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 چکیده
کاررفته براي اقناع مخاطب در هاي بههاست که آیا در ایدئولوژيگویی به این پرسشرو، در پی پاسخپژوهش پیش

شود؟  بازنمایی میشود؟ زبان اقناع در این متون چگونه  اي، میان مخاطبان زن و مرد تفاوت دیده میتبلیغات روزنامه
ها را به خرید کاال ترغیب  یابد که سبب اقناعشان گردیده و آنچه ایدئولوژي یا پیامی به مخاطبان انتقال می

  ) بررسی شده1949هاي آن بر اساس مدل هاولند ( تحلیلی انجام شده و داده-نماید؟ این تحقیق به روش توصیفی می
هاي مختص به زنان، نظیر زیبایی، ا طرح و تأکید بر برخی از ویژگیاست. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ب

هاي خاص مردان نظیر تناسب اندام، وجهه و مقبولیت اجتماعی، آراستگی، کدبانوگري و همچنین برخی ویژگی
ز گردند. ا ها، مخاطبان به خرید محصول ترغیب می کنندگی در متون اقناعی روزنامهپذیري و نقش تأمینمسئولیت

قابل این رو نقش جنسیت در ساختار متون اقناعی مربوط به تبلیغات و تجارت در زبان فارسی بسیار اثرگذار و غیر
تر مردمحور هستند. گفتنی است در این ها مبین این واقعیت است که متون اقناعی تبلیغاتی بیش انکار است. یافته
نمایی و ی نظیر استعاره، بینامتنیت، داللت ضمنی، بزرگشناختی خاصهاي ادبی و ابزارهاي زبان متون از صورت

 شود. جناس براي انتقال مفاهیم مورد نظر و جلب توجه مخاطب به کاالي تبلیغی با توجه به جنسیت استفاده می
 روزنامه، جنسیتاقناعیانتقادي، ایدئولوژي، اقناع، متونگفتمانتحلیل واژگان کلیدي:

 
 مقدمه-1      

انسان با کمک زبان به بیان بوده است.اي جهت برقراري ارتباط براي برآوردن نیازهاي بشر همواره وسیلهزبان 
تاثیر قرارداده تاثیر قرارگرفته و دیگران را نیز تحتها، نیازها و احساساتش پرداخته است. توسط آن تحتخواسته

 براي رسیدن به اهداف خود متاثر ساخت. تحلیلتوان دیگران را  است. چرا که زبان ابزاري است که با آن می
هاي  کاررفته در پیام، روشی نوین براي پژوهش در متون ارتباطی است که براي شناخت پیام و معنی به1گفتمان

 گرایان با ارائه پردازد.نقش هاي مختلف می کاربرد زبان در بافت ارتباطی کاربرد یافته است. این حوزه مطالعاتی به
گفتمان و از جمله مباحث چشمگیر در حوزة تحلیلد.داننمی» زبان به هنگام کاربرد«گرایانه گفتمان را ی نقشتعریف

ترین  گفتمان و به عنوان یکی از اساسی اقناع بخشی از تحلیلباشد. می 3بحث اقناع 2انتقاديگفتمانتحلیلخصوص به

1- Discourse analysis 
2-Critical discourse analysis 
3 -  Persuasion 
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گیرد و به معناي  ها مورد استفاده قرار می در بسیاري از حوزه باشد که هاي برقراري ارتباط می ترین جنبه و کاربردي

، نوعی از عرضه و تقاضاي محصول در دنیاي 4قانع کردن، تحت سلطه قراردادن و سازمان بخشیدن است. تبلیغات
کنندة محصول با ارائه محصول خود به مخاطب، درصدد ترغیب مخاطب به گردد که عرضه تجارت محسوب می

باشد. بدین منظور تولیدکنندگان کاال و خدمات از تبلیغات گیري از محصول در جهت کسب سود میهخرید و بهر
هاي کالمی و غیرکالمی در گیرند. آنها از انواع مختلف تکنیک به منظور تشویق مخاطب به خرید محصول بهره می

پیدا کرده است، براي جلب توجه تبلیغات که امروزه تنوع بسیاري هم در حوزه هاي نوشتاري، صوتی و تصویري 
 کنند.  مخاطب استفاده می

اي با توجه به جنسیت هاي اقناع مخاطب در تبلیغات روزنامهکند که شیوه پژوهش حاضر این مسئله را دنبال می
کار گرفته شده براي انتقال زبانی و فرازبانی به هايمخاطب چگونه است؟ این پژوهش بر آن است تا استراتژي

که در این هاییولوژي در تبلیغات تجاري را مورد بررسی قرار دهد و نقش و کارکرد جنسیت و همچنین تفاوتایدئ
هاي اقناع به بررسی و مطالعۀ بار تحلیل شیوهدر نوع تبلیغات براي مخاطبان زن و مرد وجود دارد را آشکار نماید و

انی بدون استثناء در شرایطی ناچار به قبوالندن نظر و هر انساي بپردازد.ایدئولوژیک موجود در تبلیغات روزنامه
تولیدکنندگان کاال و گردد. موثرترین راه براي رسیدن به این هدف، اقناع طرف مقابل است.  عقیدة خود به دیگران می

ه اي تخصصی و فنی تبدیل شدگیرند که اکنون به عرصهخدمات در جهان امروز، همواره از تکنیک تبلیغات بهره می
-هایی توسط برخی محققان انجام گرفته و نتایج ارزندهدر مورد تبلیغات در تلویزیون و رادیو پژوهشتاکنون  است.

ها، صوت و گفتار براي اقناع مخاطب بهره اي بدست آمده است؛زیرا در این گونه تبلیغات از تصویر، شخصیت
اي فقط از نوشتار و تاثیرگذارتر باشد؛اما در مورد تبلیغات روزنامهگیرند و شاید فرآیند اقناع در این موارد بسیار  می

تواند نتایج جالبی را  هاي اقناع مخاطب در این مورد میتوان براي تبلیغ بهره برد. لذا بررسی شیوه عکس می
-طبقه دربرداشته باشد. به ویژه این که در این پژوهش تبلیغات از نظر نوع مخاطب و متناسب با جنسیت مخاطب

گیري از کاال و خدمات جهت بهرهبراي تولیدکنندگان تواند شود. نتایج این پژوهش همچنین از یک سو می بندي می
هاي اقناع و ارائۀ بهتر محصوالت به مشتریان حائز اهمیت باشد و از سوي دیگر براي مردم جامعه که انواع شیوه

تر شود تا هنگام خرید و استفاده از محصوالت، بهتر و راحتکنندگان کاال و خدمات هستند نیز مفید واقع مصرف
 رو جا دارد که به آن پرداخته شود. گیري نمایند. از اینتصمیم

است. توصیفی  -ژوهش از نوع تحلیلیاي و روش پها به صورت کتابخانهگردآوري دادهدر جستار حاضر،      
جم، کیهان، خبر پنج روزنامۀ همشهري، ایران، جامو مشخصاً  االنتشارهاي کثیرهاي منتشره در روزنامهها از آگهی داده

-بندي شده و براساس هاي موجود در آنها بر اساس مخاطب زن و مرد طبقهآگهیاند. متن آوري شدهورزشی جمع

روز  10ت بدین منظور به مدگیرند.  ) مورد ارزیابی قرار می1949( 5هاي اقناع مخاطب بر اساس الگوي هاولندشیوه

4 - Advertising 
 
5 -  Hovland 
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ها پیکرة زبانی تحقیق ها جمع آوري و انتخاب شده اند. این آگهیهاي تبلیغی موجود در این روزنامهکلیۀ آگهی
 حاضر را تشکیل داده اند.

 
 پیشینه-2

اقناع، تبلیغات و جنسیت در دو در این قسمت، تحقیقات انجام گرفته در راستاي موضوع پژوهش به ترتیب در خصوص 
 شوند. معرفی میمطالعات ایرانی و غیرایرانی بخش 

 
 مطالعات ایرانیان 2-1

-داند که بهاي می است و آن را پدیده فرآیند اقناع پرداخته بررسیبه » اقناع و برخی تدابیر آن«)در مقالۀ 1383پور ( باغینی

گیري و  وناگون سخن بر شکلشد و بحث قدرت را پدید آورد. همچنین ساختارهاي گ توان بر ذهن چیره وسیلۀ آن می
بیان » اقناع، غایت ارتباطات«) در مقالۀ 1383ساروخانی (باشند. هاي ذهنی و نمودهاي اجتماعی موثر می تغییر مدل

هاي بسیار  اي گرفته و هزینه هاي عظیم رسانه اي است. دستگاه دارد که اقناع غایت هر ارتباط، اعم از انسانی یا رسانه می
این فرآیند درحد  گاه که شود و آن در پایان نتیجۀ نهایی با میزان اثرگذاري بر برخی مخاطبان سنجیده میشود و  صرف می

) به بررسی رابطۀ فرهنگ با تبلیغات 1383نامۀ میرشاهی ( پایانپذیرد. شود اقناع صورت می پذیرد، گفته میاعلی تحقق می
المتونی  به مسأله تبلیغات تجاري و معرفی روابط بینتولید فرهنگنقش تجاري در باز نامه است. وي در پایان پرداخته

 است. تبلیغات تجاري تلویزیون به عنوان رویکردي براي خلق معنا و اثرات متقابل تبلیغات و فرهنگ پرداخته
محوریت تبلیغات تجاري(با تبلیغاتتحلیل کاربردشناختی زبانارشد خود به کارشناسینامۀ در پایان)1390کهنگی (کنکوه
غیرمستقیم، انجام گفتاري گفتاري و مفروضات آن، به ویژه کنشاین تحقیق در چارچوب نظریۀ کنشپرداخته است. )مترو

غیرمستقیم در تأثیرگذاري گفتاري تجاري و نقش کنشگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی زبان تبلیغات
انتقادي به  –این مطالعه، رویکردي شناختیدارد که،  نامۀ خود بیان میپایان )در1391قانع (تبلیغات و اقناع مخاطب است.

استعاره مفهومی موجود در تبلیغات تلویزیون ایران است و هدف از آن، تنها شناسایی استعارات مفهومی در زبان تبلیغ 
زبانی پیام هم  گاهی بافت غیرها در ترغیب مخاطب و جذب مشتري مورد تأکید است که  گذار آن نیست. بلکه نقش تأثیر

مقایسۀ ساختار تیزرهاي تبلیغاتی پخش شده از سیماي در پژوهشی به ) 1391میرانی (آید. در این زمینه به کمک می
شناخت  تحقیقهدف این پرداخته است. المللیتبلیغات هاي بینجمهوري اسالمی ایران با تیزرهاي منتخب جشنواره

اتی پخش شده از سیماي جمهوري اسالمی ایران از طریق مقایسۀ تعدادي از تیزرهاي وضعیت ساختاري تیزرهاي تبلیغ
بررسی نامۀ خود به ) در پایان1392انتظاري ملکی (المللی تبلیغات است.  هاي بین ایرانی با تیزرهاي منتخب جشنواره
معناشناختی به بررسی نظام -رویکرد نشانهاین تحقیق با استفاده از پرداخته است.  کارکرد القایی نظام گفتمانی تبلیغاتی

ها از هاي تبلیغاتی مربوط به بیلبوردها، مجالت و رسانههایی از گونهگفتمانی تبلیغات پرداخته است. بر این اساس، نمونه
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 هايمورد از نمونه 138بندي شد، سپس، هاي اینترنتی استخراج و براساس کارکردهاي گفتمانی مورد جستجو طبقهسایت

 نامه وارد شد.برتر در این پایان

پرداخته و به نتایج زیر دست یافته است:  نقش جنسیت بر روي گونۀ گفتاري زبان در جامعه ) به بررسی1374فر (نوشین
هاي جنسیتی در این زبان غالباً رسد که تفاوت هاي مختصري که در زبان فارسی صورت گرفت به نظر میدر بررسی

هاي مالحظه باشند اما اکثر تفاوتبته کلمات و عبارات خاصی وجود دارند که وابسته به جنسیت میناخودآگاه است. ال
شده در زبان فارسی فرازبانی بوده و غالباً چنان جزئی و کوچک هستند که اغلب مردم اصالً از آن آگاهی ندارند. در کلیۀ 

اجتماعی، گروه قومی و ظر گرفتن عوامل دیگري نظیر طبقۀ اند معلوم شده است که با در نمواردي که تاکنون بررسی شده
تر به گونۀ معیار یا استاندارد بهره جویند.عسگري هاي نزدیکدهند از صورتسن، زنان همواره بیش از مردان ترجـیح می

هاي زبانی تنوع ) با طرح این فرضیۀ که در گفتار فارسی زبانان تهرانی، گوناگونی و تفاوت آوائی وجود دارد. این1375(
هاي الزم به این دهد و با انجام بررسیهاي غیرزبـانی جنسیت، تحصیـالت، سبک و سن همبستگی نشـان میبا عامل

-رسد که گرایش به حذف هم نتیجه رسیده است که این گوناگونی در بسیاري از موارد وجود دارد. وي به این نتیجه می

نژاد جانهاي مختلف وجود دارد. ی در گفتار همۀ اقشار تحصیلی و سنی در سبکهاي زبان فارسهاي پایانی واژهخوان
هاي جنسیتی نویسد: این پژوهش میدانی جهت بررسی و ارزیابی تفاوت) در معرفی رسالۀ دکتري خود چنین می1380(

پیکرة زبانی متشکل از وران مرد و زن ایرانی صورت گرفته است. این پژوهش بر پایۀ اي گویشدر حوزة تعامل مکالمه
 هاي تلویزیونی و رادیویی انجام شده است.ها و میزگردهاي مختلف در برنامههاي تلفنی، مصاحبهها، تماسمکالمه

 
 مطالعات غیرایرانیان 2-2

ها بر نظر افراد در  دهد. وي معتقد است تقدم و توالی واژه ) اثر تقدم را در اقناع مورد بررسی قرارمی1946( 6اش
 7کردن مخاطب راجع به آن موضوع دارد. چلزدر قانع خصوص موضوع مورد بحث موثر بوده و همچنین تاثیر مستقیمی

ده شده در بیان و انتقال اطالعات و مفاهیم سیاسی در فرآیندهاي استفا8هنر اقناع ) در کتاب خود تحت عنوان2001(
 ) در مقالۀ خود بیان2002است. الکساندر و بوهل و مول هرن ( ایتالیا را پس از جنگ جهانی دوم مورد واکاوي قرار داده

افراد است. اي منفی است و حکایت از دخالتی غیرمنصفانه در  کنند که اقناع و ترغیب واژه کنند که برخی احساس می می
این واژه مثبت است و چنین نیست. اقناع متقاعدکردن افراد براي نگریستنی متفاوت و عمیق   خواهیم بیان کنیم کهما می

 کنیم ما به دنبال تغییر در رفتار، ادراك، قضاوت و غیره هستیم. که ما دیگران را قانع میدر مفاهیم و اشیا است. زمانی
بود   توسط باراك اوباما استفاده شده 2008هاي اقناعی که در انتخابات سال  عۀ روش) به مطال2008عباس (     

جمهور اي که توسط سه رئیس اقناعیهاي روشارشد خود به بررسی کارشناسینامۀ ) در پایان2010( 9پرداخت.گرایس

6 -  Asch 
7 -  Cheles 
8 - The Art of Persuasion 
9 - Grice 
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) از 1978( 10ویلیامسوناست.   مورد استفاده قرار گرفته، پرداخته ها براي کودکان هاي آن مختلف آمریکا و در سخنرانی
است. از نظر او ساختارهاي معنایی در تصاویر تبلیغاتی عالوه بر داري به مطالعه پرداخته موضع ایدئولوژیک ضدسرمایه

تأثیر گذارند.  نقشی که در ترغیب مخاطب به خرید محصول دارند، بر شیوة نگرش او نسبت به خود و جهان پیرامون
بررسی کرده است. تمرکز او نه تنها بر زبان  کاربرد زبان را در تبلیغات تلویزیونی آمریکایی   ) درکتاب خود،1982گیس (

کنندگان با گرایش به استفاده از  تبلیغ  تبلیغات بلکه بر چگونگی برداشت مخاطب از تبلیغات بوده است. به اعتقاد او، 
کنند. از این رو فهم تبلیغ، مبتنی بر  ادعاهاي خود را به شکلی ذهنی و نه عینی مطرح می   تقیم،زبانی پوشیده و غیرمس

هاي )زبان تبلیغات تجاري در مطبوعات را با استفاده از نقش1985درك بافت همراه آن است. وسترگارد و شرودرد (
را در ترغیب مخاطب به خرید کاال حائز  11ري هدایتیگفتاها استفاده از کنشاند. آنارتباطی زبان، مورد تحلیل قرارداده

 12هاي متفاوت باشد.تاناکاتواند ابزاري مناسب جهت اعمال ایدئولوژي تبلیغات تجاري می  ها،اند. از نظر آناهمیت دانسته
کنندگان با و تبلیغبه اعتقاد ا  دهی به باورهاي فرهنگی تاکید داشته است،) در مطالعۀ خود به تاثیر تبلیغات در شکل1999(

کنند که سبک و شیوة  متفاوتی استفاده می  و غیرکالمی از ابزارهاي کالمی   توجه به انتظاري که مخاطب در درك پیام دارد، 
 دهد. تبلیغ را تحت تأثیر قرار می

) از جمله محققانی است که وجود تفاوت در گفتار زنان و مردان را مورد توجه قرار داده است. 67:1922( 13یسپرسن
بین  يها، رابطۀ انکارناپذیربیند. در برخی از زبانها میهاي گفتاري میان دو جنسیت را وجود دشواژهوي پیدایش تفاوت

) از جمله 228 -233: 1944( 15مري ثابت شده است.هاسا 14هازبان زنان، به عنوان یک زبان جداگانه و دشواژه
هاي پیشگامانی است که در زمینۀ همبستگی زبان و جنسیت مطالعه و تحقیق کرده است. او با مطالعۀ زبان کوسانی تفاوت

ت خاص بستگی به جنسی هايفعل در بافتبسیاري را در رفتار زبانی زنان و مردان گزارش داده است. به گفتۀ وي صرف
سازد بیش از مردان از پردازد که زنان را وادار می) به شناسایی آن دسته از عوامل می95: 1990( 16فاسولدگوینده دارد. 

تر نمایانده شوند. به باور وي در تالش جهت پاسخ گونۀ استاندة زبان استفاده کرده و به تبع آن از نظر زبانی بسیارمؤدب
اي پیچیده از کنندة شبکهوان یک رفتار اجتماعی ارزشمند مدنظر قرار داد که منعکسبه این پرسش، باید زبان را به عن

شناسان براین باورند که زنان از باشد. برخی از زبان ارتباطات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دورانی در بطن یک جامعه می
کنند و از این طریق  می تري استفادهتاندهزبانی اسهايموقعیت پایین خود در جامعه آگاهی داشته و در نتیجه از صورت

برابري و کسب موقعیت اجتماعی باالتري را خواهانند. به عبارتی، زنان آمادة نبرد علیه جامعۀ مردان هستند. بنابراین 
-ايهاند و به شیورا نپذیرفتهتر و دور از آگاهی پایینهاي رسد که زنان عموماً قرارگرفتن در موقعیت چنین بنظر می

                  زنند.                                                                                                                         قبول و غیرقابل سرزنش دست به سرکشی و طغیان میاجتماعی، قابل

10 - Williamson 
11 -Directive 
12 - Tanaka 
17 -Jesperson 
18- Taboos 
19-  Hass 
16-Fasold 
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مبانی نظري -3  

فرآیند اقناع 3-1  
نوان روشی براي تاثیرگذاري و ه عکردن افراد جهت گرایش به موضوعی خاص عمدتاً بقانع و راضیاقناع به مفهوم 

شود. اقناع بهترین نوع تبلیغ است که عمدتاً با روش ارتباطات ویژه نخبگان انجام میدهی ذهنی افرادي خاص بهجهت
تصرف در نمادهاست که براي انجام عمل از  واژة اقناع در شکل مناسب به معناي دخل و.شودچهره انجام میبهچهره

روانی در شخص  سوي دیگران طراحی شده است. در واقع توسل به تعقل و احساس به خاطر حصول نوعی رضایت
اقناع فرآیندي ارتباطی است که هدف آن نفوذ گیرندة پیام است. به این معنی که یک .گیرد که اقناع شده است صورت می

رود که این پیام در مخاطب یا دهد و انتظار مییا رفتار را به شکلی داوطلبانه به گیرنده ارائه میپیام ترغیبی یک نظر 
گیرندة پیام موثر واقع شود. تعریف دیگري که براي اقناع ذکر شده، این است که: اقناع فرآیندي است که از خالل آن 

به مفهوم کوششی براي تغییر نگرشی است (کیا و سعیدي، تر کوشیم تا نگرش دیگران را تغییر دهیم و به تعبیر سادهمی
فرآیندي است  که از زور و قدرت استفاده شود وگیرد به جاي آنها صورت میاقناع از طریق توسل به جذابیت). 1383

یر اي ذهنیت افراد را غالبا جهت تغیهاي کالمی و غیرکالمی و رسانهکه با توسل به تعقل و احساس در قالب مهارت
شناختی آزادي دهد. این فرآیند هر چند دربردارندة ویژگی روانتاثیر قرارمیها به عمل معینی تحترفتار و وادارکردن آن

دهد. اما در واقع کند موافق میل خود، اهداف و رهنمودهاي تعیین شده را انجام میاست و ترغیب شونده احساس می
شود. در واقع اقناع حد ها متوسل میرغیب میان منطق و استدالل به هیجانمتضمن نوعی فشار روانی است که در مسیر ت

 ).10:1367رود (بینگر شمار میوسط میان منطق، استدالل، تهدید و تنبیه به
نگرش،  که سه وظیفۀ اصلی اقناع را تقویتاست. او ضمن اینترین تعریف را از اقناع ارائه کرده) ساده1389میلر (

گوید: نگرش یک میانجی ارزشی است که افراد را مستعد رفتارهاي گزینشی  کند. می نگرش ذکر میپرورشتغییرنگرش و 
کنند که  به اعتقاد او کارشناسان روابط عمومی در اصل براي این، به اقناع تکیه می .کند ها میدر قبال برخی از محرك

نه به منظوري خاص تحت تاثیر قرار دهند. نگرش عبارت ها را عمدا و هاي بعضی از مشتریان مهم یا دیگر گروهنگرش
هایی یابد و بر واکنش فرد در مقابل تمام اشیاء و وضعیتاست از آمادگی ذهنی و عصبی که از طریق تجربه، سازمان می

ثبت یا منفی، هاي ارزشیابی مگذارد. د.کرچ، نگرش را تداوم نظام جا میکننده یا پویا بهکه به آن ربط دارد، اثري هدایت
کند.  آمیز یا موافق با توجه به موضوعات اجتماعی و ...  تعریف میاحساسات هیجانی، تمایالت عمل مخالفت

» کرداري«و » تاثیرگذاري«، »شناختی«خود، سازمان نگرش را در سه جزء  ارتباطات اقناعی) در کتاب 1367اتولربینگر(
تواند با توجه به وضعیت خود اتخاذ کند یعنی  وجودي که انسان می کند. به بیانی این سه جزء با حالت بررسی می

 .انطباق دارد» عمل کردن«و » احساس کردن«، »دانستن«
 
 اقناع هاولند مدل 3-1-1



 ۱٦۸۳/ جنسیت در متون اقناعی مطبوعات فارسی زبان از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادي بازنمایی کارکرد
 

درباب تغییر نگرش انجام دادند 19هایی را در دانشگاه ییلمجموعه آزمایش 1949درسال18وکلی17هاولندبه همراه جنیس
هاي خود را در آنان حاصل یافته. نظریۀ خود درخصوص متقاعدسازي استفاده کردند20بنديفرمول هاي آن درکه از یافته

ترین مدل اقناع هاولند و همکارانش قدیمی. مدل منتشرکردند 21سازيدر اثري تحت عنوان ارتباط اتومتقاعد1953سال
گیرد که مرحلۀ اساسی صورت میمتقاعدسازي وتغییر نگرش است. براساس مدل اقناع هاولند، متقاعدسازي طیشش 

 :عبارتنداز
 

رفت؛ چنانچه مخاطب آماج پیام را نشنود یانبیند، هرگز تحت تأثیر آن قرار نخواهدگدرمعرض پیام قرارگرفتن؛  -1
 ، شرط نخست و اساسی متقاعدسازي آن است که مخاطب در معرض پیام قرارگیرد.اینبنابر

 برمخاطب، آن است که او به محتواي پیام توجه کند.شرط دوم تأثیر پیام توجه به پیام؛-2

 گیري مربوط به پیام را درك کند.تأثیر پیام قرارگیرد، حد اقل باید نتیجهکه مخاطب تحت براي آندرك پیام؛-3

گیري مربوط به گیرد، الزم است مخاطب، نتیجه که تغییر نگرش صورتبراي آنگیري مربوط به پیام؛ پذیرش نتیجه-4
 ام را قبول کند.پی

کند، پیام درآینده قادر به تأثیر گذاشتن بر فرد چنانچه مخاطب،نگرش جدید را فراموشیادداري نگرش جدید؛-5
 نخواهد بود.

 تواند رفتار را در موقعیت، هدایت کند.چنانچه پیام بررفتارتأثیرگذارد، نگرش جدید میتبدیل نگرش به رفتار؛-6

 
 تبلیغات 3-2

و   و ترغیب  مشتریان  به  در مورد کاالها و خدمات  مناسب  اطالعات اي به معنی فرآیند روشمند ارایۀ روزنامهتبلیغات
هاي انتفاعی موجود در مجموع روشخرید کاالها و خدمات است. همچنین   به  کنندگان ثر مصرف مؤ متقاعدکردن

داري و افزایش خریداران اعمال می شود (افشار نگه ها است که از طرف مؤسسات اقتصادي به منظور جلب وروزنامه
 Pressکار ببریم باید از اصطالح اگر بخواهیم اصطالح دقیق و علمی در مورد این حوزه را به ).1385مهاجر، 

Advertising شوند.اي از تبلیغاتمکتوب محسوب میمطبوعاتی زیرمجموعهمطبوعاتی استفاده کنیم.تبلیغاتیا تبلیغات 
 
 
 

17-Janis 
18-Kelly 
19-Yale 
20-Formation 
21-Communication and Persuasion 
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 تفاوت اقناع و تبلیغات3-2-1

گوید: هنگامی که در یک رابطۀ اقناعی، اقناع کننده امتیازات چندان مشخصی به  ) دربارة تفاوت اقناع و تبلیغ می1367بینگلر (
دست نیاورده باشد و انگیزهاي او با عالیق شخص یا گروه دیگر مناسب و همخوانی ندارد، معموالً از واژة تبلیغ استفاده 

ها براي رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده به ابزارهاي ارتباطی ها ناچیز است. زیرا هردوي آنشود. اما تفاوت بین آن می
سیاسی و ) با ایجاد تمایز بین تبلیغات و اقناع کوشید تا مشکلی را که بر سر تمایز بین تبلیغات1381تکیه دارند. تانکارد (

اقناع را تحت عنوان دستکاري نماد به منظور ایجاد عمل در دیگران تعریف کرده و گفت: اقناع وجود داشت، حل کند. او 
شونده نفع اقناعگر است ولیکامالً بههنگامی که قضاوت شخصی این باشد که عملی که هدف آن تالش اقناعی استبه نفع اقناع

قناع و تبلیغات یکی هستند، تنها زمانی که شخص شود. از نظر او ا هاي اقناعی تبلیغات نامیده می نیست. این گونه تالش
توان عمل یا پیام را تبلیغات نامید.  ارسطو یکی از  برد.می پیام سود میشود ولی گیرندة  احساس کند منبع اقناع منتفع نمی

جامعی که به فن خطابه، اقناع را تجزیه و تحلیل نمود(همان).در تئوري نخستین کسانی بود که آثار کالسیک خود راجع
توسط ارسطو براي اقناعوضع شده، اقناع داراي سه جنبه است: منبع، پیام و احساس مخاطب. او یک عامل موثر دیگر بر 

). 1380نامد (پراتکانیس،  فوري گوینده میکند و آن را آتکنوي به معنی حقایق و وقایع خارج از کنترل اقناع مشخص می
اي که توسط هاولند بر روي ارتش  اساس مطالعه هاي اقناع صورت گرفته است. بر ههاي زیادي براي ارزیابی نظریمطالعه

طرفه در هاي یک دهندة این موضوع بود که پیامسویه و دوسویه انجام شد. نتایج نشانهاي یک آمریکا براي آزمایش پیام
دو طرفه در اشخاصی تاثیر زیادي دارد که در ابتدا هاي  ترین تاثیر را دارد. اما پیامافرادي که در ابتدا موافق پیام بودند، بیش

-طرفه در افرادي که تحصیالت کمهاي یک دهندة این موضوع بود که پیاممخالف پیام بودند. همچنین نتایج این تحقیق نشان

تاثیرگذاري  ترین میزانهاي دوطرفه در افرادي که تحصیالت باالتري دارند، داراي بیش تري دارند، تاثیرگذار است و پیام
 ). 1381است (تانکارد، 

 
 جنسیت 3-3

) در توضیح 1987( 22شود، جنسیت است. کریستال یکی از عوامالجتماعی بسیار مهم که باعث ایجاد تنوعزبانی می
هاي تلفظی واژگان  هایی مانند ژاپنی، تایلندي و کارائیبی داراي تفاوت نویسد: گفتار زنان و مردان در زبان جنسیت می

هاي میان رفتار زبان مردان و زنان نظریات مختلفی ابراز شده  ري و کاربردي است. در مورد علت اصلی تفاوتدستو
اند که به سبب برخوردهاي نظامی،  هاي مختلف دانسته ها را نتیجۀ برخورد و آمیزش زبان است. گروهی این تفاوت

هاي زبانی زنان و مردان موقعیت اجتماعی  ی تفاوتگردد. گروه دیگر معتقدند که دلیل اصل فرهنگی و غیره حاصل می
رود  تري از زنان انتظار می جا که رفتار اجتماعی درستمتفاوتی است که هر یک از دو گروه در جامعه دارند. عموماً از آن

ده، به شش گفتار زنان از نظر اجتماعی بهتر از گفتار مردان است. او عللی را که باعث تفاوت گفتار مردانه و زنانه ش
شناختی، شخصیتی، فرهنگی، نقشی، تسلط مرد و فاصلۀ اجتماعی بین گروه  هاي زیست دسته تقسیم کرده است: تفاوت

22-Crystal 
                                                             



 ۱٦۸٥/ جنسیت در متون اقناعی مطبوعات فارسی زبان از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادي بازنمایی کارکرد
 

ها نیز هاي زبانی بین آن تر باشد، تفاوتزنان و مردان. برخی معتقدند که هرچه فاصلۀ اجتماعی بین زنان و مردان بیش
ها منجر به ایجاد فاصلۀ زبانی ت کنند و مردان با مردان، فاصلۀ اجتماعی بین آنتر خواهد شد. اگر زنان با زنان صحببیش
دیگر  دهد، به ندرت زبان جنس جنس رخ میهاي دیگر زبان یک شود. در این صورت تغییراتی که در واژگان یا جنبه می

کار را در مفهومی وسیع به» نسیتج«گران اصطالح طورکلی پژوهش ). به63:1388دهد (آقاگلزاده، را تحت تأثیر قرار می
گرایانه را در زبان و نیز در کاربردهاي  هاي جنس برند. امروزه جنسیت عالوه بر معناي دستوري پیشین خود تفاوت می

هاي گفتاري  هاي دستوري یک زبان توجه دارد بلکه تفاوت گیرد. از این رو این اصطالح نه تنها به نشانه زبانی دربر می
) جنسیت را به عنوان یک ساختار نمادین اجتماعی معرفی کرد. به 1972( 23کند. کرافت ان را نیز بررسی میزنان و مرد

اجتماعی جنس معرفی  ها، هنجارها و انتظارات جامعه از فرد است که جنسیت را به عنوان ساختار اعتقاد وي نقش
 جنسیتی خود عمل کند. رود که در چارچوب هویت کند. به عبارتی از هر جنس انتظار می می

 

 ها تحلیل داده -4

 کنیم: ها را به شرح ذیل تحلیل و بررسی می در این قسمت از پژوهش، متن آگهی هاي روزنامه
 
)3/5/94 –هاي دوقلوي کیش (جام جمآگهی تبلیغاتی برج 4-1  

-وکار می به تجارت و کسبکه به نوعی کیش اختصاصدارد و به دلیل این دوقلويهاي فروش برجاین آگهی به پیش

 هايشود و با مخاطب مرد سروکار دارد. در این آگهی تبلیغی، برج میپردازد. نوعی تبلیغات خاص مردانه درنظر گرفته 
اي به طبیعت، پنجره«هایدوقلو با عباراتی چون  فرد این برجهاي منحصربهشوند و از ویژگیتجاریمسکونیکیش معرفی می

هاي نیلگون، بر اساس استانداردهاي روز دنیا، ت، فراتر از انتظار، تنوع متراژ، حداقل فاصله تا آباي از سالمتجربه
ها در منطقه و ها سعی شده موقعیت آنشود. در این آگهی با ارائۀ چند تصویر از برج یاد می» امکانات سالمتی و تفریحی

ها استفاده شده امل از رنگ آبی براي زمینۀ، متن و تصویر برجطور کساحلدریا بهتر به مخاطب نشانداده شود. در آگهی به
تر براي دهی و بازگوکنندة آرامش بیش تر به مخاطب نشانیاست که به نوعی مطابقت کامل با دریا و آسمان آبی را بیش

راي اقناع سازي بها در انتظار مخاطب خواهد بود. در این آگهی از استراتژي برجستهمخاطب است که در این برج
فارس، براساس  خلیجهاي نیلگون گرفته شده است، درعباراتی چون تنوع متراژ، حداقل فاصله تا آب مخاطب بهره

هاي دهندة پیام سعی داشته تا با معرفی و برجسته نمودن ویژگیاستانداردهاي روز دنیا، امکانات سالمتی و تفریحی، ارائه
استفاده شده است. » تجانس آوایی«جلب نماید. همچنین در این آگهی از تکنیک پروژه توجه مخاطب را به سمت آگهی 

شود که عبارات استفاده شده در آگهی داراي قافیه باشند تا به شکلی موزون باعث  در این تکنیک همانند شعر سعی می
هم قافیه » طبیعت و سالمت« دو کلمه» اي از سالمتاي به طبیعت، تجربهپنجره«تر مخاطب گردند. در عبارت اقناع بیش

استفاده » نماییاغراق یا بزرگ«دهند. در این آگهی همچنین از تکنیک هستند که ساختاري موزون و آهنگین به متن می

23-Croft  
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کند که این  شاهد کاربرد این تکنیک هستیم. این عبارت به مشتري این پیام را القا می» فراتر از انتظار«شده در عبارت 

گیري از امکانات فرد چیزي فراتر از انتظار شما خواهند بود. پس در خرید و بهره یت و شرایط منحصربهها با موقعبرج
 گذاري خوب همراه با تفریح و آرامش برخوردار شوید.                            ها درنگ نکنید و از یک سرمایهآن

 )1/5/94 –آگهی تبلیغاتی اورژانس کامپیوتر غرب (همشهري  4-2
تر در اي است که بیشجایی که کامپیوتر وسیلهاین آگهی به تبلیغ خدمات کامپیوتر و لپ تاب اختصاص دارد. از آن

گیرد و امروزه به عنوان ابزاري براي برقراري ارتباط و انجام اموراداري و  هاي کاري و اداري مورد استفاده قرار میمحیط
اي باشد، لذا به گونهاداري و بیرون از منزل در درجۀ اول بر عهده مردان میتجاري الزم و ضروري است و انجام امور 

داري و تعمیر توان مخاطب این آگهی را در درجۀ اول مردان جامعه در نظر گرفت. در این آگهی انجام خدمات نگه می
هی و نام انتخابی براي موسسۀ کامپیوتر، با عنوان اورژانس نام برده شده است و براي همزاد پنداري بهتر مخاطب با آگ

ارائه دهندة خدمات یک لپ تاب به همراه گوشیپزشکی که یکی از وسایل مورد نیاز در اورژانس است نیز به نمایش 
اي که در ذهن هر فردي وجود دارد، محلی است که به فوریت به گذاشته شده است. اورژانس مطابق آن پیش زمینه

دهد. انتخاب نام اورژانس کامپیوتر هم براي انجام اند، خدمات سالمت ارائه میانحه شدهافرادي که دچار بیماري و یا س
جایی است. یعنی محلی که در آن به فوریت به کامپیوترهاي  داري کامپیوتر انتخاب درست و بهخدمات تعمیر و نگه

-براي اقناع مخاطب بهره» استعاره«تکنیک گردد تا کارایی خود را بازیابند. در این آگهی از  رسانی میدیده خدمات آسیب

-گرفته شده است. اورژانس کامپیوتر استعاره از اورژانس بیمارستان است. به همان شیوه که در اورژانس بیمارستان انسان

 آورند. در اورژانس کامپیوتر هم کامپیوترها تعمیر شده و کارایی خود را شوند و سالمتی خود را به دست میها درمان می
بر ارائۀ » سازي برجسته«گیري از تکنیک نیز با بهره» ترین زمان، بهترین خدماتکم«آورند. استفاده از عبارت  به دست می

شوند. در آگهی این بهتر خدمات در این اورژانس تأکید دارد که درحداقل زمان و با بهترین کیفیت کامپیوترها تعمیر می
که عصر حاضر، عصر سرعت و تکنولوژي است و در این روزگار داراي اهمیت یابد ایدئولوژي به مخاطب انتقال می

که دچار آسیب  است و نباید سرعت را هدر داد. لذا ابزاري که مورد استفاده در محیط کار یا منزل فرد است، هنگامی
 گردد، باید در حداقل زمان تعمیر گردد.   می

 
)3/5/94 –آگهی تبلیغاتی دوربین نانو (ایران  4-3  

گیرد که بسیار کوچک بوده  این آگهی به تبلیغ دوربین نانو اختصاص دارد. در این آگهی نوعی دوربین مورد تبلیغ قرار می
وسیلۀ مختلف توانایی  5کاربرد متفاوت است که در واقع به جاي  5و داراي کاربردهاي زیادي است. این دوربین داراي 

العاده و باورنکردنی، براي گرم وزن، کاربرد فوق 14ترین دوربین دنیا، کوچک«ی نظیر عملکرد دارد. در این آگهی عبارات
دهندة محصول با کاربرد این عبارات سعی نموده تا توجه مخاطب را به  استفاده شده است. ارائه» اولین بار در ایران

هاي محصول، در ذهن ذکر ویژگی تر جلب نماید، با استفاده از تکنیک داللت ضمنی سعی نموده تا بامحصول بیش
ها را دارا نیستند پس مخاطب نوعی احساس خوشایند نسبت به محصول ایجاد نماید که سایر محصوالت که این ویژگی



 ۱٦۸۷/ جنسیت در متون اقناعی مطبوعات فارسی زبان از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادي بازنمایی کارکرد
 

گردد.  گیري از آن ترغیب می هاي مثبت و خوشایند محصول، مخاطب به خرید محصول و بهرهبه دلیل این ویژگی
العاده و گردد و همچنین عبارت کاربرد فوق سبک بودن آن امتیاز محسوب میکه کوچک بودن محصول و طوري به

باورنکردنی محصول نیز به تنوع خدماتی که در یک محصول جمع شده، اشاره دارد و سعی در اقناع مخاطب دارد. لذا 
-کنولوژي و فناوريگیري از تگردد. در این آگهی نیز مجدد به مخاطب ایدئولوژي بهره مخاطب به خرید آن ترغیب می

 گردد. گرایی تشویق می گردد و به نوعی مخاطب به مصرف هاي نو براي انجام امور القا می
 
 )10/5/94 –آگهی تبلیغاتی بیمه  پارسیان (کیهان  4-4

یکی از گذاري و اندیشیدن براي آینده و رفاه خانواده جا که سرمایهاین آگهی به تبلیغ بیمه پارسیان اختصاص دارد. از آن
توان مردان در نظر گرفت. در این آگهی  گردد. لذا مخاطب خاص این آگهی را می وظایف پدران خانواده محسوب می

بان) در کنار دریاي آرام  نشسته و  تصویري از فردي به نمایش در آمده که روي یک صندلی راحتی زیر یک چتر (سایه
دهد د است نمادي از آرم و لوگوي بیمه پارسیان است که نشان میبرد. چتري که روي سر فردر آرامش کامل به سر می

» دنیا دنیا آرامش«گیري از خدمات بیمه پارسیان به آرامش رسیده و دیگر نگران آینده خود نیست و با عبارت فرد با بهره
سازي و ذکر عباراتی نظیر  گردد. در این آگهی با کاربرد تکنیک برجسته که شعار بیمه پارسیان است بر این امر تأکید می

بر » کنندهکنندگان از سازمان حمایت از مصرفنامه، دریافت تندیس برتري رعایت حقوق مصرفارائه دهندة انواع بیمه«
تر به آگهی جلب گردد و سعی در اقناع وي دارد. در این گردد تا توجه مخاطب بیش شده تأکید می کیفیت خدمات ارائه

کنندة آینده خانواده است. حمایت از خانواده که از  گذاري در اموري که تضمیننگري، سرمایه آگهی ایدئولوژي آینده
 گردد. وظایف مرد است به مخاطب مرد القا می

 
 )5/5/94 –آگهی تبلیغاتی بانک مسکن (کیهان  4-5

-، اقتصادي و سرمایهجایی که انجام امور بانکیگذاري بانک مسکن اختصاص دارد. از آناین آگهی به حساب سرمایه

باشد. در این آگهی گذاري اغلب موارد برعهدة مردان جامعه است. جامعه هدف این آگهی به نوعی مخاطب مرد می
شاهد تصویري هستیم که در آن یک تیر به دو سبیل تیراندازي اصابت کرده و در اصطالح با یک تیر دو نشان مورد 

کند که  رائه دهندة خدمات بانک مسکن است. این پیام را به مخاطب القا میهدف قرار گرفته است. در این آگهی نیز ا
گذاري ممتاز و افتتاح حساب در این بانک در واقع از دو نوع امتیاز گیري از این حساب سپرده سرمایه افراد با بهره
قولی کاربردن نقل امتنیت، شامل بهبیننام دارد، » بینامتنیت«گردند. در واقع این نوعی تکنیک است که  مند می متفاوت بهره

بیان حقایق علمی در مورد محصول وران زبان، اصطالح عام میان گویشالمثل قدیمی،  از یک روایت شخصی، یک ضرب
، است. در این تکنیک ارائه نمایدو یا ماجراي داستانی که براي مخاطب آشناست و چیزي را در ذهن وي تداعی می

المثل و یا روایتی که براي عموم جامعه آشناست سعی در انتقال گیري از یک اصطالح، ضرببهرهدهندة پیام یا آگهی با 
 تري میان پیام و مخاطب ایجاد گردد.بهتر پیام به مخاطب دارد، تا همزاد پنداري بیش
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)7/5/94 –آگهی تبلیغاتی کلینیک زیبایی تندیس (جام جم  4-6  

که از یک زن براي تبلیغ استفاده شده  تندیس اختصاص دارد. در این آگهی به دلیل ایناین آگهی به تبلیغ کلینیک زیبایی 
گیریم.  هاي زیبایی که مختص زنان است اشاره شده است. مخاطب این آگهی را زنان در نظر میو همچنین به انواع عمل

به نمایش درآمده است. در این  ي پر از گلدر این آگهی تصویر صورت یک زن با پوستی شفاف و زیبا در یک زمینه
گیري از آگهی داشتن زیبایی ظاهري مورد تأکید قرار گرفته است. در جامعۀ امروزي ما توجه به زیبایی ظاهري، بهره

گردد.  که چاق بودن نوعی تابو در میان جوانان محسوب می چهره و اندامی زیبا براي زن، مورد توجه قرار گرفته درحالی
ها نیز به همین صورت نمایش  شود. به طوري که در فرهنگ عامه و رسانه ت از سوي جامعه طرد میفردي که چاق اس

کنند.  گردند که به فکر ظاهر خود باشند. از این رو، بیشتر به سمت زیبایی سوق پیدا می شود. لذا زنان متقاعد می داده می
هاي زیبایی، داراي مجوز رسمی از وزارت ذکر انواع عملمشاوره جراحی زیبایی، «در این آگهی با کاربرد عباراتی نظیر 

شود که  هاي زیبایی، این اطمینان به مخاطب داده میسازي خدمات کلینیک و معرفی انواع عمل و برجسته» بهداشت
ت آلی که مورد قبول در جامعه است دست پیدا کند. در این آگهی ایدئولوژي توجه به خواستواند به آن شخصیت ایده می

گرایی به هاي پوشالی به جاي توجه به شخصیت انسانی زن، ترویج مانکنیسم و مصرفجامعه و توجه به ظواهر و ارزش
 گردد. مخاطب زن القا می

 
 )10/5/94 –آگهی تبلیغاتی تعمیرات مبل شهرك (کیهان  4-7

تر در محیط داخل منزل که بیشاي است جایی که مبلمان وسیلهاین آگهی به تعمیرات مبلمان اختصاص دارد. از آن
توان زنان در نظر  ها در محیط داخل منزل حضور دارند. لذا مخاطب این آگهی را میتر خانمشود و بیش استفاده می

» ایهام«است که به نوعی در انتخاب اسم شرکت خدماتی از تکنیک » شهرك«دهندة خدمات در این آگهی  گرفت. نام ارائه
انتخاب شده » شهرك«که محل شرکت در شهرك غرب تهران است. نام شرکت نیز نی به دلیل ایناستفاده شده است. یع

کند و نوعی هماهنگی میان آن دو یافت  اي که با شنیدن نام شرکت محل آن نیز در ذهن مخاطب تداعی میاست. به گونه
ائۀ انواع خدمات، بازدید و حمل و نقل ار«سازي، و کاربرد عباراتی نظیر  گردد. همچنین با کاربرد تکنیک برجسته می

هاي برجسته و متمایز این شرکت تأکید شده است و سعی در اقناع مخاطب دارد که بر ویژگی» کتبیرایگان، ضمانت نامۀ
ها متقاعد به استفاده از خدمات آن خواهد شد. در این آگهی بر ایدئولوژي کدبانوگري زن و با آگاهی از این ویژگی

گیري از خدمات نوین زندگی شهرنشینی ها، بهرهر محیط منزل، انجام امور داخل منزل و رسیدگی به آنحضور وي د
 تأکید شده است.
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)3/5/94 –آگهی تبلیغاتی تاالر پذیرایی دنیاي امید (جام جم   4-8  
امورات مربوط به آن  پردازد. چون برگزاري مراسم ازدواج و این آگهی به معرفی خدمات تاالر پذیرایی دنیاي امید می

هاي خاصی دارند. مخاطب اصلی این آگهی زنان تر به زنان تعلق دارد و زنان در برگزاري مراسم ازدواج حساسیتبیش
براي اقناع مخاطب استفاده شده است. تاالر محل » اغراق و بزرگنمایی«هستند. در انتخاب نام این تاالر از تکنیک 

نمایی شده  اند که این نام بزرگگردد. اما نام آن را دنیاي امید گذارده مختلفی برگزار میکوچکی است که در آن مراسم 
» اینجا شروع خوشبختی است«است. یعنی به اندازة یک دنیا به شما امید خواهد داد، و در شعار این تاالر که نوشته شده 

گردد. این ایدئولوژي به مخاطب زن القا  میتري آید تأکید بیش بر امیدي که در این مکان براي مخاطب بوجود می
گردد که اگر زندگی خود را از این مکان که شروع خوشبختی است آغاز نماید، با دنیایی پر از امید زندگی خواهد  می

یز هاي برجستۀ  تاالر که آن را از سایر تاالرها متماکرد. همچنین در ادامه با معرفی امکانات تاالر توجه مخاطب به ویژگی
 کند، تأکید شده است.         می

 
 ) 2/5/94 –آگهی تبلیغاتی دسینی (جام جم  4-9

این آگهی به تبلیغ محصوالت دسینی اختصاص دارد. لوازم خانگی ابزار و وسایل منزل هستند و زن در محیط داخل 
هستند. در این آگهی بر خرید  ها سروکار دارد. پس مخاطب اصلی این آگهی طبق سنت و  فرهنگ ایرانی زنانمنزل با آن

اي کامل و زیبا تواند به عنوان جهیزیه وسایل منزل به عنوان جهیزیۀ  عروس تأکید شده است که محصوالت دسینی می
که از تکنیک استعاره استفاده شده براي اقناع » خانه، زندگی، دسینی«محیط خانه را زیبا تر نمایند. شعار این محصوالت 

ه از این مفهوم است که خانه با محصوالت دسینی به محیط مناسبی براي زندگی تبدیل خواهد شد. در مخاطب و استعار
تر مخاطب به خرید کاال، نوعی هدیۀ  ویژه هم در نظر گرفته شده است. این آگهی این آگهی براي تشویق هر چه بیش

 کند. ایدئولوژي مصرف گرایی را به مخاطب القا می
 
 )3/5/94 –شین ظرفشویی دیلیو (همشهريآگهی پودر ما 4-10

این آگهی به تبلیغ پودر ماشین ظرفشویی اختصاص دارد. پودر ماشین ظرفشویی کاالیی است که براي ماشین ظرفشویی 
و شستشوي ظروف تهیۀ  شده و به محیط داخل منزل و آشپزخانه تعلق دارد. بنابراین مخاطب اصلی این آگهی را زنان 

ر این آگهی با به نمایش گذاشتن یک بسته پودر ماشین ظرفشویی که روي آن تصویر یک لیوان بسیار دهند. دتشکیل می
تواند پاکیزگی را براي محیط  گردد که با مصرف این پودر می شفاف نشان داده شده است. این پیام به مخاطب القا می

کند.در این آگهی با کاربرد  یی را به مخاطب القا میخانۀ خود به ارمغان بیاورد. در نتیجه این آگهی ایدئولوژي مصرف گرا
ظرفشویی، در مقایسه با سایر پودرها راحتی گردد که استفاده از این پودر این پیام به مخاطب القا می» پودر کامل«واژة 
یز براي ها نها و سایر شستشودهندهکند. زیرا در ماشین ظرفشویی باید از مکمل تري براي مخاطب زن ایجاد میبیش

دهندة این است که سهولت و راحتی  شود. نشان کاربرد بهتر استفاده شود و وقتی محصولی به صورت کامل ارائه می
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تر براي آورد. لذا ارائه دهندة کاال، پیام سهولت در دسترسی، فراهم کردن آسایش بیش تري را براي مخاطب فراهم میبیش

هاي روز و تجددگرایی را به مخاطب القا صرف گرایی، همراه شدن با تکنولوژينماید و مجدد ممخاطب را به وي القا می
 کند. می

 
در متون اقناعی مطبوعات هاي موجود  هاي آماري انجام شده نمودار مربوط به تفاوت ها و بررسی پس از تحلیل     

دهد که مقوله  این نمودار نشان می. گردد روزنامه با توجه به مقوله جنسیت در زبان فارسی به صورت ذیل ارائه می
 هاي فارسی مستقیماً تأثیرگذار است. ها در روزنامه جنسیت بر میزان انتخاب مخاطب و شکل گیري متون آگهی

 

 
 ): میزان کارکرد متغیر جنسیت در متون اقناعی مطبوعات روزنامه در زبان فارسی1-4نمودار (

 
 گیرينتیجه -5
ها نشان  یافتهپرداخت. اي بر اساس الگوي هاولند  نسیت در متون اقناعی تبلیغات روزنامهاین پژوهش به بررسی نقش ج 

هاي زبانی نظیر بیامتنیت، داللت ضمنی، کاربرد اصطالحات ادبی، استعاره،  دهد که در متون مورد بررسی، از صورت می
براي اقناع مخاطب به کاالي تبلیغی و انتقال هاي فرازبانی شامل ایدئولوژي، فرهنگ و غیره  نمایی، جناس و صورتبزرگ

هاي جنسیتی مختص به جنس زن نظیر  بازرگانی با برانگیختن برخی ویژگی هاي مفهوم استفاده شده است. در این پیام
-هاي خاص جنس مرد نظیر تناسب اندام، کسب مقبولیت بیش زیبایی، آراستگی، کدبانوگري و مانکنیسم و برخی ویژگی

هایی که  کنندگی مرد، مخاطب به خرید محصول ترغیب شده است. ایدئولوژيکاري، تأکید بر نقش تأمینطتر در محی
تر حول محور تأمین توجه به ظاهر، راحتی گردد، بیش با مخاطب زن در جامعه ارائه می تبلیغیهاي  طور کلی از پیام به

-اي مصرف دادن این عناوین به سمت جامعهبا مهم جلوهبراي انجام کارهاي منزل اختصاص یافته است و جامعۀ زنان را 

خانه اختصاص یافته خانه و انجام کارهايتر به محیطدهد و محیطی هم که آگهی در آن شکل گرفته، بیش گرا سوق می
هر اهمیت و ظوا تر الگوي مصرف، توجه به نکات ریز و بیشود بیش ها الگویی که به زنان ارائه می است. در این آگهی
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-روزنامهتر تبلیغات زندگی است و در این تبلیغات مفاهیم عمیق انسانی براي زنان به تصویر کشیده نشده است. در بیش

که به مخاطب مرد اختصاص دارند، مردان در حال انجام امور مهم، مشکل و حساس جامعه هستند و در جامعه  اي
یط بیرون منزل مدیرانی موفق هستند. در محیط داخل منزل هاي اجتماعی مهمی هستند. همچنین در مح مشغول فعالیت

باشند، در واقع مرد در رأس امور مدیریتی منزل قرار دارد و زن و فرزندان  گر سایر افراد خانواده مینیز مدیر و هدایت
ارند. همچنین در کننده را بر عهده دهاي بررسی شده مردان نقش تأمین نقش کارمندانی مطیع را بر عهده دارند. در آگهی

گرایی، حفظ گرایی و ترویج مصرفگیري تکنولوژي جدید، دوري از سنتکاراین متون به روي آوردن مردان در به
هاي اجتماعی خارج از  سیاست مردساالرانه در محیط خانه، حفظ پرستیژ و شخصیت اجتماعی براي انجام بهتر فعالیت

 منزل تأکید شده است.

کاربردي متون مورد بررسی به -نقش مقولۀ جنسیت هم در سازکارهاي ساختاري و هم معناییه سخن آخر این ک     
بیامتنیت، داللت ضمنی، کاربرد ابزارهاي  شده است. بازنمایی ساختاري آن در قالببندي طور مشخص صورت

این نکته قابل ذکر است که  کاربردي نیز-مشهود است. به لحاظ معنایی نمایی و جناساصطالحات ادبی، استعاره، بزرگ
آگهی خنثی از  128آگهی بررسی شده،  326(از  هاي مختص به مردان بیش از زنان بوده است. در مجموع تعداد آگهی
بدین سان  آگهی به زنان اختصاص یافتند). 45آگهی به مردان و فقط  153مانده آگهی باقی 198جنسیت بودند. از میان 

هاي پژوهش مبین این نکته است که نقش جنسیت در ساختار  بیشتر مردمحورند. از اینرو یافته توان گفت متون یادشده می
 قابل انکار است. متون اقناعی مربوط به تبلیغات و تجارت در زبان فارسی بسیار اثرگذار و غیر
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