر رسانههای تصاویری) باه ماا نشاان مایرهاد کاه مگوناه
تالیلاا به تاا اهاای جنسایتی برسااخت شاده باه لحاام اجتاااعی ،جنااه طایعای
میرهند از این تصوراا ال جنسایتی را تحایال مایکنناد .ازنظار ا نااایوهاای
جنسیتی رر مو عیتهای اجتااعی ،نه تنها سلسله مرات اجتااعی جنسایتی را تثایات
می کنند ،بلکه آن ها را به جور میآ رند (گاافان .)220 :1979 ،گاافان بارای تحلیال
الگوهای تصویری مربوط باه بازنااایی جنسایت رر تالیلااا شاو الگاوی تصاویری را
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مشخص مینااید که این الگوها زنان مرران به صوراهایی متاا ا بازناایی میگررند
حکایت از ناایو برتری مرران رر تالیلاا نسات به زنان رارر .شاامل شاو بخاو
است:
مناسکی شدن فرمانبری ،میزان نسای حضور ،رتاهبندی کاری ،شایوه لاا اشایا،،
عق نشینی ر انی حضور رر مو عیت خانوارگی (مکان کنو).
این شو الگو ،تصویری هستند شامل مکالااا گاتگوی بازیگران ناایشاوند .رر
این پژ هو از حد الگوهای تصویری باالتر رفته به نوع مکالااا توجه میشور ،مثالً رر
ابراز نگرانی ناتوانی ،پیشنهار رارن ،جل موافقت ،راشتن ضعیت مسالط  ...باه ناوع
گاتگو توجه میشور.
این ر نظریه مطرح شده رارای نقاط مشترک ررباره شیوه ناایو زناان مارران رر
رسانهها هستند:
 نشان رارن ضعیت مسلط مرران رر مقایسه با زنان
 حضور زنان هاراه کورکان رر خانه مرران رر بیر ن از خانه
 رتاهبندی شللی مرران زنان
 حضور بیشتر مرران نسات به زنان
 نگاه پدرساالرانه به شیوه ناایو
 نقاط زیر ر نظریه را بهعنوان مکال یکدیگر میبیند:
 مناسکی شدن فرمانبری که حکایت از تسلط مرران بر زنان رارر.
 عق نشینی ر انی که نشان از هدایت امور توسط مرران کنار نهاره شادن
زنان از مو عیت اجتااعی رارر.
 شیوه تااس با اشیا ،که نشانرهنده تولید کننده بورن مرران است.
 شخصیت اصلی رر رسانهها تالیلاا مرران هستند.
 صدای را ی موضوع آگهی که زنان را محد ر به آگهیهای خاناه لاوازم
خانگی میکند.
هاچنین رر تحقیقاتی که توسط محققان مختلاف صاورا گرفتاه ،باه ایان موضاوع
اشاره رارر که زنان تنها رر تالیلاا با موضوع خانگی فرا ررههای خانگی موار غذایی
بهداشتی -آرایشی بیشتر از مرران ظاهر میگررند مرران رر آگهیهاا باا موضاوعاا
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متاا ا ازجاله تجاری ،تاریحی  ...ظاهر میگررند رر هاه آگهیهاا نقاو غالا را
رارند.
منانچه رر تحقیقی نیز اشاره شد فرا انترین نوع آگهی که زنان رر آن حضور رارناد
رر ارتااط با سایل خانه آشسزخانه است (افشار نارری)27:1387،
بنابراین انتظار میر ر رر تالیلاا ایران نیز حضور بازیگر با توجه به جنسایت ی باا
موضوع آگهی نیز رابطه راشته باشد .هاچنین با توجه به موضوع آگهایهاا تااا تی رر
کلیشههای موجور رر آگهیها جور راشته باشد .بناابراین باا توجاه باه ایان ماارمو
نظری متلیرهای زیر استخراج گررید با توجه به این متلیرها رر پی تعیین کلیشههای
جنسیتی رر آگهیهای بازرگانی تلویزیون ایران هستی .
ب :رسانه

 -برجستهسازی

برجستهسازی یعنی ا لویتگذاری بر برنامهای خاص ،بدین معنا که رسانهها  ،موضوعاتی
که عامه مررم راجع به آن فکر کنند را با ارائه متونی خاص تعیین میکنند .گورا لناگ
اینگل لنگ برجستهسازی را اینگونه تعایر میکنند که رسانههای جاعی ،توجه را باه
موضوعاا خاصی سوق میرهند .آنان معتقدند که رسانههاا مادام موضاوعاتی را عرضاه
میکنند که نشان رهنده میزهایی است که توره مررم راجع به آنها فکر کنند ،بدانند
احساس کنند (سورین تانکارر.)328 :1381 ،
فرا گرری که طی آن رسانه هاای جاعای اهایات نساای موضاوعاا مختلاف را باه
مخاط انتقال میرهند .هر مه رسانهها اهایت بیشتری به موضاوع یاا ر یادار خاصای
بدهند ،مخاطاان اهایت بیشتری برای آن ائل میشاوند .عااارا "رساانههاا باه ماررم
نایگویند که مگونه بیندیشند ،لی به آنها میگویند که ررباره مه بیندیشند" جوهره
این نظریه است ( یندال ریگران .)374 :1376 ،برجستهسازی عاارا اسات از سااخت
آگاهی عاومی مرتاط با موضوعاتی که رر رسانههاای خااری رر ماورر آنهاا صاحات
نایشور .ر فرضیه بنیانی این نظریه که مانای بسیاری از تحقیقاا برجستهسازی است
عاارااند از:
 .1مطاوعاا رسانهها ا عیت را بازتا نایرهند .آنها ا عیت را از صاافیهاای
خور عاور میرهند.
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 .2تارکز رسانهها بر ر ی عده لیلی از موضوعاا سوژههاا ،باعا مایشاور تاا
عاوم مررم ،این موضوعاا را بسیار مه تر از سایر موضوعاا تلقی کنند.
 .3مانهای فرضی را مطرح کارر کاه رر آن برجساتهساازی ساه ا لویات را رر بار
میگیرر :ا لویت رسانهها ،ا لویت عاوم ،ا لویت سیاسای .هریا از ایان ساه
ا لویت سه بعد را شامل میشور.
 )1برای ا لویت رسانهها این ساه بعاد عااارااناد از ،مشاهور باورن ،موضاوع
ارزش
برجسته ازنظر مخاط
 )2ا لویت عاوم عاارا است از ،آشنا بورن (ررجه آگاهی عاوم از ی موضوع
معین) موضوع برجسته ازنظر شاخص مطلاو باورن (ساورین تانکاارر
.)355 :1381
ررباره استااره از برجستهسازی رر حیطه کلیشههای جنسیتی میتوان منین عناوان
ناور که رسانهها به افرار جامعه مایگویناد کاه بایاد بار طااق کلیشاههاای جنسایتی
بیندیشند زنان رر هاین ال ها ابلفه هستند.
 -نظریه کاشت

ازجاله نظریاتی که رر مورر درا رسانهها صحات میکنند میتوان باه نظریاه کاشات
گربنر اشاره راشت .نظریه کاشت معتقد است تلویزیون رر میان رسانههای مدرن ،مناان
جایگاه محوری رر زندگی ر زمره ما پیدا کررهاست که منجار باه غلااه آن بار "محایط
ناارین" ما شده پیامهایو رر ماورر ا عیات ،جاای تجرباه شخصای ساایر ساایل
شناخت را گرفتهاست .به نظر گربنر ،پیام تلویزیون از مندین جناه اساسای ،از ا عیااا
فاصله رارر اما به خاطر تکرار رائایاش نهایتاً بهعنوان ریدگاه مورر فاق جامعه پذیرفتاه
میشور .گربنر معتقد است که تلویزیون به لحام عاق ناوذ ابالمالحظاهاش ،نیار ی
فرهنگی درتاندی است ی تلویزیون را ابزاری رر رسات نظا تثایات شاده صانعتی
میراند که بجای تلییر ،تهدید یا تضاعیف نظاام سانتی با رهاا ،ارزشهاا رفتارهاا ،رر
خدمت حاظ ،ثثایت یا تقویت آنهاست (گاونتر .)310:1384 ،رر ایان نظریاه تااشاای
زیار تلویزیون موج پر رش رریافاتهاا برراشاتهاایی از ا عیات مایشاور کاه باا
جهانبینای عرضاهشاده رر برناماههاای تلویزیاونی هاااهنگی رارر لاذا مساتقیااً باا
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جامعهپذیری مرتاط است .گربنر ارعا میکند که تلویزیون یکی از نیر های جامعهپذیری
است (شرام .)490 :1996 ،اگرمه کاشت ،بیشتر رر توضیح خشونت جنایاا تلویزیونی
کاربرر رارر اما رر برخی موضوعاا ریگر مثل نگرشهای جنسیتی ه میتاوان از آنهاا
بهره برر .ازجاله تحقیقی با موضوع تحلیل تالیلاا باا ر یکارر نظریاه کاشات رر ژاپان
انجامگرفته میگوید .رر تالیلاا پخاوشاده از تلویزیاون ژاپان رر ر زهاای تعطیال 3
کاراکتر اصلی تصویر شده که عاارااند از :خانهراران زیاا آگاه ،رختران جوان جاذا
مشاهیر جوان زن .تحقیقاا رر نظریه کاشت زنان را باهصاورا گار ههاای اجتاااعی
حاشیهای نشان میرهد که کاتار بازنااایی مایشاوند رر جهاان نااارین تلویزیاون،
آسی پذیرترند (سایتو.1)59:2007 ،
فرضیات پژوهش

موضوعاا آگهی نیز صارق اسات از آناان باا عناوان فرضایاا

این فرضیاا به تاکی
فرعی یار شده است:
 .1میان جنسیت بازیگر موضوع آگهیها رابطه جور رارر.
 .2میان جنسیت موضوع آگهی شخصیت اصلی رابطه جور رارر.
 .3میان جنسیت بازیگر نحوه تااس با اشیا ،رابطه جور رارر.
 .4میان جنسیت بازیگر مناسکی شدن فرمانبری رابطه جور رارر.
 .5میان جنسیت بازیگر عق نشینی ر انی (هدایت کارها) رابطه جور رارر.
 .6میان جنسیت بازیگر نوع شلل رابطه جور رارر.
 .7میان جنسیت بازیگر میزان حضور رر مو عیتهای خاانواره رابطاه جاور
رارر.
 .8میان جنسیت صدای را ی موضوع آگهی رابطه جور رارر.

1. Saito
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مشاغل عرفاً مررانه

نو شغل

مشاغل عرفاً زنانه
مشاغل غیرجنسیتی
تعج از شرایط جدید
استقاال یا بدر ه

مناسکی شدن
فرمانبری

جل موافقت
ابراز ناتوانی
راشتن ضعیت مسلط
پنهان کررن مهره پشت رست

کلیشه های

جنسیت

جنسیتی رر

ق نشینی روانی

نگاه زیر مشای
پیشنهار رارن

آگهی

بستن مش هنگام غلیان
احساساا

خوراکی
بهداشتی -آرایشی
لوازم خانگی

موضو آگهی

تااس با اشیا،

لم

اشیاء

اپیدن منگ زرن
رستکاری تلییر رارن

آموزشی

رر ن خانه

خدماتی

بیر ن خانه

ارتااطی

ور در مو یت
انواده

رر ن خانه با فرزند
بیر ن خانه با فرزند
مکالاه تلانی رر خانه
مکالاه تلانی بیر ن از خانه

ش صیت اصلی

صدای راوی

روش تحقیق

با توجه به موضوع پژ هو ،بارای بررسای تااا ا رر نااایو جنسایت رر آگهایهاای
بازرگانی از ر ش «تحلیل محتوای کای» استااره شدهاست .بادینصاورا کاه ابتادا باا
توجه به متلیرهای پژ هو ،پرسونامه معکوسی طراحی سس براساس پرساوناماه
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آگهیهای مورر نظر تحلیل محتوا شدند .رر پرسونامه تحلیل محتوا هر ی از متلیرها
برای زنان مرران بهطور جداگانه محاساه شاارش میشوند تا از این طریق ،تاا اهاا
نابرابریها میان زن مرر مشخص گررر .احد تحلیل رر این پژ هو صحنه است کاه
گاهی ی آگهی تنها شامل ی صحنه گاهی مند صحنه میشور .احد ثات نیز افارار
بازیگر میباشند.
جامعه آماری این پژ هو شامل آگهیهای پخوشاده از نیااه فار ررین تاا خاررار
سال  1392که رر جامعه آماری این پژ هو ساعاا پربینناده  20تاا  23از ساه شااکه
سراسری پرمخاط شامل شااکه یا  ،ر ساه سایاا اسات .سارانجام  1937آگهای
ضاطشده که با کنار گذاشتن آگهیهای تکاراری ،آگهایهاای فا اد شخصایت اصالی
آگهیهای که شخصیت اصلی آن را انیایشنهای تخیلی یا کورکان تشاکیل مایرارناد،
سرانجام  197آگهی برای تحلیل بررسی با ی ماند.
جهت پایایی این پژ هو از توافق بین ر کدگذار استااره شدهاست باا اساتااره از
فرمول اسکاا ضری پایایی به رست آمد:
ررصدتوافقموررانتظار  −ررصدتوافقمشاهدهشده
ررصدتوافقموررانتظار 1 −

𝑃𝑃 ൌ

بهاینترتی با انتخا  15ررصد رارهها کدگذاری مجادر آنهاا توساط کدگاذاری
ریگری ،رر حد توافاق میاان ر مرحلاه کدگاذاری مشاخص شاد .ررنتیجاه هار نوبات
کدگذاری کامل بورهاست .هر ر کدگذاری مشابه ه باورهاسات  100ررصاد انطاااق
بین ر کدگذار بور.
متلیرهای پژ هو شامل مااهی زیر میباشد:
متغیرهای مستقل

جنسیت :جنسیت (زنانگی مررانگی) ی

مقوله کامالً فرهنگی است .رر ا ع آنچه فرر

را مرر یا زن میسازر برپایه وانین طایعی (زایو) رار رارر اما شیوههای مشخصی کاه
توسط آنها ی زن زنانگی یا ی مرر مررانگی خور را نشان میرهاد از فرهنگای باه
فرهنگ ریگر متاا ا است.
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موضو آگهی :منظور از موضوع آگهی ،محتوا مضاون اصلی پیام تالیلای اسات کاه

برای معرفی کاال یا خدماا مربوط به آن ،تهیه شده است .شامل آگهیهاای بهداشاتی
آرایشی (آگهی های مرتاط بهداشت ،ررمان ،پیشگیری از بیاااریهاا ،حااظ ساالمت)
کاالهایی که بهمنظور زیاایی ،لطافت آراستن ظاهر به کاار مایر ر .مانناد اناواع کارم،
عطر ارکلن کاالهایی مثل صابون ،شامسو ،انواع شویندهها پاککنندهها  ...میشاور.
آگهیهای خوراکی (شامل تالیغ کاالهای خوراکی است .مانند انواع ماکار نی ،بارنج ،تان
ماهی ،انواع تنقالا هاچنین انواع رسرها نوشیدنیها ماشنیها) ،آگهایهاای لاوازم
خانگی (شامل تالیغ سایلی که رر منزل استااره میشور مثل ماشین لااسشویی ،فرش،
یخچال ،انواع المپ ،انواع ابلاه تالون ،بااطری ،اناواع بلورجااا ،شیشاه  ،)...خادماتی
(آگهیهای مربوط به بان ها ،هتلهاا ،رساتورانهاا ،مکاانهاای تاریحای  ،)...ساایل
ارتااطی (آگهیهای مربوط به تلان هاراه اینترنت) آموزشی (آگهیهاای مرباوط باه
سایل کا ررسی کا آموزشی آگهیهای اخال ی) میباشد.
متغیر وابسته :کلیشههای جنسیتی

شا صهای کلیشههای جنسیتی

ش صیت اصلی آگهی :فرر ی است کاه نقاو اصالی را باه رلیال گاتگاو یاا راشاتن
تصویری غال رر آگهی بر صحنه تلویزیون رارر.

صدای راوی :گویندهای است که باهعناوان توضایحرهناده محصاول ،خادماا غیاره

صحات میکند تصویر ندارر صرفاً صدای ی پخو میگررر.
ور در مو یت انوادگی :یافتن الگوی حضور ر جن

رر ن خانه هاراه فرزندان یا بیر ن از خانه است.

رر مو عیتهاای مختلاف

ق نشینی روانی :عق نشینی ر انی یا مجاز یکی از ابعار ناایوهای جنسیتی اسات

که رر آگهیهای بازرگانی زنان بایو از مارران رر حاال انجاام کانوهاای نشاان راره
شدهاند که مصاریق عق نشینی ر انی یا مجاز است آنان را خاارج از ضاعیت فعاالناه
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کنو نشان میرهد .مؤلاههای مربوط به عق نشینی ر انی شامل بساتن مشا هنگاام
لیان احساساا ،پنهان کررن مهره پشت رستها ،پیشنهار رارن یاا معرفای فارا رره
نگاه کررن زیرمشای میشور.
شیوه تماس با اشیاء :بهاین مسئله اشاره رارر کاه رر تصاا یر تالیلااتی رساانههاای

بصری زنان مرران رر تااس با اشیا ،مه عالی را از خور به ناایو میگذارند شاامل
اپیدن منگ زرن ،لا نوازش گونه ،رستکاری شکل رارن؛ میشور.
نو شغل بازیگر آگهی :به این مسئله اشاره رارر که هر ی

از باازیگران باا توجاه باه

جنسیت خور رر کدامی از مشاغل به ایاای نقاو مایپررازناد .مشااغلی کاه نیااز باه
تخصص رارر یا مشاغل ساره شامل سه رسته مشاغل میشور:
 .1مشاغل عرفاً مررانه :مشاغلی که معاوالً متعلق به مرران رانساته مایشاور
مانند تاجر ،معامالا ملکی ،رئی اراره ،مدیر ،صااح کاار ،ارباا  ،کاارگر
ساره ماهر ،مهندس ،معااار ،عتیقاهفار ش ،پزشا  ،کیال ،شایایران،
پژ هشگر ،پر فسور ،کیل ،نظامی رالل.
 .2مشاغل عرفاً زنانه :مشاغلی که معاوالً متعلق به زنان رانسته میشور مانناد
خدمتکار ،فالگیر ،معل  ،منشی ،مشااغل رفتاری ،پرساتار خاناهرار (زنای
مشلول انجام کارهای منزل).
 .3مشاغل عرفاً غیر جنسیتی :مشاغلی که معاوالً به جن خاصی تعلق ندارر:
1
نویسنده ،ر زنامهنگار ،هنرمند ،طراح.
ور در آگهی :به این مسئله توجه رارر که کدام جنسیت بیشتر رر آگهیهاا حضاور

رارند.

 .1طاقهبندی مشاغل به مشاغل عرفاً زنانه ،مررانه غیرجنسی از پژ هشی که رر سال  1384با عنوان جنسیت رر فیل های
سیناایی توسط آ ای مهدی سلطانی انجام شده ،استااره گررید.
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مناسکی شدن فرمانبری :مناسکی شدن فرمانبری به این موضوع اشاره رارر کاه باا

توجه به جنسیت ،افرار مه رفتارهایی را از خور نشان میرهند ،رفتارهاایی کاه نشاان از
تسلط بر امور رارر ،یا رفتارهایی که نشان از رلجویی عر س گونه اسات .مؤلااههاایی
که ذیل این ماهوم میتوان به کار برر عاارا است از :جل موافقت ،ابراز ناتوانی اباراز
نگرانی ،استقاال بدر ه کررن ،تعج زیار از شرایط تلییراا (ناآگااهی از تلییاراا)،
راشتن ضعیت مسلط.
یافتههای تحقیق
جنسیت و

ور در آگهی

یافتههای مربوط به جنسایت باازیگر حضاور رر آگهای شاامل اطالعااا جادا ل زیار
میباشد.
جدول  .1میزان حضور زنان مرران رر آگهیها

جنسیت

فرا انی

مرر

179

زن

کل

95

274

ررصد
34.7
65.3
100

هاانطور که رر جد ل مشاهده مایگاررر حضاور مارران رر آگهایهاای بازرگاانی
نزری به ر برابر زناان اسات .جنسایت باازیگر مشاخصکنناده حضاور ی رر آگهای
میباشد .نتیجه پژ هو رر جهت هاسویی با نظریاه تاامان گاافان پاژ هوهاای
خارجی راخلی است که از برتری حضاور مارران نساات باه زناان رر آگهایهاا خاار
میرهد.
گافان این حضور بیشتر را نشان از ا تدار کاتر زنان درا مرران میراند .تاامان
این مسئله را به جور نظام پدرساالری رر جامعه مرتاط میسازر .ناایو کاتر زناان رر
آگهی رر حقیقت نشانگر نابرابری جنسیتی است .تامان ارعاا مایکناد باا نشاان رارن
اکثریت اطع مرران رر هاه انواع برنامههای تلویزیونی رر ا ع به جامعه میگویند زناان
آن درها ه مه نیستند.
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جنسیت و موضو آگهی
جدول  .2رابطه میان جنسیت حضور رر انواع آگهی
حضور رر آگهی

جنسیت

تعدار

بهداشتی -آرایشی

23

لوازم خانگی

13

ارتااطی

خوراکی

خدماتی

آموزشی
کل

زن

ررصد

تعدار

17.9

41

24.2

17

28

13.7

16

مرر

15.6

22.9

18

16.8

ررصد

10.1
20.1

36

18

18.9

34

18.9

95

100

179

100

8.5

8

12.3

22

K =5.114 df=5 P=0.402
2

زنان رر مقایسه با مرران بیشتر رر آگهیهاای بهداشاتی -آرایشای ( 24.2ررصاد)
لوازم فرآ رره های خانگی ( 13.7ررصد) خور را نشان مایرهند(حضاور زناان رر ایان
آگهیها حد راً  1.5برابر مرران است رر مقابل مرران رر آگهیهایی با موضوع خادماتی،
خوراکی آموزشی حضور رارند رر آگهیهای ارتااطی میزان حضور زنان مرران برابر
است ،این رابطه را به لحام معنارار ناورن نایتوان تعای رار.
جنسیت و

ور به نوان ش صیت اصلی
جدول  .3توزیع نسای حضور زنان مرران
رر آگهیها بهعنوان شخصیت اصلی

جنسیت

فرا انی

مرر

175

زن

کل

73

248

ررصد
29.4
70.6
100
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رر انواع آگهی ها شخصیت اصلی را مرران تشکیل میرهند حضور زناان باهعناوان
شخصیت اصلی بسیار اندک است .شخصیت اصلی به مسئله حضاور ماؤثر طاوالنی رر
آگهی اشاره رارر .براساس یافتهها رر این پاژ هو مارران بیشاتر از زناان رر آگهایهاا
بهعنوان شخصیت اصلی ظاهر میگررند .از مجاوع  248شخصیت اصلی رر آگهایهاای
بازرگانی  29.4ررصد زنان  70.6ررصد آن را مارران تشاکیل مایرهناد .نتیجاه ایان
پژ هو رر هاسویی با نظریه تامان پژ هوهای اشاره شده است که از برتری مرران
بهعنوان شخصیت اصلی رر آگهیها خار میرهد ،نه تنها زنان رر آگهیها حضاور کاای
رارند بلکه رر این حضور ک نیز رر نقو حاشیهای ظاهر میگررند.
بااهبیااانریگاار ،هرمنااد ررمجاااوع زنااان ماارران رر تالیلاااا بیشااتر بااهصااورا
مصرفکننده نشان راره میشوند ،بااین جور زنان بیو از مرران بهصورا مصرفکنناده
مرران بهعنوان کارشناس ظاهر میگررند.
جنسیت ش صیت اصلی و موضو آگهی
جدول  .4رابطه میان جنسیت بازیگر حضور بهعنوان شخصیت اصلی
شخصیت اصلی

موضوع آگهی

با توجه به موضوع آگهی
تعدار

بهداشتی -آرایشی

19

لوازم خانگی

12

ارتااطی

11

خوراکی

خدماتی

آموزشی
کل

14
11
6

73

زن

ررصد

تعدار

19.2

39

15.1

35

8.2

22

26

16.4

15.1
100

27
18
34

175

مرر

ررصد
15.4
22.3
10.3
20

19.4
12.6
100

K =7.044 df=5 P=0.217
2

هرمند طاق آزمون کای اسکوئر ،فرضیه پژ هو که مانی بر رابطاه میاان جنسایت
شخصیت اصلی آگهی موضوع آگهی است تثیید نایشور لذا ابلتعای نخواهد باور،
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لی زنان بیشتر رر آگهیها با موضوع بهداشتی -آرایشی فرا ررههای خانگی بهصاورا
شخصیت اصلی ظاهر میشوند این رر جهت هاسویی با نتاایج پاژ هوهاای خاارجی
مورر اشاره است.
جنسیت و شیوه تماس با اشیاء

شیوه تااس با اشیا ،به این مسئله اشاره رارر که ،کنشگران با توجه به جنسیت خاور رر
برخورر با اشیا ،مه عالی را انجام میرهند.
جدول  .5رابطه میان جنسیت بازیگر شیوه تااس با اشیا ،رر آگهیها
شیوه تااس با اشیا،

جنسیت

ررصد

تعدار

22

78.6

5

6.2

اپیدن منگ زرن

0

0

39

46.9

رستکاری شکل رارن

6

21.4

39

46.9

کل

28

100

83

100

لا

نوازش گونه

تعدار

زن

مرر

ررصد

K2=61.832 df=2 P=0.000 Cramers v=0.746

با توجه به آزمون کای اسکوئر با  95ررصد اطاینان تاام فرضایاا اصالی فرعای
مربوط به جنسیت شیوه تااس با اشیا ،تثیید گررید.
زنان رر آگهیهای بهداشتی -آرایشی ،خوراکی رر بیشترین شیوه تااس با اشایا ،باه
لا نوازش گونه اشیا ،پرراختهاند .اما رر ارتااط با آگهیهای خدماتی زناان باهصاورا
مسا ی به لا نوازش گونه رستکاری ا ادام نااورهاناد .رر آگهایهاای خاوراکی
ارتااطی تنها شیوه تااس با اشیا ،که زنان به ناایو گذاشتهاند لا نوازشگونه اسات.
این رر حالی است که رر هاه انواع آگهیها رر مرران کاترین شیوه تااس باا اشایا ،باه
لا نوازشگونه تعلق رارر .رر آگهیهای خوراکی ،خدماتی آموزشی مرران هرگاز رر
حین انجام این عال نشان راره نشدهاند.
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گافان ررباره منگ زرن اپیدن رر رسانهها اشاره میکناد کاه زناان رر تالیلااا
هرگز به اپیدن منگ زرن اشیا ،نایپررازند .رر مورر آگهیهای بازرگاانی ایاران نیاز
منین است زنان هرگز این عال را از خور نشان نایرهند .ررحالیکه رر مارران ایان
عال زیار به ناایو گذاشته میشور.
رر زمینة رستکاری شکل رارن زناان کاتار حاین انجاام ایان عاال باه نااایو
ال باه ایان عاال ماااررا
ررمیآیند رر آگهیهای خاوراک ی ،ارتاااطی آموزشای اصا ً
نای رزند .رر مقابل این شیوه عال (رساتکااری شاکل رارن) بیشاتر رر مارران ر
میرهد (اگرمه رر این مورر آگهیهای خدماتی ی استثنا ،محسو میشور).
این شیوه متاا ا رر تااس با اشیا ،ازنظر گافان حااکی از ایان اسات کاه زناان رر
برخورر با اشیا ،رر پی کس لذا رستیابی به ح لطافات هساتند .زناان باهصاورا
انسانهایی به ناایو ررمیآیند که رر پای ظواهرناد کاتار رر جساتجوی تلییرناد،
مرران رر پی تلییر رارن تولید محصوالا خادماا جدیاد هساتند کاتار رر پای
کس لذااند .مرران برای کار زندگی بهتر آسایو سایرین تالش میکنند از های
تالشی از هی کوششی برای راحتی خانواره فر گذار نایکنند.
شاید بتوان منین گات که این شیوه ناایو سا تدا م کلیشهای میگررر که زنان
مرران را بهصاورا انساانهاایی
را بهصورا انسانهای سطحی لذاگرا راحتطل
خالق تولیدکننده به ناایو میگذارند.
آگهیهای بازرگانی ایران از طریق ناایو شیوههای خاص تااس با اشایا ،توساط ر
جن  ،تاا اهای جنسیتی را برمیسازر از این طریاق مناساااا جنسایتی سانتی را
بازتولید میکنند .رر اینجا نحوه تااس با اشیا ،بهمنزلة مناسکی ررمیآیاد کاه افارار ر
جن از خالل آنها مررانگی زنانگی خور را به ناایو میگذارند.
جنسیت و مناسکی شدن فرمانبری

گافان رر ارتااط با مناسکی شدن فرمانبری بیان میکند ،شیوه نااایو زناان مارران
رر آگهیها رر ارتااط با اینکه کدام جنسیت کنترل ریگران را بر عهده رارر یا باهصاورا
کاراکتر عر س گونه به ناایو ررآید متاا ا است.
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جدول  .6رابطه میان جنسیت بازیگر مناسکی شدن فرمانبری رر آگهی بازرگانی
مناسکی شدن فرمانبری

جنسیت

جل موافقت

ابراز ناتوانی نگرانی

راشتن ضعیت مسلط

تعج از شرایط جدید

استقاال یا بدر ه کررن
کل

تعدار
28
32
7

زن

ررصد

تعدار

31.4

14

27.4
6.9

20

19.6

102

100

15

14.7

11
61
9
3

98

مرر

ررصد
11.2
14.3
62.2
9.2
3.1

100

K =69.651 df=4 P=0.000 Cramers v=0.458
2

با توجه به آزمون کای اسکوئر با اطاینان  95ررصد فرضیه اصلی فرضایاا فرعای
مربوط به رابطه جنسیت مناسکی شدن فرمانبری رر این پژ هو تثیید میگررر.
یافتههای پژ هو ازنظر مناسکی شدن فرمانبری رر جهت هاسویی با نظریه گافان
است که بار ماناای آن زناان بیشاتر رفتارهاای فر رساتانه رر تالیلااا از خاور نشاان
میرهند .زنان رر تالیلاا بیشاتر از خاور کانوهاایی مانناد نگرانای نااتوانی ،جلا
موافقت ،نداشتن ضعیت مسلط ،تعج شدید از تلییراا ضعیت جدیاد ،اساتقاال
بدر ه نشان میرهند .مرران بیوتر ضعیت مسلط را از خاور بار ز مایرهناد .ایان رر
حالی است که رر آگهیهای خدماتی ،ارتااطی آموزشی بیو از ی مؤلااه کاه انجاام
رارن آنان با رفتارهای فر رستانه رر پیوند است ،توسط مرران به نااایو ررناایآیاد
مؤلاههای رفتاری هاچون استقاال یا بدر ه تعج از شرایط تلییراا جدیاد نساات
به سایر مؤلاهها را کاتر به ناایو میگذارند .رر انواع آگهیهاا باا موضاوعاا مختلاف،
مرران رر بین مؤلاههای مناسکی شدن ،رر بیو از  50ررصد از خاور ضاعیتی کاه رر
آن مسلط هستند را به ناایو میگذارند ررآگهایهاای خادماتی ایان ررصاد باه 80
میرسد.
رر مقابل بیشترین حالت راشاتن ضاعیت مسالط رر زناان مرباوط باه آگهایهاای
آموزشی است که به  14.4ررصد میرسد این کنو (عال) برای زناان رر آگهایهاای
خاادماتی ارتااااطی اص االً بااه ناااایو ررنااایآیااد .رر حقیقاات ایاان شاایوه ناااایو
بهعک العالهای زنان رر برابر رفتارهای کنتارلجویاناه اشااره رارر کاه باا رفتارهاایی
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رلجویانه عر س گونه به رفتارهای جدی مرران پاسخ مایرهناد .ایان شایوه نااایو
سا تدا م کلیشههایی میشور که رر آن مرران بهعنوان افراری رارای ا تادار مسالط
نشان راره میشوند زنان بهصورا افراری که تحت کنترل ریگاران ارار رارناد تاابع
مررانند مرران آنها را تحت انقیار خور رارند .بادین ترتیا آگهایهاا محالای بارای
برساخت بازتولید تاا اهای جنسیتی میشور.
جنسیت و ق نشینی روانی

عق نشینی ر انی یا مقاول به میزان کنارهگیری از ضعیت فعاالنه کنو اشاره رارر ،که
رر آگهیهای بازرگانی توسط زنان مرران به ناایو ررمیآید.
جدول  .7رابطه میان جنسیت عق نشینی ر انی رر آگهیهای بازرگانی
نوع کنو

جنسیت

نگاه زیرمشای

پنهان کررن مهره پشت رست

بستن مش هنگام لیان احساس،
خش ...
پیشنهار رارن
کل

تعدار

زن

ررصد

تعدار

18

18.8

1

26

27.1

9

مرر

ررصد
12.9
1.4

41

42.7

10

14.3

11

11.5

50

71.4

96

100

70

100

K =59.940 df=3 P=0.000 Cramers v=0.599
2

با توجه به آزمون کای اسکوئر با  95ررصد اطاینان فرضیه اصلی فرضیاا فرعای
مربوط به جنسیت بازیگر عق نشینی ر انی رر این پژ هو تثیید نتایج زیر استخراج
گررید.
تاا ا مشاگیری رر آگهی هاای بازرگاانی میاان شایوه نااایو زناان مارران رر
خصوص عق نشینی ر انی جور رارر .مرران رر آگهیها بهگونهای بازناایی میشوند که
هدایت امور را به عهدهرارند زنان به انجام کنوهایی مانند پنهان کاررن مهاره پشات
رست ،نگاه زیرمشای ،بستن مش هنگام لیان احساساا مایپررازناد کاه آناان را رر
مو عیتهای مناعالنه تابع ریگران نشان میرهد .این اعاال کنوها رر مرران بسیار
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نامیزتر از زنان به تصویر کشیده میشور .رر آگهیهای لوازم خانگی ،خدماتی ،ارتاااطی
آموزشی حتی یکی از این اعاال توسط مرران هرگز باه تصاویر کشایده نشاده اسات.
مؤلاه پنهان کررن مهره پشت رست رر مارران کاتار از ساایر مؤلااههاا ر راره رر
بعضی از آگهیها اصالً ر نداره است .مرران رر بین مؤلاههاای عقا نشاینی ر انای رر
انواع آگهیها بیشتر به پیشنهار رارن معرفی کااال امکانااا جدیاد مایپررازناد کاه
ررصد این عال رر انواع آگهیها به بیو از  60میرساد رر آگهایهاای خادماتی باه
 90.2میرسد.
باید توجه راشت این شیوه ناایو سا تدا م این اندیشه میگررر که زنان ازلحاام
ر حی فیزیکی به ریگران ابستگی رارند رر مو عیتهایی نشان راره میشوند کاه رر
کنترل احساساا خور ناتوان مضطر اند .این شیوه رر آگهیهاای بازرگاانی رر جهات
هاسویی با نظریه گافان است که آگهیها را به ابزاری برای بازتولید مناسااا جنسایتی
سنتی پدرساالرانه تادیل کرره است.
جنسیت و نمایش بهصورت شاغل

گافان تامان رر نظریههای خور به تاا تی که رر بین ناوع شالل جنسایت باازیگر
جور رارر اشاره کررهاند  .معتقدند زن یا مرر بورن بر ناوع شاللی کاه فارر رر رساانه
ظاهر میگررر ،مؤثر است.
جدول  .8توزیع نسای ناایو اشتلال با توجه به جنسیت

جنسیت

فرا انی

ررصد

مرر

90

72

زن

کل

35

125

28

100

هاانطور که مشاهده میشور از مجاوع  125صحنه که رر آن باازیگران باهصاورا
شاغل به ناایو ررآمدهاند ،تنها  28ررصد آن مربوط به زنان بوره است  72ررصد آن
مربوط به مرران میباشد .ازنظر تامان این شیوه ناایو ساا ناریاده گارفتن جایگااه
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ا عی زنان رر جامعه نقو آنان رر توسعه پیشرفت است ،رر جهت هاسویی با آنچه
ا آن را فناسازی ناارین زنان رر رسانه مینامد ،است.
جنسیت و نو شغل

یافتههای مربوط به جنسیت بازیگر نوع شلل اطالعاا جد ل زیر را رر بر میگیرر.
جدول  .9رابطه میان نوع شلل جنسیت
جنسیت

نوع شلل

تعدار

ررصد

تعدار

21

60

0

35

100

مشاغل عرفاً مررانه

3

مشاغل غیر جنسیتی

11

مشاغل عرفاً زنانه
کل

زن

8.6

31.4

73
17
90

مرر

ررصد
81.1
0

18.9
100

K =66.066 df=2 P=0.000 Cramers v=0.775
2

با توجه به آزمون کای اسکوئر با  95ررصد اطاینان فرضیه اصلی فرضیاا فرعای
مربوط به جنسیت نوع شلل رر پژ هو تثیید نتایج زیر استخراج گررید.
رر تالیلاا تلویزیون ایران ،مرران زنان رر ارتااط با شلل حرفه بهطاور متااا تی
به تصویر کشیده میشوند .زنان بیشتر رر مشاغل عرفاً زنانه کاه حااکی از مرتااه شاللی
پایینتر زنان نسات به مرران است باه نااایو ررمایآیناد مارران بیشاتر باهصاورا
کارشناس ،متخصص ،رکتر مهندس که انجام آنهاا نیازمناد مهاارا تخصاص زیاار
است ظاهر میگررند.
زنان رر انواع آگهیها رر مشاغل عرفاً زنانه بیو از مشاغل ریگار باه تصاویر کشایده
میشوند .رر آگهیهای بهداشتی -آرایشی ،خوراکی ،خادماتی آموزشای بااالترین ناوع
شللی که زنان رر آن به ناایو ررآمدهاناد مشااغل عرفااً زناناه مانناد پرساتار ،منشای،
مشاغل رفتری معل (بیو از  50ررصد) است .رر آگهیهای لوازم خانگی ،زنان تنهاا
رر مشاغل عرفا ًا زناناه حضاور رارناد رر مشااغل عرفا ًا مرراناه غیرجنسایتی ظااهر
نایشوند.
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این رر صورتی است که مرران رر هی ی از آگهیها رر مشاغلی که عرفااً باه زناان
تعلق رارر (پرستاری ،خدمتکاری  )...ظاهر نایشوند .رر ارتااط با مشاغل عرفااً مرراناه
رر آگهیها با موضوعاا مختلف ،مرران بیو از  70ررصد رر ایان ناوع مشااغل حضاور
رارند .ررحالیکه زنان رر آگهیهای خوراکی ،لوازم خاانگی ارتاااطی اصاالً رر مشااغل
عرفاً مررانه (پزش  ،استار رانشگاه ،کیل نظامی) ظاهر نایگررند.
شاید بتوان این عدم ناایو مرران رر مشاغل عرفاً زنانه را اینگوناه بیاان نااور کاه
این شیوه ناایو باع ایجار این پنداشت میگررر که اگرمه زنان ماکن است با ساعی
کوشو به جایگاه باالتر که هاان تصدی مشاغل مررانه جایگاه مارران اسات رسات
یابند اما مرران هرگز از رتاه خور تنزل نااییابناد باه حاد رتااه زناناه عقا نشاینی
نخواهند راشت.
این نتایج بیانگر این است که رر آگهیها با جنسیتی کررن مشااغل زناان مارران،
تاکی جنسیتی مشاغل تثیید تقویت میشور با این تاکی نوعی بازتولید مناسااا
شللی سنتی بر پایه جنسیت ارامه مییابد.
جنسیت و

ور در مو یت انواده

گافان به مکان کنو حضور رر محیط خانه با توجه به جنسیت بازیگر بهعناوان یکای
از کلیشهها که از طریق رسانه تالیلاا تدا م مییابد توجه راشته است.
جدول  .10رابطه میان جنسیت حضور رر مو عیت خانواره
مکان کنو

جنسیت

ررصد

تعدار

21

12

148

60.9

حضور رر بیر ن خانه هاراه فرزند

17

9.7

14

5.8

مکالاه تلانی رر بیر ن خانه

5

42

17.3

حضور رر خانه

حضور رر بیر ن خانه

حضور رر خانه هاراه فرزند
مکالاه تلانی رر خانه
کل

تعدار

زن

مرر

76

40
16

175

43.4

27

22.9

8

9.1

4

2.9

100

243

ررصد
11.1
3.3
1.6

100

K =1.242 df=5 P=0.000 Cramers v=0.631
2
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با توجه به آزمون کای اسکوئر با  95ررصد اطاینان فرضیه اصلی فرضیاا فرعای
مرتاط با جنسیت حضاور رر مو عیات خاانواره رر ایان پاژ هو تثییاد نتاایج زیار
استخراج گررید.
یافتههای پژ هو حضور بیشتر مرران را رر بیر ن از خانه زنان را رر رر ن خاناه
هاراه فرزندان نشان مایرهناد  .زناان بایو از مارران باه هااراه فرزنادان باه نااایو
ررمیآیند ،اما هاراهی مرران با فرزندان بیشتر بیر ن از خانه است.
رر ارتااط با مکان مکالاه تلانی نیاز زناان بایو از مارران رر ن خاناه باه مکالااه
میپررازند مرران بیشتر مکالااا خور را خاارج از خاناه انجاام مایرهناد .مارران رر
آگهیهای خدماتی ،لوازم خانگی خوراکی هرگاز رر راخال خاناه رر حاال مکالااه باه
تصویر کشیده نشدهاند .رر مقابل زنان رر آگهیهاای لاوازم خاانگی خاوراکی تنهاا رر
راخل خانه رر حال مکالاه تلانی نشان راره شدهاند.
شاید بتوان رلیل این شیوه تصویرسازی را این رانست که آگهیها رر پی القاای ایان
اندیشهاند که مکالااا تلانی مرران مربوط به کارها رارهای مها اجتاااعی شاللی
میباشد.
این شیوه ناایو رر جهت تدا م کلیشههای سنتی موجاور اسات کاه فضاای رر ن
خانه به زنان تعلق رارر .این نتیجه باا بررسای جنسایت رر آگهایهاای بازرگاانی رر
پژ هوهاه جهتست .با تثکید بر نقو زنان رر کسوا مارری ،هاسری خانهراری کاه
نقو اصلی تثثیرگذاری رر خانواره جامعه است ،به نظر میرسد که تقسی تاکیا
جنسیتی حوزههای زیست کنو اجتااعی رر حقیقت ناریده گرفتن ا عیاتی است که
رر آن زنان رر پستها مسئولیتهای اجتااعی ایاای نقو مایکنناد .انتظاار مایر ر
آگهیها با توجه به جایگاه ،نقو مسئولیتهای اجتااعی زناان ها سااخته شاوند تاا
ریدی ا عگرایانهتر را ارائه رهند.
تامان رراینباره معتقد است رسانهها با محد ر کررن زنان رر خانه میخواهند به ما
بگویند سرنوشت زنان جز این نیست با ناریده گرفتن زن رر محل کار تصادی اناواع
مشاغل ،ظایف اجتااعی آنان را نامیز جلوه رهند.
گافان بیان میکند ارائه تصویر زنان رر محیطهای محد ر باه خاناه خاانواره رر
مقابل حضور مرران رر محیطهای بیر ن از خانه محیطهای کااری تقسای جنسایتی
حوزهها را نشان میرهد.
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جنسیت و صدای راوی

صدای را ی به این مسئله میپررازر که مه کسی گویندگی آگهای را بار عهاده رارر .رر
ابتدا صدای را ی را بهصورا کلی رر نظر گرفتاه ساس باا توجاه باه موضاوع آگهای
بررسی خواهی کرر که آیا میان موضوع آگهی جنسیت گوینده رابطه جور رارر یا خیر.
رر زیر جد ل مربوط به توزیع فرا انی صدای را ی ارائه میگررر.
جدول  .11فرا انی صدای را ی
فرا انی
37
175
212

جنسیت
زن
مرر
کل

ررصد
17.5
82.5
100

یافتههای پژ هو ،هاانند پژ هوهای گذشاته از برتاری صادای را ی مارر بار زن
اشاره رارر .از مجاوع  212صدای را ی رر آگهیها  82.5ررصد آن متعلق به مرران
تنها  17.5ررصد متعلق به زنان است.
یعنی رر مقایسه با زنان ،مرران بیشتر سخنگو هساتند مطاالای رر تثییاد مزیات
محصول /خدماا آگهی شده بیان میکنند .ررصورتیکه از زنان کاتر بهعناوان ساخنگو
استااره میشوند بیشتر بهصورا تصویری نشان راره میشوند.
جنسیت و صدای راوی به ت کیک موضو
جدول  .12رابطه میان جنسیت صدای را ی به تاکی
جنسیت

موضوع آگهی
بهداشتی -آرایشی
خوراکی
لوازم خانگی
خدماتی
ارتااطی
آموزشی
کل

تعدار
11
7
5
7
5
2
37

زن

ررصد
29.7
18.9
13.5
18.9
13.5
5.4
100

موضوع
مرر

ررصد
تعدار
14.8
26
20.6
36
10.9
19
22.9
40
19.4
34
11.4
20
100
175
K2=5.878 df=5 P=0.318
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میان جنسیت موضوع آگهی ،ارتااط معناراری جور ندارر .لذا ابالتعاای نیسات
لی رر ارتااط با این تحقیق هاانطور که مشاهده میشور از مجاوع آگهیهایی کاه رر
آن زنان به گویندگی پرراختهاند 29.7 ،ررصد آگهای بهداشاتی -آرایشای 18.9 ،ررصاد
آگهی خوراکی 13.5 ،ررصد آگهی لاوازم خاانگی 18.9 ،ررصاد خادماتی 13.5 ،ررصاد
آگهی ارتااطی 5.4 ،ررصد آگهی آموزشی تعلق رارر .از مجاوع آگهی که صادای را ی
رر آنها متعلق به مرران اسات 14.8 ،ررصاد آگهای بهداشاتی -آرایشای 20.6 ،ررصاد
آگهی خوراکی 10.9 ،ررصد آگهی لاوازم خاانگی 22.9 ،ررصاد آگهای خادماتی19.4 ،
ررصد آگهی ارتااطی  11.4ررصد آگهی آموزشی است.
بر طاق نتایج ،زنان بیو از مرران رر آگهیهای بهداشتی -آرایشی لوازم خانگی به
گویندگی میپررازند .برخالف آنچه رایر رر پژ هو خویو به آن رستیافت که مارران
بیشتر رر آگهیهای بهداشتی -آرایشی به گویندگی مایپررازناد زناان رر آگهایهاای
خوراکی.
نتیجهگیری

یافتههای پاژ هو نشاانرهناد تصویرساازی متااا ا از زناان مارران اسات .ایان
تصویرسازی رر راساتای تقویات کلیشاههاای نقاو جنسایت رر آگهایهاای بازرگاانی
میباشد .این کلیشهها به دری وی هستند کاه رای موضاوع آن ،یعنای صارفنظار از
اینکه موضوع آگهی میست ،رر هاه انواع آن ،بازتولید مایشاور .بناابراین باا توجاه باه
موضوع آگهیها تلییری رر شیوه ناایو زنان مارران ر ناایرهاد .رر هااه اناواع
آگهیها کلیشههای موررسنجو به وا خور با ی میمانند.
رسانه ،با شیوه ناایو متاا تی که از زنان مرران ارائاه مایرهاد ،تاالش مایکناد
نگرش جهانبینی خاصی از نقوهای جنسیتی را رر ذهن مخاطااان تثایات کناد .رر
نظریههای فاینیستی تامان گافان این شیوه به ناایو ررآمدن زنان هاان میازی
است که تامان از آن بهعنوان فنای ناارین زنان یار میکناد ،اینکاه زناان منافعشاان
زندگیشان به نحوه شایستهای رر رسانهها بازناایی نشده است.
طاق نتایج پژ هوهای الی تالیلاا بازرگاانی نساات باه ساایر فعالیات رساانه رر
الگوسازی ایجار مارمو برای زندگی زنان نقو مهای رارر .لذا این شایوه نااایو از
جنسیت رر آگهیها ،ارزشهای فرهنگی ناخورآگااهی را رر اذهاان مایساازر تقویات
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ماایکنااد کااه براساااس آن ،تواناناادیهااای علاای ،مرتاااههااای باااالی شااللی ،اادرا
تصای گیری تشخیص ررست ،عقالنیت سایر یژگیهای برتر را باید رر مرران سراغ
گرفت .این مسئله باع تقویت مو عیت نابرابر معناساازی اجتاااعی رر جهات تقلیال
نقو پایگاه زنان رر جامعه میگررر که نهایتااً مایتواناد مسائله توساعه جامعاه را باا
مشکل ر بر کند.
با توجه به تلییراا عادهای که رر جایگاه مسئولیتهای اجتااعی زنان رر جامعاه
صورا گرفته پیشرفتهایی که زنان رر مقوالتی مانند تحصایل ،شالل  ...راشاتهاناد،
سازگاری آگهی با رگرگونی های پیرامون ضر ری اسات .آگهایرهنادگان کارشناساان
تالیلاتی با ید نگاهی علای باه رگرگاونی پیراماون خاور راشاته باشاند از تادا م ایان
کلیشهها از طریق آگهی بازرگانی خورراری ناایند .رر غیر این صورا نوعی شکاف باین
آگهیهای تلویزیونی با توجه به ارزشها هنجارهایی که رر ارتااط با نقشهای جنسایتی
به ناایو میگذارند ا عیت جامعه حاصل خواهد شد.
ازآنجاییکه تالیلاا تلویزیاون رر فرهناگساازی ایجاار ثاات معاانی تعااریف
مشخص ،نقو مستقی رارر باید به یژه رر مسئله توسعه هاهجانااه کشاور موررتوجاه
جدی رار گیرر.
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