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The Status of Television Advertisements of Health-threatening Products
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Introduction and purpose: The media strongly affect in individuals consumption
behavior, purchasing and food pattern and undoubtedly, if these foods doesn’t
advertise, People tend not to consume them and will reduce the related diseases.
The aim of this study was to determine the television advertising of healththreatening products
Methods: In this study, the television advertising of one, two, three and Tehran
channels were studied from 6 am to 24 midnight From January 20 to February 3
and from August 23 to September 6 ,2013. According to the list approved by the
Ministry of Health, harmful products to health include the grain snack, carbonated
drinks, Chips and consuming fast foods. Data were collected from recorded
adverting boxes and were analyzed using Excel software.
Results: In this 30-day period, 612 cases of harmful products were advertised in
four TV Channels in 14567 second. From January 20 to February 3, 295 cases of
harmful products were advertised in in 6853 second. From August 23 to September
6, 317 cases of harmful products were advertised in in 7714 second. Most harmful
products were done in the TV channel 3. Chips were advertised more than other
harmful products.
Conclusion: Due to the high amount of advertisements of health-threatening
products, it is suggested continuous monitoring, using the legal and regulatory
strategies.
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مقدمه و هدف :رسانهها بهشدت بر رفتار مصرف و خرید افراد و شکلدهی الگوی غذایی آنها تأثیرگذار
میباشند و بیشک ،عدم تبلیغ خوراکیها میتواند باعث کاهش استقبال مردم از این مواد و بیماریهای
مرتبط با آنها گردد؛ از اینرو ،هدف از پژوهش حاضر ،تعیین وضعیت موجود تبليغات تلویزیونی مواد
غذایی آسيبرسان به سالمت میباشد.
روش کار :در این پژوهش مقطعی ،تبلیغات شبکههای تلویزیونی یک ،دو ،سه و تهران از ساعت 6
صبح تا  24نیمهشب در دو بازه زمانی  15روزه (نیمه اول ماه بهمن سال  1391و نیمه اول ماه شهریور
سال  )1392مورد بررسی قرار گرفت و فهرست کاالهای آسیبرسان به سالمت براساس فهرست مصوب
وزارت بهداشت شامل :غالت حجيمشده ،نوشابههاي گازدار ،انواع چیپس و فرآوردههای غذایی صنعتی
در نظر گرفته شد .عالوهبراین ،گردآوری دادههای اصلی پژوهش با بهرهگیری از روش مشاهدهای و ابزار
چکلیست صورت گرفت و دادهها با استفاده از نرمافزار  Excelتجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :طی  30روز بررسی 612 ،مورد کاالی آسیبرسان به سالمت ،ظرف  14567ثانیه از چهار شبکه
یک ،دو ،سه و تهران تبلیغ گردید؛ بدینشکل که در نیمه اول ماه بهمن سال  295 ،1391کاالی آسیبرسان
به سالمت طی  6853ثانیه تبلیغ شد و در نیمه اول ماه شهریور سال  317 ،1392مورد از این کاالها طی
 7714ثانیه تبلیغ گردید .شایان ذکر است که در این میان ،شبکه سه سیما دارای بیشترین میزان تبلیغ
کاالهای آسیبرسان به سالمت بود و انواع چیپس ،بیشترین نوع این کاالها را ب ه خود اختصاص داده بود.
نتيجهگيري :با توجه به میزان باالی تبلیغات کاالهای آسیبرسان به سالمت ،پیشنهاد میگردد ضمن
پایش مداوم تبلیغات ،از راهکارهای نظارتی و قانونی مناسب در این زمینه استفاده شود و قوانین بازدارنده
جدیدی برای آن وضع گشته و اعمال گردد.
کلمات کلیدی :آسیبرسان به سالمت ،تلویزیون ،تبليغات ،رسانه ،مواد غذایی

مقدمه
تلویزیون یکی از رسانههایی است که بهوسیله تبلیغات،

میباشد [ .]2مطالعات مختلف نشان دادهاند که بسیاری از این

میگذارد [ .]1تبلیغات مواد غذایی ،دارای تأثیر قابلتوجهی

اگرچه عوامل متعددی بر رژیم غذایی کودکان تأثیر

بهشکل مستقیم بر عادات خوردن و مصرف مواد غذایی تأثیر
بر دانش ،نگرش و رفتار در ارتباط با انتخاب رژیم غذایی

تبلیغات ،تأثیری منفی بر تغذیه سالم بر جای میگذارند [.]3

میگذارند؛ اما یکی از مواردی که میبایست مورد توجه قرار
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گیرد ،تبلیغات مواد غذایی است [ .]4مطالعات نشان داده است

 1391و نیمه اول ماه شهریور سال  1392صورت گرفت و در

که چاقی ،خطر کاهش سالمتی را افزایش میدهد و این امر از

آن تبلیغات غالت حجيمشده ،نوشابههاي گازدار ،انواع چیپس

شکل روشن با تبلیغات افزایش مییابند عبارت هستند از :مصرف

سه و تهران بررسی گردید .در این مرحله ،کلیهی آگهیهای

در انواع مختلف و افزایش تعداد دفعات غذا خوردن [ .]6عالوه بر

در این شبکهها از ساعت  6صبح تا  24شب مورد بررسی قرار

کودکان و کمبودهاي تغذيهاي و سوءتغذيه ،از مصرف کاالهای

گردید .الزم به ذکر است که ابزار جمعآوری دادهها ،چکلیستی

(WHO:

مدت تبلیغ به ثانیه ،نام شبکه و زمان پخش تبلیغ بود .همچنین،

کودکی تا بزرگسالی ادامه خواهد یافت [ .]5مواردی که به

و فرآوردههای غذایی صنعتی در شبکههای تلویزیونی یک ،دو،

غذاهای پرکالری (شکر و چربی بیشتر) ،افزایش مصرف اسنکها

بازرگانی پخششده (بدون درنظر گرفتن زیرنویس برنامهها)

چاقی ،سيري کاذب ،کماشتهايي ،حذف وعدههاي اصلي غذا در

گرفت و براساس آن ،باکسهای تبلیغاتی ضبط ،مانیتور و تدوین

آسیبرسان به سالمت ناشی میشود [.]7

شامل :روز ،تاریخ ،ساعت دقیق ،اوقات روز ،نوع محصول،

سیاستهای پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی

 )World Health Organizatoinدر رابطه با تبلیغات غذایی برای

جمعآوری دادهها بهروش مشاهده باکسهای تبلیغاتی انجام شد.

و فاقد مواد ریزمغذی ،منع تبلیغات محصوالت غذایی غنی از انرژی

پژوهش ،به بینندگان در مورد استخراج نوع و مدتزمان پخش

نوشیدنیها برای کودکان و منع تمامی انواع ترویج تجاری هرگونه

آموزشهای الزم ارائه شد .ثبت دادهها نیز در محیطی آرام و

بهمنظور کاهش مصرف کاالها و اقدامات آسیبرسان به سالمت،

بهطور مجدد بازنگری گردید و پس از رفع اشکاالت توسط

تصويب گردید .اين قانون به پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل

 Excelصورت گرفت.

میباشند ،ميپردازد .براساس اين قانون ،تبليغ خدمات و كاالهاي

یافتهها ،بحث و نتیجهگیری

کودکان شامل :مرحله منع تبلیغات محصوالت غذایی غنی از انرژی

عالوهبراین ،ذکر این نکته ضرورت دارد که جهت انجام این

و فاقد مواد ریزمغذی برای کودکان ،منع تبلیغات تمامی غذاها و

کاالهای آسیبرسان به سالمت و نیز نحوه تکمیل چکلیست،

محصول مخصوص کودکان میباشد [ .]8شایان ذکر است که

با تمرکز کافی صورت گرفت و چکلیستهای تکمیلشده،

ماده  37قانون برنامه پنجم توسعه ايران در مجلس شوراي اسالمي

خبرگان در دسترس ،تأیید شد .آنالیز دادهها نیز با کمک نرمافزار

خطرساز سالمتي كه دارای بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي
آسيبرسان به سالمت ،از سوي كليه رسانهها ممنوع اعالم شده است
تعیین وضعیت فعلی تبلیغات موجود در مورد کاالهای آسیبرسان به

سالمت ،ظرف  14567ثانیه ( 4ساعت و  414ثانیه) از چهار

میزان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بر پایه شواهد علمی انجام شد.

بهمن سال  295 ،1391مورد کاالی آسیبرسان به سالمت طی

روش کار

از این کاالها طی  7714ثانیه تبلیغ شد) که در این میان ،غالت

سالمت از شبکههای تلویزیونی صدا و سیما و بهمنظور مشخصشدن

جهت انجام این پژوهش ،مطالعهای مقطعی در ماه بهمن سال

شبکه یک ،دو ،سه و تهران تبلیغ گردید (در نیمه اول ماه

 6853ثانیه و در نیمه اول ماه شهریور سال  317 ،1392مورد
حجيمشده ،انواع چیپس و مصرف فستفودها بهترتیب دارای

 252مورد تبلیغ در  6207ثانیه 265 ،مورد تبلیغ در  6835ثانیه و

مجله تحقيقات سالمت در جامعه ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،پاییز  ،1395دوره  ،2شماره 78-82 ،3

] [ Downloaded from jhc.mazums.ac.ir on 2023-01-07

و مشمول جريمه ميباشد [ .]9در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف

طی  30روز بررسی 612 ،مورد کاالی آسیبرسان به

کورش اعتماد و همکاران 81/

 86مورد تبلیغ در  1387ثانیه بودند .براساس نتایج مشخص شد

را شامل میشود [.]14

میزان تبلیغ کاالهای آسیبرسان به سالمت را داشته است.

سالمت ،نتایج پژوهش حاضر حاکی از تداوم تبلیغات کاالهای

که شبکه سه سیما با  218مورد تبلیغ در  5265ثانیه ،بیشترین

با وجود قانون ممنوعیت تبلیغات کاالهای آسیبرسان به

عالوهبراین ،نتایج پژوهش حاضر حاکی از تبلیغ بیش از

آسیبرسان به سالمت و دارای سالمت کمتر میباشد .سازمان

چهار ساعت کاالهای آسیبرسان به سالمت در مدت  30روز

صدا و سیما ،کانونهای تبلیغاتی و کارخانههای تولیدکننده

قانون ممنوعیت تبلیغات کاالهای آسیبرسان به سالمت بود.

میآورند که نمیتوانند از آن صرفنظر نمایند .عالوه بر

از کشور نشان میدهد که سایر کشورها نیز کمابیش با این

تولیدی فرآوردههای صنعتی فرآوریشده ،نوشابههای گازدار،

از چهار شبکه تلویزیونی و عدم توجه سازمان صدا و سیما به

در این ارتباط ،بررسی نتایج مطالعات صورتگرفته در خارج

مشکل مواجه میباشند؛ بهطوریکه یافتههای پژوهش

Adams

در کشور سوئیس نشان داد که حجم باالیی از تبلیغات در

این کاالها ،درآمدهای زیادی را از راه تبلیغات بهدست
کاهش درآمد اختصاصی صدا و سیما ،گستردگی واحدهای

غالت حجیمشده و انواع چیپس ،امکان تأثیر اجرای قانون بر
کاهش تولید صنایع و کارخانجات مرتبط و در پی آن کاهش

زمینه فستفود صورت گرفته است و بیشتر تبلیغات به مصرف

اشتغال ،امکان افزایش میزان واردات و قاچاق کاال بهدلیل

 Karlaو همکاران در سال  2006در کشور مکزیک نیز

مطرح میباشد؛ این درحالی است که اعطای نشان استاندارد

که بچهها مشغول تماشای تلویزیون هستند ،شامل :چیپس،

را برای مجریان مشکل ساخته است .در این راستا ،پیشنهاد

شیرینشده ،آبنبات ،بیسکوئیت ،نوشیدنیهای شیرین و

قانونی مناسب در این زمینه استفاده شود و عالوه بر استفاده

غذاهای پرشکر و پرچربی اختصاص یافتهاند [ .]10در پژوهش

افزایش هزینه تولید ،بهعنوان چالشهای اجرایی این قانون

مشخص شد که  0/22درصد از تبلیغات غذایی در ساعاتی

و شماره پروانه بهداشتی به کاالهای مذکور ،اجرای قانون

پاپکورن ،دسر و کیک ،آبمیوه صنعتی ،کورن فلکس

میگردد ضمن پایش مداوم تبلیغات ،از راهکارهای نظارتی و

Karupaiah

از استراتژیهای حمایتطلبی جهت جلب همکاریهای بین

فستفود میباشد [ .]11عالوهبراین ،در پژوهش

و همکاران که در کشور مالزی و در سال  2008انجام شد،

بخشی ،استراتژیهای موفق در سایر کشورها مورد استفاده

فستفود و نوشابه بوده است [ .]12در پژوهش صورتگرفته

قدردانی

مربوط به اسنک ،محصوالت لبنی ،آبنبات شیرین ،بیسکوئیت،
در کشور استرالیا توسط  Chapmanو همکاران در سال 2005

نشان داده شد که بهترتیب فستفود و موارد مرتبط با آن و

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از مدیریت بیماریهای

شکالت و شیرینیجات ،بیشترین گروه غذایی تبلیغ شده بوده

غیرواگیر وزارت بهداشت كه اعتبارات مالی اين پژوهش را تأمین

 2007در کشور سنگاپور گزارش کردند که تبلیغات آبنبات،

مانیتورینگ تبلیغات شبکههای تلویزیونی و جمعآوری دادهها به

است [ .]13همچنین Huang ،و همکاران در پژوهشی در سال

نموده است و مدیریت و کارشناسان شرکت اندیشه باران که در

شیرینیجات و فستفود ،حجم باالیی از کل تبلیغات غذایی

پژوهشگران یاری رساندند ،تشكر نمایند.
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آنالیز محتوایی تبلیغات نشان داد که بیشترین تبلیغات بهترتیب

قرار گیرد.
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