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 تأثیرگذاری آن بر مخاطبان های بازرگانی و میزانتحلیل روابط ساختار بالغی در پیام

 
 (آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهاندانش) مریم سادات حجازی، 

 سیده مریم روضاتیان، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، )نویسنده مسؤل( 

 (ه اصفهاندانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگا)زهره نجفی نیسیانی،  

 

 327-354صص: 

 چکیده

 یانشو رایناسوی شمطالعوا  زبوان   ۀاست که در حووز  یعلم یکردیروی ساختار بالغ یۀنظر

. دهود یپژوهشگران قرار مو  اریمتن در اخت فیتوص یکارآمد برا یمطرح شده است و ابزار

عهوده دارد.   بور  یموتن نششو   هوای  بخوش  گور یساختار هر بخش از متن نسبت به د نیدر ا

بخوش   یبرااز متن  یرابطه بخش نیوابسته است. در ا-رابطۀ هسته ،یرابطۀ متن نتریمتداول

 ینمودارهوا  مترسی و متن خواندن با هابخش نی. نظام روابط اکندیم فاینشش مکمل ا گرید

از آن است که  یآمده حاک دست به جِیحاضر نتا قی. در تحششودیم دهیکش رتصوی به یدرخت

 ،«یبسوط »چون  ییهارابطه ،یمورد بررس یبازرگان هایپیام روابط پرکاربرد در ساختار متنِ

اسوت.   «یشوواهد »و « حلیراه-مشکل» ،«سازیممکن» ،«اینهزمیپس» ،«یربط» ،«یزشیانگ»

نموود را در   نیشوتر یب «یزشو یانگ»و  «یبسط»روابط  فراوانی درصد آمده عملبه یِبررس یط

بووده اسوت. بوا     ریو متغ ی،موضوع آگهو  به هبست ی،روابط دارا است و روابط بعد گرید انیم

دست  ی آنبینشش ترغتوان به کارکرد زبان بر مبنای روابط فوق در متن آگهی، می  شناخت

مخاطب را بوه   یروابط نیچن یرکارگیو به استبه سمت مخاطب  امیچراکه تمرکز پ یافت؛

 کند. می بیکاال و استفاده از خدما  ترغ دیخر

 ۀلوسوی  و بوه  یمشطعو  هوای پژوهش بوه صوور  داده   نیدر ا ازیآمار و اطالعا  مورد ن    

و با  به دست آمده تصادفی شکل به نفر دانشجو 100 تعداد با مصاحبه و نامهپرسش لیتکم

 ؛اسوت  دهیگرد آوریجمع یبازرگان هایامینمونه متن پ 268از  یقراردادن تعداد اریدر اخت
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 ی( کوه روشو  ی)حوداقل مربعوا  معموول    OLSروش اشاره به  مورد یِبالغ ۀرابط 7 سپس

-بر مخاطبان با بوه  یرگذاریتأث زانیم نیتخم است، به منظور یخط یبرآوردها یمتداول برا

روابوط   نیحاصول از تخمو   جیمورد پردازش قرار گرفته است. نتا SPSS افزارنرم یرکارگی

 «سوازی ممکون »و  «بسوطی » روابوط  دهند میبان نشان  بر مخاط یرگذاریتأث زانیمذکور بر م

در  یاست. از طرف شده شانیبر ا یرگذاریبر مخاطبان داشته و موجب کاهش تأث یمنف یاثر

   در جذب مخاطبان مشاهده شده است. یمثبت را یتأث ،روابط گرید

 

 بالغی، تحلیل گفتمان، نشش ترغیبی، رسانه، آگهیها : نظریۀ ساختار کلیدواژه 

 مقدمه  

هوای  هوا در قالوب  های تبلیغاتی است. این پیامزندگی امروز در جوامع مدرن سرشار از پیام 

-دهود. از هموین   متنوع و متعدد، از زندگی روزمره تا زندگی کاری افراد را تحت تأثیر قرار می

دهندگان خدما ، خوود را نواگزیر از شناسواندن    ا و ارائههروی تولیدکنندگان کاالها و فرآورده

های متنووع یوا تبلیغوا     رسانی از طریق آگهیبینند و دست به اطالعکاال یا خدما  خویش می

1تجاری
کوشوند توا بیننودگان    زننود. کوارگزاران تبلیغوا  موی    در دامنۀ محدود یوا گسوترده موی    

ها و تدابیر به خرید یا استفاده از کاال یا ارائوۀ  تای از جذابیبخصوصی را با استفاده از مجموعه

را در مفهووم عوام آن    2تووان تبلیو   ( معتشد است می381: 312خدماتی سوق دهند. پورکریمی )

رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجواد تغییور و دگرگوونی در دانوش،     

دهنوده )رسوانه( و    گیرنوده )مخاطوب(، پیوام    یوام عنصر پ 3نگرش و رفتار مخاطبان دانست که بر

هوا صرور    محتوای پیام مبتنی است. باید اذعان کرد در تبلیغا  و به طور کلی در ساختار آگهی

رساندن یک ایده پایان کار نیست؛ بلکه امتناع یا ترغیب برای دستیابی به هد  خاصی نیوز مود   

جوینود  ای که کارگزاران تبلیغا  از آن بهره موی ترین و تأثیرگذارترین رسانهنظر قرار دارد. مهم

کوه در تبلیغوا ،   است؛ چرا« زبان»گذار عرضه کنند، تا کاال و هد  مشخصی را به نحوی تأثیر

گیرنده مسئلۀ تعمیق پیام در جامعوه نیوز مطورح اسوت؛      دهنده به پیامگذشته از انتشال پیام از پیام

-العواده ه به زبان مناسب مخاطب دارای اهمیت فوقبنابراین در کار تبلیغی و ساخت آگهی توج

های مخاطبان، اقدامی حساس و بااهمیت ای است و انتخاب نوع زبان در تبلی  برای انواع گونه

                                                           
1. Commercial 

2. Advertising 
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شود؛ بنابراین دانستن الگویی که بتواند نشوش زبوان را   از سوی کارگزاران تبلیغا  محسوب می

مدلی است که به بررسی الگوهای بالغی  RST»1»های بازرگانی پررنگ کند، نیاز است. در متن

پردازد. اگرچه ها میمراتبی بین متن فرض روابط سلسله در ساختار متن و سازماندهی آن با پیش

بوود، بورای سوایر مووارد، ازجملوه       های محاسباتی در نظر گرفته شوده این نظریه ابتدا برای متن

 مان، نوشتن و استدالل، نیز به کار  مطالعا  بین زبانی، گفتگو و رسانه، تحلیل گفت

(.(Taboada&Mann’2006 

 3و سواندرا تامپسوون  2یافتۀ ویلیام مان و بر پایۀ ساختارهای توسعه در ساختار متن یهنظر نیا

شکل گرفت و چارچوبی برای توصویف روابوط   « نظریۀ ساختار بالغی»با عنوان  1980در دهۀ 

هایی در باب زایش متن ارائوه شود؛ اموا در    پی پژوهشبالغی فراهم کرد. نظریۀ مذکور ابتدا در 

نویسی خودکار نیز محبوبیت یافت. نظریۀ ساختار بالغوی بوه روابوط کالموی     تحشیشا  خالصه

پوردازد و بوه پژوهشوگران اجوازه     )روابط گفتمانی، پیوستگی یا بالغی( بین قطعا  گفتمان می

وی این روابط، متن را بررسی کنند. تعداد دهد با توجه به نمودارهای درختیِ ایجادشده از رمی

های روابطر یادشوده توضویب بیشوتر جزئیوا  و     متغیر است. از ویژگی 33تا  22این روابط بین 

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

در چوارچوب نظریوۀ   « ۀ ایوران روزنامو »و « موفشیت»و « خانوادۀ سبز»های بازرگانی در مجال  

هوای   آمد برای توصیف متنرسد نظریۀ مذکور روشی کارنظر میساختار بالغی بپردازد؛ زیرا به 

-کند زبان این نوع پیوام رسانه و کارکرد زبان تبلیغا  در اختیار بگذارد. فرضیۀ پژوهش بیان می

هوا را  کنود و آن د جلوب موی  است؛ برای آنکه توجه مخاطبان را به خوو  4ها دارای نشش ترغیبی

نماید تا کاالیی را انتخاب کنند و آن را بخرند یا از خدماتی استفاده کننود؛ همننوین   ترغیب می

تخمین میزان تأثیر روابط حاصل از تحلیل ساختار بالغی در آگهی بر میوزان اثرگوذاری هسوتۀ    

 پیام بر مخاطب نیز تأکید دارد. 

 پیشینۀ پژوهش

های مورد مطالعه در تبلیغا  ها و فنونیسندگان مختلفی در قالب روشدر حوزۀ رسانه، نو 

اند. در کواربرد  کرده گفتمان اشاره شناختی و تحلیلشناختی، نشانهبازرگانی به رویکردهای زبان

                                                           
1. Rhetorical Structure Theory 

2. W.C. Mann 

3. S.A. Thompson 

4. Conative function  
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شناسی در نشانه آمدی بر کاربرددر»بشیر و نادر جعفری هفتخوانی در مشالۀ شناسی حسن نشانه

هوای  هوای مختلوف از آگهوی   ابعواد فنوی و فرهنگوی  نمونوه     (1386)« های تبلیغاتیتحلیل پیام

 تبلیغاتی مکتوب را بررسی کرده و بر لزوم شناخت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکیود 

، «استدالل، وعده، ادعا»های گوناگون گفتاری، ازجمله هایی نیز در زمینۀ کنشداشته است. مشاله

شوناختی  زبان»ای تحت عنوان نامهاست. پایانانگلیسی و فارسی صور  گرفته  در تبلیغا  زبان

نژاد و بهناز کووکبی سویوکی    به وسیلۀ محمدرضا پهلوان (1393)« تبلیغا  در رادیو و تلویزیون

نوشتۀ سجاد « های بازرگانیتحلیل عملکرد نشش ترغیبی زبان در آگهی»است. مشالۀ نوشته شده 

های بازرگوانی اشواره دارد. در ایون تحشیوق     زبان در آگهی به انواع نشش ترغیبی(، 1398بدری )

ین بسامد را دارد. مشالوۀ شوکوهی و شویرعلی بور پایوۀ      درصد بیشتر 47تشویشی با  نشش ترغیبی

 بررسی خطاهای انسجامی در نگارش انگلیسوی، زبوان آمووزان   »نظریۀ ساختار بالغی با عنوان 

یافت شد. نگارندۀ آن روابطی چون تووالی،   (1390)« ساختار بالغیایرانی در چارچوب نظریۀ 

 است.آموزان ایرانی یافته  سببی، شرحی، توصیفی، وضعیتی و امتیازی را در میان زبان

اسوت. ایون    هاستفاده شود خارجی مطالعا   در یعیوس فیط با یساختار بالغ یۀاز نظر     

 جنتوای  و انگلیسی، به عنوان زبان دوم، قرار گرفتهنظریه مورد توجه محششان حوزۀ نگارش زبان 

 ییربنوا یز هوای هیدهندۀ اعتبار فرضنشان همگی که است حاصل شده هااز آن زین یزآمیتیموفش

به ( 1985) 2چویی. استگرفته خبر بهره لی( از آن در تحل1986) 1لبه عنوان مثال نوار ؛آن است

نتیجه در زبان چینی ماندارین، بر پایۀ نظریۀ ساختار بالغی ترکیبی فعل  -بررسی ساختار درونی

انود؛ هوم  که بیشتر تحشیشا  بر ماهیت نحوی کلما  مرکب توجه داشتهپرداخته است؛ درحالی

بوه   توانیراستا م نای در است. استفاده شده زین ییگفتمان روا لیمذکور در تحل ۀیاز نظر نچنی

 سوه یرا مشا ییایو اسوپان  یژاپن انیگوسخن ییگفتمان روا وی .کرد ( اشاره1986) 3کامپ ۀمطالع

(، 2000؛ b1977؛ a 1997) 4به آثوار موارکو   توانیم یانشیرا_شناسیاست. در عرصۀ زبان کرده

 وریکورستون ال
گفتموان و   لیو تحل ۀنو ی( اشواره کورد. در زم  1995) 6( و اسوپار  جوونز  1998)5

 صوور  گرفتوه   یبالغو  ارساخت یۀدر چارچوب نظر یمطالعا  سودمند ایچندرسانه یابزارها

                                                           
1. D.Noel 

2. S.Cui 

3. L.Kumpf 

1. D.Marcu 

2. S.Corston-Oliver 

3. K.Spark-Jones 
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موذکور   یۀدر مکالمه در چارچوب نظر یرگینوبت که (1992) 1سیودی و فوست ازجمله است؛

آموزش  یبرا یساختار بالغ نظریۀ از و کرده گرید ایمطالعه زنی( 2001) 2بل. اندهرا تحلیل کرد

 است. بهره گرفته یسندگینو

 نظریۀ ساختار بالغی 

بنودی موتن   ای در بواب سوازمان  ( نظریوه 1988؛ 1987نظریۀ ساختار بالغی )مان و تامسون، 

، طورح  3رایانشی-شناسیدر نتیجۀ تحلیل گستردۀ متون، ابتدا در حوزۀ زبان 80است که در دهۀ 

گیوری از  کوشود بوا بهوره   شناسی است کوه موی   ای از علم زبانرایانشی، شاخه-شناسیشد. زبان

ای بورای در  و حول   های رایانهسازی زبان طبیعی بپردازد و از سامانهبه مدل های آماریروش

شناختی و آواشناختی استفاده کند. هد  این علم نوپا در  زبوان طبیعوی در قالوب    مسائل زبان

هایی که در این زمینه انجام گرفت، نظریۀ سواختار بالغوی   نوشتار و گفتار است. در پی پژوهش

هوایی کوه میوان    بندی متن را بوه وسویلۀ رابطوه   رائه شد. این نظریه، سازماندر باب زایش متن ا

( 2005( و تبووادا و موان )  570: 2006کنود. تبووادا )   های متنی برقرار است، توصویف موی  بخش

هومِ   بوه  مراتبی و متصل متون به واسطۀ ساختارِ سلسله 4دارند در نظریۀ مذکور پیوستگیاذعان می

هوای  مراتبی هر بخش از متن نسبت به دیگور بخوش   ر این ساختارِ سلسلهشود. دها تبیین میآن

متن نششی بر عهده دارد. تحلیل متن معموالً با خواندن آن و ترسیم نمودارهای درختی صور  

 .گیردمی

 اند از:  دهند، عبار سه فرض اصلی که شالودۀ نظریۀ ساختار بالغی را تشکیل می   

هوایی  هوا و گوروه  ها نیستند؛ بلکه متشوکل از عبوار   هایی از عبار ها دیگر زنجیرهو متن1

یکودیگر پیونود   هوای گونواگونی بوه    شویوه مراتبی هستند کوه بوه    صور  سلسلهیافته به سازمان

 اند؛  خورده

توان از سوویی بوه مثابوۀ    شود، مییکدیگر میها به و روابطی را که سبب پیوستگی عبار 2

-ضا  وی دربارۀ خواننده دانست و از سویی دیگر، بازتابی از انتخواب اهدا  نویسنده و مفرو

 دهی و ارائۀ مفاهیم تلشی کرد؛ های نویسنده برای سازمان

                                                           
4. R.P.Fawcett 

5. B.L.Davies 

6. Computational Linguistics  
7. Coherence  
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1هستهترین رابطۀ متنی، رابطۀ و متداول3
است که در ایون رابطوه بخشوی از موتن      2وابسته –

 کند.نشش مکمل را برای بخش دیگر ایفا می

هسته و یا بیشتر را  2وابسته، روابطی نیز وجود دارد که -رابطۀ هسته در این نظریه عالوه بر

 رابطوۀ مثوال  عنووان  بوه  شوود؛  میخوانده  3«ایچندهسته»عبارتی  کند و بهیکدیگر متصل میبه 

 کردن موارد مرتبط با پیام بوه  ای است. رابطۀ مذکور برای لیستیکی از روابط چندهسته« ربطی»

 (:  94، 1987دهد )مان و تامسون، ای از این رابطه را نشان می( نمونه1مثال )رود. کار می
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.  
طور که مشواهده  است و همان« ربطی»( از نوع 3( و )2) 4در متن فوق رابطۀ میان واحدهای

است؛ به عبار  دیگر، چرخوۀ  « بسطی»( از نوع 1( با چرخۀ )2-3) 5شود، رابطۀ میان چرخۀمی

 ( است.1وارۀ آن شکل )افزاید. طرح( به متن می1( مطالبی تشریحی در راستای مفهوم چرخۀ )3-2)

                     3-1 

 بسطی                            

                     

                                       3-2                      1 

 ربطی                                  

 

                       3                      2 

 «ربطی»و « بسطی»بالغی  وارة روابططرح -1شکل 

                                                           
1. Nucleus 

2. Satellite 

3. Multinuclear  
4. Unit  
5. Span 
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های مختلف موتن  دادن بخشدر چارچوب نظریۀ ساختار بالغی برای ارتباط روابط متعددی

است. البتوه ایون   شده  ( نشان داده1است. این روابط در جدول )شده  یکدیگر در نظر گرفتهبه 

را گسترش داد یا از  ها توان تعداد آندهد و میای را تشکیل نمیمجموعه روابط، مجموعۀ بسته

چوون   یروابطو روابط بالغیِ ذکرشوده در جودول موان و تامسوون شوامل       آن کاست. مجموعه

 ،یعلوت اراد  ،یهیتووج  ،یشواهد ،یزشانگی ،سازیتوانا ،اینهزمیپس ،یبسط ،حلیراه ،یطیشرا

خالصوه،   ،ییبازگو ،یابیارزش ،یریتفس گر،یطور د ،یشرط ،یازامتیتضاد،  ،یمفهوم ،یاراد ریغ

 شود. ای می سهیمشا ی وتوال

 
 (250: 1988روابط بالغی )مان و تامسون،  -1جدول 

Circumstance 

Solution hood 

Elaboration 

Background 

Enablement 

Motivation 

Evidence and Justify 

Evidence 

Justify 

Relations of Cause 

Volitional Cause 

Non - Volitional Cause 

Volitional Result 

Purpose 

 

Antithesis and Concession 

Antithesis 

Concession 

Condition and other wise 

Condition 

Other wise 

Inter pretation 

Evaluation 

Restatement and summary 

Restatement 

Summary 

Other Relations 

Sequence 

Contrast 

 

 

کند قطعا  یا واحدهای متنی را تشخیص دهود و  متن تالش میگر در فرایند تحلیل تحلیل 

مراتبوی و نامتشوارن    وابسته درآورد که سواختاری سلسوله   -ها را در قالب روابط متداول هستهآن

پذیرد؛ بوه ایون معنوا    فرض میرا به عنوان پیش 1مراتبیِ متن، پدیدۀ هستگی دارد. ساختارِ سلسله

تور ایفوا   تر و واحدهای دیگر نشوش فرعوی  حدهایی نشش مرکزیمراتبی، وا که در ساختارِ سلسله

 اند از:   اند که عبار  عنصر دخیل 4کنند. در تعریف هر رابطه می

 هایی روی هسته؛ محدودیت -الف

 هایی روی وابسته؛ محدودیت -ب

                                                           
1. Nuclearity 
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 هایی در ترکیب هسته و وابسته؛ محدودیت -ج

 تأثیر )تأثیری که بر مخاطب متن گذاشته خواهد شد(.   -د

درصدد است نظور خواننوده را بوه    « شواهدی»کارگیری رابطۀ به عنوان نمونه، نویسنده با به 

محتوای هسته جذب کند و برای دستیابی به این مشصود، متوسل به بخش مکمل، یعنی وابسته، 

 معیار فوق به شرح زیر است:   4 شود؛ بنابراین، تعریف این رابطه بر اساسمی

محدودیت روی هسته: ممکن است خواننده به انودازۀ نویسونده بوه محتووای واحود       -الف

 باشد؛   هسته اعتشاد نداشته

 کند؛  محدودیت روی وابسته: خواننده محتوای وابسته را معتبر قلمداد می -ب

ی وابسته سبب افزایش محدودیت روی ترکیب هسته و وابسته: در  خواننده از محتوا -ج

 شود؛  اعتماد وی به محتوای هسته می

 شود.  تأثیر: اعتماد خواننده به محتوای هسته بیشتر می -د

شوود؛  مند، برای مطالعۀ پیوستگی متن نیز محسوب مینظریۀ ساختار بالغی روشی نظام     

یل موتن را مسوتشل از   بندی متنی دارد و تحلدلیل آنکه این روش، رویکردی نششی به سازمانبه 

دهد. در این نظریه یک موتن توا آنجوا ویژگوی     دست     میهای واژگانی و دستوری به صور 

باشد )که در قالوب نموودار درختوی ترسویم     پیوستگی دارد که با دیگر عناصر متن رابطه داشته 

یۀ موذکور  شود(. چناننه نتوان بخشی از متن را به دیگر اجزای متن مرتبط ساخت، طبق نظرمی

1این بخش از گفتمان فاقد پیوستگی مشهود خواهد بود. مور
( بر این باورند کوه  1992) 2و پا  

نظریۀ ساختار بالغی با وجود ارائۀ سازوکارهای تحلیل ساختاری گفتمان، نیازمند روابط مفصل 

-یگر بستگی دارد که موجب مها نیز در بسیاری از موارد به قدر  تحلیلاست و تشخیص آن

 بودن آن کاسته شود.  شود از سادگی و کاربردی

 گفتمانتحلیل

ترجموه  « گفتوار  تحلیول »و « کوالم  تحلیل»، «کاویسخن»در زبان فارسی تحلیل گفتمان به  

ای در پوی  رشوته یک گرایش مطالعاتی بین 1970اواسط دهۀ  تا 1960است. از اواسط دهۀ  شده

شناسوی  نگواری، جامعوه  شناسی، قووم هایی چون انسانرشتهمعرفتی در  -علمی تغییرا  گستردۀ

                                                           
1. Moor 

2. Pak 
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شناسوی و سوایر   شناسوی، نشوانه   شناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی و بیان، زبانخرد، روان

اسوت )بهرامپوور:   اجتماعی و انسانی و فرایند تولید گفتار و نوشتار انجام گرفته های علوم رشته

شناس معورو   ای از زباندر مشاله 1952ستین بار در سال نخ« گفتمانتحلیل »(. اصطالح 1378

 انگلیسی، زلیک هریس،
گرایانوه )و   است. زلیک هریس در این مشاله دیدی صور رفته کار به 1

گفتموان را  شناسوان تحلیول   ساختارگرایانه( به جمله و متن دارد. بعد از هریس بسیاری از زبوان 

به اعتشاد این عده تحلیل گفتمان شامل تحلیل زبوان گفتواری،   اند. نشطۀ مشابل تحلیل متن دانسته

هوا و  ها، گزارشها، داستانها و تحلیل متن شامل مشالهها و سخنرانیگوها، مصاحبهومانند گفت

-کرد یا سواختار جملوه و کشوف و    کار گفتمان بیشتر به غیره است. برخی معتشد بودند تحلیل

گفتمان نزد این عده شامل شناخت رابطوۀ  عبار  دیگر تحلیل  پردازد؛ بهتوصیف روابط آن می

شود. مطابق ایون   ها با یکدیگر و نگریستن به کل آن چیزی که نتیجۀ این روابط است، میجمله

شناسانه، دیگر صرفاً با عناصور نحووی   های سنتی زبانتعریف در تحلیل گفتمان برخال  تحلیل

سوروکار   2ترین مبنای تشریب معنا، یعنی زمینۀ موتن عنوان عمدهدهندۀ جمله، به و لغوی تشکیل

فرهنگوی، اجتمواعی،    3عوامل بیرون از متن، یعنوی بافوت مووقعیتی،   نداریم؛ بلکه فراتر از آن با 

گفتمان را چگوونگی تبلوور و    ( تحلیل8: 1379) 4(. فرکال 1378سیاسی ارتباط داریم )همان: 

زبوانی زمینوۀ موتن واحودهای     بانی در ارتباط با عوامل درونگیری معنا و پیام واحدهای زشکل

هوای  زبوانی )زمینوه   زبانی، محیط بالفصل زبانی مربوط و نیز کول نظوام زبوانی و عوامول بورون     

 کند.  اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی( تعریف می

مان در این نظریه به روابط کالمی )روابط گفتمانی، پیوستگی یا بالغی( بین قطعا  گفت     

بینیم آننه در تحلیل گفتمان اهمیوت دارد، بررسوی کوارکرد زبوان،     شود؛ بنابراین میپرداخته می

خواه گفتاری و خواه نوشتاری، است. نکتۀ شایان توجه آن است که زبان عالوه بر ایفای نشوش  

تورین  های فرعی دیگری هم بر عهده دارد. یکی از مهماصلی خود، یعنی برقراری ارتباط، نشش

که ایون  است، نشش ترغیبی آن است؛ چراها که در عرصۀ تبلیغا  نیز مورد توجه قرار گرفته آن

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

                                                           
1. Zelig Harris 

2. Context  
3. Context of Situation 

4. N.Fairclough 
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شود، ییابد که توجه پیام به سمت گیرندۀ پیام باشد و آننه در قالب پیام تولید مامکان طرح می

 سبب گردد گیرندۀ پیام به ارائۀ واکنشی ترغیب شود.

 های گروهی   رسانه

ای است کوه فرسوتندۀ   نسبت جدید است. رسانه وسیلهای بهواژۀ رسانه در زبان فارسی واژه

 پیام به کمک آن معنا و 

حامول   ایعبار  بهتر، رسوانه وسویله   کند؛ بهنظر خود را به گیرندۀ پیام منتشل میمفهوم مد 

پیام از فرستنده به گیرنده است. کتاب، روزنامه، مجله، عکس، فیلم، نووار صووتی و تصوویری،    

(. 10: 1377هوا هسوتند )امیور تیمووری،     هوایی از رسوانه  رادیو، تلویزیون، ماهواره و غیره نمونه

اسوت   mediaاسوت و جموع آن    mediumشدۀ واژه التین  های گروهی اصطالح فارسیرسانه

شوود کوه   طور کلی به وسایلی اطالق موی  به« های جمعیرسانه»(. اصطالح 1390)ساروخانی، 

کنند. در میان وسوایل  یکدیگر استفاده می ها، افکار و انتشال مفاهیم بهمردم از آن برای اعالم پیام

و  ارتباط جمعی، روزنامه برای انتشال اطالعا  در بهترین حالت ممکن، جلب توجوه مخاطوب  

-گوان فرصوتی موی   ها نیز به تبلیو  کننود  ایجاد انگیزه برای مطالعه در جایگاه خوبی است. مجله

هوا ایجواد رغبوت و انگیوزه و سوهولت بورای       بخشند تا یک نام تجاری خلق کنند. هد  مجله

هوای بصوری درسوت و معشوول در جوذب      کارگیری فنوون و روش مطالعه و ایجاد زیبایی با به

شده و تعیین ن دارای صفحا  بیشتر از روزنامه با اهدا  خاص و ازپیشمخاطب است؛ همننی

های گروهی کارکردهوای مختلفوی، ازجملوه فرهنگوی،     اند. رسانهمنبع مورد وثوقی از اطالعا 

گذارنود  سیاسی، اطالعاتی و تفریحی دارند و در دنیای امروز تأثیر شگرفی بر اذهان عمومی می

شووند؛  ها، باورها و معیارهای ملوی محسووب موی   گرگونی ارزشو یکی از عوامل بسیار مهم د

ای را شوکل دهنود و   های مردم جامعوه شده، اندیشه های دقیق و کنترلریزیزیرا قادرند با برنامه

 سوی مشخصی سوق دهند. و ها را به سمت رفتار آن

 آگهی بازرگانی

ت کوه از جانوب فوردی یوا     آگهی، خبری اس»نویسد:  ( در تعریف این واژه می1390معین )

«. ای در روزنامه، مجال  رادیو و تلویزیون انتشار یابود و آن غالبواً جنبوۀ تبلیغواتی دارد    مؤسسه

ای مشصوود خوود را از   گزار به یواری آن در ازای پرداخوت هزینوه    ای است که پیامآگهی، وسیله

-در تعریف آگهوی آموده    رساند. در فرهنگ نفیسیهای ارتباطی به اطالع گیرندگان پیام می راه
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هوا و  اعالن هر مطلب مهمی است که جهوت اشوتهار و اطوالع عمووم موردم بور پارچوه       »است: 

تبلیغا  بازرگانی یکوی از  «. های عامه بنسبانند یا در روزنامه بنویسندکاغذنوشته و در گذرگاه

جلب توجه  توان گفت هر عملی باعثشود. به زبان ساده می محسوب می بارزترین انواع آگهی

شوود؛ البتوه   های تجاری در جامعه گردد، تبلیغا  نامیده موی مردم به محصولی خاص یا فعالیت

خوبی استشبال کنند و در نهایت منجر به خرید محصول مد نظر گوردد.   طوری که مردم از آن به

هوایی   گوید: تبلیغا  بازرگانی تمامی فعالیت( نیز در این راستا می188: 1381محمودی فضلی )

ها موردم  شود تا با نفوذ در آنهای متنی به اطالع مخاطبان رسانیده میوسیلۀ آن پیام است که به

گوذاری بور   ترین هد  تبلیغا ، تأثیرترین و مرکزیرا وادار به خرید کاال یا خدما  کنند. مهم

چیونش  تورین کوارگزاران تبلیغوا  از ترفنودهای زبوانی و      اذهان عمومی مخاطبان است. موفوق 

( معتشدنود  1385گیرنود. سوجودی و نوامور )   ها برای دستیابی به این مهم بهوره موی  ظریف واژه

های داللتی، نام کاال، لوگو )آرم( شعار، متن تبلیغی، گوینده و لحن کالم، طراحان تبلیغا ، نظام

مسوتشیم بور   طور غیر  کنند که بهای طراحی میگونه عنوان شبکه، زمان پخش تبلی  و غیره را به

کننوده   سطب ناخودآگاه ذهن مخاطب تأثیر بگذارند. مبلغان از این عوامل به مثابۀ نیروی ترغیوب 

 کنند.  استفاده می

 ها و روش گردآوریداده

 هوای هوا آگهوی  آن میوان  آوری شود. از آگهی بازرگانی جموع  380برای انجام این پژوهش  

گرفت. این تبلیغا  از میان مجال  فارسوی   آگهی مورد مطالعه قرار 268تکراری حذ  شد و 

و روزنامۀ ایران )مورد توجه آقایان( طوی  بانوان و جوانان(  توجه)مورد خانوادۀ سبز و موفشیت 

موضووع پرتکورار، چوون لووازم خوانگی و       8ها بوه  آوری شد؛ سپس آگهیسال اخیر جمع یک

ن، آرایشوی و بهداشوتی، پوشوا  و    ها، پزشکاها و بیمهالکترونیک، خودرو و خدما  آن، بانک

طوور مکورر در مجوال      ها، تشسیم شد. این مباحوث بوه  خورا ، آموزشی و فرهنگی و خیریه

شوند و از تمایل بیشتر خوانندگان به چنوین موضووعاتی حکایوت دارنود. در تحلیول      چاپ می

یِ ایجادشوده از  های بازرگانی با توجه به نمودارهای درختعملکرد نظریۀ ساختار بالغی در پیام

هوای بازرگوانی بررسوی شود. بورای دریافوت       جمال  و عبوارا  پیوام   روی این روابط، تمامی

های مورد استفاده در این تحشیق و تخمین میزان توجه مخاطبان به هستۀ آگهی اطالعا  و داده

ۀ دانشوجو در محول کتابخانو    100نامه و مصاحبه با تعداد وسیلۀ تکمیل پرسشتالش گردید به 
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 268صور  تصوادفی و بوا در اختیوار قوراردادن تعودادی از      مرکزی )محل مطالعۀ مجال ( به 

)حوداقل مربعوا     OLS 1روش رابطوۀ بالغوی موورد اشواره بوه       7هوای بازرگوانی،   نمونه پیام

افوزار  گیری از نورم شود، با بهره معمولی( که روشی متداول برای برآوردهای خطی محسوب می

SPSS 2 مورد پردازش قورار   3های مشطعیصور  داده شده به آوریبرای آمار و اطالعا ر جمع

هوا یکوی از   ها و نموایش خروجوی  ها و هیستوگرامها، گرا گیرد. تواناییِ زیاد در رسم منحنی

 7اسوت. در ایون رگرسویون،    افزار مذکور بورای اجورای ایون پوژوهش بووده      دالیل انتخاب نرم

-راه-مشکل 9سازی،ممکن 8ای،زمینه پس 7ربطی، 6انگیزشی، 5مل روابط بسطی،شا 4متغیرمستشل،

که میزان تأثیرگذاری بر مخاطبوان بووده اسوت، موورد      12و یک متغیر وابسته 11شواهدی 10حلی،

توان میزان اثربخشی روابوط موتن بور مخاطبوان را     آمده می دستسنجش قرار گرفت. با نتایجِ به

صور  سؤاال  باز و بسوته طراحوی گردیود و روایوی      نامه بهبررسی کرد. گفتنی است پرسش

نامه بوا روش آلفوای کرونبواع تعیوین     نامه با روش اعتبار محتوا و همننین پایایی پرسشپرسش

 گردید.

 ها  تحلیل داده

های بازرگوانی در چوارچوب نظریوه    پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل روابط بالغی پیام 

پردازد. مبنای ثیرگذاری آن بر مخاطبان در جهت نشش ترغیبی زبان میساختار بالغی و میزان تأ

-شوده از سووی آن   ( و روابط بالغیِ ارائوه 1988، 1987این کار پژوهشی، مشالۀ مان و تامسون )

های خطی مختلف هاست. در روش خطی حداقل مربعا  معمولی یکی از پرکاربردترین روش

کنود بهتورین خوط     برآورد مدل است که با حداقل نمودن مجموع مربعا  جمال ، توالش موی  

                                                           
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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ها به شرح زیور بیوان   ها پردازش نماید. ابتدا جدول فراوانی تعداد آگهیرگرسیونی را برای داده

 است: شده
 هافراوانی تعداد آگهی -2جدول

  
 لوازم خانگی

 و الکترونیک

 خودرو

 آنو خدمات 

 ها بانک

 ها و بیمه
 پزشکان

 آرایشی

 و بهداشتی

 پوشاک

 و خوراک

 آموزشی

 و فرهنگی
 جمع هاخیریه

 268 5 11 11 73 26 77 17 48 تعداد آگهی

 

موضووع تشسویم و بورای هور      8های بازرگانی به ها، پیامشدن روابط بالغی متن برای روشن

نموودار درختوی مربووط بوه هور کودام       ها در قالب موضوع یک نمونه انتخاب شد؛ سپس نمونه

 بررسی و تحلیل گردید.

 بانک رفاه کارگران: آگهی 1نمونۀ 

به شرح  6302، شمارۀ 3رفاه کارگران در روزنامۀ ایران، صفحۀ  بانکآگهی  بافت موقعیتی:

 است:زیر آمده 

 (3) هوا، حسواب  تیریو مد فیامکان تعر (2)، (می)سم یمال ۀکپارچی تیریمد ۀ( سامان1) 

صوادره و   یهاچک تیری( مد5) ها،تراکنشی خودکار و دست یبند( دسته4) ها،ییدارا تیریمد

 ،میدر تشوو  یمال وقایع یادآوری( 7)گذاری، هد  و انهیماهبندی امکان بودجه (6واگذار شده، )

حسوابدار خوود    (10)، بانوک رفواه   نترنوت یا دیو با امکانا  جدیادگیری  (9) ،لیمی( ارسال ا8)

 .    دیباش

شوود، از نووع   های متن تبلی  بازرگوانی فووق مشواهده موی    ای که میان بخشساختار بالغی

( تشوکیل  9-2های )( هسته است و جمله1است. در این رابطه، جملۀ )« یساز ممکن و بسطی»

 ( پیداسوت، جملوۀ  2اند. همان طور که در شکل ) ( را بسط داده1یک چرخه را ارائه و چرخۀ )

 ، امکانی در چرخۀ وابسته ایجاد  کرده است.«سازی ممکن»( رابطۀ 10)

 داراالکرام یفرهنگ ۀسسؤ: م2 ۀنمون

شوده در روزناموۀ   سرپرسوت چواپ  آگهی مربوط به حمایت از کودکوان بوی   بافت موقعیتی:

 :6196، شمارۀ 19ایران، صفحۀ 

 ،انود   یمبلغ ۀانیبا پرداخت ماه (3) ،فردا یالفبا (2) ،کودکان است ۀحق هم ،لیتحص (1)

 .میوندیسرپرست بپیب کودکان یلیتحص انیبه جمع حام (4)
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است. ساختار بالغوی آن از  ( تشکیل شده 4-2( و وابسته )1ی فوق از دو چرخۀ هسته )آگه

ای اسوت توا   سرپرست انگیزهتحصیل کودکان بی است. کمک به« سازیانگیزشی و ممکن»نوع 

نمودار درختی این آگهی، به صور  شکل  مبلغی انجام پذیرد.چنین امکانی با پرداخت ماهیانۀ 

 است:   ( رسم شده 3)

 

                                             10-1 

 ممکن سازی       

 بسطی          

                          10               9-2                     1 

 «بانک رفاه کارگران»ابط بالغی آگهی وارة تحلیل روطرح -2شکل 

 

                        4-1        

 انگیزشی          

 

   4-2                  1   

 ممکن سازی                    

 

           1                 4-3 

 وارة تحلیل بالغی مؤسسۀ فرهنگی داراالکرامطرح -3شکل
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  Hybridآموزشگاه هیبرید: 3 ۀنمون

در  شوده  ، چواپ دیو ریبآموزشوگاه ه آگهی مربوط به خودما  آموزشوی در   : یتیبافت موقع

 :6196: 9روزنامۀ ایران، صفحۀ 

 (3)ی، بو یآمووزش ترک های آموزشی به صور  دهندۀ دورهارائه (2( آموزشگاه هیبرید، )1)

  .نیآموزش در کالس + آموزش آنال

در مثال فوق دو چرخه تحوت   .است یاز نوع بسط یآگه نیشده در ا هاستفاد یِبالغ ۀرابط   

ای کوه میوان ایون دو    شوود. رابطوه  ( مشاهده موی 2-3( و چرخۀ وابسته )1عنوان چرخۀ هسته )

است؛ زیرا در رابطۀ مذکور چرخۀ وابسته با ارائۀ اطالعا  « بسطی»چرخه برقرار است، از نوع 

نظر را بیان کنود و  درصدد است تا خدما  آموزشی مد و توضیحا  بیشتر دربارۀ چرخۀ هسته 

سازی در آمووزش اسوت،   بدین طریق اعتماد خواننده را به محتوای چرخۀ هسته که همان آسان

 ( است:  4وارۀ آن به صور  شکل )افزایش دهد. طرح

 

                   3-1 

      

 بسطی           

                                  3-2                  1 

 «آموزشگاه هیبرید»وارة تحلیل روابط بالغی آگهی طرح -4شکل 

 : دکتر مریم فروغی 4نمونۀ 

شده مربوط به خدما  پزشکان اصفهان در مجلۀ خانوادۀ سوبز،   آگهی چاپ: یتیبافت موقع

 :516شمارۀ 

   .زریل( 4) ،مو( 3)پوست،  (2) ،دیتر بمانخود جوان یهاوسال سن از هم (1)

. هموان  اسوت  «ربطی و یزشیانگ» ،فوق شده  یمتن تبل یریگسبب شکلرابطۀ بالغی که    

 سوازی اسوت و  آید و درصدد اعتمواد  ( انگیزشی به شمار می1شود، رابطۀ )طور که مشاهده می
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وارۀ تبلیو  دکتور موریم فروغوی     طرحشود.  ( محسوب می1( توضیحی برای رابطۀ )2-4روابط )

 ( است:  5شکل )

                                  4-1 

 انگیزشی                               

     4-2                    1 

 ربطی                                          

 

                       4                     3                     2 

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

    Cinereه نریشامپو س: 5نمونۀ 

 522آگهی مربوط به موضوع بهداشتی در مجلوۀ خوانوادۀ سوبز بوه شومارۀ      بافت موقعیتی: 

 است:چاپ شده 

فاقود پوارابن     (3)، دیخواهیهمان است که م نرهی( شامپو س2) د،یانتخاب کن نانیبا اطم (1)

 شوامپو ضود  ( 6) سبز،یچا فرو  وپیشامپو گر (5) مو، ۀکنندتی( شامپو تثب4)ی، اهیگ أبا منش

 ،موو  ۀدهنود شوامپو حجوم  ( 9)موو،   زشیو ضد ر یتتشوی شامپو (8آووکادو، ) شامپو (7) ،شوره

 .گندم ۀجوان ۀنیشامپو پروتئ( 10)

 و «بسوطی » روابوط  تووان بوه آن اشواره کورد،    موی کوه در موتن فووق     یبالغ روابطازجمله 

( برقورار اسوت، از   2-3( و چرخۀ )1ای که میان چرخۀ )است. به این ترتیب، رابطه «شواهدی»

اسوت؛ سوپس    ( شرح الزم را برای مخاطب پیام فراهم آورده3-2چرخۀ ) است و« بسطی»نوع 

میان این چرخه و « شواهدی»( درصدد برقراری رابطۀ 4-10کارگزار تبلی  فوق با طرح چرخۀ )

شوود؛ زیورا بوا    ( است. در این رابطه انواع متنوع شامپو بر اساس نیاز مخاطب بیان می2چرخۀ )

وارۀ مربووط بوه ایون    طورح  سازی در مخاطب برای خرید کاال است.چنین عملی درصدد اعتماد

 ( است:  6صور  شکل )نوع به 
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                                                                 10-1       

 بسطی   

 3-2                      1 

 شواهدی                             

  2                  10-4 

 «نرهشامپو سی»وارة تحلیل روابط بالغی آگهی طرح -6شکل

 خودرو رانیا یقطعات اصل :6نمونۀ 

هوای ایوران خوودرو،    آگهی زیر برای تبلی  خریدنِ قطعۀ اصل از نمایندگی: یتیبافت موقع 

 است: 6231، شمارۀ 6شده در روزنامۀ ایران، صفحۀ  چاپ

( 4، )خودما   نیقطعا ، تضوم  نیمأت( 3، )دیبخر اصل( 2( قطعۀ تشلبی، استشبال خطر، )1)

 . خودرو رانیا

هسوته را   ۀ( حکوم چرخو  4) ۀاست. چرخو  «یانهیزم پس» یبالغ ۀرابط یفوق حاو ۀنمون   

 ( به 1-3) ۀدارد و چرخ

وارۀ آن در افزایود. طورح  یهسته مو  ۀبه چرخ ی راانهیزم اطالعا  پس ،وابسته ۀعنوان چرخ

 است: ( به صور  زیر آمده7شکل )

                          4-1        

 پس زمینه ای 

 

                         4                      3-1 

 «قطعات اصلی ایران خودرو»وارة تحلیل روابط بالغی آگهی طرح -7شکل 
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  SAMSUNG : گوشی موبایل سامسونگ7نمونۀ 

های موبایول سامسوونگ،   آگهی زیر مربوط به خدما  پس از فروش گوشیبافت موقعیتی: 

 است:   340شمارۀ  ، به2جلۀ موفشیت، صفحۀ شده در مچاپ

 یم کوه گوشو  وچطور مطموئن شو  (2؛ )دیکن یریشگی، از بروز خسار  پشتریب یبا آگاه( 1)

بعود از   #06# یریگبا شماره( 3؛ )شودیم یسامسونگ من مشمول خدما  پس از فروش اصل

 یحل بعود  راه( 4؛ )دیو منتظر باش دیکن امکیپ 300042132 ۀشمار یبرا IMEIشدن کد  ظاهر

خوود   یگوشو  IMEIو کد  دیریتماس بگ 0214212 ۀکه با مرکز تماس سامسونگ به شمار نهیا

 سامسونگ   (5؛ )تا به شما پاسخ دهند دیما بخوان نیمسئول یرا برا

 انیو م ۀرابطو  واسوت   شده لی( تشک1-4( و وابسته )5هسته ) ۀفوق از از دو چرخ یآگه    

 و در دستگاه مطورح  یگونه که ابتدا خسار  احتمال نیاست. بد «یحل راه-مشکل» نوع زها ا آن

 است:آمده  (8شکل ) درآن  ۀوارطرح شود.یسپس پاسخ آن داده م

       5-1 

 راه حلی-مشکل

 

                               4-1                 5 

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

 : کفش شعله 8نمونۀ 

شود که به شورح   مربوط می 522آگهی پوشا  به مجلۀ خانوادۀ سبز، شمارۀ  :یتیبافت موقع

 زیر است:

 دیو کنیاحسواس مو   ،و راحت سبک( 2) ؛رانیدر ا یکفش و صندل طب ۀکننددیتول نیاول( 1)

کفش شعله  دنیکه با پوش میسال سابشه و تجربه ادعا دار 30بعد از  (3؛ )دیرویبا جوراب راه م

 .شوندیهرگز خسته نم تانیتحر  پاهاو پر تیفعالپر یروزها انیدر پا
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عنوان  ( به3( و )2) یها( هسته و چرخه1) ۀند از: چرخا در مثال فوق سه چرخه که عبار 
طوور کوه    است. همان «یزشیانگ»از نوع  (3-2) یهاچرخه انیم ۀشود. رابط یوابسته مشاهده م

احسواس سوبکی و راحتوی در هنگوام      انیو ( درصودد اسوت بوا ب   2-3) ۀچرخ ،شودیمشاهده م
 آن است:وارۀ ( طرح9ای برای خریدن کفش ایجاد کند. شکل )پوشیدن کفش انگیزه

             1-3        

 انگیزشی 

                               3-2                   1 

 «کفش شعله»وارة تحلیل روابط بالغی آگهی طرح -9شکل 

   BITRON ترونیاتو پرس با: 9نمونۀ 

شوده در مجلوۀ   از موضووع لووازم خوانگی و الکترونیوک، نوشوته      ریز یگهآ: یتیموقعبافت 

 است:، انتخاب شده 521خانواده سبز، به شمارۀ 
اتوو پورس موجوود در     نیتور بزرگ (3) ی؛پنل حس یدارا( 2( اتو پرس جدید بایترون؛ )1)
 ی.ماه گارانت 24 (4) ؛بازار

شوود. دو  ها مشاهده میمیان چرخه« انگیزشی»و« بسطی» در متن آگهی فوق دو نمونه رابطۀ
اسوت؛ زیورا در    «بسوطی »( از نووع  2-4( و چرخۀ وابسته )1چرخه تحت عنوان چرخۀ هسته )

اطالعا  و توضیخا  بیشتر دربارۀ چرخوۀ هسوته درصودد     چرخۀ وابسته با ارائۀ مذکور ۀرابط
 از نووع  (3( و )4هوای )  نظر را بیان کند. رابطوۀ میوان چرخوه   های محصول مد است تا ویژگی

خواهد توجه بیشتر مخاطب شود، این دو چرخه میاست. همان طور که مشاهده می «انگیزشی»
مندان خرید آن ای در میان عالقهجلب و انگیزه ترین اتو در بازار ایرانین و جدیدتررا به بزرگ

 است:وارۀ آن ترسیم شده ( طرح10ایجاد کند. در شکل )

4-1 

 بسطی                    انگیزشی

           4-2                       1                 4-3 
 «اتو پرس بایترون»وارة تحلیل روابط بالغی آگهی . طرح10شکل 
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 نئودرم محصوالت  :10نمونۀ 

بهداشتی در مجلۀ خوانواده   _در زمینۀ محصوال  آرایشینئودرم محصوال  بافت موقعیتی: 

 به چاپ رسیده است: 523سبز، شمارۀ 

( رفوع خشوکی پاشونۀ پوا، آرنوج، زانوو و       4( ترمیم و )3بازسازی، ) (2) ،نئودرم کرم پا (1)

موورد   (8) باتر؛( گلیسیرین وشی7) سالیسیک اسید؛ (6) عصارۀ حنا و نعنا؛ (5)قوز  پا حاوی:

 ایران. تایید انجمن داروسازان

( بوه  3-7( و )2هوای ) ( هسوته و چرخوه  1اند از: چرخۀ ) در مثال فوق دو چرخه که عبار 

 عنوان وابسته مشاهده      

اسوت؛ زیورا در ایون قسومت     « بسوطی »( از نوع 2-7( و )1های )شود. رابطۀ میان چرخهمی

( اطالعا  بیشتری درموورد آن در  2-7های )دهد و چرخه( پیشنهادی ارائه می1رابطه، چرخۀ )

دهد. طی این رابطه بخش وابسته به عنوان مکمل بخش هسته، یعنوی  اختیار خوانندگان قرار می

است؛ زیورا بوه مخاطبوان    « انگیزشی»( از نوع 8کنند. در پایان، چرخۀ )(، نشش ایفا می1چرخۀ )

دهد تا با اطمینان بیشتر از محصول استفاده کنند؛ چون از سوی انجمن مطمئنی موورد  ه میانگیز

 ( است:  11وارۀ آن به صور  شکل )است. طرحتأیید قرار گرفته 

 

8-1 

 انگیزشی                    ربطی                                 

 

            8             4-2                 1                  7-5 

 

                                                 7                   6                      5 
 «کرم پا نئودرم»وارة تحلیل روابط بالغی آگهی . طرح11شکل 

 

   های بازرگانی در جدول زیر ذکر شده است:فراوانی روابط موجود در آگهی
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 در آن روابط موجود یو فراوان هاینوع آگه -3جدول 
 روابط

 نوع آگهی
 جمع شواهدی راه حلی-مشکل ممکن سازی پس زمینه ای ربطی انگیزشی بسطی

 63 0 2 3 2 2 21 33 الکترونیک–لوازم خانگی

 19 0 0 0 1 2 8 8 خودرو و خدما  آن

 103 1 0 2 0 27 16 57 بیمه ها-بانک ها

 30 0 1 0 1 5 0 23 پزشکان

 120 24 1 5 0 4 36 50 بهداشتی-آرایشی

 14 0 0 0 0 0 7 7 پوشا  و خورا 

 17 0 0 3 0 2 5 7 فرهنگی–آموزشی

 15 0 0 5 0 0 5 5 ها خیریه

 381 25 4 18 4 42 98 190 جمع

 
 متغیرها -4جدول

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 

 بسطی

0 Enter 

 انگیزشی

 ربطی

 ایزمینهپس

 سازیممکن

 حلی راه-مشکل

 شواهدی

a. All requested variables entered 
b. Dependent Variable 

متغیر مستشل  7شده تعداد شود، در رگرسیونِ انجامگونه که در جدول باال مشاهده میهمان 

حلی و شوواهدی و  راه-سازی، مشکلای، ممکنزمینهروابط بسطی، انگیزشی، ربطی، پسشامل 

 دهد، وجود دارد. ها را نشان مییک متغیر وابسته که میزان تأثیر روابط در مخاطبان آگهی
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 1.000 1.000 . . 

 

ای ریاضوی و تحلیول آن میوان متغیرهوای     دنبال برآورد رابطوه ها همواره به نودر رگرسی  

های متغیرهای مذکور کمیّت ضورایب  کمک داده مستشل و وابسته هستیم؛ به طوری که بتوان به

داریِ کول مودل   دست آورد. شیوۀ کار رگرسیون به این صور  است که ابتدا بایود معنوی   را به

تک ضرایب متغیرهای مستشل بررسوی  داری تکمورد آزمون قرار گیرد و سپس معنیرگرسیون 

 شود.

بسوتگی   دهد دو ضریب هوم شود، نتایج نشان میگونه که در جدول باال مشاهده می همان   

وسیلۀ رگرسیون آن  توان بهچندگانه و ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که می

آمده برای این دو ضوریب گویوای آن    دستهستند. در عمل، مشدارِ به 1برابر با  را توضیب داد(،

درصد تغییرا  متغیر میزان تأثیر روابط در مخاطبان تبلیغا  از طریوق رگرسویون    100است که 

آموده خطوای    دستدهند با توجه به مشدارِ بهاست. افزون بر این، نتایج نشان می شرح داده شده

 یزان پراکندگی نشاط حول خط رگرسیون فضای دوبعدی، صفر است.معیار تخمین، م
 

 تحلیل واریانس -5جدول 

Model 
Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig 

 

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 

منظور بررسی قطعیت وجود رابطۀ خطوی   جدول باال حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به   

داری کول مودل رگرسویون    های آماری آزمون معنیبین متغیرهای مستشل و وابسته است. فرضیه

 صور  زیر است:به 

{
𝐻0: رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد

𝐻1: رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد
} 
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درصد است؛ بنوابراین   5با توجه به اینکه خطای معیار تخمین در رگرسیون مذکور کمتر از 

همننین میوزان پسوماند رگرسویون برابور بوا       شود؛بودن رابطۀ دو متغیر پذیرفته می فرض خطی

 دهد. های نامتناسب در رگرسیون را نشان میودنداشتن دادهصفر است. این امر، وج

 
 های بازرگانیمیزان تأثیرگذاری روابط بر مخاطبان آگهی -6جدول 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 4.440 .000  . . 

 . . 018.- 000. 024.- بسطی

 . . 390. 000. 962. انگیزشی

 . . 683. 000. 2.199 ربطی

 . . 017. 000. 664. ایزمینه پس

 . . 061.- 000. 825.- سازی ممکن

 . . 274. 000. 10.460 راه حلی-مشکل

 . . 244. 000. 835. شواهدی

 گیری بحث و نتیجه

ای پیوستگی و انسوجام آن اسوت. توا اموروز،     ترین عناصر در ساختار هر نوشتهیکی از مهم

های بسیاری در خصوص تعریف، تحلیل و ارزیابی انسجام متنی ارائوه شوده اسوت. ایون     طرح

پردازد؛ پژوهشی در متوون  های دستوری و واژگانی میتحشیق به تحلیل متن، مستشل از صور 

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

بررسی خطاهای انسجامی در نگارش انگلیسی زبان آموزان ایرانی صور  پذیرفته، که نشوان از  

هایشوان بوه یکودیگر اسوت؛ در     دهنودۀ موتن  ناتوانی آنان در پیوند دادن منسجم اجزای تشوکیل 

هوایی از آن  گونه که نمونهتحشیشا  خارجی انسجام متنی در متون علمی، خبری و رسانه، همان

در پیشینه تحشیق ذکر شد، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. روابط به کوار گرفتوه شوده، در    

-هستند؛ همننین نوع روابط بستگی به انتخاب متن متفاو  است. متن آگهی این متون، مفصل

ت ای در تحشیشا  خارجی، انتخاب شد.شوناخ های بازرگانی به دلیل همسو بودن با متون رسانه
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-های فارسی نشان دهندۀ همسویی با این متون است؛ به نظر موی آمده درآگهی روابط به دست

هوای زبوان انگلیسوی اقتبواس     های بازرگانی در زبانِ فارسی از آگهیرسد متنِ بسیاری از آگهی

بردن به کارکرد زبان در شده است؛ که به پژوهش بیشتر در این زمینه نیازمنداست. به منظور پی

های به دست آمده، موورد بررسوی قورار    های بازرگانی در رابطه با پیوستگی متنی، دادهن پیاممت

 گرفت.

های تحشیق، از میوان روابوط ذکور شوده در نظریوۀ سواختار بالغوی موان و         با توجه به یافته

های بازرگانی در مجال  خانوادۀ سبز، موفشیت و روزنامه ایران، روابطی چون تامپسون در  پیام

، «اهدیوشو » و «راه حلی-مشکل» ، «سازی ممکن»، «ایزمینه پس»، «ربطی»، «انگیزشی»، «بسطی»

کارگیری حجم زیوادی از روابوط بوه سومت روابوط بسوطی و انگیزشوی        نمود بیشتری دارد. به

است، وجود چنین روابطی در تبلیغا  بازرگانی، امکوان مطالعوۀ آن بور اسواس     اختصاص یافته

ای که با گونهاست؛ به وبسن، بویژه با تمرکز بر نشش ترغیبی زبان فراهم کردهنظریۀ ارتباطی یاک

توان به ساختاری دست یافوت کوه بوه شوکلی     کاربستن این نظریه در تحلیل متن تبلیغا  میبه

باشود. پیوام تبلیغوا  اگور بنوا بوه       سوی مخاطب گیری پیام به دهندۀ نحوۀ جهت مند نشانروش

ای بورای   مناسب با احوال او و درخور موضوع انتخواب شوود، انگیوزه    مشتضای حال مخاطب و

شود؛ همننین کارگزاران تبلیغوا  بوا توجوه بوه هود       در  و توجه مخاطب به هستۀ پیام می

اند؛ بودین منظوور عمودۀ    های بازرگانی برای مخاطب ارزش زیادی قائل شدهخود، در متن پیام

آموده، میوزان    دسوت نین بور اسواس برآوردهوای بوه    ها به سمت مخاطب گرایش دارد. همنپیام

صور  سؤاال  باز و بسوته بوا    نامه بهکارگیری از پرسشاثربخشی روابط متن بر مخاطبان با به

نامه با روش آلفای کرونباع؛ در  کشوش دو رابطوۀ   روش اعتبار محتوا و همننین پایایی پرسش

درصود افوزایش در روابوط بسوطی و      1 ازای طوری که بوه سازی منفی است؛ به بسطی و ممکن

هوا  درصد میزان تأثیر آن بور مخاطبوان آگهوی    0.61و  0.18ترتیب سازی شاهد کاهش به ممکن

هوای بازگوانی در مخاطبوان توأثیر     سازی در پیوام هستیم. در واقع افزایش روابط بسطی و ممکن

نیسوت، امکوان دارد توا هوم     منفی ایجاد کرده است. کاربرد اصطالحاتی که مخاطب با آن آشونا  

حس کنجکاوی او را برانگیزد و او را  به خرید کاال و استفاده از خدما  تشویق کند و هوم از  

کوردن مخاطوب از وضوعیت علموی     دهندۀ کاال و آگواه کردن مواد تشکیلتأثیر کالم بکاهد. بیان

جموال  توصویفی و   های جدید، های مبهم علمی و فنی، انتخاب واژهمحصول، استفاده از واژه
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های بازرگوانی اسوت؛ همننوین    کارگیری ساختارهای پینیده، ازجمله موارد بسط روابط پیامبه

حلوی و شوواهدی،   راه -ای، مشکلزمینهدرصد افزایش در روابط انگیزشی، ربطی، پس 1ازای به

بوان  درصود میوزان توأثیر بور مخاط     0.24و  0.27، 0.02، 0.68، 0.39ترتیوب  شاهد افزایش بوه  

تر برقرار کرده و بر تر و سریعتبلیغا  هستیم. ساختارهای کوتاه و ساده با مخاطب ارتباط آسان

سازی، بر مخاطبان متن کارگیری دو رابطۀ بسطی و ممکنمیزان تأثیر پیام آگهی افزوده است. به

ی بور مخاطبوان   گذارد و استفاده از دیگر روابط تأثیرا  مثبتو های بازرگانی تأثیرا  منفی میپیام

دارد. از طرفی رابطۀ بسطی نسبت به روابط دیگر دارای فراوانی بیشتری اسوت؛ بنوابراین شواید    

تواند بر مخاطبان تأثیر منفی بگذارد. اگرچوه بوه   بتوان گفت استفادۀ بیش از حد از این رابطه می

بی بور مخاطبوان   توانود توأثیرا  مطلوو   رسد استفاده از سطب معشولی از رابطۀ مذکور مینظر می

هوا کوه معتشدنود اسوتفادۀ بیشوتر از      ایجاد کند. از سوی دیگر برخال  عشیدۀ طراحان این آگهی

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

 کارگیری نامتعار  از روابط در جذب مخاطبان اثورا  منفوی داشوته اسوت؛ بنوابراین پیشونهاد      

های بازرگانی همواره با مد نظر قراردادن ایون روابوط و سونجش میوزان     شود طراحان آگهی می

کواربرد  هوا اجتنواب کننود.    کارگیری بعضی از روابط در آگهیها بر مخاطبان، از تعدد بهتأثیر آن

مالموت و   ،گوویی هودهیموجب ب یبازرگان های امیگسترش سخن در پ یبرا یفراوان روابط بسط

 .  دکاهیبر مخاطب م امیپ ریکالم و تأث ییبایشود و از زیمخاطب م یِدلزدگ

 نامهکتاب

 های آموزشی. شیراز: ساسان.(. رسانه1377امیرتیموری، محمدحسن ) -1

کتاب مجموعه مشاال  گفتموان  « درآمدی بر تحلیل گفتمان(. »1378علی ) بهرامپور، شعبان -2

 تهران: فرهنگ گفتمان. و تحلیل گفتمانی، به اهتمام محمدرضا تاجیک. 

-ای و تغییر نگورش مخاطبوان: رویکوردی روان    تبلیغا  رسانه(. »1381پورکریمی، جواد ) -3

 فصلنامه پژوهش و سنجش صدا و سیما. تهران: انتشارا  سروش.«. شناختی بر تبلیغا 
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 شارا  دانشکدۀ صدا و سیما، چاپ دوم.تهران: انت

 شناسی ارتباطا . تهران: اطالعا .  (. جامعه1390ساروخانی، باقر ) -5
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Abstract 

Rhetorical structure theory is a scientific approach that has emerged in linguistic-

computational 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. 
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