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 چکیده -1

 از حاصل نتایج.باشد می کودکان خرید رفتار بر تبلیغات تاثیر بررسی آن هدف که باشد می مروریتحقیق  یک پژوهش این

 دهد می نشان متعددی مطالعات. رفتار خرید کودکان دارد تاثیرات زیادی بر تبلیغات امروزه که داد نشان مختلف های پژوهش

 تبلیغات. است موثر تبلیغات به کودکان نگرش تشکیل در آید می وجود به کودکان در مختلف سنین در که شناختی تغییرات که

 بر تبلیغاتی های جذابیت. است موثر برند از کودکان درک ارزیابی و جامعه پذیری در تاثیرگذاران عنوان به والدین و همساالن، ،

 از درک بر تواند می والدین سواد میزان و جنسیت مانند متغیرهایی .است تاثیرگذار آنها روانی سالمتی و کودکان غذایی رفتار

 رفتار بر تبلیغات تاثیرگذاری حوزه در شده انجام تحقیقات بررسی با شد سعی تحقیق این در. باشد گذار اثر کودکان تبلیغات

 جنبه و تبلیغات با رابطه در موجود مقررات و قوانین و خانواده خرید تصمیم در آنها تاثیرگذاری و آنها غذایی رفتار و کودکان

 .گیرد قرار بررسی مورد کودکان شناختی و روانی های

  نگرش کودکان،سن و غات، رفتار خرید کودکان، تبلی کلمات کلیدی:

mailto:Karami.bussiness21@gmail.com
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 مقدمه-2

تری تبلیغات نقش عمده ای در جذب مشتریان برای خرید محصول یا خدمات دارند تا بتوانند سهم بیشدر دنیای مدرن امروزی ، 

کنند که یکی از آنها تبلیغات تلوزیونی  این از روشهای مختلفی برای تبلیغ محصول خود استفاده میاز بازار را کسب کنند. بنابر

رگساالن نیستند که در تصمیم گیری های خرید نقش دارند بلکه فقط این بزدی ازین مشتریان کودکان هستند.قشر زیااست. 

کودکان نیز در این تصمیم نقش ایفا می کنند. در برنامه هایی مشخص شرکت ها سعی می کنند در کودکان احساس نیاز ایجاد 

ات بر کودکان است. ضروری ای تبلیغخرید محصوالت بر والدین خود تاثیر گذارند. تلوزیون بهترین رسانه برکنند چون کودکان در 

ابراین عالقه به محصول در کودکان وابسته به طرز فکر، نوع عالقه لب توجه کودکان به محصول  است. بنترین اصل در تبلیغات ج

. کودکان از (244ص.2021و همکاران،  1و مخصوصا سن او بستگی دارد چون مقدار فهم و درک بنا به سن تغییر می کند)نیتیا

پایین رو به مصرف گرایی می آورند وتاثیرات و تجربه های گوناگون به رفتارها و عادت های مصرف گرایی آنها قالب می سنین 

  (2016، 2.)شبیربخشند

 لیمتما گرید یبه نام تجار ینام تجار کینها را از آ یآنها اثر بگذارد و حت دیتواند بر رفتار خر یکودکان م یاثربخش برا غاتیتبل

گذارد در قالب   یبر کودکان م غاتیکه تبل یاثر نی. به هر حال مهمتردیموجود وفادارتر نما ینسبت به همان نام تجار ایکند و 

 گرید یاست. از سو یخانواده قابل بررس ماتینفوذ کودکان بر تصم زانیبر م یو اثرگذار دیخر میبر تصم یدو عامل اثرگذار

 نیکه والد نیاست. ا شتریآن ها ب غیتبل یگذارند که فراوان یاثر م شتریب ییورد کاالهاخانواده خود در م دیخر میکودکان بر تصم

  (1389و همکاران،  شوایدارد)پ یارتباط آنها با کودکان بستگ نوعکامال به  دهند یکودکان پاسخ م یچگونه به اثر گذار

 در باشد. می ها انسان غیرمدنی زندگی از مدنی زندگی تفکیک وجه آن، عام معنای به و است اجتماعی زندگی محصول قانون

 اجتماعی روابط تنظیم جامعه، پیشرفت و رشد گذاران، قانون و دولت توسط مقررات وضع و تدوین مهم های هدف جمله از حقیقت

 اجتماعی، پدیده یک عنوان به نیز تبلیغات حاضر، کتاب اصلی موضوع و محتوا به توجه با .هاست انسان میان عدالت ایجاد و افراد

 ضمن مستمر، نظارت و مقررات وضع با ها دولت ابتدا همان از و یافت رواج مختلف جوامع در نوین های شیوه با میالدی،19قرن از

کودکان در  غاتیو پخش تبل یطراح یبرا یو مقررات متعدد نیقوانپرداختند.  پدیده این ساماندهی امر به عمومی، منافع حفظ

که  یفکر یخود قرار دارد و محتوا یانسان یمراحل زندگ نیمختلف وضع شده اند. چون قشر کودک در حساس تر یکشورها

 (7ص.1392قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور،)برخوردار است. ییبسزا تیشود از اهم یآنها در نظر گرفته م یبرا

 

 مبانی نظری تحقیق -2

 

 تبلیغات 1-3

 بیان در. است بازاریابی آمیخته عناصر از جزئی نیز برنامه این و بازاریابی یکپارچه ارتباطات ی برنامه عناصر از یکی تبلیغات

 معنای در .خرید به آنها ترغیب و محصوالت معرفی برای مشتری و بازار به اطالعات هرگونه ارائه از است عبارت تبلیغات عامیانه

  تولید شرکت وسیله به پول پرداخت ازای در شرکت و محصول مورد در اطالعات شخصی غیر ارائه از است عبارت تبلیغات علمی

                                                           
1 Nithya,N 

2 Shabbir,M.,S 
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 و عزیزی)مخاطبان دادن قرار تاثیر تحت و ترغیب منظور به کننده تولید اصلی شرکت از غیر شرکت یک به کننده

 (353.ص1397همکاران،

 

 قوانین و مقررات حاکم بر تبلیغات 2-3

 ،اقدامی هر از قبل نتیجه در آید،می در اجرا مرحله به آن در ایاندیشه و فکر که است هاییعرصه از یکی تبلیغات که آنجا از

 اینکه اول: است فراوان اهمیت قابل جنبه دو از حداقل امر این. است ضروری آن بر احاطه و تبلیغاتی مقررات و قوانین با آشنایی

 ،طراحان ،ورزان اندیشه به خسارت ایجاد از مانع اینکه دوم و شودمی جامعه اخالقی و قانونی مرزهای و هاحرمت حفظ موجب

 (1396کشور، تبلیغاتی مقررات و قوانین.)گرددمی جامعه افراد و مجریان

 

 رفتار خرید کودکان 3-3

 مجموعه یعنی افراد، شخصیت که معتقدند و دانند می انسان رشد دوران مهمترین از را نوجوانی و کودکی دوران روانشناسان

 پذیرفته رفتاری علوم در طورگستردهای به باور این. گیرد می شکل دوران این در او اولیه رفتارهای و عادات اعتقادات، باورها،

 این در. دارد اش آینده زندگی در فرد رفتار و شناخت الگوهای گیری شکل در را اهمیت باالترین کودکی، دوران تجارب که شده

 رفتارکودک بررسی جالب، حال درعین و مهم های ازحوزه یکی که شده انجام مختلفی های زمینه در و بسیاری مطالعات راستا

 و شوند می کننده مصرف به تبدیل پایین سنین در کودکان. کند می ایفا را کننده مصرف /خریدار یک نقش که هنگامی است،

 بسیاری موثر عوامل بین، این در. دهد می شکل را آنها مصرفی های عادت شخصیشان، تجارب و اثرگذار عوامل از متنوعی طیف

 در و گذاشته اثر اش گیری تصمیم و خرید به مربوط مسائل مورد در کودک آگاهی سطح بر ابتدا در عوامل، این دارد؛ وجود نیز

 روندی عنوان به تنها نباید را محصول یک خرید و انتخاب. شود می کودک مصرفی های مهارت افزایش به منجر بعد مرحله

 گرفتن نظر در دیگر، عبارت به کند؛ می خریداری شده گذاشته نمایش به کاالهای میان از را کاال یک کودک آن در که پنداشت

 گیری، تصمیم با مرتبط فعالیتهای و فرآیندها در آگاهانه و فعاالنه که زمانی او، به توجه یعنی کننده مصرف یک عنوان به کودک

 پی نیز او های نگرش و ها ارزش به که آید می فراهم امکان این کودک، خرید رفتار بررسی با. کند می مشارکت مصرف و خرید

 هویت حس تا دارد؛ هویتش حفظ و خلق در سعی کند می مصرف که کاالیی با بزرگسال فرد یک همانند نیز او چراکه شود؛ برده

 است عواملی خارجی نمود رفتارخریدکودک بهتر، بیانی به. بگذارد نمایش به کند، می مصرف آنچه واسطه به را بودن کسی چه

 .برد پی انتخابش های علت به و کرد درک را کودک باورهای می توان آن، مطالعه با و بوده اثرگذار رفتار این دهی شکل در که

 (4.ص1391 سامانی، )دهقانی

 

 پیشینه پژوهش-4 

 منش نوع نقش گر تعدیل نقش با کودکان سالمتی بر تبلیغاتی های جذابیت تاثیر "عنوان با تحقیقی در( 2021)1گلزار و محمود

 بین پرسشنامه تحقیق این در. پردازد می کودکان روانی سالمتی و تبلیغاتی های جذابیت بین رابطه بررسی به "رفتارکودکان و

  تحلیل برای. شد استفاده دسترس در و احتمالی غیر گیری نمونه از نمونه انتخاب برای. گردید توزیع سال12 تا 8 کودک 578

                                                           
1 Mehmood,S., Gulzar,A(2016). 
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 جذابیت بین که دهند می نشان ها یافته. است شده استفاده AMOS و SPSS افزار نرم و توصیفی و استنباطی آمار از ها داده

 تعدیل نقش در کودکان منش و رفتار  بین همچنین. دارد وجود مثبتی و معنادار رابطه کودکان روانی سالمتی و تبلیغاتی های

 .دارد وجود مثبتی و معنادار رابطه کودکان روانی سالمتی و تبلیغاتی جذابیت رابطه گر

 را پاکستان در کودکان خرید رفتار بر تاثیررسانه " کودکان مصرف رفتار بر تبلیغات تاثیر " عنوان با تحقیقی در( 2016)شبیر

 جمع با. گرفت قرار آنالیز مورد کودکان مصرف رفتار تشکیل در همساالن و والدین نقش همچنین. دهد می قرار بررسی مورد

 عنوان به والدین و همساالنتبلیغات،  که آمد بدست نتیجه این مختلف های متغیر بررسی و پرسشنامه طریق از ها داده آوری

   هستند موثر کودکان برند از درک تشکیل در ارزیابی و سازی اجتماعی در گذار تاثیر

 تلوزیون تبلیغات بر کودکان نگرش تاثیر "کودکان خرید رفتار و تلوزیون تبلیغات " عنوان با تحقیقی در( 2009)همکاران و1 پریا

 کودکان والدین و کنندگان تبلیغ و روانشناسان با و است اکتشافی و توصیفی نوع از  تحقیق. کردند بررسی را انها خرید رفتار بر

 کردن پر برای را آنها معلمان. گردید تکمیل سال 11 تا 5 کودکان توسط  مدرسه کالس محیط در ای پرسشنامه. شد انجام

 کودکان نگرش با شده تبلیغ محصوالت برای تقاضا که رسیدند نتیجه این به پژوهش این در آنها. کردند راهنمایی پرسشنامه

 بر آید می بوجود کودکان برای مختلف سنین در که شناختی تغییرات همچنین،. دارد مثبتی معنادارو رابطه تبلیغات به نسبت

 بر تقاضا بر که دارد وجود تبلیغات از غیر دیگری گذار تاثیر عوامل این وجود با. است موثر تبلیغات به کودکان نگرش تشکیل

 هست تبلیغات اعتبار ویژگی باالتر سنین در و تبلیغات کنندگی سرگرم ویژگی تر پایین سنین در. هستند موثر برند یا محصول

 .هستند موثر کودکان نگرش تشکیل در که

 خرید نیات بر تبلیغاتی های  پیام احساسی محتوای تأثیر" عنوان با( 1396)نوروزی و گراشی توسط که ای مطالعه در

 شده تحلیل خرید نیات و تبلیغاتی های پیام احساسی محتوای شد، انجام "خانواده ارتباطی سبک تعدیلگر نقش تحلیل:کودک

 می نشان ها یافته.  است شده انجام تهران شهر یک منطقه ابتدایی مدارس آماری جامعه و پیمایش رویکرد با پژوهش این. است

 و پیام احساسی محتوای بین رابطه بر خانواده ارتباطی سبک همچنین و خرید رفتاری نیات بر پیام احساسی محتوای که دهند

 بر پیام احساسی محتوای ابعاد عنوان به پیام انگیختگی و لذت احساس طرفی از دارد؛ معناداری و مثبت تأثیر رفتاری نیات

 پیام لذت احساس بین رابطه کودک، والد ارتباطی سبک که است آن از حاکی همچنین یافته. دارند مثبتی اثر خرید به وفاداری

 .میدهد افزایش را رابطه این شدت و کند می تعدیل را وفاداری و

 مضررات برسی به "کودکان غذایی رفتار بر تلوزیونی تولیدات تاثیرات کودکان، چاقی "تحقیق در( 2018)دهکردی اکبری علی

 40 آماری جمعیت با تجربی تحقیق این. است چاقی مضررات ازین یکی. پردازد می کودکان روان و جسم بر تلوزیونی تبلیغات

 دهد می نشان اطالعات آنالیز. است گرفته انجام اند شده انتخاب ساده تصادفی نمونه باروش که  سال  12 تا 7 سن با آموز دانش

 .است ازپسران بیشتر دختران بر تاثیر این و دارد تاثیر کودکان غذایی رفتار بر تلوزیون تبلیغات که

 تأثیر بررسی" آنان رفتار الگوهای بر کودکان مخصوص تبلیغات تأثیر "عنوان با ای مقاله در( 1397)همکاران و طینت خوش

 آماری جامعۀ. پردازد می آنان وتحصیلی زندگی محیط گرفتن نظر در با آنها  رفتاری الگوهای تغییر بر کان کود حوزۀ در تبلیغ

 185 آن آماری نمونۀ و دارند سال 10 تا 5 بین فرزند که است استادانی و روانشناسی مشاوران دانشجویان، شامل پژوهش

 های فرضیه بررسی از حاصل نتایج و شده انجام Smart-PLS افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه.  شد نفرانتخاب

  کودکان زمینۀ در تبلیغات بعد چهار که داد نشان تحقیق

                                                           
1 Priya, P 
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 تصویرکشیدن به و خانواده اعضای میان روابط کشیدن تصویر به شاد، موسیقی و رنگ وجود محبوب، های ازشخصیت استفاده) 

 .است گذاشته تأثیر کودکان رفتاری الگوهای تغییر بر( زندگی مختلف شرایط

 رفتار  بررسی به "کننده مصرف یک جایگاه در کودک رفتار بررسی " عنوان با ای مطالعه در( 1391) همکارانش و عبدلوند

 کودک خرید رفتار بر اثرگذار عوامل شناسایی اصلی هدف با نیز رو پیش پژوهش. پردازد می کننده مصرف یک جایگاه در کودک

 بدین. است آن عوامل برخی نقش بررسی و سازی اجتماعی رویکرد از استفاده ، اصلی محور. است شده انجام تهران شهر در

.  بود مصاحبه و پرسشنامه داده، آوری جمع ابزار و همبستگی توصیفی، کاربردی، پژوهش روش.  شد تدوین فرضیه هفت منظور

 نمونه روش از نمونه، تعیین برای.  شدند انتخاب سال 12 تا 7 سنی میانگین با کودکانی مطالعه این موجود ادبیات برمبنای

. است شده گرفته کار به ساختاری ی معادله مدلسازی ها، داده تحلیل در. است شده استفاده مرحلهای چند ای خوشه گیری

.  است اثرگذار کودک خرید رفتار بر تجاری، نام و خانواده در ارتباط برقراری چگونگی والدین، چون، عواملی که داد نشان نتایج

 ی نحوه در تفاوتها این از برخی دارند؛ متفاوتی خرید رفتار پسر و دختر کودکان یعنی است،  بوده مؤثر نیز، جنسیت عالوه به

 آنها ترین مهم که است شده ارائه پیشنهادهایی پژوهش، نتایج براساس انتها در.  بود خرید در استقالل و والدین بر تأثیرگذاری

 .است کودکان محصوالت ی تولیدکننده های شرکت رسانی واطالع پیشبردی های فعالیت ی زمینه در

 سوال این به "ای رایانه های بازی کننده مصرف کودکان خرید رفتار بر موثر عوامل بررسی "  عنوان با تحقیقی در( 1394)ایدون

 به تحقیق این در دارد؟ معناداری و مثبت اثر کودک توسط ای رایانه های بازی خرید و انتخاب بر عواملی چه که پردازد می

 بر عوامل این تاثیر میزان بررسی و ای رایانه های بازی کنندگان مصرف یا مشتریان عنوان به کودکان خرید رفتار بر موثر عوامل

 سال 12 تا 7 کودکان از مطالعه  این برای.است شده تدوین فرضیه 8 منظور ینبد. شود می پرداخته اهواز شهر در کودک خرید

 به ساختاری ی معادله سازی مدل ها، داده تحلیل در.شدند انتخاب آموز دانش 400 کوکران فرمول از استفاده با.شدند انتخاب

 رفتار بر تبلیغات رسانه، قیمت، محصول، ظاهر همساالن، والدین، چون عواملی که دهد می نشان نتایج. است شده گرفته کار

. ندارد معناداری تاثیر کودک خرید رفتار بر محصول به دسترسی راحتی و قابلیت میزان.  دارد معناداری و مثبت اثر کودک خرید

 است بوده موثر نیز جنسیت عالوه به

 که پردازند می موضوع این به "کودکان  مصرف رفتار بر تبلیغات تاثیر" عنوان با تحقیقی در(  2021)همکارانش و 1حاجدووا

 تجربی تحقیق یک این. چیست ذهن نظریه مفهوم با آن ارتباط و یابد می پرورش کودکان بازرکانی تبلیغات درک سواد چگونه

 کشور در سال 15 تا 11 بین کودکان بین از اطالعات. است گرفته صورت پرسشنامه از استفاده با ها داده آوری جمع و است

 کودکان جنسیت تاثیر و کودکان بر منتخب تبلیغاتی های رسانه مخرب تاثیر میزان نویسندگان. است شده آوری جمع اسلواکی

 .شدند شناسایی ها رسانه تاثیرترین کم و موثرترین. کنند می ارزیابی را تبلیغات درک در

 سنتی نوع از هم تبلیغات همچنین و. نکردند پیدا  کودکان در تبلیغات درک بر آن تاثیر و جنسیت بین معناداری رابطه ها یافته

 در تبلیغات تاثیر تحت بیشتر کودکان مصرف رفتار آمده دست به نتایج اساس بر. اند داده قرار هدف را کودکان مدرن ازنوع هم و

 .دارند خانواده خرید های  تصمیم در زیادی تاثیر کودکان و است اجتماعی های رسانه

 به "کودکان خرید قصد بر محصول های ویژگی و محیطی شخصی، عوامل تاثیر" عنوان با تحقیقی در( تا بی)همکاران و موقر

  خرید از جامعی درک آوردن دست به هدف با کودکان، خرید قصد بر محصول های ویژگی و محیطی شخصی، عوامل تاثیر بررسی

                                                           
1 Hajduova Zuzana 
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 همبستگی و مقطعی پیمایشی، ها داده گردآوری کاربردی، هدف و ماهیت نظر از حاضر تحقیق راستا این در. پردازند می کودکان

 تشکیل 94-93 سال در شهر قائم شهر ابتدایی مقطع ساله 12 تا 10 آموزان دانش کلیه را تحقیق این آماری جامعه.  باشد می

 انتخاب تصادفی -ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه روش از استفاده با و نمونه عنوان به آنان از نفر 400 تعداد که دهند، می

 مسیر تحلیل و تاییدی عاملی تحلیل شامل که ساختاری معادالت سازی مدل های آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه جهت. شدند

 های ویژگی و تلویزیونی تبلیغات به نسبت نگرش ساالن، هم والدین، مستقل متغیر 4 مجموع در.است شده استفاده باشد، می

 از حاکی تحقیق های یافته. شدند شناسایی کودکان خرید قصد بر اثرگذار عوامل عنوان به تحقیق ادبیات ی مطالعه با محصول

 های ویژگی ، تلویزیونی تبلیغات به نسبت نگرش محیطی، عوامل( تاثیروالدین ساالن، تاثیرهم)شخصی عوامل بین که است آن

 .دارد وجود داری معنی و مثبت ی رابطه کودک خرید قصد و محصول

 

 تبلیغات که پردازند می موضوع این سیبرر به "کودکان بر تبلیغات تاثیر " عنوان با مروری ای مقاله در( 2017)همکاران و دادرس

 بر تبلیغات از تجاری شرکتهای اهداف مثل مسائلی تحقیق و مقاله 26 مطالعه با  آنها. داشت خواهد کودکان روی بر تاثیری چه

 در شده تبلیغ محصوالت نوع و آن تاثیر و تلوزیونی تبلیغاتی مختلف، سنی های دوره در کودکان نوسط برند شناسایی کودکان،

 و کنند می مطرح کودکان بر تبلیغات به را انتقاداتی  آخر در آنها. دادند قرار برسی مورد را کودکان بر تبلیغات منفی اثرات و آن

 غیر کودکان روی بر تبلیغات تاثیر.1:  شود می موارد این  شامل داشتند انتقاد که مواردی. کنند می عنوان نیز را هایی توصیه و

 می کودکان در چاقی باعث. 3 شود می کاذب های نیازه ایجاد و  گرایی مصرف باعث تبلیغات. 2 است نامحدود و کنترل قابل

 که هایی برنامه بر باید والدین. 1: شود می روربرو موارد شامل شده مطرح های توصیه. کند می جنسیتی تبعیض ایجاد. 4 شود

 دولت. 3 کنند مقابله کودکان ضروری غیر خرید و مالی های خواسته با باید والدین. 2 کنند نظارت بینند می تلوزیون در کودکان

 تلوزیونی تبلیغ و تلوزیونی برنامه بین که بیاموزند کودکان به باید والدین 4 کند جلوگیری کننده اغوا تبلیغات پخش  از باید

 دارد وجود تفاوت

 

 نتیجه گیری بحث و-5 

مثبت و البته بیشتر منفی در  . تاثیراتاز جنبه های گوناگون بررسی گردیدبر رفتار خرید کودکان در این مقاله تاثیر تبلیغات 

تبلیغات بر کودکان می تواند آسیب های رابطه با این تاثیرات بر کودکان وجود دارد که مطالعات پیشین موید این قضیه بودند.

در جوامع جهان  زمان حال و هم زمان بزرگسالی کودک را هدف قرار می دهند. سیب ها همفراوانی را بر کودک وارد سازد. این آ

سیب نمود بیشتری پیدا می کند چون والدین از سواد پایین تر و وضعیت مالی ضعیف تر نسبت به کشور های پیشرفته آوم این س

تر دارند. همانطور که در تحقیقات مطالعه شده مشاهده می گردد پدر و مادر های با سواد با اشراف بر برنامه های تبلیغاتی و 

بر کودکان خود باشند تا آنها تحت تاثیر شدید تبلیغات قرار نگیرند. خانواده های با وضع مالی  تلوزیونی می توانند راهنمای خوبی

آورده اند در اختیار کودکان قرار  والدین در طول زندگی در خرید و محصوالت گوناگون بدستکه بهتر می توانند با تجربه هایی 

 دهند و آنها را از مزایا و مضرات محصوالت آگاه سازند.

ولی هم ماهیت تبلیغات  و هم ذهن کودکان تا  برنامه های تبلیغاتی وجود ء ا قوانین باز دارنده از اثرات سودر بیشتر کشوره

 حدود زیادی غیر قابل کنترل است و هم بیشتر قوانین از جنبه اجرایی در مقام ضعف قرار دارند. در کشور ایران بیشتر تبلیغات 
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با جدیت در ین قانون گذاران باید ابنابر می شوند. چون خانواده جز ارکان اصلی و مهم جامعه است.در بستر خانواده نمایش داده 

وقتی در خانواده فرهنگ . این حوزه قانون گذاری کنند چون تبلیغات حتی ارکان و آرامش خانواده را مورد ضربه قرار می دهد

تقاضای بیش از حد  رود رابطه کودکان با والدین به خاطمصرف گرایی و پرخوری جایگزین فرهنگ قناعت و صرفه جویی بش

. بنابراین با کنترل برنامه های تلوزیون و مقدار زمان تعارض و ناراحتی کشیده می شود بهتوسط کودکان  محصوالت تبیلغ شده 

 تماشای آن می توان به حفظ آرامش و سالمت خانواده  کمک کرد.

 

 

 

گردد.  حوزه  می داشتند تبلیغات باعث  ایجاد  چاقی و  روحیه مصرف گرایی در کودکانبیشتر مقاله ها به این موضوع اذعان 

گسترده ای از تبلیغات مشمول مواد غذایی غیر مغذی و نوشیدنی های شیرین، به دلیل نقش بالقوه در تشدید چاقی همه گیر و 

از مهم ترین  ییک (26ص.1394کیانی و همکاران، فرهنگ سازی رژیم غذایی ناسالم در کودکان همواره مورد انتقاد هستند)پور

و از  یطیدارد، عوامل مح ریسوی کودکان تأث ازی و تداوم الگوهای مصرف و بویژه انتخاب مواد غذای رییعوامل که بر شکل گ

که آکنده از محرک های رسانه ای  کنندی م یزندگ یطیاست. کودکان امروز در مح یغاتیهای تبل یآگاه یطیعوامل مح انیم

 (2016ی دهد)پیرمرادی،قرار م ریاز رفتارهای افراد از جمله کودکان را تحت تأث ارییاست و این رسانه ها خود بس

درک  تیکودکان قابل یکودکان سن آنهاست که در چه سن یبرا غاتیمساله مهم در بحث تبل می کند که عنوان( 6199 (1انگی

توانند به آن پاسخ دهند.  یم یروانشناسان رشد به دشوار هاست ک یپرسش اجتماع کیسوال در درجه اول  نیرا دارند. ا غاتیتبل

درک کنند وجود ندارد. را  غاتیتوانند تبل یم نسن کودکا نیکه با صراحت بتوان اعالم کرد در ا یسن مشخص چیه جهیدر نت

مطرح  یبحث و بررس یرا برا یتوانند سن یو ... محققان تنها م تیسن مجرم ،یمسائل مربوط به سن قانون گریمانند د تیدر نها

 7تا  4سن  دربرنامه ها  ریو سا یونیتلوز غاتیتبل انیتوانند م ی. کودکان مردیدر کودکان قرار گ غاتیکنند که مبدا درک تبل

 یرا قبل از عملکرد متقاعد کننده و کالم غاتیتبل یو تجار یاقتصاد یاکودکان عملکرده یقائل  شود به طور کل زیتما یسالگ

 .است یابیقابل دست یها معموال در اواسط دوران کودک نیا یکنند و درک هر دو یدرک م غاتیتبل

 یگنگرش ها، سبک زند بری ونیزیتلو یهای آگه یاند که تماشا افتهیدست  جهینت نیبه ا یاریپژوهشگران با انجام مطالعات بس

 (57ص.1397)خوش طینت و همکاران، ذارند.گ یم ریکان تأثرفتار مصرف مخاطبان از جمله کود یو الگو

کودکان  (121ص2،2019متفاوت است)هافمن یدر مراحل مختلف سن یبازرگان یها امیمطالعه شده، کودکان از پ قاتیطبق تحق

 یم یپ غاتیتبل یمتقاعد کنندگ تیبه ن یسالگ 8شوند. از سن  یآگاه م یبازرگان غاتیاز قصد فروش تبل یسالگ 5در سن 

 تیواقع غاتیتبل ایدهند که آ صیتشخ توانند یم نیکودکان همچن یسالگ 8( در سن 208ص.2021ووا و همکاران،دبرند)حاج

 غیکل دوست نداشتن تبلبه آن و در  نانیحس عدم اطم جادیوجود دارد که موجب ا غیدر تبل یقصد خاص ایو آ ندیگو یرا م

 یکنند و حت مرکزت یابیبازار یاز محرک ها یتر قیعم ی( آنها قادرند تا بر جنبه هایسالگ 10تا9 )یبعد یشود.در سال ها

بزرگ ساالن را آغاز  هیشب یشوند، آنها به شدت رفتار یساله م 12و  11که کودکان  یشوند. هنگام یم یفرار غاتیاز تبل شتریب

 در این تبلیغات به کار  یغاتیتبل یها کیکه چه تاکت نیدرباره ا یآنها هنوز فاقد دانش خاص نیسن نیکنند، هر چند در ا یم

                                                           
1 Young, K. 
2 Haffman. B 
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بود که کودکان  نیاز ا یحاک2020رادسکی و همکارانش در سال   قیتحق یها افتهی یاز طرف (61ص.1394 دون،ی)ارفته است

 غاتینهفته در تبل تین صیآن ها قادر به تشخ یسالگ 8تا  7 نیدر سن کنند، یحرکت م یاز توسعه شناخت یاز مراحل متفاوت

 یدارد. در سال ها وجود غیدر تبل یقصد خاص ایدهند که آ صیتوانند تشخ یم نیکودکان همچن یسالگ 8گردند. در سن  یم

که کودکان  یتمرکز کنند. هنگام یابیبازار یاز محرک ها یتر قیعم یآن ها قادرند تا برجنبه ها یسالگ 10و  9 یعنی یبعد

 دارند. یمحصول و نام تجار یژگیو یدرباره  یخوب اریشوند اطالعات بس یساله م 11

 را بدست می آورند وانایی تاین  از تولد تا دوره نوجوانی  تحوالتی در عملکرد شناختی و بلوغ اجتماعی کودکان مشاهده می شود.

ت دریافتی از محیط پردازش اطالعا یمهارت ها ، تزاعی در مورد محیط خود فکر کنندکه از ظواهر عینی فراتر رفته و به طور ان

بین فردی بدست آورند.  این شرایط باعث می شود  که آنها بتوانند جهان را کسب کنند و درک عمیق تری نسبت به روابط 

پیدا می کند. این رشد شناختی  یی در رفتار مصرف کودکان نیز ظهورهده کنند. این تواناپیرامونشان را به صورت چند بعدی مشا

باعث می شود که کودکان ارزیابی بهتری نسبت به محصول داشته باشند و  بتوانند آنها را با هم مقایسه کنند. هنگام خرید 

ه می کنند و یا تاثیر گذاری بر تصمیم خرید والدین شرایطی مثل ارتباط با فروشنده، کسانی که از آن محصول یا برند استفاد

 (184ص.1999، 1رادر جان  وجود دارند که نیازمند داشتن توانایی روابط بین فردی است.)

بر کودکان وضع شده است  چون درک کودکان  غاتیتبل یبرا یادیز نیدر کودکان، در اکثر کشورها قوان یسن تیمحدود لیدل به

 یتیامن ریتداب)fcc (2 کایفدرال ارتباطات امر ونی.کمسرندیاست و ممکن است مورد سو استفاده قرار بگ نییپا غاتینسبت به تبل

 دیبا نکهیشده است. اول ا لیاست که از سه بخش تشک ییالعملها اصل جدا دستوراز  یکیجهت حفظ کودکان قرار داده است. 

 یآنها فاصله مناسب نیوجود ندارد و ب یارتباط یونیتلوز غاتیو تبل یونیبرنامه تلوز نیشود و مشخص باشد که  ب انیبه وضوح ب

برنامه  کیدر طول برنامه و بالفاصله بعد از برنامه در  دینبا ونیبرنامه تلوز یاصل یتهایشخص نکهیدوم ا هنگام پخش باشد.

 (223ص2008کالورت،)ممنوع است. یونیدر برنامه تلوز غیمورد تبل یسوم استفاده از کاال انجام دهد. غاتی، تبل یغاتیتبل

 یمرکز تهیمصوبات کم ،یغاتیتبل یهاکانون سیتاس نامهنییاز جمله قانون مطبوعات، آ یو مقررات مملکت نیمطالعه قوان با

وجود  یادیز اریموارد بس شودیمشخص م یونیزیو تلو ییویراد یهایآگه دیکشور و مجموعه ضوابط تول یغاتیتبل یهاسازمان

 یمجلس شورا یمرکز پژوهشها) .مخاطب قرار دادن آنها ممنوع است نیو همچن یبازرگان غاتیلدارد که استفاده از کودکان در تب

 (1358 ،یاسالم

به نحو  شودیپخش م یداریو شن یریتصو یهاکه از رسانه یبازرگان غاتیتبل شتریمتاسفانه در با توجه به موارد ذکر شده، ب

و به  ردیگیمحصوالت، عواطف و احساسات آنها مورد هدف قرار م شتریفروش ب یبرا یاز کودکان استفاده شده و حت ینامطلوب

 .شودیم جیترو ییگراو تجمل ییگرافرهنگ مصرف ینوع

                                                           
1 John,R., K 
2 federal communications commission 
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است  یشتریب تیاهم یدارد، دارا ییگراجنبه مصرف شتریکه ب یبازرگان یکاالها غیتبل ایاست که آ نیا دیآیم شیکه پ یسوال

 نیضرر و اضرار در اسالم( به ا یقاعده الضرر )نف بارهنیا. دررسدیبه نظر م یکه امر الزم نیقوان تیحفظ حقوق کودکان و رعا ای

  لهیرا وس شیخو حق اعمال تواندینم کسچیه»: داردیمقرر م زین یقانون اساس 40اصل  گرید طرفسوال پاسخ داده است و از 

 

 

ها که از رسانه یو غلط یرقانونیغ غاتیبراساس تبل یرانیا یهااز خانواده یاریبس« قرار دهد. یمنافع عموم تجاوز به ای ریغ اضرار به

و با توجه به  شوندیمواجه م رسدیبه نظر م یرضروریکه غالبا غ ییکاالها دیخر یبرا ودبا زور و اجبار فرزندان خ شودیپخش م

 (1393)نفر، کنندیم یداریرا خر دیبه اصطالح مف یآن کاال ،یوضع نامناسب اقتصاد

که کودکان مشاهده  ییکودکان و هم در نوع برنامه ها دیهم در خر دیتقل یالگو کیاست که به عنوان  یواحد اجتماع کیخانواده 

 ،ی.)اخالصکندیهستند که کودک با آن ها برخورد م ییچهره ها نیو آشناتر نیاول نیدارند. والد یادیز ریکنند تاث یم

 (280ص.1386

 (1977و مک نیل  3ص.2003، 1والدین نقش عمده ای در ایجاد جامعه پذیری رفتار مصرف کودکان دارند)چان و مک نیل

کودکان در مقابل  مخرب تبلیغات را خنثی می کند. والدین در کشور چین نقش نگهبانارتباط والدین با رفتار مصرف کودکان اثر 

چان و مک  تبلیغات را دارند. آنها اول محتوا و ساختار تبلیغات را بررسی می کنند و بعد اجازه می دهند کودکان تماشا کنند.)

اند، دچار  دهید ونیزیجذاب آن را در تلو ریکه تصو یمحصوالت دیبر سر خر نشانی(. ممکن است کودکان با والد (3ص.2003 ل،ین

 یدرباره ارزش واقع نیقضاوت والد رشیخورند، پذ یم بیبا بزرگترها آسان تر فر سهینکه کودکان در مقاآ لیتعارض شوند. به دل

 یمهری و خطا تلق یکودکان ب دیکاالی مورد تقاضا، از د دیبرای خر نیوالد اعدشوار است و امتن شانیشده برا غیکاالی تبل کی

 (1398 ر،یت یو مسعود ی)ذاکر .شود یم

جامعه پذیری رفتار مصرف کننده از سنین پایین شروع می شود.قبل از اینکه کودکان خودشان بتوانند خرید کنند نظراتشان را 

واقعیت رسیده است که کودکان در  بازاریابی نوین به این  2(1977،فرینام گانتر و  (.در خرید های والدینشان عنوان می کنند

روند مهارت  کودکانی که همراه والدین خود به خرید می.تصمیم خریدهای خانواده از قبیل غذاهای آماده  تاثیر گذارندبرخی از 

 (7ص.1977)فرینام وگانتر، های الزم برای خرید را بدست می آورند.

ن با والدین نسبت به قبل است.قبال فاکتور دیگری که تاثیر کودکان را بر والدین را افزایش داده روابط آزادتر و صمیمانه تر کودکا

پدر ساالری بیشتر رایج بود و کودکان از والدین اطاعت می کردند. البته پدیده تک فرزندی نیز در قدرت بیشتر بچه ها تاثیر گذار 

 (63ص.2001بوده اند.)واکنبرگ و کانتور،

 

 مراجع-5

                                                           
1 Chan, K. and McNeal, J. 
2 Gunter, B., & Furnham, A 
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