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چکیده

ــی  ــؤال اصل ــت. س ــی)ره(  اس ــام خمین ــداد ام ــۀ ام ــی کمیت ــات تلویزیون ــۀ تبلیغ ــش، مطالع ــن پژوه ــدف ای ه

پژوهــش نیــز، چگونگــی بازنمایــی مفهــوم فقــر در تبلیغــات و چگونگــی اســتفاده از فنــون تبلیغــی بــرای مشــارکت 

در فعالیــت خیریــه، در نمونه هــای مــورد مطالعــه  اســت. بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری هدف منــد و بــا 

ــا روش تحلیــل محتــوای کیفــی مــورد  ــرای مطالعــه انتخــاب شــدند و ب ــه از تبلیغــات، ب ــرد شــدت، 4 نمون راهب

ــۀ  ــر از 6 مؤلف ــوم فق ــی مفه ــرای بازنمای ــداد ب ــۀ ام ــج به دســت آمده، کمیت ــد. براســاس نتای ــرار گرفتن ــی ق ارزیاب

زنــان سرپرســت محــض خانــوادۀ تک والــد؛ حــوزۀ غذایــی، جهت دهنــدۀ ارتباطــات میان فــردی؛ ميزانســن 

ــتفاده  ــر اس ــدۀ فق ــه کاهش دهن ــه  به مثاب ــای خیری ــان و کمک ه ــاری زن ــتغال اجب ــتمندانه؛ اش ــر مس ــه؛ ظاه كهن

ــوم  ــا و مفه ــف معیاره ــا تعری ــق ب ــر، مطاب ــای فق ــاب مؤلفه ه ــداد در انتخ ــۀ ام ــی، کمیت ــت. به عبارت ــرده  اس ک

فقــر عمــل کــرده  اســت. از طــرف دیگــر، از فنونــی ماننــد به کارگیــری ارزش هــا بــرای اعتبــار بخشــیدن بــه خــود، 

ــۀ اخالقــی و  ــودن، جاذب ــت فرضــی، راه حــل ســاده، نمادهــا، داســتان محور ب جاذبه هــای احساســی، جــواب مثب

ــاخت گرا  ــی برس ــرد بازنمای ــه، از رویک ــورد مطالع ــای م ــت. در نمونه ه ــتفاده کرده  اس ــرم( اس ــتقیم )ن روش غیرمس

ــه های  ــاخت کلیش ــه س ــوی ک ــد؛ به نح ــی بوده ان ــر و فقرزدای ــوم فق ــاخت مفه ــدد برس ــده  و درص ــتفاده ش اس

همه فهــم دربــارۀ فقــر و امــر خیریــه میســر می شــود. ایــن شــیوۀ بازنمایــی، فقــر اجتماعــی را رفــع نکــرده، بلکــه 

باعــث تقویــت ســاختار طبقاتــی موجــود در جامعــه شــده و صرفــًا بــا برانگیختــن احساســات مخاطبــان بــه دنبــال 

ــه اســت.. ــۀ محــروم جامع ــه طبق ــوردی ب کمک هــای مردمــی و م

واژه های کلیدی
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