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   چکیده
امروزه استعمال دخانیات یکی از مسائل مهم اجتماعی است. براساس آمار ارائه شده 

از  از سوي مرکز تحقیقات پیشگیري و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی، سالیانه بیش
هزار نفر در ایران در اثر مصرف سیگار جان خود را از دست  40میلیون نفر در جهان و  5

میلیارد ریال هزینه  50دهند. همچنین، مصرف دخانیات در ایران روزانه چیزي معادل می
هاي پیشگیري و در بر دارد. لذا، تحقیق درباره استعمال دخانیات و آثار سوء آن و راه

هاي پیشگیري و مبارزه با این پدیده، رسد. یکی از راهضروري به نظر میمبارزه با آن 
بار استعمال دخانیات، به وسیله تبلیغات تلویزیونی است. افزایش آگاهی مردم از نتایج زیان

نفر از کارشناسان در  13عمیق، به نظرات  این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه
ها و تبلیغات تلویزیونی و نقاط قوت و ت برنامهخصوص افزایش آگاهی مخاطبان، ساخ

پردازد. نتایج حاصل از این شده در این زمینه، میضعف تبلیغات ساخته و پخش
ها و تبلیغات مرتبط، کنندگان به تولید برنامهسازان و تهیهها، لزوم توجه ویژه برنامهمصاحبه

ت و درمان و آموزش پزشکی و خصوص وزارت بهداش ها بههمچنین تعامل بیشتر دستگاه
 دهد.سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران را نشان می
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 و طرح مسئله مقدمه
امروزه استعمال دخانیات یکی از مسائل مهم اجتماعی است. بسیاري از مشکالت و 

، کارشناسان و پژوهشگران علوم مختلف نظرانصاحباین پدیده،  آثار زیانبار حاصل از
داري را انجام دهند. را بر آن داشته است تا براي رفع این مشکالت، تحقیقات دامنه

مصرف دخانیات در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تأثیرات سویی بر جاي گذاشته 
 اده، آموزش و پرورش است: در بعد اجتماعی مشکالتی را براي نهادهایی چون خانو

ها و یا خروج سرمایه ، در بعد اقتصادي، سبب هدر رفتنو... به وجود آورده است
ها و شده است، در بعد سیاسی و فرهنگی، ورود انواع دخانیات با نام ملّیهاي ثروت
هاي خارجی وابستگی و تبعات سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشته است؛ در بعد عنوان
زایی، انتحار تدریجی و بحران تی با معضالتی همچون اعتیاد، عادت، جرمشناخروان

عارضۀ روانی دیگر که از آثار سوء این پدیده مذموم است؛ مواجه  هادههویت و 
 هابیماريساز بروز بسیاري از هستیم. از طرفی به لحاظ پزشکی و زیستی، زمینه

بی و صدها بیماري دیگر شده ي ریوي و تنفسی، سکته قلهابیماريهمچون سرطان، 
به شرایط ویژه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، به  توجهاست؛ لذا با 

هاي هنگفت براي زدودن عوارض این ها و بودجهمنظور جلوگیري از صرف هزینه
از ابتال به عوارض جسمی و روانی به  پیشگیريمعضل اجتماعی و همچنین به منظور 

کارهاي اصولی اتخاذ هاي اساسی برداشته و راهمواد دخانی بایستی گامسیگار و سایر 
رسانی، اطالعتواند با اهداف آموزشی، ي جمهوري اسالمی ایران میصداوسیماشود. 

سریال،  کننده از قبیل نمایش، طنز، فیلم واي سرگرمهاي، ساخت برنامهبسیج رسانه
نقش خود را در سالمت  ،ال دخانیاتاستعمعدم میزگرد و... با موضوع سالمتی یا 

اي مسئول و رسانه ،ي جمهوري اسالمی ایرانصداوسیماجامعه ایفا کند. از آنجا که 
هاي با ارائه آموزش دقیق و سریع رسانیاطالعبرابر سالمت جامعه است؛ پس  متعهد در

و اثربخش در زمینه مصرف دخانیات (سیگار و سایر مواد دخانی) از وظایف آن است 
به این  ملّیبایستی آن را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. از طرفی وارد نشدن رسانه 

استعمال دخانیات روزافزون سالمت جسمی و روانی جامعه را به لحاظ گسترش  ،حوزه
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در  ملّیاندازد. نقش رسانه در بین مردم به مخاطره می (سیگار و سایر مواد دخانی)
کس پوشیده نیست، اما شرایط خاص جامعه ما به لحاظ سالمت عمومی جامعه بر هیچ

سازي متفاوتی را هاي برنامهقالب ،هاي فرديتنوع فرهنگی و متفاوت بودن سطح آگاهی
کند. از این رو هرگونه پژوهش دراین در زمینه تبلیغات ضد استعمال دخانیات طلب می

ریزي و ارائه را در برنامه صداوسیمااندرکاران، مسئوالن و مدیران تواند دستحوزه می
ها (تبلیغات ضد استعمال دخانیات) یاري رساند. تحقیق حاضر تر این برنامهمطلوب

با را،  در زمینه تبلیغات ضد دخانیات صداوسیماهاي قصد دارد میزان موفقیت برنامه
با بررسی بسنجد و این کار را هدف ارائه پیشنهادهاي راهبردي در جذب مخاطبان 

هاي تبلیغی ضد هایی درباره ساختار و محتواي برنامهکارشناسان و طرح پرسش نظرات
 :ددهانجام می هاشناسایی نقاط قوت و ضعف این برنامه ودخانیات 

از نظر کارشناسان، تبلیغات ضد دخانیات سیماي جمهوري اسالمی ایران در  
 ؟هاي تولید، عرضه و مصرف داراي چه نقاط قوت و ضعفی استزمینه
از نظر کارشناسان، تبلیغات ضد دخانیات سیماي جمهوري اسالمی ایران بایستی  

 داراي چه محتوا، ساختار و قالبی باشد؟
 افزایش در ایران اسالمی جمهوري يصداوسیما دخانیات ضد تبلیغات تأثیر میزان 

  چگونه است؟ کارشناسان نظر از مخاطبان آگاهی
 

 پیشینه 
 گردد.تحقیقات پیشین اشاره می در زیر به چند نمونه از

 توسط 1388 سال در رسانه اصحاب ویژه »دخانیات بدون فیلم« تحقیق -
 ،صداوسیما سالمت گذاري سیاست شوراي دخانیات کنترل کمیته دبیر سلطانخلیفه
 است تلویزیون در ،دخانیات بدون سریال و فیلم نمایش درباره
 استعمال به وجوانان نوجوانان رایشگ علل بررسی 1387 سال دري گرید تحقیق -

 به توجه با. است دهیگرد انجام ملیصابرآ توسط صداوسیما نقش کیدأت با دخانیات



 1392ل نهم، شماره بیست و یکم، زمستان / رادیو و تلویزیون، سا76

 در جوانان و نوجوانان گرایش در ايکنندهتعیین نقش ،روانی و روحی عوامل اینکه
 بین گفتگوهاي و نشستها برگزاري با صداوسیما تا شودمی توصیه دارند سیگار مصرف

 مشکالت، بروز از سالمت، سیاستگذاري شوراي مسئولین و شناسانروان ،کارشناسان
 با و کند پیشگیري آنها والدین و جوانان نوجوانان، بین در متداول تعارضات و تضادها
 فراهم را فرزندان و والدین بین مناسب ارتباط زمینه یی،رهنمودها و هاآموزش ارائه
  .کند

 توسط 1387 سال در تهران شهر مصرفی سیگارهاي انواع بررسی و قیتحق در -
 دانشگاه دخانیات کنترل و پیشگیري تحقیقات مرکز سیرئ( همکاران و رحیمی دکتر
 کردن مندقانون دخانیات کنترل برنامه اجراي منظور به که شده ذکر )پزشکی علوم
 مهم این. است برخوردار خاصیاهمیت  از سیگار مصرف و فروش و توزیع تولید،

 در مصرفی سیگارهاي نوع از کافی و دقیق اتاطالع اینکه مگر گیردنمی صورت
 به دستیابی جهت علمی، شکل به کشور در بار اولین براي مطالعه این. باشد دسترس
 . است شده طراحی قاچاق و قانونی سیگارهاي میزان

 
 روش شناسی 

یکی از ابزارهاي کیفی مصاحبه عمیق استفاده شده که روش از در این تحقیق 
شونده به صورت مفصل با وي در در گفتگو با مصاحبه وات است اطالعگردآوري 

جهان حاضر است.  هايبه دنبال شرح و معانی موضوعو  شودمورد موضوع صحبت می
گویند قابل درك شوندگان میرا مصاحبه چهآنوظیفه اصلی در مصاحبه این است که 

توان در خصوص ساختار، قالب، محتوا، نقاط ضعف وقوت ا میلذ ).1996، 1(کوال کند
 موضوع تحقیق اظهار نظر نمود. 
نظر گرفته شد: فاقد جهت بودن،  چهار معیار در در طراحی پرسشهاي تحقیق

مشخص بودن، دامنه و عمق و زمینه شخصی به نمایش درآمده توسط 
                                                      
1 Kvale 
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ها و مشاهدات به متن) فتهمستندسازي (تبدیل گ ،شوندگان. در تحقیقات کیفیمصاحبه
 هادهاست. در حال حاضر امکان ضبط، مستندسازي دا هادهترین بخش گردآوري دامهم
آوري هاي میدانی در کنار امکان ضبط سبب جمعل کرده است. یادداشتحوترا م
 شود. اتی ارزشمند میاطالع

 روش انجام تحقیق 
با چه  يپژوهشگر به دنبال چه افرادند ستدانها از طریق معرفی کسانی که مینمونه
خواسته شد افراد  ،سپس از افراد مورد مصاحبه انتخاب شدند،هایی است ویژگی

دیگري را که داراي شرایط مناسب براي مصاحبه هستند، معرفی کنند. این روش براي 
هاي دیریاب یا ها بسیار مطلوب است و شاید تنها راه دسترسی به گروهبرخی موقعیت

در  مصاحبه ،به شرایط کاري کارشناسان توجهاس باشد. با اد درگیر در کارهاي حسافر
شوندگان تنظیم شد و پژوهشگر با تعیین وقت قبلی به محل کار محل کار مصاحبه

هاي ها و سیاستها و برنامهایشان مراجعه کرد. در ابتداي مصاحبه اهداف، اولویت
ص این گونه تبلیغات در اختیار خصو در صداوسیماشوراي سالمت سازمان 

برخی موارد در شد. گرفت و زمانی به وي جهت مطالعه داده میشونده قرار میمصاحبه
قرار گرفت تا با تأمل بیشتري آنها را مطالعه کند.  فردنیز از قبل این مطالب در اختیار 

از  شگرپژوه اطالعها به سبب شد. تعدادي از مصاحبهمی مطرح سپس سؤاالت مصاحبه
 . فتندنواقص کار به صورت آزمایشی انجام گر

بخشی به امور از فرایند نظم ،تحلیل«) 442، ص1994( 1»اسپیگلسوزان «به گفته 
هاي خام و بازچینی آن در قالب الگوها، ی) دادهیگذاري و تجزیه (یا رفتارزداطریق نام

هاي تحلیلی ارها و روشمضامین، مفاهیم و قضایا است. پژوهشگران با استفاده از ابز
فرایند  ،شوند. تفسیرپرورانند که براي تفسیر شدن آماده میها را به نحوي میداده

شود که براساس آن بتوان شیوه تحلیل با متنی آغاز میبنابراین  .»معنابخشی است
مطالعه  ،کدگذاري بندي وبراي مقوله بندي و کدگذاري کرد.ها و نظرات را مقولهواکنش

                                                      
1 Spiggle 
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بارها و بارها انجام  ،الزم و ضروري است که این کار ،هاي مصاحبه به دفعاتنوشترو
 ها آشناتر شد. شد تا از این طریق بتوان با نظرات و موضوع

بندي و یا مقوله هادهمند براي تحلیل دامعموالً نخستین تالش نظام«از آنجا که 
سپس جمالت کلیدي در  ،)272، ص 1388(لیندلف و تیلور،  »شودکدگذاري آغاز می

نویسی و ارائه نتایج از گزارش .ندبندي و کدگذاري شدهاي مختلفی گروهمقوله
ي نامنظم متنی به مفاهیم گویاتر هادهبندي و تبدیل داهاي مصاحبه شامل خالصهیافته

ي هادهاست. اگرچه این فکر وجود داشت که با استخراج کامل جمالت بر غناي دا
توانست باعث شود، اما این رویکرد نمیها افزوده میمصاحبه حاصل از کیفی

ر به سازي نتایج شود. بنابراین به منظور بیان مفاهیم کلیدي پس از مطالعه مکرّخالصه
جمالتی اشاره شد که برخاسته از متن، مرتبط با ابعاد مختلف از تحلیل و بازنمایی 

ها در راستاي مرتبط ائه نتایج مصاحبهبودند. از آنجا که ار هادهاي از دابخش عمده
هاي مصاحبه به سؤال توجهها با با مسئله و اهداف تحقیق است، تحلیل هادهساختن دا
هاي به اهداف و سیاست توجهبا نیز گیري هاي اصلی آن انجام شد. نتیجهو سرفصل

  .صداوسیما، صورت گرفت سازمان
گیري در روشهاي کیفی با رآیند نمونهمعموالً ف :گیريحجم نمونه و روش نمونه

شوندگان این پژوهش شامل مصاحبهتفاوت است. م ،یگیري رایج در روشهاي کمنمونه
که عالوه بر تحصیالت دانشگاهی در سطح  بودند کارشناسان ارتباطات و رسانه

ه یا باالتر، با ملزومات رسانه و خصوصاً تلویزیون آشنا بوده و با نگا ارشدکارشناسی
 را در عین حال زمان کافی اند ومطالعه و تحقیق علمی انجام داده ،تبلیغات و ارتباطات

در  و طور مداوم به ،شده از سیماهاي پخشدخانیات و فیلم به تماشاي تبلیغات ضد
مورد مصاحبه قرار گرفته  نفر از کارشناسان 13 تعداداختصاص داده باشند.  ،طول سال

 ه بخش عمده زیر تقسیم گردیدند:و به صورت منطقی به س
کارشناسان  -3؛ کارشناسان ارتباطات -2؛ دخانیات پیشگیري و کارشناسان کنترل -1

 گذاري سالمت صداوسیماشوراي سیاست
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اي متفاوت هاي کیفی به گونهپایایی و روایی در پژوهش تحقیق: پایایی و روایی
دو مقوله به خواننده کمک کمتري ندارد. این اهمیت مطرح است و به هیچ وجه 

هاي پژوهشی اطمینان داشته باشد و تواند به یافتهکنند مشخص کند که تا چه حد میمی
تواند نتایجی را که پژوهشگر به دست آورده است، باور کند یا نه. لیندلف اصوالً آیا می

و یا د سازي مقایسهبرد: مثلثسازي براي سنجش اعتبار نام می) از روش مثلث1388(
به موضوع موردنظر پژوهش است. در بیشتر موارد از  توجهچند دسته از شواهد با 

 چنانچهاستفاده از دو یا چند روش است.  استفاده از این روش، همگرا ساختن معناها با
کاربرد دو یا چند روش تبیینی خاص را تأیید کرد و همگرایی حاصل  ،ي حاصلهادهدا

هاي تبیین شده و اعتبار داعیه »نظر کردصرف«هاي منفرد وشتوان از تکیه بر رشد، می
ها و پژوهشگران متنوعی استفاده می شود سازي، از منابع، روشرا افزایش داد. در مثلث

 ) 377-379 صص ،1388، لیندلف(ها از میان برود تا تردید درباره واقعیت یافته
شونده در حین مصاحبهي هاتوجه پژوهشگر به واکنش ،نیز تحقیق حاضردر  

نگاري از رفتار کارشناسان مورد مصاحبه در زمان انجام مصاحبه و مصاحبه و حاشیه
، کمک نمودها پس از ثبت مصاحبه، به اعتبار یافته ،تطابق آنها با نظرات کارشناسان

قرار گرفت و نسبت به  دمورد ارزیابی مجد ،شوندگانهاي تحقیق و پاسخ مصاحبهیافته
به اینکه تحقیق حاضر از طریق  توجهشد. با  تعمق ،کلیدي و نکات اسخهاپ صحت

به تعریف مسئله انجام شده است،  توجهمصاحبه با تعداد محدودي از کارشناسان با 
جهت تعمیم به سایرین نبوده و تالش شد تا در بخش مصاحبه، قابلیت  ،نظرات حاصل

هاي و نیز یادداشت هافایل صوتی مصاحبها استفاده از روش فوق تأمین گردد. اعتماد ب
اند و این امکان براي دیگران فراهم است تا نتایج ات حفظ شدهاطالعبندي حاوي دسته

 اند، مقایسه نمایند. بیان کرده نظرانصاحب چهآناخذ شده را با 
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 ي تحقیق هایافته
 است: به شرح ذیل مصاحبهسواالت  ها بهبندي پاسخجمع ها براساسیافته
ثیر تبلیغات ضد دخانیات براي جمهوري اسالمی ایران در أال اول: میزان تؤس

 افزایش آگاهی مخاطبان از نظر کارشناسان چگونه است؟
به  ،ال مذکور تقریباً تمامی کارشناسان مورد مصاحبهؤبراساس نتایج حاصله از س

و همچنین تعداد  اذعان داشتند رسانی صحیح به مخاطباناطالعمسئله آموزش علمی و 
اندکی از کارشناسان هم به موضوع عدم رعایت قانون جامع کنترل دخانیات اشاره 

علمی به مخاطبین در  یآموزش ، این تبلیغات را،در یک جمله ود. بطور کلی انکرده
 .دانندجهت عدم استعمال دخانیات می

ظر دخانیات سیماي جمهوري اسالمی ایران از ن تبلیغات ضد ال دوم:ؤس
 کارشناسان بایستی داراي چه قالب و ساختاري باشد؟

طنز و  ،مستند، انیمیشن يهاساخت برنامه دربارهکارشناسان مورد مصاحبه،  بیشتر
کمی از کارشناسان نیز به موضوع ساخت تیزرهاي  عدهفیلم وحدت نظر داشتند، اما 

توان دریافت داشتند. لذا می کیدأها تتبلیغاتی و برگزاري سمینار و میزگرد و ... در برنامه
اي طنز، انیمیشن از اهمیت ویژه هاي مستند،هاي با قالبساخت و پخش برنامه که

 برخوردار است تا از این طریق بتوان مخاطب را متقاعد کرد. 
دخانیات سیماي جمهوري اسالمی ایران از نظر  تبلیغات ضد ال سوم:ؤس

 شد؟ کارشناسان بایستی داراي چه محتوایی با
از طریق تحقیقات  بایدکارشناسان مورد مصاحبه  بحث محتوا از دیدگاه اکثر

هاي تبلیغاتی با مخاطب ارتباط برقرار کند دانشگاهی و پژوهشی صورت پذیرد تا برنامه
از کارشناسان  و باعث تغییر نگرش و در نهایت تغییر در رفتار گردد. دیدگاه تعداد کمی

و همچنین محتواي  محتواي مسائل اجتماعی و سالمتی داشتندها با هم به ساخت برنامه
کید قرار دادند. أرا مورد ت، هاي تبلیغاتی غیرمستقیم که داراي اثربخشی بیشتري استپیام

این مرحله  ، زیراها از نظر کارشناسان بسیار با اهمیت استبرنامه يمحتوا ،در مجموع
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 گردد.باعث تغییر در رفتار مخاطب باید 
دخانیات سیماي جمهوري اسالمی ایران تبلیغات پخش شده ضد ل چهارم:اؤس

 باشد؟از نظر کارشناسان داراي چه نقاط قوت و ضعفی می
 نقاط قوت:

اما  شدهاند که تبلیغات پخش شده نسبت به گذشته بهتر اکثر کارشناسان اذعان داشته
لین رسانه ملی در و همچنین کارهاي مثبت و خوبی توسط مسئو نیستاین مقدار کافی 
 ن صورت گرفته است .ارسانی براي مخاطباطالعمباحث خبري و 
 نقاط ضعف:

در  ههاي نمایش داده شد، بحث غیرتخصصی بودن برنامهبرخی از کارشناسان
گذاري تلویزیون را مطرح نمودند و اذعان داشتند که از نظرات اعضاء شوراي سیاست

است. کارشناسان انتظار دارند که تعامل  ادي نشدهزیها استفاده سالمت در این برنامه
اي بین مسئولین صداوسیما و وزارت بهداشت و درمان در این خصوص گسترده

تواند با صورت پذیرد. از دیگر مباحث مطرح شده این است که رسانه ملی می
هاي مثبت دخانیات، گامدرخصوص عدم استعمال  هالگوبرداري از کشورهاي تبلیغ کنند

 اي بردارد.سازنده و
 
 گیرينتیجه

تواند بین ترین وسیله ارتباطی جمعی که میهمدر دنیاي امروز تلویزیون به عنوان م
به دلیل  .شودز محسوب میترین وسیله تبلیغات نیمهم ،اقشار گوناگون جامعه نفوذ کند

فتارهاي گیري رترین عوامل شکلیکی از مهمتلویزیون  ،روي مخاطبان زیادقدرت نفوذ 
هاي مثبت و منفی وجود دیدگاه رود. بااجتماعی و مصرفی مخاطبان به شمار می

(مقایسه وضعیت موجود و مطلوب تبلیغات  کارشناسان در موضوع تحقیق موردنظر
توان به نتایج ذیل اشاره میپخش شده ضددخانیات در سیماي جمهوري اسالمی ایران) 

 نمود:
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 داوسیماوضعیت موجود تبلیغات در ص -1
به طور کامل نپذیرفته  ، در این مورد،رسد صداوسیما مسئولیت خود رانظر میهب

داراي  در پخش رادیو تلویزیونی، عنوان تنها رسانه انحصاري کشور که بهدرصورتی
آموزش و آگاهی داد.  مردمآحاد  به توانمسئولیت خطیري است و تنها از این طریق می

 پیشرفت زیادي شده،  وا،در ساخت برنامه و هم در محت، هم گذشتهنسبت به البته 
است. به  پیدا کردهرسانی پیام سالمت کارکرد مناسبی ضمن اینکه از بابت پوشش خبر

بسیار خوراکی و ... انواع  اتغتبلیاز طرف دیگر هر حال تبلیغات باید مستمر باشد. 
 بیشتر از تبلیغات سالمتی است. 

 صداوسیما در وضعیت مطلوب تبلیغات -2
بایستی همراه و همگام با  ملّیرسانه  ،براي رسیدن به وضعیت مطلوب و بهینه 

ربط باشد؛ همچنین بایستی به نظرات وزارت بهداشت و درمان و برخی از دستگاه ذي
نظارت کامل و دقیق اعضاء  .گردد توجهدخانیات  پیشگیريکارشناسان حوزه کنترل و 

اعم از سریال، فیلم، مستند، ها برنامهساخت  گذاري سالمت درشوراي سیاست
 . صورت گیرد گزارش، میزگرد و ... به طور مستمر

 ،رسیدن به وضعیت مطلوب تبلیغات ضد دخانیات در سیماي جمهوري اسالمی
 الزم استطلبد، از مسئولین کشوري گرفته تا خود مردم. همه جانبه را می یک حرکت

مورد توجه شناختی و شرایط حقوقی  رایط روانهم شرایط اجتماعی جامعه و هم ش
زیادي در حوزه  که براي رسیدن به اهداف مطلوب نیازمند هزینه؛ ضمن اینقرار گیرد

 هاي زندگی).(مثالً از طریق آموزش مهارت سالمتی نیز هستیم
 تأثیر تبلیغات در افزایش آگاهی مخاطبان -3 

هاي سیما در مجموع به مقدار کافی هاي تبلیغاتی پخش شده در شبکهپیاممیزان 
ترغیب نماید که باعث تغییر نگرش  تواند مخاطب را به طورينبوده است، لذا نمی

به اندازه کافی  نیز هاي مختلف ها در ساعات مختلف و در شبکهبرنامه تکرار و  شود
ال دانند که استعمکه تقریباً همه آحاد جامعه میم است اینمسلّ چهآن نبوده است.
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به  ،اما چرا خرید سیگار و دخانیات و مصرف آن ،دخانیات براي سالمتی مضر است
 به دلیلتواند این امر می ؟رو به افزایش است ،خصوص در بین جوانان دختر و پسر

باشد مانند: تبلیغ نادرست پیام سالمتی و پخش آن توسط  بسیاري از موارد ذیل
 پیشگیرياجراي درست قانون کنترل و  ؛گرددهاي سیما که باعث اثرات منفی میشبکه

مقدار تبلیغات پخش ؛ گردددخانیات در کشور توسط مسئولین به خوبی رعایت نمی
انیمیشن و ... در شبکه  ،نمایش سریال، طنز، میزگرد، مستندشده ضد دخانیات اعم از 

 اتدر ساخت و محتواي برنامه هاي تبلیغاتی ضد دخانی کم است. مختلف تلویزیونی
ورود قاچاق  است؛ ارزان قیمت سیگار در کشورمان شود؛انجام نمی کار کارشناسی

 کهوجود ندارد؛ ضمن این هاي الزم در این خصوصو کنترلباالست سیگار به کشور 
نیز به این موضوع دامن  معضالت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي در بین آحاد جامعه

تواند در عدم آگاهی مخاطب سهم داشته باشد. می تمامی موارد ذکر شده . و ... زندمی
این آگاهی را تا حدودي به  توانداست که می ملّیمهم است وظیفه رسانه  چهآناما 

ن و آحاد جامعه بدهد تا باعث تغییر رفتار و کاهش مصرف دخانیات در کشور امخاطب
ی و اخالقی، مسابقه مسائل اجتماع توان از طریق آموزش، طرح و. همچنین میگردد
ح آگاهی اند، سطکه در این زمینه کار کرده یی، گزارش و الگوبرداري از کشورهاپیامک

 ن افزایش داد.او شناخت را در بین مخاطب
 هاي تبلیغاتیساخت و قالب برنامه -4 

عملکرد خوبی داشته  ،در حوزه خبر ،هاي سالمتیوسیما در خصوص پیامصدا
اف با موضوع هاي متنوع آموزشی و شفّبرنامه مهم است ساخت چهآناما است. 
با نظر کارشناسان همچنین با نظارت کامل شوراي  هاي مختلف،و قالب موردنظر
 استها کننده و کارگردان این برنامهبه تهیه هو دادن مشاور صداوسیماگذاري سیاست

 توجه .ه شودهاي تبلیغاتی گام برداشتتا در جهت هر چه بهتر شدن ساخت برنامه
در ساخت تبلیغات ضد دخانیات مهم است؛  یها به کارشناسمسئولین و مدیران شبکه

براي ساخت یک برنامه با پیام غیرمستقیم بایستی نظرات کارشناسان و پزشکان، 
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 در نظر داشت.  را ارتباطات و ... انکارشناس، شناسانروان، شناسانجامعه
 هاي تبلیغاتیبرنامه يمحتوا -5

 باشیم،هاي بیشتري نیز می نیازمند صرف هزینه ي غنیمحتوا اخت برنامه بابراي س
از نظرات کارشناسان داراي تجربه کافی به اوالً الزم است  ، زیرادوش تا مخاطب متقاعد

شناسایی  یخوببه را  مخاطبانمحیط و باید دیگر اینکه و عنوان مشاور استفاده گردد 
هاي تلویزیونی هایی به تماشاي برنامهزمان کرده و بدانیم که مخاطب ما در چه

براساس و  نه درمانو د نري باشیگحاوي پیام پیش بایدها نشیند. همچنین برنامهمی
هاي مسئول مانند وزارت البته سایر دستگاه .دنآداب و رسوم و فرهنگ جامعه تهیه شو

لیغاتی و تیزرهاي برنامه تب يبهداشت نیز حتماً باید درگیر این موضوع شوند. محتوا
. در برخوردار باشدطنز و ...  -یهاي احساسباید از جاذبه ي،اثرگذاربراي تبلیغاتی 
فاصله وجود دارد. بخشی از تولیدات کشورهاي  ،مطلوب يتا رسیدن به محتوا ،مجموع

جامعه ما قابل تعمیم و  فرهنگ مسایل دینی واخالقی در نادیده گرفتن خارجی به علت
الگوبرداري کرده و براساس  ،پیام آن تبلیغات يتوانیم از محتوااما ما می ارائه نیست،

 هاي الزم را فراهم نماییم . آموزش ،فرهنگ خودمان
شبکه سالمت سیما با اهداف پزشکی و سالمتی با نظارت کامل  وجودهمچنین 

ها کمک خوبی باشد که تواند در محتواي برنامهگذاري سالمت میشوراي سیاست
 نظر قرار گیرد.  بایست مدمی

  هانقاط قوت برنامه -6
 ،رسانی خوبی داشته استاطالعهاي سالمتی حوزه اخبار پیامصداوسیما همیشه در 

به طور سطحی و  ،ات استعمال دخانیاتمضرّ در مخاطباندر خصوص دادن آگاهی به 
المتی در انجام داده است و همچنین برنامه خوبی در حوزه س رسانیاطالع ،يخبر

یا  چهار؛در شبکه  »طلوع«در حال پخش است یا برنامه  »سیب«نام ه سیما ب پنجشبکه 
هاي مختلف سیما پخش الي برنامهبهکوتاه در قالب انیمیشن که در ال نمایش تیزرهاي

 ،1389در سال در صداوسیما، . در این خصوص اندهاي آموزندهداراي پیام ود نشومی
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 شده است کهها صادر ها و سریالکشیدن سیگار در فیلمعدم نمایش  درباره ايبخشنامه
 باشد. البته از نظارت کافی برخوردار نمی

 ها نقاط ضعف برنامه -7
هاي غیرمستقیم در این خصوص فیلم و سریال که پیام ،مانند انیمیشن ییهابرنامه

ر صداوسیما ساختار و روش خاصی د ،داشته باشد کم تولید و پخش شده است. مدل
هاي و تبلیغات در زمانها برنامهها وجود ندارد؛ پخش این در خصوص این برنامه
در  ییهابرنامهعالوه ویژهه. بپذیردمختلف صورت نمی يهاپربیننده و در شبکه

به مذهب و فرهنگ و  توجهیعنی با  ،متناسب با مخاطب ،هاي سالمتیخصوص پیام
 .شودیتهیه نم ،سطح تحصیالت افراد
گاه از کارشناسان شوراي سالمت مشاوره  ،ها در حوزه سالمتیدر ساخت برنامه

کنندگان و کارگردانان براساس سلیقه خود نسبت به ساخت تهیه گاهو  گرفته می شود
اي در این زمینه (تبلیغات ضد دخانیات) در بین کنند. کار مشاورهبرنامه اقدام می
 د). ن(یعنی مدیران شبکه مشاور سالمت ندار پذیردها کمتر صورت میمدیران شبکه

کلی نقاط ضعف در ساخت برنامه به لحاظ شرایط فرهنگی، اجتماعی و به طور 
  خورد.به چشم می ملّیمذهبی و در چارچوب ضوابط رسانه 

 آموزش از طریق صداوسیما  -8
گرفته چگونه رفتار در مخاطب شکل  براي اینکه بدانندمتخصصان علوم رفتاري 

است باید به جامعه بروند و ببینند که نقاط ضعف و قوت چیست؟ نقاط ارزشی 
براي ارتقاء در حوزه سالمت، آموزش  و غیره. چیست؟ نقاط ضدارزش چیست؟

مستقیماً اول اینکه دو وظیفه دارند:  هاترین رکن است. در حوزه آموزش، رسانهمهم
برند و ضرري می مخاطبان، سودي که مزایا، معایب درباره( مخاطب را آموزش دهند

التزام به قانون را به مخاطب بیاموزند (مثالً  و دوم اینکه شود)که از آنها دفع می
سازي در جهت زمینه؛ )موتورسوران و بستن کمربند ایمنی ايبرایمنی دن کاله یپوش
 همین دو مورد در خصوصبردن  کارهکار رسانه است. ب ،قوانیناین کارگیري هب
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د. طرح شل خواهد تحو، نیز منجر به (کنترل استعمال دخانیات) دخانیات تبلیغات ضد
 صورت نگیرداي باشد که بزرگنمایی از مصرف دخانیات به گونه دموجود بای تمعضال

. اگر الفباي انجام شودهاي الزم براي برخورد با این موضوع و از طرف دیگر آموزش
احساس وظیفه  مخاطبانلذا  و کنندنایی بیشتري میمردم احساس آش ،مطرح شود مسئله
(عدم استعمال  کنترل دخانیات ۀساعتها برنام ،به طور مقطعیگاه وسیما نمایند. صدامی

 است. و مانند آن  ها بیش از مصاحبهاست، اما تأثیر سریال داشته دخانیات)
 است؛ام کوتاه و ... و فیلم، تیزر، انیمیشن، مستند، پی بهترین آموزش از طریق سریال

ات الزم و کافی به اطالع ، الزم استاندرکارانچه بیشتر دستبراي آشنایی هرهمچنین، 
همه مردم نسبت به و  باید ذهن مخاطب درگیر شوددر نهایت آنها رسانیده شود. 

مفاهیم سالمت  این کار،براي  ؛استعمال دخانیات آگاهی پیدا کنندرات خطرات و مقرّ
استعمال دخانیات عواقب اجتماعی، از آنجا که . شودبراي عوام قابل فهم پزشکی باید 

اي که براي هزینهدر ، شوند بیشترروانی و اقتصادي دارد؛ وقتی افراد آگاه  ،روحی
 د. گردجویی میه، صرفشودمیدرمان صرف 
سن بلوغ ، یعنی مدرسه از مقطع راهنمایی در شروع استعمال دخانیات ایران،در 

اینکه بانه، متعص نگرش غلط است: اول درباره این گروه، ا است. دو نوع نگرشهبچه
باید مطابق با  آزادي محض در دانستن هر چیز.دوم  گفته نشود؛ها چیزي به بچه
صفات ثانویه جنسی در آن، که  ی. سنداده شود يها آموزش کاربردبه بچه ،فرهنگ
  .است درباره مصرف دخانیات آموزش براي در حال بروز است، بهترین زمان نوجوان

 هاي زندگیمهارت آموزش -9 
در صداوسیما خالی است. نیز هاي زندگی رسد که جاي آموزش مهارتبه نظر می

هاي مستند، انیمیشن و ... بگنجاند. را در فیلم باید بتواند مطالب آموزشی ملّیرسانه 
 نیز، را اشیربط است و تواناییهاي ذو سایر دستگاه ملّیرسانه  توجهاین موضوع م

هاي سیاستدر نهایت هاي مختلف به اثبات رسانده است. در عرصه ملّیرسانه  ،تاکنون
گذاري رسانه، و هاي علمی سیاستکاربرد شیوه دخانیات با پیشگیريآموزش، کنترل و 
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بایست می ،گذاري سالمتدر عین حفظ حدود اختیارات و مسئولیت شوراي سیاست
  ر قرار گیرد.مدنظ
 

 پیشنهادها
در نظر بگیرند و با  جامعه رامصلحت بیشتر  ملّی،اندرکاران رسانه الزم است دست 

 نمایند.اي سالم در مخاطبان تشریک مساعی متخصصان امر در ایجاد رفتاره
هاي خود سازي درباره کنترل دخانیات را بخشی از برنامهتواند برنامهمی ملّیرسانه  

هاي متعددي در واقع آن را یک راهبرد سازمانی بداند. این امر از راهو  قرار دهد
 پذیر است، از جمله:امکان

  ؛پوشش خبري برجسته. 1
 ؛هاي عمومی کنترل استعمال دخانیاتاختصاص زمان/ فضاي پخش به پیام. 2
مختلف هاي در شبکه کنترل مصرف دخانیات،هاي ویژه حمایت از پخش برنامه. 3

 سیما؛
در دسترس  ،بدون محدودیت نشر ،هاي اصیلهاي عمومی و برنامهزم است پیامال 

 قرار گیرد؛هاي دیگر رسانه
هاي هاي سرگرمی و حتی برنامهپرداختن به مضرات استعمال دخانیات در برنامه 

 دخانیات دارد.از مصرف  پیشگیريتأثیر بسیار زیادي در کنترل و  ،کودك و نوجوان
 مین برنامه متناسب،أو ت کننده دخانیات در کل جامعهصرفم مخاطبانشناسایی  

گردد که جامعه به می مخاطبانتغییر نگرش و در نهایت رفتار در  ،باعث افزایش آگاهی
  ؛سوي سالمتی گام بردارد

هاي دهندگان و سازماناتی، خدماتملیهاي عهمکاري بین اصحاب رسانه، سازمان 
 کند.ه کنترل مصرف دخانیات میکمک بزرگی ب دولتی در این خصوص،

اشخاصی که در اثر استعمال دخانیات به اعتیاد آثار منفی دخانیات مثل مستند نمایش  
  اند؛شده گرفتار یا مشکالت تنفسی و ریه
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استعمال  از پیشگیريکنترل و  بارهحضوري یا تلفنی در کنندهاجراي مسابقات سرگرم 
  ؛خواهد بود نیز باعث آموزش مخاطبان ،رویه دخانیاتبی
هاي آن ذکر شد به هاي تحقیق نمونههاي کوتاه که در فصل یافتهاستفاده از پیام 

اي موجب آموزش مخاطبان در کنترل و نویس یا تبلیغات بین برنامهصورت زیر
  ؛استعمال دخانیات استاز  پیشگیري

تبیینی و  هايگذاري سالمت و برنامهویژه به نظر کارشناسان شوراي سیاست توجه 
 ؛مقاالت ارائه شده آن کارشناسان

انیمیشن و ...)  تلویزیونی، تیزر،هاي مستند، (شامل فیلم استفاده از تولیدات خارجی 
 ؛سازي شوندعرف جامعه دینی در آنها رعایت شده باشد و البته بهتر است که بومیکه 
دخانیات به  عدم کنترل درساخت سریالی که بحران بیست سال آینده ایران را و  

  .سزایی در بیداري مسئوالن و مخاطبان داردنقش به ،تصویر بکشد
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