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چكيده:
رسانۀ ملي بهمثابه رسانهای پرمخاطب ،تأثیراتي گسترده بر فرهنگ مصرف مخاطبان خود دارد .ازاینرو الزم است
در فرایندی تأثیرات احتمالي تولیدات این رسانه ،پیش از تولید شناسایي شود و اقدامات مقتضي برای كنترل و
كاهش تأثیرات نامطلوب و تقویت تأثیرات مطلوب آن به عمل آید كه به این فرایند ،اثرسنجي گفته ميشود .بهمنظور
اثرسنجي محتوای تولیدات ،در گام نخست باید به طراحي چارچوب اثرسنجي اقدام كرد؛ بنابراین ،این پژوهش به
دنبال ارائه چارچوب اثرسنجي برنامههای رسانه ملي بر فرهنگ مصرف است .چارچوب اثرسنجي این پژوهش ،در
قالب بازبینه (چکلیست) اثرسنجي ارائه شده است .برای این منظور در ابتدا ،الگوی تأثیرات محتوای رسانه معرفي
و سپس با روش تحلیل مضمون ،ابعاد فرهنگ مصرف با توجه به منابع دیني و التین ارائه شد .سپس با استفاده از
روش داللت پژوهي ،فهرست اولیه نقاط قابل بررسي كه تأثیرات محتمل محتوای رسانه بر فرهنگ مصرف است،
استخراج شد .این فهرست اولیه شامل  51نقطه قابل بررسي بود كه با توجه به مراحل پیشنهادی استافل بیم در
طراحي بازبینه ،در چهارده طبقه و سه كالن طبقه دستهبندی و سپس تشریح شد و كاربرد و اعتبار آن تأیید شد .در
پایان این پژوهش به فرایند اجرای اثرسنجي با محوریت بازبینه تولیده شده ،اشاره شده است .اثرسنجي برنامههای
رسانۀ ملي با محوریت بازبینه تولیده شده این پژوهش ،ميتواند آگاهي مدیران ،برنامهسازان و ناظران تولید در رسانۀ
ملي را درخصوص تأثیرات محتوا بر فرهنگ مصرف بیشتر كرده و به آنان در كاهش تأثیرات نامطلوب و تقویت
تأثیرات مطلوب كمک كند.
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مقدمه
امروزه رسااااناههاا ،تاأثیرات مختلفي بر افراد ،نهاادهاا و جوامع دارناد و بيتوجهي باه آثاار آنهاا
موجب بروز تغییرات اجتماعي ناخواسااته و ناملموس ميشااود .پژوهشااگران حوزه رسااانه با
نظرات خود ارائهكننده طیفي از تأثیر مطلق ،تأثیر محدود ،تأثیر قدرتمند و تأثیر حاصال از توافق
ناشاي از رساانهها هساتند (مهدیزاده )52-53 :1396 ،و برای سانجش این تأثیرات روشهای
مختلف كمي و كیفي پیشانهاد كردهاند ) .(Gunter, 2000: 135-235حتي برخي برای اثرگذاری
رسااانه بر مخاطب ،اصااول و قواعدی نیز پیشاانهاد دادهاند ( .)Aaker, 2010: 81-206یكي از
حوزههای اثرگذاری محتوای رساانه ،تأثیر آن بر فرهنگ مصارف جامعه اسات .در ایران ،محتوای
برنامههای رساانه ملي بهمثابه رساانهای پرمخاطب ،بر فرهنگ مصارف جامعه ،تأثیرگذار اسات
(عبدالملكي و آقاپور .)1389 ،از منظر برخي پژوهشها ،در ساالهای اخیر ،برخي از برنامههای
رسااانه ملي تأثیراتي منفي بر فرهنگ مصاارف جامعه داشااتهاند .بهطور مثال ،برخي سااریالهای
صاااداوسااایما با نمایش كاالهای گرانقیمت و لوكس ،روحیه مصااارفگرایي را ترویج داده و
موجاب ایجااد عالقاه باه مصااارف بيمورد و ایجااد انتظاارات ریرواقعي و بروز بسااایااری از
آسایبهای اجتماعي شادهاند (فرجي و حمیدی .)1388 ،بيتوجهي به تأثیرات منفي برنامههای
رساانه ملي بر فرهنگ مصارف ،موجب رفلت از تغییر الگوی مصارف جامعه ميشاود .ازاینرو،
ضااارورت دارد كه تولیدات و آثار رساااانه ملي پیش و پس از تولید ،تحلیل شاااوند تا بهمرور
تأثیرات منفي آن كاهش و تأثیرات مثبت آن تقویت شود.
بهمنظور تحلیل اثر در گام نخست نیازمند چارچوب تحلیل اثر برای كسب نگاهي جامع از
ابعاد تأثیرات هستیم؛ بنابراین پرسش اساسي این پژوهش آن است كه چارچوب تحلیل اثر
محتوای برنامههای رسانه ملي بر فرهنگ مصرف دارای چه مؤلفههایي است؟
برای پاساخ به این پرساش ،به ارائه چارچوب تحلیل اثر محتوای برنامههای رساانه ملي بر
فرهنگ مصارف در قالب بازبینهای 1جامع ميپردازیم .اساتفاده از بازبینه ،نخساتین گام اثرسانجي
محتوا اسااات .منظور از بازبیناه (چکلیسااات) فهرساااتي از عوامل ،خواص ،جنباهها ،مؤلفاهها،
ضااوابط ،وظایف یا ابعادی اساات كه وجود آن برای اجرای یک كار خاص ،ضااروری اساات و
1. Checklist
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اگرچه در رسانه ملي شوراها و كمیتههای مختلفي وظیفه ارزیابي و تحلیل اثر محتوا پیش
و پس از تولید را دارند ،اما به علت آنكه رالب این اثرسنجيها تنها بر مبنای معیارهای ذهني
كارشناسان انجام ميشود ،ممكن است از برخي جنبههای اثرگذاری محتوا رفلت شود .بازبینه
پیشنهادی این پژوهش بنا دارد ،فهرست جامعي از جنبههای محتمل اثرگذاری برنامهها بر فرهنگ
مصرف را به زبان ساده و قابل فهم ،پیش روی برنامهسازان ،ارزیابان و مدیران رسانه ملي قرار
دهد تا در برنامهسازی ،نظارت و تصویب طرحها از هیچ جنبهای از تأثیرات محتوای برنامه رافل
نباشند.
نوآوری این پژوهش در چند جنبه قابل بیان است كه پژوهشهای حوزه اثرسنجي فاقد آن
هستند .نخست ،این پژوهش نگاهي جامع به ابعاد فرهنگ مصرف از منظر منابع دیني و ادبیات
رربي داشته است .دوم ،نقاط قابل بررسي بازبینه از طریق داللت الگوی تأثیرات رسانه در ابعاد
فرهنگ مصرف با استفاده از روش داللت پژوهي استخراج شده و ازاینرو نقاط مستخرج ،از
جنس گزارههای رسانهای هستند و تنها به ارائه گزارههای فرهنگ مصرفي اكتفا نشده است .سوم،
تالش شده با استفاده از روش طراحي بازبینه كه روشي جدیدی در پژوهشهای داخلي است،
بازبینه ای جامع ،ساده ،علمیاتي و قابل فهم در اختیار كارشناسان قرار گیرد تا با استفاده از آن
بهتدریج ،خود بازبینه اصالح و تكمیل شده و در فرایند اجرای اثرسنجي بهكارگرفته شود.
در ادامه این مقاله ،در بخش دوم الگوی تأثیرات رسانه معرفي شده و با تحلیل مضمون،
ابعاد فرهنگ مصرف معرفي ميشود .در بخش سوم این پژوهش ،به تشریح چگونگي طراحي
بازبینه از طریق روش داللت پژوهي و كاربست مراحل پیشنهادی استافل بیم در طراحي بازبینه
مي پردازیم .در ادامه در بخش چهارم ،پس از تشریح طبقات و نقاط قابل بررسي هر طبقه ،به
ارائه فهرست بازبینه مي پردازیم و در پایان یعني در بخش پنجم نیز فرایند اجرای اثرسنجي با
محوریت بازبینه ارائه خواهد شد.
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كاركرد آن بهمنزله ابزار یادآوری و آگاهيدهندگي است (.)Scriven, 2000: 1

 ❖ 12فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری

❖ دوره  ،15شماره ( 1پیاپی ،)37بهار 1400

مبانی نظري پژوهش
تحلیل اثر محتوای رسانه بر فرهنگ مصرف نیازمند اشراف بر سه حوزه مطالعات اثرسنجي،
مطالعات جامعهشناسي رسانه و مطالعات فرهنگ مصرف است و چارچوب اثرسنجي محتوای
رسانه بر فرهنگ مصرف از تالقي این سه حوزه مطالعاتي به دست ميآید .شكل ذیل ،تالقي این
سه حوزه را نمایش ميدهد.
در ادامه ابتدا تالقي حوزه اثرسنجي و حوزه رسانه با عنوان الگوی تأثیرات رسانه بیان
ميشود سپس ابعاد فرهنگ مصرف تشریح خواهد شد.

شكل  .1تالقي حوزه مطالعاتي تأثیرات رسانه و فرهنگ مصرف
الگوي تأثيرات محتواي رسانه
همه آن چیزی كه در رساانه خوانده ،دیده و شانیده یا به هرگونه عرضاه ميشاود ،محتوای رساانه
نام دارد ) (Shoemaker & Reese, 1996در اینجا محتوای رساانه ملي یعني آنهه در برنامههای
تصویری سیما پخش ميشود.
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مخاطب اعمال ميشاود ،تأثیر رساانهای اسات .ازاینرو« ،تأثیرات ناشاي از نفوذ رساانه ،عبارت
اسات از همان چیزهایي كه بهمثابه نتایج  -حال چه بهصاورت جزئي و چه بهصاورت كلي  -از
نفوذ رساانهای ناشاي ميشاوند» ) .(Potter, 2012: 36-38این پژوهش به بررساي تأثیرات رساانه
بر مخاطب ازلحاظ روانشناختي ميپردازد كه دارای انواع ذیل است ):(Potter, 2012:35-42
جدول  .1انواع تأثیرات رسانه بر مخاطب )(Potter, 2012: 41-42
تعریف تأثيرات

انواع تأثيرات
تأثيرات شناختی

تأثیرات محتوای رسانه بر پردازش ذهني ،ساخت و ذخیرهسازی اطالعات

تأثيرات باوري

تأثیرات محتوای رسانه بر باورهای فرد و جامعه

تأثيرات نگرشی

تأثیرات محتوای رسانه بر قضاوتهای نگرشي افراد

تأثيرات احساسی

تأثیرات محتوای رسانه بر بروز یا تغییر احساساتي همهون خشم ،خنده و ترس

تأثيرات رفتاري

تأثیرات محتوای رسانه بر كنشهای آشكار رفتاری فرد

حال پرسااشااي كه مطرح ميشااود این اساات كه چگونه رسااانه ،نفوذ و اثر خود را بر افراد
اعمال ميكند؟ در اینجا ميتوان به چهار كاركرد رسانه بهمثابه نقشهای علّي رسانه ،برای تحقق
تاأثیرات رسااااناهای اشااااره كرد .بادین دلیال باه این نقشهاا «كااركرد» ميگوییم كاه باه اقاداماات
متمایزی اشاره دارند و باعث شكلگیری تأثیرات متفاوتي ميشوند .این چهار كاركرد عبارتاند
از اكتساب ،تحریک ،تغییر و

تقویت ).(Potter, 2012: 42-44

اكتساب (ایجاد) :رسانه موجب كسب مؤلفههای پیام در

مخاطب ميشود.

تحریک :رسانه ميتواند چیزی كه از قبل در درون فرد وجود داشته را ،فعال نماید.
تغییر :رساااانه ميتواند موجب تغییر و جایگزیني گزارهها و حاالت موجود در فرد شاااود،
نظیر تغییر اطالعات در مورد موضوعي.
تقویت :رساانه ميتواند آنهه در درون افراد وجود دارد را مساتحكم نماید ،نظیر تقویت باور
به خدا.
جدول شااماره ( )2ماتریسااي اساات كه تقاطع كاركردهای رسااانهای برای تأثیرگذاری و
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آنهه محتوای رسااانه عرضااه ميكند ،نفوذ و اثر اساات و آنهه از اثر محتوای رسااانه بر
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تأثیرات روانشناختي بر مخاطب را نشان ميدهد.
جدول  .2الگوی تأثیرسنجي رسانه (برگرفته از پاتر با كمي تغییر)45 :2012 ،
کارکردهاي رسانه براي اثرگذاري
تحریک

اكتساب

تغییر

تقویت

انواع تأثیر

یادآوری

به حافظه سپردن

تغییر ساختار

تقویت ساختار و

اطالعات

اطالعات

ذهن

یادآوری باور

پذیرش باور

تغییر باور

پذیرش نگرش

تغییر نگرش

شناختي
باوری

یادآوری

نگرشي

نگرش
یادآوری

احساسي
رفتار

احساس
یادآوری رفتار

پذیرش احساس
یادگیری رفتار

فرآیندهای ذهني
تقویت باور
تقویت نگرش یا
معیارهای ارزیابي

تغییر پاسخ

تقویت روابط

احساسي

احساسي

تغییر تقلیدی
رفتار

تقویت عادت
اجراشده

ابعاد فرهنگ مصرف
مصارف از ریشاه صارف به معنای بازگشات یا برگرداندن یا از حالتي به حالت دیگر تبدیل كردن
اسات .فرهنگ آكسافورد ،مصارف را به معنای نوعي از خرید و اساتفاده از چیزی كه با انتخاب
كاال همراه است تعریف ميكند كه با تحقق آن ،نیازها و لذات اقتصادی و فرهنگي مصرفكننده
برطرف ميشود (بهار( ،)14-1 :1390 ،كریمي .)1391 ،برخي از صور مصرف ،ملموس هستند،
مانند خرید ماشااین و برخي نیز ناملموساند نظیر رفتن به سااینما و شااركت در بازی فوتبال.
بهطوركلي فرهنگ مصارف شاامل ساه حوزه فرهنگ ناظر بر موضاوعات مصارف ،فرهنگ ناظر بر
فاعالن مصرف و فرهنگ ناظر بر فضا و مكان مصرف و به شرح ذیل است:
الف) موضاوعات مصارف :1منظور از فرهنگ حاكم بر موضاوعات مصارفي ،فرهنگ حاكم بر
اشایا و خدمات مصارفي اسات ،از زماني كه آنها در فرایندی به كاال تبدیل ميشاوند و تا زماني
1. Object Of Consumption
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ب) فاعالن مصارف :1منظور از فاعالن مصارف ،مصارفكنندگان كاال و خدمات هساتند .هر
یک از مكاتب ،به تشریح انگیزه و شیوه مصرف افراد پرداختهاند (.)Murphy, 2016: 41
ج) مكان و فضااای مصاارف :به فضااای مصاارف بهطور خاص در دوران مدرن توجه شااده
اسات .باید دانسات مكان و فضاای مصارف پسزمینههای منفعل نیساتند ،بلكه نقشاي فعال در
شكلدهي به فرهنگ مصرف بازی ميكنند (.)Murphy, 2016: 59
در این قسامت برای اساتخراج مؤلفههای فرهنگ مصارف از روش تحلیل مضامون اساتفاده
شاده اسات .برای این منظور به دساتهبندی نكات (كدها) كتاب «فرهنگ مصارفكننده و جامعه»2
نوشته «وندی مورفي »3بهمنزله كتاب مرجع اصلي التین و همهنین برای فهم فرهنگ مصرف از
منظر دین اساالم ،نكات را از كتابهای« :الگوی مصارف از نگاه قرآن و حدیث» نوشاته آیتاهلل
ریشاهری و «مفاتیحالحیات» نوشاته آیتاهلل جوادی آملي اساتخراج كردیم .با دساتهبندی  50نكته
(كد) مساتخرج 14 ،مضامون پایهای و  3مضامون ساازماندهنده در ذیل مضامون فراگیر «ابعاد
فرهنگ مصرف» مطابق جدول شماره  3به دست آمد.
جدول  .3جدول تحلیل مضمون فرهنگ مصرف (ساخته نویسنده)
تعداد
کدها

مضامين اصلی

6

كاالشدگي اشیا و خدمات

3

ویژگيهای نوع كاال و خدمات

3

شرایط منسوخشدگي كاال و خدمات

2

ویژگي كاال و خدمات در پایان عمر

6

مصرف ناشي از پیروی از صنعت فرهنگي

5

مصرف ناشي از تظاهر و تقلید اقتصادی

4

مصرف ناشي از تمایزبخشي و سرمایه فرهنگي

3

مصرف ناشي از مقاومت و هویت نمایي

مضــــامــيــن
سازماندهنده

مضمون فراگير

ویژگي اشاایا و
خدمات مصرفي
اباعاااد فارهانااگ
فرهنگ حاكم

مصرف

بر
مصرفكنندگان
1. Subject Of Consumption
2. Consumer Culture And Society
3. Wendy Wiedenhoft Murphy
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كه از ارزش كاالبودگي تهي ميشوند.
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ادامۀ جدول  .3جدول تحلیل مضمون فرهنگ مصرف (ساخته نویسنده)
تعداد

مضامین اصلي

كدها

مضاااااامااایااان

مضمون فراگیر

سازماندهنده

5

مصرف ناشي از نیاز و منفعتگرایي

4

مصرف ناشي از لذتگرایي

1

موقعیت مكان مصرف

فرهنگ حاكم

3

مصرفكننده از مكان مصرف

بر فضا و مكان

2

ارزشهای حاكم بر مكان و فضای مصرف

3

مردمي بودن فضای مصرف

مصرف

روش پژوهش :طراحی بازبينه
بازبینه فهرسااتي از عوامل ،جنبهها ،خصااوص ایات ،معیارها ،وظایف یا ابعاد مورد نظر اساات كه
برای انجاام یاک كار خاص ،بایاد به وجود یاا مقادار آن توجه كرد .كاركرد مشاااترن انواع بازبینه
آن اساات كه آنها ابزار یادآوری هس اتند و ازاینرو برای ارزش ایابي و اثرساانجي مفید هسااتند
( .)scriven, 2000: 1بازبینه ارلب مقادیر گساتردهای از دانش خاص راجع به یک موضاوع (كه
شاامل نظریههای پیهیده نیز اسات) را به صاورت مختصار ،كاربردی و سااده بیان ميكند ،ازاینرو
شناخت و كاربرد برخي از كارها نظیر ارزشیابي و اثرسنجي را آسان ميكند

.(scrivern, 2000:

) 3علت اسااتفاده از بازبینه در این پژوهش آن اساات كه جنبههای تأثیرات رسااانه بر فرهنگ
مصارف ،بسایار گساترده و متنوع بوده و توجه به همه این جنبهها در تصاویب ،برنامهساازی و
ارزیابي طرحها و برنامهها بساایار دشااوار اساات .مدیران و برنامهسااازان رسااانه ملي با اجرای
اثرسااانجي باا محوریات باازبیناه ،ميتوانناد در مورد تاأثیرات احتماالي برنااماه بر فرهناگ مصااارف
آگاهي پیدا كرده و از تأثیرات نامطلوب جلوگیری نمایند.
كولتون 1و كاورت 2در كتاب طراحی و ســاخت ابزارهایی براي پژوهش و ارزشــيابی
اجتماعی بازبینه را یكي از ابزارهای پژوهش اجتماعي در طبقهبندی ابزارهای علوم اجتماعي به
1. Colton
2. Covert
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شایوع یک مورد یا رویداد اساتفاده ميشاود ( .)Colton & Covert, 2007: 8بهاینترتیب ميتوان
از بازبینه بهمثابه ابزار پژوهش در حوزه اثرسنجي استفاده كرد.
بازبینه در حوزههای مختلفي كارایي دارد و روش اسااتانداردشاادهای در طراحي آن وجود
نادارد و ميتوان برای طراحي آن از معیاارهاا و روشهاای مختلفي نظیر مرور نظاامناد ادبیاات،
تحلیل مضمون و گروه كانوني استفاده

كرد (.)Winters et al. 2009: 214

برای مثاال فتر و مولیناا آزورین ( )2019با مرور نظااممناد ادبیاات به تولیاد بازبیناه پرداختاهاند
) (Fetters & Molina-Azorin, 2019: 414و كوندو و بیری ( )2016با رویكردی چند روشاي
به طراحي بازبینه پرداختهاند .دادههای ورودی پژوهش آنها از طریق بررسي اسناد و استانداردها
و مصاااحبه نیمه ساااختاریافته به دساات آمده اساات) .(Kundu & Bairi, 2016: 149مجموعه
منابع ورودی برای تهیه بازبینه ميتواند شاامل انواع فعالیتها همهون بررساي ادبیات ،شاواهد
تجربي ،دادههای قانوني ،بررسااي اسااتانداردها ،ارزشاایابي وضااعیت فعلي و كسااب نظر از
متخصصان باشد (. (Winters et al. 2009: 214) )Kundu & Bairi, 2016: 149
در این پژوهش از روش داللت پژوهي برای طراحي نقاط قابل بررساي بازبینه اساتفاده شاده
اسات ،چراكه منبع مشاخصاي برای شاناخت عناصار تأثیر محتوای رساانه بر فرهنگ مصارف وجود
نداشاات؛ بنابراین پژوهشااگر با اسااتفاده از الگوی تأثیرات رسااانه و مضااامین فرهنگ مصاارف
(دادههای ورودی بازبینه) با اساااتفاده از روش داللت پژوهي ،به اساااتخراج داللتهای معنادار
تاأثیرات رسااااناه بر فرهناگ پرداخات و بادین ترتیاب نساااخاه اولیاه باازبیناه باه دسااات آماد .در
بهكارگیری روش داللت پژوهي ،از  12مرحله پیشانهادی حسان دانایيفرد اساتفاده شاده اسات
(دانایيفرد.)1395 ،
با توجه به روش داللت پژوهي (دانایيفرد )1395 ،برای اسااتخراج داللتهای معنادار باید
بین مأخذ مورد اساتقرا

داللتها (الگوی تأثیرات رساانه) با دریافتكننده اساتقرا

داللتها

(مضاامین فرهنگ مصارف) نوعي انطباق صاورت گیرد .در جدول شاماره  ،4ساتون اول سامت
راسات الگوی تأثیرات رساانه (مطابق جدول  )2و ساطر اول ،مضاامین اصالي فرهنگ مصارف
(مطابق جدول  )3هساتند و تالقيهای معنادار این دو حوزه بهواساطه اشاراف علمي پژوهشاگر
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حساب آوردهاند .به عقیده ایشان بازبینه برای تعیین وجود یا عدم وجود یک ویژگي یا شمارش
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نقاط قابل بررسي 1بازبینه تأثیرات محتوای رسانه بر فرهنگ مصرف است.

جدول  .4انطباق داللتهای معنادار تأثیرات رسانه و فرهنگ مصرف

مصرفی

تاثیرات رسانه

كاالشدگي اشیا و خدمات

ویژگي نوع كاال و خدمات

شرایط منسوخ شدگي

ویژگي كاال و خدمت در پایان عمر

مصرف ناشي از پیروی از صنعت فرهنگي

مصرف ناشي از تظاهر و تقلید اقتصادی

مصرف ناشي از تمایز و سرمایه فرهنگي

مصرف ناشي از اظهار هوبت

مصرف ناشي از نیاز و منفعت گرایي

مصرف ناشي از لذت گرایي

موقعیت مكان مصرف

مصرف كنندگان از مكان

ویژگي های مكان و فضا

شناختي

باوری

نگرشي

رفتاری

✓

احساسي

✓

✓
✓

✓

✓
✓

مردمي بودن فضای مصرف

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓
✓

و فضاي مصرف
فرهنگ حاکم بر مصرفکنندگان
اشيا و خدمات

✓

فرهنگ حاکم مكان
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بر دو حوزه مطالعاتي ،با عالمت نشااان داده شااده اساات .داللتهای معنادار این جدول همان

1. Checkpoint
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بهكار گرفته شوند ( .)stufflebeam, 2000: 1ازاینرو تهیه بازبینه نیازمند درن نیازهای كاربران
و استفاده از یک رویكرد تكرارپذیر برای آزمایش و اعتبارسنجي این ابزار است

(Winters et

) .al. 2009: 149با توجه به این ضرورت و نیاز ،استافل بیم 1بر اساس تجربه  30ساله خود در
حوزه طراحي ابزار بازبینه 12 ،گام برای طراحي و تكمیل بازبینه مطرح كرده كه ميتواند این

نیازها را تأمین نماید ).(stufflebeam, 2000: 2-10
ما در این پژوهش برای ارتقای بازبینه اولیه ،به كاربساات گامهای پیشاانهادی وی به شاارح
ذیل پرداختهایم:
بر وظایف بازبينه تمرکز نمایيد؛

در این مرحله باید تعریفي روشان از اهداف ،حوزه ،كاربران و كاربردهای بازبینه ارائه شاود.
كاربران این بازبینه مدیران ،تولیدكنندگان و ناظران برنامههای رسااانه ملي هسااتند .هدف از این
بازبینه ایجاد آگاهي از تأثیرات برنامههای رساانه ملي بر فرهنگ مصارف مخاطبان اسات .توجه
به این تأثیرات موجب ميشاود مدیران ،تولیدكنندگان و ارزشایابان محتوا در تصاویب ،تولید و
ارزیابي محتوا دقت بیشتری نمایند تا تأثیرات منفي محتوا بهمرور كنترل شده و كاهش یابد.
فهرستی از نقاط قابل بررسی پيشنهادي ایجاد نمایيد؛

آنهه در این مرحله مهم اسات ایجاد یک فهرسات از «نقاط قابل بررساي »2اسات كه در این
پژوهش از روش داللت پژوهي برای اساتخراج این نقاط مطابق آنهه در باال گفته شاد ،اساتفاده
شد و  51نقطه قابل بررسي به دست آمد.
نقاط قابل بررسی را طبقهبندي و مرتب نمایيد؛

در این پژوهش ،نقاط قابل بررسااي مسااتخرج در  14طبقه (طبق مضااامین اصاالي فرهنگ
مصاارف) دسااتهبندی و این  14طبقه به سااه كالن طبقه تأثیر برنامه بر چرخه اشاایا و خدمات
1. Stufflebeam
2. Checkpoint

❖ دوره  ،15شماره ( 1پیاپی ،)37بهار 1400

استافل بیم معتقد است بازبینه زماني ابزاری ارزشمند است كه به دقت طراحي ،اعتبارسنجي و
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مصرفي ،تأثیر برنامه بر فرهنگ مصرفكنندگان و تأثیر برنامه بر فضا و مكان مصرف ،دستهبندی
شدند.
طبقات را تعریف و آنها را بهکار گيرید:

پس از طبقهبندی نقاط قابل بررساي ،هر دساته و مفاهیم اصالي آن باید تعریف شاود .برای
این منظور در بخش  4این مقاله ،طبقات و خردمایه هر طبقه تشریح خواهد شد.
ترتیب طبقات و ترتیب نقاط قابل بررسي هر طبقه تعیین گردد
ترتیب نقاط قابل بررسي هر دسته و ترتیب طبقات بر اساس كاربرد عملي انجام شده است.
مرور اوليه نقاط قابل بررسی انجام شود؛

در این مرحلاه از پژوهش پس از تولیاد باازبیناه اولیاه ،این باازبیناه در اختیاار  12كاارشااانااس و
متخصااص حوزه اقتصاااد ،فرهنگ و رسااانه قرار گرفت تا ایشااان نظرات و اصااالحات خود را
بهصاورت كتبي و شافاهي اعالم نمایند .همهنین در قالب پرساشانامه ،میزان تناساب بازبینه با
موضااوع ،جامعیت ،مانعیت ،شاافافیت ،كاربردی بودن ،اختصااار و بيطرفي بازبینه ،از خبرگان
پرساش شاد كه در همه پرساشها ،اكثر خبرگان نمره متوساط به باال (متوساط ،زیاد ،خیلي زیاد)
به بازبینه دادند و بدین ترتیب ،اعتبار بازبینه تایید شد.
محتواي بازبينه را اصالح نمایيد؛

محقق پس از دریافت بازخورد از كارشاااناساااان ،هر جا كه نیاز بود نقاط قابل بررسا اي و
اصالح طبقات را انجام داد.
بازبينه را متناسب با حل مصارف مورد نظر تعيين و نگارش نمایيد؛

در این مرحله تالش شااد تا با تغییر ادبیات و بكارگیری لغات و اصااطالحات ساااده و تهیه
پیوسات توضایحات ،فهم و اساتفاده از بازبینه برای كارشاناساان و مدیران رساانه سااده شاد .در
جدول  5بخش  4این مقاله ،بازبینه نهایي نمایش داده شده است.
بازبينه را ارزیابی نمایيد؛

قبل از اساتفاده گساترده ،ضاروری اسات بازبینه به لحاظ میداني آزمایش شاود .این مرحله
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و موانع اجرایي آن هموار شااود .مراحل پیشاانهادی اجرای اثرساانجي با محوریت بازبینه تولید
شده است و در بخش پنجم این پژوهش به آن اشاره خواهد شد.
بازبينه را نهایی نمایيد؛

برای نهاایي كردن بازبینه بایاد به نتاایج بررساااي و آزمونهای میاداني آن توجه كرد و قبال از
انتشار نهایي ،اصالحات صورت گیرد.
بازبينه را اجرا و اشاعه دهيد؛

پس از بكاارگیری محادود باازبیناه ،در این مرحلاه محقق تصااامیم ميگیرد كاه باازبیناه را در
حوزهای گستردهتر اجرا و اشاعه نماید.
بازبينه را به صورت دورهاي مرور و اصالح نمایيد؛

با تغییر فناوری ارزشایابي و تغییر حوزه مورد نظر ،بازبینه نیازمند بهروزرسااني اسات .اصاالح
بازبینه یک فرایند مداوم است.
باید اشااره كرد كه اجرای مراحل  9تا  12نیازمند هماهنگي و همكاری رساانه ملي با محقق
است و تا زمان نگارش این مقاله این همكاری محقق نشد.
تأثيرات محتواي برنامههاي رسانه ملی بر فرهنگ مصرف
در این بخش با توجه به مرحله  4مراحل پیشانهادی اساتافل بیم ،به تشاریح  14طبقه دارای
نقاط قابل بررساي بازبینه ميپردازیم .الزم اسات اشااره شاود جدول شاماره  5انتهای بخش  4این
مقاله ،این طبقات را به همراه نقاط قابل بررساي هر طبقه با زباني سااده در قالب بازبینه نمایش
ميدهد .در برخي از طبقات با عنوان «خردمایه» به تشااریح بیشااتر مباني آن طبقه پرداخته شااده
است.
الف) تأثیرات محتوای برنامههای رسانه ملي بر چرخه اشیا و خدمات مصرفي
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نیازمند هماهنگي با ساازمان رساانه ملي برای اجرای آزمایشاي بازبینه اسات تا نواقص آن اصاالح
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تأثير بر کاالسازي اشيا و خدمات
جامعه مصرفي معاصر با كاال 1مشخص و هویت ميیابد .كاال یا شيء دارای ارزش اقتصادی
اساات كه ماده فرهنگ جامعه مصاارفي را تشااكیل ميدهد ( .)Murphy, 2016: 21-22محتوای
رساانه ميتواند اشایا و خدمات را در باور مخاطب دارای ارزش اقتصاادی نماید و حتي ميتواند
اشایا و خدمات ریر بازاری نظیر سالمت و آموزش را دارای ارزش اقتصادی كند .این كاالسازی
ميتواند موجب ترجیح ارزشهای اقتصاادی بر ساایر ارزشهای فرهنگي و انسااني در نزد باور
مخاطب شود.
دین اساالم نیز مصارف برخي اشایا و خدمات را در ازای پرداخت ثروت و مال قرار نداده
اسات .برای مثال در ازای آموزش واجبات یا مصارف و اساتفاده از مصاحف قرآن نباید پرداخت
ماالي صاااورت گیرد .باا توجاه این نكتاه ،محتوای رسااااناه نباایاد منجر باه ایجااد یاا تقویات ارزش
اقتصادی برای آن دسته از اشیا و خدمات در باور مخاطب شود.
كاال و خدمات ميتوانند دارای ارزش مصارفي ،مبادلهای و نمادین باشاند و محتوای رساانه
ميتواناد برای آنهاا در بااور مخااطاب ،هر یاک از این ارزشهاا را ایجااد یاا تقویات نماایاد .همهنین
ميتواند موجب برجستهسازی برخي ارزشها بر سایر ارزشها شود.
خردمایه :پس از اینكه اشایا و خدمات به كاال تبدیل شادند ،دارای ارزش اقتصاادی ميشاوند.
آدام اسااامیات در كتااب ثروت ملال (1776/1976) 2دو ویژگي برای كااال ذكر ميكناد :ارزش
مصاارفي 3و ارزش مبادلهای .4در بنیادینترین سااطح ،كاال و خدمات دارای ارزش مصاارفي یا
توانایي ارضاای ساالیق انسااني هساتند و هنگامي كه آنها در بازار معامله ميشاوند ،دارای ارزش
مبادلهای ميشوند .به نظر اسمیت ارزش مبادلهای در قیمت كاال بیان

ميشود ( Murphy, 2016:

 .)25كااال و خادماات همهنین ميتوانناد دارای ارزش نماادین هم بااشاااناد كاه باه معناای آن كااال و
خدمت در رابطه با سایر كاالها و خدمات اشاره دارد (.)Murphy, 2016: 27-28

Commodity
The Wealth Of Nations
Use Value
Exchange Value

1.
2.
3.
4.
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فرایند تبدیل اشیا و خدمات به كاال یا از طریق تولید انبوه و مصرف مشابه است یا از طریق
تولید صانایع دساتسااز و مصارف خاص و ویژه .)Murphy, 2016: 23-25( 1محتوای رساانه از
یک طرف با نمایش كاال و خدمات مورد اسااتفاده بیشااتر مردم ميتواند موجب مصاارف انبوه
كااالهاای یكساااان و از طرف دیگر باا نماایش كااال و خادماات متماایز موجاب مصااارف كااالهاای
سافارشايشاده توساط مصارفكنندگان شاود؛ بنابراین محتوای رساانه ميتواند با معرفي كاالهای
همگون یا شخصيشده بر شناخت مخاطب تأثیرگذار باشد.
از منظر دین اساالم ،مصارف كاال و خدمت ریرمجاز شارعي ،حرام اسات .ازاینرو ،محتوای
رساانه نباید به معرفي كاال و خدمت حرام یا ریرمتعارف یا مضارر برای انساان یا محیط زیسات
بپردازد و همهنین نباایاد در مخااطباان نگرش مثبات باه این نوع كااال و خادماات ایجااد كرده یاا
تقویت كند.
خردمایه :از دیدگاه اساالم ،مصارف كاال و خدمتي كه انساان را از رسایدن به مقصاد و هدف
نهایي باز دارد ممنوع اسات .در اساالم ،اصال حلّیت و اباحه ،حاكم بر مصارف اشایا و خدمات
اساات؛ اما در مصاارف اشاایا و خدمات ریرمجاز ،محدودیتهایي وجود دارد .كاال و خدمات
ریرمجاز شاارعي عبارتند از الف) كاال و خدمت حرام نظیر شااراب (ایرواني،)16-19 :1388 ،
ب) كاال و خدمات مضااارر نظیر مصااارف سااایگار (جوادی آملي .)91-97 :1394 ،ج) كاال و
خادماات ناامتعاارف نظیر مصااارف لبااس ناامتعاارف (جوادی آملي )163-164 :1394 ،د) كااال و
خدمات انحرافزا نظیر خرید آالت مختص به موسیقي حرام.
تأثير محتوا بر منسوخسازي کاال و خدمات
به گفته پكارد )1970: 46-47( 2منسااوخ شاادن برنامهریزی شااده كاال و خدمات ميتواند به
ساابب كاركرد كاملتر نوع جدید آنها یا به علت اتمام زمان تعیین شااده برای مصاارف آنها یا
ظهور مد جدید باشد .محتوای رسانه با معرفي هر یک از این سه معیار ميتواند نگرش مخاطب
را در مورد كااالی قادیمي تغییر دهاد .همهنین رسااااناه ميتواناد كااالی دارای كااركرد كاامالتر را
1. Craft Production And Niche Consumption
2. Packard
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معرفي كند یا زمان و دوره مصرف آنها یا مدل جدیدی از كاال و خدمات را بشناساند.
تأثير بر پایاندهی به عمر کاال و خدمات
پس از منساوخشادگي ،نوبت به دور انداختن یا بهكارگیری دوباره كاال و خدمات ميشاود.
محتوای رساانه ميتواند نگرش منفي درخصاوص مصارف كاالی مضار برای ساالمتي همهون
ساایگار یا آلودهكننده محیطزیساات نظیر مواد پالسااتیكي ایجاد كند .همهنین ميتواند موجب
معرفي كاالی قابل بازیافت یا قابل اساتفاده مجدد یا قابل تعمیر نظیر اساتفاده از ظروف كارذی
به جای ظروف پالستیكي شود.
خردمایه :دورانداختن برخي محصاااوالت موجب آلودگيهای زیساااتمحیطي و انسااااني
ميشاود .در كنار اقدامات داوطلبانه ،در برخي كشاورهای اروپایي ،كساب و كار باید محصاوالت
خود را در پاایاان عمر پس بگیرد تاا برای اساااتفااده دوبااره یاا تعمیر یاا باازیاافات آن اقادام كناد.
همهنین آنهاا باایاد از مصااارف مواد خطرناان نظیر مواد شااایمیاایي در تولیاد ،خودداری كنناد
( .)Murphy, 2016: 34-35محیط زیسات و منابع طبیعي متعلق به همگان اسات ،پس باید منابع
عموم درنظر گرفته شاود .در آموزههای دیني هم از آلوده كردن محیط زیسات نهي شاده و هم به
پانسازی آن از آلودگي ،ترریب شده است (جوادی آملي.)696-693 :1394 ،
ب) تأثير محتواي برنامههاي رسانه ملی بر مصرفکنندگان
تأثیر بر مصرف ناشي از پیروی از صنعت فرهنگي
صانعت فرهنگي چون ساینما و تلویزیون ميتواند با قدرت رساانهای خود و ممكن اسات
نیازهای رلط و ریرواقعي را بهجای نیازهای درست و واقعي بر ساختارشناختي مخاطب معرفي
كند و نیز سارگرمكنندگي را بهمثابه معیار مطلوبیت كاال و خدمات به مخاطب بشاناسااند .اگرچه
صااانعات فرهنگي در ظاهر حس آزادی در انتخااب را به مخااطب القا ميكند ،اما درواقع بهدلیل
محدود شادن قدرت تفكر و اراده مخاطب ،انتخاب وی تحت كنترل صانعت فرهنگي بوده و به
صاورت آگاهانه و آزادانه صاورت نميگیرد .به نظر برخي ،محتوای رساانه موجب شاناسااندن و
ایجاد نگرش مثبت درخصاوص سابک مصارفي بیگانگان و سالطه فرهنگي صااحبان سارمایه و
رسانه ميشود.
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ميداند كه به صاورت ریرواضاح و ناآگاهانه افراد جامعه را به مصارفكننده ریرانتقادی و منفعل
تبادیال ميكناد) (Horkheimer & Adorno, 1998: 4-5باه گفتاه مااركوزه پیگیری نیاازهاای رلط
بجای نیازهای درسات ،موجب از دسات دادن تفكر انتقادی و تکسااحتي شادن و از دسات دادن
تواناایي در مقاابال صااانعات فرهنگي ميشاااود ) .(Marcuse, 1964: 10منظور از نیاازهاای رلط
نیازهایي اسات كه برخاساته از هویت فردی نبوده و بر اسااس عالیق دیگران شاكل ميگیرد .در
ادبیات دیني ،تشابه و تقلید از مصارف بیگانگان نهي شاده اسات ،چرا كه ایشاان به دنبال سالطه
فرهنگي اقتصادی با ابزار صنعت فرهنگي هستند (ریشهری.)44-45 :1388 ،
تأثير بر مصرف ناشی از تقليد اقتصادي
محتوای برنامه ،با نمایش برخي گروههای مرفه چون ثروتمندان ،بازیگران و افراد مشااهور،
آنان را بهمثابه گروه مرجع مصاارفي جامعه ميشااناساااند تا افراد نگرش مثبت به تجملگرایي،
اساااراف و تنآساااایي پیادا كنناد .افراد طبقاات پایین از طریق محتوای برنامه ،رفتاار تجمگرایانه
طبقات مرفه را یاد گرفته و تقلید مينمایند .محتوای رساانه بهمرور ممكن اسات ثروت و تظاهر
باه ثروت (تجمالگرایي) را در بااور مخااطاب ،دارای ارزش ذاتي و اجتمااعي نماایاد .ازاینرو
محتوای برنامه نباید موجب ایجاد یا تقویت رفتار تجملگرایانه و اسااارافگرایانه در مصااارف
شود ،بلكه باید معیار مقایسه را سبک مصرفي طبقه پایین معرفي نماید.
خردمایه :وبلن ،جامعهشااناس امریكایي ،در كتاب نظریه طبقه مرفه )1899( 1در اواخر قرن
بیسااتم ،تمایل به مصاارف متظاهرانه یا نمایش اساارافگرایانه (افراطي) ثروت را نیروی انگیزه
بخش رفتار مصارفي برای طبقه مرفه ميداند (وبلن .)81 -137 ،1383 ،طبقات پایین جامعه نیز
بهواسااطه تقلید از طبقه مرفه برانگیخته ميشااود .طبقه مرفه معیارهایي مدی را خلق ميكند كه
طبقه پایین آنها را تكرار و كپي ميكند (.)Murphy, 2016: 42
یكي از توصایههای دین اساالم در مصارف ،ساادهزیساتي و دوری از تجملگرایي اسات.
ساادهزیساتي به معنای در نظر گرفتن عرف جامعه در مصارف اسات .به توصایه دین اساالم ،افراد
1. The Theory Of The Leisure Class
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در حوزه اقتصاادی باید خود را با فرودساتتر از خود مقایساه نمایند (ریشاهری-27 ،1388 ،
 .)28قرآن كریم با قبیح شاامردن رفتار تجملگرایانه برخي ثروتمندان نظیر قارون ،حساارت و
تقلید از تجملگرایان را مذمت كرده اسات (قرآن كریم ،ساوره قصاص) (ریشاهری-40 ،1388 ،
 .)42شاارع تضاییع ثروت و اساراف كه همان خارج شادن از مرز اعتدال در مصارف منابع ،كاال و
خدمات است ،را نهي كرده است (ریشهری،1388 ،

.)30-34

تأثير بر مصرف ناشی از سرمایه فرهنگی
محتوای رسانه ممكن است با نمایش سبک مصرفي متنفذان سیاسي اا اجتماعي اا فرهنگي
(الیات) ،ایشاااان را باهمنزلاه الگوی مصااارفي باه مخااطباان معرفي كرده و نگرش مثبات باه كااال و
خدمت متمایز ایجاد كرده و یا تقویت كند .با توجه به رهنمودهای دین اساالم ،محتوای رساانه
باید شاااأن اجتمااعي افراد را بهمثاابه معیاار رفتاار مصااارفي مطلوب آنان معرفي كرده و از ایجااد
نگرش مثبت درخصوص مصرف كاال و خدمات نامتعارف با شأن اجتماعي پرهیز نماید.
خردمایه :جامعهشاناس فرانسوی ،پي یر بوردیو در كتاب تمایز ،نقد اجتماعی قضاوتهاي
ذوقی )1984( 1معتقد اساات ،در كنار ساارمایه اقتصااادی ،ساارمایه فرهنگي نیز نقش مهمي در
ایجاد ذائقه ایفا ميكند .ساارمایه فرهنگي 2از منظر بوردیو به وساایله عادات 3و عادات توسااط
جامعهپذیری افراد آنهم بیشاتر در نهاد آموزش و خانواده شاكل ميگیرد

( Bourdieue, 1984:

.)11

یكي از توصاایههای دیني در مصاارف ،اظهار نعمت الهي از سااوی بندگان اساات .البته این
اظهار نعمت شااامل اظهار كاال و خدمات متمایز ریرمتعارف نیساات ،چراكه اسااتفاده از كاالی
نامتعارف در برخي روایات با تعبیر لباس شاهرت نهي شاده اسات (ریشاهری.)80-81 ،1388 ،
همهنین نحوه مصاارف هر شاخص باید بر اسااس شاأن وی باشاد .منظور از شاأن ،مجموعهای از
شاارایط اقتصااادی ،فرهنگي ،اجتماعي ،فیزیكي و رواني در فرد اساات كه جایگاه عرفي وی در
اجتماع را در عصار و زمان مشاخص ميساازد .شاأن هر فرد باید الگوی مصارف وی را تعیین
1. Distinction: A Social Critique Of The Judgment Of Taste
2. Cultural Capital
3. Habitus
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تأثیر بر مصرف ناشي از اظهار هویت
محتوای رساانه ميتواند خردهفرهنگهای بومي و سابک مصارفي ایشاان را بهمثابه الگو به
مخاطب بشاناسااند ،بهطوریكه موجب ایجاد یا تقویت نگرش مثبت درخصاوص كاال و خدمات
هویتبخش آنان شاده و افراد به تقلید از رفتار مصارفي آنان یپردازند .باتوجه به توصایههای دین
اساالم ،محتوای رساانه باید به ایجاد و تقویت نگرش مثبت در مورد كاال و خدمات اقدام كند و
نمایانگر هویت اساالمي باشاد و از معرفي سابک مصارفي ریربومي اجتناب نماید .نمایش تكثر
مصرف فرهنگهای بومي باید در چارچوب هویت اسالمي اجرا شود.
خردمایه :به نظر پژوهشااگران مكتب بیرمنگام مصاارف ،بهویژه مد ،ناشااي از یک انتخاب
جمعي یا یک حالت یا نگرش اجتماعي مشاااترن اسااات .ازاینرو از طریق هر گروه خاصااي
ميتواند در جامعه فراگیر شاود ( .)Murphy, 2016: 46-48بر اسااس توصایه دین اساالم ،سابک
مصرفي مسلمانان باید نمایانگر هویت اسالمي ایشان باشد و از پیروی از فرهنگ ریراسالمي در
مصرف خودداری شود (جوادی آملي.)164 :1394 ،
تأثير بر مصرف ناشی از نياز و منفعتگرایی
محتوای رساانه با ارائه اطالعات كامل و صاحیح از فواید و هزینههای اقتصاادی مصارف كاال
و خدمات و همهنین آموزش یا تقویت پردازش عقالیي به انتخاب مطلوب افراد كمک ميكند.
گزینشهاای هادفمناد كااال و خادماات در چاارچوب رهنمودهاای دیني باایاد باهمثااباه معیاار انتخااب
مطلوب در نگرش مخاطب شاااكل گیرد .رساااانه ميتواند تأمین نیاز را بهمنزله معیار مطلوبیت
انتخاب معرفي كرده و اولویتسنجي در انتخاب عقالیي را به مخاطب آموزش دهد.
خردمایه :بر اسااس دیدگاه منفعتگرایي .مصارفكنندگان تصامیمگیرندگان منطقياند كه با
مصارف به دنبال بیشاینهساازی ساودمندی و اولویتهای خود هساتند و سااخت ترجیحات آنها
بیشاتر بر پایه قیمت و درآمد اسات ( .)Murphy, 2016: 53منفعتگرایي 1بهمنزله انگیزهای برای
رفتار مصاارفي ،ارزشااي محوری مبتني بر حاكمیت مصاارفكننده 2اساات .مصاارف در نظام
1. Utility
2. Consumer Sovereignty
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كند (شعباني و كریمي.)148 :1394 ،
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سرمایهداری به معنای انتخاب بیشتر برای همه است ).(Gabriel & Lang, 2006: 26
اما آزادی مطلق در انتخاب مصاارف ،از مواردی اسات كه اساالم آنرا رد ميكند (صادریه،
 .)77 ،1393از منظر اسااالم ،افراد باید بر اساااس نیاز مصاارف نمایند .این نیاز دارای سااه مرتبه
ضارورت ،كفایت و رفاه اسات (ریشاهری .)22-20 :1388 ،همهنین در تأمین نیازهایى كه از
درآمدهاى شخصى صورت مىگیرد ،باید اولویتها را در نظر گرفت ،چراكه عدم اولویتسنجي
موجب هدر دادن سرمایه و اسراف ميشود (ریشهری.)23-24 :1388 ،
تأثير بر مصرف ناشی از لذت طلبی
افراد از طریق رساانه با انواع لذات آشانا شاده و ميتوانند برخي از انواع لذات خود اعم از
لذات جساامي ،لذات خیالي و لذت تنوعطلبي را ارضااا نمایند .عدم كنترل لذت طلبي موجب
اساراف و انحطاط اخالقي ميشاود ،ازاینرو محتوای رساانه باید با نمایش ساطح متعادل ارضاای
لذات ،چگونگي كنترل ارضای لذات را نیز به مخاطب آموزش دهد.
خردمایه :منفعت 1بهمثابه ارضاااای نیازهای انسااااني 2و لذت 3بیانگر ارضاااای ساااالیق و
احسااساات 4اسات .برخي نظریات بیان ميكنند كه مصارفكنندگان ميتوانند و باید به دنبال باز
اصاالح لذت اعم از جسامي و حساي باشاند .به نظر كولینكمپبل ،5در كتاب «اخالق رومانتیک و
روح مصارفگرایي مدرن »6مصارف افراد بهدلیل رقابتهای شاأنیتي نیسات ،بلكه آنها ميخواهند
رؤیا و تخیالت خود را محقق كنند .لذت سانتي مبتني بر لذت جسامي (فیزیكال) و لذت مدرن
مبتني بر تجربیات عاطفي نظیر خیالبافي اسات .مصارفكنندگان پساتمدرن نیز با تحقق ساالیق
خود ،باه دنباال متنوع بودناد ( .)Campbell, 1989: 205()Murphy; 2016; 56-58البتاه باایاد
توجه كرد كه لذتگرایي موجب انحطاط معنوی و مانع كماالت نفسااني ميشاود .براین اسااس
افراد باید برای تكامل معنوی خود ،لذات مادی خود را كنترل كنند (ریشهری.)14 :1388 ،
1. Uutility
2. Ssatisfaction Of Needs
3. Pleasure
4. Ssatisfaction Of Desire And Sensation
5. Colin Campbell
6. The Romantic Ethic And The Spirit Of Modern Consumerism

طراحی چارچوب تحلیل اثر محتوای برنامههای 29❖ ...

تأثیر بر شناخت و معرفي مكان مصرف
محتوای رساانه با معرفي مكاني خاص برای مصارف موجب شاكلگیری فرهنگ مصارفي
خاص ميشااود .برای مثال معرفي رسااتوران بهمثابه مكان رذاخوردن موجب انتخاب رذاهای
خاص ميشاود .همهنین محتوای رساانه با معرفي سابکهای جدید مصارف نظیر خرید اینترنتي،
خانه را به مكاني برای خرید و مصرف تبدیل ميكند و موجب راحتي و تكرار مصرف ميشود.
تأثیر بر معرفي استفادهكنندگان از مكان
در گذشاته هر فردی از هر طبقه اقتصاادی  -اجتماعي ميتوانسات در فروشاگاههای بزرگ
گردش كند ،اما فضاهای جدید ،برای برخي گروههای اقتصادی  -اجتماعي ،منحصر شده است
( .)Murphy, 2016: 62-74محتوای رسااانه با نمایش مصاارف نژاد ،طبقه یا گروه خاصااي از
مكاني خاص نظیر خرید زنان از پاساااژی خاص ،به معرفي مشااتریان اختصاااصااي آن مكان
ميپردازد.
تأثير بر ویژگیهاي مكان و فضا
به نظر برخي ،مكانهای مصارف بهمرور با تحت سالطه قرارگرفتن اصاول عقالنیت رسامي
جذابیت خود را از دسات دادهاند (مورفي .)60 :2016 ،محتوای رساانه با نمایش اصول عقالنیت
حاكم بر فضاا و مكان مصارف همهون اساتانداردساازی در قیمتگذاری موجب برجساتهساازی
ارزشهای اقتصاادی چون قیمت و كیفیت و كاهش توجه به ارزشهای اخالقي در انتخاب كاال
و خدمات ميشاود .همهنین برنامههای رساانه ملي با تبلیغات خیالانگیز از فضاا و مكاني خاص
چون شهربازی ،بر حس تخیل مخاطب تأثیر ميگذارند.
تأثير بر مردمیسازي فضاي مصرف
با نمایش سابک مصارفي متعارف و متوساط افراد جامعه ،مخاطبان از رفتار مصارفي افراطي و
تفریطي دور شاده و خود را به رفتار مصارفي متعارف مشاروع حاكم بر جامعه نزدیک ميكنند.
برنامه رساانه ملي با معرفي مساائل اجتماعي همهون وجود فقر اقتصادی در میان قشر خاصي از
كودكان حاشایهنشاین و همهنین ارزشامندساازی مشااركت در حل مشاكالت دیگران ،فضاای
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مصارف را از مصاارف شاخصاي به سامت مصاارف جمعي و مردمي هدایت ميكند .محتوای
برنامه باید مصااارف متعارف را بهمنزله معیار مصااارف مطلوب معرفي كرده و از آموزش رفتار
مصرفي نامتعارف پرهیز نماید.
خردمایه :یكي از نكاتي كه موجب اجتناب از افراط و تفریط در مصاارف ميشااود ،در نظر
گرفتن فرهنگ عمومي مردم در مصرف است .سادهزیستي به معنای همسویي با فرهنگ مشروع
حاكم و متعارف بر جامعه اساات (ریشااهری .)28-29 :1388 ،همهنین از جمله توصاایههای
دیني ،مصارف ثروت به منظور تأمین منافع دیگران و مشااركت اجتماعي برای كاهش مشاكالت
اجتماعي اسااات (ریشاااهری .)14-18 :1388 ،همدردی با عامه مردم و یاری دادن به آنها در
تنگنااهای اقتصاااادی باید مورد توجه آحاد جامعاه بهویژه ثروتمنادان و رهبران جامعاه دیني قرار
گیرد (ریشهری.)25-26 :1388 ،
در جدول ذیل ،نقاط قابل بررساي اشااره شاده در باال به همراه طبقات و كالن طبقات آنها،
به منظور ساانجش اثر یک برنامه در رسااانه ملي بیان شااده اساات .كاربر بازبینه ذیل ،برای هر
برنامه ،با توجه به هر سااوال ،تاثیر داشااتن یا نداشااتن برنامه بر مخاطب را تیک مي زند ،و در
صورت تاثیر داشتن برنامه ،به انتخاب نوع تاثیر(ایجاد ،تقویت ،تحریک ،تغییر) مي پردازد:
جدول  .5بازبینه تحلیل اثر محتوای برنامه رسانه ملي بر فرهنگ مصرف
تأثيرات محتواي برنامه تلویزیونی رسانه ملی بر چرخه مصرف اشيا
و خدمات مصرفی

انواع تأثير

تأثیر برنامه تلویزیوني بر كاالسازی اشیا و خدمات مورد توجه قرار گیرد.
 oآیا این برنامه موجب مي شود اشیا و خدماتي كه نباید در مكانیسم
بازار عرضه شوند ،دارای ارزش اقتصادی گردند؟
 oآیا این برنامه موجب مي شود كه كاال یا خدمتي كه از منظر دیني

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد Oچه تأثیری؟ O
(ایجاد/تقویت/تغییر/تحریک)
تأثیر ندارد  Oتأثیر داردOچه تأثیری؟ O

نباید دارای ارزش اقتصادی شود ،ارزش اقتصادی پیدا كند؟
 oاین برنامه موجب تأثیر بر كدام ارزش كاالو خدمات مي گردد .
 ارزشمندی قیمتي و مبادله ای كاال و خدمات؛ ارزشمندی توانایي كاال و خدمات در رفع نیازهای انساني؛ -ارزشمندی نمادین و فرهنگي كاال و خدمات؛

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

طراحی چارچوب تحلیل اثر محتوای برنامههای 31❖ ...

تأثیر برنامه تلویزیوني بر نوع كاال وخدمات مورد توجه قرار گیرد.
o

این برنامه موجب شناخت مخاطب به كدام یک از كاال و

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

خدمات مي گردد؟
-

شناخت كاال و خدمات عمومي شبیه به رالب مردم؛

-

شناخت كاال و خدمات شخصي شده؛

o

آیا این برنامه موجب شناخت كاال و خدمات ریرمجاز شرعي

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

مي گردد؟
-

كاال و خدمات حرام؛

-

كاال و خدمات نامتعارف؛

-

كاال و خدمات مضرر؛

-

كاال و خدمات انحراف زا؛

o

آیا این برنامه موجب نگرش مثبت به مصرف كاال و خدمات

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

ریرمجاز شرعي مي گردد؟
تأثير برنامه تلویزیونی بر منسوخ سازي کاال و خدمات مورد توجه قرار گيرد.
 oآیا این برنامه كاركرد كاملتری از كاال و خدمات جدید به مخاطب

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

ميشناساند؟
 oآیا این برنامه دوره زماني خاصي برای مصرف كاال و خدمات

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

معرفي كند؟
 oآیا این برنامه مد جدیدی از كاال وخدمات به مخاطب ميشناساند؟

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

 oاین برنامه كدام معیار را عامل منسوخ شدگي كاال و خدمات در

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

نگرش مخاطب معرفي مي كند؟
 كاركردهای ناقص كاال و خدمات قبلي؛ تمام شدن مدت زمان مصرف كاال و خدمات قبلي؛ از مد افتادن كاال و خدمات قبلي؛تأثير برنامه تلویزیونی بر پایان دهی به عمر کاال و خدمات مورد توجه قرار گيرد.
 oآیا این برنامه موجب شناخت نحوه استفاده مجدد یا تعمیر یا

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

بازیافت كاال و خدمات استفاده شده مي گردد؟
 oآیا این برنامه موجب معرفي كاالی تجدیدپذیر یا قابل تعمیر یا
بازیافت به مخاطب مي گردد؟

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O
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ادامۀ جدول  .5بازبینه تحلیل اثر محتوای برنامه رسانه ملي بر فرهنگ مصرف
تأثير محتواي برنامه تلویزیونی رسانه ملی بر فرهنگ مصرف کنندگان
تأثير برنامه تلویزیونی بر مصرف ناشی از صنعت فرهنگی مورد توجه قرار گيرد؛
 oآیا این برنامه تأثیری بر تضعیف پردازش عقالیي مخاطب در انتخاب

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

كاال و خدمات دارد؟
 oآیا این برنامه موجب ایجاد یا تحریک نیازهای واقعي و صحیح

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

مخاطب در انتخاب كاال و خدمات مي گردد؟
 oآیا این برنامه سرگرم كنندگي را معیار مطلوبیت كاال و خدمت معرفي

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

تقویت مي كند؟
 oآیا این برنامه موجب حس آزادی كاذب در هنگام انتخاب كاال و

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

خدمات مي گردد؟

تأثیر برنامه تلویزیوني در مصرف ناشي از تقلید اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
 oآیا این برنامه افراد و كاالی مورد استفاده طبقه مرفه به عنوان الگو و

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

مرجع به مخاطب مي شناساند؟
 oآیا این برنامه افراد و كاالهای مورد استفاده طبقه پایین تر را به عنوان

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

الگو به مخاطب مي شناساند؟
 oآیا این برنامه موجب حس عالقه مندی به افراد یا كاالی مصرفي طبقه

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

مرفه یا طبقه محروم مي گردد؟
 oآیا این برنامه موجب ارزشمندی تجمل و نمایش ثروت مي گردد؟

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

 oآیا این برنامه موجب نگرش مثبت به تجملگرایي و تظاهر به ثروت مي
گردد؟

 oآیا این برنامه موجب تقلید از رفتار مصرفي طبقه مرفه مي گردد یا طبقه تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O
پایین؟

تأثیر برنامه تلویزیوني بر مصرف ناشي از سرمایه فرهنگي را مورد توجه قرار دهید
 oآیا این برنامه صاحبان سرمایه فرهنگي را به عنوان الگو مصرفي به

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

مخاطب ميشناساند؟
 oآیا این برنامه "تمایز متعارف" را به عنوان معیار نگرش ساز معرفي مي

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

كند؟
 oآیا این برنامه موجب تقلید از رفتار مصرفي صاحبان سرمایه فرهنگي

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

مي گردد؟
 oآیا این برنامه بر شناخت سبک مصرفي متناسب با شان اجنماعي
تأثیرگذار است؟

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

طراحی چارچوب تحلیل اثر محتوای برنامههای 33❖ ...

تأثیر برنامه تلویزیوني بر مصرف ناشي از اظهار هویت مورد توجه قرار دهید
 oآیا این برنامه افراد و سبک مصرفي خرده فرهنگ های بومي را به

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

عنوان الگو معرفي مي كند یا خرده فرهنگ های ریر بومي؟
 oآیا این برنامه بر تقلید افراد از سبک مصرفي ریر اسالمي و ریر

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

بومي تأثیرگذار است؟
 oآیا این برنامه معیار اسالمي بودن را معیار مطلوبیت سبک مصرف

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

معرفي نموده است؟
تأثیر برنامه تلویزیوني بر مصرف ناشي از نیاز و منفعت گرایي مورد توجه قرار گیرد
 oآیا این برنامه با ارائه اطالعات كامل و صحیح بر ساختار دانشي افراد تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O
تأثیر مي گذارد؟
 oآِیا این برنامه موجب آموزش اولویت سنجي در هنگام انتخاب مي
گردد؟
 oآیا این برنامه تأثیری بر نحوه پردازش عقالبي مخاطب دارد؟

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

 oآیا این برنامه انتخاب آزادانه را ارزشمند معرفي مي كند یا انتخاب

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

در محدوده شریعت را؟
 oآیا این برنامه موجب شناخت دقیق انواع نیازهای مصرفي برای

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

اجتناب از اسراف مي گردد؟
 oایا این برنامه موجب آموزش رفتارهای مسرفانه مي گردد؟
تأثیر برنامه تلویزیوني بر مصرف ناشي از لذت گرایي در مصرف را مورد توجه قرار دهید
 oآیا این برنامه موجب شناخت نوع جدیدی از لذت در مصرف مي

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

گردد؟
 oآیا این برنامه بر ارضای لذات نامشروع مخاطب در مصرف

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

تأثیرگذار است ؟
 oآیا این برنامه موجب آموزش كنترل لذت طلبي در مصرف مي
گردد؟

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O
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ادامۀ جدول  .5بازبینه تحلیل اثر محتوای برنامه رسانه ملي بر فرهنگ مصرف
تأثير محتواي برنامه تلویزیونی رسانه ملی بر مكان و فضاي مصرف
تأثیر برنامه تلویزیوني بر شناخت مكان مصرف مورد توجه قرار گیرد
o

آیا این برنامه موجب شناخت مكاني خاص برای مصرف

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

مي گردد؟
o

آیا این برنامه موجب نگرش مثبت به مكان مصرفي خاص
مي گردد؟

o

آیا این برنامه مكاني را مكان مصرف مي كند؟

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

تأثیر برنامه تلویزیوني بر شناخت مصرف كنندگان از مكان مصرف مورد توجه قرار گیرد
o

این برنامه كدام مصرف كنندگان اختصاصي یا عمومي را

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

مشتری مكان معرفي ميكند؟
o

این برنامه چه كساني را مشتری مكان مصرف معرفي مي كند؟

تأثیر برنامه تلویزیوني بر ویژگي های مكان و فضای مصرف مورد توجه قرار گیرد
o

آیا این برنامه موجب برجسته سازی اصول عقالیي حاكم بر

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

مكان و فضای مصرف ميگردد؟
o

آیا این برنامه با برجسته سازی زیبایي های مكان ،بر حواس

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

مخاطب تأثیر مي گذارد؟
o

آیا این برنامه موجب آموزش رفتارهای ضد آداب خرید و

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

مصرف مي گردد؟
تأثیر برنامه تلویزیوني بر مردمي سازی فضای مصرف مورد توجه قرار گیرد.
o

آیا این برنامه به معرفي مسائل اجتماعي و مشكالت جامعه در

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

حوزه مصرف ميپردازد؟
o

آیا این برنامه كمک به حل مسائل اجتماعي را در باور مخاطب
ارزشمند مي سازد؟

o

آیا این برنامه مواسات و ساده زیستي را در باور مخاطب

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O

ارزشمند مي كند؟
o

آیا این برنامه به آموزش رفتار مصرفي نامتعارف مي پردازد ؟

o

آیا این برنامه مصرف متعارف عامه را معیار مصرف مطلوب
معرفي مي كند؟

تأثیر ندارد  Oتأثیر دارد  Oچه تأثیری؟ O
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رسااانه ملي بهمثابه رسااانهای پرمخاطب ،تأثیرات گسااتردهای بر فرهنگ مصاارف مخاطبان خود
دارد .ازاینرو ،ضاارورت دارد كه محتوای برنامههای آن پیش از تولید اثرساانجي شااود .در گام
نخسات اثرسانجي ،نیازمند طراحي چارچوب اثرسانجي محتوا هساتیم كه این چارچوب در این
پژوهش در قالب بازبینه ارائه شااد .برای تولید بازبینه تحلیل اثر محتوا بر فرهنگ مصاارف ،پس
از ارائه الگوی تأثیرات محتوا و تشاریح ابعاد فرهنگ مصارف ،با اساتفاده از روش داللت پژوهي
نقاط قابل بررساي بازبینه اولیه را اساتخراج كردیم .ساپس با اساتفاده از مراحل پیشانهادی اساتافل
بیم در طراحي بازبینه ،به اصااالح ،تكمیل ،طبقهبندی و تایید آن نقاط قابل بررسااي پرداختیم و
در بخش چهارم به تشاریح آن طبقات اقدام نمودیم .بازبینه تحلیل اثر محتوای برنامههای رساانه
ملي بر فرهنگ مصارف دارای  51نقطه قابل بررساي در  14طبقه و ساه كالن طبقه اسات .این
بازبینه ميتواند به برنامهسااازان و مدیران رسااانه ملي كمک نماید تا قبل از تولید درخصااوص
جنبههای محتمل تأثیرات برنامه بر فرهنگ مصارف مخاطب ،شاناخت و توجه پیدا كرده و برای
كاهش یا كنترل تأثیرات منفي و تقویت تأثیرات مثبت اقدام نمایند.
در ادامه به مراحل پیشانهادی اثرسانجي برنامههای رساانه ملي با محوریت بهكارگیری بازبینه
تولید شده ،اشاره ميشود:
تدوین طرحنامه و ضــرورت اثرســنجی :برای تدوین طرحنامه اثرساانجي ،باید مخاطبان
برنامه رساانه ،هدف و ضارورت اثرسانجي و برآورد بودجه اجرای اثرسانجي به صاورت اجمالي
مشاخص شاده و در جلساه مشاتركي با كارفرمای ساازماني یا حامي مالي و ناظر علمي طرح،
طرحنامه اثرسنجي به صورت شفاف بررسي و تایید شود.
ازآنجاكه اجرای اثرسانجي برای هر برنامه ،هزینههای مالي و انسااني را بر ساازمان تحمیل
ميكند ،برای شاناخت میزان اهمیت اثرسانجي برنامهای خاص ،ميتوان بازبینه تولید شاده را در
اختیاار خبرگاان قرار داد تاا ایشاااان نظر دهناد كاه برنااماه مورد نظر بر كادام یاک از موارد قاابال
بررساااي باازبیناه اثر معنااداری دارد؟ و اگر اثر دارد از  1تاا  9چاه مقادار اثر را برای آن محتمال
ميدانند؟

❖ دوره  ،15شماره ( 1پیاپی ،)37بهار 1400

بحث و نتيجهگيري
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آنهه در این مرحله به دسات ميآید آن اسات كه آیا هرگز اجرای اثرسانجي برای آن برنامه
ضاارورت دارد یا نه؟ اگر اثرساانجي ضاارورت دارد ،چه نقاط قابل بررساايای باید در اولویت
اجرای اثرساانجي برنامه قرار گیرند .برای مثال در این پژوهش ممكن اساات پس از عرضااه 51
نقطه مورد بررساي 10 ،نقطه از نظر خبرگان پراهمیت برای سانجش اثر برنامه «سایمای خانواده»
معرفي شود.
توصيف و بررسی برنامه مورد نظر :پس از مشخص شدن برنامه مورد نظر برای اثرسنجي،
در این مرحله باید به بررسي نیاز مخاطبان به تولید آن برنامه ،تاریخهه تولید و عرضه آن برنامه
و توصایف مختصاات آن برنامه (شاامل ملزومات تولیدی ،هزینههای اجرایي ،اساناد باالدساتي
و )...پرداخت (فاضلي.)127 :1393 ،
مخاطبشـناسـی و دامنهیابی :منظور از دامنهیابي ،مشاخص كردن مرزهای پژوهش اسات تا
معلوم شااود كه گروه اثرساانجي قصااد دارد تا كجا و چه عمقي تأثیرات برنامه را بررس اي كنند
(فاضالي .)155 :1393 ،در این مرحله الزم اسات مخاطب برنامه ،قسمت یا آیتمهای برنامه مورد
نظر و متغیرهای پیشاانهادی خبرگان برای اثرساانجي تعیین شااود .برای مثال در این پژوهش با
توجه به زمان و اهداف برنامه سایمای خانواده ،تأثیر بخش «نمایش زندگي بازیگران» بر مادران
خانهدار و كودكان زیر هفت سااال با توجه به نقطه (متغیر) «تقلید از رفتار مصاارفي طبقه مرفه»
برای اثرسنجي انتخاب شد.
طراحی الگوي نظري و روشـی :پس از تعیین متغیر و مخاطب مورد نظر برای اثرساانجي،
در این مرحله به تدوین رویكردها و مدلهای نظری و تعیین روش و منابع جمعآوری دادههای
مورد نیااز پژوهش ميپردازیم .برای مثاال ،باا توجاه باه آنكاه تاأثیر «تقلیاد از رفتاار مصااارفي طبقاه
مرفه» در حوزه تأثیرات رفتاری اساات ،ميتوان از روش پیمایش یا مشاااهده برای ساانجش اثر
استفاده كرد.
برآورد تأثيرات محتوا بر فرهنگ مصـرف مخاطب :پس از شاناساایي تأثیرات محتمل ،در
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در این مرحلاه ،باا تولیاد دادههاای جادیاد از طریق باهكاارگیری روشهاای جادیاد و یاا باا رجوع باه
منابع اطالعاتي قدیمي (با رجوع به پایگاههای آماری ،سااارشاااماریها ،مقاالت و متون علمي،
كتاب ،نشااریات و منابع معتبر اینترنتي) ميتوان میزان و چگونگي تأثیر آن بخش از برنامه را بر
نقطه (متغیر) مورد نظر پیشبیني كرد .برای مثال با رجوع به نتایج پیمایشاي متوجه ميشاویم كه
مادران خانهدار با دیدن زندگي بازیگران تمایل به مصارف كاالیي شابیه كاالی آن طبقه مرفه پیدا
مي كنند.
نظام کاربست ،تعدیل و نظارت و ارائه گزارش :پس از برآورد تأثیرات احتمالي ،نوبت به
تدوین پیشااانهادهایي برای كاهش یا تعدیل تأثیرات منفي و یا تقویت تأثیرات مثبت ميرساااد
(فاضالي .)227-243 :1393 ،برای مثال تغییر یا اصاالح بخشاي از برنامه یا تغییر زمان پخش آن
برنامه .در كنار ارائه پیشانهادها ،نیازمند طراحي نظام اجرا و نظارت هساتیم كه شاامل مشاخص
كردن بخشها و افراد ساازماني مرتبط برای اجرای پیشانهادها و سانجش میزان تأثیر تعدیلهای
پیشنهادی است .این مرحله با ارائه گزارش اثرسنجي پایان ميیابد.
در پایان باید گفت اجرای اثرساانجي با محوریت بازبینه ،موجب اصااالح سااازوكار تولید و
كااهش تادریجي تاأثیرات منفي تولیادات رسااااناه ملي ميگردد .باا اجرای فرآیناد اثرسااانجي در
قالبهای متنوع تولیادات اعم از فیلم ،ساااریال و برنامههای نماایشاااي ،بهمرور بازبیناه و فرآیناد
اثرسنجي اصالح و ارتقا ميیابد .پیشنهاد ميشود اجرای اثرسنجي به دلیل جامعیت آن جایگزین
اجرای نظرسانجي در رساانه ملي گردد .همهنین ميتوان از ساایر منابع دیني و اساناد فرهنگي و
بیانات امام و رهبر انقالب برای تكمیل فرهنگ مصارف و تكمیل بازبینه اساتفاده نمود .در آخر
پیشانهاد ميشاود در ساایر حوزههای پراهمیت اجتماعي نظیر سایاسات ،جمعیت و ساالمت نیز به
تولید بازبینه و اجرای اثرسانجي برنامههای رساانه ملي جهت كاهش تأثیرات نامطلوب تولیدات
اقدام نمود.

❖ دوره  ،15شماره ( 1پیاپی ،)37بهار 1400
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