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چکید���ه
راد یو رسانه ای گرم است که تخیل مخاطب را برانگیخته و او را به مشارکت 
د ر تولید  معنا فرا می خواند . متناسب با این ویژگی ها، نویسند گی برای راد یو 
گزاره  بهترین  شنید ن«  برای  »نوشتن  که  باشد   اصولی  تابع  بایستي  نیز 
برای توصیف آن است. د ر مقاله حاضر به بررسی و آسیب شناسی وضعیت 
نویسند گی برای برنامه های غیرنمایشی راد یو د ر ایران از د ید گاه استاد ان رسانه 
و برنامه سازان راد یویی پرد اخته شد  ه است و برای د ستیابی به این مهم د و 
د ر  شد ه اند .  استفاد ه  کیفی  محتوای  تحلیل  و  عمیق  مصاحبه  تحقیق  روش 
پیاد ه سازی و مقوله بند ی متون مصاحبه ها،  از  یافته های تحقیق پس  بخش 
9 مقوله اصلی استخراج و به عنوان آسیب های اصلی نویسند گی برنامه های 
غیرنمایشی راد یو مورد  تحلیل قرار گرفته است، سپس د ر بخش نتیجه گیری 

د ر یک صورت بند ی کالن تر، سه مقوله کلی احصا شد ه است.
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مقد مه و طرح مسئله
مارشـال  رسـانه هاي  تقسـیم بند ی  مطابـق 
مـک  لوهـان به د و بخش سـرد  و گـرم، راد یو 
رسـانه ای گـرم اسـت کـه بخشـی از تولیـد  
معنـا را مخاطـب انجـام می د هـد . همچنیـن 
بـه د لیـل آن کـه راد یو رسـانه ای صـد ا محور 
اسـت، تخیـل مخاطـب بـرای ایجـاد  تصویر 
ایـن  د ر  شـد ه  مطـرح  محتـوای  از  ذهنـی 
نویسـند گی  امـا  می شـود ؛  فعـال  رسـانه، 
بـرای راد یـو نیـز قواعـد  خـود  را د ارد  چراکه 
د ر راد یـو نوشـتن بـرای خوانـد ن اسـت نـه 
نوشـتن بـرای مطالعـه. کریمیـان د ر کتـاب 
نكته هایـی د ر بـاب نویسـند گی بـرای راد یـو 
و  نوشـتن  »بي ترد یـد   می نویسـد :  چنیـن 
نویسـند گي، اساس و مبناي تولید  و انتقــال 
پیــام د ر تمامي رسانه هاست. تا وقتي نوشته 
و متنــي نباشــد ، ایـد ه هـا تبلــور و تجلـي 
و موضوع هـا  اید ه هـا، مضمون هـا  نمي یابـد . 
هر چــه بكــر و بــد یع باشــند ، تا د ر قالب 
متن هایي اسـتوار و متناسـب نوشـته نشوند ، 
هرگـز قابلیـت ارائـه نمي یابنــد ، و د ر حصار 
اند یشـه ها، احسـاس ها و ذهن هـا محبـوس 
کـه  د رسـت  ایـن  مي ماننـد .  بي تاثیـر  و 
تولیـد  و ارائـه هرگونـه پیام د ر هر رسـانه اي 
بـد ون مــتن و نوشـتن ممكـن نیسـت، امـا 
نویسـند گي را متناسـب بـا هــر رســانه اي 
اقتضــائات و معیارهایـي اسـت. )کریمیـان، 

.)10:1389
همان طـور کـه ذکـر آن رفـت، نویسـند گی 
و  د ارد   را  خـود   ویژگی هـای  راد یـو  بـرای 
د یگـر  رسـانه های  بـرای  نویسـند گی  بـا 
تفاوت هـای بنیاد ینـی د ارد ، از جملـه آن کـه 
تنهـا یک بـار شـنید ه می شـود  و ماننـد  متن 
فهـم  نیسـت کـه د ر صـورت عـد م  کتـاب 
د رسـت د وبـاره خواننـد ه آن را مطالعـه کند ، 
بنابراین باید  بسـیار روان و سـلیس نگاشـته 

د .  شو
فیروزبخـت د ر ایـن باره می گویـد : »علی رغم 
خبـری،  مفاهیـم  از  بسـیاری  تشـابه 
سـبک های نویسـند گی بـرای مطبوعـات و 
راد یـو تلویزیـون متفاوت انـد . ونـد ی بلـک، 

فونیكـس  راد یویـی  ایسـتگاه  گزارشـگر 
آریزونـا1 کـه بـرای مطبوعـات، تلویزیـون و 
راد یـو نویسـند گی می کنـد ؛ می گویـد  چـه 
چـه  و  بنویسـم  مطلبـی  مطبوعـات  بـرای 
یكـی  فلسـفه ام  تلویزیـون  و  راد یـو  بـرای 
بـه  مخاطبـان  بـا  رابطـه  برقـراری  اسـت: 
بهترین شـكل ممكـن آن هـم د ر چهارچوب 
محد ود یت هـای تعیین شـد ه بـرای رسـانه ها. 
نویسـند گی بـرای راد یـو یعنـی ارائـه صریح 
تبد یـل  و  فهـم  قابـل  شـكلی  بـه  حقایـق 
تصاویـر بـه اصوات بـه نحوی که شـنوند گان 
بتواننـد  د اسـتان را د ر ذهن شـان بازسـازی 
کننـد . امـا خبرنـگاران تلویزیـون مجبورنـد  
بـرای بازگوکـرد ن ماجـرا، از تصاویر متحرک 
اسـتفاد ه کننـد  و بـرای تشـریح تصاویـر یـا 
تكمیـل آن هـا کلمـات را چاشـنی کارشـان 
یـک  د ر   .)1376 بخـت،  )فیـروز  کننـد  
د سـته بنـد ی کالن تولیـد ات راد یویـی بـه 
قابـل  غیرنمایشـی  و  نمایشـی  بخـش  د و 
تقسـیم اسـت. تولید ات غیرنمایشـی شـامل 
سـاختارهایی چـون برنامه هـای ترکیبـی و 
 ،psa راد یویـی،  مسـتند   محـور،  گفت وگـو 
می شـود .  و...  وکس پـاپ3  فیچـر،2  مینـی 
هـد ف اصلـی د ر پژوهـش حاضـر د سـتیابی 
بـه مهم تریـن آسـیب های نویسـند گی برای 
برنامه هـای غیرنمایشـی راد یـو د ر ایـران از 

اسـت. د یـد گاه صاحبنظـران 

مبانی نظری تحقیق
ویژگی هـا  بـر  تحقیـق  نظـری  تـد ارک  د ر 
منظـر  از  راد یویـی  نوشـتار  مختصـات  و 
کرایسـل  متمرکـز می شـویم.  اند یشـمند ان 
د ر ایـن باره نوشـته اسـت: »راد یو رسـانه ای 
کور اسـت کـه پیام هایـش از صد ا و سـكوت 
اسـتفاد ه می کنـد . پیـام راد یویـی بایـد  بـه 
را  نظـر  مـورد   محتـوای  مختلـف،  د رجـات 
خلـق کند  و تصویر شـخصی فرسـتند ه پیام 
را بسـازد . د ر راد یو باید  بیشـترین مساعی د ر 

1. phoenix, Arizona
2 . mini feature
3. vox pop

جهـت فایق آمـد ن بر محد ود یت های رسـانه 
و بـه وجـود آورد ن متـون مختلفی باشـد  که 
به طورکلـی بتوانیـم آن هـا را د ر ذهـن خـود  

ببینیـم )کرایسـل،1 1381(.
نوشـتن براي رسـانه اي که هر کس و همه، با 
سـالیق، د ید گاه ها و انتظــارات بسیار متنوع 
و متفـاوت بـه آن گوش مي کنند  کار آسـاني 
نیسـت. نویسـند ه راد یــو، بایـد  د ر طـرازي 
مقبول انسان شـناس باشـد ، جامعـه شــناس 
باشــد ، جهـان شــناس باشـد ، خالق باشـد ، 
متفكـر و پراحسـاس باشـد ، د انشـي روزآمد  
د اشــته باشــد ، د ر فراز و فرود هـاي زند گي 
تجربیـاتي فــراوان اند وختـه باشـد ، نگـاهي 
ژرف بــه مسـائل د اشته باشـد ، حرمت قلم و 
نوشتن را پاس بــد ارد  و همــواره بد انـد  کـه 
واژه هـا و کلماتي را کـه روي کاغذ مي نگارد ، 
احسـاس  و  رفتـار  اخــالق،  اند یشــه،  د ر 
مخاطبـان و شـنوند گان تاثیـري مانـد گار بر 

جـاي مي گـذارد  )کریمیـان، 11:1389(.
یكـی از عوامـل ذی نقـش د ر تولیـد  برنامـه 
راد یویـی نویسـند ه اسـت. نویسـند ه فـرد ی 
اسـت صاحـب ذوق، اهـل اند یشـه و مطالعه، 
د ارای ذهنـی نسـبتا خـالق و برخـورد ار از 
د انـش زبانـی و اد بی الزم د ر امر پیام رسـانی 
کافـی  عمومـی  اطالعـات  د ارای  نیـز  و 
اسـت  قـاد ر  کـه  مختلـف  زمینه هـای  د ر 
موضوعـی را کـه د ر ذهـن خود  د ارد  یـا از او 
خواسـته می شـود  بـه نحـوی موثـر و جذاب 
و د ر عیـن حـال روان و قابـل فهـم بـرای 
عمـوم مـرد م بـه شـكل مطلـوب و مناسـب 
مهـارت  کنـد .  آمـاد ه  بیـان شـفاهی  بـرای 
نویسـند گی د ر هر رسـانه ای بخصـوص راد یو 
به سـه شـرط وابسـته است: نخسـت د اشتن 
اسـتعد اد  و قابلیـت ذاتـی و عالقـه بسـیار به 
نویسـند گی. د وم آموختـن اصـول و مبانـی 
نگارش و قواعد  د سـتور زبان فارسـی و سـوم 
کارورزی د ر فـن نویسـند گی، یعنـی بسـیار 
نوشـتن و بسـیار خواند ن. شـرط اخیر یعنی 
کارورزی نسـبت بـه د و شـرط د یگـر اهمیت 
بیشـتری د ارد ، چراکـه تجربـه رویارویـی بـا 

1. Crisell, Andrew

مخاطـب د ر موقعیت هـای مختلـف ارتباطی 
و سلسـله آزمـون و خطاهاسـت کـه فـرد ی 
صاحـب ذوق و قلـم را بـه نویسـند ه ای ماهر 
و موفـق د ر عرصـه راد یـو تبد یـل می کند . از 
این رو کسـی که بیـرون از راد یـو و د ر قلمرو 
رسـانه های مكتـوب تجربه نویسـند گی د ارد  
بالفعـل نویسـند ه راد یـو نیسـت. الزمـه این 
گفتارهـای  نـگارش  د ر  تجربـه  کسـب  کار 
اسـت  شـنید اری  متن هـای  و  شـفاهی 

.)1388 )سـروری، 
میـان متن نوشـتاری که بـرای مطالعه چند  
شـنید اری  متـن  و  می شـود   نگاشـته  بـاره 
کـه بـرای یک بار شـنید ن نوشـته می شـود  
تفاوت هایـی وجـود  د ارد ، د ر ذیـل بـه برخی 

از ایـن تفاوت ها اشـاره شـد ه اسـت.
اصـول بسـیاری بر نویسـند گی راد یـو حاکم 
خـود   مسـئله  ایـن  کـه  به گونـه ای  اسـت، 
تبد یـل بـه یـک رشـته تحصیلـی و تخصص 
شـد ه اسـت، امـا د و اصـل آن بسـیار مهـم و 
د ر تمـام سـاختارهای تولیـد ی کاربـرد  د ارد :

1. تفسـیر ناپذیر امـا تفسیرسـاز؛ ایـن اصـل، 
تكیـه بـر ایـن مهـم د ارد  کـه متـن مكتوب 
کـه  باشـد   به گونـه ای  بایسـتی  راد یویـی، 
مخاطـب، امـكان تفسـیر آن  را پیـد ا کنـد  
د اشـته  به د نبـال  را  تخّیل زایـی مخاطـب  و 
تهیه کننـد ه  یـا  گوینـد ه  نویسـند ه،  باشـد . 
برنامـه، بـا توجـه بـه ایـن اصـل، می توانـد  
و  یـا تصریـح  متـن  و  ابهـام کالم  د رجـات 
شفاف سـازی موضوع را آگاهانـه به کار گیرد .

2. اصـل تقطیـع د ر عیـن پیوسـتگی؛ برنامه 
و متـن راد یویـی بایـد  به گونـه ای باشـد  کـه 
میـزان قطـع ارتبـاط با مخاطبـان که ممكن 
اسـت بـر اثـر شـرایط محیطـی مخاطبـان و 
... اتفـاق بیفتـد ، بـه حد اقـل برسـد  یـا د ر 
رضایـت  مخاطـب  ارتبـاط،  قطـع  صـورت 
کافـی از شـنید ن برنامـه کسـب کرد ه باشـد 

.)119:1384 )خجسـته، 

پژوهش برای نویسند گی د ر برنامه 
راد یویی

د ر یـک تقسـیم بند ی کالن، پژوهش ها به د و 
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گونـه بنیاد ین و کاربرد ی تقسـیم می شـوند ، 
پژوهش برنامه ای نوعـی از پژوهش کاربرد ی 
پژوهـش  قواعـد   تابـع  الزامـاً  کـه  اسـت 
د انشـگاهی نیسـت، بلكـه ناظر بـه کاربرد  د ر 
تولیـد  انجـام می شـود . پژوهش برنامـه ای به 
نوعی پشـتیبان نویسـند گی برای راد یوست، 
نویسـند ه راد یو منابـع و د اد ه های مـورد  نیاز 
خـود  د ر نگارش متـن را از پژوهش برنامه ای 
انجـام شـد ه د ریافـت می کنـد . از ایـن نظـر 
پژوهـش برنامـه ای و نویسـند گی راد یـو د و 

حـوزه د ر هـم تنید ه هسـتند .
برنامـه ای  پژوهـش  د ربـاره  ماسـتری 
کـه  اسـت  »پژوهش هایـی  می نویسـد : 
مسـتقیماً د ر سـاخت برنامه ها مورد  استفاد ه 
قــرار مي  گیرنــد . این استفاد ه اغلب محد ود  
بـه محتـواي برنامه هاسـت و کمتـر به عنوان 
شـالود ه د ر مؤلفـه هــاي مربـوط به شـكل و 
محتـوا د ر نظـر گرفتـه می شـود . بـا توجه به 
این کــه قالــب و نـوع برنامــه، ریتم برنامه، 
اسـتفاد ه از موسـیقی، نحـوه تد ویـن سـاعت 

پخـش و... نیـز د ر شــرایط مطلــوب بایـد  
متكـی بر پژوهـش باشـند ، محد ود کرد ن آن 
بـه محتـواي برنامـه، رویكـرد ي غیرعلمي  د ر 
پژوهـش اسـت. پژوهـش برنامـه اي د رواقـع 
تا زمان ضبط برنامــه عمــاًل پایــان یافتــه 
تلقــی می شـود  و بخـش کوچک تـري از آن 
د ر هنـگام ضبـط انجام می گیرد  و د ر قالــب 
نظــارت بــر مونیتورینـگ یـا نظرخواهـی 
از مخاطبـان هنـگام پخــش برنامــه زنــد ه 
از  صرف نظـر  بنابرایـن  مي  شــود .  عملــی 
و  چیسـت  اطالعـات  ایـن  منبـع  این کـه 
یافته هـا حاصـل چـه کــار و چــه سـطحی 
و  نتیجه گیـري  پژوهش انـد ، جمع بنـد ي،  از 
تحلیـل آن هـا به عنوان مراحــل د یگــري از 
پژوهش مطرح هسـتند  و چون از پژوهشـگر 
تولیـد ي انتظار نمـی رود ، الجرم بایـد  انتظار 
د اشـت کـه د ر جایـی د یگـر یعنـی بخشـی 
بیابـد .«  از فراینـد  تولیـد ، جایـگاه خـود  را 

)ماســتري فراهــانی، 1386(.
همچنیـن گوهـرزاد  کـه تحقیقـی پیرامـون 

پژوهـش برنامه ای  و میـران کاربرد  آن انجام 
پژوهـش  »یافته هـای  اسـت:  آورد ه  د اد ه، 
توجـه  عمـل  عرصـه  د ر  می د هـد   نشـان 
برنامه سـازی  بـرای  پژوهـش  بـه  چند انـی 
از  نمی شـود .  آن  مقد مـات  تهیـه  حتـی  و 
مباحث کارشناسـان محترم می تـوان نتیجه 
گرفـت پژوهش هـای برنامـه ای بـرای راد یـو 
بـه معنـای واقعـی وجـود  نـد ارد  و بیشـتر 
تحـوالت  اسـت.  برنامـه  متـن  نویسـند گی 
بـرای  پژوهـش  زمینـه  د ر  گرفتـه  صـورت 
اخیـر  سـال های  د ر  راد یویـی  برنامه سـازی 
رونـد  مثبـت د اشـته، ولی کافی نبود ه اسـت. 
کافـی  بود جـه  اختصـاص  عـد م  سـویی  از 
بـه پژوهـش و بی توجهـی بـه پژوهشـگران 
سـازمانی، بی توجهـی برخی از برنامه سـازان 
و تهیه کننـد گان بـه امـر پژوهش و احسـاس 
نیـاز نكـرد ن برنامه سـاز بـه منابع پژوهشـی، 
بـه  آشـنا  و  متخصـص  پژوهشـگر  کمبـود  
مشـكالت  مهم تریـن  و...  برنامه سـازی 
کنونـی  زمـان  د ر  راد یـو  بـرای  پژوهـش 
پژوهـش  ایـن  یافته هـای  طبـق  هسـتند . 
مطلوب تریـن شـیوه پژوهـش بـرای راد یـو، 
شـیوه اقتضایـی اسـت. پژوهش هـای منجـر 
پژوهش هـای  مخاطب شناسـی،  تولیـد ،  بـه 
برنامه ای، نیازسـنجی نظرسنجی، اثرسنجی، 
روش  پیمایـش(،  )روش  مخاطب سـنجی 
سـلیقه  )شـناخت  متمرکـز1  گروه هـای 
مخاطـب( روش هایـی هسـتند  کـه بیشـتر 
از سـایر روش هـا پیشـنهاد  شـد ه اند . بـرای 
پژوهـش،  مطلـوب  وضعیـت  بـه  رسـید ن 
هرکـد ام از قالب هـای راد یویی بایـد  بازنگری 
و بررسـی شـوند ، روش هـای تحقیـق جد ید  
متناسـب بـا هـر قالـب بایـد  ابـد اع گـرد د  و 
پژوهـش د ر رسـانه راد یـو بایـد  بـا توجـه به 
ویژگی هـای راد یـو و برنامـه شـنید اری راد یو 

)گوهـرزاد ، 1392(. گیـرد .«  انجـام 

نویسند گی و مخاطب شناسی راد یو
یكی از مسـائلی که سـبک نوشـتار و سـطح 
آن را مشـخص می سـازد ، مخاطب شناسـی 

1. focus group

د رسـت برنامه اسـت. اگر به خوبی مشـخص 
شـود  مخاطبـان هـد ف برنامـه چـه کسـانی 
از سـن،  اعـم  هسـتند  و چـه ویژگی هایـی 
جنـس، تحصیـالت و... د ارنـد ، نویسـند گی 

متـن برنامـه راد یویـی تسـهیل می شـود .
راد یـو،  برنامه سـازي  د ر  کـه  مخاطبـان 
هـد ف اصلی به شــمار مي  آینــد  بایــد  بــه 
خــوبی شـناخته شـوند  تـا بر اسـاس چنین 
برنامـه ریــزي  برایشـان  بتوانیـم  شـناختی 
کــرد ه و بتــوانیم خواسـته ها و نیازهایشـان 
هنجارهــاي  اســاس  بــر  و  بشناســیم  را 
جامعـه بـه آن هــا پاسـخ د هیم. )د اد گران و 
نجفـی، 38:1389(، بیـوکا )1988( فعالیـت 
مخاطبـان را بـه پنـج گـروه تقسـیم کـرد ه 

: ست ا
1. گزینشـگري: این هـا مخاطبانـی هسـتند  
کـه د سـت بـه انتخـاب می زننـد  و د ر مـورد  
رســانه ها و محتـواي آن ها د اراي تشـخیص 

هستند .
بـر  رسـانه ای  مخاطـب  نفع گرایـی:   .2
و  منفعت جوســت  تعریـف  ایـن  اسـاس 
مصــرف رسـانه ای بر اسـاس چنین تعریفی 
نیازهـاي کـم  برخـی  ارضـاي  نشـان د هند ه 
د ر  کـه  نیازهایـی  اسـت،  آگاهانـه  بیـش  و 
رویكـرد  اسـتفاد ه و رضامند ي بیان شـد ه اند .
تعریـف  ایـن  براسـاس  قصد منـد ي:   .3
مخاطـب فــرد ي اســت کــه فعاالنــه بــه 
د ریافـت  تجـارب  و  اطالعـات  پــرد ازش 
شـد ه می پـرد ازد . این فعالیت همزمــان بــا 

می گیـرد . صـورت  رســانه  از  اســتفاد ه 
4. مقاومـت د ر برابـر تاثیـر: بـر اسـاس ایـن 
تحت تاثیـر  سـاد گی  بـه  مخاطـب  تعریـف 
رســانه هـا قـرار نمی گیـرد  و د ر برابر برخی 

می کنـد . مقاومـت  آن  آموزه هـاي 
5. د رگیـري: هـر قـد ر مخاطبـان د ر تجربـه 
رسـانه ای خـود  د رگیـر یا غرق شـد ه باشـند  
بــه همان نسـبت می توان راجع بـه د رگیري 

آن هـا حرف زد . )مـک کوایـل، 89:1385(.

روش شناسی تحقیق
بـه  تحقیـق  روش  د و  از  مقالـه  ایـن  د ر 

شکل 1. تفاوت تفکر نوشتاری و تفکر شنید اری د ر نویسند گی )مانی فر، 68:1389(
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صـورت ترکیبـی بهـره گرفتـه شـد ه اسـت. 
ابتـد ا از مصاحبـه عمیـق بـرای گفت وگـو با 
صاحبنظران )اسـتاد ان رسـانه و برنامه سازان 
اصلـی  آسـیب های  شـناخت  بـرای  راد یـو( 
غیرنمایشـی  برنامه هـای  د ر  نویسـند گی 
راد یـو بهـره گرفتـه شـد ه اسـت. سـپس بـا 
تحلیـل محتـوای کیفـی  از روش  اسـتفاد ه 
متـن مصاحبه هـا، پیاد ه سـازی و مقوله بند ی 

شـد ه اند .
و  »کند وکاوهـا  کتـاب  د ر  رفیع پـور  د کتـر 
پند اشـته ها« د ربـاره روش مصاحبـه عمیق1 
بـه  بـرد ن  پـی  روش  ایـن  »د ر  می گویـد : 
کیفیـت و عمـق مسـئله مـورد  نظر اسـت و 
نـه کمیـت، نظـم و ترتیب و قابلیت مقایسـه 
آن. لـذا د سـت پژوهشـگر یـا پرسشـگر بـاز 
اسـت کـه اوال د ر هـر نكته مورد نظـر خود  با 
سـواالت پی د رپـی، آن قد ر کنجـكاوی نمود ه 
و عمـق آن را د نبـال نمایـد  که بـه نظر الزم 
می رسـد . ثانیـاً ترتیـب سـواالت یا نـكات را 
بـه د لخـواه و نظـر خود  تغییـر د هـد . ثالثاً از 
هـر شـخص مطلع سـواالت متفـاوت را جویا 

شـود « )رفیع پـور، 1380: 4(. 
د ر ایـن مقاله با چهار برنامه سـاز و د و اسـتاد  

رسـانه مصاحبه عمیق شـد ه است.
شناسـایی  بـرای  اجتماعـی  تحقیقـات  د ر 
و حـل مسـائل، نیـاز بـه د انـش و تسـلط بر 
روش شناسـی های علمـی و مسـیر تحقیـق 
اسـت. تحقیقـات کمـی و کیفـی کـه از د و 
مبنـای متفـاوت پاراد ایمی انـد ، این مسـیرها 
را مشـخص می سـازند . د ر هـر رویكرد  کمی 
و کیفـی بـرای انجـام پژوهـش، نیاز بـه ابزار 
از  یكـی  کـه  اسـت  متفاوتـی  روش هـای  و 
آن هـا روش تحلیـل محتـوا2 اسـت. تحلیـل 
محتوا نخسـت بیشـتر به صـورت کمی برای 
می شـد .  اسـتفاد ه  متغیرهـا  اند ازه گیـری 
اواسـط قـرن بیسـتم بـود  کـه رویكرد هـای 
کیفـی د ر تحلیـل محتـوا گسـترش یافتنـد . 
تحلیـل محتـوای کیفـی را می تـوان نوعـی 
تفسـیر  خد مـت  د ر  تحقیـق  روش شناسـی 

1. In-depth interview
2. content analysis

محتوایـی د اد ه ها د انسـت )ایمان و نوشـاد ی، 
.)15:1390

تحلیـل محتـوا از روش هـای اسـناد ی اسـت 
کـه بـه بررسـی نظام منـد ، عینـی، کّمـی و 
تعمیم پذیـر پیام هـای ارتباطـی می پـرد ازد . 
ایـن روش د ر د سـته بند ی روش هـا، پهنانگر 
بررسـی  بـرای  آن  از  و  می شـود   محسـوب 
محتـوای آشـكار پیام هـای موجـود  د ر یـک 
وارد   نتیجـه  د ر  و  می شـود   اسـتفاد ه  متـن 
پیـام  محتـوای  نشانه شناسـی  و  تاویـل 
نمی شـود . تحلیـل محتـوا روشـی مناسـب 
د ربـاره  سـوال هایی  بـه  پاسـخ د اد ن  بـرای 
د ر  چنـد   هـر  اسـت.  پیـام  یـک  محتـوای 
رویكرد هـای اولیـه، اد عا می شـد  کـه تحلیل 
محتـوا می توانـد  عـالوه بـر محتـوای پیـام، 
بـه ویژگی هـای مولـف و تاثیـر بـر مخاطـب 
بپـرد ازد ، اما امـروزه د و کارکرد  اخیـر را تنها 
اسـناد ی  و  تلفیقـی مید انـی  د ر روش هـای 
امكان پذیـر می د اننـد . )نئونـد ورف،3 1395(.

اجازه  محققان  به  کیفي  محتواي  تحلیـل 
مـي د هـد کـه اصالـت و  حقیقـت د اد ه هـا 
علمـي  روش   بـا  ولـي  ذهنـي  گونـه  بـه  را 
به وسـیله  نتایـج،  عینیـت  کننـد .  تفسـیر 
نظام منـد   رمز بنـد ي  فراینـد   یـک  وجـود  
تضمیـن مي شـود . تحلیـل محتـواي کیفـي 
بـه فراسـویي از کلمـات یـا محتـواي عینـي 
متـون مـي رود  و تم هـا یـا الگوهایـي را کـه 
آشـكار یا پنهان هسـتند  به صـورت محتواي 
بی تـا(.  )یانژانـگ4،  مي آزمایـد   آشـكار 
مسـتخرج  اساسـی  مقوله هـای  اد امـه  د ر 
آسیب شناسـی  پیرامـون  مصاحبه هـا  از 
نویسـند گی برنامه هـای غیرنمایشـی راد یـو، 

می شـود .  ارائـه 

یافته های تحقیق
د ر بخـش یافته هـای تحقیـق، پـس از انجام 
مصاحبـه عمیق بـا برنامه سـازان و اسـتاد ان 
رسـانه، بـه د اد ه هایـی خـام د سـت می یابیم 
کـه بـا اسـتفاد ه از روش تحلیـل محتـوای 

3. Neondorf, Kimberly A
4. Yanzhang

پرد اختـه  آن هـا  مقوله بنـد ی  بـه  کیفـی 
شـد ه اسـت. پـس از مقوله بنـد ی، گـزارش 
و  اصلـی  مقوله هـای  محـور،   9 د ر  ذیـل 
پیرامـون  د ر مصاحبه هـای عمیـق  اساسـی 
بـرای  نویسـند گی  وضعیـت  آسیب شناسـی 
برنامـه غیرنمایشـی د ر راد یـو بـود ه اسـت.

1. گفت وگوی آنالین جایگزین متن نویسند ه 
پژوهش  جایگزین  اینترنتی  جست وجوی  و 

برنامه ای شد ه است
متـن نگاشـته شـد ه نویسـند ه بـرای مجری 
برنامـه ای  پژوهـش  یـک  راوی، حاصـل  یـا 
اسـت. وقتـی نویسـند ه بـه صـورت متمرکز 
را  آن  می پـرد ازد ،  متـن  یـک  نـگارش  بـه 
بـه صـورت یـک کل واحـد  د یـد ه و تمـام 
تـالش خـود  را بـرای ارائـه یک بسـته کامل 
محتوایـی بـه کار مي گیـرد . امـا بـا ظهـور 
رسـانه های نویـن د ر بسـتر فضـای مجـازی 
بـه ویـژه پیام رسـان های اجتماعـی1 مبتنـی 
بـر تلفن همـراه، عمد ه بحث هـا و بخش های 
متـن بـه صـورت پراکنـد ه د ر ایـن رسـانه ها 
رد  و بـد ل شـد ه و کمتـر شـاهد  ارائـه یـک 
متـن کامل از سـوی نویسـند ه بـه مجری یا 
راوی هسـتیم. د ر ایـن شـرایط گفت وگوهای 
آنالیـن بـرای هماهنگـی برنامـه و پالتـوی 
شـروع و پایـان، جـای متن نگاشـته شـد ه را 
می گیـرد ، د ر شـرایطی که ایـن گفت وگوها، 
یـک  از  حاصـل  متـن  عمـق  و  جامعیـت 
پژوهـش برنامـه ای را نـد ارد . این مسـئله که 
گسـترش رسـانه های نویـن بر بسـتر فضای 
مجـازی منجـر بـه کاهـش همـت و اهمیت 
شـد ه،  نویسـند ه  شـد ه  نگاشـته  متن هـای 
مقولـه ای پرتكـرار د ر مصاحبه هـای عمیـق 

اسـت. بود ه 
از سـوی د یگر جسـت وجوی اینترنتی د رباره 
موضـوع برنامـه و اسـتخراج محورهایی برای 
پالتـوی شـروع، میانـی، پایـان، پرسـش از 
کارشناسـان و... جـای متِن پژوهش شـد ه را 
گرفته اسـت؛ بـه گونه ای که امروزه بسـیاری 
از برنامه سـازان راد یویی اطالعـات الزم برای 

1. social messanger

طراحـی برنامه و پرسـش ها و متـن برنامه را 
از فضـای مجـازی د ریافـت می کننـد  که این 
مسـئله یـک فرصـت و تهد ید  توأمان اسـت.

فارسی؛  زبان  تحریف  گاه  و  فرسایش   .2
د ریافت بیشترین تاثیر از فضای مجازی

زبـان نوشـتاری د ر راد یـو باید  برای شـنید ن 
طراحی شـد ه باشـد ، یعنـی باید  از نگاشـتن 
متـن ثقیـل کـه خواننـد ه فرصـت چند بـار 
تنهـا  شـنوند ه  ولـی  د ارد ،  را  آن  مطالعـه 
یک بـار بـه آن گـوش می د هـد ، فاصله گرفت 
و هم زمـان بـه زبـان و اد بیـات فارسـی نیـز 
وفـاد ار مانـد . بـه گفتـه مصاحبه شـوند گان، 
بـه  گاهـی  نویسـند گی  د ر  فارسـی  زبـان 
د رسـتی رعایـت نمی شـود  و با بیـان عبارات 
بـرای  تهد یـد   مـورد   التیـن  و  غیرفارسـی 

می گیـرد . قـرار  فرسـایش 
 ایـن مسـئله زمانـی شـد ت پیـد ا می کنـد  
فضـای  د ر  آنالیـن  گفت وگوهـای  د ر  کـه 
مجـازی گاه کلماتـی جد یـد  ابـد اع می شـود  
یـک  خالصه سـازی  بـرای  نیـز  گاهـی  و 
جملـه کاربـرد ی، ترکیبـی جد یـد  و کوتـاه 
موجـب  مسـئله  ایـن  می شـود .  ابـد اع 
فرسـایش زبـان فارسـی را فراهـم مـی آورد ، 
رهبرانقـالب اسـالمی نیـز چنـد ی پیـش به 
ایـن نكته اشـاره کرد نـد : »من از صد اوسـیما 
گله منـد م، بـه د لیـل این کـه به جـای ترویج 
زبـان صحیـح و معیار و زبـان صیقل خورد ه و 
د رسـت، گاهی زبـان بی هویـت و تعابیر غلط 
و بد تـر از همـه تعابیـر خارجـی را ترویـج 
انتشـار فـالن لغـت فرنگـی یـک  می کنـد . 
مترجـم یـا نویسـند ه از تلویزیـون، موجـب 
عمومـی شـد ن آن لغـت و آلود ه شـد ن زبان 

بـه زوائـد  مضـّر می شـود .«2

3. نوشتن با رویکرد  مطالعه و عد م توجه به 
شنید اری بود ن متن

نظـری  مبانـی  بخـش  د ر  کـه  همان گونـه 
تحقیق گفته شـد ، راد یو رسـانه ای شنید اری 
بنابرایـن نویسـند گی بـرای آن نیـز  اسـت. 

. رهبر انقالب اسالمی د ر د ید ار با شاعران )98/2/30(.  2
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بایسـتي بـر ایـن اسـاس باشـد  کـه مخاطب 
)شـنوند ه( راد یـو متـن نویسـند ه را مطالعـه 
نمی کنـد ، بلكـه می شـنود ، فقـط یـک بـار و 
آن هـم بـه احتمـال زیـاد  بـا سـرعتی بیش 
متـن.  مطالعـه  هنـگام  معمـول  سـرعت  از 
ایـن یـک چالـش اسـت چراکـه د ر هنـگام 
مطالعـه متـن اگـر خواننـد ه بخشـی از آن را 
متوجـه نشـود  مجـد د  برگشـته و د وبـاره آن 
را می خوانـد ، امـا متـن پخش شـد ه از راد یو 
قابـل تكرار نیسـت. یكی از آسـیب های بیان 
شـد ه از سـوي  مصاحبه شـوند گان کاهـش 
توجـه به شـنید اری بود ن متون نویسـند گان 

د ر برنامه هـای غیرنمایشـی بـود ه اسـت.

4. فقد ان توجه به زمان پخش و كند اكتور
از جمله اصول مهم نوشـتار راد یویی، توجه به 
عنصـر جانمایـی برنامـه د ر کند اکتور1)جد ول 
بـا  بایسـتي  برنامـه  متـن  اسـت.  پخـش( 
تناسـب  می شـود   پخـش  برنامـه  زمانی کـه 
د اشـته باشـد . بـرای نمونه برنامـه صبحگاهی 
بایـد  متنـی پرنشـاط د اشـته باشـد . سـروری 
د ر ایـن بـاره آورد ه اسـت: »عـالوه بـر قالـب، 
زمـان پخـش برنامه هـم زبان برنامـه را متاثر 
می کنـد . ایـن تاثیـر را می توانیـم بـا بررسـی 
و مقایسـه مطالـب برنامه هـای صبحگاهـی و 
برنامه هـای شـامگاهی راد یـو مشـاهد ه کنیم. 
طـراوت،  از  رنگـی  کـه  تعابیـری  و  واژگان 
د ر  د ارنـد   نشاط بخشـی  و  روشـنی  تحـرک، 
جمـالت  پُربسـامد ترند .  صبحگاهـی  فضـای 
و عبـارات هـم وفـق ضرباهنگ اجـرا و انتقال 
د ر صبـح کوتاه تـر و پُرتعد اد تـر از جمـالت و 
عبـارات شـبانه اند . د ر مطالب شـبانه، زبان به 
واژه هـای شـاعرانه با تعابیر متناسـب با فضای 
شـب آمیختـه اسـت. همان طـور کـه گفتـه 
شـد  میانگیـن طـول جمـالت د ر برنامه هـای 
صبحگاهـی بلند تـر اسـت. سـبک بیـان د ر 
صبـح به محـاوره و گفتـار گرایـش د ارد  حال 
آن کـه مطالـب شـب بـه لفـظ قلـم و کتابـی 

متمایـل اسـت )سـروری، 1388(.

1.  conductor  

5. عد م تناسب متن با قالب تولید ی
نویسـند گی بـرای هـر یـک از سـاختارهای 
غیرنمایشـی تولید  راد یویـی مانند  برنامه های 
ترکیبی، مسـتند ، مینی فیچـر، PSA، وکس 
ویـژه  رویكرد هـای  و  اقتضائـات  و...  پـاپ 
خـود  را د ارد . د ر نویسـند گی بـرای آگهـی 
خد مـت عمومـی2 بایسـتي بـه رعایـت اصل 
آن  اثرگـذاری  و  مطلـب  غنـای  و  اختصـار 
د قـت کرد . بـرای مثـال د ر مسـتند  راد یویی 
بایـد  بـر واقعیـت و مسـتند ات عینـی تاکید  
بیشـتری د اشـت. ازجملـه آسـیب های بیان 
شـد ه د ر مصاحبه های تحقیق، عد م تناسـب 
متـن نگاشـته شـد ه د ر برنامه هـای راد یویی 
غیرنمایشـی بـا قالـب تولیـد ی برنامه اسـت. 
سـروری د ر ایـن بـاره می نویسـد : »د ر بحث 
زبانـی  تفاوت هـای  هـم  انتقـال  قالب هـای 
قالب هـای  از  یـک  هـر  اسـت.  محسـوس 
نمایـش،  سـخنرانی،  گـزارش،  میزگـرد ، 
و  موضـوع  از  صرف نظـر   ... و  قصه خوانـی 
هـد ف پیـام د ر آن هـا سـبک بیانـی خاصـی  
میزگـرد   د ر  گفتـار  زبـان  د ارنـد .  اقتضـا  را 
بـه سـبب حضـور کارشناسـان رسـمی تر و 
سـنجید ه تر از زبان گفتار د ر گزارشـی اسـت 
کـه بـا مـرد م سـروکارد ارد . همین طـور زبان 
د ر نمایـش و قصه خوانـی بـه جهـت تجسـم 
موقعیت هـای کالم، گفتـار و نـام اشـخاص 
البتـه زبـان  عمومـا سرشـت محـاوره د ارد . 
زبـان  نـوع  بـا  هـم  همین جـا  د ر  محـاوره 
محـاوره د ر گـزارش متفـاوت اسـت. چراکـه 
د ارد   سـاخته  پیـش  هویـت  نمایـش  زبـان 
گرچـه  اسـت.  نویسـند ه  ذهـن  مصنـوع  و 
آن کـه  حـال  می رسـد   نظـر  بـه  طبیعـی 
محـاوره گزارشـی خصلتـی بد اهـه و طبیعی 

.)1388 )سـروری،  د ارد  

6. پژوهش برنامه ای نامطلوب
پژوهـش برنامـه ای گونـه ای از تحقیق اسـت 
کـه به طورمسـتقیم د ر تولیـد  برنامـه کاربرد  
د اشـته و پشتیبان نویسـند ه برنامه د ر هنگام 
سـواالت  پالتوهـا،  نـگارش  فراینـد   انجـام 

2. public service anouncement

مجـری، نظرسـنجی از مخاطبـان و... اسـت. 
بد یهـی اسـت هـر چـه پژوهـش برنامـه ای 
باشـد ،  د قیق تـر و مطلـوب صـورت گرفتـه 
نویسـند ه بـه شـكل بهتـری می توانـد  آن را 
بـا ذوق اد بـی و هنـری خود  ترکیب سـاخته 
و متـن بهتـری بنویسـد . پژوهـش برنامـه ای 
نامطلـوب به ویـژه بـه د لیـل بـرآورد  بود جـه 
بود جـه  رد یـف  گرفتـن  ناد یـد ه  و  پاییـن 
پژوهـش د ر برنامـه، از گزاره هـای پرتكرار د ر 

مصاحبـه بـا صاحبنظـران بود ه اسـت.

د ر  بومی  ظرفیت های  بر  تمركز  ضعف   .7
راد یوهای شهری و استانی

راد یوهـای  و  اسـتان ها  مراکـز  راد یوهـای 
مرتبـط  محتـوای  تولیـد   بـر  بایـد   شـهری 
بـا مسـائل اسـتان یـا شـهر خـود  متمرکـز 
شـوند ، چراکه این مسـئله »مزیت نسـبی«1 
آن هاسـت و اگـر مخاطبی تمایل به شـنید ن 
برنامه هـا و موسـیقی های ملی د اشـته باشـد  
به سراغ شـبكه های سراسـری راد یو می رود . 
البته اسـتفاد ه از برخی محتواهای سراسـری 
د ر راد یوهـای محلـی می توانـد  موجب جذب 
مخاطـب بیشـتر شـد ه و مخاطـب راد یـوی 
محلـی بـرای شـنید ن برنامه های ملـی، پیچ 
راد یـو را از محلـی بـه ملـی تغییر ند هـد . به 
اصطـالح کسـبه بـازار بـرای جذب مشـتری 
باید  »جنسـتان جور باشـد «. اما نباید  د ر این 
کار افـراط کـرد  به گونـه ای کـه ظرفیت های 
بومـی د ر نـگارش متـون راد یوهـای محلـی، 

مغفـول واقع شـود .
محلـی  راد یوهـای  نویسـند گان  بنابرایـن 
ماننـد   بومـی  ظرفیت هـای  بـر  بایسـتي 
روید اد هـای  تاریخـی،  اماکـن  شـخصیت ها، 
مهم، مسـائل توسـعه محلی و... تمرکز کنند . 
امـری که د ر مصاحبه عمیق بـا صاحبنظران 

بسـیار بـر آن تاکیـد  شـد ه اسـت.

و  باالد ستی  اسناد   با  َكم رنگ  تطابق   .8
سیاستگذاری راد یو

باالد سـتی  اسـناد   تعـد اد ی  رسـانه ای  هـر 

1. Comparative advantage

و  برنامه سـازان  کـه  د ارد   سیاسـتگذاری  و 
بـه آن هـا،  توجـه  بـا  بایسـتي  نویسـند گان 
محتـوا و سـاختار برنامـه خـود  را طراحـی 
و تولیـد  کننـد . ایـن سیاسـت هـا معمـوالً 
سـازمان  باالد سـتی  بخش هـای  طـرف  از 
شـبكه  برنامـه  و  طـرح  واحـد   و  رسـانه ای 
یكـی  می شـود .  ابـالغ  برنامه سـازان  بـه 
سـوي  از  مطرح شـد ه  آسـیب های  از 
مصاحبه شـوند گان تحقیـق، عـد م تطابـق و 
همگرایـی مطلـوب بیـن متن هـای نگاشـته 
شـد ه بـا سیاسـتگذاری رسـانه ای ابالغ شـد ه 
از  پرهیـز  آن  نمونـه  یـک  راد یوسـت.  د ر 
بیـان و ترویـج سـبک زند گـی تجمالتـی و 
اشـرافی گری اسـت کـه بـا اقتصـاد  مقاومتی 
د ر تضـاد  بـود ه، ولـی د ر برخـی متن هـای 

می خـورد . گـوش  بـه  راد یویـی 

9. ضعف د انش تخصصی نویسند ه د ر موضوع 
مورد  بررسی برنامه

اگـر همـه نـكات فـوق اعـم از تناسـب متن 
بـا قالـب و کند اکتـور و توجـه به پاسد اشـت 
ظرفیت هـای  و  فارسـی  اد بیـات  و  زبـان 
نیـز  برنامـه ای  مناسـب  پژوهـش  و  محلـی 
رعایت شـود ، امـا د رنهایت نویسـند ه مطالعه 
تخصصـی و توانایـی کافـی د ر نـگارش متن 
مرتبـط بـا موضـوع برنامه را ند اشـته باشـد ، 
نتیجـه ای د رخـور حاصـل نخواهد  شـد . این 
مسـئله به ویـژه د ر برنامه هـای تخصصـی و 
د ر شـبكه های تخصصـی راد یـو بیشـتر نمود  
برنامه سـاز  گـروه  مد یـران  می کنـد .  پیـد ا 
برنامه هـای  تهیه کننـد گان  همچنیـن  و 
نویسـند گان  انتخـاب  د ر  بایـد   راد یویـی 
و  د انـش  بـر  خـود   برنامه هـای  متن هـاي 
قلمـروی  د ر  نویسـند ه  تخصصـی  نگـرش 
موضوعـی برنامه تاکید  د اشـته باشـند  و پس 
او  از  بـا نویسـند ه  از نهایی شـد ن همـكاری 
بخواهنـد  همچنان بـه بررسـی ها و مطالعات 

خـود  د ر آن بـه تعمیـق بپـرد ازد . 
ایـن نكتـه زمانـی اهمیـت پیـد ا می کنـد  که 
بد انیـم بـر اسـاس »نظریـه اقتصـاد  توجـه«2 

2. The Attention Economy theory
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و  بـود   د ر گذشـته رسـانه کاالیـی کمیـاب 
»توجـه مخاطـب« و افراد  مسـتعد  و متقاضی 
رسـانه نگاری وفـور بیشـتری د اشـتند ، امـا با 
رسـانه های جمعـی  ظهـور  و  ایـام  گذشـت 
رقیـب همچون تلویزیون، وید ئو و رسـانه های 
و  اجتماعـی  شـبكه های  همچـون  نوینـی 
بـه  رسـانه  هوشـمند ،1  همـراه  تلفن هـای 
کاالیـی فراوان و »توجه مخاطـب« به کاالیی 
کمیـاب تبد یـل شـد ه اسـت و بد یهـی اسـت 
کـه علم اقتصـاد  بـرای مد یریت بهینـه منابع 
و کاالهـای کمیـاب به وجود  آمد ه اسـت و د ر 
این جا ما شـاهد  شـكل گیری نظریـه »اقتصاد  
توجـه« هسـتیم. بنابرایـن ممكن اسـت افراد  
هنـری،  جذابیت هـای  به واسـطه  توانمند تـر 
رسـانه ای و حتـی مالی به سـراغ رسـانه هایی 
یـا رسـانه های  تلویزیـون، سـینما  همچـون 
نویـن رفتـه و وقـت و د قـت کمتـری بـرای 
نـگارش متن هـاي راد یویـی بگذارند  کـه این 
مسـئله چالشـي مهم پیـش روی راد یوسـت.

1. smartphone

جمع بند ی و نتیجه گیری
د ر یـک د سـته بند ی کالن، تولید ات راد یویی 
بـه د و بخـش نمایشـی و غیرنمایشـی قابـل 
تقسـیم اسـت. تولید ات غیرنمایشـی شـامل 
برنامه هـای ترکیبـی و  سـاختارهایی چـون 
 ،psa راد یویـی،  مسـتند   محـور،  گفت وگـو 
مینـی فیچر، وکس پـاپ و... می شـود . مقاله 
آسیب شناسـی  و  بررسـی  د رصـد د   حاضـر 
غیرنمایشـی  برنامه هـای  بـرای  نویسـند گی 
اسـتاد ان رسـانه  از منظـر  ایـران  د ر  راد یـو 
بـرای  اسـت.  بـود ه  راد یـو  برنامه سـازان  و 
تحقیـق  روش  از  مهـم  ایـن  بـه  د سـتیابي 
ترکیبـی مصاحبـه عمیق و تحلیـل محتوای 
حاصـل  اسـت.  شـد ه  گرفتـه  بهـره  کیفـی 
پیاد ه سـازی و مقوله بنـد ی ایـن مصاحبه هـا، 
9 مقولـه اصلـی شـد ه اسـت کـه د ر بخـش 

یافته هـای تحقیـق ذکـر آن رفـت.
یـک  د ر  و  فـوق  نمـود ار  از  اسـتفاد ه  بـا 
مقوله هـای  از  کالن تـر  صورت بنـد ی 

اسـتخراج شـد ه می تـوان گفـت سـه عامـل 
سـفارش  برنامـه ای،  پژوهـش  مهـم ضعـف 
نامناسـب متن و انتخاب نامناسـب نویسند ه 
ضعـف  د رنهایـت  و  تهیه کننـد ه  سـوی  از 
د ر  نویسـند ه،  مهارتـی  و  د انشـی  توانایـی 
شـكل گیری ایـن آسـیب ها نقشـی اساسـی 
ایفـا می کننـد . نبایـد  این نكتـه را از نظر د ور 
د اشـت کـه بـا گسـترش رسـانه های رقیـب 
آنالیـن،  رسـانه های  و  تلویزیـون  همچـون 
مناسـب تری  امـكان  بایـد   راد یـو  متولیـان 
بـرای فعالیـت از منظر مـاد ی و معنوی برای 

آورنـد .  فراهـم  چیره د سـت  نویسـند گان 
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