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Az egyetemi reklámok hatása pécsi hallgatókra

A fiatal generációt érő ingerek száma folyamatosan emelkedik, messze túlhaladva az 
eddigi biológiai és társadalmi evolúció által kialakított ingerküszöböt. Ezáltal az ingerek 
felé mutatott tolerancia is egyre erősebbé válik. Számos társadalmi szereplő célja egy-
egy meghatározó információ eljuttatása az ifjúsághoz, s mivel a sztereotípia szerint az 
egyetemi korosztály fogékony az újra, könnyen befolyásolható és fogyasztási szokásai 
általában jól körülhatárolhatóak. A tudatalattira ható módszerek bár megkérdőjelezhe-
tőek, mégis évtizedek óta jelen vannak a reklámiparban. Hatásaikat kivédeni épp a tu-
datalattira ható ingerek tudat szintjére emelt értelmezésével lehetünk képesek. A kuta-
tás célja feltárni és elemezni a különböző marketing stratégiákban rejlő manipulatív 
eszközöket, és egyéni aspektusokból vizsgálni a reklámok hallgatókra gyakorolt lehet-
séges hatásait.
 A szakirodalom feldolgozása mellett az egyetemi reklámok feltérképezése, fotódo-
kumentálása, adatbázis segítségével történő kategóriákba sorolása, majd a létrehozott 
reklámkategóriáknak megfelelően egy kérdőív elkészítése, végül pedig a kitöltött kér-
dőívek feldolgozásából nyert adatok értékelése alkotják a kutatás folyamatának külön-
böző állomásait. A kérdőív gyakoriságra, érdekeltségre és a zavarásra vonatkozó ered-
ményeit összevetve a valós, fotódokumentált mintaszámmal, megállapítható, hogy a 
fotódokumentált és a kérdőívben önértékeléssel megadott gyakoriság értékelése az 
egyes reklámtípusoknál a fotódokumentálás alapján szignifikánsan eltér. A fotódoku-
mentálás alapján az oktatással kapcsolatos reklámok voltak túlsúlyban, ezzel szemben 
a kérdőíves felmérés alapján a szórakozással kapcsolatos reklámok kerültek fölénybe. 
Bár a kérdőíves kutatás eredményei még nem teljes mértékben kerültek feldolgozásra, 
a feldolgozott adatok alapján a megkérdezettek között a nemek és az egyetemi karok 
szerinti összehasonlításban érdekes eredmények születtek. A továbbiakban ezekre az 
eredményekre támaszkodva szándékunkban áll egy mélyebb, pontosabb kutatást foly-
tatni, asszociációs és memóriatesztek bevonásával megvizsgálni a jellemző reklámcso-
portok különböző képi és szöveges elemeinek egyetemistákra gyakorolt hatását.
 Stuart Hall neves társadalomtudós elítélte a pusztán mérésekre alapozott kutatáso-
kat, melyek nem vették figyelembe a társadalmi erőviszonyokat az eredmények érté-
kelésénél, ezt a gondolatát és a médiának a status quo fenntartásában való szerepéről 
való értekezését fontosnak tartottuk felhasználni a kutatásunkban. Hall következő 
műveire alapozunk: Cultura lStudies: two paradigms (1980), Encoding / Decoding (1980) 
és Deviancy, Politics and the Media (1971).
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Nagyon örülök ennek a tutori rendszernek, szerintem nekem van 
a legvagányabb tutorom. Nagyon közvetlen kapcsolatot ápolunk, 
minden egyes változásban motivál és lelkesít, és külön örülök 
annak, hogy van egy közös kutatásunk is. Ez nagyon pozitívan hat 
rám, ösztönöz és tervezünk egy közös könyvet is írni. 


