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چکیده

تحقیق حاضر به مطالعه تطبیقی بازنمایی زن در دو شبکه ،سه سیما و  Gem Tvمیپرردازد .بررا
رسیدن به این مقصود ،از نظریهها بازنمایی ساختار  ،فمینیسرتی لیبررا  ،الگرو تحیییری فرافمن و
کییشهها جنسیتی میشل بر مبنا روش تحییل محتوا و پرسشنامه معکوس استفاده شدهاسر ..جامعره
آمار مورد نظر در این تحقیق  041آفهی بازرفانی پخششده از شبکهها سره سریما و - Gem Tv
(باحضور مستقیم و غیرمستقیم زن) در ساعات  01تا  32طی ماهها بهمن و اسرفند  0233و فرروردین،
اردیبهش ،.خرداد و تیر  0232اس ..آمارها بهدس .آمده در نهای .نشان میدهرد ،شربکه سره ،ضرمن
نشان دادن نقشها کییشها زنان ،درصدد ایجاد تغییرات در بازنمایی آنان بوده و شربکه ،Gem Tv
در تالش برا نشان دادن زنان به دور از نقشها کییشها اس ..در هرر دو شربکه ،از زنران تنهرا بره
عنوان عامیی برا جذب مخاطب استفاده نشده اس..
واژگاا ک یدیاا  :زن ،تبییغرررات بازرفررانی ،برررا زنمرررایی ،شررربکه سرره سررریما.Gem Tv ،
مقدمه

در کشور ما مساله زنان و خانواده ،یکی از مهمترین مسایل جامعه در سه سرط اتتصراد ،سیاسر .و
اجتماع محسوب میشود و تحوالت در زندفی زنان و الگوها خانواده ،یکی از بارزترین مصادیق تغییر و
تحو در جامعه ایرانی پس از انقالب اس(.ساروخانی .)21 :0211 ،بر همین اساس ،مساله زنان در رسانه
و یا رسانه و جنسی .از اهمی .فوقالعادها برخوردار اس ..پیشرف .رسانها و مراهوارها طری بیسر.
سا اخیر فرص.ها تازها برا مشارک .زنان در ارتباطات و رسانهها پدیرد آوردهاسر ،.کره از جمیره
مهمترین آنها حضور زنان در پیامها تبییغاتی اس ..تبییغات بازرفانی ،در کشور ما طی سا ها اخیرر
 .1دانشآموخته کارشناسیارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تبریز – ایران.

E-mail: negin1986_h@yahoo.com

 .2عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،گروه ارتباطاتاجتماعی؛ تبریز -ایران (نویسنده مسئول).

Email: m_samadi426@yahoo.com
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با تحوالت بسیار رو به رو بوده و تغییرات وسیعی در محتوا و شکل پیامها مرورد اسرتفاده بره شرم
میخورد که از جمیه آن ها ایجاد تغییر در نوع پوشش ،فویش و رفتار زنان بوده کره ممکرن اسر .بررا
برخی از بینندفان زن به عنوان الگو زندفی طرح شده و به آنان در سبك زندفیشان جه .دهد(رضری،
 .)41 :0211استفاده از زنان در تبییغات رسانها در همه کشورها یکسان نیس .و به تناسرب هنجارهرا و
فرهنگها هر جامعه تغییر میکند .اما به دلیل تراییرپرذیر فرهنرگ میرل فونرافون ،گرونگی ایرن
بازنمایی و تغییر در تصورات تالبی فذشته و یا تثبی .آنها و نیز فرایش و پیشرو به سرو تصرورات و
الگوها جدید در خور توجه اس ..با توجه به موارد یاد شده ،تحقیق حاضر بهدنبا پاسخ به این پرسرش
اس .که بازنمایی زن در دو شبکه سه سیما و  Gem Tvه شباه.ها و تفاوتهایی باهم دارند؟
نظریه بازنمایی ساختاری

هم بر واتعی .عینی و هم بر واتعی .ذهنی اصررار مری ورزد و درحقیقر .معرانی ،بره واسرطه یرك
مجموعه از نظامها معناساز خیق میشود .و ما با گونگی بازنمایی پدیدهها ،بررا آنهرا معنری خیرق
میکنیم(مهد زاده و دیگر .)43 :0230 ،
نظریه گافمن

1

او معتقد بود که روابط جنسیتی به طور اجتماعی تعریف و ساخته میشوند .و معتقد اسر .جنسری.
به صورت تصویر به اشکا مختیف در تبییغات رسرانها سراخته مریشرود .فرافمن بررا بیران نترای
تحقیقات خود اصطالحات تازها میآفریند ،مثل فرامنسکی شدن .او مریفویرد نمرایشهرا بره واسرطه
مناسك ،اجرا میشوند .مناسك میتواند به عنوان اعما صور و ترارداد تعریف شرود ،کره از طریرق
آنها هر فرد نظرش را برا دیگران به نمایش میفذارد .فافمن برا ایرن رویکررد ،بره تحییرل جنسریتی
تبییغات میپردازد(همان.)44 :
کلیشههای جنسیتی میشل

2

از نظر میشل کییشهها جنسیتی را در هار دسته کیی میتروان جرا داد :نقرشهرا مختیرف در
درون خانواده ،خصوصیات شخصیتی ،نقشها اجتماعی و سیاسی و نقشها حرفها (صادتی فسایی
و دیگر .)0214 ،

Erving Gaffman
Andree Michel

1.
2.
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نظریههای بازنمایی
دایر0

مفهوم بازنمایی در رسرانه عبرارت اسر .از :سراختی کره رسرانههرا جمعری از
از نظر ریچارد
جنبهها مختیف واتعی .مثل افراد ،مکانها ،اشیا ،اشخاص ،هوی.ها فرهنگی و دیگر مفراهیم مجررد
ایجاد میکنند .تجیی بازنماییها ممکن اس .بهصرورت ففترار  ،نوشرتار یرا تصراویر متحررش باشرد.
بازنمایی میتواند در انواع انعکاسی ،اراد  ،ساختار و فیسرفی رسرانها نشران داده شرود(مهرد زاده و
دیگر .)41 :0230 ،
تاکنون تحقیقی که بهطور مستقیم به بازنمایی زن در پیامها بازرفانی دو شبکه تیویزیرونی درون و
برون مرز پرداخته باشد ،انجام نشدهاس ..بر این اساس در بررسی پیشینه تحقیق بره تحقیقرات انجرام
شده در ارتباط با موضوع پژوهش یعنی بازنمایی زن در پیامها بازرفانی اشاره میشود:
عبدالیهیان و حسنی( )0230تحقیقی با عنوان (تحییل نشانه شناختی آفهیها تیویزیرونی در ایرران)
انجام دادهاند.
پاینده( )0214تحقیقی با عنوان (ترائتی نقادانه از آفهیها تجار در تیویزیون) انجام دادهاس..
عبدالرحمن عواض( )0212تحقیقی با عنوان ( بازنمایی تصویر زن در رسانهها عربری) را بره انجرام
رسانیده اس..
عبد و اسد ( )0230تحقیقی با عنوان (نقش و عمیکرد زن در تبییغات بازرفانی تیویزیون ایرران برا
تاکید بر شبکه سه) را انجام دادهاند.
حقیقینسب و هدایتی( )0214پژوهشی با عنوان (بررسی تصویر ساز نقش جنسی .در آفهریهرا
بازرفانی سیما جمهور اسالمی ایران) را مورد بررسی ترار دادهاند.
با توجه به موارد یاد شده و اینکه تاکنون پژوهشی مبنری برر مقایسره بازنمرایی زن در آفهریهرا
بازرفانی دو شبکه سه و  Gem Tvانجام نپدیرفتهاس ،.اهداف کیی و جزیی تحقیق حاضر بره شررح زیرر
میباشد:
 .0شبکه سه سیما در آفهیها خود زنان را گونه بازنمایی میکند؟
 .3شبکه  Gem Tvدر آفهیها خود زنان را گونه بازنمایی میکند؟
 .2بازنمایی زنان در آفهیها این دو شبکه ه تفاوتها و شباه.هایی با یکدیگر دارند؟
 .4راهکارها مناسب برا بازنمایی زن در پیامها بازرفانی رسانهمیی کدامند؟
باتوجه به بحثها نظر و مرور پیشینه تحقیق و نیز با استناد به پژوهشها انجام شده مقولهها و
زیر مقولهها مورد بررسی در پیامها بازرفانی این مقاله به شرح ذیل عنوان شدهاس:.

Richard dayer

1.
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جدول شماره ( :)1مقوالت متن آگهیها
مقوله

زیر مقوله

نریشن (صدا روی تصویر)

 .8مرد .2 ،زن .3 ،مرد و زن .4 ،کودک و  .5بدون کالم

نقش اصلی و گوینده پیام اصلی

 .8زن .2 ،مرد و  .3مرد و زن

فضای به وقوع پیوستن آگهی

 .8فضای درونی (منزل) .2 ،محل کار .3 ،محل خرید .4 ،فضای بیرونی (فضای سبز) و  .5تلفیقی از کل اماکن

گروه سنی

 .8کودکان .2 ،نوجوانان.3 ،جوانان و  .4میانساالن

نقش ایفا شده

 .8خانهداری .2 ،همسرداری .3 ،خریدار،
 .4نگهداری از کودک .5 ،شغل زنان حرفهای و  .6شغل حرفهای

فعالیت غالب زنان

 .8تماشای تلویزیون .2 ،پرداختن به امور منزل .3 ،رانندگی .4 ،کار با کامپیوتر،
 .5فعالیتهای فنی .6 ،حرف زدن با تلفن .7 ،اشتغال به امور بانکی و  .1انجام فعالیت ورزشی

روابط زن با سایرین

.8دوست یا فامیل .2 ،همسر .3 ،دختر و  .4مادر

فعال یا منفعل بودن زنان

 .8فعال .2 ،منفعل

وزن

.8چاق .2 ،الغر

موضوع آگهی

 .8بهداشتی و آرایشی .2 ،ورزشی ،آموزشی .3 ،مواد غذایی .4 ،لوازم خانگی و  .5سایر مسایل

رنگ لباس

 .8رنگهای گرم .2 ،رنگهای سرد

ابزار و روش تحقیق

این تحقیق بر مبنا هدف ،جزء تحقیقات توصیفی -اکتشافی میباشد .در مطالعه حاضرساعات  01تا
 32طی ماهها بهمن و اسفند سا  0233و ماهها فروردین ،اردیبهش ،.خرداد و تیر سا  0232برا
مطالعه انتخاب فردید .کل پیامها بازرفانی پخش شرده از شربکههرا سره سریما و  Gem Tvدر ایرن
بازهزمانی 313 ،آفهی بازرفانی بوده که در مجموع  041آفهی با حضور مستقیم و غیر مستقیم زن همراه
بودهاس ..در این پژوهش ،از روش تحییل محتوا کیفی یا پرسشنامه معکوس و نمونرهفیرر تصرافی
ساده استفاده شده اس..
روایی و پایایی تحقیق

برا کسب روایی ،ابزار مورد استفاده تحقیق حاضر و انطباق تعریف عمییاتی متغیر مورد اندازهفیرر
با تعریف نظر مورد ارزیابی ،از روش اعتبار محتوا استفاده شده اس..
برا افزایش تابیی .اعتماد ،محقق مدت زمان طروالنی  1مراه را بره برازبینی و مطالعره پیرامهرا
بازرفانی اختصاص دادهاس ،.تا آن ه استخراج میشود به متن نزدیك باشد.
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نتایج و یافتهها

تحدیل ی فتهه

شبکه سه سیم
جدول شماره ( :)2فراوانی درصدی گویندگان آگهی

تعداد آگهیها

درصد مردان

درصد زنان

درصد مرد و زن

درصد کودکان

درصد بدون کالم

71

31/78

21/57

34/21

5/78

1/22

با توجه به جدو فوق ،به نظر میرسد که آمار بهدس .آمده ،یعنری کرم برودن درصرد فوینردفی زن
نسب .به مرد ،حاکی از آن اس .که نباید از صردا زن اسرتفاده ابرزار شرود .امرا اخرتالف تنهرا 1/04
درصد بین فویندفی زن و مرد و نیز درصد باال فویندفی مرد و زن به طور همزمان ،نشان از این امر
دارد که در برخی موارد از صدا زنانه برا جذب مخاطب بیشتر جه .تبییغ کاال نیز استفاده میشود.
جدول شماره ( :)3فراوانی درصدی نقش اصلی و گوینده پیام اصلی در آگهی ها
تعداد آگهیها

درصد زن به عنوان گوینده اصلی

درصد مرد به عنوان گوینده اصلی

درصد مرد و زن گوینده اصلی

71

31/57

52/51

1/57

تعداد آگهیها

درصد زن به عنوان شخصیت اصلی

درصد مرد به عنوان شخصیت اصلی

درصد مرد و زن نقش اصلی

71

31/57

52/51

1/57

بر اساس دادهها فوق ،فاصیه  04درصد بین صدا زن بره عنروان فوینرده اصریی در مقایسره برا
صدا مرد حاکی از همان دیدفاه عدم استفاده ابزار از صدا زنانه در آفهیها بازرفانی اس..
هم نین اختالف معنیدار در ایفا نقش اصیی از سرو زن و مررد نیرز مریتوانرد حراکی از نقرش
کییشها زن در امور روزمره باشد .این اختالف تابل توجه ،هم نین اشاره بره (رتبرهبنرد نقرشهرا) در
دیدفاه فافمن دارد که مردان نسب .به زنان از درصد باالیی در ایفا نقشها اصیی دارند.
جدول شماره ( :)4فراوانی درصدی فضای به وقوع پیوستن آگهی
تعداد آگهیها

محل کار

محل خرید

فضای بیرونی

فضای درونی

تلفیقی از اماکن

71

82/15

4/21

24/21

48/42

4/21

با توجه به دادهها فوق ،درصد باال حضور زنان در خانه بر دیدفاه فمینسیم و آن یز که از آن
به عنوان "سیاس .زندفی روزمره" عنوان میشود اذعان دارد .اینکره تصرویر فرهنگری زنران در رسرانه
جمعی در جه .حمای .و تداوم تقسیم کار جنسیتی و تقویر .مفراهیم پذیرفتره شرده دربراره زنرانگی و
مردانگی اس ..با توجه به آمار در این مقوله زنان همواره در فضا درون خانه حضور بیشرتر نسرب.
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به بیرون از خانه داشته و دارند .اما افزایش درصد حضور در محل کار و فضا سبز نسرب .بره تحقیقرات
مشابه انجامشده به نوعی حاکی از روند تغییر دارد.
در بین آفهیها پخش شده  11درصد را فروه سنی جوان (برین  03ترا  24سرا ) 1/41 ،درصرد را
کودکان (زیر  1سا ) 4/31 ،درصد را نوجوانان (بین  3تا  01سا ) و  1/04درصد را میانساالن ( 21تا 44
سا ) به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به آمار تابل توجه بهدس .آمده در این خصوص نظر بر اینکه زنان جوان درصد باالیی را در
آفهیها به خود اختصاص دادهاند ،حاکی از این امر اس .که تبییغفران تمایل باالیی به اسرتفاده از زنران
جوان در آفهی ها خود دارند و این موضوع به نظریه فافمن در مورد نمایش جنسی .اشاره میکند.
جدول شماره ( :)5فراوانی درصدی نقش ایفای زن
تعداد آگهیها

خانهداری

همسرداری

خرید

نگهداری از کودک

شغل حرفهای زنانه

شغل حرفهای

71

31

7/84

81

84/21

1

81/57

بر اساس دادهها جدو فوق ،درصد براال پررداختن زنران بره امرور خانرهدار حراکی از فعالیر.
کییشها زنان در تایید دیدفاه کییشها میشل دارد .اما نقطه تابل توجه دیگرر ،افرزایش درصرد اشرتغا
زنان به مشاغل حرفها  ،نسب .به نتای به دس .آمده از تحقیقات و پژوهشها مشرابه در سرا هرا
فذشته اس .که میتواند بیانگر ایجاد تغییرات در دیدفاه کییشها نسب .به زن باشد.
جدول شماره ( :)6فراوانی درصدی فعالیت غالب زن

تعداد آگهیها

امور منزل

رانندگی

فعالیت فنی

ورزشی

71

35/78

8/42

81/57

4/21

گفت و گو

امور

کار با

تماشای

با تلفن

بانکی

کامپیوتر

تلویزیون

2/15

5/78

2/15

1

با توجه به آمار بهدس .آمده ،نکته تابل توجه این اس .که در تحییل پیامها بازرفانی هیچ مرورد
مبنی بر زن در حا تماشا تیویزیون یاف .نشد .باال بودن درصد پررداختن بره امرور منرز  ،داللر .برر
فعالی.ها کییشها زنان دارد .اما در مقابل ،افزایش درصد پرداختن زنران بره امرور فنری و کارشناسری
نسب .به تحقیقات مشابه انجامشده در سا ها فذشته ،حاکی از ایجاد تغییرات در نمایش کییشها زن
میتواند باشد.
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در این  11آفهی که با حضور مستقیم و غیر مستقیم زنان پخش و بازبینی شد01/41 ،درصد از زنران
نقش فعا و  10/43درصد از زنان نقش منفعل داشتند .این اختالف آشکار صحه بر ادعا ففتمان رایر
مردساالر که زنان را به صورت منفعل و نه مشغو به فعالی.ها مستقل دانسته ،به طور که حتی در
انجام امور تخصصی نیز به نوعی وابسته به مردان نشان داده شدهاند" .خصوصیات شخصریتی" یکری از
موارد کییشهها جنسیتی از نظر میشل در مورد زنان در دیگاه فمینیستی اس ..اینکره دخترران و زنران
همواره وابسته به مردان و در نقشها منفعالنه نمایش داده میشوند.
در آفهیها مورد بررسی  21/04درصد از زنان پوششهایی با رنرگهرا فررم و  40/43درصرد از
آنان پوششهایی با رنگها سرد داشتند .نکته تابل توجه ایرنکره از  40/43درصرد رنرگ سررد مرورد
استفاده در پیامها بازرفرانی در  31/41درصرد از رنرگ آبری اسرتفاده شرده اسر ..برا توجره بره عیرم
رنگشناسی ،رنگ آبی ،احساس آرامش را به ذهن آورده و معموالً نشانگر صی  ،امنی .و نظم اسر ..بره
نظر میرسد درصد باال استفاده از رنگها سرد در برابر رنگها فرم ،نشانگر القرا حرس آرامرش،
پاکی ،معصومی .و خوشبختی به مخاطب اس ،.همانطور که زن و دختر نیز در فرهنگ اسرالمی نشرانه
معصومی .و پاکی میباشند .هم نین با توجه به جذابی .بیشتر رنگها فرم ،استفاده از ایرن رنرگهرا
برا زنان تا حد منع شدهاس..
جدول شماره ( :)7فراوانی درصدی موضوع تبلیغ
تعداد آگهی

آرایشی بهداشتی

ورزشی

آموزشی

مواد غذایی

لوازم خانگی

سایر موارد

07

21/24

7/84

4/21

27/84

85/78

81/57

آمار جدو فوق نشان میدهد ،مواد غذایی و لوازم آرایشی -بهداشتی ،بیشترین موضوعات مربوط به
پیامها بازرفانی را تشکیل میدهد ،که زنان در آنها حضور داشتهاند .توجره بره موضروعات آرایشری و
بهداشتی با حضور زنان ،فامی نو در مسیر تبییغات تیویزیونی ایران تیقی میشود .و هم نرین براال برودن
درصد موضوع مواد غذایی و ارتباط آن با پخ .و پز همواره در تایید کییشهها جنسیتی دیدفاه فمینیسم
اس..
از مجموع  11آفهی بازرفانی پخش شده از شبکه سه سیما که زن به طور مستقیم و غیر مستقیم در
آن حضور داشته اس ،.با صرف نظر از  31درصد آفهیها که زن حضور فیزیکی نداش .در  13/31درصد
زنان ،الغر و در  01/10درصد زنان ،اق بودند .این اختالف آشکار به نوعی نشران از تغییرر رویکررد در
اندازه نسبی فافمن را نشان میدهد .اینکه تبالً مردان به لحاظ تد و وزن ایدهآ ترر بره تصرویر کشریده
میشدند ،اما امروزه زنان نیز با اندامی متناسب به تصویر کشیده میشوند.
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در  11پیام بازرفانی مورد بررسی که زن بهطور مستقیم و غیر مستقیم در آن مورد توجه ترار فرفر،.
روابط زن با سایرین مورد بررسی ترار فرف .که  04/10درصرد زن در نقرش دوسر .یرا فامیرل31/04 ،
درصد در نقش همسر  00/43 ،درصد در نقش دختر خانواده و  31درصد در نقش مادر ظاهر شدهاسر..
در  4/10درصد از آفهیها نیز زنان رابطه خاصی با سایرین نداشتهانرد .فر ره براال برودن درصرد رابطره
همسر زن در آفهیها بازرفانی ،با توجه به معیارها در نظر فرفته شده در خصوص ارزیرابی رابطره
همسر  ،به نوعی تداعیکننده "آیینیشدن و فرودستی و فرمانبردار " از موارد دیدفاه فافمن میباشرد،
اما با توجه به فرهنگ ایرانی ،رابطه و نقش همسر جزء روابط دارا اولوی .بوده و با توجره بره تفسریر
عنوان شده مطرح نمیشود .هم نین باال بودن درصرد رابطره مرادر نیرز مبنری برر دیردفاه میشرل در
خصوص کییشهها جنسیتی در نظریه فمینیسم میباشد که زن بیشتر به عنوان مادر و خردم.رسران در
خانوادهها ظاهر میشود ،اما این موضوع نیز جزء ارزشها فرهنگ ایرانی بوده و جرزء روابرط کییشرها
عنوان نمیشود.
تجزیه و تحلیل دادههای شبکه Gem Tv
جدول شماره ( :)8فراوانی درصدی گویندگان آگهی
تعداد آگهیها

درصد مردان

درصد زنان

درصد مرد و زن

درصد کودکان

درصد بدون کالم

71

27/84

62/15

1/57

8/42

1/22

اختالف آشکار و تابل توجه بین فویندفی زن با دیگر فویندفان در جدو فوق ،نشان از تمایل بسیار
باال تبییغفران غربی در استفاده از صدا زنانه برا جذب مخاطب بیشتر جه .تبییغ کاال میباشد .بره
این ترتیب استفاده ابزار از صدا زن کامالً مشهود و تابل توجه اس..
جدول شماره ( :)9فراوانی درصدی نقش اصلی و گوینده پیام اصلی در آگهیها
تعداد آگهیها

درصد زن به عنوان گویندهاصلی

درصد مرد به عنوان گوینده اصلی

درصد زن و مرد گوینده اصلی

71

64/21

21/57

4/21

تعداد آگهیها

درصد زن به عنوان شخصیت اصلی

درصد مرد به عنوان شخصیت اصلی

درصد زن و مرد نقش اصلی

71

64/21

24/21

88/42
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طبق آمار فوق ،اختالف آشکار بین فویندفی اصیی زن در مقایسه برا مررد در تاییرد همران اسرتفاده
ابزار از صدا زنانه در آفهیها بازرفانی اس..
جدول شماره ( :)11فراوانی درصدی فضای به وقوع پیوستن آگهی
تعداد آگهیها

محل کار

محل خرید

فضای بیرونی

فضای درونی

تلفیقی از اماکن

71

88/42

7/84

25/78

88/42

82/15

در جدو فوق ،درصد باال فضا بیرونی به عنوان محل وتوع آفهی ،حاکی از این اس .که حضرور
زن تنها محدود به منز نبوده و در محیط بیرون از منز حضور فعا تر و بیشتر داشتهاس..
 11/41درصد آفهیها را زنها جوان و  4/31درصد را کودکان به خود اختصاص دادند .نکته جالب
و تابل توجه اینکه در مجموع  11آفهی پخش شده نوجوانان و میانساالن هیچ سهمی نداشتند .با توجه
به آمار تابل توجه مشاهدهشده ،این نتیجه حاصل میشود که تبییغفران تمایل باالیی به استفاده از زنران
جوان در آفهی ها خود دارند و این موضوع به نظریه فافمن در مورد نمایش جنسی .اشاره میکند.
جدول شماره ( :)11فراوانی درصدی روابط زن با سایرین
تعداد آگهیها

مادری

همسری

دختر

دوست یا فامیل

71

4/21

21

88/42

87/84

بر اساس این آمار ،زنها هم نان در نقرشهرا کییشرها (مرادر ،همسرر و  )...بره تصرویر کشریده
میشوند .اما طبق آمار رابطه زن با همسر خود ،بیشتر از رابطه مادر  -دختر و بره ویرژه مرادر مرورد
توجه ترار فرفته اس ..این امر میتواند مصداق "آیینیشدن فرودسرتی و فرمرانبردار " دیردفاه فرافمن
باشد.
جدول شماره ( :)12فراوانی درصدی نقش ایفای زن
تعداد آگهیها

خانهداری

همسرداری

خرید

نگهداری از کودک

شغل حرفهای زنانه

شغل حرفهای

71

8/42

84/21

22/15

4/21

1

27/84

بر فوق ،نکته جالب توجه اینکه در هیچ کدام از آفهیها ،زنران در نقرش مشراغل حرفرها درصرد
باال پرداختن زنان به امور خانهدار حاکی از فعالی .کییشها زنان دارد .باال بودن درصرد بره تصرویر
کشیدن زنان در مشاغل حرفها نشان از اصالح دیدفاه پرداختن زنان به امور کییشها و حضور آنران در
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محافل حرفها و تخصصی اس ..این امر نفی تقریبی"نقش حرفها " میشل در دیدفاه فمینیستی اس،.
مبنی بر اینکه مشاغل حرفها صرفاً در اختیار مردان بوده و زنان سهم کمتر در به تصویر کشیدن آن
دارند .هم نین در سویی دیگر با توجه به درصد باال ایفا نقش خریدار نسب .به نقشها دیگر ،می-
توان اذعان کرد ،تبییغفران هم نان بر استفاده ابزار زن در تبییغ کاال ها مرورد نظرر برا توجره بره
خریدار بودن زن استفاده میکنند.
جدول شماره ( :)13فروانی درصدی فعالیت غالب زن
تعداد
آگهیها

امور منزل

رانندگی

فعالیت
فنی

ورزشی

گفت و گو
با تلفن

امور
بانکی

کار با
کامپیوتر

تماشای
تلویزیون

71

2/15

1

22/15

7/84

8/42

1

1

1

ج

طبق آمار به دس .آمده ،در هیچ کدام از آفهیها پخرش شرده ،زنران بره امرور
تیویزیون ،رانندفی ،کار با کامپیوتر و فعالی.ها بانکی مشغو نبودهاند.

رون تماشرا

جدول شماره ( :)14فراوانی درصدی موضوع تبلیغ
تعداد آگهی

آرایشی بهداشتی

ورزشی

آموزشی

مواد غذایی

لوازم خانگی

سایر موارد

71

34/21

5/78

88/42

1/57

1/57

37/84

آمار جدو فوق نشان میدهد ،لوازم آرایشی -بهداشتی و موضوعات آموزشی بعد از سایر مروارد کره
شامل تبیغاتی از تبیل ویال ،مناز مسکونی و  ...میشد ،بیشترین موضوعات مربوط به پیامها بازرفانی
که زنان در آنها حضور داشتهاند را به خود اختصاص دادهاند .موضوعات آرایشی و بهداشتی ،نحوه ایفرا
نقشها را به زنان میآموزد و سعی میکند آن را در ذهن زنان طبیعی جیوه دهرد و ایرن همران بازتولیرد
فرهنگی میشل اس ..اما توجه به مسایل آموزشی در حوزه زنان به نوعی نفی دیگر در خصوص بازنمایی
نقشها کییشها زنان اس..
در بازبینی آفهیها بازرفانی شبکه  Gem Tvطبق جامعره آمرار در نظرر فرفترهشرده ،در 31/04
درصد آفهیها زنان نقش فعا و در  44/31درصد آنها نقش منفعل داشتند .این اختالف مدعی ففتمان
رای مردساالر و به نوعی وابستگی زنان به مردان در انجام امور اس..
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در آفهیها مورد بررسی 43/14 ،درصد از زنان پوششهایی با رنگها فرم و  21درصرد از آنران
پوششهایی با رنگها سرد داشتند .نکته تابل توجه اینکه از  21درصد رنرگ فررم مرورد اسرتفاده در
پیامها بازرفانی ،در  11درصد مروارد ،از رنرگ ترمرز و برنفش اسرتفاده شردهاسر ..برا توجره بره عیرم
رنگشناسی ،ترمز ،رنگ پرشور اس ،.نگاه را به خود میکشاند و به فردش خون سرع .میبخشد.
بنفش نیز رنگ د فریبی اس .که از دیرباز ،میکه رنگها بوده اس ..ایرن رنرگ در طبیعر .کمیراب
بوده و بیشتر رنگ آتییه و کارها هنر اس ..بنفش رنگ رازفونها اس ..اسرتفاده براال از رنرگهرا
فرم در جه .جذب مخاطب بیشتر و جذابی .زن میباشد.
غیر از  31/04درصد آفهیها بازرفانی پخش شده از شبکه  Gem Tvکه زن حضور فیزیکی در آن
نداش ،.در 03/11درصد ،زنان اق و در  11/23درصد ،زنان الغر بودند.
یافتههای استنباطی

دو شبکه سه و  Gem Tvهر دو به میزان باالیی به بازنمایی زنان در فروه سنی جروان و برا انردامی
متناسب و الغر پرداختهاند .با توجه به موارد یاد شده عالوه بر نقض دیدفاه فرافمن درخصروص ایرنکره
معموالً در رسانهها مردان به لحاظ تد و وزن ایدهآ تر از زنان نمایش داده میشوند ،تصور میشود هر دو
شبکه بر مبنا کییشهها جنسیتی میشل عمل کرده و درصدد طبیعی جیوهدادن و نیز تقوی .این تصور
اس .که زن خوب ،همواره زنی جوان و با اندامی متناسب اس ،.میباشد .بهعبارت دیگر میتروان نرین
برداش .کرد که زنان میانسا و نیز کودکان و نوجوانان ،همینطور زنان اق نمیتوانند در بازنماییها
رسانها و القا پیام مورد نظر تبییغفران ایر بسزایی داشتهباشند .اینکره زنران همرواره بررا جرذاب و
دوس .داشتنی بودن باید الغر باشند و کودکان و نوجوانان سهم کمتر در امورات اجتمراعی ،سیاسری و
فرهنگی داشته و میانساالن نیز همینطور.
در خصوص ایفا نقش زنان در هر دو شبکه هیچ مورد مبنی برر انجرام مشراغل حرفرها زنانره
مشاهده نشدهاس..
زنان در آفهیها بازرفانی هر دو شبکه ،به صورت منفعل بازنمرایی شردهانرد .ایرن در واترع همران
دیدفاه فمینیسم و کییشهها جنسیتی میشل اس ..اینکره زنران ،خردم.رسران خرانواده و وابسرته بره
دیگرانند .هم نین تقوی .مفاهیم پذیرفته شده درباره زنانگی و مردانگی نیز میباشد.
هم نین از دیگر تشابهها بازنمایی زن بین دو شبکه سه سیما و  Gem Tvاینکره ،در هریچ کردام
مورد مبنی بر تماشا تیویزیون بهعنوان فعالی .غالب جنسی .مورد نظر یاف .نشدهاس..
آخرین وجه تشابه در بازنمایی زن در آفهیها بازرفانی شربکه سره سریما و  ،Gem Tvبره تصرویر
کشیدن زن در پیامهایی با موضوع لوازم آرایشی و بهداشتی اس ..به نظر میرسد این موضوع بر مبنرا
دیدفاه فمینیستی آن نان در بین عوام تثبی .و تقوی .شده که خالف آن در نظر همه موضوعی عجیب مینماید.
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با توجه به موارد و نتای اشاره شده ،به نظر میرسد هرر دو شربکه سیاسر.هرا نسربتاً یکسرانی در
خصوص مقوالت عنوان شده به کار فرفتهاند.
با بررسی شباه.ها ،اینك به بررسی تفاوتها بین مقولهها دیگر میپردازیم.
نریشن (صدا رو تصویر) آفهیهرا بازرفرانی شربکه سره در اختیرار مرردان بروده و در درجره دوم
(زن و مرد) میزان فویندفی بیشتر را به خود اختصاص دادهانرد .در مقابرل نریشرن شربکه  Gem Tvدر
اختیار زنان بوده و در درجه دوم مردان کرار فوینردفی رو تصرویر را برعهرده داشرتند .براسراس نترای
بهدس .آمده ،شبکه سه رویکرد مبنی بر عدم استفاده ابزار از صدا زنانه داشتهاس ..در مقابل شبکه
 Gem Tvاستفاده ابزار از صدا زنانه را به عنوان رویکرد خود در نظر فرفتهاس..
فوینده و بازیگر اصیی تبییغات تیویزیونی شبکه سه سیما ،مرد و برازیگر و فوینرده اصریی پیرامهرا
بازرفانی شبکه  Gem Tvزن بودهاند.
ترتیب حضور زن در فضایی که آفهی به وتع پیوسته در شبکه سه سیما بره ترتیرب اولویر :.فضرا
درونی ،فضا بیرونی ،محل کار و خرید و تیفیقی از اماکن بودهاس ..همین ترتیب در شبکه  Gem Tvبره
صورت :فضا بیرونی ،خرید ،تیفیقی از اماکن و فضا درونی به تصویر کشیده شردهاسر ..تائرل برودن
حضور زن به فضا درونی از طرف شبکه سه سیما و اولوی .حضور زن در فضا بیرونی از طرف شربکه
 Gem Tvبار دیگر تضاد برین سیاسر.فرذار هرا دو شربکه طبرق دیردفاه فمینیسریتی را بره تصرویر
کشیدهاس..
زنان در شبکه سه سیما ،در نقش یك خانهدار بازنمایی شدهاند .نگهدار از کودش و در اولوی .بعد
مشاغل حرفها  ،نقشها ایفا شده و در شبکه سه سیماس ..در سویی دیگرر ،زنران شربکه GemTv
ضمن معرفی به عنوان خریدار ،در مشاغل حرفها و سپس همسردار به ایفا نقش پرداختهاند .به نظر
میرسد شبکه سه سیما ،به تقوی .کییشهها جنسیتی پرداخته و شبکه  Gem Tvمدیری .خریرد و امرور
مصرفی خانواده را برعهده زن دانستهاس ..براساس نتای تحقیق ،سیاس.فذار ها دو شبکه در القرا
نقش ایفا شده از زنان در جامعه کامالً متفاوت اس..
فعالی .غالب زنان شبکه سه سیما ،انجام امور منز و سپس فعالی.ها فنی بودهاس ..اولوی.هرا
زنان شبکه  Gem Tvابتدا انجام فعالی.ها فنی و سپس انجام امور ورزشی عنوان شدهاس ..برر اسراس
نتای تحقیق ،شبکه سه سیما اصییترین فعالی .زن را انجام امور منز ون نظاف ،.آشپز و  ...عنروان
کردهاس ..اما شبکه  Gem Tvدر این مورد سعی بر تغییر مفاهیم پذیرفته شده در جامعه دارد.
هم نین زنان شبکه سه سیما از انجام امورات بانکی و کار با رایانه بیبهره نبودهانرد و ایرن در حرالی
اس .که زنان شبکه  Gem Tvدر این دو مورد بیبهره بودهاند.
هیچکدام از زنان دو شبکه به تماشا تیویزیون نپرداختهاند.

مطالعه تطبیقی بازمنایی زن در پیامهای بازرگانی شبکه سه و Gem Tv
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در بازه زمانی تعیین شده جه .بررسی پیامها بازرفانی دو شبکه تیویزیونی و جمعآور نمونههرا
مورد نظر ،از مجموع  021آفهی بازرفانی پخش شده از شبکه  21 ، Gem Tvآفهری بره دلیرل تکررار
بودن و  30آ فهی به دلیل عدم حضور و تاییر زن از تحییل و بررسی حذف شده و از  31آفهی تکررار و
 40آفهی بدون حضور زن از مجموع  023آفهی شبکه سه سیما صرف نظر شد.
با توجه به فرهنگ متفاوت غربی و ایرانی اسالمی در خصوص اولوی .تائل شدن به رابطه مادر  ،در
هر دو شبکه در بازنمایی روابط زن با سایرین ،رابطه همسر به میزان باالیی مشاهده شده اس ..امرا در
پیامها بازرفانی شبکه  Gem Tvرابطه مادر در اولوی 4 .و در شبکه سه سیما در اولوی 3 .بره تصرویر
کشیده شده اس..
پیامها بازرفانی شبکه سه سیما از تنوع موضوعی باالتر نسب .به شبکه  Gem Tvبرخوردار اس..
تبییغات بازرفانی شبکه  Gem Tvاز میزان تکرار بودن باالیی نسب .به شبکه سره برخروردار بروده
اس ..هم نین ،تبییغات بازرفانی بدون حضور و تاییر زنان در شبکه سه سیما بیشتر به شم میخورد.
با توجه به مقوالت و زیر مقولهها مورد بررسی شرامل منفعرل برودن ،خصوصریات و ویژفریهرا
شخصیتی ،تقسیم کار جنسیتی ،تقوی .مفاهیم پذیرفته شده به عنوان مصرفکننده اصیی لروازم آرایشری
بهداشتی ،انجام امور منز بهعنوان فعالی .غالب زنان و  ...در پیامها بازرفانی هر دو شربکه بیشرتر برر
پایه کییشهها جنسیتی میشل به بازنمایی زنان پرداختهاند.
هم نین هر دو شبکه به طور نسبی از لمس زنانه دیدفاه فافمن نیز در پیامها بازرفانی خود استفاده
کردهاند .شبکه سه (اسپر اینسی ،اسرپر رزونیر ،.کررم روودرم ،رنرگ مرو آنیکرا) شربکه Gem Tv
(پوشك بچه  ،My Babyاسپر پاریس ،شامپو شون ،پوشك .)Molfix
نتیجهگیری

با توجه به موارد یاد شده ،باید در نظر داش .که در امر تبییغ غیر از کاال ،موضوعات بسیار دیگر به
مخاطب عرضه میشود .آن ه واتعی .اس ،.این اس .که ،زن امروز با تمام وجود سعی در ایبات خرود
دارد .بنابراین رسانه نیز باید دس .از دیدفاهها کییشها و فمینیستی خود برداشرته و از زنران تنهرا بره
عنوان عامیی برا جذب مخاطب استفاده نکند .با توجه بره ایرنکره تحقیرق مشرابهی مبنری برر مطالعره
پیامها بازرفانی شبکه برون مرز و به ویژه  Gem Tvدر ایرران توسرط نگارنرده یافر .نشرده اسر..
بنابراین روند تغییرات در پیامها بازرفانی این شبکه آن نان تابل لمس نبوده ،اما با استناد به تحقیقرات
مشابه انجامشده در خصوص بازنمایی زن در پیامها بازرفانی رسانه میی و بره ویرژه شربکه سره سریما
میتوان نتیجهفرف ،.طی ند سا فذشته تغییرات شمگیر در این حوزه صورت فرفته اسر ..کره از
جمیه آن میتوان به افزایش حضور زنان جوان در تبییغات ،پرداختن آنان به امور ون رانندفی و امرور
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بانکی (بانك صادرات و بانك می ،).استفاده از رنگها شراد در پوشرش زنران ،تغییرر در پوشرش زنران
(تبییغات محصوالت غذایی) ،پرداختن حتی در موارد جزیی به امور فنی و تخصصی اشاره کرد.
پیشنهادهای کاربردی

 ضمن عدم توجه به جاذبهها جنسیتی زنان ،بر حیا ،عف ،.متان .و ویژفیها برجسرته زنران برهجا اشوهفر ها زنانه توجه بیشتر شود.
 صرفاً رو یكسر از ویژفیها زنانه تاکید نشرود و زنری سرشرار از ارزشهرا بررا خرروج ازکییشهها بازنمایی شود.
 در تبییغات محصوالت ویژه زنان ،از خود زنان استفاده شرود و بره جرا پررداختن بره ففتگوهراطوالنی و کییشها از ففتگوها کوتاه ،اما تاییرفذار استفاده شود.
 با توجه به رویکرد جامعه حاضر مبنی بر ترروی فرهنرگ حجراب و عفراف و نیرز پوشرش ایرانریاسالمی ،رسانه میی میتواند از تبییغات ،بهترین و به صرفهترین استفاده را در این جه .نمایرد و در ایرن
جه .از پوششها و رنگها سنتی در لباس زنان استفاده شود.
 واتعی.ها جامعه در خصوص زنان امروز  ،خواستهها و فعالی.هایشان در نظر فرفته و به تصویرکشیده شود ،نه خواسته و نیازها و واتعی.ها شکلفرفته و مورد خواس .برنامهسازان.
پیشنهادهای پژوهشی

 رسانه میی پیش از هر یز دیگر باید تحقیقات الزم مبنی بر نیازسنجی و شناسایی اولویر.هرازنان را در تیررس برنامهها تبییغاتی خود ترار دهد.
 با توجه به اینکه تبییغ ،به تصویر کشیدن ایدهآ هرا هرر جامعره اسر ،.رسرانه میری برا انجرامتحقیقاتی در حوزه شناسایی ایدهآ ها افراد جامعه به ویژه زنان به تغییر ،تقوی .و تحکیم آنها بپردازد.
 با توجه به انجام تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه ،الزم و ضرور به نظر میرسد تحقیقرات دیگرربه روش پیمایشی بین زنان انجام شود و بازخورد بازنمرایی زن در پیرامهرا بازرفرانی سرنجیده شرود و
معیارشناسی و ارزششناسی صورتفیرد.
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