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  چکیده
 هاي اقناعیقدرت کالم و چگونگی کاربرد مؤلفهشناختی ـ جنسیتی هدف از پژوهش حاضر بررسی زبان
در این پژوهش، . استز توسط فروشندگان زن و مرد هاي شهر شیرادر متقاعدسازي مخاطب در فروشگاه

و پانزده فروشنده   مردط تعامالت میان پانزده فروشنده ها به روش میدانی و تصادفی از طریق ضبداده
هاي اقناعی در شود و پس از استخراج مؤلفهمیگردآوري  ،دستگاه ضبط صدازن با مخاطبانشان به وسیله 

. گیردمیبه روش کیفی مورد بررسی قرار ) 1996( 4و کرس 3جهوانتقادي  چارچوب الگوي تحلیل گفتمان
نیمرخی  ،Chi Squareبه وسیله  SPSSها به روش کمی از طریق نرم افزار پس از تحلیل داده. گیرد

با توجه به  ارائه شده است وهاي اقناعی در فروشندگان زن و مرد از طریق نمودار از استفاده از مؤلفه
که نسبت به دیگر الگوهاي تحلیل ) 1996(ج و کرس هو ي تحلیل گفتمان انتقاديهاي الگومؤلفه

گفتمان انتقادي، در گفتمان فروش و تجارت بیشترین بسامد را دارند، بر اساس تحلیل کمی نتایج، هیچ 
 مشاهده نشده است اماسازي بین فروشندگان مرد و زن داري در استفاده از مؤلفه فرایند اسممعنیتفاوت 

داري میان فروشندگان مرد و زن یافت تفاوت معنینیز ش لغات و تعبیرات خاص گزیندر رابطه با مؤلفه 
در استفاده از مؤلفه ساخت معلوم نیز . اندلفه بیشتر از مردان استفاده کردهچرا که زنان از این مؤ ه استشد

 اما در استفاده از مؤلفه. است هداري میان دو جنس فروشندگان زن و مرد مشاهده نشدهیچ تفاوت معنی
خت چرا که فروشندگان مرد از سا دار وجود داردن فروشندگان مرد و زن تفاوت معنیساخت مجهول میا

  . انداستفاده کرده مجهول بیشتر
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 مقدمه - 1
 و کالم قدرت .است اجتماعی و فردي روابط بر مؤثر و بعدي چند وجوهی با یچیدهپ ايپدیده زبان،

 تعامالت دست آن از اقناع . است کرده چندان دو اجتماعی مختلف میادین در را زبان تأثیر بیان شیوایی
 .شودمی ریزيطرح بالغت و کالم قدرت پایه بر که است اجتماعی

هایی است که ما را به متقاعد ساختن دیگران  از اقناع ویژگی رمنظو به طور کلی در علوم ارتباطات
اقناع فرایندي طبیعی، ). 1384متولی، ( انجامد  هاي ارتباطی می کند و عدم آن به نفی تالش هدایت می

اقناع مستلزم بروز تغییر در ذهن  .عاطفی و قلبی از سوي دیگر استو  مستدل و عقالنی از یک سو
به عنوان  اقناع). 1383ساروخانی، (نی سازي پیام استه خواست مخاطب و دروآدمی، پذیرش پیام ب

شناسی و علم سیاست مورد تأیید قرار گرفته است و در رشته هاي علوم اجتماعی اي مهم در جامعه مقوله
 است عمومی افکار پایه شناخت بر عمومی روابط و ارتباطات تبلیغات، اساس چرا که شود؛ می توجه آن به
اقناع، غایت هر ارتباط اعم از  .شود می بهره برداران نصیب بسیاري منافع آن، شناخت گذر از امروزهو 

تیجه شود و در پایان ن هاي بسیار صرف می اي هزینه هاي عظیم رسانه در دستگاه. اي یا انسانی است رسانه
تحقق  ءفرایند در حد اعال شود و آنگاه که این گذاري بر برخی مخاطبان سنجیده مینهایی با میزان اثر

آثار زیر پوستی در حوزه ارتباطات است که وراي ظواهر اقناع در زمره . صورت یافته استپذیرد، اقناع  می
یابند و  هاي درونی میع رسند، انگیزهمخاطبان چنان چه به اقنا. گیرد قدرت و یا حتی اقتدار صورت می

با داشتن طرح  مقاصد اقناعی باید .)1383ساروخانی،(هند شد خود، رسوالن اندیشه یا هر پیام ارتباطی خوا
آن آگاهی  کنیم که از عناصر موجود در هایی را تهیه می در زندگی روزمره، ناخودآگاه طرح. همراه باشد

و اصلی را آماده سازد که کلیه عناصر  اي باید طرح کلی حرفهبا این همه پیام گزار ترغیب کننده . نداریم
طرح مذکور . استراتژي ارتباطی استاین طرح اصلی . کند ص و تشریح یت ارتباطی را مشخموقعاساسی 

ص تمامی جوانب ارتباط را به منظور رسیدن به تغییري مطلوب در نگرش و رفتار، هماهنگ و مشخ
  ).1376 بینگر،(سازد  می

در چارچوب تحلیل  3طهو سل 2، ایدوئولوژي1اقناع در کنار مفاهیمی چون قدرت شناسی،از دیدگاه زبان
شود تا   متن بررسی می تحلیل گفتمان انتقاديدر به عبارت دیگر . گفتمان انتقادي قابل بررسی است

اقناع در  سعی بر آن است تا پدیده در این پژوهش. دیی آن مشخص شوزیربنا هاي پنهان اندیشهالیه
- و از این رهگذر به تفاوت دي بررسیان انتقاهاي گفتمان فروش و تجارت در چارچوب تحلیل گفتمالیه

 هاي شهر شیرازهاي اقناعی توسط فروشندگان مرد و زن فروشگاهي جنسیتی در استفاده از استراتژيها
                                                
1- power  
2- ideology  
3- dominance  
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استفاده شد ) 1996(و کرس  جالگوي پیشنهادي هوها از از این روي به منظور تحلیل داده. شودپرداخته 
فتمان فروش و تجارت در چارچوب الگوي مذکور قابل تبیین هاي اقناعی در گرا که بسامد وقوع مؤلفهچ

و  »گفتمان«، »معنی«، »صورت« چهار سطح دارد که عبارتند ازتحلیل متن  برايالگوي فوق . است
مشتق ) یعنی گفتمان(سطوح اول و دوم، یعنی سطوح صورت و معنی، از سطح سوم . »ایدئولوژي«

هاي معانی ها، یعنی نظامگفتمان  اند که به وسیلهدهاي زبانیمعنا همان کاربر زیرا صورت و. شوند  می
این دو را از یکدیگر متمایز دانستند،  حال که کرس و هاج. شوند  تعیین میهاي اجتماعی برخواسته از نهاد

 از این روي تحلیلگران گفتمان انتقادي. کند باید تأکید کرد که گفتمان، صورت و معنی را تعیین می
اجتماعی در سطح  -هاي سیاسیساخت  ه وسیلهزبانی را ب - هاي گفتمانی گی این کنشتنید درهم

ها و معانی  صورت  تر، این سطوح به وسیلهبه عبارت روشن. کشند  ه تصویر میتر سلطه و قدرت ب گسترده
). 148 :1385به نقل از آقا گل زاده،  1996و کرس،  جهو(شود  از طریق گفتمان تعیین می متون در آنها

کند و به آن معناي  دهی می گفتمانی خاص را سازمانایدئولوژي است، که پیکره  سطح چهارم،
 ، زبان را به عنوان)2006 ،به نقل از رحیمی و صحراگرد )1993(و کرس  جهو .بخشد  ایدئولوژیکی می

ابط بین ها رون مدلای. کنند  ایی طبقه بندي میهیر مجموعهدهند و آن را به ز  نهاد مورد بررسی قرار می
  .کنند  ریزي میها پایهبندي نهادطرح بنیادي را در طبقهو  متن و رویدادها را آشکار

- که در بین بسیاري از زبان) 1996(ج و کرس هو شناختی برجستهچهار ساختار گفتمان مدار زبان
  :عبارتند از شناسان شناخته شده است

  ) ينام گذار(گزینش لغات و تعبیرات خاص  -1
  سازي فرایند اسم -2
  معلوم -تقابل مجهول -3
  ...)کنشی، ربطی، اسنادي و (گیري از الگوهاي مختلف جمله بهره -4

  .شودتعریف میها  هر کدام از این مؤلفهدر ادامه 
  ) نام گذاري(گزینش لغات و تعبیرات خاص   -1

تواند بار منفی   ه دیدگاه خاصی است که میکنندها منعکسنام براي افراد، اشیاء و فعالیت انتخاب وکاربرد
 ). 144.:1383یارمحمدي، (یا مثبت داشته باشد 

نام گذاري شده است » دروغ«، عشق با »من فهمیدم که عشق او دروغ بود«به طور مثال، در جمله 
که منعکس کننده نگرش منفی سخنران نسبت به عشق است که اعتمادش را نسبت به عشق از دست 

نام گذاري کرده است که نشان » خدا«، سخنگو پدر را با »پدر خداي خانه است«ت؛ و یا در جمله داده اس
 ).28 :2011زارعی، (قدرت پدر در خانه است  دهنده

  فرآیند اسم سازي -2
بسیاري از اوقات در بیان انجام عمل توسط فعل از مصدر یا حاصل مصدر و یا به تعبیر دیگر از عبارت 

 »مهدي حسن را دیروز کشت و من ناراحت شدم«مثال به جاي . کنیم  یا فعل استفاده میاسم شده جمله 
در جمله اول عامل کشتن مشخص است و عمل . »کشته شدن حسن من را ناراحت کرد«گوییم،   می
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یعنی اینکه در جمله دوم توجه از عاملین و . کشتن نیز در مقایسه با جمله دوم داراي تأکید بیشتر است
گردد؛ و ممکن است بدین   عمل معطوف می کین عمل به خود عمل و در بعضی موارد به پذیرندهمشار

انجام عمل را که از  ند زمان و شیوهتوان  با اسم سازي گویندگان می. ترتیب عامل عمل نیز ناشناخته بماند
مهدي «اي چون اي که بین اجزاي جملهاز طرفی روابط پیچیده. توم دارندلوازم جمله یا فعل است مک

به عالوه . رود  از بین می کالً» کشته شدن حسن«وجود دارد با تبدیل شدن آن به » حسن را دیروز کشت
تواند نقش عامل یا پذیرنده عمل را در جمله جدید بازي کند   سازي میاز فرایند اسم تعبیر اسمی حاصل

  دهیم  اي را ساده جلوه میچیدهفرایند پیشود؛ و   که این خود موجب ابهام و پوشیدگی عمل می
  ).145 :1383یار محمدي، (

جمله یا قسمتی از جمله که عملی را همراه با عامالن آن . سازي یک نوع دگرسازي استفرایند اسم 
عامل و موضوع کننده یک یک کلمه به طور ضمنی بیان. کند  دهد را به اسم تبدیل می  عمل توضیح می

توان   هویت عامل حدس زد اما نمی توان درباره  می. شود  عامل حذف می سازيدر فرایند اسم. است
ما از مواردي که به طور  شود و توجه  شود که نشان داده می  ما به چیزي معطوف می توجه. مطمئن بود

. شود  در نتیجه دید ما محدودتر می. شود  شود، منحرف می  شود و یا از جمله حذف می  ضمنی بیان می
شود و مفاهیم،   فعل بر روي آنها اعمال می در زبان انگلیسی، گرایش به انجام عمل دارند و زمانافعال 

اگر عوامل تحت . روند، که البته این فقط یک گرایش است  وسایل و اسامی به صورت انتزاعی به کار می
آن : مثال. ستتاثیر فعل حذف نشوند و فقط عامل حذف شود، اسم ساخته شده حاوي اطالعات بیشتري ا

  .برد  کشد و لذت می  ها را میمرد سگ
  ).ملزومات حاضر و عامل حذف شده(دهد  ها به او لذت میکشتن سگ) 1
  ).اندملزومات و عامل حذف شده(دهد  میکشتن به او لذت ) 2

اما در  .ها براي او لذت بخش استدانیم که کشتن سگ  اند و ما میدر جمله اول ملزومات حذف شده
دانیم که کشتن چه   اند و ما نمی، ملزومات حذف شده)ورت گرفته استسازي صکه فرایند اسم(مله دوم ج

ها براي او لذت بخش است و او ت حدس بزنیم که کشتن انساندهد و ما ممکن اس  چیزي به او لذت می
دادن . وجود دارد سازي داریم و براي سخنگو دو گزینهاین دو نوع اسم بنابر. را قاتل ارزیابی کنیم

شود و   دهد و حضور کسی کمرنگ می  دهد که سخنگو مسائلی را کمتر نشان می  اطالعات کم نشان می
  ).29 :2011زارعی، (گیرد   تفکر کمتري در مورد آن صورت می

  معلوم -تقابل مجهول -3
» حسن علی را کشت«مثال به . گیریم  گاهی به جاي استفاده از فعل معلوم از فعل مجهول آن بهره می

  .»علی توسط حسن کشته شد و یا علی کشته شد«گوییم،   می
. شود، لذا موضوع سخن حسن است  شود، یعنی حسن آغازه محسوب می  جمله معلوم با حسن آغاز می

از طرفی در . این موضوع سخن، علی خواهد بود نه حسن بنابر .در جمالت دوم و سوم علی آغازه است
با حذف ) عدم اطالع یا احیاناً(یعنی به طور عمد و با نیت قبلی . حذف شده است سوم حسن کالًجمله 
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در جمله دوم رابطه  .سازي روي آورده شده استخش از حقیقت فاش نشده و به پنهانعمدي عامل این ب
  .تر شده استعامل و علت عمل با خود عمل کمرنگ

آمده است که ربطی در ه صورت جمله شبهدر جمله سوم دیگر علت مورد توجه نیست بلکه جمله ب
دهد و لفظ کشته نیز حالت صفت   اسناد می) یعنی علی(را به فردي ) ايیا عمل انجام شده(اي وقوع واقعه

که با حرکت و پر تب و تاب است در »حسن علی را کشت«1به عبارت دیگر جمله کنشی. پیدا کرده است
یعنی . با سکون و با عملی انجام شده تغییر پیدا کرده استاي به جمله »علی کشته شد«اثر تبدیل به 

یارمحمدي، (عمل به صورت حالت در آمده است و جمله نیز اکنون تا حدي صورت ربطی دارد تا کنشی 
1385: 49.(  

  ...) جمالت کنشی، ربطی، وصفی، اسنادي و(الگوهاي متفاوت جمله  گیري ازبهره - 4
ربطی شامل دو زیر  ، کنشی و)1996(ج و کرس در الگوي هو. هستندهرکدام داراي تعبیرات خاص خود 

و بی  3هاي با تعديخود داراي دو زیر مجموعه به نام کنشی. است 2هاي کنشی و ربطیمجموعه به نام
 1996ج و کرس، هو(است  6و وصفی 5هاي اسناديشامل دو زیر مجموعه به نام ربطی نیز. است 4تعدي

  ).30 :2011به نقل از زارعی، 
در . که یکی از آنها عامل و دیگري پذیرنده است. وجود دارد 7در مدل با تعدي دو شیء یا موجود

عمل . ، حسن عامل است و اثر آن به توپ که پذیرنده است رسیده است»حسن توپ را پرتاب کرد«جمله 
آن عکس را حسن «در جمله . است» با تعدي«پرتاب کردن یک عمل فیزیکی است و الگوي جمله نیز 

پس الگوي این جمله نیز با . عمل دوست داشتن از حسن به عکس تسرّي پیدا کرده است» دوست دارد
فقط یک شیء » ساختمان فرو ریخت«در جمله . تعدي است، با این تفاوت که این عمل ذهنی است
 :1385محمدي، یار( تعدي استاین جمله بی بنابر. وجود دارد که در این حالت، خود شیء پذیرنده است

در این جمله، فقط . ، فقط یک فرایند صورت گرفته و آن راه رفتن است»رود  علی راه می«در جمله ). 40
نه علت است و ) علی(پس . ؛ وضعیت و چگونگی انجام عمل مشخص نیست)علی(یک موجود وجود دارد 

  ).30 :2011زارعی، (است ) تعديبی(این الگو . معلول نه
در حالی که در جمالت ربطی، حالت . تحرك و تب و تاب و جریان کار وجود دارد در جمالت کنشی،

، »حسن شجاعت دارد«مثال جمله . سکون و آرامش و در عین حال برقراري ارتباط بین دو پدیده است
. ، یک جمله ربطی و از نوع اسنادي است»حسن دکتر است«یک جمله ربطی از نوع وصفی است و جمله 

                                                
1- actional 
2- relational 
3- transactive 
4- non-transactive 
5- equative 
6- attributive 
7- entity 
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. فرق دارد 2و الزم 1تعدي با تعبیرات متعديضافه شود که تعبیرات باتعدي و بیم است ادر اینجا الز
مثال در . اند تعدي مفاهیم معناییاند ولی تعبیرات باتعدي و بیمتعدي و الزم مفاهیم نحوي و صوري

تعدي است  لحاظ معنایی بی ، به لحاظ نحوي متعدي است و به»کند  حسن فوتبال بازي می«له جم
  ).41 :1385یارمحمدي، (

اگر براي  .شود  تعدي علت به طور ضمنی بیان میدر الگوي بیشود در حالی که   تعدي بیان می علت در الگوي با
  ). 30. :2011زارعی، ( نویسنده، علت و روابط علت و معلولی حائز اهمیت باشد، الگوي با تعدي بهترین الگو است

کننده کار و باید بدانیم که آغاز. ار مهم استله علیت بسیمسئ گیري و انسجام وقایعفهم، شکلدر 
ها ح علیت را نشان دهد، از این الگواگر متنی بخواهد به طور واض. پذیرنده، چه افراد و یا عواملی هستند

در این حالت از الگوي . کنند  اما بسیاري اوقات افراد علت وقایع را پوشیده عرضه می. گیرد  بهره می
یا  3گذاريي ربطی ارزشوظیفه عمده الگو. کنند  هاي اسمی شده استفاده می یا ربطی و یا گونه مجهول و

ما بر حسب دیدگاه فکري . استاست که این دو از مسائل مهم در تحلیل گفتمان انتقادي  4بنديیا طبقه
  ).42 :1385، یارمحمدي(کنیم   گذاري میبندي و ارزشء و حوادث و مردم را طبقهو اجتماعی خود، اشیا

ارت به عب. هاي جنسیتی استوار استهاي اقناعی بر تفاوتفرض پژوهش حاضر بر آن است که طرح
هاي زبانی کنند و در کالمشان از استراتژيهاي اقناعی مشابه استفاده نمیدیگر، مردان و زنان از مؤلفه

بان و جامعه همبستگی نزدیکی بین ز و از آن جهت که جویندوت به منظور اقناع مخاطب بهره میمتفا
مهم براي برقراري و حفظ رابطه با مردم است؛ لذا در جوامع کنونی نفوذ زبان  ايوسیلهوجود دارد و زبان 

آوردن افراد براي متقاعد کردن و تحت نفوذ در هاي سیاسی و اجتماعی افزایش یافته است وبر فعالیت
مختلف  سازي در ابعادرو، نظر به اهمیت اقناع و متقاعد ، از این)1376تراژیل، (گیرد   مورد استفاده قرار می

- کالم در اقناع مخاطب در فروشگاه بررسی زبان شناختی ـ جنسیتی قدرت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی،
هاي فوق الذکر و مؤلفه) 1996(کرس ج و وب الگوي تحلیل گفتمان انتقادي هوهاي شهر شیراز در چارچ

 . استبه روش کیفی و کمی 
  
  هاي پیشینپژوهش - 2
 يناپذیر جدایی در واقع اقناع به بخش. اندط اطراف ما به راحتی قابل مشاهدههاي اقناعی در محی تالش 

اي که از ارتباطات جمعی براي فروش کاالهاي خود استفاده  دهندهآگهی. از زندگی ما تبدیل شده است
کند یا سازمان   روزنامه میهاي  ه مبادرت به خرید آگهینامزد سیاسی ک. زند  کند، دست به اقناع می  می

هاي ارتباط  طریق پیام همه به نوعی از. کند  بهداري که از طریق رادیو افراد را به ترك سیگار تشویق می
  ).1381سورین و تانکارد، (کنند تا تغییراتی در اشخاص به وجود آوردند   جمعی تالش می

                                                
1-transitive 
2- intransitive 
3- evaluation 
4- classification 
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افراد مؤثر است چه به  عوامل مختلفی در تغییر نگرشدهند، نشان می هاي پیشینپژوهش آن چنان که
شناختی براي مثال ساخت نحوي و اطالعی چرا که  همه اجزاي صوتی، واژگان، ساختار جمله، لحاظ زبان

تماعی مانند اج است و چه به لحاظ عواملاي مرتبط یدگاه ویژهنحو و استفاده از کلمات به نوعی با د
استفاده درست و یا . شود  هاي گوناگون ظاهر میاقناع به شکل. هاي شخصیتیو ویژگی سطح تحصیالت

  . تواند پیامد مثبت یا منفی داشته باشد  ها می نادرست از هر کدام از این مؤلفه
کند که ما در عصر   پردازد و بیان می  سازي میه ارتباط جمعی، تبلیغات و متقاعد، ب)1386(نسون ار

آن، تالش براي   کنیم که وجه مشخصه  نی زندگی میبریم و در واقع، در دورا  به سر می ارتباط جمعی
پیمایش به این نتیجه رسید که هر چه سطح تحصیالت شخص وي در . متقاعدسازي همگانی است

  .دارد  باالتر باشد، او را از مجاب شدن مصون نمی
شوند در تجزیه و تحلیل دیدگاه افراد   بیان می ، طرز بیان و ترتیبی که کلمات)1389(والتر   به عقیده

معنی کالم  مکن استتغییر کوچک در کالم م. دیدگاه فرد است  انتخاب کلمات نشان دهنده. استمؤثر 
  . وي به بررسی کلمات و تأثیر آنها بر ذهن مخاطب پرداخته است. را تغییر دهد
تأثیر جهت و اثر خود به  تحقیقوي در  .را بررسی کرده استساخت اطالعی جمله  )1946( 1سالومن

 فردي با این مشخصات را شرح بدهند یعنیدرخواست کرد تا ) الف(سالومن از گروه . پرداخته استتقدم 
فردي را با این خواست تا ) ب(سپس از گروه . باهوش -ماهر -احتیاطبی -انتقادي -لجوج -دحسو

  حسود -لجوج -انتقادي -بی احتیاط -ماهر -باهوش مشخصات شرح بدهند یعنی
، آن فرد را شخصی پست )الف(، آن فرد را شخصی بلند مرتبه توصیف کردند و گروه )ب(گروه 

شوند، بیشترین اثر را در ذهن   هایی که ابتدا آورده میه رسید که واژهسالومن به این نتیج. معرفی کردند
  . مخاطب دارند

- ، شناخت مخاطب را امري ضروري میري اقناعی، در بررسی متون نوشتا)1998( 3و گرمین 2ورز
ت همچنین جمال. استراتژي اقناع است کنندهد که نیازهاي مخاطب تعیینآنان به این نتیجه رسیدن. دانند

دانند و   مؤثرتر از افعال مجهول میو استفاده از افعال معلوم را  هاي بزرگو کلمات کوتاه را منشأ ایده
بیش از افعال مجهول ) فاعل و مفعول( علوم در کنار موضوع درونی و بیرونی برآنند که صراحت افعال م

  . است، از این روي در اقناع مؤثرترند
که تبلیغات حقایق را  اند و معتقدندرا بررسی کرده، نقش اقناع در تبلیغات )2001(و همکارانسیمونز 

بلیغ و در راه تبیین تاند تبیین تبلیغ پرداختهآنان به  .کنند  کنند بلکه مصرف کننده را اقناع می  بیان نمی
اند و سپس به عنوان فعالیت هاي ارتباطی همچون آموزش و خبر متمایز کردهابتدا آن را از سایر فعالیت

ها و متقاعد سازي را سپس نگرش. اندکند، پرداخته  سانه برقرار میاي که با موضوع و رارتباطی به رابطه
هاي تبلیغ بهره برد و همچنین به توان در چارچوب مدل  می که از این دو متغیر ندو معتقد نشان دادند

                                                
1 -Solomon  
2- Werz, E. 
2- Germain, S. 
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در جریان متقاعدسازي  )نبع پیام، کانال پیام، محتواي پیام و مخاطب پیامم(نقش چهار عنصر ارتباط 
  .تواند متقاعد سازي را تسهیل کند د که عناصر ارتباط مینده  د و نشان مینپرداز  می

در تجارت را در نیجریه بررسی و با تحلیل ) چانه زنی(هاي گفتمانی اصرار ، استراتژي)2006( 1کیند
دهد که   آمده نشان میدست ه نتایج ب. تعامالت ضبط شده، عناصر و عواملی را استخراج کرده است

شوخ طبعی، حسن تعبیر، چاپلوسی و تملق در گفتار، فرد را در رسیدن به هدفش یاري  عواملی چون
  .کند  می

لغات و عبارات  )2009( 2همیلتون. استفاده از لغات مناسب نقش به سزایی در تغییر دیدگاه افراد دارد
گارانتی  مانند. کند  کردن مشتري کمک میکند که در تجارت و فروش کاال به قانع   قدرتمندي را ذکر می

توان که به وسیله این لغات میاو بر این باور است . کردن، آسان بودن، اثبات کردن و سودمند بودن
 . تر به اهداف اقناعی رسیدب را جلب کرد و از این طریق آساناعتماد مخاط

بررسی کردند و معتقدند که واژگان در در برقراري ارتباط را واژگان تاثیر  )2011( 4بائرو  3هوك
ها و روند استراتژينین همچ. شوند  گیرند و باعث موفقیت یا عدم موفقیت ارتباط می  ارتباط جاي می

کالمی و تباطات غیربه ارنیز شناسی ارتباطات در جامعه در بخش روان. را مد نظر قرار دادند ارتباطات
شوند   االتی که پرسیده میسؤ. دندان  د و اقناع را بخش مهمی از این ارتباطات مینپرداز  روابط اجتماعی می

ها معتقدند که با تحلیل ارتباطات اقناعی آن. قش مهمی دارندوند در اقناع نش  هایی که داده میو جواب
  .توان بسیاري از مشکالت ارتباطی را حل کرد  می

در آخرین گفتمان سیاسی زین العابدین بن علی رئیس جمهوري پیشین را اقناع ) 2013( 5جارایا
به منظور تأثیر  7رلس 6کنش گفتارجمالت در قالب نظریه . بررسی کردتونس در چارچوب تحلیل گفتمان 

سپس استفاده از ضمایر شخصی به منظور بعد متقاعدسازي دیگران مورد . دتحلیل ش 8تأثیر منظوري
ارسطو و زبان دوگانه مورد بررسی قرار  گانهت نیز بر اساس درخواست سهجمال .مطالعه قرار گرفت

اهداف اقناعی  اصول همکاري و انحراف انتخاب براي از اصول گرایس به منظور مشاهده در آخر. گرفت
استفاده از کنش گفتار با فعل کنشی صریح یا بدون فعل  هاي مطالعه حاضر نشاندهندهیافته. استفاده شد
استراتژیک از ضمایر دهند که استفاده ها نشان مییافته .یح در پاره گفتارهاي مشابه استکنشی صر

این فرایند به وسیله استفاده . کندبه متقاعد سازي دیگران کمک می ريشخصی از طریق تأثیر منظو
اگر چه . ی استگردد که استراتژي قاطع اقناع در گفتمان سیاساجرا می 9دار از شخصیت ملینشان

                                                
1- Kehinde, A. A. 
2- Hamilton, G. 
3- Hook, D.F.B. 
4- Bauer, M.W. 
5- Jarraya, S. 
6- speech act  
7- Searle  
8- illocutionary force 
9- Ethos  
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دهند که عواطف به طور ها نشان میدهنده انحراف از هنجار است، یافتهاستفاده از لهجه تونسی نشان
عدم رعایت اصول گرایس . استاندارد عربی منتقل شده است ریق این لهجه نسبت به لهجهاز ط تأثیرگذار

بنابراین اقناع تنها از طریق . سازي مخاطب انجامیداستراتژي اقناع به متقاعددر این گفتمان به عنوان 
  .به موازات آگاهی کامل از بافت ایجاد گردد زبانی حاصل نمی شود چرا که بایدابزار 

ذهن و و کاوي گفتمان انتقادي بررسی ، پدیده اقناع را در چارچوب سخن)1383(پور باغینی
 را تحلیل کردههاي موجود در تحلیل ذهن  هاي سخن در فرایند سلطه بر ذهن و پیچیدگی استراتژي

ا ع را از دیدگاه صاحب نظران تعریف و انواع ساختارهاي سخن رپردازد و اقنا وي به مفهوم اقناع می. است
قدرت و سلطه بر ذهن، دسترسی به سخن و سلطه  بندي محقق از سخن شاملطبقه. کند بندي میطبقه

هاي سخن در فرایند سلطه بر ن و گفتگو، تحلیل ذهن و استرانژيبر سخن، سلطه بر بافت، سلطه بر مت
هاي ذهنی و  و تغییر مدل گیريد که انواع ساختارهاي سخن بر شکلرس وي به این نتیجه می. ذهن است

و به ویژه نخبگان (رسد که گروه هاي برتر  هاي اجتماعی تأثیر دارند و همچنین به این نتیجه میبازنمود
این اذهان عموم نیز به شدت  بر سخن عمومی و ساختار هاي چنین سخنی سلطه دارند و بنابر) آنان

  . تحت سلطه آنان است
گرایی با در  ها و مصرف بین میزان استفاده از رسانه  هرابط  به دنبال مطالعه) 1389( و دیگران موحد

قیق مدنظر بوده با این اهداف اصلی که در این تح. جنسیت تحقیقی را انجام دادند  ر گرفتن مسئلهنظ
گذارند و دیگر  گرایانه تأثیر می ها بر تمایالت مصرف آیا استفاده از رسانهها آغاز گردیده است که پرسش

 در ؟اي دارد یا خیر ها رابطه چه ارتباطی با جنسیت دارد، آیا جنسیت با استفاده از رسانه اینکه این مسئله
گرایی و واکنش زنان و مردان  مصرف  ناع و مدل ارتباطی اقناع، پدیدهاق  این پژوهش با استفاده از نظریه

منبع   ي چهارگانهیک از متغیرها در این مدل محققان به دنبال تعیین نقش هر. به آن تحلیل شده است
پیام، کانال پیام، محتواي پیام و مخاطب پیام در فرآیند ارتباطات هستند، که در این پژوهش صرفاً به 

در اقناع افراد به ) برحسب جنسیت(ن پیام و مخاطبا) هاي جمعی رسانه(ل پیام بررسی نقش کانا
توان عنوان کرد  وریک در این زمینه میهاي تئ با توجه به نتایج و دیدگاه .گرایی پرداخته شده است مصرف

هاي  ها آگاه باشند و به تمایالت آنها و تکنیک هاي اقناع در رسانه که هرچه مخاطبان پیام نسبت به شیوه
نی که به مخاطبا. پذیر نیست به راحتی امکانببرند دیگر اقناع آنها آنها براي ایجاد نیازهاي کاذب پی

هاي سطحی و ساده که به دنبال اقناع  کنند نسبت به پیام یق برخورد میهاي اقناعی با تفکر و عم پیام
هاي  ها را براي عدم پخش پیام توان رسانه این گرچه نمی بنابر. پذیري کمتري دارند آسیب هستندآنان 

 پذیري آنها ن و آموزش آنها از آسیبسازي مخاطبا توان با آگاه اما می گرایانه قانع و یا محدود کرد، مصرف
به نحوي که هم نسبت به نیازهاي واقعی و کاذب آگاهی پیدا کنند و هم در مقابل . در این زمینه کاست

  . تبلیغات مقاومت بیشتري داشته باشند
شناسی و فوق الذکر بر اساس دو عامل زبان هايالم در جهت اقناع مخاطب در پژوهشقدرت ک

شناختی طرز بیان و ترتیب کلمات، ساخت اطالعی، نبه لحاظ زبا. سی قرار گرفته استاجتماعی مورد برر
گذار و قدرتمند، ضمایر شخصی، جمالت کوتاه و افعال معلوم و نیز استفاده از عبارات تأثیراستفاده از 
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به . شده استگویش محلی و عدم رعایت اصول گرایس در اقناع و متقاعدسازي مخاطب مؤثر واقع 
که سطح تحصیالت، مخاطب را از اقناع مصون  استنگر آن ي پیشین نشاهالحاظ اجتماعی، پژوهش

در گفتار به  هاي شخصیتی و فردي چون شوخ طبعی، حسن تعبیر، چاپلوسی و تملقدارد و نیز ویژگیینم
هاي اقناعی به ویژه در هاي جنسیتی در انتخاب مؤلفهاز آنجا که تفاوت. کنداقناع مخاطب کمک می

را  انهاي پیشین مورد بررسی قرار نگرفته است، پژوهشگریک از پژوهش خرید و فروش در هیچ گفتمان
  . دنبر آن داشت تا پژوهش حاضر را طراحی نمای

 
  روش کار  - 3

اطالعات به روش میدانی و از طریق ضبط تعامالت طبیعی بین فروشنده و خریدار، مشاهده و یادداشت 
دستگاه ضبط با استفاده از  مکالمات. غیر استدت زمان هر مکالمه متم. آوري شده است تعامالت جمع

. پژوهشگر در زمان ضبط صدا در فروشگاه حضور غیر فعال داشته است. و سپس رونوشت شد صدا ضبط
بین فروشنده و مشتري در  تعامل 30تعداد . کرد  به این معنی که پژوهشگر در تعامالت شرکت نمی

زن فروشنده  15و  مرد فروشنده  15. شدندکمی تحلیل هاي مختلف شهر شیراز به طور کیفی و فروشگاه
نفر شامل  60ق ها در این تحقیکنندهتعداد شرکت. ر دو جنس در تعامل کالمی بودندبا خریداران از ه

در این پژوهش . فروشندگان با تحصیالت و تجربه کار متفاوتی هستند. استها فروشندگان و مشتري
اجتماعی و   از طبقهها یت فروشندگان و مشتريجنس. شود  ظر گرفته میجنس به عنوان متغیر مستقل در ن

هایی در فروشگاه. سال است 50تا  20ود سن آنها حد .تخاب شدندتحصیلی متفاوت و به طور اتفاقی ان
  . برداري، اطالعات جمع آوري شد، با مشاهده، گوش دادن و یادداشتکه امکان ضبط صدا وجود نداشت

ي اطالعات از طریق ضبط صدا، مشاهده و بررسی متن و فهم منظور و نیت و درك آورپس از جمع
در پژوهش حاضر، . ارتباطات حاکم بر اجزاي متن، ساختار متن به صورت جمالتی استخراج شد

که عبارتند از ) 1996(ج و کرس هوشناختی برجسته ی متغیر مستقل جنس با سه مؤلفه زبانهمبستگ
سازي، تقابل مجهول در برابر معلوم که در بخش مقدمه به تفصیل ند اسمص، فرایاستفاده از اسامی خا

تعامالت اقناعی فروشنده و مشتري بر اساس  زبان شناختی ده شد به عنوان سه متغیر وابستهشرح دا
هاي فاده نگردید به این دلیل که دادهتحلیل استدر  ،فرایند کنشی در مقابل ربطیاز مؤلفه . بررسی شد

وهش حاضر نشان دادند که در گفتمان فروش و تجارت از این مؤلفه به هیچ وجه استفاده نشده است و پژ
اي در گفتمان فروش و ریان کار وجود دارد و چنین پدیدهدر جمالت کنشی، تحرك و تب و تاب و جنیز 

  .تجارت قابل مشاهده نیست
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  ها تحلیل داده - 4
زن با مخاطبانشان از فروشنده  15فروشنده مرد و  15ت اقناعی الداده هاي پژوهش حاضر که از تعام

ج وب الگوي تحلیل گفتمان انتقادي هوطریق دستگاه ضبط صدا گردآوري و ضبط شده است در چارچ
  .به دو روش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است) 1996(وکرس 

  ها تحلیل کیفی داده - 4-1
تند از که عبار) 1996(ج و کرس الگوي تحلیل گفتمان انتقادي هولفه فاده از سه مؤدر این بخش با است

سازي به عنوان سه متغیر زبان شناختی وابسته که در بخش گذاري و اسمتقابل مجهول و معلوم، نام
هاي برگرفته از تعامالت اقناعی فروشندگان مرد و زن با قدمه به شرح آورده شده است، دادهم

  . به لحاظ کیفی تحلیل شدندهاي شهر شیراز هانشان در فروشگامخاطب
  تقابل مجهول ـ معلوم  -1- 4-1

  تعامل بین فروشنده خانم و مخاطب مرد  -فروشگاه لوازم خانگی -کاربرد ساخت مجهول) 1(مثال 
  چرا اینقدر قیمتش باالست؟: مخاطب
  .شن  تعیین میها بر اساس کیفیت کاال قیمت: فروشنده

  تعامل بین فروشنده خانم و مخاطب مرد  -فروشگاه لوازم خانگی -ت معلومکاربرد ساخ) 2(مثال 
  گارانتی هم داره؟: مخاطب
  .کنیم  گارانتی میبله، ما تمام اجناسمونو : فروشنده

  تعامل بین فروشنده مرد و مخاطب خانم  -فروشگاه لوازم خانگی -کاربرد ساخت معلوم) 3(مثال 
  ترین طرح کدوم هست؟جدید: اطبمخ

ساس نیاز دن و شرکت ما بر ا  این روزا مردم به طراحی و ظاهر یخچال خیلی اهمیت می: فروشنده
هایی ترین مدلبینید یکی از جدید  ین مدل که میا. ده  انجام میها رو و سلیقه مردم این طراحی

  .شرکت وارد بازار کردههست که 
  امل بین فروشنده مرد و مخاطب خانم تع -فروشگاه لوازم خانگی -کاربرد ساخت معلوم) 4(مثال 

کاالي مورد نظر را برایتان ارسال خواهیم به محض این که سفارشتان را دریافت کنیم، : فروشنده
  .کرد

رود و   فروشنده از جواب دادن طفره می. ، فروشنده از ساخت مجهول استفاده کرده است)1(در مثال 
در این جمله، فاعل جمله که . ول بهره گرفته استبراي طفره رفتن از جواب مخاطب، از ساخت مجه

اي که مخاطب دید فروشنده در جمله. د، حذف شده استتواند خود فروشنده و یا شرکت مربوطه باش  می
  . دارد  میرا از روي اسم خود و یا شرکت بر منفی نسبت به آن دارد، تأکید

در این جمالت، فروشنده قصد . ه کرده است، فروشنده از ساخت معلوم استفاد)4(و ) 3(، )2(در مثال 
از جمله معلوم استفاده  )شرکت ما(و ) ما(تأکید بر فاعل  این با دارد مزیت و نکات مثبت را بیان کند، بنابر

این افعال معلوم که . دهند که شرکت فعال و پویاست نشان می» ما«افعال معلوم و با فاعل . کرده است
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و اند ب و کارمندان این کسب و کار فعالدهد که صاح  است، نشان می فاعلشان فروشنده و یا شرکت
به کار بردن ساختار مجهول و معلوم را  )1996(ج و کرس هو. ن دخالت دارندقویاً در عرصه کاریشا

در این تعامل، فروشنده از . استدیدگاهی خاص دانند که منعکس کننده   مدار میساختاري گفتمان 
شاندن و از ساخت معلوم براي آشکار کردن حقیقتی در جهت اقناع مخاطب ساخت مجهول براي پو

در بخش تحلیل کمی تفاوت میان استفاده از این دو ساخت در میان فروشندگان مرد . استفاده کرده است
  . و زن آورده شده است

  )نام گذاري(گزینش لغات و تعبیرات خاص  -2- 4-1
  تعامل بین فروشنده خانم و مخاطب خانم   -فروشگاه عطر -خاصاستفاده از اسامی و تعبیرات ) 1(مثال 

  .عطر با بوي شیرین میخوام: مخاطب
  این چطوره؟: فروشنده
  .نه، این بوي تندي داره: مخاطب
از این عطر  هاخیلی. هستعطر خانم فرح این . خانم، این یکی از معروف ترین عطرا هست: فروشنده

  . برن  می
  یه بار دیگه تستش کنم؟ قیمتش چنده؟واقعاً؟ میشه : مخاطب

فروشنده با انتخاب نامی خاص براي کاال دیدگاه خاصی را در مخاطب نسبت به آن کاال منعکس 
در این تعامل، فروشنده با اطمینان از دیدگاه مثبت . تواند مثبت یا منفی باشد  کند که این دیدگاه می  می

. کندمی ر مخاطب نسبت به کاالي مورد نظر ایجاد، نگرشی مثبت را د»فرح«مخاطب نسبت به نام 
تواند   انگیزد و نیز میبرمی حس همرنگی با جماعت را در مخاطب، »هاخیلی«همچنین با استفاده از کلمه 

  .باعث برانگیختن نیاز به تعلق در مخاطب شود
عمل هماهنگ و مطابق  گیرند اما در  کار میه افراد با وجود تمام تالشی که براي متمایز بودن خود ب 

این فروشنده  بنابر). 1386نسون، ار(ل دارند که جزء اکثریت باشند کنند زیرا افراد تمای  با عموم رفتار می
- تفاوت معنی. کنند  ردم چه کار میعمومی چیست و بیشتر مگوید که رویه   ناع به مخاطب میبه منظور اق

  . نس مرد و زن در بخش تحلیل کمی آورده شده استدار در استفاده از فرایند نام گذاري بین دو ج
  فرآیند اسم سازي -3- 4-1

  تعامل بین فروشنده مرد و مخاطب خانم  - فروشگاه لوازم خانگی - فرایند اسم سازي) 1(مثال 
 .اي تو خونه الزمهداشتن همچین وسیله: فروشنده
  )تأیید مخاطب. (بله، واقعاً الزمه: مخاطب

در واقع . یک مصدر است» داشتن«. ه از فرایند اسم سازي استفاده کرده استدر این تعامل، فروشند
  : ان کنیم، به این صورت خواهد بوداگر این جمله را به صورت یک عبارت فعلی بی

داشته «فروشنده با تبدیل فعل  .»اي را در خانه داشته باشیدچین وسیلهبراي شما الزم است که هم« 
را » شما«دهد و همچنین فاعل جمله یعنی   قرار می» داشتن«أکید را روي ، ت»داشتن« به اسم» باشید
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حذف فاعل، جمله از حالت دستوري  با. شود  کند که این خود باعث پوشیدگی و ابهام جمله می  حذف می
. کند  شود که این تغییرات در جمله، به انعطاف مخاطب در برابر تغییر نگرش کمک می  خارج می) فرمان(

توان   سازي میبا استفاده از فرایند اسم. دارد در اقناع تأثیر) فرایند اسم سازي(این تبدیل فعل به اسم  بنابر
نکاتی را برجسته نشان داد و یا نکاتی را پوشاند و در نهایت، گرفتن تأیید از مخاطب که هدف فروشنده 

زن و مرد در بهره جویی از  در بخش تحلیل کمی به تفاوت میان فروشندگان. است، برآورده شده است
  . این مؤلفه پرداخته شده است

  هاتحلیل کمی داده - 4-2
در تحلیل  Chi squareو  SPSSنرم افزار  ازي پژوهش حاضر هادادهبه منظور تحلیل آماري و کمی 

  . داده ها استفاده شد
  استفاده از ساخت معلوم  -1- 4-2

ی استفاده از ساخت معلوم در میان فروشندگان مرد و زن آمده است، به چگونگ 1آن گونه که در نمودار 
اند و هره بردهنفر از ساخت معلوم به منظور اهداف اقناعی ب 5مرد فروشنده  15از میان . پرداخته شده است

در رابطه با استفاده از ساخت معلوم به  .اندنفر از ساخت معلوم استفاده کرده 8زن فروشنده  15از میان 
چرا که میزان . اده نشده استداري نشان دن فروشندگان مرد و زن تفاوت معنیف اقناعی بیمنظور اهدا

آن چنان ) 1998(هم راستا با تحقیق ورز و گرمین . است 05/0به عبارتی بیشتر از   =26/0Sigداريمعنی
حاضر نیز در  دانند، پژوهشافعال مجهول در اهداف اقناعی می تر ازاستفاده از افعال معلوم را مؤثر که

تأیید این نکته بر آمده است، از این رو هر دو جنس فروشندگان مرد و زن در استفاده از افعال معلوم 
 .اندک استراتژي اقناعی استفاده نمودهتقریبا یکسان به عنوان ی

  
  استفاده از ساخت معلوم - 1نمودار
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  استفاده از ساخت مجهول  -2- 4-2
نفر از ساخت مجهول به  4مرد  فروشنده 15ساخت مجهول، از میان  تفاده ازدر اس 2با توجه به نمودار  

اند به گان زن از ساخت مجهول بهره نبردهیک از فروشنداند و هیچ منظور اهداف اقناعی استفاده کرده
چرا . د داردداري وجوستفاده از ساخت مجهول تفاوت معنیمیان فروشندگان زن و مرد در اعبارت دیگر 

هاي داده. محاسبه شده است  05/0و این میزان کمتر از  است   =03/0Sigدارزان تفاوت معنیکه می
تري در اقناع مخاطبشان بهره که مردان فروشنده از ساخت مجهول بیش پژوهش حاضر نشانگر آن است

 . اندبرده

  
  استفاده از ساخت مجهول                      - 2نمودار

  )  نام گذاري( تعبیرات خاص گزینش لغات و  -3- 4-2
خاص گزینش لغات و تعبیرات نفر از مؤلفه  2فروشنده مرد  15آید، از میان بر می 3آن چنان که از نمودار 

در استفاده از . اندنفر از مؤلفه مذکور بهره برده 7فروشنده زن  15اند و از بین به منظور اقناع استفاده کرده
شتري نسبت به بیزن به منظور اقناع مخاطب بهره  ضر فروشندگانگذاري در پژوهش حامؤلفه نام

 وجود دارد =Sig  04/0داري میان دو جنس به میزانعنیاز این روي تفاوت م. اندفروشندگان مرد برده
نیز استفاده از لغات و عبارات قدرتمند را مؤثر بر اقناع ) 2009(همیلتون . است05/0که این میزان کمتر از 

  . تجارت و فروش می داند مشتري در
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  استفاده از نام گذاري -3نمودار 

  
  سازي استفاده از اسم -4- 4-2

سازي توسط فروشندگان مرد و زن به منظور اقناع مخاطب نشان دهنده استفاده از مؤلفه اسم 4نمودار 
زن تنها فروشنده  15اند و از میان اسم سازي بهره بردهنفر از مؤلفه  4فروشنده مرد  15که از میان  است

هیچ تفاوت  توان نتیجه گرفت کهمی. داف اقناعی استفاده کرده استیک نفر از این مؤلفه در جهت اه
و  =Sig 14/0چرا که میزان معنی داري. داري در این زمینه بین دو جنس نشان داده نشده استمعنی

  .است 05/0بیشتر از 

  
  استفاده از اسم سازي -4نمودار 
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 گیري نتیجه - 5
ارت دیگر، مردان هاي جنسیتی استوار است، به عبهاي اقناعی بر تفاوتبر اساس فرض پژوهش که طرح

کنند و در کالمشان از شگردهاي زبانی و قدرت ناعی به میزان مشابه استفاده نمیهاي اقو زنان از مؤلفه
در چارچوب الگوي تحلیل نتایج پژوهش حاضر  .جویندوت به منظور اقناع مخاطب بهره میکالم متفا

گر آن است که تفاوت معنی داري در استفاده از ساخت معلوم بیان) 1996(ج و کرس ن انتقادي هوگفتما
بر خالف ساخت مجهول بین فروشندگان مرد و زن مشاهده نگشت، آن گونه که فروشندگان مرد به 

از طرفی فروشندگان زن بیشتر از  .انداز زنان از ساخت مجهول بهره بردهمنظور اهداف اقناعی بیشتر 
معنی داري در و نیز تفاوت  اندمخاطبانشان بهره جسته مردان از گزینش تعبیرات و لغات خاص در اقناع

 .فرایند اسم سازي در میان زنان و مردان فروشنده حاصل نگشتاستفاده از مؤلفه 
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