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 « ثیر تبلیغات بر روی کودکانات »

امروزه دامنه تبلیغات بسیار گسترده و تاثیرات پیدا و پنهان آن کامال واضح است، تبلیغات برای کودکان، به خاطر 

بیند، احساس کند. کودک وقتی یک مارک تبلیغ شده را میایجاد مینوعی آشنایی را برای فرد  اثرهای تکرار،

هنگام خرید  ،کنندها بارها و بارها یک شکالت را تبلیغ میشناسد. وقتی رسانهفهمد و میکند که آن را میمی

 هاناکنید. انسیروید و آن را خریداری مدانید کدام مارک را انتخاب کنید، قطعا سراغ آن مارک آشنا میوقتی نمی

اسیر تبلیغات هستند چرا که تبلیغات همه محیط پیرامون ما را اشغال کرده است و ما همواره در این فضا تنفس 

کند، در خیابان، در وسایط نقلیه عمومی، در اداره و محل کار و کنیم. موج تبلیغات همه جا ما را تعقیب میمی

ها در امان نمانده است و ما مدام در معرض هجوم تبلیغاتی رسانهی ما نیز از حتی فضای خانه و حریم خصوص

قه و سلیقه و نحوه کار و تفریح و استراحت یدارند خورد و خوراک و پوشاک، ذا نی هستیم که سعیگوتبلیغات گونا

  .ما را شکل دهند

شود به مروز سعی میتبلیغات تاثیر بسیار نافذی در کودکان و نوجوانان دارد و به خصوص در دنیای تبلیغات ا

ها مثل کنند که این آدمها احساس میتوجه به جنسیت کودک باشد. وقتی بچه پیش برود که فارغ از یسمت

گیرند. تاثیر قرار میتحت تربیشبینند، برای الگوگیری خودشان هستند و در صفحه تلویزیون هم مکررا آن را می

  .پردازندها میها به این شخصیترسانه
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صورت ناخودآگاه از جهت روانی روی کودکان تاثیرات زیادی دارد، اثراتی که شاید به ظاهر به چشم ه بلیغات بت

کند و گیری است جال پیدا میات روی شخصیت کودک که در حال شکلولی این تاثیر ،نیاید و متوجه آن نشویم

 .دهدض آن در بزرگسالی خود را نشان میدر نتیجه عوار

 

 اخالقی طراحان تبلیغاتتجارت غیر 

به کودکان، باعث نقص روند طبیعی رشد های مختلف و متفاوت ای پر از لذتدانند که ما با دادن زندگیهمه می

 داران و های بازی مدارس به سرمایه، فروش زمیناز طرق مختلف تبلیغات بازرگانیدر این بین ایم و شده هاآن

حجمه . این بیرون بیایند ترکمهایشان بمانند و کودکان درون خانه اندشده همگی باعثو ترس از آن رم و جنایت ج

م با اهای تونسل بعدی، زندگی ممکن استرشد کودکان خواهد شد تا بدان جا که روند طبیعی بر هم زدن باعث 

 .شان داشته باشندتر از والدینهکوتاعمر بیماری و 

کنند و بسیاری از به سرعت تبلیغات را جذب می هاآنگیرند، ثیر تبلیغات قرار میاکودکان بسیار راحت تحت ت

ها با تکرار مکرر تبلیغات، اند که بچهدینشان استفاده کرده و کاری کردهبا وال هاآن طراحان تبلیغات اغلب از رابطه

افظت از حتی توان مح هاآنوضعیت به وجود آمده، باعث شده است که  ثیر قرار دهند.ارا تحت توالدین خود 

 .دست بدهند فرزندان خود را نیز از

ساله تقاضای مواد ۷دختران  ، مطالعه کنندگان بازار دریافتند که کودکان به بلوغ زودرس رسیده اند،۱۹۹۰در دهه 

ار سالگی اسباب بازی لگو خود را کن ۶نمودند و پسران در سن می را واقع نیازی هم به آن نداشتند آرایشی که در

س در گوید، بلوغ زودرمی (MO ojlivymather ) مارتین فلس از شرکت کردند.یگر با آن بازی نمیگذاشته و د

سازی جاریتر از دیگر کشورهای پیشرفته است که البته باتوجه به روند لجام گسیخته تانگلستان بسیار نگران کننده

به دست آمدن این سود تجاری باال از آور نیست، علت چنان هم تعجبموجود، این مساله در مورد کودکان آن

 تربزرگ هاآنآالیشند، هرچه ودکان زودباور و بسیار ساده و بیک ، بسیار روشن است.تبلیغات بر روی کودکان

شود و دلیل این امر که مذاهب و نیز متصدیان تر میکمشوند، احتمال این که تحت تاثیر تبلیغات قرار بگیرند، می

 .قرار دادن کودکان تاکید دارند نیز همین است تبلیغات بر مخاطب

های مختلف های تبلیغاتی در رسانهن صحنهدی، با دارندگی قرار دهای اولیه زندر سالکانی که داز نظر روانی کود

طراحان تبلیغات  این تجارت غیر اخالقیِ ،برقرارکنند گی واقعی خودها و زندرابطه منطقی بین صحنه توانندنمی

 بایست لذا کودکان می اند.ن و آینده آنان را هدف قرار دادهذه ،است که با هدف گرفتن دنیای معصومانه کودکان
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های اجتماعی از آنان محافظت آسیببایست در برابر ت شوند، درست به همان دلیل که میدر مقابل تبلیغات محافظ

 .بتوانند برخورد درستی با تبلیغات داشته باشنداند که آن قدر بزرگ نشده هاآنکرد و 

 

 های مختلفتبلیغات در رسانه

 تلویزیون 

ی است که میزان این در حال کنندمیهزار تبلیغ مشاهده  4۰کودکان و نوجوانان ساالنه تنها در تلویزیون 

دقیقه در ساعات در ایام  ۱2دقیقه در ساعات روزهای آخر هفته و  5/۱۰طور متوسط هها بتبلیغات برای بچه

گیرد حدود ات پر بیننده صورت میکه در ساع هابچهمشاهده  تربیشعادی هفته تعیین شده است. با این حال 

میلیون دالر هزینه دارد اما  3/2ای در طی یک مسابقه پربیننده ثانیه 3۰در ساعت است. یک تبلیغ  دقیقه ۱۶

لیت دیگری به تماشای در ایاالت متحده بیش از هر فعا هابچهدهد . لیون بیننده را تحت پوشش قرار میمی 8۰

 .باشندتند به تماشای تلویزیون مشغول میکه در مدرسه هس چهآناز  تربیشپردازند و نوجوانان تلویزیون می

 . دهدقرار میارکی و رفتاری تحت تاثیر را از نظر اد هابچهگیری طور بسیار چشمهمحققان معتقدند که تلویزیون ب

قه های تلویزیونی بر الگوهای رفتاری و نگرش کودکان به عوامل متعددی از جمله سن کودک، طبتاثیر آگهی

تی های تبلیغاابط حاکم بر آن بستگی دارد. آگهیپیام، ساخت خانواده و رو یهاجتماعی و اقتصادی، نحوه ارا

سزایی در هرود و تاثیر بو اجتماعی جامعه به شمار می هنگیرسانی در امور فرتلویزیونی از منابع مهم اطالع

های تلویزیونی بر رفتار در این میان تاثیر آگهی .داردرفتاری مخاطبان  -گیری الگوهای فکری و احساسیشکل

 دتر است. کودکان مشهو

 هایبرنامه قطع هنگام کنند.می تفسیر را جهان هایپدیده  های شناختی خودها و ظرفیتکودکان بر اساس توانایی

گر و یک پژوهش شود.می ترکم تلویزیون صفحه به کودکان دیداری توجه میزان هاآگهی پخش و معمولی

ی برای درک ماهیت و تربیشمی شوند توانایی  تربزرگ هابچهکه هر چه ثابت کردند  ۱۹8۶همکارانش در سال 

باج پایی  و یونیک ریشنان نگرند. در تحقیقی دیگر می هاآنبه آورند و با دید منتقدانه دست میه ها باهداف آگهی

را که در  چهآنسال در هند تمایل دارند  8-۱5 هابچهاز  %۷5مطالعه خود نشان دادند که  در ۱۹۹5سال در

دهد که به ازای هر ساعت اضافه تماشای مطالعه دیگری نشان می .بینند داشته باشندتبلیغات تلویزیونی می

دریافت این کالری  ،گیردی صورت میتربیشکیلوکالری مصرف غذایی  ۱۶۷سال  ۱۱-۱2ی هابچهتلویزیون در 
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کودک با محصوالت تبلیغ گیرد. یعنی شوند صورت میحصوالتی که در تلویزیون تبلیغ میاز طریق م تربیشاضافه، 

 اسباب برای  هابچه. به عالوه تماشای تلویزیون ارتباط مستقیم با درخواست کندمیت دریاف تربیششده کالری 

 . های تجاری داشته استها، غذاهای آماده و نوشیدنیبازی

را  هاآنهای تلویزیونی را ندارند و سال قدرت نقد تبلیغات و آگهی 8ر ی زیهابچهکه  دهدمیمطالعات دیگر نشان 

ای در میان ج چنین تبلیغاتی عادات غلط تغذیه. یکی از نتایکنندمیمغرضانه ارزیابی صحیح و معتبر و غیر

ند مستعد آثار مخرب تبلیغات هست تربیشسال  8ی زیر هابچهاند که ست. محققین روانشناسی نشان دادههابچه

 .دنباشکنندگان میهدف خوبی برای تبلیغ هابچهبه همین دلیل این گروه از  ،باشندزیرا فاقد قدرت ادراک کافی می

 

 های چاپیفیلم ها و رسانه 

و تحقیقات دیگر  دهندمیرا هدف قرار  هابچهمجله در آمریکا  ۱۶۰بر اساس اطالعات اتحادیه مشتریان بیش از 

و نوجوانان طراحی  هابچهبرای فروش به  ویی عمدتایهای ویدها و بازیها، موسیقیدهد که فیلممینشان 

های از طریق مجالت، بازی هابچهولی اغلب  ،شوندبندی میها برای مشاهده ردههر چند که فیلم .شودمی

 سیگار کشیدن یا سیگاری افراد دادن نشان شوند. های مرتبط با آن آشنا میی و سایر انتشارات، با آگهییویدیو

 به ،کنندمی معرفی هابچه به اجتماع در قبول قابل و معمول چیزی عنوان به را امر این هارسانه و هافیلم در

آموزش  هابچهها و مجالس به عنوان چیزی خوشایند به همانیم از بسیاری در الکل و سیگار مصرف که خصوص

 . شودمیداده 

ضعیفی از حالت  های خاص در تبلیغات به خصوص بر روی دختران جوان که تصورکارگیری زنان زیبا و مدلهب

ها برای دنبال کردن مدل هاآنسبب کاهش اعتماد به نفس و از طریقی ترغیب  ،فیزیکی و زیبایی بدن خود دارند

 . گرددت جسمی و روحی جدی برای آنان میسبب مشکال که نهایتا، شودمیبه طرق مختلف 

سبب بروز رفتارها و حاالت  های کامپیوتریهای تلویزیونی و برنامههای خشن که در برنامهاز طرفی دیدن صحنه

سبت به خشونت در جهان ن هاآنتفاوتی احساس شدن و ایجاد حس بیو از طرف دیگر بی هابچهآمیز در خشونت

 . گرددواقعی می

 

 

 



 دی دی   ِ راز
  

5 
 

 

 اینترنت 

و نوجوانان را به خرید مستقیم کاالها تشویق  هابچه ،های کامپیوتری و اینترنتیای از سایتتعداد فزاینده 

میلیون دالر در  5/2۱و صنایع حدود  کندمیبیلیون دالر از طریق اینترنت خرید  ۱. نوجوانان بیش از کنندمی

گیری طور چشمه ها بحتویات این سایتاند. اجناس و مهت تبلیغات اینترنتی پرداخت کردهج 2۰۰2سال 

 . گیردبا حقه بازی، چرب زبانی صورت می اغلب هاآنمتفاوت است و ذکر 

 های خرید و فروشروش 

های ها و سریالو نوجوانان را با قرار دادن تبلیغ در بین فیلم هابچه طور سنتی عمدتاه کنندگان بتبلیغ

عالقه کودکان و نشان  های موردها یا فیلمهای غذای فوری، تبلیغ اسباب بازیانتبلیغ رستوربا تلویزیونی 

 . دهندمیمورد هدف قرار های سینما دادن ستاره

 تبلیغات دارویی 

از  تربیشبرابر  2های دارویی د. امروزه شرکتشوبرای تبلیغات دارویی هزینه می بیلیون دالر 4ساالنه حدود 

بیماران، بر اساس  %۹2. کنندمیرا صرف تبلیغات محصوالتشان  کنندمیکه برای تحقیقات هزینه  چهآن

تحقیقات انجام شده از پزشکان، تمایل دارند داروهای تبلیغ شده را مصرف کنند و کودکان و نوجوانان به نوبه 

چنین تبلیغ چون این)دهد ها یا دردها را تسکین میکه دارویی که همه بیماری کنندمیخود چنین تصور 

 . بهترین دارو است (شودمی

  چاقیتبلیغات غذایی و 

بیلیون دالر جهت تبلیغ  2ها و ن دالر در سال جهت ترویج رستورانبیلیو 5/2تبلیغ کنندگان بیش از 

تبلیغ در سال که افراد جوان را  4۰۰۰۰طور متوسط از ه. در تلویزیون بکنندمیهای غذایی هزینه فرآورده

های پر کالری است. غذاهای اسنک وغذاهای قندی  ی از آن مربوط به غذاها و خصوصانیم دهدمیهدف قرار 

 تبلیغات را شامل می شوند.  %3از  ترکممفید 

 خود والدین از را آن بالفاصله فوری، و آماده غذاهای تبلیغات دیدن از بعد هابچه که دهدمی تحقیقات نشان 

 کالری میزان و خاص غذاهای برای درخواست میزان با تلویزیون مشاهده میزان مطالعه یک در. کنندمی طلب

 . طه مستقیم آن اثبات شده استراب و بررسی شده دریافت
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، فشار خون و هانارابطه مستقیمی با بروز چاقی، دیابت، انواع سرط هابچهای و مصرف غذایی عادات تغذیه

سال انجام شد، نشان  8تا  3ی هابچهمادر دارای  34۷ای که بر روی های قلب و عروق دارد. در مطالعهبیماری

آگهی پخش  ۷۷5دقیقه به آگهی اختصاص داشته و از  35دقیقه برنامه تلویزیونی،  ۱2۱داده شده است که از 

س، شیر و مشتقات پنبات، شیرینی، چیها در مورد شکالت، آبر رابطه با غذا بوده و اکثر آگهیمورد د 344شده 

 د و اکثرااندر حین تماشای تلویزیون مشغول خوردن بوده هابچه %۶/8۹شیر و غالت مربوط به صبحانه بوده است. 

س، شکالت و شیرینی مصرف پلکل، ذرت بو داده، آجیل، کیک، چیهای بدون ادر حین تماشا میوه، نوشیدنی

بر  هاآن %۹/8 محصوالت تبلیغ شده از تلویزیون را از والدین درخواست کرده اند و هابچهاز  %3/4۰اند. کردهمی

 .اندخود با والدین به مجادله پرداختهسر خواست 

  

 : ترین انتقادات وارده بر تبلیغات بر روی کودکان شامل موارد زیر استتوان گفت عمدهبه طور کلی می

 ها بر کودکانهیتاثیر نامحدود و کنترل نشده آگ 

 گرایی و ایجاد نیازهای کاذبترویج مصرف 

  های اجتماعی بر روی کودکانآسیببروز اختالالت پرورشی و 

 ایجاد تبعیض جنسیتی 

  

 بحث و نتیجه گیری

پذیرتر هستند. در کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای محدود ها آسیبکودکان و نوجوانان نسبت به آگهی

در ای مثال گیرد برها را در برمیداد، نوع، محتوا و زمان پخش آگهیکه تع شودمیکردن تبلیغات به کار گرفته 

 پخش بلژیک و استرالیا در و شودمیبه ساعات آخر شب محدود  هابچهبازی یونان پخش تبلیغات برای اسباب

ند دقیقه قبل و بعد از آن ممنوع است، در سوئد پخش تبلیغات برای چ کودکان هایبرنامه پخش زمان در آگهی

سال ممنوع است. بعضی محققین عقیده دارند که به جای محدود ساختن بیش از حد تبلیغات  ۱2ی زیر هابچه

نظر تبادل  هاآند کاال و تبلیغات با ررا نسبت به محصوالت باال ببرند و در مو هابچهبهتر است والدین سطح آگاهی 

را به تاخیر  هابچهت فهم و تصمیم گیری گویند محدود کردن بیش از حد تبلیغات رشد قدراین محققین می .کنند

 .اندازدمی
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بنابراین والدین و مربیان  های محافظت از کودکان در مقابل تبلیغات نیاز به بازنگری و به روز شدن داردروش

ی از یتبلیغات را جز هابچهرا طوری بار بیاورند که  هابچه، هابچهبایستی با افزایش قدرت اراده و عزت نفس در 

های ها و روشبایستی تکنیک هابچهاقتصاد جامعه ببینند تصور درستی از معنی و هدف تبلیغات داشته باشند. به 

تواند با تبلیغ، جنس خود را پرورش داد. تبلیغ کننده نمی هاآنتبلیغاتی را آموزش داد و قدرت قضاوت و انتقاد در 

تواند با جلب توجه مشتری، وی را ترغیب به خرید بلکه تنها می ،کندری را جذب خود فروش برسانند یا مشت هرا ب

  د.دهمیکند. در صورتی که خریدار اطالعات کافی داشته باشد ابتدا آگهی و تبلیغ را مورد ارزیابی قرار 

 مثال: کندمیایجاد  هاآندر بزرگساالن مشاهده تبلیغات سواالتی را در ذهن و درک 

 را دنبال  دهدمیدر ظاهر نشان  چهآنهای دیگری ورای ا و خواستها چشم اندازههآیا منبع این آگهی

 .کندمی

 هدف آگهی تشویق وترغیب است. 

 آگهی و پیام عرضه شده غرض ورزانه است. 

  ند.کنمیتبلیغات غرض ورزانه اهداف دیگری را نسبت به تبلیغات بی غرض دنبال  

توان گفت گاه میی در ذهن خود حالجی کند آنهای تجاربا دیدن آگهیاگر کودکی بتواند این نکات و سواالت را 

ها را پیدا کرده و در نتیجه از آن آسیب نخواهد دید. اما بایستی دانست قدرت درک بالغانه آگهی هابچهکه این 

 . ای دارند و دارای چنین قدرتی نیستندسال قدرت ادراکی تکامل نیافته 8 ات ۷ی زیر هابچه

و احساس مادیگرایی را در  هاآنسال، درخواست خرید  ۱2 الی 8 یهابچهکه تبلیغات در  دهدمینشان  تحقیقات

های طور غیر مستقیم سبب بحرانه لیغات بکه تب دهدمیچنین تحقیق دیگری نشان باال می برد. هم هاآن

 .گرددزندگی و عدم رضایت از خانواده میخانوادگی، احساس عدم رضایت از 

که فرایند تعامل خرید در خانواده با توضیح دادن در مورد کاال،  دهدمیبا این حال بسیاری از تحقیقات نشان 

گرایی و بل تبلیغات باال ببرند و از مادیتا دفاع فرزندان را در مقاسازد میقادر را والدین  محتوای آگهی یا تبلیغ

 شدن واسطه و (کاری با همهم)والد با بچه در امر خرید  جلوگیری نمایند. ارتباط هاآنتقاضای خرید غیر منطقی 

 نوجوانان و کودکان روی بر تبلیغات مخرب اثرات کاهش در مهم کارراه دو هابچه با تبلیغات برخورد در والدین

 . باشندمی
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ش داده آموزها بلیغات بایستی در بینندگان رسانهفرهنگ نقد و انتقاد و به چالش کشیدن هر مطلبی از جمله ت

ها قرار دهیم. آموزش در مورد رسانه دلیل نپذیریم و هر چیزی را مورد بررسی و نقدشود. یعنی هیچ چیزی را بی

  . دهدمیها و تبلیغات را به شدت کاهش تاثیرات مخرب رسانه

 هاتوصیه

 .آشنا شد دهندمیو نوجوانان را هدف قرار  هابچههای تبلیغاتی که بایستی با روش (۱

 . هایی استفاده کرد که فاقد تبلیغات مخرب باشندتنها از مجالت و رسانه (2

 .ساعت در روز تقلیل داد 2 ها را به حداکثررا برای مشاهده تلویزیون و رسانه هابچهفرصت آزاد  (3

تبلیغ آشنا های مخرب با تکنیک هابچهبایستی برنامه آموزش رسانه و تبلیغات را در مدارس توسعه داد تا  (4

 .شوند

 . و الدین و اولیا مدرسه محدود کرد هابچهیاری خود بایستی هر نوع تبلیغات مخرب را به هم (5

برای ساعات پخش تبلیغات هایی رای تبلیغات تبیین کند و محدودیتاز دولت خواست تا قوانینی جدید ب (۶

 .ل شدیقا

 . دام قانونی علیه افراد خاطی انجام دادلین را مطلع ساخت و اقوودر صورت مشاهده تبلیغات منفی مس (۷

 

  (کارشناس تبلیغات فرهنگی )/ شقایق شریف زاده  adsportal.irمنابع: 
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