
 

 

ارکتی هاي مش در برنامه شناختی شیوه ترغیب زبانی مخاطبان تحلیل زبان

 هاي سیماشبکهکنکورمحور 
 ١رضا خیرآبادي

 12/09/1397تاریخ پذیرش:     10/07/1397تاریخ دریافت: 

  چکیده

هـاي مشـارکتی    برنامـه  هاي ترغیب مخاطبـان در  شناختی شیوه پژوهش حاضر به بررسی زبان
ي هـاي گفتـاري و تحلیـل گفتمـان انتقـاد      هاي سیما در چارچوب نظریه کنش محور شبکهکنکور

ز و زمسـتان  ییشـده در پـا  هاي پخـش  (سیصد دقیقه) از برنامه ها شامل پنج ساعت پردازد. داده می
هدف اصلی و محوري ایـن  دهنده آن است که نتایج نشان .ستي سیماهاي سراسر از شبکه 1395
اسـت.  حامیـان مـالی برنامـه     از خـدمات حـداکثري  آموزان بـه اسـتفاده     ترغیب دانش ،ها برنامه

ضمنی مخاطبان به طور همزمان، استفاده  قناعنظور، از کنش ترغیبی مستقیم و غیرمستقیم و ام دینب
بیش از هشتاد درصد از موارد ترغیب کالمی از نوع ترغیب مستقیم مخاطب به تهیه کـاال   ود.ش یم

ها را به گفتمـانی بازرگـانی و تبلیغـاتی تبـدیل      یا خدمات خاص است که گفتمان کلی این برنامه
هایی از این نوع و عـدم انطبـاق    هاي متعدد برنامه دهنده آسیب هاي این پژوهش نشان یافتهکند.  می

ها با اهداف اسناد کالن فرهنگی و آموزشی کشور اسـت. از ایـن رو، شـکل فعلـی و      محتواي آن
بـر   تـري  تخصصـی شود نظارت بیشـتر و   و پیشنهاد می استها نیازمند بازنگري  کنونی این برنامه

 ها انجام شود.  واي این گونه برنامهمحت
، هـاي مشـارکتی، رسـانه ملـی     گفتاري، کنش ترغیبی/امـري، برنامـه   هاي کنش واژگان کلیدي:

 .محور هاي کنکور برنامه
 

                                                           
 rkheirabadi@gmail.com ریزي آموزشیاستادیار سازمان پژوهش و برنامه. 1
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 مقدمه 

هـاي   ترین رقابت علمی و معضل آموزشـی کشـور، از جنبـه    مهم عنوان بهپدیده کنکور 
قابل بررسی و تحلیل است. رسـانه ملـی    مختلف آموزشی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

هـاي تلویزیـونی شـامل مشـاوره و      اسـت بـا پخـش برنامـه    درصدد از حدود دو دهه قبل 
تدریس نکات کنکوري به نیاز مخاطبان عام خود پاسخ دهد. همچنین، با هـدف دسترسـی   

ی را هـای  آموزان به اطالعات علمی مربوطـه، برنامـه   رایگان، عمومی و عادالنه تمامی دانش
، »2گزینـه «هایی مانند:  هاي مشترکی با نام . بنابراین، شاهد تولید برنامهکند تولید و پخش می

و موارد مشـابه دیگـر هسـتیم کـه بـا مشـارکت       » کنکور آسان است«، »4گزینه«، »3گزینه«
شوند و مخاطبان انبوهی نیز دارند. ایـن شـیوه    موسسات آموزشی کنکور تولید و پخش می

هـاي مختلـف سـیما، یـک تفـاوت مهـم و        با تبلیغات مرسوم بازرگانی شبکه سازي برنامه
هاي سیما هسـتند و معمـوالً    هاي مذکور داراي آرم رسمی شبکه که برنامه اساسی دارد؛ این

شوند. از ایـن   ها پخش می شده رسانه و در کنداکتور رسمی برنامه با اجراي مجریان شناخته
که منبعث از جایگـاه مهـم و    هستنداعتبار و مشروعیت  رو، در نگاه مخاطبان داراي نوعی

دانشـگاه   عنـوان  بهسیما  رسمی رسانه ملی در نزد عموم مردم است. عملکرد سازمان صداو
هـاي کـالن علمـی و فرهنگـی کشـور، از       بایست در خدمت تحقق سیاست عمومی که می

چنـین   در سراسـر کشـور باشـد، بـا تولیـد و پخـش      » عـدالت آموزشـی  «جمله گسـترش  
ها نیز تبدیل به گونه دیگـري   رسد این برنامه زیرا به نظر می ؛رود هایی زیر سئوال می برنامه

 اند. از تبلیغات سودجویانه با هدف کسب درآمد به هر شیوه ممکن شده
هـاي کنکورمحـور    پاسخ به ایـن پرسـش اسـت کـه برنامـه      ،هدف از انجام پژوهش حاضر

هـایی را ترغیـب و از چـه     خـش خصوصـی، چـه گـزاره    صـورت مشـارکتی بـا ب    شده به تولید
هاي ترغیب مخاطبـان   کنند. براي یافتن پاسخ، انواع روش هایی براي این منظور استفاده می شیوه

گـردد.   هـاي اصـلی مـورد نظـر، احصـاء مـی       آن تحلیل و گـزاره  ها و هدف غایی در این برنامه
بـزرگ آموزشـی و عـاملی بـراي     یک سد  عنوان بهاهمیت پژوهش حاضر این است که کنکور 
ها است که تـأثیر نـامطلوبی بـر عملکـرد      آموزان، سال ایجاد اضطراب و رقابت ناسالم بین دانش

 آموزشی کشور داشته و تبلیغات موسسات آموزشی نیز به این امر دامن زده است.  
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 پژوهشپیشینه 

 هـاي  تـوجهی بـا اتخـاذ رویکردهـاي نظـري متفـاوت، ویژگـی        هـاي قابـل   پـژوهش 
هـا   اند. خاستگاه مطالعات گفتمانی رسـانه  ها را تحلیل و بررسی کرده شناختی رسانه زبان
) مـرتبط  1988( 2دایـک  نوشـته ون  1»خبـر بـه مثابـه گفتمـان    «توان با انتشار کتاب  را می

کـه   3میالدي، پژوهشگرانی مانند لیـپمن  1920دانست؛ هرچند بسیار پیش از آن در دهه 
بـه پـژوهش پرداختـه     5»هاي خبري ارزش«و  4»بانی خبر دروازه«د در زمینه مفاهیمی مانن

شناسی خبر را نیز مد نظر قرار دادند و از آن زمان، بررسی زبـان   هاي زبان بودند، ویژگی
تولیـد  «) در مقدمـه کتـاب   1998خبر مـورد توجـه قـرار گرفـت. چامسـکی و هـرمن (      

 نویسند:   ده است، میترجمه ش »فیلترهاي خبري«که در ایران با نام  6»رضایت
مـورد اسـتفاده     در تولیـد رضـایت،   1920هـاي   لتر لیپمن در سالااهمیت پروپاگاندا را و«
را   داد و عقیده داشت کاربرد اصلی وسایل ارتباط جمعی این است کـه عقایـد عمـومی    قرار

 اسـت، بـه   الزامـی  ی رأیی احتمالی که براي نظم اجتماعی هـر نظـام   یک نوع هم و شکل داده
 »  د.نوجود آور

گفتمـان ملهـم و    شناسانه با موضوع رسانه در چارچوب تحلیـل  هاي زبان برخی از تالش
اي از آن اسـت.   ) نمونـه 1991هلیـدي بـوده کـه فـاولر (     7مند گراي نظام متأثر از دستور نقش

 اند.   براي بررسی زبان خبر بهره برده 9»نظریه ترغیب«) نیز از 2005( 8مارتین و وایت
                                                           
1. News as Discourse 
2.Van Dijk 
3. Lippman 
4. News gatekeeping 
5. News Values 
6. Manufacturing Consent 
7. Systemic Functional Grammar (SFG) 
8. Martin, J.R. and White, P. 
9. Appraisal Theory 
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هـا توجـه شـده و مطالعـات گفتمـانی در       شناسانه رسـانه  هاي زبان ران نیز به ویژگیدر ای
هـاي   ) بـه بررسـی  آگهـی   1375توجهی داشـته اسـت. عباسـی (    ها کاربرد قابل مطالعه رسانه

و نتیجه گرفته است که تبلیغات نوشـتاري از سـاختار     بازرگانی در رادیو و تلویزیون پرداخته
 دار هستند.تري برخور زبانی منسجم

را براي تحلیل نحوه انعکاس گفتمان انقالب  1و موفه ) الگوي الکال1384سلطانی ( 
 عنـوان  بهطلب  کار و اصالحیک کالن گفتمان در مقابل گفتمان محافظه عنوان بهاسالمی 

 ها برگزیده است.   هاي درون آن در رسانهخرده گفتمان
تلف تحلیـل گفتمـان انتقـادي، کـاربرد     ) نیز ضمن معرفی ابعاد مخ1385زاده ( آقاگل

 رویکردهاي مختلف را در تحلیل متون مطبوعاتی بررسی کرده است.
ها توجه کرده است. وي  ) در کتاب خود، به تحلیل گفتمان رسانه1389یارمحمدي (

وظیفـه   ،شناسی در انتشار اخبار توجـه کـرده و معتقـد اسـت     به جایگاه نظري علم زبان
دسـتیابی   برايها  مدار خبر و توصیف و توجیه آن ارهاي گفتمانشناس کشف ساخت زبان

 هاي زیرین است.   ها در الیه به نهفته
الگـویی   ،هـا  ) براي نخستین بار در مطالعات گفتمان رسانه1393زاده و خیرآبادي ( آقاگل

اي  شـته اي تلفیقی، چنـدین رویکـرد بینار   اند که به شیوه انتقادي از فرایند تولید خبر ارائه کرده
اي را  هـاي رسـانه   نگاري خبر، کاربردشناسی و نظریـه  در تحلیل گفتمان انتقادي از جمله قوم

نماید. این کتـاب اولـین اثـري     اي جامع از فرآیند تولید خبر ارائه می آمیزد و انگاره در هم می
را در ایران رایـج کـرده و دسـتاوردهاي ایـن     » شناسی خبر زبان«کوشد اصطالح  است که می

 المللی به پژوهشگران ایرانی معرفی نماید.   در عرصه بینرا حوزه 
هاي متنوع در زمینه بررسی و تحلیل زبان رسـانه و تبلیغـات    با وجود پژوهش

هاي ترغیب و  طور مستقل شیوهنون پژوهشی انجام نشده است که بهبازرگانی، تاک
کرده باشد. ایـن   هاي کنکورمحور رسانه ملی را  بررسی جذب مخاطبان در برنامه

 ها و شیوه تحلیل از تازگی برخوردار است. پژوهش در نوع خود به لحاظ نوع داده
                                                           
1. Laclau and Mouffe 
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 مبانی نظري

انجام شده است.  طبق این نظریـه،   1پژوهش حاضر در چارچوب نظریه کنش گفتار
توان عالوه بر بیان یک واقعیت و توضیح یک موقعیـت، کـاري    گفتار می با بیان یک پاره

انجام رساند. به بیان دیگر، ویژگی برخی افعال موسوم بـه افعـال کنشـی، ایـن      را نیز به
نمونه هنگامی که قاضـی   عنوان بهشود.  ها، در واقع کاري نیز انجام می است که با بیان آن

کند، عالوه بر بیان یک گزاره، عملی با تبعات مشخص  یک متهم را به حبس محکوم می
، یکـی از  2نخسـتین بـار آسـتین    را »کارگفـت «گفتـار یـا   گردد. نظریه کنش  نیز واقع می

د. بیـان کـر   3گرا فالسفه مکتب آکسفورد و در واکنش به اصول مورد نظر منطقیون اثبات
گفتارهاي بیانی، بحث بر سر صدق و کذب نیسـت؛ بلکـه مسـأله     به نظر آستین، در پاره

) سـه  1962. آسـتین ( کنند ها را بیان می اصلی، عمل و کاري است که چنین جمالتی آن
شـوند را   هاي گفتاري، یعنی اعمالی که از طریق گفتـار انجـام مـی    جنبه متفاوت از کنش

 6(کـنش منظـوري) و کـنش تـأثیري     5، کنش غیربیانی4برشمرد که عبارتند از کنش بیانی
اي است کـه آن را تولیـد    نیازمند گوینده ،بیانی). در نگاه آستین، یک کارگفت (کنش پس
تـأثیر  بـر مخاطـب     کارگفت مذکور  نامد. عالوه بر آن، ن عمل را کنش بیانی میکند و ای

گذارد که همان کنش منظوري یا غیربیانی است و در نهایت این کارگفـت منجـر بـه     می
بیـانی یـا    شود که آستین آن را کـنش پـس   واکنش مخاطب و انجام عملی از طرف او می

رهـاي بیـانی را بـه دو دسـته صـریح و ضـمنی       گفتا نامد. آستین همچنین پاره تأثیري می
صراحت منظور خـود را  صریح، گوینده بهگفتارهاي بیانی  کند که در پاره بندي می تقسیم
آور بـراي   اي غیرمسـتقیم و کمتـر الـزام    دارد و در حالت ضمنی، آن را به شـیوه  بیان می

ـ      شنونده اظهار می ه برقـراري  کند. آستین همچنین تحقق هـر کـنش گفتـاري را منـوط ب

                                                           
1. Speech act theory 
2. Austin 
3. logical positivists 
4. locutionary act 
5. Illocutionary act 
6. Perlocutionary act 
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نمونه، براي تحقق  عنوان بهکند؛  یاد می 1ها با نام شرایط کارآیی داند که از آن شرایطی می
بایست داراي قدرت و اختیـار قـانونی    کنش گفتاري به زندان محکوم کردن، گوینده می

خواهـد بـود    2انجام این عمل باشد و در غیر این صورت، کنش گفتاري مذکور نا به جا
 .)175: 1383(صفوي، 

شناسـان و فیلسـوفان    هاي گفتاري با بازخوردها و نظریات تکمیلی زبـان  نظریه کنش
بنـدي   ها و نحوه طبقـه  دیگري از جمله سرل دنبال گردید که به بررسی ماهیت کارگفت

هاي نظریه کـنش گفتـاري،    ترین بخش ها پرداختند. سرل معتقد بود که یکی از اصلی آن
ست؛ چرا که قصد و غرض اصلی گوینده در آن نهفته اسـت.  کنش غیربیانی (منظوري) ا

 )  2:1976(سرل، 
هاي زبانی را به پنج دسـته اصـلی تقسـیم      سرل (همان) تحت تأثیر آراي آستین، کارگفت

 کرده است:
شـده   که تعهد گوینده را نسبت به صدق گزاره مطـرح  ؛3هاي اظهاري کارگفت -الف
و مـواردي  » گیـرم  کنم، نتیجه می می تأکیددارم،  ظهار میا«کنند و با افعالی مانند:  بیان می

هـاي گفتـاري تـا حـد زیـادي بـه        شوند. این گونـه از کـنش   از این دست نشان داده می
ـ نامد.  هاي قطعی می ها را گزاره جمالتی شبیه هستند که آستین آن مثـال در جملـه    رايب

و  تأکیـد گوینـده  » اده است.دارم که اشتباهی رخ د با توجه به شواهد موجود، اظهار می«
 نماید. شده بیان می نسبت به قطعیت صحت گزاره طرح را تعهد خود

 نـدادن یـا   دادن که طی آن گوینده خود را نسـبت بـه انجـام    ؛4کارگفت تعهدي -ب
سازد و البته واضح است که این کارگفت ناظر به حال و آینـده اسـت و    کاري متعهد می

شتر رخ داده است، متعهـد شـد. ایـن کـنش گفتـاري بـا       توان نسبت به چیزي که پی نمی
و افعـال  » کـنم  خورم، عهد می دهم، سوگند می شوم، ضمانت می متعهد می«افعالی مانند: 

 شود.   مشابه آن ساخته می
                                                           
1. Felicity condition 
2. Infelicitous 
3. Representative 
4. Commissive 
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که در آن گوینده به بیان و اعـالم یـک شـرایط یـا وضـعیت       ؛1کارگفت اعالمی -ج
کـنم، اعطـا    نـامم، منصـوب مـی    کـنم، مـی   الم میاع«پردازد و معموالً با افعالی مانند:  می
شود. در کارگفت اعالمی گوینده، شرایط تـازه و جدیـدي    و مانند آن ساخته می» کنم می

» کـنم.  هـایم اعـالم مـی    شما را مالـک دارایـی  «کند. مثالً در جمله  را به شنونده اعالم می
 کند. گوینده به شنونده موقعیت و وضعیت جدیدي را اعالم می

در این کنش گفتاري، گوینده حالت روحی یا وضعیتی عاطفی  ؛2کارگفت عاطفی -د
داند. این کنش بیـانی را معمـوالً    کند که صحت آن را مفروض می را بیان می  و احساسی

صورت ضمنی و غیرمستقیم بیان کـرد؛ چـرا کـه هـدف از آن، آگـاه کـردن        توان به نمی
به صورت مستقیم بیان شود. این کـنش   شنونده نسبت به حالت و احساسی است و باید

و افعال حسـی  » کنم، اندوهگینم متأسفم، خوشحالم، تحسین می«گفتاري با افعالی مانند: 
 شود.  مشابه بیان می

در این کنش گفتاري، گوینده، شنونده را بـه انجـام دادن    ؛3کارگفت امري یا ترغیبی -ه
تواننـد مسـتقیم و یـا     ها هم مـی  از کارگفتکند. این گونه  یا ندادن کاري، امر یا ترغیب می

ضمنی باشند. در حالت مستقیم، گوینده به شکلی صریح و غیرضمنی مخاطب خود را بـه  
امـا در حالـت   ». دهم که اتاق را ترك کنید به شما دستور می«دارد مانند:  انجام کاري وا می

بلکه به گونـه ضـمنی و   غیر مستقیم یا ضمنی، گوینده نه با یک فعل امر آشکار و مستقیم، 
شنونده را به انجام کاري که مـورد  » کنم بهتر است، توصیه می«با ساختارهاي ترغیبی مانند: 

نماید. کنش گفتاري امري/ترغیبی هم مانند کـنش اعالمـی نـاظر بـه      نظر است، ترغیب می
ـ       حال و آینده است و گوینده نمی د. تواند شنونده را امـر بـه انجـام کـاري در گذشـته نمای

اي هـ  نمونـه » کـنم  کنم، خـواهش مـی   کنم، پیشنهاد می دهم، امر می دستور می«افعالی مانند: 
 کار رفته در این کارگفت هستند.افعال نوعی به

                                                           
1. Declarative 
2. Expressive 
3. Directive 



 1397/ پاییز 1/ شماره 1دوره / اي ارتباطات و رسانه مطالعات بینارشته  114

 

ها اعالم  جا بودن کارگفت طور که گفته شد، آستین شروطی را براي تحقق و به همان
فتاري تعهدي، شش شـرط  به ویژه کنش گ  هاي گفتاري، داشت، سرل نیز با تحلیل کنش
هاي تعهدي برشمرد که دو شرط آن مربـوط بـه کـنش     را براي تحقق و تناسب کارگفت

تعهد کردن و چهار شرط دیگر مرتبط با موضوع مورد تعهد است. دو شرط مربـوط بـه   
ذات کنش تعهد عبارتند از:  شروط صداقت و الزام (لزوم). چهار شرط ناظر بر موضوع 

 تند از: تعلق به آینده، توانایی، سودمندي و غیرمنتظره بودن.مورد تعهد هم عبار
)، 1967، نظریـه تکمیلـی سـرل (   درپـی آن هاي گفتاري آستین و  بر اساس نظریه کنش

کنـد و ممکـن    مخاطب را به انجام کاري یا پرهیز از انجام کاري ترغیب مـی  ،کنش ترغیبی
ه تعبیر سرل، با استفاده از کـنش  است در قالب امر، پرسش، دستور یا خواهش بیان شود. ب

کنـد شـرایط حاضـر را بـا جهـان مطلـوب خـود منطبـق کنـد.           گوینده سعی مـی  ترغیبی،
بنـدي سـرل از    ها بـه طـور عـام، و طبقـه     چارچوب نظري پژوهش حاضر، نظریه کارگفت

ویژه کارگفت امري/ترغیبی است. بـه عبـارت دیگـر، در پـژوهش     ههاي زبانی و ب کارگفت
 اجـرا رسانه ضبط و  هاي هاي زبانی که از منبعی اصیل یعنی برنامه اي از داده هحاضر، پیکر

 .  شوند میاست، در چارچوب این نظریه تحلیل  شده

 شناسی روش

هاي تلویزیونی کنکورمحور  ، کنش گفتاري امري/ترغیبی در برنامهحاضر در پژوهش
داف و اغـراض وراي  هاي ترغیب کالمی مخاطبان و اه هاي سراسري سیما و شیوه شبکه
-شود. روش پژوهش به شیوه توصـیفی  ها به شیوه تحلیل گفتمان انتقادي بررسی می آن

آموزشـی   -هاي مشـارکتی  ساعت از برنامه 5هاي آن شامل محتواي  تحلیلی است و داده
و » کنکـور آسـان اسـت   «شبکه پنج سـیما، برنامـه   » آینده موفق«هاي سیما (برنامه  شبکه
هـاي یـک، سـه، چهـار، شـما و شـبکه        از شـبکه » سه آموزشی ونـوس موس«هاي  برنامه

شده از نوع مکالمـه   هاي انتخاب از آنجا که داده. است 1395آموزش) در پاییز و زمستان 
هاي تلفنی داراي همپوشی بین مکالمه مجـري   نفره یا تماس هاي دو و گاه چند بین گروه
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امـا پیکـره    ،گفتارها میسر نیسـت  پارهشونده بود، تعیین تعداد دقیق جمالت و  و مصاحبه
کلی شامل نهصد کنش گفتاري است که البته گاه در یک نوبت از مکالمه، بـیش از یـک   

هاي گفتاري) قابل مالحظه و تشخیص بود. از این نهصد  کنش گفتاري (ترکیبی از کنش
مسـتقیم در چـارچوب    طور مستقیم و غیـر تاري، سیصدو یازده کنش گفتاري بهکنش گف

گیرند که تقریباً سی و چهار ونیم درصـد   هاي گفتاري از نوع امري/ترغیبی قرار می نشک
 دهد.   از کل پیکره را تشکیل می

هاي پژوهش ممکن است با منافع اقتصادي شخصی و گروهـی افـرادي    از آنجا که یافته 
شـاوران و  ها و اشخاص اعم از اسـاتید یـا م   در تعارض باشد، در ادامه پژوهش نامی از برنامه

 شود. کننده برنامه اکتفا می شود و تنها به ذکر شبکه پخش دانشجویان برده نمی

 ي پژوهشها یافته

محـور   هـاي کنکـور   همانطور که اشاره شد، پیکره پژوهش حاضر را پنج ساعت از برنامه
ساعته، نهصـد کـنش گفتـاري    دهند که در این پیکره پنج کیل میهاي سراسري سیما تش شبکه
هـاي گفتـاري ماننـد فعـل امـر       شایان ذکر است برخـی کـنش   شده است.یی و تحلیل شناسا

کـار رفتـه و در ضـمن هنگـامی کـه       هـاي مختلـف بـه    بـه اشـکال و شـیوه    »تماس بگیرید«
هـاي فـرد اصـلی کـه نوبـت       فقـط صـحبت   ،نفره در حال انجام بوده هاي دو یا چند صحبت

 ده است.شصحبت به او اختصاص داشته است، لحاظ 
هـاي ضـمنی و    شـود از شـیوه   هاي تبلیغی نوین، سـعی مـی   رچند معموالً در برنامهه

تهیه کاال یا خدمات مـورد نظـر اسـتفاده و از     برايترغیب مخاطبان  منظور بهغیرمستقیم 
دهنـده   هـاي پـژوهش حاضـر نشـان     ترغیب مستقیم مخاطب پرهیز شود، اما تحلیل داده

اسـت. بیشـترین کـنش     »با ما تمـاس بگیریـد  « استفاده قابل توجه از کنش امري مستقیم
تماس بگیریـد و بـه   با شماره .....«هاي امري  اهده شد، فعلها مش امري که در پیکره داده
ساعته، دویست و سی بار (هفتـاد   بودند که در مجموع پیکره پنج» شماره.... پیامک بزنید

اسـت. بـه بیـان     و چهاردرصد از کل موارد کنش امري) به اشکال مختلف تکـرار شـده  
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تمـاس  «بار کارگفت امـري   46هاي مذکور به طور متوسط  دیگر، در هر ساعت از برنامه
ثانیـه یـک بـار     93تکرار شده بود و بدان معناست که تقریباً هر » بگیرید یا پیامک بزنید

 اند. برنامه ترغیب شده  آموزان به ارسال پیامک یا تماس با شماره دانش
هـایی   ود. موارد زیر نمونهش یار ساده و صریح انجام میبس ،مريشیوه بیان این کنش ا
 از بیان این کنش هستند:

 تنها کاري که الزمه، اینه که گوشی تلفنتو برداري و به ..... پیامک بدي.   -
هـایی کـه    فقط تا پایان این برنامه فرصـت داري تلفـن رو بـرداري و بـا شـماره        -

نی با استاد.... به صورت حضوري صحبت کنی پـس  زیرنویس شده، تماس بگیري تا بتو
 فرصت رو از دست نده.

 با ارسال یک پیامک به..... شروع یک تحول بزرگ توي درس خوندنت رو آغاز کن.   -
اکنـون در رشـته پزشـکی    ... (اسم یک داوطلـب کنکـور کـه هـم     پارسال همین روزها   -

رهاي بد رو کنار گذاشـت و بـا ..... تمـاس    کرد امکان نداره اما فک کند) هم فکر می تحصیل می
گرفت و حاال یک پزشکه. پس تو هـم وقـت رو هـدر نـده و بـا شـماره..... تمـاس بگیـر تـا          

 همکاران من در موسسه .... هرچه که براي موفقیتت الزمه رو در اختیارت بگذارن.
َشود که  می ریزي اي طراحی و برنامه گونهها به رسد کلیت تمامی این برنامه به نظر می

در نهایت همه چیز به هدایت بیننده براي تماس بـا موسسـه و اسـتفاده از خـدمات آن     
هـاي   شده شـبکه  منجر شود. در بعضی موارد، مجري برنامه که معموالً از مجریان شناخته

 دهند. ، دعوت از مخاطبان براي تماس با موسسه را انجام میستسیما و صدا
ها حالت زنده دارند، این امکان به سازندگان برنامـه داده   هاز آنجا که عمده این برنام

هاي تقویمی یا حوادث خاص یک روز، اقـدام بـه ترغیـب     شود تا بر حسب موقعیت می
توان بـه برنامـه یکـی از     یک نمونه جالب توجه از این موارد می عنوان بهمخاطبان کنند. 

پالسکوي تهران پخش شد،  سوزي در ساختمان این موسسات که همزمان با حادثه آتش
نشانان با مفاهیمی مثل احترام به هدف و انتخاب  اشاره کرد. در آن برنامه، فداکاري آتش

ناپذیري در زندگی ارتباط داده شد و نهایتاً بـه کنکـور و    گیري صحیح، و خستگی جهت
 تهیه محصول موسسه انجامید.  
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ـ  چینـی طـوالنی از ممنـوع     ک زمینـه در یک مورد دیگر، مشاور برنامه مورد نظر، بعد از ی
کند که بعضـی از داوطلبـان کنکـور     بودن خستگی در مسیر زندگی، به این موضوع اشاره می

گیرنـد چـون منـابع خـوبی در اختیـار       اند؛ اما نتیجه نمی هم شش ماه است که درس خوانده
رنـد ... و بـه   ندارند؛ پس به جاي ناامیدي، باید منابع خود را عوض کنند و برنامه خـوبی بگی 

هـاي موسسـه    ریـزي  چینی غیرمستقیم، درنهایت محصـوالت و برنامـه   این شکل با یک زمینه
 شود. راه حل اصلی معرفی می عنوان به

هـاي ارتبـاطی موسسـات     راهکارهاي زبانی مختلفی براي ترغیب مخاطبان بـا کانـال  
 عبارتند از: ها ترین  این روش شود که مهم میاستفاده 
   ؛بر عدم کفایت کتاب درسی و برنامه مدارس براي موفقیت در کنکورتاکید  -الف
ریـزي بـراي موفقیـت در     هاي پژوهش بیانگر القاي این مفهوم هستند که برنامـه  داده
هاست و مطالـب   مهارت و تخصصی است که تنها در انحصار موسسه آنداشتن  ،کنکور

دبیران مدارس بـراي موفقیـت    برايشده  هاي ارائه هاي درسی و مشاوره موجود در کتاب
هـاي   ریـزي و تکنیـک   هاي انحصـاري برنامـه   در این آزمون کافی نیست. تأکید بر روش

شـده   ترین نمود این موضوع است. در برخی موارد، حتی مدرسان دعوت زنی، مهم تست
به برنامه با صراحت وجود اشتباه در کتاب درسی را مطرح کرده و صـحت علمـی ایـن    

 برند.   سئوال می منابع را زیر
اي کـه بـدون    گونـه  هاي وي؛ به ییتاکید بر نام یک استاد و مبالغه در مورد توانا -ب

   ؛تماس با او موفقیت امکان ندارد
هاي یـک فـرد کـه بـا القـابی مثـل        ییاي افراطی درباره توانا ها به شیوه بعضی برنامه

تـوان   ها مـی  شده در همین برنامه هکنند. از اطالعات ارائ شود، مبالغه می نامیده می» استاد«
ترین مالك براي جذب مشـاوران و اسـاتید ایـن موسسـات، کسـب رتبـه        مهم ،دریافت

هـا کـه قائـل بـه      رقمی در کنکورهاي سالیان قبل است. در این میان، یکی از برنامـه  تک
کنـد کـه    آمیزي اسـتفاده مـی   هاي بسیار مبالغه تبلیغ مستقیم براي یک فرد است، از روش

ی و در هـر شـرایط   یهرکس با هـر سـطح توانـا   «هدف نهایی آن القاي این گزینه است: 
رقمـی   ریزي وي بـه رتبـه تـک    زمانی که با استاد..... تماس گرفته است توانسته با برنامه

نـام کننـده در    این در حالی است که با توجه به تعداد فراوان افراد ثبـت ». دست پیدا کند
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انـد، منطقـاً ایـن     ها را تماشا کرده هاي آموزشی آن  ديويدي که این موسسات یا افرادي
رقمی بیاورنـد. بـه   کننده، توانسته باشند رتبه تک امکان وجود ندارد که همه افراد استفاده

هاي استاد.... مسیر زنـدگی مـن را بـه طـور      ریزي برنامه«هایی مانند:  بیان گزاره هر شکل
هاي یـک فـرد، گـاه کلیـت      معمول بر نام و توانائی و تاکید بیش از حد »کامل تغییر داد

 دهد. مدت تنزل میه را به یک آگهی تبلیغاتی طوالنیبرنام
 ؛د مفروضات مورد ادعاي موسساتاز برگزیدگان کنکور براي اخذ تایی استفاده -ج

هـاي  شده که در راستاي تحلیل زبـانی روش  هاي بررسی از عناصر ثابت برنامه یکی
هـاي   هاي برتر آزمون کنکور سراسري سال ، دعوت از رتبهاستمخاطبان ترغیب کالمی 

ید مدعیات موسسات مـذکور اسـت. اکثـر میهمانـان     یمدرك و گواهی بر تا عنوان بهقبل 
پزشـکی   هاي گروه علوم تجربی؛ به ویژه پزشکی و دندان شدگان آزمون برنامه را پذیرفته

 دهند.   تشکیل می
هاي مورد آزمون ممکـن اسـت بـه القـاي      برخورد با رشتهاز منظر انتقادي، این نوع 

هـاي   هاي ارزشمند دانشـگاهی، رشـته   شود که تنها رشته غیرمستقیم این مفهوم منجر می
 گروه پزشکی هستند.  

 ؛برهایی براي پاسخ به سواالت این آزمون تاکید بر آسان بودن کنکور و وجود میان -د
أکیـد بـر   شـود، ت  ها اسـتفاده مـی   این برنامهراهکار دیگري که براي ترغیب مخاطبان 

هاي موسسه مورد نظر استفاده شود  اي که اگر از مشاوره گونهآسان بودن کنکور است؛ به
اي کـه در تیتـراژ    از هر زمان که داوطلب شروع کند، بـه راحتـی آب خـوردن (اسـتعاره    

خـود قبـول شـود.     تواند در رشته مورد نظـر  ها مورد تاکید است) می برخی از این برنامه
 نمونه: عنوان به

هاي شما (مشاور برنامه) ..... بـود کـه رتبـه برتـر بـود و       مجري برنامه: سند صحبت
ماه شروع کردم و رتبه برتـر شـدم و    دیروز در برنامه ما حاضر شد و گفت که من از دي

 کرد. توي صنعتی شریف هم داشت تحصیل می
 مشاور: بله همینه

 خیلی ملموس بود براي دوستان عزیز من ....مجري: و این یک مثال 



 119  هاي مشارکتی ... در برنامه شناختی شیوه ترغیب زبانی مخاطبان تحلیل زبان

 

برهـا و   هاي کنکور داراي میان که تست شودمیتأکید بسیار ها  همچنین در این برنامه
توان بـه راحتـی بـه سـواالت      ها می هایی است که با دانستن آن به اصطالح مدرسان، قلق
اصـالً تـدریس   هاي مـدارس   بر در کتاب درسی و کالس هاي میان پاسخ داد و این روش

هاي تدریس مدرسان ایـن موسسـات    شود و مهارتی استثنائی است که صرفاً در فیلم نمی
 شود. یافت می
هـاي بیـانی و غیربیـانی بـا هـدف       طور که پیشتر اشاره شد، مجموعه ایـن روش  همان
شـوند.   کار گرفته میه محصوالت و خدمات این موسسات بهی مخاطبان به تهییترغیب نها
کوشند در همـان   مدت به برنامه خود دارند و میسازان کمتر نگاه بلند رسد برنامه یبه نظر م

برنامه مخاطبان را اغنا و ترغیب به استفاده از محصوالت خود کننـد. در ایـن بـین، تقریبـاً     
 و در اکثـر  شود ا میهاي مشاوره و تدریس هم با همین هدف طراحی و اجر تمامی قسمت

هاي آموزشی و محول کردن ادامه بحـث بـه    حصول از جمله فیلمها، ارجاع به م این بخش
. از ایـن منظـر، هـیچ تفـاوت محسوسـی بـین هـدف ایـن         شوددیده میتماس با موسسه 

هاي سیما تبلیـغ   ها با سایر محصوالت تجاري و اقتصادي که کاالي خود را در شبکه برنامه
 د.گرد کنند، مشاهده نمی می

ها در اغلب موارد  دهد که این برنامه ه تبلیغات نشان میگون شناسانه این بررسی آسیب
کنند. از این نظر هیچ جنبه  فقط نسبت به تبلیغ براي فروش محصوالت خود مبادرت می

اي  ها را از سایر تبلیغات رسانه شود که آن ها مشاهده نمی فرهنگی و علمی در این برنامه
 متمایز کند.

هایی چنین گسترده دشوار است، احتمال  بر فعالیتاز آنجا که معموالً نظارت کافی   
شده دور از ذهن نبوده و حداقل در بسـیاري از مـوارد   ها از بستر ایجاد استفاده انواع سوء

آمـوزان   ها و دانش این موسسات براي خانواده از سويشده  هاي اصلی طرح اثبات گزاره
 قابل انجام نیست یا بسیار دشوار است.

هاي رسانه از طریق جـذب آگهـی و اسـتفاده از منـابع      از هزینه اهمیت تأمین بخشی
شـده بـراي    کنندگان و حامیان مالی بر کسی پوشیده نیست؛ اما اهداف تعریـف  مشارکت
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اي است که پخش هر آگهی به هر قیمت را  گونهسیماي جمهوري اسالمی ایران به و صدا
مشـخص پـژوهش حاضـر بـه      داند. پیشنهاد هاي خود نمی مجاز و در راستاي مأموریت

هـاي   سیاستگذاران و مدیران رسانه ملی آن است که ضمن بازنگري در شیوه ارائه برنامه
تـرین گـروه    هاي سراسـري بـه حسـاس    کنکورمحور، اجازه ندهند هر محتوایی از شبکه

 مخاطبان، یعنی نوجوانان ارائه شود. 
ه اسـتفاده از آرم رسـمی   هاي مشارکتی آن اسـت کـ   نکته مهم دیگر درباره این برنامه

شبکه در باالي تصویر، دعوت از مجریان با سـابقه رسـانه ملـی و پخـش در کنـداکتور      
کند که برنامه مورد نظـر مـورد    هاي سیما این ذهنیت را به مخاطبان القا می رسمی شبکه

ها با حذف لوگو و آرم شبکه و  َشود این برنامه ست. پیشنهاد میسیما و ید سازمان صدایتا
شـده در  ها و مطالـب بیـان   ها و ادعا رنامهبا اعالم این نکته پخش شوند که محتواي این ب

ها و مخاطبان بـا توجـه بـه نیـاز و شـرایط       ید رسانه ملی نیست و خانوادهأیها مورد ت آن
 ها استفاده کنند. شده، از آن خود، پس از تحقیق درباره کیفیت خدمات ارائه

 گیري نتیجه

هاي کنکورمحور سـیما نشـان داد    هاي ترغیب مخاطبان در برنامه هبررسی زبانی شیو
آمـوزان بـه اسـتفاده از خـدمات       ها، ترغیـب دانـش   که هدف اصلی و محوري این برنامه
منظور، از کنش ترغیبی مسـتقیم و غیرمسـتقیم و    دینآموزشی موسسات مذکور است. ب

دهنـده   هاي پـژوهش نشـان   فتهشود. یا ضمنی مخاطبان به طور همزمان، استفاده می قناعا
و مشـاوران و مدرسـان حاضـر در     استغلبه کنش ترغیبی مستقیم بر روش غیرمستقیم 

آموزان شـکل   کنند که این گزاره در ذهن دانش اي ارائه می گونه ها مطالب را به این برنامه
 به تنهایی و بدون استفاده از محصوالت مورد نظر این موسسات امکان موفقیـت «بگیرد: 

در کنکور وجود ندارد؛ اما در صورت اسـتفاده از محصـوالت ایـن موسسـات، کنکـور      
راحتـی در   تـوان بـه   پدیده بسیار آسانی است و بـا هـر شـرایط و پیشـینه تحصـیلی مـی      

تاکید بر آسان بودن کنکور، وجود اشتباه و ضعف ». هاي تحصیلی دلخواه قبول شد رشته
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شـده در کتـاب درسـی و مـدارس بـراي       ائـه هاي درسی، عدم کفایت مطالب ار در کتاب
هـاي میـانبر فـراوان کـه فقـط در انحصـار مدرسـان ایـن          موفقیت در کنکور، وجود راه

ها قابل اثبات نیست، برخـی   نمایی و بیان ادعاهایی که صحت آن موسسات است، بزرگ
شـده در   ترغیـب مخاطبـان بـه اسـتفاده از خـدمات ارائـه       براياز الگوهاي به کار رفته ب

 هاي مذکور است.   برنامه
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