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چکیده
نظریۀ ساختار بالغی رویکردی علمی است که در حووزۀ مطالعوا

زبوانشناسویرایانشوی

مطرح شده است و ابزاری کارآمد برای توصیف متن در اختیار پژوهشگران قرار مویدهود.
در این ساختار هر بخش از متن نسبت به دیگور بخوشهوای موتن نششوی بور عهوده دارد.
متداولترین رابطۀ متنی ،رابطۀ هسته-وابسته است .در این رابطه بخشی از متن برای بخوش
دیگر نشش مکمل ایفا میکند .نظام روابط این بخشها با خواندن متن و ترسیم نمودارهوای
درختی به تصویر کشیده میشود .در تحشیق حاضر نتایجِ بهدستآمده حاکی از آن است که
روابط پرکاربرد در ساختار متنِ پیامهای بازرگانی مورد بررسی ،رابطههایی چون «بسوطی»،
«انگیزشی»« ،ربطی»« ،پسزمینهای»« ،ممکنسازی»« ،مشکل-راهحلی» و «شوواهدی» اسوت.
طی بررسیِ بهعمل آمده درصد فراوانی روابط «بسطی» و «انگیزشوی» بیشوترین نموود را در
میان دیگر روابط دارا است و روابط بعدی ،بسته به موضوع آگهوی ،متغیور بووده اسوت .بوا
شناخت روابط فوق در متن آگهی ،میتوان به کارکرد زبان بر مبنای نشش ترغیبی آن دست
یافت؛ چراکه تمرکز پیام به سمت مخاطب است و بهکارگیری چنین روابطی مخاطب را بوه
خرید کاال و استفاده از خدما
آمار و اطالعا

ترغیب میکند.

مورد نیاز در این پژوهش بوه صوور
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مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد
سپس  7رابطۀ بالغیِ مورد اشاره به روش ( OLSحوداقل مربعوا

معموولی) کوه روشوی

متداول برای برآوردهای خطی است ،به منظور تخمین میزان تأثیرگذاری بر مخاطبان با بوه-
کارگیری نرمافزار  SPSSمورد پردازش قرار گرفته است .نتایج حاصول از تخموین روابوط
مذکور بر میزان تأثیرگذاری بر مخاطبان نشان میدهند روابوط «بسوطی» و «ممکونسوازی»
اثری منفی بر مخاطبان داشته و موجب کاهش تأثیرگذاری بر ایشان شده است .از طرفی در
دیگر روابط ،تأثیرا

مثبتی در جذب مخاطبان مشاهده شده است.

کلیدواژهها  :نظریۀ ساختار بالغی ،تحلیل گفتمان ،نشش ترغیبی ،رسانه ،آگهی
مقدمه

زندگی امروز در جوامع مدرن سرشار از پیامهای تبلیغاتی است .این پیامهوا در قالوبهوای
متنوع و متعدد ،از زندگی روزمره تا زندگی کاری افراد را تحت تأثیر قرار میدهود .از هموین -
روی تولیدکنندگان کاالها و فرآوردهها و ارائهدهندگان خدما  ،خوود را نواگزیر از شناسواندن
کاال یا خدما

خویش میبینند و دست به اطالعرسانی از طریق آگهیهای متنووع یوا تبلیغوا

تجاری 1در دامنۀ محدود یوا گسوترده مویزننود .کوارگزاران تبلیغوا

مویکوشوند توا بیننودگان

بخصوصی را با استفاده از مجموعهای از جذابیتها و تدابیر به خرید یا استفاده از کاال یا ارائوۀ
خدماتی سوق دهند .پورکریمی ( )381 :312معتشد است میتووان تبلیو  2را در مفهووم عوام آن
رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجواد تغییور و دگرگوونی در دانوش،
نگرش و رفتار مخاطبان دانست که بر 3عنصر پیوامگیرنوده (مخاطوب) ،پیوامدهنوده (رسوانه) و
محتوای پیام مبتنی است .باید اذعان کرد در تبلیغا

و به طور کلی در ساختار آگهیهوا صرور

رساندن یک ایده پایان کار نیست؛ بلکه امتناع یا ترغیب برای دستیابی به هد
نظر قرار دارد .مهمترین و تأثیرگذارترین رسانهای که کارگزاران تبلیغا
تا کاال و هد

خاصی نیوز مود

از آن بهره مویجوینود

مشخصی را به نحوی تأثیرگذار عرضه کنند« ،زبان» است؛ چراکوه در تبلیغوا ،

گذشته از انتشال پیام از پیامدهنده به پیام گیرنده مسئلۀ تعمیق پیام در جامعوه نیوز مطورح اسوت؛
بنابراین در کار تبلیغی و ساخت آگهی توجه به زبان مناسب مخاطب دارای اهمیت فوقالعواده-
ای است و انتخاب نوع زبان در تبلی برای انواع گونههای مخاطبان ،اقدامی حساس و بااهمیت
1. Commercial
2. Advertising
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محسوب میشود؛ بنابراین دانستن الگویی که بتواند نشوش زبوان را

در متنهای بازرگانی پررنگ کند ،نیاز است 1»RST« .مدلی است که به بررسی الگوهای بالغی
در ساختار متن و سازماندهی آن با پیشفرض روابط سلسلهمراتبی بین متنها میپردازد .اگرچه
این نظریه ابتدا برای متنهای محاسباتی در نظر گرفته شوده بوود ،بورای سوایر مووارد ،ازجملوه
مطالعا

بین زبانی ،گفتگو و رسانه ،تحلیل گفتمان ،نوشتن و استدالل ،نیز به کار

(.(Taboada&Mann’2006

این نظریه در ساختار متن و بر پایۀ ساختارهای توسعهیافتۀ ویلیام مان2و سواندرا تامپسوون

3

در دهۀ  1980با عنوان «نظریۀ ساختار بالغی» شکل گرفت و چارچوبی برای توصویف روابوط
بالغی فراهم کرد .نظریۀ مذکور ابتدا در پی پژوهشهایی در باب زایش متن ارائوه شود؛ اموا در
تحشیشا

خالصهنویسی خودکار نیز محبوبیت یافت .نظریۀ ساختار بالغوی بوه روابوط کالموی

(روابط گفتمانی ،پیوستگی یا بالغی) بین قطعا

گفتمان میپوردازد و بوه پژوهشوگران اجوازه

میدهد با توجه به نمودارهای درختیِ ایجادشده از روی این روابط ،متن را بررسی کنند .تعداد
این روابط بین  22تا  33متغیر است .از ویژگیهای روابطر یادشوده توضویب بیشوتر جزئیوا

و

تشخیص هسته از وابسته در هر یک از روابط است .پژوهش حاضر بر آن است به تحلیل پیام-
های بازرگانی در مجال

«خانوادۀ سبز» و «موفشیت» و «روزناموۀ ایوران» در چوارچوب نظریوۀ

ساختار بالغی بپردازد؛ زیرا به نظر میرسد نظریۀ مذکور روشی کارآمد برای توصیف متنهوای
رسانه و کارکرد زبان تبلیغا

در اختیار بگذارد .فرضیۀ پژوهش بیان میکند زبان این نوع پیوام-

ها دارای نشش ترغیبی 4است؛ برای آنکه توجه مخاطبان را به خوود جلوب مویکنود و آنهوا را
ترغیب مینماید تا کاالیی را انتخاب کنند و آن را بخرند یا از خدماتی استفاده کننود؛ همننوین
تخمین میزان تأثیر روابط حاصل از تحلیل ساختار بالغی در آگهی بر میوزان اثرگوذاری هسوتۀ
پیام بر مخاطب نیز تأکید دارد.
پیشینۀ پژوهش

در حوزۀ رسانه ،نویسندگان مختلفی در قالب روشها و فنونهای مورد مطالعه در تبلیغا
بازرگانی به رویکردهای زبانشناختی ،نشانهشناختی و تحلیل گفتمان اشاره کردهاند .در کواربرد
1. Rhetorical Structure Theory
2. W.C. Mann
3. S.A. Thompson
4. Conative function
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نشانهشناسی حسن بشیر و نادر جعفری هفتخوانی در مشالۀ «درآمدی بر کاربرد نشانهشناسی در
تحلیل پیامهای تبلیغاتی» ) (1386ابعواد فنوی و فرهنگوی نمونوههوای مختلوف از آگهویهوای
تبلیغاتی مکتوب را بررسی کرده و بر لزوم شناخت ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تأکیود
داشته است .مشالههایی نیز در زمینۀ کنشهای گوناگون گفتاری ،ازجمله «استدالل ،وعده ،ادعا»،
در تبلیغا
تبلیغا

زبان انگلیسی و فارسی صور

گرفته است .پایاننامهای تحت عنوان «زبانشوناختی

در رادیو و تلویزیون» ) (1393به وسیلۀ محمدرضا پهلواننژاد و بهناز کووکبی سویوکی

نوشته شده است .مشالۀ «تحلیل عملکرد نشش ترغیبی زبان در آگهیهای بازرگانی» نوشتۀ سجاد
بدری ( ،)1398به انواع نشش ترغیبی زبان در آگهیهای بازرگوانی اشواره دارد .در ایون تحشیوق
نشش ترغیبیتشویشی با  47درصد بیشترین بسامد را دارد .مشالوۀ شوکوهی و شویرعلی بور پایوۀ
نظریۀ ساختار بالغی با عنوان «بررسی خطاهای انسجامی در نگارش انگلیسوی ،زبوان آمووزان
ایرانی در چارچوب نظریۀ ساختار بالغی» ) (1390یافت شد .نگارندۀ آن روابطی چون تووالی،
سببی ،شرحی ،توصیفی ،وضعیتی و امتیازی را در میان زبانآموزان ایرانی یافته است.
از نظریۀ ساختار بالغی با طیف وسیعی در مطالعا

خارجی استفاده شوده اسوت .ایون

نظریه مورد توجه محششان حوزۀ نگارش زبان انگلیسی ،به عنوان زبان دوم ،قرار گرفته و نتوایج
موفشیتآمیزی نیز از آنها حاصل شده است که همگی نشاندهندۀ اعتبار فرضیههوای زیربنوایی
آن است؛ به عنوان مثال نوارل )1986( 1از آن در تحلیل خبر بهره گرفتهاست .چویی )1985( 2به
بررسی ساختار درونی -ترکیبی فعل نتیجه در زبان چینی ماندارین ،بر پایۀ نظریۀ ساختار بالغی
پرداخته است؛ درحالیکه بیشتر تحشیشا

بر ماهیت نحوی کلما

مرکب توجه داشتهانود؛ هوم

چنین از نظریۀ مذکور در تحلیل گفتمان روایی نیز استفاده شده است .در این راستا میتوان بوه
مطالعۀ کامپ )1986( 3اشاره کرد .وی گفتمان روایی سخنگویان ژاپنی و اسوپانیایی را مشایسوه
کرده است .در عرصۀ زبانشناسی_رایانشی میتوان به آثوار موارکو1997a ( 4؛ 1977b؛ ،)2000
کورستون الیور )1998( 5و اسوپار جوونز )1995( 6اشواره کورد .در زمینوۀ تحلیول گفتموان و
ابزارهای چندرسانهای مطالعا

سودمندی در چارچوب نظریۀ ساختار بالغوی صوور

گرفتوه

1. D.Noel
2. S.Cui
3. L.Kumpf
1. D.Marcu
2. S.Corston-Oliver
3. K.Spark-Jones
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است؛ ازجمله فوست و دیویس )1992( 1که نوبتگیری در مکالمه در چارچوب نظریۀ موذکور
را تحلیل کردهاند .بل )2001( 2نیز مطالعهای دیگر کرده و از نظریۀ ساختار بالغی برای آموزش
نویسندگی بهره گرفته است.
نظریۀ ساختار بالغی

نظریۀ ساختار بالغی (مان و تامسون1987 ،؛  )1988نظریوهای در بواب سوازمانبنودی موتن
است که در دهۀ  80در نتیجۀ تحلیل گستردۀ متون ،ابتدا در حوزۀ زبانشناسی-رایانشی ،3طورح
شد .زبانشناسی-رایانشی ،شاخهای از علم زبانشناسی است کوه مویکوشود بوا بهورهگیوری از
روشهای آماری به مدلسازی زبان طبیعی بپردازد و از سامانههای رایانهای بورای در و حول
مسائل زبانشناختی و آواشناختی استفاده کند .هد

این علم نوپا در زبوان طبیعوی در قالوب

نوشتار و گفتار است .در پی پژوهشهایی که در این زمینه انجام گرفت ،نظریۀ سواختار بالغوی
در باب زایش متن ارائه شد .این نظریه ،سازمانبندی متن را بوه وسویلۀ رابطوههوایی کوه میوان
بخشهای متنی برقرار است ،توصویف مویکنود .تبووادا ( )570 :2006و تبووادا و موان ()2005
اذعان میدارند در نظریۀ مذکور پیوستگی 4متون به واسطۀ ساختارِ سلسلهمراتبی و متصلبوههومِ
آنها تبیین میشود .در این ساختارِ سلسله مراتبی هر بخش از متن نسبت به دیگور بخوشهوای
متن نششی بر عهده دارد .تحلیل متن معموالً با خواندن آن و ترسیم نمودارهای درختی صور
میگیرد.

سه فرض اصلی که شالودۀ نظریۀ ساختار بالغی را تشکیل میدهند ،عبار اند از:
1و متنها دیگر زنجیرههایی از عبار ها نیستند؛ بلکه متشوکل از عبوار هوا و گوروههوایی
سازمانیافته به صور

سلسلهمراتبی هستند کوه بوه شویوههوای گونواگونی بوه یکودیگر پیونود

خوردهاند؛
2و روابطی را که سبب پیوستگی عبار ها به یکدیگر میشود ،میتوان از سوویی بوه مثابوۀ
اهدا

نویسنده و مفروضا

وی دربارۀ خواننده دانست و از سویی دیگر ،بازتابی از انتخواب-

های نویسنده برای سازماندهی و ارائۀ مفاهیم تلشی کرد؛

4. R.P.Fawcett
5. B.L.Davies
6. Computational Linguistics
7. Coherence
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3و متداولترین رابطۀ متنی ،رابطۀ هسته –1وابسته 2است که در ایون رابطوه بخشوی از موتن
نشش مکمل را برای بخش دیگر ایفا میکند.
در این نظریه عالوه بر رابطۀ هسته-وابسته ،روابطی نیز وجود دارد که  2هسته و یا بیشتر را
به یکدیگر متصل میکند و به عبارتی «چندهستهای» 3خوانده میشوود؛ بوه عنووان مثوال رابطوۀ
«ربطی» یکی از روابط چندهستهای است .رابطۀ مذکور برای لیستکردن موارد مرتبط با پیام بوه
کار میرود .مثال ( )1نمونهای از این رابطه را نشان میدهد (مان و تامسون:)94 ،1987 ،
1. Your teacher may tell you lost of ways to keep your eyes from
nearsightedness.
2. Such as keep 30 centimeters from your eyes to the table.
3. and not to read books when its dark.

در متن فوق رابطۀ میان واحدهای )2( 4و ( )3از نوع «ربطی» است و همانطور که مشواهده
میشود ،رابطۀ میان چرخۀ )2-3( 5با چرخۀ ( )1از نوع «بسطی» است؛ به عبار

دیگر ،چرخوۀ

( )2-3مطالبی تشریحی در راستای مفهوم چرخۀ ( )1به متن میافزاید .طرحوارۀ آن شکل ( )1است.
1-3
بسطی

1

2-3
ربطی

3

2
شکل  -1طرحوارة روابط بالغی «بسطی» و «ربطی»
1. Nucleus
2. Satellite
3. Multinuclear
4. Unit
5. Span
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روابط متعددی در چارچوب نظریۀ ساختار بالغی برای ارتباطدادن بخشهای مختلف موتن
به یکدیگر در نظر گرفته شده است .این روابط در جدول ( )1نشان داده شده است .البتوه ایون
مجموعه روابط ،مجموعۀ بستهای را تشکیل نمیدهد و میتوان تعداد آنها را گسترش داد یا از
آن کاست .مجموعه روابط بالغیِ ذکرشوده در جودول موان و تامسوون شوامل روابطوی چوون
شرایطی ،راهحلی ،بسطی ،پسزمینهای ،تواناسازی ،انگیزشی ،شواهدی ،تووجیهی ،علوت ارادی،
غیر ارادی ،مفهومی ،تضاد ،امتیازی ،شرطی ،طور دیگر ،تفسیری ،ارزشیابی ،بازگویی ،خالصوه،
توالی و مشایسهای میشود.
جدول  -1روابط بالغی (مان و تامسون)250 :1988 ،
Circumstance
Antithesis and Concession
Solution hood
Antithesis
Elaboration
Concession
Background
Condition and other wise
Enablement
Condition
Motivation
Other wise
Evidence and Justify
Inter pretation
Evidence
Evaluation
Justify
Restatement and summary
Relations of Cause
Restatement
Volitional Cause
Summary
Non - Volitional Cause
Other Relations
Volitional Result
Sequence
Purpose
Contrast

تحلیلگر در فرایند تحلیل متن تالش میکند قطعا

یا واحدهای متنی را تشخیص دهود و

آنها را در قالب روابط متداول هسته-وابسته درآورد که سواختاری سلسولهمراتبوی و نامتشوارن
دارد .ساختارِ سلسلهمراتبیِ متن ،پدیدۀ هستگی 1را به عنوان پیشفرض میپذیرد؛ بوه ایون معنوا
که در ساختارِ سلسلهمراتبی ،واحدهایی نشش مرکزیتر و واحدهای دیگر نشوش فرعویتور ایفوا
میکنند .در تعریف هر رابطه  4عنصر دخیلاند که عبار اند از:
الف -محدودیتهایی روی هسته؛
ب -محدودیتهایی روی وابسته؛
1. Nuclearity
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ج -محدودیتهایی در ترکیب هسته و وابسته؛
د -تأثیر (تأثیری که بر مخاطب متن گذاشته خواهد شد).
به عنوان نمونه ،نویسنده با بهکارگیری رابطۀ «شواهدی» درصدد است نظور خواننوده را بوه
محتوای هسته جذب کند و برای دستیابی به این مشصود ،متوسل به بخش مکمل ،یعنی وابسته،
میشود؛ بنابراین ،تعریف این رابطه بر اساس  4معیار فوق به شرح زیر است:
الف -محدودیت روی هسته :ممکن است خواننده به انودازۀ نویسونده بوه محتووای واحود
هسته اعتشاد نداشته باشد؛
ب -محدودیت روی وابسته :خواننده محتوای وابسته را معتبر قلمداد میکند؛
ج -محدودیت روی ترکیب هسته و وابسته :در

خواننده از محتوای وابسته سبب افزایش

اعتماد وی به محتوای هسته میشود؛
د -تأثیر :اعتماد خواننده به محتوای هسته بیشتر میشود.
نظریۀ ساختار بالغی روشی نظاممند ،برای مطالعۀ پیوستگی متن نیز محسوب میشوود؛
به دلیل آنکه این روش ،رویکردی نششی به سازمانبندی متنی دارد و تحلیل موتن را مسوتشل از
صور های واژگانی و دستوری به دست

میدهد .در این نظریه یک موتن توا آنجوا ویژگوی

پیوستگی دارد که با دیگر عناصر متن رابطه داشته باشد (که در قالوب نموودار درختوی ترسویم
میشود) .چناننه نتوان بخشی از متن را به دیگر اجزای متن مرتبط ساخت ،طبق نظریۀ موذکور
این بخش از گفتمان فاقد پیوستگی مشهود خواهد بود .مور 1و پا  )1992( 2بر این باورند کوه
نظریۀ ساختار بالغی با وجود ارائۀ سازوکارهای تحلیل ساختاری گفتمان ،نیازمند روابط مفصل
است و تشخیص آنها نیز در بسیاری از موارد به قدر

تحلیلگر بستگی دارد که موجب می-

شود از سادگی و کاربردیبودن آن کاسته شود.
تحلیلگفتمان

در زبان فارسی تحلیل گفتمان به «سخنکاوی»« ،تحلیل کوالم» و «تحلیول گفتوار» ترجموه
شده است .از اواسط دهۀ  1960تا اواسط دهۀ  1970یک گرایش مطالعاتی بینرشوتهای در پوی
تغییرا

گستردۀ علمی-معرفتی در رشتههایی چون انسانشناسی ،قوومنگواری ،جامعوهشناسوی

1. Moor
2. Pak
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خرد ،روانشناسی ادراکی و اجتماعی ،شعر ،معانی و بیان ،زبانشناسوی ،نشوانهشناسوی و سوایر
رشتههای علوم اجتماعی و انسانی و فرایند تولید گفتار و نوشتار انجام گرفته اسوت (بهرامپوور:
 .)1378اصطالح «تحلیل گفتمان» نخستین بار در سال  1952در مشالهای از زبانشناس معورو
انگلیسی ،زلیک هریس 1،به کار رفته است .زلیک هریس در این مشاله دیدی صور گرایانوه (و
ساختارگرایانه) به جمله و متن دارد .بعد از هریس بسیاری از زبوانشناسوان تحلیول گفتموان را
نشطۀ مشابل تحلیل متن دانستهاند .به اعتشاد این عده تحلیل گفتمان شامل تحلیل زبوان گفتواری،
مانند گفتوگوها ،مصاحبهها و سخنرانیها و تحلیل متن شامل مشالهها ،داستانها ،گزارشهوا و
غیره است .برخی معتشد بودند تحلیل گفتمان بیشتر به کارکرد یا سواختار جملوه و کشوف و -
توصیف روابط آن میپردازد؛ به عبار

دیگر تحلیل گفتمان نزد این عده شامل شناخت رابطوۀ

جمله ها با یکدیگر و نگریستن به کل آن چیزی که نتیجۀ این روابط است ،میشود .مطابق ایون
تعریف در تحلیل گفتمان برخال

تحلیلهای سنتی زبانشناسانه ،دیگر صرفاً با عناصور نحووی

و لغوی تشکیلدهندۀ جمله ،به عنوان عمدهترین مبنای تشریب معنا ،یعنی زمینۀ موتن 2سوروکار
نداریم؛ بلکه فراتر از آن با عوامل بیرون از متن ،یعنوی بافوت مووقعیتی 3،فرهنگوی ،اجتمواعی،
سیاسی ارتباط داریم (همان .)1378 :فرکال  )8 :1379( 4تحلیل گفتمان را چگوونگی تبلوور و
شکلگیری معنا و پیام واحدهای زبانی در ارتباط با عوامل درونزبوانی زمینوۀ موتن واحودهای
زبانی ،محیط بالفصل زبانی مربوط و نیز کول نظوام زبوانی و عوامول بورونزبوانی (زمینوههوای
اجتماعی ،فرهنگی و موقعیتی) تعریف میکند.
در این نظریه به روابط کالمی (روابط گفتمانی ،پیوستگی یا بالغی) بین قطعا

گفتمان

پرداخته میشود؛ بنابراین میبینیم آننه در تحلیل گفتمان اهمیوت دارد ،بررسوی کوارکرد زبوان،
خواه گفتاری و خواه نوشتاری ،است .نکتۀ شایان توجه آن است که زبان عالوه بر ایفای نشوش
اصلی خود ،یعنی برقراری ارتباط ،نششهای فرعی دیگری هم بر عهده دارد .یکی از مهمتورین
آنها که در عرصۀ تبلیغا

نیز مورد توجه قرار گرفته است ،نشش ترغیبی آن است؛ چراکه ایون

متون بیننده ،شنونده و خوانندۀ خود را به انجام کاری ترغیب میکنند .نشش ترغیبی زبان زموانی

1. Zelig Harris
2. Context
3. Context of Situation
4. N.Fairclough
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امکان طرح مییابد که توجه پیام به سمت گیرندۀ پیام باشد و آننه در قالب پیام تولید میشود،
سبب گردد گیرندۀ پیام به ارائۀ واکنشی ترغیب شود.
رسانههای گروهی

واژۀ رسانه در زبان فارسی واژهای بهنسبت جدید است .رسانه وسیلهای است کوه فرسوتندۀ
پیام به کمک آن معنا و
مفهوم مد نظر خود را به گیرندۀ پیام منتشل میکند؛ به عبار

بهتر ،رسوانه وسویلهای حامول

پیام از فرستنده به گیرنده است .کتاب ،روزنامه ،مجله ،عکس ،فیلم ،نووار صووتی و تصوویری،
رادیو ،تلویزیون ،ماهواره و غیره نمونههوایی از رسوانههوا هسوتند (امیور تیمووری.)10 :1377 ،
رسانههای گروهی اصطالح فارسیشدۀ واژه التین  mediumاسوت و جموع آن  mediaاسوت
(ساروخانی .)1390 ،اصطالح «رسانههای جمعی» به طور کلی به وسایلی اطالق مویشوود کوه
مردم از آن برای اعالم پیامها ،افکار و انتشال مفاهیم به یکدیگر استفاده میکنند .در میان وسوایل
ارتباط جمعی ،روزنامه برای انتشال اطالعا

در بهترین حالت ممکن ،جلب توجوه مخاطوب و

ایجاد انگیزه برای مطالعه در جایگاه خوبی است .مجلهها نیز به تبلیو کننودگوان فرصوتی موی-
بخشند تا یک نام تجاری خلق کنند .هد

مجلههوا ایجواد رغبوت و انگیوزه و سوهولت بورای

مطالعه و ایجاد زیبایی با بهکارگیری فنوون و روشهوای بصوری درسوت و معشوول در جوذب
مخاطب است؛ همننین دارای صفحا

بیشتر از روزنامه با اهدا

خاص و ازپیشتعیینشده و

منبع مورد وثوقی از اطالعا اند .رسانههای گروهی کارکردهوای مختلفوی ،ازجملوه فرهنگوی،
سیاسی ،اطالعاتی و تفریحی دارند و در دنیای امروز تأثیر شگرفی بر اذهان عمومی میگذارنود
و یکی از عوامل بسیار مهم دگرگونی ارزشها ،باورها و معیارهای ملوی محسووب مویشووند؛
زیرا قادرند با برنامهریزیهای دقیق و کنترلشده ،اندیشههای مردم جامعوهای را شوکل دهنود و
رفتار آنها را به سمت و سوی مشخصی سوق دهند.
آگهی بازرگانی

معین ( )1390در تعریف این واژه مینویسد« :آگهی ،خبری است کوه از جانوب فوردی یوا
مؤسسهای در روزنامه ،مجال

رادیو و تلویزیون انتشار یابود و آن غالبواً جنبوۀ تبلیغواتی دارد».

آگهی ،وسیلهای است که پیامگزار به یواری آن در ازای پرداخوت هزینوهای مشصوود خوود را از
راههای ارتباطی به اطالع گیرندگان پیام میرساند .در فرهنگ نفیسی در تعریف آگهوی آموده -
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است « :اعالن هر مطلب مهمی است که جهوت اشوتهار و اطوالع عمووم موردم بور پارچوههوا و
کاغذنوشته و در گذرگاههای عامه بنسبانند یا در روزنامه بنویسند» .تبلیغا

بازرگانی یکوی از

بارزترین انواع آگهی محسوب میشود .به زبان ساده میتوان گفت هر عملی باعث جلب توجه
مردم به محصولی خاص یا فعالیتهای تجاری در جامعه گردد ،تبلیغا

نامیده مویشوود؛ البتوه

طوری که مردم از آن به خوبی استشبال کنند و در نهایت منجر به خرید محصول مد نظر گوردد.
محمودی فضلی ( )188 :1381نیز در این راستا میگوید :تبلیغا

بازرگانی تمامی فعالیتهوایی

است که به وسیلۀ آن پیامهای متنی به اطالع مخاطبان رسانیده میشود تا با نفوذ در آنها موردم
را وادار به خرید کاال یا خدما

کنند .مهمترین و مرکزیترین هد

اذهان عمومی مخاطبان است .موفوقتورین کوارگزاران تبلیغوا

تبلیغا  ،تأثیرگوذاری بور

از ترفنودهای زبوانی و چیونش

ظریف واژهها برای دستیابی به این مهم بهوره مویگیرنود .سوجودی و نوامور ( )1385معتشدنود
طراحان تبلیغا  ،نظامهای داللتی ،نام کاال ،لوگو (آرم) شعار ،متن تبلیغی ،گوینده و لحن کالم،
عنوان شبکه ،زمان پخش تبلی و غیره را به گونهای طراحی میکنند که به طور غیر مسوتشیم بور
سطب ناخودآگاه ذهن مخاطب تأثیر بگذارند .مبلغان از این عوامل به مثابۀ نیروی ترغیوبکننوده
استفاده میکنند.
دادهها و روش گردآوری

برای انجام این پژوهش  380آگهی بازرگانی جموعآوری شود .از میوان آنهوا آگهویهوای
تکراری حذ

شد و  268آگهی مورد مطالعه قرار گرفت .این تبلیغا

از میان مجال

فارسوی

خانوادۀ سبز و موفشیت (مورد توجه بانوان و جوانان) و روزنامۀ ایران (مورد توجه آقایان) طوی
یک سال اخیر جمعآوری شد؛ سپس آگهیها بوه  8موضووع پرتکورار ،چوون لووازم خوانگی و
الکترونیک ،خودرو و خدما

آن ،بانکها و بیمهها ،پزشکان ،آرایشوی و بهداشوتی ،پوشوا و

خورا  ،آموزشی و فرهنگی و خیریهها ،تشسیم شد .این مباحوث بوه طوور مکورر در مجوال
چاپ میشوند و از تمایل بیشتر خوانندگان به چنوین موضووعاتی حکایوت دارنود .در تحلیول
عملکرد نظریۀ ساختار بالغی در پیامهای بازرگانی با توجه به نمودارهای درختیِ ایجادشوده از
روی این روابط ،تمامی جمال
اطالعا

و عبوارا

پیوامهوای بازرگوانی بررسوی شود .بورای دریافوت

و دادههای مورد استفاده در این تحشیق و تخمین میزان توجه مخاطبان به هستۀ آگهی

تالش گردید به وسیلۀ تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با تعداد  100دانشوجو در محول کتابخانوۀ
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تصوادفی و بوا در اختیوار قوراردادن تعودادی از 268

نمونه پیامهوای بازرگوانی 7 ،رابطوۀ بالغوی موورد اشواره بوه روش ( 1 OLSحوداقل مربعوا
معمولی) که روشی متداول برای برآوردهای خطی محسوب میشود ،با بهرهگیری از نورمافوزار
 2 SPSSبرای آمار و اطالعا ر جمعآوریشده به صور

دادههای مشطعی 3مورد پردازش قورار

گیرد .تواناییِ زیاد در رسم منحنیها ،گرا ها و هیستوگرامها و نموایش خروجویهوا یکوی از
دالیل انتخاب نرمافزار مذکور بورای اجورای ایون پوژوهش بووده اسوت .در ایون رگرسویون7 ،
متغیرمستشل 4،شامل روابط بسطی 5،انگیزشی 6،ربطی 7،پسزمینهای 8،ممکنسازی 9،مشکل-راه-
حلی 10،شواهدی 11و یک متغیر وابسته 12که میزان تأثیرگذاری بر مخاطبوان بووده اسوت ،موورد
سنجش قرار گرفت .با نتایجِ بهدستآمده میتوان میزان اثربخشی روابوط موتن بور مخاطبوان را
بررسی کرد .گفتنی است پرسشنامه به صور

سؤاال

باز و بسوته طراحوی گردیود و روایوی

پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و همننین پایایی پرسشنامه بوا روش آلفوای کرونبواع تعیوین
گردید.
تحلیل دادهها

پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل روابط بالغی پیامهای بازرگوانی در چوارچوب نظریوه
ساختار بالغی و میزان تأثیرگذاری آن بر مخاطبان در جهت نشش ترغیبی زبان میپردازد .مبنای
این کار پژوهشی ،مشالۀ مان و تامسون ( )1988 ،1987و روابط بالغیِ ارائوهشوده از سووی آن-
هاست .در روش خطی حداقل مربعا

معمولی یکی از پرکاربردترین روشهای خطی مختلف

برآورد مدل است که با حداقل نمودن مجموع مربعا

جمال  ،توالش مویکنود بهتورین خوط

1. Ordinary Least Squares
2. Statistical Package for Social Science
3. Cross Section Data
4. Entered variable
5. Elaboration
6. Motivation
7. Joint
8. Background
9. Enablement
10. Solutionhood
11. Evidence
12. Dependent variable
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رگرسیونی را برای دادهها پردازش نماید .ابتدا جدول فراوانی تعداد آگهیها به شرح زیور بیوان
شده است:
جدول -2فراوانی تعداد آگهیها

تعداد آگهی

لوازم خانگی

خودرو

بانکها

و الکترونیک

و خدمات آن

و بیمهها

48

17

77

پزشکان
26

آرایشی

پوشاک

آموزشی

و بهداشتی

و خوراک

و فرهنگی

73

11

11

خیریهها

جمع

5

268

برای روشنشدن روابط بالغی متنها ،پیامهای بازرگانی به  8موضووع تشسویم و بورای هور
موضوع یک نمونه انتخاب شد؛ سپس نمونهها در قالب نموودار درختوی مربووط بوه هور کودام
بررسی و تحلیل گردید.
نمونۀ  :1آگهی بانک رفاه کارگران

بافت موقعیتی :آگهی بانک رفاه کارگران در روزنامۀ ایران ،صفحۀ  ،3شمارۀ  6302به شرح
زیر آمده است:
( )1سامانۀ مدیریت یکپارچۀ مالی (سمیم) )2( ،امکان تعریف و مدیریت حسوابهوا)3( ،
مدیریت داراییها )4( ،دستهبندی خودکار و دستی تراکنشها )5( ،مدیریت چکهای صوادره و
واگذار شده )6( ،امکان بودجهبندی ماهیانه و هد گذاری )7( ،یادآوری وقایع مالی در تشوویم،
( )8ارسال ایمیل )9( ،یادگیری با امکانا

جدیود اینترنوت بانوک رفواه )10( ،حسوابدار خوود

باشید.
ساختار بالغیای که میان بخشهای متن تبلی بازرگوانی فووق مشواهده مویشوود ،از نووع
«بسطی و ممکنسازی» است .در این رابطه ،جملۀ ( )1هسته است و جملههای ( )9-2تشوکیل
یک چرخه را ارائه و چرخۀ ( )1را بسط دادهاند .همان طور که در شکل ( )2پیداسوت ،جملوۀ
( )10رابطۀ «ممکنسازی» ،امکانی در چرخۀ وابسته ایجاد کرده است.
نمونۀ  :2مؤسسۀ فرهنگی داراالکرام

بافت موقعیتی :آگهی مربوط به حمایت از کودکوان بویسرپرسوت چواپشوده در روزناموۀ
ایران ،صفحۀ  ،19شمارۀ :6196
( )1تحصیل ،حق همۀ کودکان است )2( ،الفبای فردا )3( ،با پرداخت ماهیانۀ مبلغی انود ،
( )4به جمع حامیان تحصیلی کودکان بیسرپرست بپیوندیم.
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آگهی فوق از دو چرخۀ هسته ( )1و وابسته ( )4-2تشکیل شده است .ساختار بالغوی آن از
نوع «انگیزشی و ممکنسازی» است .کمک به تحصیل کودکان بیسرپرست انگیزهای اسوت توا
چنین امکانی با پرداخت ماهیانۀ مبلغی انجام پذیرد .نمودار درختی این آگهی ،به صور
( )3رسم شده است:
1-10
ممکن سازی
بسطی
10

1

2-9

شکل  -2طرحوارة تحلیل روابط بالغی آگهی «بانک رفاه کارگران»

1-4
انگیزشی

2-4

1

ممکن سازی

1

3-4
شکل -3طرحوارة تحلیل بالغی مؤسسۀ فرهنگی داراالکرام

شکل
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نمونۀ  :3آموزشگاه هیبرید Hybrid

بافت موقعیتی :آگهی مربوط به خودما

آموزشوی در آموزشوگاه هیبریود ،چواپشوده در

روزنامۀ ایران ،صفحۀ :6196 :9
( )1آموزشگاه هیبرید )2( ،ارائهدهندۀ دورههای آموزشی به صور

آمووزش ترکیبوی)3( ،

آموزش در کالس  +آموزش آنالین.

رابطۀ بالغیِ استفادهشده در این آگهی از نوع بسطی است .در مثال فوق دو چرخه تحوت
عنوان چرخۀ هسته ( )1و چرخۀ وابسته ( )2-3مشاهده مویشوود .رابطوهای کوه میوان ایون دو
چرخه برقرار است ،از نوع «بسطی» است؛ زیرا در رابطۀ مذکور چرخۀ وابسته با ارائۀ اطالعا
و توضیحا

بیشتر دربارۀ چرخۀ هسته درصدد است تا خدما

آموزشی مد نظر را بیان کنود و

بدین طریق اعتماد خواننده را به محتوای چرخۀ هسته که همان آسانسازی در آمووزش اسوت،
افزایش دهد .طرحوارۀ آن به صور

شکل ( )4است:
1-3

بسطی
2-3

1

شکل  -4طرحوارة تحلیل روابط بالغی آگهی «آموزشگاه هیبرید»

نمونۀ  :4دکتر مریم فروغی

بافت موقعیتی :آگهی چاپ شده مربوط به خدما

پزشکان اصفهان در مجلۀ خانوادۀ سوبز،

شمارۀ :516
( )1از همسنوسالهای خود جوانتر بمانید )2( ،پوست )3( ،مو )4( ،لیزر.
رابطۀ بالغی که سبب شکلگیری متن تبلی فوق شده« ،انگیزشی و ربطی» اسوت .هموان
طور که مشاهده میشود ،رابطۀ ( )1انگیزشی به شمار میآید و درصدد اعتموادسوازی اسوت و
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روابط ( )2-4توضیحی برای رابطۀ ( )1محسوب میشود .طرحوارۀ تبلیو دکتور موریم فروغوی
شکل ( )5است:
1-4
انگیزشی
2-4

1

ربطی

4

3

2

شکل  -5طرحوارة تحلیل روابط بالغی آگهی «دکتر مریم فروغی»

نمونۀ  :5شامپو سینره Cinere

بافت موقعیتی :آگهی مربوط به موضوع بهداشتی در مجلوۀ خوانوادۀ سوبز بوه شومارۀ 522
چاپ شده است:
( )1با اطمینان انتخاب کنید )2( ،شامپو سینره همان است که میخواهید )3( ،فاقود پوارابن
با منشأ گیاهی )4( ،شامپو تثبیتکنندۀ مو )5( ،شامپو گریپفرو

و چایسبز )6( ،شوامپو ضود

شوره )7( ،شامپو آووکادو )8( ،شامپو تشویتی و ضد ریزش موو )9( ،شوامپو حجومدهنودۀ موو،
( )10شامپو پروتئینۀ جوانۀ گندم.
ازجمله روابط بالغی کوه در موتن فووق مویتووان بوه آن اشواره کورد ،روابوط «بسوطی» و
«شواهدی» است .به این ترتیب ،رابطهای که میان چرخۀ ( )1و چرخۀ ( )2-3برقورار اسوت ،از
نوع «بسطی» است و چرخۀ ( )3-2شرح الزم را برای مخاطب پیام فراهم آورده اسوت؛ سوپس
کارگزار تبلی فوق با طرح چرخۀ ( )4-10درصدد برقراری رابطۀ «شواهدی» میان این چرخه و
چرخۀ ( )2است .در این رابطه انواع متنوع شامپو بر اساس نیاز مخاطب بیان میشوود؛ زیورا بوا
چنین عملی درصدد اعتمادسازی در مخاطب برای خرید کاال است .طورحوارۀ مربووط بوه ایون
نوع به صور

شکل ( )6است:
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1-10
بسطی
1

2-3

شواهدی
4-10

2

شکل -6طرحوارة تحلیل روابط بالغی آگهی «شامپو سینره»

نمونۀ  :6قطعات اصلی ایران خودرو

بافت موقعیتی :آگهی زیر برای تبلی خریدنِ قطعۀ اصل از نمایندگیهوای ایوران خوودرو،
چاپشده در روزنامۀ ایران ،صفحۀ  ،6شمارۀ  6231است:
( )1قطعۀ تشلبی ،استشبال خطر )2( ،اصل بخرید )3( ،تأمین قطعا  ،تضومین خودما )4( ،
ایران خودرو.
نمونۀ فوق حاوی رابطۀ بالغی «پسزمینهای» است .چرخوۀ ( )4حکوم چرخوۀ هسوته را
دارد و چرخۀ ( )1-3به
عنوان چرخۀ وابسته ،اطالعا
شکل ( )7به صور

پسزمینهای را به چرخۀ هسته مویافزایود .طورحوارۀ آن در

زیر آمده است:
1-4
پس زمینه ای

4

1-3

شکل  -7طرحوارة تحلیل روابط بالغی آگهی «قطعات اصلی ایران خودرو»
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نمونۀ  :7گوشی موبایل سامسونگ SAMSUNG

پس از فروش گوشیهای موبایول سامسوونگ،

بافت موقعیتی :آگهی زیر مربوط به خدما

چاپشده در مجلۀ موفشیت ،صفحۀ  ،2به شمارۀ  340است:
( )1با آگاهی بیشتر ،از بروز خسار

پیشگیری کنید؛ ()2چطور مطموئن شووم کوه گوشوی

پس از فروش اصلی میشود؛ ( )3با شمارهگیری  #06#بعود از

سامسونگ من مشمول خدما

ظاهرشدن کد  IMEIبرای شمارۀ  300042132پیامک کنید و منتظر باشید؛ ( )4راه حل بعودی
اینه که با مرکز تماس سامسونگ به شمارۀ  0214212تماس بگیرید و کد  IMEIگوشوی خوود
را برای مسئولین ما بخوانید تا به شما پاسخ دهند؛ ( )5سامسونگ
آگهی فوق از از دو چرخۀ هسته ( )5و وابسته ( )1-4تشکیل شده اسوت و رابطوۀ میوان
آنها از نوع «مشکل-راه حلی» است .بدین گونه که ابتدا خسار

احتمالی در دستگاه مطورح و

سپس پاسخ آن داده میشود .طرحوارۀ آن در شکل ( )8آمده است:
1-5
مشکل-راه حلی

1-4

5

شکل  -8طرحوارة تحلیل روابط بالغی «خدمات پس از فروش سامسونگ»

نمونۀ  : 8کفش شعله

بافت موقعیتی :آگهی پوشا به مجلۀ خانوادۀ سبز ،شمارۀ  522مربوط میشود که به شورح
زیر است:
( )1اولین تولیدکنندۀ کفش و صندل طبی در ایران؛ ( )2سبک و راحت ،احسواس مویکنیود
با جوراب راه میروید؛ ( )3بعد از  30سال سابشه و تجربه ادعا داریم که با پوشیدن کفش شعله
در پایان روزهای پرفعالیت و پرتحر

پاهایتان هرگز خسته نمیشوند.
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در مثال فوق سه چرخه که عبار اند از :چرخۀ ( )1هسته و چرخههای ( )2و ( )3به عنوان
وابسته مشاهده میشود .رابطۀ میان چرخههای ( )3-2از نوع «انگیزشی» است .همان طوور کوه
مشاهده میشود ،چرخۀ ( )2-3درصودد اسوت بوا بیوان احسواس سوبکی و راحتوی در هنگوام
پوشیدن کفش انگیزهای برای خریدن کفش ایجاد کند .شکل ( )9طرحوارۀ آن است:
3-1
انگیزشی
1

2-3

شکل  -9طرحوارة تحلیل روابط بالغی آگهی «کفش شعله»

نمونۀ  :9اتو پرس بایترون BITRON

بافت موقعیتی :آگهی زیر از موضووع لووازم خوانگی و الکترونیوک ،نوشوتهشوده در مجلوۀ
خانواده سبز ،به شمارۀ  ،521انتخاب شده است:
( )1اتو پرس جدید بایترون؛ ( )2دارای پنل حسی؛ ( )3بزرگتورین اتوو پورس موجوود در
بازار؛ ( 24 )4ماه گارانتی.
در متن آگهی فوق دو نمونه رابطۀ «بسطی» و«انگیزشی» میان چرخهها مشاهده میشوود .دو
چرخه تحت عنوان چرخۀ هسته ( )1و چرخۀ وابسته ( )2-4از نووع «بسوطی» اسوت؛ زیورا در
رابطۀ مذکور چرخۀ وابسته با ارائۀ اطالعا

و توضیخا

بیشتر دربارۀ چرخوۀ هسوته درصودد

است تا ویژگیهای محصول مد نظر را بیان کند .رابطوۀ میوان چرخوههوای ( )4و ( )3از نووع
«انگیزشی» است .همان طور که مشاهده میشود ،این دو چرخه میخواهد توجه بیشتر مخاطب
را به بزرگترین و جدیدترین اتو در بازار ایران جلب و انگیزهای در میان عالقهمندان خرید آن
ایجاد کند .در شکل ( )10طرحوارۀ آن ترسیم شده است:
1-4
بسطی
2-4

انگیزشی
1

3-4

شکل  .10طرحوارة تحلیل روابط بالغی آگهی «اتو پرس بایترون»
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نمونۀ  :10محصوالت نئودرم

نئودرم در زمینۀ محصوال

بافت موقعیتی :محصوال

آرایشی_بهداشتی در مجلۀ خوانواده

سبز ،شمارۀ  523به چاپ رسیده است:
( )1کرم پا نئودرم )2( ،بازسازی )3( ،ترمیم و ( )4رفوع خشوکی پاشونۀ پوا ،آرنوج ،زانوو و
قوز پا حاوی )5(:عصارۀ حنا و نعنا؛ ( )6سالیسیک اسید؛ ( )7گلیسیرین وشیباتر؛ ( )8موورد
تایید انجمن داروسازان ایران.
در مثال فوق دو چرخه که عبار اند از :چرخۀ ( )1هسوته و چرخوههوای ( )2و ( )3-7بوه
عنوان وابسته مشاهده
میشود .رابطۀ میان چرخههای ( )1و ( )2-7از نوع «بسوطی» اسوت؛ زیورا در ایون قسومت
رابطه ،چرخۀ ( )1پیشنهادی ارائه میدهد و چرخههای ( )2-7اطالعا

بیشتری درموورد آن در

اختیار خوانندگان قرار می دهد .طی این رابطه بخش وابسته به عنوان مکمل بخش هسته ،یعنوی
چرخۀ ( ،)1نشش ایفا میکنند .در پایان ،چرخۀ ( )8از نوع «انگیزشی» است؛ زیورا بوه مخاطبوان
انگیزه میدهد تا با اطمینان بیشتر از محصول استفاده کنند؛ چون از سوی انجمن مطمئنی موورد
تأیید قرار گرفته است .طرحوارۀ آن به صور

شکل ( )11است:
1-8

انگیزشی

8

2-4

ربطی

1

5-7

7

6

شکل  .11طرحوارة تحلیل روابط بالغی آگهی «کرم پا نئودرم»

فراوانی روابط موجود در آگهیهای بازرگانی در جدول زیر ذکر شده است:

5

سال دوازدهم

347

تحلیل روابط ساختار بالغی در پیامهای بازرگانی و میزان تأثیرگذاری آن بر مخاطبان
جدول  -3نوع آگهیها و فراوانی روابط موجود در آن

روابط

بسطی

انگیزشی

ربطی

پس زمینه ای

ممکن سازی

مشکل-راه حلی

شواهدی

جمع

33

21

2

2

3

2

0

63

8

8

2

1

0

0

0

19

بانک ها-بیمه ها

57

16

27

0

2

0

1

103

پزشکان

23

0

5

1

0

1

0

30

آرایشی-بهداشتی

50

36

4

0

5

1

24

120

پوشا و خورا

7

7

0

0

0

0

0

14

آموزشی–فرهنگی

7

5

2

0

3

0

0

17

خیریهها

5

5

0

0

5

0

0

15

جمع

190

98

42

4

18

4

25

381

نوع آگهی
لوازم خانگی–الکترونیک
خودرو و خدما

آن

جدول -4متغیرها
Variables Entered/Removedb
Method

Variables
Removed

Enter

0

Variables
Entered

Model

بسطی
انگیزشی
ربطی
پسزمینهای

1

ممکنسازی
مشکل-راه حلی
شواهدی
a. All requested variables entered
b. Dependent Variable

همان گونه که در جدول باال مشاهده میشود ،در رگرسیونِ انجامشده تعداد  7متغیر مستشل
شامل روابط بسطی ،انگیزشی ،ربطی ،پسزمینهای ،ممکنسازی ،مشکل-راهحلی و شوواهدی و
یک متغیر وابسته که میزان تأثیر روابط در مخاطبان آگهیها را نشان میدهد ،وجود دارد.
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Std. Error of
the Estimate
.

Model Summary
Adjusted R
R Square
Square
1.000
.
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R

Model

1.000

1

در رگرسیونها همواره به دنبال برآورد رابطوهای ریاضوی و تحلیول آن میوان متغیرهوای
مستشل و وابسته هستیم؛ به طوری که بتوان به کمک دادههای متغیرهای مذکور کمیّت ضورایب
را به دست آورد .شیوۀ کار رگرسیون به این صور

است که ابتدا بایود معنویداریِ کول مودل

رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد و سپس معنیداری تکتک ضرایب متغیرهای مستشل بررسوی
شود.
همان گونه که در جدول باال مشاهده میشود ،نتایج نشان میدهد دو ضریب هومبسوتگی
چندگانه و ضریب تعیین (میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که میتوان به وسیلۀ رگرسیون آن
را توضیب داد) ،برابر با  1هستند .در عمل ،مشدارِ بهدست آمده برای این دو ضوریب گویوای آن
است که  100درصد تغییرا

متغیر میزان تأثیر روابط در مخاطبان تبلیغا

از طریوق رگرسویون

شرح داده شده است .افزون بر این ،نتایج نشان میدهند با توجه به مشدارِ بهدستآموده خطوای
معیار تخمین ،میزان پراکندگی نشاط حول خط رگرسیون فضای دوبعدی ،صفر است.
جدول  -5تحلیل واریانس
Sum of
Df
Mean Square
F
Sig
Squares
Regression
5816.000
7
830.857
.
.
Residual
.000
0
.
Total
5816.000
7
a. Predictors: (Constant), VAR00007, VAR00003, VAR00006,
VAR00005, VAR00002, VAR00004, VAR00001
b. Dependent Variable: VAR00008
Model

جدول باال حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطۀ خطوی
بین متغیرهای مستشل و وابسته است .فرضیههای آماری آزمون معنیداری کول مودل رگرسویون
به صور

زیر است:

رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد 𝐻0 :
{
}
رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد 𝐻1 :
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349

تحلیل روابط ساختار بالغی در پیامهای بازرگانی و میزان تأثیرگذاری آن بر مخاطبان

با توجه به اینکه خطای معیار تخمین در رگرسیون مذکور کمتر از  5درصد است؛ بنوابراین
فرض خطیبودن رابطۀ دو متغیر پذیرفته میشود؛ همننین میوزان پسوماند رگرسویون برابور بوا
صفر است .این امر ،وجودنداشتن دادههای نامتناسب در رگرسیون را نشان میدهد.
جدول  -6میزان تأثیرگذاری روابط بر مخاطبان آگهیهای بازرگانی
Standardized
Coefficients
Beta

Sig.

T

.
.

.
.

-.018

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
4.440
.000
-.024
.000

Model
)(Constant
بسطی

.

.

.390

.000

.962

انگیزشی

.

.

.683

.000

2.199

ربطی

.

.

.017

.000

.664

پسزمینهای

.

.

-.061

.000

-.825

ممکنسازی

.

.

.274

.000

10.460

مشکل-راه حلی

.

.

.244

.000

.835

شواهدی

بحث و نتیجهگیری

یکی از مهمترین عناصر در ساختار هر نوشتهای پیوستگی و انسوجام آن اسوت .توا اموروز،
طرحهای بسیاری در خصوص تعریف ،تحلیل و ارزیابی انسجام متنی ارائوه شوده اسوت .ایون
تحشیق به تحلیل متن ،مستشل از صور های دستوری و واژگانی میپردازد؛ پژوهشی در متوون
فارسی صور

نپذیرفته ،تا بتوان پژوهش حاضر را بوا آن مشایسوه کورد .تحشیشوی بوا موضووع

بررسی خطاهای انسجامی در نگارش انگلیسی زبان آموزان ایرانی صور

پذیرفته ،که نشوان از

ناتوانی آنان در پیوند دادن منسجم اجزای تشوکیلدهنودۀ موتنهایشوان بوه یکودیگر اسوت؛ در
تحشیشا

خارجی انسجام متنی در متون علمی ،خبری و رسانه ،همانگونه که نمونههوایی از آن

در پیشینه تحشیق ذکر شد ،بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است .روابط به کوار گرفتوه شوده ،در
این متون ،مفصل هستند؛ همننین نوع روابط بستگی به انتخاب متن متفاو
های بازرگانی به دلیل همسو بودن با متون رسانهای در تحشیشا

است .متن آگهی-

خارجی ،انتخاب شد.شوناخت
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روابط به دست آمده درآگهیهای فارسی نشان دهندۀ همسویی با این متون است؛ به نظر موی-
رسد متنِ بسیاری از آگهیهای بازرگانی در زبانِ فارسی از آگهیهوای زبوان انگلیسوی اقتبواس
شده است؛ که به پژوهش بیشتر در این زمینه نیازمنداست .به منظور پیبردن به کارکرد زبان در
متن پیامهای بازرگانی در رابطه با پیوستگی متنی ،دادههای به دست آمده ،موورد بررسوی قورار
گرفت.
با توجه به یافته های تحشیق ،از میوان روابوط ذکور شوده در نظریوۀ سواختار بالغوی موان و
تامپسون در پیام های بازرگانی در مجال

خانوادۀ سبز ،موفشیت و روزنامه ایران ،روابطی چون

«بسطی»« ،انگیزشی»« ،ربطی»« ،پسزمینهای»« ،ممکنسازی» « ،مشکل-راه حلی» و «شوواهدی»،
نمود بیشتری دارد .به کارگیری حجم زیوادی از روابوط بوه سومت روابوط بسوطی و انگیزشوی
اختصاص یافتهاست ،وجود چنین روابطی در تبلیغا

بازرگانی ،امکوان مطالعوۀ آن بور اسواس

نظریۀ ارتباطی یاکوبسن ،بویژه با تمرکز بر نشش ترغیبی زبان فراهم کردهاست؛ به گونهای که با
بهکاربستن این نظریه در تحلیل متن تبلیغا

میتوان به ساختاری دست یافوت کوه بوه شوکلی

روشمند نشاندهندۀ نحوۀ جهتگیری پیام به سوی مخاطب باشود .پیوام تبلیغوا

اگور بنوا بوه

مشتضای حال مخاطب و مناسب با احوال او و درخور موضوع انتخواب شوود ،انگیوزهای بورای
در

و توجه مخاطب به هستۀ پیام میشود؛ همننین کارگزاران تبلیغوا

بوا توجوه بوه هود

خود ،در متن پیامهای بازرگانی برای مخاطب ارزش زیادی قائل شدهاند؛ بودین منظوور عمودۀ
پیامها به سمت مخاطب گرایش دارد .همننین بور اسواس برآوردهوای بوهدسوتآموده ،میوزان
اثربخشی روابط متن بر مخاطبان با بهکارگیری از پرسشنامه به صور

سؤاال

باز و بسوته بوا

روش اعتبار محتوا و همننین پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباع؛ در کشوش دو رابطوۀ
بسطی و ممکنسازی منفی است؛ به طوری که بوهازای  1درصود افوزایش در روابوط بسوطی و
ممکنسازی شاهد کاهش به ترتیب  0.18و  0.61درصد میزان تأثیر آن بور مخاطبوان آگهویهوا
هستیم .در واقع افزایش روابط بسطی و ممکنسازی در پیوامهوای بازگوانی در مخاطبوان توأثیر
منفی ایجاد کرده است .کاربرد اصطالحاتی که مخاطب با آن آشونا نیسوت ،امکوان دارد توا هوم
حس کنجکاوی او را برانگیزد و او را به خرید کاال و استفاده از خدما

تشویق کند و هوم از

تأثیر کالم بکاهد .بیانکردن مواد تشکیلدهندۀ کاال و آگواهکوردن مخاطوب از وضوعیت علموی
محصول ،استفاده از واژههای مبهم علمی و فنی ،انتخاب واژههای جدید ،جموال

توصویفی و

سال دوازدهم
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بهکارگیری ساختارهای پینیده ،ازجمله موارد بسط روابط پیامهای بازرگوانی اسوت؛ همننوین
بهازای  1درصد افزایش در روابط انگیزشی ،ربطی ،پسزمینهای ،مشکل-راه حلوی و شوواهدی،
شاهد افزایش بوه ترتیوب  0.27 ،0.02 ،0.68 ،0.39و  0.24درصود میوزان توأثیر بور مخاطبوان
تبلیغا

هستیم .ساختارهای کوتاه و ساده با مخاطب ارتباط آسانتر و سریعتر برقرار کرده و بر

میزان تأثیر پیام آگهی افزوده است .بهکارگیری دو رابطۀ بسطی و ممکنسازی ،بر مخاطبان متن
پیامهای بازرگانی تأثیرا

مثبتوی بور مخاطبوان

منفی میگذارد و استفاده از دیگر روابط تأثیرا

دارد .از طرفی رابطۀ بسطی نسبت به روابط دیگر دارای فراوانی بیشتری اسوت؛ بنوابراین شواید
بتوان گفت استفادۀ بیش از حد از این رابطه میتواند بر مخاطبان تأثیر منفی بگذارد .اگرچوه بوه
نظر میرسد استفاده از سطب معشولی از رابطۀ مذکور میتوانود توأثیرا
ایجاد کند .از سوی دیگر برخال

مطلووبی بور مخاطبوان

عشیدۀ طراحان این آگهیهوا کوه معتشدنود اسوتفادۀ بیشوتر از

روابط مذکور می تواند تأثیر مثبتی بر مخاطبوان بگوذارد ،تحشیوق حاضور نشوان داده اسوت بوه-
کارگیری نامتعار

از روابط در جذب مخاطبان اثورا

منفوی داشوته اسوت؛ بنوابراین پیشونهاد

می شود طراحان آگهیهای بازرگانی همواره با مد نظر قراردادن ایون روابوط و سونجش میوزان
تأثیر آنها بر مخاطبان ،از تعدد بهکارگیری بعضی از روابط در آگهیهوا اجتنواب کننود .کواربرد
فراوان روابط بسطی برای گسترش سخن در پیامهای بازرگانی موجب بیهودهگوویی ،مالموت و
دلزدگیِ مخاطب میشود و از زیبایی کالم و تأثیر پیام بر مخاطب میکاهد.
کتابنامه

 -1امیرتیموری ،محمدحسن ( .)1377رسانههای آموزشی .شیراز :ساسان.
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Abstract
Rhetorical structure theory is a scientific approach that has emerged in linguisticcomputational field. It also seeks to use the most appropriate way to deliver a
message by advertising agents of goods/services, and in addition to provide
techniques to strengthen business texts in discovering hidden relationships in
commercials. The study aimed to study the content of 268 sample context of
commercials in eight topics, during one year of Green Family Magazine, Success,
and Iran Newspaper. The study explored the relationship between the text
components of commercials within the context of rhetorical structure theory and
what effect it and drawing tree diagrams. “Elaboration” has the most frequency. Then
“enablement” has the greatest share. Subsequent relationships depend on the subject
of commercials. By using “elaboration”, “enablement”, and “evidence” relations, the
author aims to engage the reader with the nucleus content, using the complementary
section which is satellite.
Keywords: Rhetorical Structure Theory, Discourse Analysis, Conative Function,
Media, Commercials
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