
 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ــان 1399 ــماره 51، آب ــتم، ش ــال هش س 7

mediamgt.ir

 تحلیل محتوای مطالب برنامه صبحگاهی 
»جوان ایرانی سالم« رادیو جوان

چکیده 
ــه ســازمان صــدا و ســیما در  ــو جــوان در جهــت انجــام وظیف ــای رادی ــد حرکــت برنامه ه ــه مســتمر رون مطالع
شــکل دادن بــه شــخصیت و نظــام ارزشــی جــوان ایرانــی و بــه تعبیــر مقــام رهبــری، »تربیــت جــوان شــهروند یــک 
ــژه برنامــه صبحگاهــی شــاخص و  ــه وی ــب برنامه هــا، ب ــوای مطال ــه تحلیــل محت ــی«، ضــرورت توجــه ب ــت انقالب مل

ــد. ــزد می کن ــالم را گوش ــی س ــوان ایران ــاز ج هویت س
ــه در مهــر،  ــب برنام ــی مطال ــه منظــور مطالعــه شــباهت ها و تفاوت هــای احتمال ــن تحقیــق کــه ب یافته هــای ای
آبــان و آذر و بــه طــور خالصــه، پاییــز )1397( بــه روش تحلیــل محتــوا بــا اســتفاده رویکــرد نشانه شناســی رســانه ای 
ــری برجســته و نحــوه انجــام  ــا و عناصــر خب ــی، ارزش ه ــد: ســاختار موضوع ــه اســت؛ نشــان می دهن صــورت گرفت
ــا نبــود تفــاوت معنــادار کــه حکایــت از پیــروی برنامــه از یــک الگــوی  وظایــف اجتماعــی در آیتم هــای مختلــف، ب
مشــخص در نحــوه گزینــش و ارائــه مطالــب دارد؛ بــه ترتیــب بــر مطالــب اقتصــادی، آب و هــوا، فرهنگــی، ورزشــی و 
حقــوق شــهروندی، ارزش دربرگیــری، شــهرت و برخــورد -چــه بــه تنهایــی یــا ترکیــب بــا دیگــر ارزش هــا و عناصــر 
چــه کســی )کــه(؟ و چــه چیــزی )چــه(؟ و زیرمقوله هــای اخبــار جــاری روز از مقولــه اطــالع و آگاهــی و اســتدالل 

از مقولــه بیــان و نیــز مقولــه همبســتگی اجتماعــی، تمرکــز دارنــد.
توجــه توأمــان بــه جــذب مخاطــب جدیــد و حفــظ مخاطــب فعلــی از طریــق ایجــاد تعــادل بیــن گزینــش و ارائــه 
مطالــب حــاوی پــاداش آنــی و آتــی بــرای تقویــت توجــه و عالقــه نســل نوجــوان و جــوان بــه شــنیدن رادیــو جــوان 
و تبدیــل ایــن ایســتگاه اختصاصــی بــه یــک میانجــی مطمئــن بیــن دولــت - به طــور عــام- و جوانــان، دو پیشــنهاد 

محقــق بــرای ارتقــای کیفیــت برنامــه جــوان ایرانــی ســالم اســت.

واژگان کلیدی
رادیو جوان، برنامه صبحگاهی، تحلیل محتوا، ساختار موضوعی، ارزش ها و عناصر خبری، وظایف اجتماعی.
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مقدمه
رو بــه رو شــدن بــا زندگــی تــازه و قــرار گرفتــن در 
برابــر چشــم اندازهای وســیع، پیچیــده و اضطراب انگیــز، 
ــان  ــرای انس ــا ب ــر م ــی عص ــوالت ناگهان ــوغات تح س
ــی  ــان اجتماع ــک انس ــروز، ی ــان ام ــت. »انس ــروز اس ام
ــد  ــی می توان ــا هنگام ــرایط، تنه ــن ش ــت« و در ای اس
ــرای  ــایل را ب ــات و وس ــن امکان ــن و مطمئن تری بهتری
ــات  ــه دارای معلوم ــه دســت آورد ک ــی ب ــی گروه زندگ
ــکار و  ــح و اف ــی های صحی ــی، خط مش ــات کاف و اطالع

ــژاد، 139۴: 2(. ــد ن ــد )معتم ــالم باش ــد س عقای
نهــاد رســانه بــا رســالت »تولیــد، بازتولیــد و توزیــع 
معرفــت«، ایــن توانایــی را بــه انســان عصــر مــا می دهــد 
ــا  ــود، معن ــای خ ــه تجربه ه ــب، ب ــوان مخاط ــه عن ــا ب ت
ببخشــد؛ بــه دریافت هــای خــود از ایــن تجربه هــا، 
ــا حفــظ معرفت هــای گذشــته،  نظــم و نســق دهــد؛ و ب
بــه درک امروزیــن خــود، اســتمرار بخشــد« )مــک 

کوایــل، 1382: 82 - 81(.
ــوزش  ــا آم ــا ب ــر را تنه ــان معاص ــد انس ــدون تردی ب
نظــری در مدرســه و حتــی دانشــگاه نمی تــوان بــه 
عنــوان یــک فــرد کامــال آگاه وارد صحنــه زندگــی کــرد؛ 
ــق  ــوزش مدرســه ای، از طری ــوازات آم ــه م ــد ب بلکــه بای
ــار  ــی، اخب ــاط جمع ــایل ارتب ــژه وس ــه وی ــانه ها و ب رس
ــد و  ــکار، عقای ــی، اف ــط زندگ ــات الزم از محی و اطالع
رفتارهــای عمومــی و نیــز امکانــات تفریحــی ســالم را در 
اختیــار وی گذاشــت؛ در جهــان امــروز، وســایل ارتبــاط 
جمعــی -مطبوعــات )روزنامــه و مجلــه(، ســینما، رادیــو 
و تلویزیــون- بــا انتقــال معلومــات و اطالعــات جدیــد و 
ــزرگ در راه  ــش ب ــی، نق ــد عموم ــکار و عقای ــه اف مبادل
ــد  ــده دارن ــه عه ــری ب ــدن بش ــگ و تم ــرفت فرهن پیش

ــژاد، 139۴: 2 - 1(.  ــد ن )معتم
ــی  ــر آمریکای ــتاد و صاحب نظ ــر)1(، اس ــورج گربن ج
ــژه  ــه وی ــوم ارتباطــات، از وســایل ارتبــاط جمعــی، ب عل
رســانه های خبــری، بــه عنــوان »بــازوی فرهنگــی 

George Gerbner (1919- 2005( . -1
Agenda- setting . -2

 Distraction Factory . -3
Brainwashing . -4

»در  می نویســد:  و  می کنــد  یــاد  صنعتــی«  نظــام 
ــی و  ــاط جمع ــان، وســایل ارتب بســیاری از مناطــق جه
ــق  ــرده، از طری ــا ک ــم ایف ــری نقــش مه رســانه های خب
ــش  ــب کوش ــازی)2( مطال ــد و برجسته س ــاب، تأکی انتخ
هــم  و  خــود  مهــم  واقعیت هــای  هــم  می کننــد 
ــن و در نتیجــه، خط مشــی  ــه را تعیی ــای جامع اولویت ه
ــی،  ــد« )بدیع ــخص کنن ــور را مش ــت های کش و سیاس

.)22  :1377
ــن  ــز ای ــران نی ــر از صاحب نظ ــی دیگ ــدگاه برخ دی
ــا »تبدیــل شــدن  اســت کــه وســایل ارتبــاط جمعــی ب
و شــوی  و شســت  پرتــی)3(  کارخانــه حــواس  بــه 
مغــزی)۴(، فکــر و روح مــردم را کنتــرل و آن هــا را بــدون 
اســتثنا در شــبانه روز بــه تســلیم در برابــر اهــداف پیــدا 
و پنهــان گرداننــدگان وادار می کننــد« )دانســی، 1396: 

.)1 - 2
ــدان،  ــاور برخــی منتق ــه ب ــا ب ــن دیدگاه ه گرچــه ای
ــا  ــند؛ ام ــر می رس ــه نظ ــه« ب ــز« و »بدبینان »اغراق آمی
بــه صــورت ضمنــی، ایــن دیــدگاه محققــان علــوم 
ــه  ــد ک ــد می کنن ــر آن تأکی ــادآوری و ب ــات را ی ارتباط
از مهم تریــن  اجتماعــی،  واقعیت هــای  »شــکل گیری 
ــه  ــانه ها و ب ــی در رس ــای ارتباط ــی پیام ه ــار اجتماع آث
ویــژه وســایل ارتبــاط جمعــی اســت« شــاید بــه جــرأت 

بتــوان ادعــا کــرد:
ــایل  ــه وس ــت ک ــن نیس ــش ای ــر پرس ــروز دیگ »ام
ــر نگرش هــا، باورهــا و حتــی  ــه ب ارتبــاط جمعــی چگون
رفتــار مخاطــب، تأثیــر می گذارنــد؛ بلکــه پرســش 
ــی  ــایل ارتباط ــن وس ــه ای ــن اســت ک ــر ای ــاید مهم ت ش
چگونــه می تواننــد مشــارکت مؤثــر مخاطــب را در 
ــا تأکیــد  اجــرای برنامه هــای توســعه کشــور، جلــب و ب
ــز  ــون و نی ــای گوناگ ــا و رویداده ــا، هنجاره ــر ارزش ه ب
برجســته ســاختن انتخابــی آن هــا بــه شــکل گیری 
ادراک و ایجــاد انگیــزه بــرای مشــارکت همگانــی، کمــک 
کننــد؟« )بدیعــی و قنــدی، 1393: ۴18(؛ خالصــه 
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ــا حــدود بســیار در  این کــه »وســایل ارتبــاط جمعــی ت
ــش  ــم، نق ــکار و مفاهی ــته از اف ــه آن دس ــکل دادن ب ش
دارنــد کــه مــردم بــا اســتفاده از آن هــا بــه دیدگاه هــای 
ســازمان  اجتماعــی،  واقعیت هــای  مــورد  در  خــود 

.)87  :138۰ )الزار،  می دهنــد« 
البتــه ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد کــه 
تکنولوژی هــای  بــه  مربــوط  تحــوالت  »مهم تریــن 
ارتباطــی، بــه ویژه در بیســت ســال گذشــته، در دو قلمرو 
خــاص ارتباطــات رایانــه ای )کامپیوتــری)1(( و ارتباطــات 
راه دور)2( صــورت گرفته انــد و ایــن دگرگونی هــا بــه 
نوبــه خــود بــر قلمــرو قدیمــی ارتباطــات جمعــی)3( کــه 
وســایل ارتبــاط جمعــی را دربرمی گیــرد و خــود نیــز در 
ــر  ــه اســت؛ تأثی ــدت، پیشــرفت های بســیار یافت ــن م ای
گذاشــته اند« )معتمــد نــژاد، 139۴: 1۴(؛ امــا بــا وجــود 
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــی و ب ــاط جمع ــایل ارتب ــن، وس ای
تلویزیــون و رادیــو در ایــران همچنــان در عصــر اینترنــت 
ــورد اعتمــاد«  ــی، »انتخــاب اول م و شــبکه های اجتماع
ــاد«  ــاب« و »اعتم ــن »انتخ ــه ای ــتند؛ گرچ ــردم هس م
ــکاس  ــاره »انع ــه درب ــل توج ــای قاب ــتن نقده ــا داش ب

ــت: ــراه اس ــه« هم ــای جامع واقعیت ه
نتایــج  نظرســنجی مرکــز افکار ســنجی دانشــجویان 
ایــران )ایســپا)۴(( دربــاره »بررســی مســائل روز کشــور از 
ــیما  ــدا و س ــد؛ ص ــان می ده ــی« نش ــکار عموم ــر اف نظ
)رادیــو و تلویزیــون داخلــی( از دیــدگاه 51 درصــد 
پاســخگویان، »منبــع اصلــی کســب خبــر« و از دیــدگاه 
ــرای  ــاد ب ــورد اعتم ــع م ــخگویان، »منب ــد پاس ۴5 درص
ــد  ــدگاه ۴6 درص ــه از دی ــت؛ گرچ ــر« اس ــب خب کس
ــه را منعکــس  ــت جامع ــر واقعی ــز »کم ت پاســخگویان نی

می کنــد« )ایســپا، 1397(.
ــور  ــرن حض ــک ق ــه ی ــک ب ــابقه نزدی ــا س ــو ب رادی
ــک  ــابقه نزدی ــا س ــز ب ــان و نی ــانه ای جه ــپهر رس در س
ــران  ــانه ای ای ــپهر رس ــور در س ــه حض ــت ده ــه هش ب
)... - 1319( می توانــد نقــش مهــم در شــکل گیری 
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ــروز،  ــد ام ــرای مخاطــب منتق واقعیت هــای اجتماعــی ب
ایفــا کنــد و شــنوندگان خــود را در تصویرســازی ذهنــی 
از محیــط اطــراف، یــاری دهــد؛ »اگــر« گرداننــدگان، بــه 
ــی«  ــزاره اصل ــن »گ ــازان، ای ــران و برنامه س ــژه مدی وی
ــه ای  ــت حرف ــوع فعالی ــر ن ــای ه ــد و مبن ــاور کنن را ب
ــواده  ــازه در خان ــای ت ــی اعض ــه »پیدای ــد ک ــرار دهن ق
ارتباطــات، مــرگ یــا اضمحــالل عضــو یــا اعضــای ســابق 
را بــه دنبــال نمــی آورد. پیدایــی ســینما، تئاتــر را از بیــن 
ــی را  ــی، نقاش ــی عکاس ــه پیدای ــور ک ــان ط ــرد؛ هم نب
ــای  ــون، امح ــی تلویزی ــرد و پیدای ــالل نک ــار اضمح دچ

ــاورد«. ــال نی ــه دنب ــینما را ب ــو و س رادی
اکنــون نیــز بــا پیدایــی اینترنــت و شــبکه های 
بــه  رادیــو  و  تلویزیــون  مــرگ  ناقــوس  اجتماعــی، 
ــی در  ــی درون ــه جای ــا ب ــه »ج ــد؛ گرچ ــدا درنمی آی ص
خانــواده ارتباطــات، مســتلزم انطبــاق اعضــا نیــز هســت. 
ــات و  ــد امکان ــدا بای ــد؛ ابت ــو بمان ــرار اســت رادی ــر ق اگ
ــد  ــد بشناس ــرایط جدی ــود را در ش ــای خ محدودیت ه
و در چارچــوب آن، رســالت و راه خــود را برگزینــد« 

.)5  :1382 )ســاروخانی، 
تجزیــه و تحلیــل محتــوای پیام هــای ارتباطــی، 
یــک روش مهــم مطالعــه اجتماعــی اســت، کــه محقــق 
ــواع  ــول »ان ــور معم ــه ط ــد ب ــتفاده از آن می توان ــا اس ب
مســائل و موضوع هــای مــورد بحــث را در صفحــات 
ــون  ــو و تلویزی ــای رادی ــالت، برنامه ه ــا و مج روزنامه ه
و فیلم هــای ســینمایی، چــه از نظــر کمیــت )فراوانــی و 
تکــرار( و نیــز از نظــر کیفیــت )اهمیــت و ارزش( مطالعــه 
ــه  ــا از یــک طــرف، میــزان توجــه مخاطــب را ب کنــد ت
وســایل ارتباطــی خواندنــی )روزنامــه و مجله(، شــنیدنی 
)رادیــو( و دیدنــی )ســینما و تلویزیــون( معلــوم کنــد و 
از طــرف دیگــر، خط مشــی ســازمان های رســانه ای 
روزنامه نــگاران،  و  نویســندگان  ارتباطــی  رفتــار  و 
برنامه ســازان و فیلم ســازان را در برابــر خواننــدگان، 
بشناســد«  تماشــاگران  و  بیننــدگان  و  شــنوندگان، 

تحلیل محتوای مطالب برنامه صبحگاهی »جوان ایرانی سالم« رادیو جوان
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ــژاد، 139۴: 2۰(. ــد ن )معتم
ــار و  ــه اخب ــش و ارائ ــوه گزین ــاره نح ــه درب مطالع
ــور  ــه ط ــی و ب ــاط جمع ــایل ارتب ــب در وس ــایر مطال س
ــه  ــا از جنب ــه تنه ــیما، ن ــدا و س ــای ص ــاص، برنامه ه خ
حرفــه برنامه ســازی و تحقیقــات ارتباطــی اهمیــت 
دارد؛ بلکــه از جنبه هــای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی 

ــت. ــه اس ــل مالحظ ــز قاب ــادی نی و اقتص

مروری بر منابع
ــم آن  ــت؛ ک ــاران اس ــل ب ــی مث ــد: »نگران می گوین
می توانــد خــوب باشــد؛ همــان طــور کــه زیــاد آن هــم 
می توانــد ویران گــر باشــد؛ در هــر صــورت، نگرانــی 
ــب خــدا باشــد  ــه ای از جان ــاران آرام، هدی ــد ب چــه مانن
یــا نــه؛ یادمــان می انــدازد چیــزی در زندگــی از حالــت 
تعــادل خــارج شــده اســت و نیــاز بــه رســیدگی و توجــه 

ــو، 1397: 6(. دارد« )گریپ
مســئله جوانــان و بــه ویــژه »رهبــری نســل جــوان«، 
ــگان  ــردان و نخب ــای حکومت م ــش از نگرانی ه ــم و بی ک
ــگ  ــان جن ــرن از پای ــع ق ــک رب ــش از ی ــه در بی جامع
تحمیلــی هشــت ســاله )1367 - 1359( و شــروع 
اســالمی  نظــام جمهــوری  تــازه در رهبــری  دوران 
ــه ای،  ــی خامن ــت اهلل ســید عل ــوده اســت: آی )1368( ب
اســت  اســالمی  جمهــوری  حکومت مــرد  اولیــن 
ــام  ــه مق ــس از انتخــاب ب ــاه پ ــج م ــه پن ــک ب ــه نزدی ک
ــد  ــه می گوی ــن زمین ــود در ای ــی« خ ــری، از »نگران رهب
و بــا رونمایــی از اصطــالح »جــوان شــهروند یــک ملــت 
ــا لحــن هشــداردهنده تأکیــد می کنــد: »در  ــی« ب انقالب
حرکــت عظیــم ملــت ایــران، نســل جــوان بایــد پیشــرو 
ــرای نســل جــوان -بــه خصــوص نســل جــوان  باشــد؛ ب
دانشــجو- بی تفاوتــی و خون ســردی جایــز نیســت.

ــد و  ــور نیندیش ــت کش ــه سرنوش ــه ب ــی ک آن جوان
ــه کشــورش  ــه نســبت ب ــی را ک حــوادث و خصومت های
نســبت  و  نبینــد  می شــود؛  ســازمان دهی  دنیــا  در 
ــن  ــق ای ــوان، الی ــا نجوشــد و نخروشــد؛ آن ج ــه آن ه ب

http://farsi. 1- 1. بــرای مطالعــه بیشــتر نــگاه کنیــد بــه: وبــگاه دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای کــه بــه نشــانی
khamenei.ir در دســترس همــگان قــرار دارد و مجموعــه بــه نســبت کامــل از بیانــات، پیام هــا و احــکام انتصــاب ایشــان اســت.

ــی  ــت انقالب ــک مل ــهروند ی ــوان ش ــام ج ــه ن ــت ک نیس
را روی خــودش بگــذارد. روح جــوان، آن روح پرتپشــی 
ــه داد کشــور و ملــت رســید  اســت کــه در ســختی ها ب
و آن هــا را نجــات داد«)1( )بیانــات در دیــدار دانشــجویان 

.)1368/8/1۰ دانش آمــوزان،  و 
آیــت اهلل خامنــه ای گرچــه در ابــراز ایــن نگرانــی در 
ایــران پــس از جنــگ، اولیــن بــود؛ امــا در تاریــخ انقالب، 
تنهــا نبــود: یــک دهــه قبــل، در همــان روزهــای پــس 
ــری  ــی مطه ــت اهلل مرتض ــن آی ــالب، ای ــروزی انق از پی
ــر آن  ــی و تأثی ــن نگران ــر از ای ــو دیگ ــه نح ــه ب ــود ک ب
بــر »آینــده انقــالب اســالمی« می گفــت و هشــدار 
مــی داد: »اگــر در روحیــه یــک ملــت، تغییــر و انقــالب 
ــه  ــد ب ــر بکن ــم اگ ــی ه ــالب اجتماع ــود؛ انق ــدا نش پی
ــر را  ــذر دو تغیی ــا ب ــران م ــه رهب ــد. البت ــر نمی رس ثم
ــذر جهــاد و امــر  ــد: یکــی، ب ــرار داده ان در روحیــه مــا ق
بــه معــروف و نهــی از منکــر، یعنــی بــذر تهاجــم علیــه 
نظام هــای فاســد و مســئولیت در مقابــل نظام هــای 
فاســد و دیگــر، بــذر ایمــان و اعتمــاد بــه خــود کــه از دو 
ــخ  ــا تاری ــه ب ــی این ک ــود: یک ــل می ش ــدا و تکمی راه، پی
خــود آشــنا شــویم و دیگــر این کــه بــا ایدئولــوژی خــود 

آشــنا شــویم.
ــه  ــه این ک ــتگی دارد ب ــالمی بس ــالب اس ــده انق آین
ــم؛ آن  ــان بدهی ــه ملتم ــه را ب ــن روحی ــم ای ــا بتوانی م
را تکمیــل کنیــم و مانــع شــویم از این کــه در ایــن 
ــه  ــا تحریــف واقــع شــود و ملــت مــا ب روحیــه، خلــل ی
حالــت تســلیم و تمکیــن گذشــته برگــردد« )مطهــری، 

 .)1۴5  -1۴6  :1392
ــد  ــری بای ــام رهب ــدگاه مق ــه از دی صــدا و ســیما ک
ــی در  ــه فرهنگ ــن مجموع ــی«، »اثرگذارتری ــانه مل »رس
ــدا و  ــازمان ص ــد از س ــس از بازدی ــات پ ــور« )بیان کش
ســیما، 1383/2/28( و »عمده تریــن مرکــز هدایــت 
و  هنرمنــدان  دیــدار  در  )بیانــات  جامعــه  فکــری« 
دســت اندرکاران صــدا و ســیما، 1389/۴/12( باشــد؛ 
ــری  ــاره جامعه پذی ــی درب ــر در کاهــش نگران ــش مؤث نق
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ــر  ــن خاط ــه همی ــاید ب ــوان دارد؛ ش ــل ج ــوِب نس مطل
باشــد کــه آیــت اهلل خامنــه ای در اولیــن حکــم انتصــاب 
ــت دادن  ــر »اهمی ــری ب ــازمان در دوران رهب ــس س رئی
ــد  ــد می کن ــان« تأکی ــان و نوجوان ــای جوان ــه برنامه ه ب
ــورداری  ــن برخ ــا »ضم ــن برنامه ه ــه ای ــد ک و می خواه
ــالم و  ــذاب، س ــیوه های ج ــا ش ــن، ب ــتحکام بنیادی از اس
ــس  ــاب رئی ــم انتص ــند« )حک ــراه باش ــادی بخش هم ش

ــیما، 1368/6/2(.  ــدا و س ــازمان ص س
ایرانــی در آن ســال ها، حــال و هــوای  جامعــه 
متفــاوت بــا دیــروز خــود داشــت و همیــن تفــاوت، اگــر 
ــازی  ــوع برنامه س ــر را در ن ــه تغیی ــول، ک ــم تح نگویی
ــرد.  ــل می ک ــرورت« تبدی ــک »ض ــه ی ــان ب ــرای جوان ب
ــه روشــنی  مطالعــه بخشــی از یــک گــزارش رســمی، ب
ترســیم  ســال ها  آن  در  را  جامعــه  هــوای  و  حــال 

می کنــد:
ــا از نظــر شــاخص های جمعیت شــناختی،  کشــور م
یــک کشــور جــوان اســت. مطالعــه تحــوالت جمعیتــی 
ــد،  ــان می ده ــال های )1375 - 1335( نش ــران در س ای
ــر  در حالــی کــه جمعیــت ایــران در ایــن دوره، 3/6 براب
ــه،  ــن فاصل ــال در ای ــنی 2۴ - 15 س ــروه س ــده، گ ش
ــه نقــش  ــا توجــه ب ــر شــده اســت؛ از ایــن رو ب ۴/8 براب
نوجوانــان و جوانــان هــر ملــت در حیــات و بالندگــی آن، 
ــا،  ــح آن ه ــت صحی ــوزش و تربی ــرمایه گذاری در آم س
ــنجی های  ــت. نظرس ــر اس ــرورت اجتناب ناپذی ــک ض ی
صــورت گرفتــه نشــان می دهنــد، در گــروه ســنی 
ــردن  ــوش ک ــون و گ ــای تلویزی ــال، تماش 29 - 15 س
بــه رادیــو، فعالیــت غالــب در اوقــات فراغــت بــه شــمار 

می آینــد.
ــر  ــه فراگی ــه ب ــا توج ــون ب ــو و تلویزی ــن رادی بنابرای
ــم آوردن  ــوذ خــود، فراه ــودن و گســتره پوشــش و نف ب
امــکان انتخــاب متعــدد و جــذاب بــودن پیام هــای 
ــان  ــان و جوان ارتباطــی، نقــش مهــم در زندگــی نوجوان
ایفــا می کننــد؛ از طــرف دیگــر، در جهــان امــروز، 
ــون  ــو و تلویزی ــژه رادی ــه وی ــی، ب ــاط جمع ــایل ارتب وس

ــغ و  ــه تبلی ــر در عرص ــد و مؤث ــزار کارآم ــوان اب ــه عن ب
متقاعدســازی بــه شــمار می آینــد و بــا اســتفاده از 
ــک  ــه ی ــوا ب ــکل و محت ــد در ش ــای روزآم تکنولوژی ه
واســطه جــذاب تبدیــل شــده اند کــه از آن هــا در 
ــتفاده  ــازار اس ــا ب ــت ت ــف، از سیاس ــای مختل عرصه ه
ــوع  ــه دو موض ــته( ب ــور )شایس ــه درخ ــود. توج می ش
جــوان بــودن ترکیــب جمعیتــی کشــور و نقــش وســایل 
ــه شــخصیت و نظــام  ــاط جمعــی در شــکل دادن ب ارتب
ارزشــی جوانــان، وظیفــه ســنگین ســازمان صــدا و 

ــد. ــزد می کن ــتره گوش ــن گس ــیما را در ای س
ــتکبار  ــی اس ــم فرهنگ ــه تهاج ــا ب ــه بن ــن وظیف ای
ــه  ــی از جمل ــائل اجتماع ــی مس ــود برخ ــی، وج جهان
جــای  بــه  اقتصــادی  ارزش هــای  یافتــن  اولویــت 
ــت  ــزان رضای ــودن می ــن ب ــی و پایی ــای مذهب ارزش ه
ــف  ــت مضاع ــای خــاص خــود، اهمی ــان از برنامه ه جوان
می یابــد« )کمیتــه برنامه ریــزی محتوایــی جوانــان، 

 .)1  -  2  :1378
تأســیس شــبکه ســه ســیما )تلویزیــون داخلــی( در 
ــو جــوان  ســال 1372 و ســه ســال بعــد، تأســیس رادی
ــک، نشــان دهنده درک  ــر ی ــی(، ه ــوی داخل صــدا )رادی
و پذیــرش ضــرورت تغییــر در نحــوه رو بــه رو شــدن بــا 
ــه  ــام وظیف ــدی در »انج ــم ج ــان و تصمی ــائل جوان مس
ســنگین ســازمان در شــکل دادن بــه شــخصیت و نظــام 

ارزشــی« آن هــا بــود. 
ــخ تأســیس و شــعار، مشــخصات  ــر، تاری جــدول زی
ــا مخاطــب و اهــداف تأســیس  فنــی، راه هــای ارتبــاط ب
رادیــو جــوان را بــه عنــوان ایســتگاه اختصاصــی جوانــان 
ــه مــا نشــان می دهــد:  در صــدای جمهــوری اســالمی ب
)پایــگاه جامــع اطــالع رســانی رادیــو، 1397( و )روابــط 

ــو جــوان، 1387: 6( ــی رادی عموم
گزارشــگری  و  انتخــاب  نحــوه  بی تردیــد 
ــک  ــای ی ــری در برنامه ه ــر خب ــری و غی ــب خب مطال
ایســتگاه اختصاصــی ماننــد رادیــو جــوان، حاصــل 
بــه  کــه  اســت  ارزیابی هــای کســانی  و  انتخاب هــا 

تحلیل محتوای مطالب برنامه صبحگاهی »جوان ایرانی سالم« رادیو جوان
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آن هــا »دروازه بــان)1(« می گوینــد. نحــوه انتخــاب و 
از گوینــده)2( و مجــری)3(  گزارشــگری گزینشــگران، 
ــروه  ــر گ ــت، مدی ــده و در نهای ــردبیر و تهیه کنن ــا س ت
برنامه ســاز، بــه تناســب مســئولیت، ســال ها اســت 
ــت؛  ــات اس ــوم ارتباط ــان عل ــه محقق ــورد توج ــه م ک
ــر  ــی ه ــای ارتباط ــان، »پیام ه ــن محقق ــدگاه ای از دی
ــدگان  ــدگاه گردانن ــه و دی ــت اندیش ــتگاه در حقیق ایس
را دربــاره رویدادهــا و موضوع هــای مختلــف، نشــان 
ــای  ــه پیام ه ــر، در مطالع ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب می دهن
ارتباطــی رادیــو، پیام هــای بیــش از ســایر پیام هــا 
پیش فرض هــای  معمــول،  طــور  بــه   شــده،  تکــرار 
ــتند«  ــب هس ــر مخاط ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــتگاه ب ایس

)رســتمی و ضیایــی پــرور، 1389: ۴5(.
رادیــو ماننــد ســایر وســایل ارتبــاط جمعــی، وظایــف 
اجتماعــی متعــدد بــه عهــده دارد کــه »ناشــی از نیازهای 
ــتفاده از  ــه اس ــانی ب ــیع انس ــای وس ــزون گروه ه روزاف

 Gatekeeper . -1
Broadcaster . -2

Executive . -3

ــی اســت نحــوه انجــام  ــایل ارتباطــی اســت«. بدیه وس
دروازه بانــی مطالــب نیــز تأثیــر آشــکار بــر نحــوه 
ــوم  ــان عل ــو دارد. محقق ــی رادی ــف اجتماع ــام وظای انج
ــف  ــالت و وظای ــف، رس ــیوه های مختل ــه ش ــات ب ارتباط

ــد: ــن کرده ان ــی را تبیی ــاط جمع ــایل ارتب وس
ــایل  ــن وس ــی ای ــف اجتماع ــان، وظای ــی محقق برخ
ــه ترتیــب »وظایــف خبــری و آموزشــی«،  ارتباطــی را ب
ــی  ــف تفریح ــری« و »وظای ــی و رهب ــف راهنمای »وظای
ــه  ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــد و ب ــی« می دانن و تبلیغ
ــده،  ــده و رهبری کنن ــده، آموزش دهن ــف آگاه کنن »وظای
همــه مکمــل یکدیگــر هســتند« )معتمــد نــژاد، 139۴: 

3 و 12(.
ــه  ــان این ک ــا بی ــان، ب ــر از محقق ــی دیگ ــا برخ ام
»ارتبــاط موفــق« تنهــا هنگامــی انجــام می گیــرد 
ــدگان و  ــداف پیام دهن ــن اه ــترک بی ــوه مش ــه »وج ک
ــی  ــف اجتماع ــد؛ وظای ــته باش ــود داش ــران« وج پیام گی

جدول 1. رادیو جوان در یک نگاه

شنیده می شوید!شعار ایستگاه4 اسفند 1375تاریخ تأسیس

مشخصات فنی
اف.ام، ردیف 88 مگاهرتزطول موج

2۴ ساعتهزمان پخش

91/77 درصددرصد پوشش جمعیتی کشور

22۰۴۰۰۰۰ )98 +(، 22167783 )9821 +(روابط عمومیراه های ارتباط با مخاطب

3۰۰۰۰881 )98 +(سامانه پیامک

radiojavan@irib.irپست الکترونیک

اهداف تأسیس

1. ارائه و تبیین اندیشه های دینی و تعمیق معرفت، بصیرت و باورهای اسالمی،
2. شناساندن انقالب اسالمی و تعمیق و تبیین تفکر، اصول، نظام ارزشی انقالب و دستاوردهای آن،

3. شناخت و تعمیق فرهنگ ایرانی و اسالمی و تقویت خودباوری،
۴. رشد سطح آگاهی و اطالعات جوانان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری،

5. جهت دهی و کمک به گذراندن اوقات فراغت،
6. ارا ئه الگوهای صحیح و تعمیم و اشاعه ارزش های الهی- انسانی، مانند: فرهنگ کار، ازدواج، 

عدالت طلبی، قانون گرایی، مسئولیت پذیری، امیدواری، احترام به والدین و ...،
7. بررسی مشکالت و نیازهای جوانان و ایجاد بستر مناسب برای ارا ئه راه حل ها از سوی کارشناسان، مانند: 

مشکالت اجتماعی، روانی و عاطفی، تحصیلی، اشتغال، ازدواج و...،
8. ایجاد بستر سالم و مناسب جهت تضارب آرا و عقاید مختلف،

9. تقویت و تحکیم وحدت ملی، وفاق اجتماعی و افزایش همبستگی.



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ــان 1399 ــماره 51، آب ــتم، ش ــال هش س 13

mediamgt.ir

ــدگان را  ــژه پیام دهن ــه وی ــی و ب ــاط جمع ــایل ارتب وس
ــدی،  ــی و قن ــد: )بدیع ــن می کنن ــر تبیی ــه صــورت زی ب

)۴18  :1393
نتیجــه  نهایــت  در  محققــان،  از  گــروه  ایــن 
ــه  ــی و ب ــاط جمع ــایل ارتب ــش وس ــه نق ــد ک می گیرن
ــن برشــمرد: ــوان چنی ــری را می ت ــژه رســانه های خب وی

ــای  ــا و گزارش ه ــه خبره ــم و ارائ ــه و تنظی 1- تهی
ــاره وقایــع مهــم کشــور و جهــان، صحیــح درب

ــر اجــرای  ــون و ناظــر ب 2- حمایــت از حکومــت قان
درســت و دقیــق قوانیــن

 (1997 -1909( Roger Clausse . -1

ــد  ــورد عقای ــرای برخ ــب ب ــط مناس ــاد محی 3- ایج
ــون گوناگ

ــرای  ــداوم ب ــوزش م ــه آم ــردن زمین ــم ک ۴- فراه
بزرگســاالن

5- کمک به رشد فکری و فرهنگی جامعه
6- فراهم کردن سرگرمی های آموزنده

بــا  همــکاری  و  مشــارکت  روحیــه  ایجــاد   -7
برنامه هــای توســعه بخش« )بدیعــی و قنــدی، 1393: 

 )۴19  -  ۴2۰
روژه کلــوس)1(، اســتاد و صاحب نظــر بلژیکــی علــوم 
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جدول 2. وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی

خبری و آموزشی

انسان برای این که بهتر بتواند به زندگی جمعی ادامه دهد و در صحنه فعالیت های اجتماعی، راه مناسب تر 
برگزیند و مسئولیت های فردی و عمومی را با آگاهی کامل به عهده بگیرد؛ باید همیشه در جریان حوادث 
و اتفاقات هر لحظه در محیط اطراف و در جهان بزرگ پیرامون، قرار داشته باشد. وسایل ارتباط جمعی با 
تهیه و انتشار خبرهای گوناگون علمی و فرهنگی می توانند معلومات جدید و اکتشافات تازه را در اختیار 

فرد مخاطب بگذارند؛ افق دید وی را گسترش دهند؛ و تأمین نیازهای وی را تسهیل و تسریع نمایند. 
جامعه شناسان معتقد هستند، وسایل ارتباط جمعی با پخش اطالعات و معلومات جدید به موازات کوشش 
معلمان و استادان، وظیفه آموزشی انجام می دهند و دانستنی های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان 

و دانشجویان را تکمیل می کنند.

راهنمایی و رهبری 

نقش رهبری کننده وسایل ارتباط جمعی و تأثیر آن ها در بیداری و ارشاد افکار عمومی، اکنون بر هیچ کس 
پوشیده نیست و روز به روز نیز اهمیت آن، افزایش می یابد؛ در نظام های دموکراسی، روزنامه ها و مجالت، 

رادیوها و تلویزیون ها، و سینماها می توانند خدمات مهم در راه گسترش ارتباط بین رهبری کنندگان و 
رهبری شوندگان، انجام دهند و به عنوان آینه تمام نمای افکار عمومی، در جلب همکاری مردم و شرکت 

دادن آن ها در امور اجتماعی، تأثیر فراوان به جای بگذارند. وسایل ارتباط جمعی به  طور کلی می توانند در 
توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور –به ویژه کشورهای در حال توسعه- وظایف بسیار حساس به عهده 

بگیرند. روزنامه ها و رادیوها و تلویزیون ها با پخش و گسترش اندیشه های نو در واقع، وجدان اجتماعی 
فرد مخاطب را بیدار می کنند و با آشنا ساختن وی به اهمیت اجرای برنامه های مملکتی، توجه سریع 

و وسیع همگان را به لزوم تحوالت اساسی، از قبیل تعدیل ثروت، مبارزه با بی سوادی و گسترش وسایل 
رفاه اجتماعی، جلب و آن ها را برای شرکت در زندگی عمومی، دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و قبول 

مسئولیت های بیشتر، آماده می کنند.

تفریحی و تبلیغی

وسایل ارتباط جمعی با انجام این وظایف، بیشتر از نظر روانی روی فرد مخاطب، تأثیر می گذارند و در 
صورتی که باعث سرگرم شدن فرد و پر کردن اوقات فراغت وی شوند؛ نقش تفریحی دارند و هرگاه به 

منظور جلب توجه یا ایجاد اعتقاد و اطمینان، استفاده شوند؛ نقش تبلیغی دارند. در حال حاضر، روزنامه ها 
و مجالت، رادیوها و تلویزیون ها، و سینماها با انتشار و پخش مطالب و برنامه های گوناگون خود، از بهترین 
وسایل تفریحی و سرگرمی افراد به شمار می روند و در تمامی اوقات شبانه روز می توانند انسان ها را سرگرم 

کنند و آن ها را از غوغا و اضطراب محیط کار و زندگی یا رنج تنهایی دور نگه دارند و برای آن ها، یک 
محیط فراغت و آسایش مناسب، ایجاد کنند. تردیدی نیست هرگاه وسایل ارتباط جمعی، نقش تبلیغاتی 

را با توجه به خواست ها و نیازهای عمومی انجام دهند و در زمینه های سیاسی به ارشاد مردم و پیش بینی 
و تأمین وسایل آزادی و آسایش آن ها همت گمارند و در زمینه های اقتصادی به راهنمایی افراد برای خرید 

کاالها و انجام خدمات اکتفا کنند؛ این وظیفه نیز در کنار وظایف خبری و آموزشی و اجتماعی دیگر، 
مناسب و مطلوب خواهد بود. 
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ــده  ــا ای ــف و ب ــای مختل ــرور دیدگاه ه ــا م ــات، ب ارتباط
ــاط جمعــی  ــف وســایل ارتب ــاوت از رســالت و وظای متف
ــه  ــا را ب ــف اجتماعــی گوناگــون آن ه ــد و »وظای می گوی

ــد: ــی می کن ــر معرف ــب زی ترتی

اول( وظایف ارتباط فکری
ــع،  ــان و وقای ــل جری ــی)1(: نق ــاع و آگاه 1- اط
ــادی،  ــی، اقتص ــای سیاس ــد در زمینه ه ــا و عقای اقدام ه
اجتماعــی، هنــری، علمــی، فنــی و وضــع زندگــی دســته 
جمعــی، جنبــه خبــری دارد. خبرهــا بــه طــور کلــی بــر 

ــوع هســتند:  دو ن
1.1. اخبــار جــاری روز، اطالعــات روز، تازه هــا و 

ــون. ــار گوناگ اخب
ــگ  ــه فرهن ــوط ب ــور مرب ــی و ام ــار عموم 1.2. اخب
ــا  ــا ب ــتقیم آن ه ــاط مس ــر از ارتب ــرف نظ ــدن، ص و تم

ــاری روز. ــوادث ج ح
کــه  آموزشــی  کوشــش های  پــرورش)2(:   -2
همزمــان بــا نقــل و تشــریح خبرهــای جــاری، بــه 
صــورت راهنمایی هــا و انتقادهــای مختلــف صــورت 
ــم  ــش مه ــان، نق ــت انس ــم و تربی ــد و در تعلی می گیرن
دارنــد. ایــن کوشــش ها دارای انــواع ســه گانه زیــر 

ــتند: هس
2.1. پــرورش اندیشــه ها و احساســات و انتقــال 
منظــم ارزش هــا و نقش هــای تمــدن و فرهنــگ جامعــه 

ــه افــراد. ب

Information . -1
Formation . -2

 Expression . -3
Pression . -4

2.2. پــرورش عقایــد و جلــب ایمــان افــراد و ایجــاد 
ــیر  ــریح و تفس ــق تش ــی از طری ــان عموم ــاد و آرم اعتق

ــی فرهنگــی. ــه و تحلیــل مبان ــع جــاری و تجزی وقای
2.3. پــرورش حرفــه ای و کوشــش در تربیــت و 
آمــاده ســاختن افــراد بــرای انجــام کارهــا و حرفه هــای 

ــی. اجتماع
و  ارزش هــا  ایجــاد  بــه  کمــک  بیــان)3(:   -3
نقش هــای اجتماعــی و مســاعی الزم بــرای معرفــی 
ــانی،  ــار انس ــد و رفت ــکار و عقای ــدن و اف ــگ و تم فرهن

جنبــه بیانــی دارنــد و دارای انــواع زیــر هســتند: 
ــب و مســائل و نفــوذ  3.1. اســتدالل و توجیــه مطال
کــردن در دیگــران بــه منظــور تغییــر نظــر خواننــدگان 
و شــنوندگان و بیننــدگان، خــواه هــدف، تغییــر کامــل 
نظــر افــراد و خــواه مقصــود، فقــط ایجــاد تزلــزل فکــری 
باشــد و همچنیــن، بررســی عقایــد و آرا و بحــث و انتقــاد 

ــد.  در ایــن زمینه هــا، همــه جنبــه اســتداللی دارن
3.2. معرفــی فرهنــگ و تمــدن و ایجــاد ارزش هــا و 
اثرهایــی کــه جــزء میــراث تمــدن و فرهنــگ اجتماعــی 

ــد.  ــرار می گیرن ق
ایجــاد  و  جــاری  ایدئولوژی هــای  تشــریح   .3.3
و  فعــل  و  رویدادهــا  بــا  کــه  اثرهایــی  و  ارزش هــا 
انفعال هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی جــاری، 

ارتبــاط نزدیــک دارنــد.
ــی  ــتقیم و نامرئ ــر مس ــل غی ــار)4(: تحمی 4-  اجب
عقایــد و روش هــا و رفتــار اجتماعــی و تغییــر غیــر 

جدول 3. اهداف پیام دهندگان و پیام گیران

اهداف پیام گیراناهداف پیام دهندگان

آگاهی از تهدیدها و فرصت ها، شناخت محیط اطراف، شناخت واقعیت ها و دستیابی به تصمیم گیری.اطاع و آگاهی

کسب مهارت ها و دانش الزم برای انجام وظیفه در جامعه، یادگیری ارزش ها، رفتار و نقش های مناسب آموزش
برای پذیرش در جامعه.

رسیدن به تصمیم گیری، انطباق ارزش ها، رفتار و نقش های قابل پذیرش در جامعه.ترغیب و اقناع

لذت بردن، استراحت و سرگرمی و گریز از مسائل روز.تفریح و سرگرمی



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ــان 1399 ــماره 51، آب ــتم، ش ــال هش س 15

mediamgt.ir

ــدون  ــی، ب ــاد عموم ــه و اعتق ــی روحی ــتقیم و نامرئ مس
توجــه بــه شــخصیت انســانی، نقــش اعمــال فشــار و اجبار 
ــار، مشــخص  ــون انتش ــایر فن ــات و س ــرف مطبوع را از ط

ــت: ــوع اس ــر دو ن ــار ب ــار و اجب ــال فش ــد. اعم می کنن
۴.1. تبلیــغ تجــاری و فشــاری کــه بــه منظــور 

کســب منافــع مالــی صــورت می گیــرد.
۴.2. تبلیــغ سیاســی و فشــاری کــه بــرای نیــل بــه 

ــل می شــود. مقاصــد خــاص سیاســی تحمی

دوم( وظایف روانی- اجتماعی
1- همبســتگی اجتماعــی)1( و کوشــش بــرای تــرک 
گوشــه گیری و جســت و جــوی پیوندهــای حرفــه ای بــه 
جــای روابــط خویشــاوندی و دوســتانه گذشــته و کمــک 

بــه ایجــاد هماهنگــی و همبســتگی بیــن انســان ها.
2- ســرگرمی)2( و حفــظ ســالمت جســمی و فکــری، 
ــه وســایل  ــراد و تهی ــه اســتراحت و آرامــش اف توجــه ب

تفریــح و ســرگرمی آن هــا.

Reliance Social . -1
Divertissement . -2

 Psychotherapie . -3

ناراحتی هــا،  فراموشــی  و  روانــی)3(  درمــان   -3
ــد  ــرخوردگی ها )معتم ــران س ــا و جب ــی از دلهره ه رهای

نــژاد، 139۴: 11 - 1۰(.
محققــان،  برخــی  دیــدگاه  از  کلــوس  دیــدگاه 
از  بهتــر  و می توانــد  نظــر می رســد  بــه  »کامل تــر 
ســایر دیدگاه هــا بــرای درک وظایــف اجتماعــی وســایل 
ــادات،  ــب الس ــی و نقی ــد« )افقه ــد باش ــی، مفی ارتباط

.)165  :1391
ــاط  ــایل ارتب ــایر وس ــد س ــو مانن ــر رادی ــای مؤث بق
جمعــی، در گــرو تــالش دائمــی گرداننــدگان بــرای ایجاد 
»تمایــز« و کســب »مزیــت« در رقابــت بــا دیگــر رســانه ها 
اســت تــا مخاطــب مــورد نظــر بــا تمایــل بیشــتر، مطالب 
مختلــف را در برنامه هــای آن، انتخــاب کنــد و بشــنود و 
حتــی عمیق تــر از آن بــه ایــن مطالــب، گــوش دهــد؛ در 
ــوان وســیله  ــه عن ــک ایســتگاه را ب ــام، آنچــه ی ــازار پی ب
ارتباطــی از ســایر وســایل ارتباطــی و حتــی یــک برنامــه 
را از ســایر برنامه هــای مشــابه در ایســتگاه های مختلــف، 

تحلیل محتوای مطالب برنامه صبحگاهی »جوان ایرانی سالم« رادیو جوان

ارتباط فکری روانی- اجتماعی

اطاع و آگاهی
اخبار جاری

اخبار عمومی

پرورش
پرورش اندیشه ها و احساسات

پرورش عقاید

پرورش حرفه ای

بیان
استدالل

معرفی فرهنگ و تمدن

تشریح ایدئولوژی های جاری

اجبار

تبلیغ تجاری

تبلیغ سیاسی

همبستگی اجتماعی

سرگرمی

درمان روانی

جدول ۴. وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه روژه کلوس
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ــد؛  ــبی می بخش ــت نس ــه آن، مزی ــازد و ب ــز می س متمای
چیــزی جــز داشــتن یــک »منطــق« مشــخص حاکــم بــر 

ــای آن نیســت. ایســتگاه و برنامه ه
بســیاری از گرداننــدگان رادیــو، چــه مدیــران و 
برنامه ســازان، آگاهانــه بــه ســراغ طراحــی ایــن منطــق، 
ــش  ــت اثربخ ــرای فعالی ــرورت ب ــک ض ــوان ی ــه عن ب
ــتگاه را در  ــق ایس ــزان توفی ــه، می ــد و در نتیج نمی رون
جلــب توجــه مخاطــب و نیــز انجــام رســالت و وظایــف 
اجتماعــی، تنهــا بــه اتفــاق و تصــادف واگــذار می کننــد 
)علــی، 138۴: 8(؛ حــال آن کــه بــه عنــوان نمونــه 
می تــوان میــزان تمایــل مخاطــب را بــه انتخــاب و 
ــر مبنــای دیــدگاه  شــنیدن برنامه هــای هــر ایســتگاه، ب
ــی  ــر اســتاد و صاحب نظــر آمریکای ــر شــرام)1(، دیگ ویلب
ــاداش  ــوم »پ ــتفاده از دو مفه ــا اس ــات، ب ــوم ارتباط عل
انتظــار الزم)3(«  انتظــار)2(« و »انــرژی مــورد  مــورد 
ــه  ــه، ب ــور خالص ــه ط ــل آن را ب ــرد و حاص ــن ک تبیی

ــان داد: ــل نش ــه مقاب ــورت رابط ص

=تمایل به انتخاب
پاداش مورد انتظار

انرژی مورد انتظار الزم

و نتیجه گرفت:
هــر چقــدر مخــرج کســر، کوچک تــر باشــد و 
ــب  ــک مطل ــنیدن ی ــرای ش ــد ب ــاس کن ــنونده احس ش
خــاص، انــرژی کم تــر نیــاز دارد صــرف کنــد و در 
ــب  ــنیدن آن مطل ــار از ش ــورد انتظ ــاداش م ــل، پ مقاب
بــرای وی بیشــتر باشــد؛ تمایــل بیشــتر بــه انتخــاب آن 
ــنیدن دارد و  ــرای ش ــابه ب ــب مش ــایر مطال ــب و س مطل
بــر عکــس، هــر چقــدر صــورت کســر، کوچک تــر باشــد 
ــد و  ــور کن ــود تص ــرای خ ــر ب ــاداش کم ت ــنونده پ و ش
ــه وجــود بیایــد کــه  ــل، ایــن احســاس در وی ب در مقاب
انــرژی بیشــتر بایــد بــرای شــنیدن صــرف کنــد؛ تمایــل 
ــابه  ــب مش ــایر مطال ــب و س ــاب مطل ــه انتخ ــر ب کم ت
ــه انتخــاب یــک  ــرای شــنیدن دارد. تمایــل شــنونده ب ب

Wilbur Lang Schramm (1907- 1987( . -1
Expected Reward  . -2

Expected Energy Required  . -3

مطلــب خــاص، ناشــی از درک وی از پــاداش مــورد 
ــی  ــاداش آن ــف دارد: پ ــوع مختل ــه دو ن انتظــار اســت ک

ــی. ــاداش آت و پ
یــک مطلــب هنگامــی پــاداش آنــی دارد کــه تعــداد 
ــنیدن آن،  ــا ش ــه ی ــس از مطالع ــان پ ــیار از مخاطب بس
ــب،  ــوع مطال ــن ن ــد؛ در ای ــت کنن ــی دریاف ــاداش آن پ
ــد آن را در  ــرا، می توان ــور در ماج ــدون حض ــب ب مخاط
ــوط  ــب مرب ــد. مطال ــه کن ــور و تجرب ــود، تص ــن خ ذه
بــه قتــل، جنایــت، ســوء اســتفاده، حــوادث و اتفاقــات، 
ورزش، رویدادهــای اجتماعــی و ماننــد آن هــا از دســته 

ــی هســتند. ــاداش آن ــا پ ــب ب مطال
فورا  را  مخاطب  کنجکاوی  حس  مطالب،  نوع  این 
ارضا می کنند و احساس همدلی یا نفرت در وی به وجود 
که  دارد  آتی  پاداش  هنگامی  مطلب  »یک  اما  می آورند؛ 
آن،  شنیدن  یا  مطالعه  از  پس  مخاطبان  از  بسیار  تعداد 
مخاطب  مطالب،  نوع  این  در  کنند؛  دریافت  آتی  پاداش 
را  آن ها  ندارد.  آنی  پاداش  انتظار  شنیدن،  یا  مطالعه  از 
مطالعه می کند یا می شنود تا شاید در زمان دیگر از آن ها 
استفاده کند. مطلب مربوط به امور عمومی، علوم، مسائل 
اجتماعی، آموزش، وضع آب و هوا، بهداشت و مانند این ها 
طور  به  مطالب  نوع  این  می گیرند.  قرار  دسته  این  در 
معمول برای مخاطب، حالت تهدیدکنندگی دارند و وی را 
برای مقابله احتمالی در آینده، آماده می کنند« )بدیعی و 

قندی، 1393: ۴8 - ۴7(.
را  مطالــب  دســته  آن  بیشــتر  امــروز،  شــنونده 
ــا آن هــا تمــاس دارد؛  می خواهــد بشــنود کــه هــر روز ب
بــه عبــارت دیگــر، آنچــه بــرای جیــب، وجــدان یــا قلــب 
وی دردســر درســت می کنــد؛ اهمیــت بیشــتر دارد 
و تمایــل وی را بــرای انتخــاب و شــنیدن مطالــب، 

 .)31۴  :1381 کــوی،  )مــک   برمی انگیــزد 
مطالعــات شــرام و همــکاران نشــان می دهــد، تمایــل 
خواننــده بــه خوانــدن مطبوعــات بــه طــور عــام و روزنامه 
بــه طــور خــاص، بــا ســن، میــزان تحصیــالت و وضعیــت 
ــتقیم  ــه مس ــدگان، رابط ــی خوانن ــادی و اجتماع اقتص
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ــش  ــالت، افزای ــزان تحصی ــن و می ــه س ــر چ دارد و ه
پیــدا کنــد و فــرد، وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی 
ــب  ــدن مطال ــه خوان ــل وی ب ــد؛ تمای ــته باش ــر داش بهت
ــدی،  ــی و قن ــد )بدیع ــش می یاب ــی، افزای ــاداش آت ــا پ ب

.)۴8  :1393
این نوع مطالعات را درباره رادیو در ایران نیز می توان 
و  نتایج  احتمالی  تفاوت  یا  شباهت  درباره  و  داد  انجام 

دالیل عمده آن، بحث و گفت و گو کرد.
رادیــو در جهــان امــروز، همچنــان بــه حیــات خــود 
ــدوار  ــود امی ــای خ ــه بق ــان ب ــد و همچن ــه می ده ادام
ــه  ــی، ب ــاط جمع ــیله ارتب ــن وس ــدگان ای اســت. گردانن
ــد  ــی مانن ــای غرب ــورهای اروپ ــکا و کش ــژه در آمری وی
انگلســتان، بــه خوبــی بــا اســتفاده از دیدگاه هــای 

ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــز ب ــران و نی ــتادان و صاحب نظ اس
حوزه هــای  در  محققــان  تحقیقــات  و  مطالعــات 
ــه  ــی، از جمل ــانی و اجتماع ــی، انس ــوم فن ــف عل مختل
ــالمت  ــه س ــو« را ب ــته اند »رادی ــات توانس ــوم ارتباط عل
ــأس آور  ــدی و ی ــد ج ــه تهدی ــف ک ــای مختل از بحران ه
ــا  ــد و ب ــور دهن ــد؛ عب ــای آن بوده ان ــات و بق ــرای حی ب
جســت و جــو و یافتــن مزیت هــای نســبی و تکیــه 
بــر ایــن مزیت هــا در طراحــی منطــق مشــخص در 
ــه  ــی را ب ــیله ارتباط ــن وس ــگاه ای ــازی ها، جای برنامه س
نحــوی ترســیم کننــد کــه تنهــا »یــک اثــر یــادگاری از 
دوران رفتــه در کهکشــان دیجیتــال نباشــد و بــا وجــود 
ــت؛  ــده اس ــرود آم ــود، ف ــن خ ــیانه بری ــه از آش این ک
هنــوز عضــو مؤثــر خانــواده ارتباطــات باشــد« )دانســی، 
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جدول 5. مقایسه تطبیقی وسایل ارتباط جمعی در یک نگاه

اینترنتتلویزیونرادیومطبوعات

خواننده، زمان کافی در اختیار دارد 
و مطالب به طور کامل در اختیار 

وی است.

شنونده به جریان زمان برنامه 
وابسته است.

بیننده به زمان پخش 
برنامه وابسته است.

کاربر، زمان کافی در اختیار دارد و 
مطالب به طور کامل در اختیار وی 
است؛ می تواند مطالب مورد عالقه 
را فراخوان کند؛ بشنود و ببیند؛ و 

تکرار کند.

خواننده می تواند صفحات روزنامه 
یا مجله را ورق بزند یا کنار بگذارد.

شنونده می تواند برنامه را 
نشنود و گیرنده رادیو را 

خاموش کند.

بیننده نمی تواند در کنار 
تماشای برنامه، کار دیگر 

هم انجام دهد.

کاربر می تواند انتخاب کند؛ 
کلیک کند؛ ارائه دهد؛ و جست 

و جو کند.

متن نوشته ها، عناصر گرافیکی 
و تصاویر، خواننده را تحریک 
و تشویق به فهم بهتر مطالب 

می کند.

عناصر شنیداری در بسته بندی 
صوتی و تکرارها به فهم بهتر 
هنگام شنیدن کمک می کند.

عناصر شنیداری و 
دیداری، رنگ و تکرار 

گفتار به فهم بهتر هنگام 
تماشا کمک می کند.

متن نوشته، صدا و تصویر به ادامه 
ناوبری)1( کمک می کند.

روزنامه نگار، متن مطلب را 
می نویسد و با عکس و گرافیک، 

تنظیم می کند.

برنامه ساز با گفتار و عناصر 
صوتی، تصویرسازی می کند و 

سخن می گوید.

برنامه ساز، تصویرنامه 
را می نویسد و در پس 

دوربین، کارگردانی 
می کند.

ژورنالیست، فیلم نامه برای بازی 
شخصی خود کاربر می نویسد.

بازخورد از طریق نامه، نمابر و 
پست الکترونیکی خوانندگان و 
درج در ستون و صفحه خاص 

در روزنامه و مجله، امکان انتشار 
می یابد.

مخاطب از طریق تلفن و 
پیامک، پست الکترونیکی 

شنوندگان، برنامه های 
درخواستی و مسابقه، امکان 

شنیدن شدن در برنامه ها پیدا 
می کند و در اصطالح، به رادیو 

اتصال می یابد.

مخاطب از طریق 
تلفن و پیامک، پست 

الکترونیکی بینندگان، 
نمابر و مسابقه، امکان 

دیده شدن در برنامه ها 
پیدا می کند و در 

اصطالح، با تلویزیون 
ارتباط برقرار می کند.

فرد کاربر از طریق پست 
الکترونیکی، چت، دعوت 

از میهمانان، استریم فروم، 
نظرخواهی و تعامل برنامه سازی 

با وبگاه، رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی، ارتباط برقرار می کند.
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 .)16۰  :1396
ــا  ــی ویژگی ه ــر برخ ــو را از نظ ــر، رادی ــدول زی ج
ــد و  ــاط جمعــی، مقایســه می کن ــا دیگــر وســایل ارتب ب
ــازی در آن  ــات برنامه س ــاه، از الزام ــگاه کوت ــک ن در ی

)اخگــری، 1396: 1۰3( می گویــد: 
رادیــو همچنــان »یــک رســانه بی رقیــب در بیــرون 
خانــه اســت و بــرای آن هــا کــه در بیــرون خانــه، 
ــترس ترین  ــد؛ در دس ــرار می گیرن ــانه ها ق ــب رس مخاط
و قابــل اســتفاده ترین وســیله ارتبــاط جمعــی بــه 
ــن محیــط،  ــارت دیگــر، »در ای ــه عب ــد«؛ ب شــمار می آی
دیگــر رســانه ای ماننــد تلویزیــون، کارایــی بــاال نــدارد و 
ــت:  ــوان گف ــت و می ت ــون اس ــن تلویزی ــو جایگزی رادی
ــی در درون  ــیله ارتباط ــن وس ــون، پرمخاطب تری تلویزی
ــی در  ــیله ارتباط ــن وس ــو، پرمخاطب تری ــه و رادی خان

ــت« )راودراد، 1389: 85(. ــه اس ــرون خان بی
ــه  ــتر ب ــه بیش ــو را هرچ ــبی، رادی ــت نس ــن مزی ای
یــک »رســانه ثانویــه« تبدیــل می کنــد؛ گرچــه »ثانویــه 
ــت  ــک مزی ــا ی ــه تنه ــی، ن ــیله ارتباط ــن وس ــودن ای ب
کــه حتــی یــک محدودیــت اســت؛ چــرا کــه مطالعــات 
و تحقیقــات مختلــف نشــان می دهنــد، مخاطــب امــروز 
ــته،  ــتر از گذش ــی بیش ــی خیل ــع، حت ــی مواق در برخ
ــر  ــل، کم ت ــا در مقاب ــنود؛ ام ــو را می ش ــای رادی برنامه ه
ــد« )کرایســل،  ــوش می ده ــا گ ــا واقع ــب آن ه ــه مطال ب
1381: 38۰(؛ حــال آن کــه »مخاطــب درون خانــه 
ــز  ــات و تمرک ــا ثب ــدان دور، ب ــه چن ــته های ن در گذش
بیشــتر بــه برنامه هــای رادیــو گــوش مــی داد و مطالــب 

ــرد. ــل می ک ــه و تحلی ــه، تجزی ــا را آگاهان آن ه
مخاطب امروز رادیو به طور کلی، یک گروه ثابت، اما 
قالب جمعیت متکثر،  اما در  کوچک و یک گروه بزرگ، 
به شرایط  توجه  با  ویژگی ها  این  است.   و گریزپا  متنوع 
محیطی مؤثر بر نحوه گوش دادن، به ویژه در مکان های 
عمومی  نقلیه  وسایل  و  خودروها  مانند  خانه  از  بیرون 
و  برنامه ریزی ها  در  تازه  نیاز  هستند؛  افزایش  به  رو  که 
است  عبارت  که  می آورند  وجود  به  رادیو  برنامه سازی ها 
ثابت، کم دقت و گریزپا  اتفاقی، غیر  از توجه به مخاطب 
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ثابت  و  متمرکز  دائمی،  به مخاطب  توجه  کنار حفظ  در 
برنامه ها )راودراد، 1389: 9۴(. 

ــخ  ــرای پاس ــت ب ــک فرص ــی)1(« ی ــان رانندگ »زم
ــه ویــژه  ــازه« اســت؛ ب ــه ایــن »نیــاز ت مناســب رادیــو ب
در صبــح و عصــر، زمانــی کــه بیشــتر کارکنــان و حتــی 
دانش آمــوزان و دانشــجویان در ســاعت های 7 تــا 9 
ــد و  ــگاه می رون ــه و دانش ــر کار و مدرس ــه س ــح ب صب
در مقابــل، در ســاعت های 16 تــا 19 بعدازظهــر بــه 
ــن  ــر ای ــی ب ــای صبحگاه ــد. برنامه ه ــه بازمی گردن خان
برنامه هــای  پیشــانی  و  مبنــا، »مهم تریــن شــاخص 
ــتند«  ــاص آن هس ــانه خ ــت و نش ــتگاه و هوی ــر ایس ه
ــه  ــر اســت ک ــن خاط ــه همی ــگ، 138۴: 72(؛ ب )فلمین
ــه روز  ــو، بقی ــران، در رادی ــی صاحب نظ ــاور برخ ــه ب ب
ــر  ــذرد و ه ــح می گ ــه در صب ــذرد ک ــور می گ ــان ط هم
ــا  ــوی ب ــک برنامــه صبحگاهــی بســیار ق ــه ی ایســتگاه ب
ــنوندگان را  ــه ش ــاز دارد ک ــاد، نی ــنوندگان زی ــمار ش ش
ــع  ــتگاه، توزی ــف آن ایس ــای مختل ــر بخش ه ــن دیگ بی

ــوی، 1381: 3۰1(. ــک ک ــد )م کن
بــه  می تــوان  را  رادیــو  برنامه هــای صبحگاهــی 
ــرد: »صفحــه اول،  ــه تشــبیه ک ــک روزنام صفحــه اول ی
ــت  ــه ارزش و اهمی ــه از جنب ــه روزنام ــن صفح مهم تری
رو،  ایــن  از  و  )بدیعــی، 1377: 22(  اســت  مطالــب 
»اعمــال فراینــد دروازه بانــی در مــورد مطالــب آن، رونــد 
ــه  ــه ب ــا آنچ ــد ت ــی می کن ــر را ط ــر و دقیق ت پیچیده  ت
ــف ارزشــی  ــای مختل ــد؛ جنبه ه ــن صفحــه راه می یاب ای
ــادی  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــی، فرهنگ ــادی، سیاس و اعتق
و نیــز جاذبه هــای خبــری الزم را داشــته باشــد؛ در 
واقــع، صفحــه اول تــا حــدود بســیار، اولویت هــای 
ذهنــی مخاطــب را شــکل می دهــد و اعتبــار و اهمیــت 
روزنامــه را بــه رویدادهــا و موضوع هــای مختلــف در هــر 

روز، بیــان می کنــد.
ــن  ــا تأثیرگرفت ــا ب ــه، تنه ــدگان روزنام گرچــه خوانن
و  رویدادهــا  بــه  اول،  برجسته ســازی های صفحــه  از 
ــگاه نمی کننــد و عوامــل دیگــر  موضوع هــای مختلــف، ن
نیــز در شــکل دادن بــه طــرز تلقــی آن هــا مؤثــر اســت؛ 
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امــا نمی تــوان انــکار کــرد کــه تیترهــا و مطالــب صفحــه 
اول در ایــن زمینــه، نقــش اساســی و تعیین کننــده 
ــر و  ــاره تیت ــب درب ــه مخاط ــان ک ــی آن زم ــد؛ حت دارن
موضــوع خــاص کــه در صفحــه اول، برجســته تر از دیگــر 
مطالــب اســت، احســاس مقاومــت و مخالفــت می کنــد؛ 
بــاز هــم می تــوان گفــت: ایــن برجسته ســازی بــه 
ــر وی تأثیــر گــذارده اســت. صفحــه اول  نوعــی دیگــر ب
در نــگاه نخســت بــه خواننــده می گویــد: درجــه اهمیــت 
ــه  ــا آن چ ــت و آی ــه اس ــا، چگون ــا و موضوع ه رویداده
را کــه بــه دنبــال آن اســت؛ در روزنامــه می یابــد؟ 

ــی، 1375: 31(. )فرقان
ــف و  ــدا از وظای ــو، ج ــی رادی ــای صبحگاه برنامه ه
ــا ایــن ویژگی هــا  مخاطــب مــورد نظــر هــر ایســتگاه، ی

را دارنــد یــا بایــد داشــته باشــند.
برنامه ســاز، بــه ویــژه »تهیه کننــده کــه بایــد بیــش 
از دیگــر عوامــل، ذهــن ســازمان یافته داشــته و مراقــب 
ــات باشــد« )مــک کــوی، 1381: 315(؛  ــر جزئی و پیگی
ــاط و  ــراری ارتب ــرای برق ــاش ب ــد نق ــک هنرمن ــد ی مانن

ــزار الزم دارد: ــه اب ــاز ب ــا، نی طــرح ایده ه
ــزار  ــی و اب ــگ اصل ــه رن ــاش، س ــد نق ــزار هنرمن »اب
برنامه ســاز، ده )1۰( ســاختار اصلــی اســت«؛ بــه عبــارت 
دیگــر، هنرمنــد نقــاش تنهــا ســه رنــگ اصلــی در اختیار 
دارد کــه عبــارت هســتند از: قرمــز، زرد و آبــی، کــه بــا 
ــق  ــگ، خل ــا رن ــد میلیون ه ــا می توان ــتفاده از آن ه اس
ــا ترکیــب  کنــد. هــر رنــگ کــه در جهــان می بینیــم؛ ب
مختلــف ایــن ســه رنــگ اصلــی بــه دســت آمــده اســت. 
ــار دارد کــه  برنامه ســاز نیــز ده ســاختار اصلــی در اختی
اگــر ایــن ســاختارها را نشناســد؛ نمی توانــد از آن هــا بــه 
ــق  ــد، خل ــاختارهای جدی ــی س ــتفاده و حت درســتی اس
ــه،  ــارت هســتند از: مجل ــه عب ــد. ســاختارهای ده گان کن
ــرد،  ــو، میزگ ــت و گ ــه، گف ــزارش، مصاحب ــش، گ نمای
تســت مونــی)1( )اظهــار نظــر و بیــان عقایــد شــخصی(، 
تدویــن، دمونستریشــن)2( )توضیــح فراینــد تکویــن یــک 

ــده )علــی، 138۴: 3 - 2(.  پدیــده( و برنامــه زن
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اســتفاده از »مجلــه« بــه عنــوان یــک ســاختار 
ــالدی  ــه 196۰ می ــی ده ــال های ابتدای ــی، »از س اصل
)13۴۰ شمســی( در برنامه هــای رادیــو، رواج یافــت 
ــرد؛ در  ــی ک ــود را ط ــت خ ــیر موفقی ــج، س ــه تدری و ب
اروپــای  کشــورهای  در  ســپس  و  آمریــکا  در  آغــاز 
ــا و  ــه رویداده ــرای ارائ ــا ب ــه تنه ــاختار مجل ــی، س غرب
موضوع هــای روز بــه کار می رفــت و تأکیــد، البتــه 
ــه رویدادهــا و موضوع هــای سیاســی روز  ــر ارائ بیشــتر ب
بــود؛ امــا بــه مــرور زمــان، اســتفاده از ایــن ســاختار برای 
حوزه هــای تخصصــی دیگــر نیــز کاربــرد یافــت و آنچــه 
ــد؛ اصــل ترکیــب گفتارهــای  ــی مان دســت نخــورده باق
کوتــاه مجــری، کارشناســان و مــردم بــا موســیقی 
ســرگرم کننده بــود« )فــون الروخ و بــوخ هلــس، 1387: 

.)25۰
برنامه هــای موســوم بــه مجلــه ای در رادیــو، در 
ــه از بســیاری  ــا هســتند ک ــی از برنامه ه ــت »نوع حقیق
ــباهت  ــات، ش ــواده مطبوع ــه در خان ــه مجل ــا ب جنبه ه
دارنــد: همــان طــور کــه ســردبیر و دبیــران ســرویس بــه 
مطالــب یــک مجلــه، یــا حــول یــک موضــوع مشــترک 
ــورد نظــر، شــکل  ــدگان م ــق خوانن ــای عالئ ــر مبن ــا ب ی
ــه ای  ــای مجل ــز برنامه ه ــاز نی ــروه برنامه س ــد؛ گ می دهن
را در یکــی از ایــن دو مقولــه، دســته بندی و بــه تناســب 
هــدف و مخاطــب مــورد نظــر، طراحــی و ارائــه می کنند: 
برنامه هــای مجلــه ای بــا موضــوع مشــترک کــه مطالــب 
آیتم هــای مختلــف آن هــا بــه موضــوع یــا مســئله خــاص 
اختصــاص دارد؛ ماننــد پیشــخوان روزنامه فروشــی ها کــه 
بــر روی آن هــا، مجله هــای مختلــف تخصصــی در زمینــه 
موســیقی، آشــپزی، باغبانــی، زندگی نامــه افــراد مشــهور 
و ... بــه چشــم می خورنــد و همچنیــن، برنامه هــای 
ــر  ــا ب ــف آن ه ــای مختل ــب آیتم ه ــه مطال ــه ای ک مجل
مبنــای عالئــق مشــترک شــنوندگان مــورد نظــر، شــکل 
ــف  ــوع مختل ــد موض ــه چن ــن ب ــت. پرداخت ــه اس گرفت
ــای  ــوع برنامه ه ــن ن ــی ای ــی اصل ــه، ویژگ ــورد عالق م
مجلــه ای اســت؛ درســت نقطــه مقابــل برنامه هــای 
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مســتند کــه مستندســاز در آن هــا، بــه یــک موضــوع بــا 
ــا عمــق بیشــتر  ــر و ب روایــت خطــی در مــدت طوالنی ت

می پــردازد« )اســتارکی، 1391: 185 - 18۴(. 
بــا هــر دیــدگاه،  رادیــو،  برنامه هــای مجلــه ای 
»محصــول موفــق تلفیــق اطالعــات روزآمــد و موســیقی 
ــاده تر،  ــارت س ــه عب ــتند؛ ب ــردم هس ــه م ــورد عالق م
ســرگرمی«  و  روشــنگری  رســانی،  اطــالع  ترکیــب 
ــاز  ــس، 1387: 25۰(. برنامه س ــوخ هل ــون الروخ و ب )ف
ــه  ــک برنام ــاخت ی ــرای س ــه ب ــد ک ــه می دان ــه تجرب ب
مجلــه ای بــه آیتم هــای مختلــف نیــاز دارد و نیــز 
ــد  ــان بای ــا مجری ــا اســتفاده از مجــری ی ــد کــه ب می دان
ــش  ــا دان ــد؛ ام ــرار کن ــه برق ــا، رابط ــن آیتم ه ــن ای بی
می کنــد  یــادآوری  برنامه ســاز  بــه  هــم  ارتباطــات 
ــن  ــت، نمادی ــر خصوصی ــو از نظ ــا در رادی ــه کلمه ه ک
ــا  ــودن آن ه ــن ب ــن نمادی ــتند و همی ــمبلیک هس و س
اســت کــه اســاس جذابیــت و خالقیــت در ایــن وســیله 
ــت  ــوان عالم ــه عن ــه ب ــه کلم ــرا ک ــت؛ چ ــی اس ارتباط
ــد کلمــه  ــد شــی را نشــان دهــد و شــنونده بای نمی توان
را در ذهــن خــود تصویــر کنــد؛ بــه آن، شــکل دهــد؛ یــا 

ــازد. ــد و بس ــق کن ــی خل حت
کلمه هــای  و  شــده  نوشــته  کلمه هــای  تفــاوت 
شــنیده شــده از رادیــو، ایــن اســت کــه در دســته دوم، 
کلمه هــا بــه اجبــار همــواره شــفاهی و گفتــاری هســتند 
ــا دو رمــز  ــی)1( ی و از نظــر نشانه شناســی، رمــز دو- دوی
دارنــد: یکــی، خــود کلمــه کــه نمــاد و ســمبل چیــزی 
ــو  ــش رادی ــن پخ ــه روی آنت ــر ب ــه ظاه ــه ب ــت ک اس
مــی رود و دیگــری، صدایــی اســت کــه ایــن کلمــه را ادا 
می کنــد و بســته بــه شــخصیت و ویژگی هــای گفتــاری 
و رفتــاری گوینــده بــه آن شــکل می دهــد و در اصطــالح 
از آن، تصویرســازی می کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، لحــن و 
نحــوه تکیــه و تأکیــد روی کلمــه یــا کلمه هــای خــاص، 
اگــر نگوییــم تأثیــر، کــه الاقــل کارکــرد نشانه شــناختی 

ــد )کرایســل، 1381: 66(. دارن
ــی و  ــرایط تجرب ــن ش ــه ای ــه ب ــا توج ــاز ب برنامه س
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ــه ایــن پرســش مهــم، پاســخ دهــد کــه  ــد ب علمــی بای
»ویژگی هــای یــک مجــری مطلــوب، بــه ویــژه در 

برنامه هــای مجلــه ای رادیــو چیســت؟«
ــنونده،  ــا ش ــد ب ــاز بای ــد: »برنامه س ــه می گوی تجرب
ــش  ــان پخ ــب زم ــه تناس ــود را ب ــد و خ ــی)2( کن همدل
ــنونده فرضــی  ــا عصــر، ش ــروز ی ــح، نیم ــه، در صب برنام
نمونــه  عنــوان  بــه  کــه  اســت  وقــت  آن  بدانــد؛ 
ــا  ــی، تنه ــه صبحگاه ــنونده برنام ــک ش ــد، ی درمی یاب
ــه  ــیند و ب ــو می نش ــای رادی ــه پ ــا 3۰ دقیق ــن 25 ت بی
اطالعــات ســاده و نــه پیچیــده دربــاره رویدادهــا و 
موضوع هــای مختلــف، بســنده می کنــد و آن دســته 
رویدادهــا و موضوع هــا کــه بــه خاطــر ابعــاد پیچیده تــر 
ــه تحلیل هــای طوالنی تــر نیــاز دارنــد و زمــان بیشــتر  ب
ــروز  ــگاه و در نیم ــس از صبح ــد پ ــد، بای ــب می کنن طل
بــه روی آنتــن پخــش برونــد؛ از ایــن رو، برنامه ســاز در 
طراحــی و ارائــه یــک مجلــه در برنامه هــای صبحگاهــی 
ــن و  ــه در مهم تری ــرار داشــتن برنام ــه ق ــد باتوجــه ب بای
ــن  ــن و بهتری ــاعت های روز، مهم تری ــنونده ترین س پرش
ــد«  ــای ده ــح ج ــا 8 صب ــاعت 7 ت ــن س ــا را بی آیتم ه

)فــون الروخ و بــوخ هلــس، 1387: 25۴ - 253(. 
ــند و  ــاص باش ــد »خ ــرایط بای ــن ش ــان در ای مجری
ــد  ــره بتوانن ــر منتظ ــای غی ــوخ طبعی و واکنش ه ــا ش ب
شــنوندگان را بــه هیجــان آورنــد. آن هــا بایــد بــه دور از 
ــا  ادعــا، در عمــل، همدلــی و صمیمــی بــودن خــود را ب
ــاور داشــته باشــند مــردم در  شــنونده نشــان دهنــد و ب
ــرای شــنیدن موســیقی  ســاعت پخــش برنامــه، فقــط ب
ــد  ــد بدانن ــه می خواهن ــد؛ بلک ــا نمی آین ــراغ آن ه ــه س ب
ــد  ــه می خواه ــزه، چ ــک آدم بام ــوان ی ــه عن ــری ب مج
ــرگرم  ــد س ــردم می خواهن ــت، م ــل آن اس ــد. اص بگوی
شــوند. مجریــان و کارشناســان، بــه ویــژه در برنامه هــای 
ــن احســاس را  ــار و ای ــه نحــوی رفت ــد ب صبحگاهــی بای
ــر را  ــدر یکدیگ ــه نخســت، ق ــد ک ــردم ایجــاد کنن در م
می  داننــد و دوم، شــنونده بــه ســادگی بــا آن هــا ارتبــاط 

ــد. ــرار می کن برق
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مجــری برنامــه صبحگاهــی بایــد روی مــردم، تأثیــر 
ــد؛  ــر وادار کن ــه فک ــد؛ ب ــرژی ده ــا ان ــه آن ه ــذارد؛ ب بگ
ــه  ــزار ارتباطــی ب ــا تلفــن، پیامــک و دیگــر اب و حتــی ب
روی خــط برنامــه بیــاورد. البتــه بــرای ایــن نــوع ایفــای 
ــن  ــران، تضمی ــی صاحب نظ ــاور برخ ــه ب ــه ب ــش ک نق
موفقیــت یــک برنامــه صبحگاهــی اســت؛ چیــزی بیــش 
از یــک مجــری بامــزه و پــر جنــب و جــوش، الزم اســت« 

ــوی، 1381: 3۰7 -3۰6(.  ــک ک )م
ــه ای، هــم  ــژه در برنامه هــای مجل ــه وی برنامه ســاز، ب
ــذاب«  ــه »ج ــه ارائ ــد ب ــم بای ــت« و ه ــه »اهمی ــد ب بای
ــادار  ــی وف ــده کل ــن قاع ــه ای ــد و ب ــه کن ــوع توج موض
باشــد، کــه تــا آنجــا کــه امــکان دارد، »بــه ســرعت، بــه 
ــف  ــای مختل ــم، موضوع ه ــل فه ــر و قاب ــت، مختص دق
را انتخــاب و پــردازش کنــد و جــز مــوارد اســتثنا، 
و  نیســتند  این گونــه  کــه  را  موضوع هــا  دســته  آن 
کم تــر  یــا  دقیقــه ای   ۴ تــا   3 آیتــم  در  نمی تــوان 
ــاب،  ــه انتخ ــرد و از گردون ــده بگی ــرد؛ نادی ــدود ک مح
خــارج کنــد« )فــون الروخ و بــوخ هلــس، 1387: 251(.

ــردن  ــرح ک ــن مط ــد »بی ــن بای ــاز همچنی برنامه س
تعــادل  موضوع هــای روز و موضوع هــای همیشــگی، 
ایجــاد کنــد. موضوع هــای همیشــگی، آن دســته از 
موضوع هــا هســتند کــه ایــن هفتــه یــا حتــی مــاه بعــد 
نیــز مــورد عالقــه شــنونده خواهنــد بــود. آن برنامه ســاز، 
ــه ویــژه تهیه کننــده کــه برنامــه مجلــه ای را بی توجــه  ب
روی  بــه  و  می کنــد  تدویــن  روز،  موضوع هــای  بــه 
آنتــن می فرســتد؛ در حقیقــت از جهــان اطــراف، غافــل 
ــای  ــغولی ها و رویداده ــه از دل مش ــد و در نتیج می مان

ــد. ــنوندگان، دور می افت ــی ش ــره زندگ روزم
توجــه بــه موضوع هــای روز در ابتــدای برنامــه، 
ــان  ــا، زم ــن موضوع ه ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــب تر اس مناس
ــد.  ــی می کنن ــوع را تداع ــال وق ــات در ح ــال و اتفاق ح
حتــی  و  روزهــا  می تــوان  را  همیشــگی  آیتم هــای 
ــرای  ــا ب ــرد؛ ام ــی ک ــش، طراح ــش از پخ ــا پی هفته ه
طراحــی و تهیــه آیتم هــای روز، در زمــان انــدک پیــش 
ــه  ــش ب ــژه در واکن ــه وی ــرد؛ ب ــدام ک ــد اق از پخــش بای
ــی ســریع  ــد خیل ــای روز را بای ــازه، آیتم ه ــر ت ــک خب ی

ــتارکی، 1391: 196(. ــرد« )اس ــه ک تهی
تأکیــد صــرف روی اخبــار در اصطــالح، رســمی روز 
و رویدادهــای برنامه ریــزی شــده روابــط عمومی هــا 
ــا  ــات و خبرگزاری ه ــار مطبوع ــی اخب ــی بازخوان و حت
نمی توانــد بــرگ برنــده مناســب بــرای برنامه ســاز 
ــر  ــرای شــنونده کارب باشــد و شــاید بتــوان ادعــا کــرد ب
اینترنــت و رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی، اغلــب 
بــرای  قانع کننــده  دلیــل  و  اســت  خســته کننده 
 انتخــاب و اســتفاده از آیتم هــای روز در اختیــار وی 

نمی گذارد.
یــک راه بــرای حــل ایــن مســئله، اســتفاده از اخبــار 
ــا  ــا، تنه ــات و خبرگزاری ه ــا، مطبوع ــط عمومی ه رواب
بــه عنــوان منابــع اصلــی و بعــد رفتــن بــه ســراغ تلفــن 
ــرح  ــر و ط ــرح در خب ــخصیت های مط ــا ش ــاس ب و تم
برخــی پرســش ها اســت، کــه ایــن منابــع، یــا بــه 
ــرح  ــیه، مط ــا در حاش ــاده ی ــا نیفت ــیدن آن ه ــر پرس فک
ــار  ــا، اخب ــاره علت ه ــا پرســش درب ــوان ب ــد؛ می ت کرده ان
ــید:  ــرد و پرس ــل ک ــازه تبدی ــای ت ــه ماجراه ــه را ب کهن
ــن  ــت؟ و ای ــا چیس ــود؟ پیامده ــه می ش ــد چ ــرا؟ بع چ
ــورد  ــنونده م ــی ش ــر زندگ ــاص ب ــر خ ــه تأثی ــه چ واقع
ــد  ــالح قدرتمن ــد س ــان می توان ــر همچن ــر دارد؟ خب نظ
برنامــه ســازی در رادیــو باشــد؛ بــه شــرط این کــه 
تصویــر جســورانه از ایســتگاه در ذهــن مخاطــب، ترســیم 

ــرگ، 1383: 132 - 131(. ــد« )نورب کن
ــرف  ــرد ط ــه ف ــاره این ک ــری درب ــگام تصمیم گی هن
گفــت و گــو چــه کســی بایــد باشــد؛ بیشــتر شــهرت بــه 
ــرار می گیــرد.  ــار عمــل ق جــای داشــتن اطالعــات، معی
ــرای  ــراد ب ــهرت اف ــاص، ش ــوارد خ ــی در م ــه گاه البت
ــا در  ــت؛ ام ــم اس ــه مه ــندی برنام ــت و عامه پس جذابی
ــه جــای این کــه  بســیاری مــوارد نیــز بهتــر آن اســت ب
ــا افــراد مطلــع، گفــت و  ســراغ افــراد مشــهور برویــم، ب
ــه  ــئله توج ــن مس ــه ای ــد ب ــاز بای ــم. برنامه س ــو کنی گ
ــای  ــاید در صحبت ه ــو ش ــت و گ ــرف گف ــه ط ــد ک کن
ــه ایــن  خــود، منافــع خــاص را دنبــال می کنــد. بایــد ب
ــه  ــر ارائ ــالوه ب ــم ع ــن آیت ــه ای ــخ داد ک ــش، پاس پرس
اطالعــات بــه شــنوندگان، در خدمــت چــه کســی خواهد 
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بــود؟ یــک برنامــه مجلــه ای در نهایــت بــه شــنوندگان، 
ــل  ــا در مقاب ــد ت ــک کن ــد کم ــا بای ــد ی ــک می کن کم
ــد«  ــود را بیابن ــان، راه خ ــا اطمین ــات، ب ــیل اطالع س

ــس، 1387: 252 - 251(. ــوخ هل ــون الروخ و ب )ف
پیامک هــای  و  تلفن هــا  نبایــد  برنامه ســاز 
آن هــا  از  تنهــا  و  بدانــد  »تزئینــی«  را  شــنوندگان 
ــا  ــد. تلفن ه ــتفاده کن ــه اس ــان برنام ــردن زم ــرای پرک ب
و  نامه هــا  ماننــد  رادیــو  شــنوندگان  پیامک هــای  و 
ابــزار  تلفن هــای خواننــدگان مطبوعــات می تواننــد 
مؤثــر در هدایــت پنهــان افــکار عمومــی و شــکل دهنده 
بــه رفتــار حکومت مــردان و سیاســت مداران باشــند:

ــا  ــه روزنامه ه ــدگان ب ــای خوانن ــا و تلفن ه »نامه ه
ــت)1((  ــل )پس فرس ــان دهنده عکس العم ــالت، نش و مج
ــی  ــا، خط مش ــیرها، گزارش ه ــا، تفس ــه خبره ــا ب آن ه
روزنامــه و مجلــه و رویدادهــای گوناگــون اســت. نامه هــا 
دیــدگاه،  منعکس کننــده  خواننــدگان،  تلفن هــای  و 
خواســته ها و نیازهــا و مشــارکت خواننــدگان در فراینــد 
ــا  ــت در مدل ه ــوم پس فرس ــت. مفه ــری اس جامعه پذی
ــب  ــی مخاط ــت از پویای ــات، حکای ــای ارتباط و نظریه ه

ــی دارد«. ــای ارتباط پیام ه
ــم« و  ــن »توه ــران، ای ــی صاحب نظ ــدگاه برخ از دی
از دیــدگاه برخــی دیگــر، ایــن »نظــر« وجــود دارد کــه 
نامه هــا  »اختصــاص ســتون های خــاص بــرای درج 
دیدگاه هــای  ارائــه  جایــگاه  مــردم،  تلفن هــای  و 
دســت اندرکاران مطبوعــات بــه طــور غیــر رســمی 
اســت؛ از دیــدگاه تونســتال)2(، آنچــه روزنامه نــگاران 
خــود  خواننــدگان  نیازهــای  و  خواســته ها  دربــاره 
می داننــد؛ نــه بــر مبنــای نظرســنجی ها، بلکــه بــر 

نامه هــا و تلفن هــای خواننــدگان اســت. مبنــای 
بســیاری  در  خواننــدگان  تلفن هــای  و  نامه هــا 
ــده  ــری و تعیین کنن ــت خب ــکل دهنده سیاس ــوارد، ش م
موضــوع مقــاالت و گزارش هــای مطبوعــات اســت. 
ــیله  ــا وس ــدگان تنه ــای خوانن ــا و تلفن ه ــه نامه ه البت
ــی، 1378:  ــت )بدیع ــزار اس ــن اب ــی مهم تری ــت؛ ول نیس
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.)۴3 -  ۴۴
ــه  ــزار«، »مباحث ــن »اب ــتفاده از ای ــا اس ــات ب مطبوع
ــاره  ــژه درب ــه وی ــف، ب ــائل مختل ــاره مس ــی)3( درب عموم
ــا  ــد؛ در روزنامه ه ــود می آورن ــه وج ــی ب ــائل سیاس مس
و  حکومت مــردان  باکیفیــت،  یــا  وزیــن  مجــالت  و 
ــه احتمــال بســیار، ســتون و صفحــه  سیاســت مداران، ب
نامه هــا و تلفن هــا را می خواننــد و آن را بــه عنــوان 
شــاخص بــرای افــکار عمومــی در نظــر می گیرنــد و بــه 
ــد«  ــه می کنن ــه آن، توج ــازی ب ــال در سیاست س احتم

ــی، 1376: 1۰(. ــر عابدین )می
ــا و  ــه تلفن ه ــدگاه ب ــن دی ــا ای ــد ب ــاز بای برنامه س
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــه و ب ــنوندگان، توج ــای ش پیامک ه
ــی، از آن هــا اســتفاده کنــد. ــج و پیامدهــای احتمال نتای

»روایــی«  ســاختارهای  از  همچنیــن  برنامه ســاز 
ــتفاده  ــه ای، اس ــای مجل ــه برنامه ه ــرای ارائ ــاوت ب متف
می کنــد؛ »گرچــه بیشــتر اســتفاده از ســاختار بســته را 
ترجیــح می دهــد؛ در ســاختار بســته، شــروع برنامــه بــا 
ــق  ــه از طری ــت و برنام ــان اس ــا مجری ــری ی ــار مج گفت
ــر  ــا یکدیگ ــط ب ــون، گاه مرتب ــای گوناگ طــرح موضوع ه
و گاه بی نظــم و درهــم، پیــش مــی رود و در انتهــا، 
ــوش  ــرای گ ــنوندگان ب ــوت از ش ــی و دع ــا خداحافظ ب
کــردن بــه برنامــه بعــدی بــه پایــان می رســد؛ امــا اگــر 
ــا طــرح یــک پرســش  مجــری یــا مجریــان، برنامــه را ب
ــه  ــد آن را در برنام ــده دهن ــد و وع ــاز کنن ــا آغ ــا معم ی
ــه آن، پاســخ می دهنــد و  بعــدی، بررســی می کننــد و ب
ســاختار برنامــه را بــاز نگــه دارنــد و از تعلیــق و دلهــره، 
ماننــد مجموعه هــای نمایشــی اســتفاده کننــد؛ آن 
ــاز  ــه اســتفاده برنامه ســاز از ســاختار ب ــوان ب وقــت می ت

ــرد. ــی ب ــر، پ ــورد نظ ــای م ــت موضوع ه ــرای روای ب
ــی  ــد خط ــوان چن ــی می ت ــه را حت ــاختار برنام س
ــه  ــرد ک ــش ب ــوی پی ــه نح ــه را ب ــرد و برنام ــن ک تعیی
کــه  بیابنــد  را  امــکان  ایــن  مشــابه،  موضوع هــای 
در آیتم هــای مختلــف، جــای بگیرنــد و مجریــان و 
کارشناســان دربــاره آن هــا، گفــت و گــو کننــد؛ بــه طــور 
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مثــال، گفــت و گــو را در چنــد آیتــم جداگانــه و در بیــن 
آیتم هــای دیگــر بــه صــورت پراکنــده، پخــش کننــد یــا 
میهمــان برنامــه را در چنــد نوبــت بــه اســتودیو بیاورنــد 
ــوع  ــک موض ــا ی ــون ی ــای گوناگ ــاره موضوع ه ــا درب ت

ــتارکی، 1391: 2۰7(. ــد )اس ــر کن ــار نظ ــد، اظه واح
بقــای مؤثــر رادیــو از یــک طــرف، در گــرو تخصــص 
و تــالش برنامه ســازان و از طــرف دیگــر، در گــرو فراهــم 
ــا از  ــای آن ه ــرای فعالیت ه ــب ب ــتر)1( مناس ــردن بس ک
ــف،  ــران ایســتگاه های مختل ــران اســت. مدی ســوی مدی
ــا »جنبه هــای میانجی گــری)2(  ــد ب بیــش از گذشــته بای
وســایل ارتبــاط جمعــی« آشــنا باشــند و بداننــد رادیــو 
ــد »از  ــی می توان ــاط جمع ــک وســیله ارتب ــوان ی ــه عن ب
ــای  ــک میانجــی، ایف ــوان ی ــه عن ــف، ب جنبه هــای مختل

نقــش کنــد:
1- میانجی بین مخاطب و تجربه خارج از ادراک وی؛

 Context . -1
Mediation .2 -2

ــف  ــای مختل ــب و نهاده ــن مخاط ــی بی 2- میانج
ــت؛ ــون و صنع ــت، قان ــد: دول ــه مانن جامع

3- میانجــی بیــن نهادهــا و گروه هــای مختلــف 
اجتماعــی و فرهنگــی؛

۴- میانجی بین مخاطبان؛
5- میانجــی بیــن مخاطــب و ادراک وی از رویدادهــا 

ــف. ــای مختل و موضوع ه
 از ایــن رو، هــر ایســتگاه، بســته بــه تدبیــر مدیــران 
ــد  ــه می توان ــای میانجی گرایان ــای نقش ه ــوه ایف در نح
ــا مخاطــب،  ــر ب ــه یکــی از صورت هــای زی ــت، ب در نهای
ارتبــاط برقــرار کنــد و تصویــر خــاص از خــود، جــدا از 
ــه جــای  ــن شــنونده ب ــاره آن، در ذه ــذاری درب ارزش گ

ــل، 1382: 8۴ - 83( ــک کوای ــذارد: )م بگ
ــی  ــوان ایران ــه »ج ــر برنام ــق ب ــن تحقی ــز ای تمرک
ــی  ــه صبحگاه ــن برنام ــت. ای ــوان اس ــو ج ــالم« رادی س

پنجره
ــا  ــنونده را ارتق ــش ش ــاید؛ بین ــد می گش ــای جدی ــه روی تجربه ه ــنونده را ب ــن ش ــم ذه ــو، چش رادی
ــا  ــدون دســتکاری ی ــد، ب ــه از آنچــه رخ می ده ــه شــنونده می بخشــد ک ــی را ب ــن توانای ــد؛ و ای می ده

ــد. ــل کن ــالع حاص ــاص، اط ــری خ جهت گی

مفسر
ــل  ــادار و قاب ــنونده، معن ــرای ش ــده را ب ــده و گیج کنن ــر پراکن ــه ظاه ــای ب ــوادث و رویداده ــو، ح رادی

ــازد. ــم می س فه

رادیو، تنها و تنها حامل اطالعات و عقاید حکومت مردان و صاحب نفوذان است.تریبون

حلقه ارتباط
رادیــو، بــا انعــکاس دیدگاه هــای فرســتندگان و گیرنــدگان پیام هــای ارتباطــی بــه یکدیگــر، بــه صــورت 

دوجانبــه، آن هــا را بــه یکدیگــر نزدیــک می کنــد و در تعامــل دائمــی قــرار می دهــد.

رادیو، به صورت فعال، صحنه گردانی و حتی شنونده را ارشاد و هدایت می کند.عامت

صافی
ــد و  ــه می ده ــنونده ارائ ــه ش ــاب و ب ــژه، انتخ ــه وی ــا توج ــا را ب ــا و موضوع ه ــی رویداده ــو، برخ رادی

ــرد. ــده می گی ــه نادی ــر را آگاهان ــی دیگ برخ

آینه
رادیــو، تمامــی آنچــه را کــه شــنونده می خواهــد از جامعــه و محیــط اطــراف آن بدانــد، ماننــد آینــه و 

بــدون دروازه بانــی و هــر نــوع دســتکاری، در اختیــار وی می گــذارد.

پرده
ــت  ــزی در خدم ــا واقع گری ــنونده را ب ــت، ش ــره حقیق ــر چه ــده ب ــیده ش ــاب کش ــد حج ــو، مانن رادی

ــد. ــرار می ده ــی ق ــد تبلیغات مقاص

جدول 6. نقش های میانجی گرایانه رادیو در یک نگاه
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کــه از برنامه هــای بــا بیــش از یــک دهــه ســابقه 
نام آشــنا در صــدای جمهــوری  البتــه شــاخص و  و 
ــه ای  ــه مجل ــک برنام ــت، ی ــت؛ در حقیق ــالمی اس اس
ــاختار  ــا س ــه ب ــت ک ــف روز اس ــائل مختل ــاره مس درب
ــاعت 6:۴۰  ــه، از س ــدت 8۰ دقیق ــه م ــته، ب ــی بس روای
دقیقــه تــا 8 صبــح، در روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه، 
بــه جــز روزهــای تعطیــل، بــه صــورت زنــده بــا برخــی 
رادیــو جــوان  آنتــن  بــه روی  تولیــدی،  آیتم هــای 
ــری، آن را  ــام رهب ــه مق ــال 1397 ک ــی رود و در س م
ــور  ــه ط ــد؛ ب ــران« نامیده ان ــت از کاالی ای ــال حمای »س

ــت: ــز اس ــر متمرک ــای زی ــر اولویت ه ــاص، ب خ
ــاز کشــور  ــی و نی 1- تشــریح فضــای اشــتغال دولت
بــه  جوانــان  تشــویق  و  دولــت  کوچک ســازی  بــه 

خوداشــتغالی؛ و  کارآفرینــی 
2- تشــریح نیــاز کشــور بــه حضــور ســازنده جوانــان 
ــد در بخــش خصوصــی و عوایــد غیــر قابــل قیــاس  مول

ایــن حضــور بــا حضــور در بخــش دولتــی؛
بــه  اتــکا  و  کشــف  بــه  جوانــان  تشــویق   -3
اســتعدادهای خــود و درک جایــگاه توانایی هــای علمــی، 
ــداف  ــق اه ــی در تحق ــوان ایران ــی ج ــی و دین فرهنگ

اقتصــادی کشــور؛
ــه  ــال در عرص ــان فع ــات جوان ــری مطالب ۴- پیگی
تولیــد و اقتصــاد دانــش بنیــان از مســئوالن عالــی 
ــازار ملــی، منطقــه ای  رتبــه کشــور در جهــت توســعه ب
و جهانــی محصــوالت دانــش بنیــان بــا در نظــر گرفتــن 
ــع  ــگاه جام ــی )پای ــر ایران ــتری غی ــالیق مش ــطح س س

ــو، 1397(. ــانی رادی ــالع رس اط
هدف و پرسش های تحقیق

و  شــباهت ها  مطالعــه  تحقیــق،  ایــن  هــدف 
ــی  ــه صبحگاه ــب در برنام ــی مطال ــای احتمال تفاوت ه
جــوان ایرانــی ســالم اســت و محقــق کوشــش می کنــد 

ــد: ــب ده ــخ مناس ــر پاس ــش های زی ــه پرس ــا ب ت
1- ســاختار موضوعــی مطالــب برنامــه در دوره مــورد 

مطالعــه چگونه اســت؟
2- ارزش هــای خبــری برجســته در گزینــش مطالب 

 Content Analysis . -1

برنامــه در دوره مــورد مطالعــه کــدام اســت؟
ــب  ــم مطال ــته در تنظی ــری برجس ــر خب 3- عناص

ــت؟ ــدام اس ــه ک ــورد مطالع ــه در دوره م برنام
ــای  ــی در آیتم ه ــف اجتماع ــام وظای ــوه انج ۴- نح
مختلــف برنامــه در دوره مــورد مطالعــه چگونــه اســت؟

روش تحقیق 
ــای  ــباهت ها و تفاوت ه ــی از ش ــرای آگاه ــق ب محق
جــوان  صبحگاهــی  برنامــه  در  مطالــب  احتمالــی 
ــرد  ــا رویک ــوا)1( ب ــل محت ــالم، از روش تحلی ــی س ایران

می کنــد. اســتفاده  رســانه ای  نشانه شناســی 
تحلیــل محتــوا، یــک روش متــداول بــرای مطالعــه و 
تحلیــل ارتباطــات بــه شــیوه نظام منــد، عینــی و کمــی 
بــا هــدف اندازه گیــری متغیرهــا اســت کــه در توصیــف 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــون فرضیه ه ــات، آزم ــوای ارتباط محت
خصوصیــات پیام هــای ارتباطــی، مقایســه محتــوای 
ــی،  ــان واقع ــود در جه ــای موج ــا واقعیت ه ــانه ها ب رس
ارزیابــی تصویــر گروه هــای خــاص در جامعــه و تعییــن 
نقطــه شــروع در مطالعــات مربــوط بــه تأثیــر رســانه ها، 
بــه ویــژه وســایل ارتبــاط جمعــی بــه کار مــی رود )ویمــر 

ــک، 138۴: 225 - 22۰(. و دومینی
ــت:  ــز اس ــه چی ــا در س ــن روش، خصوص ــت ای مزی
ــه  ــت ب ــوان برداش ــوا می ت ــل محت ــت، بــا تحلی نخس
ــا  ــی ی ــام ارتباط ــک پی ــن ی ــه از مت ــبت واقع بینان نس
ــه دســت آورد؛ دوم،  حتــی خصوصیــات یــک شــخص ب
می تــوان متن هــای مختلــف را ماننــد: یــک مقالــه، 
ــان  ــی در زم ــی و تلویزیون ــه رادیوی ــا برنام ــخنرانی ی س
ــی و  ــات اجتماع ــه خصوصی ــرد و ب ــه ک ــته مطالع گذش
فرهنگــی آن زمــان پــی بــرد؛ و ســوم، در شــرایطی کــه 
ــت مداران  ــد سیاس ــتند و مانن ــترس نیس ــراد، در دس اف
ــوان  ــت، می ت ــوار اس ــا دش ــه آن ه ــی ب ــم، دسترس مه
خصوصیــات شــخصیتی آن هــا را بــه طــور دقیــق 

ــرد. ــه ک مطالع
هــر ســه مزیــت در ایــران، بســیار قابــل اســتفاده اند 
ــیر  ــن، تفس ــود ای ــا وج ــور، 1385: 1۴3(؛ ب ــع پ )رفی
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تحلیــل محتــوا مســتلزم احتیــاط بیشــتر اســت: بــدون 
در  نمی تــوان  را  ادعایــی  هیــچ  مخاطــب،  مطالعــه 
خصــوص تأثیــر محتــوای خــاص، صرفــا بــر پایــه 
ــه  ــن ب ــود در آن مت ــی موج ــای ارتباط ــل پیام ه تحلی

عمــل آورد )ویمــر و دومینیــک، 138۴: 258(. 
ــتین  ــوی، نخس ــناس فرانس ــارت)1(، نشانه ش روالن ب
ــانه ای«  ــی رس ــالح »نشانه   شناس ــه اصط ــت ک ــردی اس ف
ــه  ــت مطالع ــار، اهمی ــن ب ــرای اولی ــرده و »ب ــه کار ب را ب
رســانه  ها و بــه ویــژه وســایل ارتبــاط جمعــی را بــر 
مبنــای نحــوه تولیــد معنــا، نشــان داده اســت؛ از دیــدگاه 
ــن اســت؛  ــک روش بنیادی ــارت، روش نشانه شناســی، ی ب
چــرا کــه متفــاوت بــا ســایر رویکردهــا بــه رســانه ها، ایــن 
ــر معناهــای پنهــان،  ــه  طــور انحصــاری ب ــا ب روش تقریب
ــی  ــه نشانه شناس ــی، 1396: 16(. البت ــز دارد )دانس تمرک
ــان دو  ــار فردنی ــه در آث ــانه ها، ریش ــم نش ــوان عل ــه  عن ب
ــاندرز  ــز س ــی، و چارل ــی سوئیس ــور)2(، زبان شناس سوس
پیــرس)3(، فیلســوف آمریکایــی، دارد. »تقســیم نشــانه بــه 
ــوم)5(  ــا مفه ــول ی ــر)۴( و مدل ــا آوا- تصوی دو عنصــر دال ی
ــن دال و  ــاری بی ــه اختی ــاره رابط ــا درب ــدگاه آن ه و دی
مدلــول، اهمیــت اساســی در تکامــل نشانه شناســی 

داشــت« )آســابرگر، 1383: 17 - 16(.
ارتباط شناســان، محتــوای پیام هــای ارتباطــی را 
ــد  ــام« می دانن ــه پی حاصــل »اتحــاد نشــانه و نحــوه ارائ
و بــرای توضیــح بیشــتر، مثــال می زننــد: »وقتــی 
می گوییــم مــادرم مریــض بــود؛ یــا مامانــم بیمــار بــود و 
تصمیم هایــی را کــه بــرای شــیوه مرتب کــردن و چینش 
عناصــر هــر یــک از ایــن عبارت هــا اتخــاذ می کنیــم؛ بــه 
طــور مثــال، مریــض بــود مــادرم، یــا مــادرم مریــض بود، 
یــا بــود مریــض مــادرم، و در ادامــه، نحــوه ارائــه، یعنــی 
ــه  ــا ب ــن عبارت ه ــک از ای ــر ی ــان ه ــه در بی ــی ک لحن
کار می گیریــم و ممکــن اســت لحــن حاکــی از تأســف، 
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ــحالی  ــی از خوش ــن حاک ــی لح ــاوت و حت ــن بی تف لح
ــام  ــوای پی ــکل گیری محت ــا در ش ــه این ه ــد؛ هم باش
ــی وجــود  ــد. وقتــی این هــا نباشــند؛ محتوای نقــش دارن
ــب وجــود داشــته  ــن ترکی ــه ای ــی ک ــا هنگام ــدارد. ام ن
ــرد؛  ــوا نیــز شــکل می گی باشــد، خواهــی نخواهــی محت
ــر  ــورد نظــر ارتباط گ ــای م ــده معن ــه نماین ــی ک محتوای
اســت و قــرار اســت معنــای مشــابه در ارتباط گیــر، 

ــنیان راد، 139۴: 56(. ــد« )محس ــی کن متجل
ــخ  ــال پاس ــه دنب ــواره ب ــانه ها هم ــران رس تحلیل گ
ــو در  ــه نح ــه چ ــا ب ــه »معن ــتند ک ــش هس ــن پرس ای
مطبوعــات،  صفحــات  ماننــد:  رســانه ای،  متن هــای 
و  رادیــو  برنامه هــای  یــا  ســینمایی  فیلم هــای 
ــذاری  ــل تأثیرگ ــد و حاص ــود می آی ــه وج ــون، ب تلویزی
ــته  ــر آن دس ــن رو ب ــت؟ از ای ــب چیس آن بــر مخاط
از نشــانه ها تأکیــد می کننــد کــه در ایــن متن هــا 
می یابنــد و آن هــا را بــه صــورت ترکیــب دال و مدلــول، 
ــد  ــن در اینجــا مانن ــد. مت ــد و می فهمن ــه می کنن مطالع
گفتــار اســت کــه دســتور زبــان، آن را معنــادار می کنــد 
و بــا قابــل درک ســاختن نشــانه های موجــود، بــه نحــوه 
ــابرگر،  ــد« )آس ــکل می ده ــن، ش ــا در مت ــال آن ه اعم

.)3۰  -  31  :1383
»زبــان  ارتباطــات،  منظــر  از  نکنیــم  فرامــوش 
از  ســاختاریافته  سیســتم  یــک  دارد:  ویژگــی  ســه 
نمادهــا اســت؛ قانونمنــد اســت؛ و دارای الیه هــای 
ــژه  ــه وی ــر، ب ــی اخی ــن ویژگ ــه ای ــت« ک ــی)6( اس معنای
در ایــن تحقیــق، اهمیــت بســیار دارد؛ چــرا کــه نشــان 
ــر معنــای بــه خصــوص  می دهــد، بســیاری از کلمــات ب
تحت اللفظــی  معانــی  بــا  کــه  می کننــد  داللــت 
آن هــا متفــاوت اســت. معنــای تحت اللفظــی یــک 
کلمــه -همــان معنــا کــه در فرهنــگ لغــت آمــده 
اســت- معنــای صریــح)7( اســت؛ ماننــد: غــده چرکیــن، 
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ــده در  ــک زائ ــر ی ــه بیانگ ــح دارد ک ــای صری ــک معن ی
بــدن اســت کــه حالــت چرکیــن دارد؛ در صورتــی 
ــن  ــردم، متضم ــیاری از م ــرای بس ــه ب ــن کلم ــه ای ک
ــز  ــی نی ــدگار اجتماع ــی مان ــد و کم ــده فاس ــر پدی ه
ــا  ــی آن معن ــی)1(، یعن ــای ضمن ــد. معن ــد باش می توان
ــوان  ــه می ت ــی کلم ــای تحت اللفظ ــر معن ــالوه ب ــه ع ک
ــح و  ــای صری ــرای معن ــان ب ــرد. نشانه شناس برداشــت ک
ــه را  ــت ثانوی ــت اولیــه و دالل  ضمنــی، دو اصطــالح دالل

ساخته اند.
آن هــا از طریــق تمرکــز بــر روی عناصــر و ســاخت، 
چــه در مــورد نشــانه ها و نمادهــا و چــه در مــورد نحــوه 
ــه آنچــه آن را داللــت  ــه پیــام، کوشــش می کننــد ب ارائ
ــی  ــای ضمن ــر معن ــد. اگ ــد؛ دســت یابن ــه می گوین ثانوی
ــت  ــن اس ــز در ذه ــح نی ــای صری ــت؛ معن ــن اس در ذه
و وقتــی ارتباط شناســان می گوینــد، معنــا در پیــام 
نیســت، بلکــه در آدم هــا اســت؛ مقصــود، هــر دو معنــای 
ــنیان راد، 139۴: 121  ــت )محس ــی اس ــح و ضمن صری
ــی  ــای ارتباط ــدگاه، پیام ه ــن دی ــا ای ــق ب - 12۰(. محق
ــی ســالم را در یــک هفتــه  ــب برنامــه جــوان ایران مطال

ــد. ــه می کن ــاری، مطالع آم

نمونه گیری
ــکان،  ــا حــد ام ــر ت ــه تصوی ــه منظــور ارائ ــق ب محق
واقع بینانــه از ســاختار و محتــوای مطالــب برنامــه، یــک 
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ــی ســالم  ــای جــوان ایران ــاری)2(« از برنامه ه ــه آم »هفت
می ســازد کــه در مهــر، آبــان و آذر و بــه طــور خالصــه، 
ــوان  ــو ج ــش رادی ــن پخ ــه روی آنت ــز )1397( ب پایی
ــدت،  ــن م ــول ای ــه در ط ــورت ک ــن ص ــه ای ــد؛ ب رفته ان
از میــان روزهــای شــنبه، یــک روز، روزهــای یکشــنبه، 
یــک روز و بــه همیــن ترتیــب، یــک هفتــه کامــل 
ــاب  ــه را انتخ ــنبه و جمع ــج ش ــای پن ــر از روزه ــه غی ب
می کنــد. هفتــه آمــاری و روز و تاریــخ برنامه هــای 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه ب ــورد مطالع م

دستورالعمل تحقیق
ــه  ــا مطالع ــق، ب ــن تحقی ــام ای ــرای انج ــق ب محق
ــی  ــماعیل افقه ــتورالعمل اس ــابه دس ــی، از مش مقدمات
ــی  ــم بدیع ــادات )1391(، نعی ــب الس ــا نقی ــید رض و س
در   )1372( بدیعــی  نعیــم  همچنیــن،  و   )1377(
تحقیقــات خــود دربــاره »بررســی نحــوه انعــکاس اخبــار 
ــوای  ــل محت ــی«، »تحلی ــات فارس ــوادث در مطبوع ح
اخبــار  »ســاختار  و  تهــران«  روزنامــه   1۰ مطالــب 
ــد؛  ــتفاده می کن ــران« اس ــای ته ــی در روزنامه ه خارج
از ایــن رو، تمامــی مطالــب آیتم هــای مختلــف در 
»نمونــه« برنامه هــای جــوان ایرانــی ســالم را بــه شــرح 
زیــر کدگــذاری و ســپس بــا اســتفاده از برنامــه رایانــه ای 
)کامپیوتــری( مربــوط)3(، جدول هــای توزیــع فراوانــی را 

تنظیــم می کنــد:

جدول 7. هفته آماری تحقیق

آذرآبانمهرروز          ماه                  
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 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ــان 1399 ــماره 51، آب ــتم، ش ــال هش س 27

mediamgt.ir

ــد  ــم)2(« واح ــری، »آیت ــد نمونه گی ــه)1(« واح »برنام
ضبــط و »جمــالت ادا شــده« در گفتــار مجریــان، 
ــن  ــن ای ــد مت ــه، واح ــنوندگان برنام ــان و ش کارشناس
تحقیــق اســت و می دانیــم؛ برنامــه، مجموعــه هدفمنــد 
ــام  ــه پی ــت ک ــف اس ــای مختل ــکل گرفته از آیتم ه و ش
ــم،  ــد؛ آیت ــه می دهن ــه مخاطــب، ارائ ارتباطــی خــاص ب
تشــکیل دهنده  مختلــف  بخش هــای  از  یــک  هــر 
ســاختار یــک برنامــه، ماننــد: گفتــار، گــزارش، مصاحبــه، 
آرم، موســیقی و... اســت؛ و گفتــار، نوعــی پیــام ارتباطــی 
اســت کــه بــا مجموعــه مفاهیــم مکتــوب - غیــر آوازی 
و غیــر نمایشــی- در قالــب جمــالت بــه گــوش شــنونده 

می رســد )میرزایــی، 139۰: 5، 22 و 97(.
ــی  ــف اجتماع ــک از وظای ــر ی ــن، ه ــق همچنی محق
وســایل ارتبــاط جمعــی را از دیــدگاه روژه کلــوس 
)جــدول شــماره ۴( بــه عنــوان یــک »مقولــه« در نظــر 
ــده  ــه برآم ــت ثانوی ــا دالل ــی ی ــای ضمن ــرد و معن می گی
ــار  ــه عنــوان واحــد متــن، معی از جمــالت ادا شــده را ب

تصمیم گیــری قــرار می دهــد.
قابلیــت اعتمــاد یــا روایــی)3( در روش تحلیــل محتوا، 
ــت های  ــه برداش ــرا ک ــت؛ چ ــؤال اس ــورد س ــیار م بس
ــدی  ــگام طبقه بن ــذاران در هن ــان و کدگ ــی محقق ذهن
ــه  ــان ب ــذارد. محقق ــر می گ ــن، ارزشــیابی تأثی و همچنی
منظــور حــذف ایــن تأثیــر، کوشــش می کننــد تــا متــن 
مــورد مطالعــه را پــس از طبقه بنــدی و ارزشــیابی، 
ــدی و  ــر، طبقه بن ــذاران دیگ ــیله کدگ ــه وس ــددا ب مج
ــج  ــاد، نتای ــت زی ــورت مطابق ــد و در ص ــیابی کنن ارزش
تحلیل هــای کدگــذاران را بپذیرنــد )رفیــع  پــور، 1385: 
ــبه  ــور محاس ــه منظ ــق ب ــا، محق ــن مبن ــر ای 1۴3(؛ ب
ــه، ده  ــذاری اولی ــس از کدگ ــاد، پ ــت اعتم ــب قابلی ضری
ــذار،  ــیله دو کدگ ــه وس ــوارد را ب ــد از کل م )1۰( درص
ــه  ــب ب ــن ضری ــه میانگی ــرد ک ــذاری ک ــددا کدگ مج

ــود.  ــول ب ــل قب ــر ۰/83 و قاب ــده براب دســت آم
تعریف های عملیاتی

مطالــب:  موضوعــی  طبقه بنــدی  الــف( 
Program . -1

Item . -2
 Reliability . -3

ــر  ــب زی ــه ترتی ــه را ب ــب برنام ــوع مطال ــق، موض محق
می کنــد: کدگــذاری 

ــی:  ــونت های سیاس ــاع، خش ــی، دف 1- نظام
ــری و  ــه درگی ــوط ب ــب مرب ــا و مطال ــی رویداده تمام
مقابلــه پیشــگیرانه ایــران و دیگــر کشــورها با کشــورها و 
ــی،  ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــای متخاصــم داخل گروه ه
آمــوزش و بازآمــوزی نیروهــای نظامــی و انتظامــی، 
رزمایش هــا و عملیــات جاسوســی، جنــگ داخلــی 
عملیــات  و  بمب گــذاری  تظاهــرات خشــونت آمیز،  و 
ــی از  ــی، رونمای ــرور فیزیک ــی، ت ــاری، هواپیماربای انتح
ــوارد مرتبــط. ــن دســتاوردهای نظامــی و دیگــر م آخری

تمامــی رویدادهــا و  2- سیاســت خارجــی: 
ــر  ــا دیگ ــران ب ــی ای ــط سیاس ــه رواب ــوط ب ــب مرب مطال
ــرات و  ــر، مذاک ــا یکدیگ ــورها ب ــر کش ــورها و دیگ کش
و  منطقــه ای  عهدنامه هــای  و  تفاهم نامه هــا  امضــای 
بین المللــی دو یــا چندجانبــه، عضویــت در ســازمان های 

ــط. ــوارد مرتب ــر م ــی و دیگ ــه ای و بین الملل منطق
و  رویدادهــا  تمامــی  داخلــی:  سیاســت   -3
ــور،  ــی کش ــی داخل ــور سیاس ــه ام ــوط ب ــب مرب مطال
انتخابــات، نصــب  اظهــار نظرهــای حکومت مــردان، 
و عــزل، رأی اعتمــاد و ســؤال و اســتیضاح اعضــای 
بــه  مــردم  دعــوت  دولت مــردان،  ســایر  و  کابینــه 
حضــور در راهپیمایی هــای ســاالنه -روز قــدس و 22 
ــزاری  ــده، برگ ــی نش ــبت های پیش بین ــن- و مناس بهم
جلســه های ســخنرانی و مناظــره، عملکــرد سیاســی 
دولــت، توســعه سیاســی، نقــد مواضــع جناح هــای 
ــی  ــون اساس ــوب قان ــه در چارچ ــی ک ــف سیاس مختل
جمهــوری اســالمی فعالیــت می کننــد و نیــز نقــد 
ــه  ــم ک ــای متخاص ــد و دولت ه ــای معان ــع گروه ه مواض
ــتور کار  ــالمی را در دس ــوری اس ــام جمه ــف نظ تضعی

ــط. ــوارد مرتب ــر م ــد و دیگ دارن
4- امــور اقتصــادی، تجــاری، بازرگانــی: 
تمامــی رویدادهــا و مطالــب مربــوط بــه امــور اقتصــادی، 
تجــارت و بازرگانــی داخلــی و خارجــی کشــور، عملکــرد 
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اقتصــادی دولــت، صنایــع و شــرکت های عمومــی، 
مالیــات،  و  درآمــد  تعاونــی،  و  خصوصــی  دولتــی، 
ــورم و رکــود، قوانیــن و  بدهــکاری و چــک برگشــتی، ت
ــای  ــب و کار، اتاق ه ــای کس ــه فض ــوط ب ــررات مرب مق
و  بانک هــا  معــدن،  و  صنعــت  بازرگانــی،  اصنــاف، 
ــروش  ــد و ف ــرخ خری ــادار، ن ــورس و اوراق به ــا، ب بیمه ه
و اجــاره مســکن، طــال، ارز و فلــزات گران بهــا، خدمــات 
گردشــگری و حمــل و نقــل جــاده ای، ریلــی، دریایــی و 

ــط. ــوارد مرتب ــر م ــی و دیگ هوای
تمامــی  پزشــکی:  بهداشــت،  علــوم،   -5
رویدادهــا و مطالــب مربــوط بــه آخریــن اختراع هــا 
ــوم  ــای عل ــات در حوزه ه ــج تحقیق ــافات و نتای و اکتش
ــور پزشــکی، بهداشــت  ــی و مهندســی و ام ــی، فن تجرب
ــت در  ــرد دول ــم و روان، عملک ــالمت جس ــان، س و درم
حــوزه علــوم و فنــون، بهداشــت و درمــان و دیگــر مــوارد 

ــط. مرتب
و  رویدادهــا  تمامــی  آموزشــی:  امــور   -6
ــدارس،  ــی م ــای آموزش ــه فعالیت ه ــوط ب ــب مرب مطال
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی و فنــی و حرفــه ای، 
ــم  ــام تعلی ــان نظ ــران و کارشناس ــای مدی ــار نظره اظه
ــر  ــوزش و دیگ ــوزه آم ــت در ح ــرد دول ــت، عملک و تربی

ــط. ــوارد مرتب م
رویدادهــا  تمامــی  اتفاقــات:  و  حــوادث   -7
ماننــد:  طبیعــی،  حــوادث  بــه  مربــوط  مطالــب  و 
ســیل، زلزلــه، رانــش زمیــن و نیــز حــوادث غیــر 
و تصادفــات  انفجــار، آتش ســوزی  ماننــد:  طبیعــی، 
ــای  ــه ج ــی ب ــی و مال ــارت های جان ــه خس ــی ک  رانندگ

می گذارند.
ــم: تمامــی رویدادهــا و  ــی، جرائ ــور قضای 8- ام
ــا  ــه، دادگاه ه ــوه قضائی ــرد ق ــه عملک ــوط ب ــب مرب مطال
و جرائــم غیــر سیاســی، ســازمان های وابســته بــه 
ــه  ــه جنب ــی ک ــن و آئین نامه های ــا، قوانی ــتگاه قض دس
ــط. ــوارد مرتب ــر م ــد و دیگ ــادی ندارن ــی و اقتص سیاس

9- انــرژی، آب و هــوا، محیــط زیســت: تمامــی 

1- 1. بــرای مطالعــه متــن کامــل منشــور حقــوق شــهروندی نــگاه کنیــد بــه: وبــگاه رســمی دفتــر هیئــت دولــت جمهــوری اســامی ایــران 
.pdf.865_4189/30/9/http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1395  :به نشــانی

رویدادهــا و مطالــب مربــوط بــه نفــت، گاز، انــرژی 
هســته ای و دیگــر انرژی هــای نوپدیــد، اســتخراج و 
ــی و مصــرف بهینــه  اکتشــاف نفــت و گاز، صرفه جوی
ــد:  ــی، مانن ــع طبیع ــرق، حفاظــت از مناب ــت، گاز و ب نف
آب و خــاک و گونه هــای نــادر جانــوری و گیاهــی، 

ــط. ــوارد مرتب ــر م ــوا و دیگ ــت آب و ه وضعی
10- حقــوق شــهروندی: تمامــی رویدادهــا و 
مطالــب مربــوط بــه »حقــوق ملــت« در قانــون اساســی 
جمهــوری اســالمی ایــران، ماننــد: حــق حیــات، ســالمت 
و کیفیــت زندگــی، حــق مشــارکت در تعیین سرنوشــت، 
حــق اداره شایســته و حســن تدبیــر، حــق آزادی اندیشــه 
و بیــان، حــق دسترســی بــه اطالعــات، حــق دسترســی 
بــه فضــای مجــازی، حــق حریــم خصوصــی، حــق 
ــت  ــت، اقام ــق تابعی ــی، ح ــع و راهپیمای ــکل، تجم تش
ــورداری از  ــکیل و برخ ــق تش ــد، ح ــت و آم و آزادی رف
خانــواده، حــق برخــورداری از دادخواهــی عادالنــه، حــق 
اقتصــاد شــفاف و رقابتــی، حــق مســکن، حــق مالکیــت، 
حــق اشــتغال و کار شایســته، حــق رفــاه و تأمیــن 
اجتماعــی، حــق دسترســی و مشــارکت فرهنگــی، 
حــق آمــوزش و پژوهــش، حــق محیــط زیســت ســالم 
ــی  ــدار مل ــت و اقت ــح، امنی ــق صل ــدار، ح ــعه پای و توس
ــور  ــل در »منش ــه تفصی ــه ب ــط ک ــوارد مرتب ــر م و دیگ
جمهــوری  دولــت   )1395( شــهروندی)1(«  حقــوق 

ــده اســت. ــران آم اســالمی ای
11- ورزشــی: تمامــی رویدادهــا و مطالــب مربــوط 
بــه ورزش قهرمانــی و همگانــی، وزارت ورزش و جوانــان، 
ــیون های  ــک، فدراس ــک و پارالمپی ــی المپی ــه مل کمیت

ورزشــی و دیگــر مــوارد مرتبــط.
تمامــی  ســرگرمی:  هنــر،  فرهنــگ،   -12
نقــد  و  مطالعــه  بــه  مربــوط  مطالــب  و  رویدادهــا 
برنامه هــای صــدا و ســیما، ســینما و تئاتــر، کتــاب 
ــای  ــت و فض ــواره، اینترن ــیقی، ماه ــات، موس و مطبوع
ــتانی و  ــات داس ــعر و ادبی ــا، ش ــای زیب ــازی، هنره مج

دیگــر مــوارد مرتبــط.
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تمامــی  زیربنایــی:  امــور  و  توســعه   -13
ــی  ــای عمران ــه فعالیت ه ــوط ب ــب مرب ــا و مطال رویداده
ســد،  ســاختن  ماننــد:  زیرســاخت ها،  گســترش  و 
درمانــی،  مراکــز  و  بیمارســتان ها  از  بهره بــرداری 
مــدارس و دانشــگاه ها، مســکن، جاده هــا و راه هــای 
مواصالتــی، مکان هــای فرهنگــی و هنــری، خطــوط 
ــن  ــز تلف ــی، مراک ــی و هوای ــای دریای ــی و کریدوره ریل
ــوژی اطالعــات و  ــت و همــراه، زیرســاخت های تکنول ثاب

ــط. ــوارد مرتب ــر م ــات)1( و دیگ ارتباط
14- امــور دینــی و مذهبــی: تمامــی رویدادهــا و 
مطالــب مربــوط بــه اصــول، ارزش هــا، احــکام و مفاهیــم 
دینــی و مذهبــی، برگــزاری آئین هــا و مراســم و دیگــر 

مــوارد مرتبــط.
ــا و  ــته از رویداده ــه(: آن دس ــایر )متفرق 15- س
ــاال،  ــه ب ــای چهارده گان ــوان در مقوله ه ــه نت ــب ک مطال

کدگــذاری کــرد. 
ــب:  ــری مطال ــای خب ــدی ارزش ه ب( طبقه بن
همــواره »بــرای تشــخیص این کــه چــه رویــداد خــاص، 
ارزش تهیــه گــزارش دارد؛ احتیــاج بــه معیارهــای 
ــع را  ــوان وقای ــا بت ــا کمــک آن ه مشــخص اســت کــه ب
ارزشــیابی و گــزارش جامــع از آن وقایــع بــرای مخاطــب، 
تهیــه کــرد. ارزش هــای خبــری همــان معیارهــا هســتند 
کــه گاه بــه تنهایــی و گاه بــا ترکیــب بــا یکدیگــر، یــک 
ــود  ــت خ ــه در ماهی ــد و البت ــد می آورن ــداد را پدی روی
ــد« )بدیعــی و قنــدی، 1393: 2۰(.  ــداد وجــود دارن روی
ــش  ــته را در گزین ــری برجس ــای خب ــق، ارزش ه محق
ــد: ــذاری می کن ــر کدگ ــب زی ــه ترتی ــه ب ــب برنام مطال

ــا درگیــری(؛ 2.  1. برخــورد )اختــالف، کشــمکش ی
ــری؛  ــب؛ ۴. دربرگی ــگفتی، عجی ــتثنا، ش ــهرت؛ 3. اس ش
ــری؛ 7.  ــب + دربرگی ــری؛ 6. عجی ــورد + دربرگی 5. برخ
شــهرت + دربرگیــری؛ 8. شــهرت + برخــورد؛ 9. شــهرت 
ــری؛ 11.  ــورد + دربرگی ــهرت + برخ ــب؛ 1۰. ش + عجی
شــهرت + عجیــب + دربرگیــری؛ 12. مــورد نــدارد 

ــری(. ــدون ارزش خب )ب
ج( طبقه بنــدی عناصــر خبــری مطالــب: 

 ICT: Information and Communications Technology . -1

کمــک  خبرنــگاران  بــه  خبــری  عناصــر  شــناخت 
ــد از  ــر، بتوانن ــم خب ــگارش و تنظی ــل از ن ــد قب می کن
ــد.  ــتفاده کنن ــر اس ــو مؤث ــه نح ــار ب ــات در اختی اطالع
ــن آگاهــی و شــناخت، مشــخص می کننــد  ــا ای آن هــا ب
کــدام یــک از اطالعــات و آگاهی هــای بــه دســت آمــده، 
ــر دارد و  ــت کم ت ــک، اهمی ــدام ی ــتر و ک ــت بیش اهمی
بهتریــن زاویــه کــه می تــوان خبــر نوشــت؛ کــدام اســت 
)بدیعــی و قنــدی، 1393: 29(. محقــق، عناصــر خبــری 
برجســته را در تنظیــم مطالــب برنامــه بــه ترتیــب زیــر 

کدگــذاری می کنــد:
1. چــه کســی )کــه(؟ 2. چــه چیــزی )چــه(؟ 3. چــه 

وقــت )کــی(؟ ۴. کجا؟

مطالعه یافته ها
ــوای  ــاختار و محت ــناخت س ــور ش ــه منظ ــق ب محق
ــب  ــی مطال ــی ســالم، تمام ــه جــوان ایران ــب برنام مطال
نمونــه برنامه هــا را بــا توجــه بــه دســتورالعمل تحقیــق، 
مطلــب   1۰32 مجمــوع  از  کــه  کــرد  کدگــذاری 
ــاه  ــر م ــک ه ــه تکفی ــوارد ب ــداد م ــذاری شــده، تع کدگ
بــه ایــن شــرح اســت: مهــر مــاه 2۴1 مطلــب، آبــان مــاه 

ــب. ــاه ۴15 مطل ــب و آذر م 376 مطل
ــرح  ــش های مط ــه پرس ــمت، ب ــن قس ــق در ای محق

ــد: ــخ می ده ــده پاس ش
1- ســاختار موضوعــی مطالــب برنامــه در دوره 

مطالعــه چگونــه اســت؟
جــدول شــماره 8، تعــداد و درصــد فراوانــی مطالــب 
برنامــه جــوان ایرانــی ســالم را بــه تفکیــک طبقه بنــدی 
ــای  ــر مبن ــه ب ــد ک ــه نشــان می ده ــی پانزده گان موضوع
داده هــای آن، از کل 1۰32 مطلــب، 225 مطلــب یــا 
ــی  ــب اقتصــادی، تجــاری و بازرگان ــه مطال 22 درصــد ب
ــه  ــد را ب ــترین درص ــه بیش ــت ک ــه اس ــاص یافت اختص

ــد. ــاص می ده ــود اختص خ
همچنیــن، 2۰5 مطلــب یــا 2۰ درصــد بــه مطالــب 
ــوا،  ــع آب و ه ــی وض ــزارش و پیش بین ــه گ ــوط ب مرب
133 مطلــب یــا 13 درصــد بــه طــرح موضــوع بحــث و 
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جدول 8. تعداد و درصد فراوانی مطالب برنامه جوان ایرانی سالم به تفکیک طبقه بندی موضوعی پانزده گانه
جمعآذرآبانمهرموضوع

نظامی، دفاع، خشونت های سیاسی1
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

9
%28
%۴

1۰
%31
%3

13
%۴1
%3

32
1۰۰
%3

سیاست خارجی2
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

2
%17
%1

۴
%33
%1

6
%5۰
%2

12
1۰۰
%1

سیاست داخلی3
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

3
%9
%1

11
%32
%3

2۰
%59
%5

3۴
1۰۰
%3

امور اقتصادی، تجاری، بازرگانی۴
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

۴۴
%2۰
%18

86
%38
%23

95
%۴2
%23

225
1۰۰
%22

علوم، بهداشت، پزشکی5
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

13
%5۰
%5

۴
%15
%1

9
%35
%2

26
1۰۰
%3

امور آموزشی6
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

2۰
%۴۰
%8

15
%3۰
%۴

15
%3۰
%۴

5۰
1۰۰
%5

حوادث و اتفاقات7
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

۴
%57
%2

1
%1۴
≈۰

2
%29
≈۰

7
1۰۰
≈۰

امور قضایی، جرائم8
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

۴
%57
%2

2
%29
%1

1
%1۴
≈۰

7
1۰۰
≈۰

انرژی، آب و هوا، محیط زیست9
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

29
%1۴
%12

71
%35
%19

1۰5
%51
%25

2۰5
1۰۰
%2۰

حقوق شهروندی1۰
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

25
%28
%1۰

39
%۴۴
%1۰

25
%28
%6

89
1۰۰
%9

ورزشی11
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

21
%21
%9

27
%27
%7

51
%52
%12

99
1۰۰
%1۰

فرهنگ، هنر، سرگرمی12
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

32
%2۴
%13

6۰
%۴5
%16

۴1
%31
%1۰

133
1۰۰
%13

توسعه و امور زیربنایی13
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

7
%33
%3

12
%57
%3

2
%1۰
≈۰

21
1۰۰
%2

امور دینی و مذهبی1۴
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

11
%21
%5

18
%3۴
%5

2۴
%۴5
%6

53
1۰۰
%5

سایر )متفرقه(15
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

17
%۴۴
%7

16
%۴1
%۴

6
%15
%2

39
1۰۰
%۴

جمع
تعداد
درصد

2۴1
%2۴

376
%36

۴15
%۴۰

1۰32
1۰۰



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ــان 1399 ــماره 51، آب ــتم، ش ــال هش س 31

mediamgt.ir

ــا  ــی آیتم ه ــز معرف ــه و نی ــی و روزان ــش های هفتگ پرس
و راه هــای مختلــف تمــاس بــا برنامــه -و نــه تبلیــغ ســایر 
ــب  ــه مطال ــد ب ــا 1۰ درص ــب ی ــا- و 99 مطل برنامه ه

ــد. ورزشــی، تعلــق دارن
ــهروندی، 9 درصــد  ــوق ش ــه حق ــوط ب ــب مرب مطال
ــه  ــتند؛ ب ــب هس ــر 89 مطل ــه و براب ــب برنام کل مطال
ــی  ــوان ایران ــه ج ــم برنام ــنونده دائ ــر، ش ــارت دیگ عب
ســالم در پاییــز 97، ســه چهــارم یــا 75 درصــد مطالــب 
برنامــه را در یکــی از پنــج مقولــه اقتصــادی، آب و 
هــوا، فرهنگــی، ورزشــی و حقــوق شــهروندی، دریافــت 
چیــزی  موضوعــی،  مقوله هــای  ســایر  و  می کنــد 
 بیــش از یــک چهــارم یــا 25 درصــد مطالــب برنامــه را 

دربرنمی گیرند.
ــر روی  ــمیرنف)1( ب ــرف اس ــون کولموگ ــرای آزم اج
داده هــای جــدول نشــان می دهــد؛ توزیــع فراوانــی 
برنامه هــای  نمونــه  در  پانزده گانــه  موضوع هــای 
ــده  ــن  ش ــطح تعیی ــه س ــه ب ــا توج ــه، ب ــورد مطالع م
ــق  ــن رو، محق ــت)3( و از ای ــال)2( اس ــد(، نرم )95 درص
ــه)۴(،  ــس یک طرف ــل واریان ــون تحلی ــتفاده از آزم ــا اس ب
ــب آن هــا  احتمــال تفــاوت معنــادار بیــن موضــوع مطال
ــود«  ــت از »نب ــه، حکای ــه نتیج ــد ک ــه می کن را مطالع
تفــاوت معنــادار دارد)5(؛ بــه عبــارت دیگــر، تفــاوت 
ــی  ــوان ایران ــه ج ــب برنام ــوع مطال ــن موض ــادار بی معن
ســالم در دوره مــورد مطالعــه وجــود نــدارد و برنامــه در 
نحــوه گزینــش مطالــب از ســاختار موضوعــی مشــخص، 

می کنــد. پیــروی 
می دهنــد؛  نشــان  داده هــا  کــه  طــور  همــان 
ــاد  ــب -از زی ــه ترتی ــه، ب ــب برنام ــز از مطال حجــم ناچی
ــی و  ــور آموزش ــه ام ــوط ب ــب مرب ــه مطال ــم- ب ــه ک ب
ــونت های  ــی و خش ــد(، نظام ــی )5 درص ــی و مذهب دین
سیاســی، سیاســت داخلــی و علــوم، بهداشــت و پزشــکی 
)3 درصــد(، توســعه و امــور زیربنایــی )2 درصــد( و 

Kolmogorov- Smirnov Test . -1
2- 2. »وقتی سطح توزیع داده ها نرمال )Normal( است که سطح معناداری آنها بیشتر از 0/05 باشد.« )غیاثوند، 1395: 120)

 Sig.= 0.2 ˃ P= 0.05 . -3
One Way ANOVA . -4

 F= 0.857 ، Sig.= 0.432 ˃ 0.05 . -5

ــه از  ــاص دارد ک ــد( اختص ــی )1 درص ــت خارج سیاس
ــز  ــم ناچی ــن حج ــران، »ای ــی صاحب نظ ــدگاه برخ دی
ــوزش،  ــه آم ــوط ب ــب مرب ــژه در مطال ــه وی ــب، ب از مطال
بهداشــت و توســعه، متناســب بــا الزامــات پوشــش 
ــعه  ــال توس ــور درح ــک کش ــانه ای در ی ــری و رس خب

ماننــد ایــران نیســت )بدیعــی، 1377: 26(.
2- ارزش هــای خبــری برجســته در گزینــش مطالب 

برنامــه در دوره مــورد مطالعــه کــدام اســت؟
جــدول شــماره 9، تعــداد و درصــد فراوانــی مطالــب 
برنامــه جــوان ایرانــی ســالم را بــه تفکیــک طبقه بنــدی 
ــر  ــه ب ــری نشــان می دهــد ک ــه خب ــای یازده گان ارزش ه
مبنــای داده هــای آن، از کل 1۰32 مطلــب، 559 مطلــب 
ــا ۴6  ــب ی ــری و ۴73 مطل ــب خب ــا 5۴ درصــد، مطال ی

درصــد، مطالــب غیــر خبــری هســتند.
خبــری،  مطالــب  درصــد   5۴ از  همچنیــن، 
ــن مرتبــه  رویدادهــای حــاوی ارزش دربرگیــری، باالتری
ــی شــهرت  ــاوی ارزش ترکیب ــای ح ــد و رویداده را دارن
+ برخــورد در مرتبــه دوم، رویدادهــای حــاوی ارزش 
ــا  ــوم و ب ــه س ــری در مرتب ــورد + دربرگی ــی برخ ترکیب
فاصلــه انــدک، رویدادهــای حــاوی ارزش شــهرت و نیــز 
ــه طــور  حــاوی ارزش ترکیبــی شــهرت + دربرگیــری، ب
ــارت  ــه عب ــد؛ ب ــرار دارن ــارم ق ــه چه ــترک، در مرتب مش
ارزش  حــاوی  خبــری  مطالــب  درصــد   15 دیگــر، 
دربرگیــری، بــدون ترکیــب بــا ســایر ارزش هــا هســتند و 
ــا ارزش برخــورد، 8 درصــد  ترکیــب ارزش دربرگیــری ب
و بــا ارزش شــهرت، 7 درصــد و در مجمــوع، 3۰ درصــد 

ــد. ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــری را ب ــب خب مطال
ــه گانه  ــب س ــز ترکی ــری نی ــب خب ــد مطال 5 درص
هســتند.  دربرگیــری   + برخــورد   + شــهرت  ارزش 
ــی  ــه تنهای ــه ب ــهرت، چ ــاوی ارزش ش ــای ح رویداده
ــا دیگــر ارزش هــا، در مجمــوع 2۴ درصــد  یــا ترکیــب ب
مطالــب خبــری را تشــکیل می دهنــد. مطالعــه داده هــای 
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جدول 9. تعداد و درصد فراوانی مطالب برنامه جوان ایرانی سالم به تفکیک طبقه بندی ارزش های خبری برجسته

جمعآذرآبانمهرارزش خبری

برخورد1
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

1۰
% 91
% ۴

1
% 9
≈۰

۰
۰
۰

11
1۰۰
% 1

شهرت2
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

23
% 31
% 1۰

27
% 36
% 7

25
% 33
% 6

75
1۰۰
% 7

عجیب و استثنا3
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

2
% ۴۰
% 1

1
% 2۰
≈۰

2
% ۴۰
≈۰

5
1۰۰
≈۰

دربرگیری۴
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

37
% 2۴
% 15

39
% 26
% 1۰

76
% 5۰
% 18

152
1۰۰
% 15

برخورد + دربرگیری5
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

3۰
% 37
% 12

25
% 3۰
% 7

27
% 33
% 7

82
1۰۰
% 8

عجیب + دربرگیری6
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

۰
۰
۰

1
% 25
≈۰

3
% 75
% 1

۴
1۰۰
≈۰

شهرت + دربرگیری7
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

2۰
% 28
% 8

3۰
% ۴2
% 8

21
% 3۰
% 5

71
1۰۰
% 7

شهرت + برخورد8
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

31
% 32
% 13

36
% 37
% 1۰

31
% 31
% 7

98
1۰۰
% 1۰

شهرت + عجیب9
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

۴
% ۴۰
% 2

3
% 3۰
% 1

3
% 3۰
% 1

1۰
1۰۰
% 1

شهرت + برخورد + دربرگیری1۰
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

7
% 15
% 3

21
% ۴5
% 6

19
% ۴۰
% 5

۴7
1۰۰
% 5

شهرت + عجیب + دربرگیری11
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

۰
۰
۰

2
% 5۰
% 17

2
% 5۰
≈۰

۴
1۰۰
≈۰

مورد ندارد )بدون ارزش خبری(12
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

77
% 16
% 32

19۰
% ۴۰
% 5۰

2۰6
% ۴۴
% 5۰

۴73
1۰۰
% ۴6

جمع
تعداد
درصد

241
%24

376
%36

415
%40

1032
100
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ــای  ــی ارزش ه ــع فراوان ــد؛ توزی ــان می ده ــدول نش ج
یازده گانــه خبــری در نمونــه برنامه هــای مــورد مطالعــه، 
بــا توجــه بــه ســطح تعییــن شــده )95 درصــد(، نرمــال 

است)1(.
ــن  ــر ای ــمیرنف ب ــرف اس ــون کولموگ ــرای آزم اج
ــا  ــق ب ــن رو، محق ــد و از ای ــد می  زن ــر تأیی ــه، مه نکت
اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه، 
احتمــال تفــاوت معنــادار بیــن ارزش هــای خبــری 
ــه  ــد ک ــه می کن ــه را مطالع ــب برنام ــته در مطال برجس
نتیجــه، حکایــت از »نبــود« تفــاوت معنــادار دارد)2(؛ بــه 
عبــارت دیگــر، تفــاوت معنــادار بیــن ارزش هــای خبــری 
ــالم در  ــی س ــوان ایران ــه ج ــب برنام ــته در مطال برجس
ــوه  ــه در نح ــدارد و برنام ــود ن ــه وج ــورد مطالع دوره م
ــخص در  ــوی مش ــک الگ ــری از ی ــب خب ــش مطال گزین

ــد. ــروی می کن ــا، پی ــاختن ارزش ه ــته س برجس
می دهنــد؛  نشــان  داده هــا  کــه  طــور  همــان 
رویدادهــای حــاوی ارزش دربرگیــری، حــاوی ارزش 
شــهرت )شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی( و نیــز حــاوی 
ارزش برخــورد، بــه ترتیــب، چــه بــه تنهایــی یــا ترکیــب 
ــروه  ــرای گ ــت را ب ــا، بیشــترین اهمی ــر ارزش ه ــا دیگ ب

برنامه ســاز دارنــد.
ــه از  ــن زمین ــد در ای ــاز نبای ــروه برنامه س ــه گ البت

ــد: ــت کن ــم، غفل ــه مه ــه نکت س
نخســت، »اگــر یــک رویــداد بــه طــور مطلــق 
ــاص،  ــی خ ــاط جمع ــیله ارتب ــانه و وس ــک رس ــرای ی ب
ــانه و  ــرای رس ــت ب ــن اس ــری دارد؛ ممک ارزش دربرگی
وســیله ارتبــاط جمعــی دیگــر، بــه طــور نســبی، ارزش 
ــدی، 1393:  ــی و قن ــد« )بدیع ــته باش ــری داش دربرگی
ــه  ــه ب ــا توج ــاز ب ــروه برنامه س ــر گ ــن رو، ه 21(؛ از ای
ــد  ــر بای ــورد نظ ــب م ــوع و مخاط ــازمان متب ــی س مش
نحــوه اســتفاده و برجســته ســاختن ایــن ارزش خبــری 

ــد. ــیابی کن را ارزش
دوم، »توجــه بــه ارزش شــهرت، ناشــی از یــک 

Sig.= 0.2 ˃ P= 0.05 . -1
05/F= 0.317  ،Sig.= 0.73 ˃ 0 .  -2

Protocal Journalism . -3
Say Stories . -4

ســابقه تاریخــی، نــه تنهــا در حرفــه روزنامه نــگاری 
بلکــه در فرهنــگ عمومــی جامعــه  برنامه ســازی  و 
شــخصیت ها  کــردار  و  گفتــار  بــه  توجــه  ماســت. 
ــگاران  ــه روزنامه ن ــورد توج ــخ، م ــول تاری ــواره در ط هم
ــرای آن هــا،  ــوده اســت. خبــر ب ــی ب و برنامه ســازان ایران
ــک شــخص مشــهور  ــه از ی ــرداری اســت ک ــار و ک گفت
ــه  ــخاص، ب ــام اش ــاختن ن ــته س ــد. برجس ــر زده باش س
روزنامه نــگاری  خصوصیــات  از  افراط گونــه  صــورت 
ــرای  ــات ب ــه تبلیغ تشــریفاتی)3( اســت کــه بیشــتر جنب
ــم  ــر نگویی ــی، 1377: 3۰( و اگ ــخاص دارد« )بدیع اش

هیــچ، کــه کم تــر آورده ای بــرای مخاطــب دارد.
ســوم، »هجــوم و وفــور ارزش برخــورد، بــه ویــژه در 
ــدا  ــه ارزش ج ــی ب ــه حت ــی)۴( ک ــای کالم ــب خبره قال
ــا  ــداد ی ــا، روی ــت در آن ه ــرگ از درخ ــک ب ــدن ی ش
تحــول خــاص اتفــاق نمی افتــد؛ پیامــدی جــز گســترش 
ــدن از رویدادهــا و موضوع هــای  ــل مان ــو و غاف بگومگ
اصلــی، ســرگرم کــردن مخاطــب بــا جدل هــای کالمــی 
بی حاصــل و در نهایــت، خســتگی« از شــنیدن و در 
صــورت شــنیدن، بی اعتمــادی بــه مطالــب برنامــه 

نــدارد )قاضــی زاده، 138۴: 126(.
داده هــای ایــن مطالعــه، ضــرورت توجــه بــه ماهیــت 
و نحــوه گزینــش ارزش هــای خبــری مطالــب و شــناخت 
و پیش بینــی نتایــج مثبــت و پیامدهــای منفــی آن 
ــی  ــه صبحگاه ــک »برنام ــه ی ــتیابی ب ــیر دس را در مس

ــد. ــزد می کن ــوب« گوش مطل
ــب  ــم مطال ــته در تنظی ــری برجس ــر خب 3- عناص

ــت؟ ــدام اس ــه ک ــورد مطالع ــه در دوره م برنام
جــدول شــماره 1۰، تعــدا و درصــد فراوانــی مطالــب 
برنامــه جــوان ایرانــی ســالم را بــه تفکیــک طبقه بنــدی 
ــه بــر  ــد ک ــه خبــری نشــان می ده عناصــر چهارگان
مبنــای داده هــای آن، از کل 1۰32 مطلــب، تنظیــم 
7۴1 مطلــب یــا 72 درصــد بــر حــول محــور چــه شــد 
ــا 36۰  ــت ب ــه گف ــد و ک ــا 37 درص ــب ی ــا 381 مطل ب

تحلیل محتوای مطالب برنامه صبحگاهی »جوان ایرانی سالم« رادیو جوان
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جدول 1۰. تعداد و درصد فراوانی مطالب برنامه جوان ایرانی سالم به تفکیک طبقه بندی عناصر خبری برجسته
جمعآذرآبانمهرعنصر خبری

چه کسی )که(؟1
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

83
%23
%3۴

1۴1
%39
%37

136
%38
%33

36۰
1۰۰
%35

چه چیزی )چه(؟2
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

1۰5
%28
%۴۴

13۰
%3۴
%35

1۴6
%38
%35

381
1۰۰
%37

چه وقت )کی(؟3
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

17
%16
%7

۴7
%۴5
%12

۴۰
%39
%1۰

1۰۴
1۰۰
%1۰

کجا؟ ۴
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

36
%19
%15

58
%31
%16

93
%5۰
%22

187
1۰۰
%18

جمع
تعداد
درصد

241
%24

376
%36

415
%40

1032
100

ــا 28  ــب ی ــم 291 مطل ــد و تنظی ــا 35 درص ــب ی مطل
ــا 18  ــب ی ــا 187 مطل ــا ب ــول محورکج ــر ح ــد ب درص
ــد،  ــا 1۰ درص ــب ی ــا 1۰۴ مطل ــت ب ــه وق ــد و چ درص

ــه اســت. شــکل گرفت
اجــرای آزمــون کولموگــرف اســمیرنف بــر روی 
داده هــای جــدول نشــان می دهــد؛ توزیــع فراوانــی 
عناصــر چهارگانــه در نمونــه برنامه هــای مــورد مطالعــه، 
بــا توجــه بــه ســطح تعییــن شــده )95 درصــد(، نرمــال 
ــون  ــتفاده از آزم ــا اس ــق ب ــن رو، محق ــت)1( و از ای اس
تحلیــل واریانــس یــک طرفــه، احتمــال تفــاوت معنــادار 
ــه را  ــب برنام ــته در مطال ــری برجس ــر خب ــن عناص بی
مطالعــه می کنــد کــه نتیجــه، حکایــت از »نبــود« 
ــاوت  ــر، تف ــارت دیگ ــه عب ــادار دارد)2(؛ ب ــاوت معن تف
معنــادار بیــن عناصــر خبــری برجســته در مطالــب 
ــه  ــورد مطالع ــالم در دوره م ــی س ــوان ایران ــه ج برنام
وجــود نــدارد و برنامــه در نحــوه تنظیــم مطالــب از یــک 
الگــوی مشــخص در برجســته ســاختن عناصــر خبــری، 

پیــروی می کنــد.
شــنونده دائــم برنامــه جــوان ایرانــی ســالم در 
پاییــز )1397(، بیشــتر شــنونده آن دســته مطالــب 

  Sig.= 0.2 ˃ P= 0.05 . -1
05/F=0.988 ، Sig.= 0.409 ˃ 0 .  -2

اســت کــه از چــه شــد و کــه گفــت، می گوینــد و 
اصــال از تحلیــل و بیــان چــرا و چگونــه رویدادهــا اکــراه 
دارنــد؛ حــال آن کــه بــه تناســب زمــان پخــش برنامــه، 
ــت و  ــداد گف ــک روی ــروز ی ــای ب ــد از پیش زمینه ه بای
همچنیــن، اطالعــات مناســب دربــاره رابطــه بیــن آن بــا 
زندگــی روزمــره فــرد مخاطــب، ارائــه داد تــا در هنــگام 
ــن  ــال ای ــد، اص ــود نپرس ــه از خ ــب برنام ــنیدن مطال ش
مطلــب، چــه ربطــی بــه مــن دارد؟ )فــون الروخ و بــوخ 
هلــس، 1387: 252(، توجــه بــه عناصــر چــرا و چگونــه 
ــب،  ــن مخاط ــاور را در ذه ــن ب ــب، ای ــم مطال در تنظی
بــه ویــژه شــنونده دائــم برنامــه بــه وجــود مــی آورد کــه 
رادیــو جــوان بــه مثابــه »عقــل مســتقل« می توانــد »بــه 
عنــوان ناظــر مطلــع و خردمنــد، شــنونده را از آنچــه بــر 
وی می گــذرد و آنچــه در پیــش اســت، آگاه ســازد و در 
نتیجــه، عامــل حضــور و مشــارکت وی باشــد؛ از طریــق 
ــده،  ــوان کنترل کنن ــه ت ــا ب ــش خطاه ــارت، در کاه نظ
ــب  ــط، مراق ــک راب ــوان ی ــه  عن ــد؛ و ب ــش کن ــای نق ایف
درجــه عصبیــت جامعــه باشــد و وســیله ای بــرای 
ــنیان راد، 138۴:  ــد« )محس ــمار آی ــه ش ــعه آن، ب توس

.)2۴6 -  2۴7
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جدول 11. تعداد و درصد فراوانی مطالب برنامه جوان ایرانی سالم به تفکیک طبقه بندی وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی
جمعآذرآبانمهروظیفه اجتماعی

اطاع
و

آگاهی

اخبار جاری روز
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

86
%23
%36

134
%36
%36

150
%41
%36

370
100
%36

اخبار عمومی
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

17
%40
%7

17
%40
%4

9
%20
%2

43
100
%4

پرورش

 پرورش احساسات 
و اندیشه ها

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

25
%29
%10

38
%44
%10

24
%27
%6

87
100
%8

پرورش عقاید
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

5
%22
%2

15
%65
%4

3
%13
%1

23
100
%2

پرورش حرفه ای
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

21
%32
%9

16
%25
%4

28
%43
%7

65
100
%6

بیان

استدالل
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

27
%13
%11

73
%36
%19

104
%51
%25

204
100
%20

معرفی فرهنگ و تمدن
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

5
%71
%2

2
%29
%1

0
0
0

7
100
%1

تشریح ایدئولوژی های 
جاری

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

3
%23
%1

8
%62
%2

2
%15
≈0

13
100
%1

اجبار

تبلیغات سیاسی
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

3
%60
%1

2
%40
%1

0
0
0

5
100
%1

تبلیغات تجاری
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

همبستگی اجتماعی
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

27
%17
%11

61
%39
%16

69
%44
%17

157
100
%15

سرگرمی
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

21
%37
%9

10
%17
%3

26
%46
%6

57
100
%6

درمان روانی
تعداد

درصد سطری
درصد ستونی

1
100
%1

0
0
0

0
0
0

1
100
≈0

جمع
تعداد
درصد

241
%24

376
%36

415
%40

1032
100
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ــای  ــی در آیتم ه ــف اجتماع ــام وظای ــوه انج ۴- نح
مختلــف برنامــه در دوره مــورد مطالعــه چگونــه اســت؟
جــدول شــماره 11، تعــداد و درصــد فراوانــی مطالب 
ــف  ــک وظای ــه تفکی ــالم را ب ــی س ــوان ایران ــه ج برنام
ــای  ــر مبن ــه ب ــد ک ــان می ده ــی نش ــه اجتماع هفتگان
داده هــای آن، از کل 1۰32 مطلــب، ۴13 مطلــب یــا 
۴۰ درصــد، بــه مقولــه اطــالع و آگاهــی اختصــاص دارد 
کــه بیشــترین تعــداد و درصــد فراوانــی مطالــب اســت.
همچنیــن، 22۴ مطلــب یــا 22 درصــد بــه مطالــب 
مربــوط بــه مقولــه بیــان، 175 مطلــب یــا 16 درصــد بــه 
مقولــه پــرورش و 157 مطلــب یــا 15 درصــد بــه مقولــه 
همبســتگی اجتماعــی، تعلــق دارد. مطالــب مربــوط 
ــوع، 7  ــی، در مجم ــان روان ــار و درم ــه ســرگرمی، اجب ب
ــر  ــد کــه براب ــب برنامــه را دربرمی گیرن درصــد کل مطال

62 مطلــب هســتند.
توزیــع فراوانــی وظایــف هفتگانــه اجتماعــی در 
نمونــه برنامه هــای مــورد مطالعــه، بــا توجــه بــه ســطح 
ــرای  ــت)1(. اج ــال نیس ــد(، نرم ــده )95 درص ــن ش تعیی
ــر  ــه، مه ــن نکت ــر ای ــمیرنف ب ــرف اس ــون کولموگ آزم
تأییــد می زنــد و از ایــن رو، محقــق بــا اســتفاده از 
آزمــون کروســکال والیــس)2(، احتمــال تفــاوت معنــادار 
ــای  ــی را در آیتم ه ــف اجتماع ــام وظای ــوه انج ــن نح بی
مختلــف برنامــه مطالعــه می کنــد کــه نتیجــه، حکایــت 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــادار دارد)3(؛ ب ــاوت معن ــود« تف از »نب
ــی  ــف اجتماع ــن نحــوه انجــام وظای ــادار بی ــاوت معن تف
ــه  ــورد مطالع ــه در دوره م ــف برنام ــای مختل در آیتم ه
ــخص در  ــوی مش ــک الگ ــه از ی ــدارد و برنام ــود ن وج

ــد. ــروی می کن ــی، پی ــف اجتماع ــام وظای ــوه انج نح
ــم؛  ــگاه کنی ــدول ن ــای ج ــه داده ه ــر ب ــر جزئی ت اگ
ــب  ــه ترتی ــب -ب ــد مطال ــش از 7۰ درص ــم بی درمی یابی
ــار جــاری روز از  ــه زیرمقوله هــای اخب ــه کــم- ب ــاد ب زی
ــان و  ــه بی ــتدالل از مقول ــی و اس ــالع و آگاه ــه اط مقول
ــن  ــد. ای ــق دارن ــی تعل ــتگی اجتماع ــه همبس ــز مقول نی
ــوان،  ــو ج ــی رادی ــه صبحگاه ــد در برنام ــان می ده نش

Sig.= 0.004 ˂ P= 0.05 . -1
 Kruskal- Wallis Test . -2

05/X2= 0.042 ، S= 0.9 ˃ 0 . -3

بــه  و  دارد  غلبــه  موضوع گرایــی  بــر  رویدادگرایــی 
ــه تشــریح،  عبــارت ســاده تر، حجــم ناچیــز از مطالــب ب
ــد  ــدا می کن ــاص پی ــا اختص ــیر رویداده ــل و تفس تحلی
ــدان  ــه، چن ــان پخــش برنام ــه تناســب زم ــه شــاید ب ک
عجیــب نباشــد؛ گرچــه می تــوان تــا حــد امــکان از ایــن 
ظرفیــت، اســتفاده و حتــی آن را بــا نــگاه جســورانه بــه 

ــرد. ــل ک ــازی، تبدی ــر برنامه س ــالح مؤث س
کم توجهــی  خوش بینانــه،  شــاید  و  بی توجهــی 
و  تمــدن  و  فرهنــگ  معرفــی  زیرمقوله هــای  بــه 
ــز  ــان و نی ــه بی ــاری از مقول ــای ج ــریح ایدئولوژی ه تش
ــی  ــق مش ــه مواف ــرگرمی ک ــرورش و س ــای پ مقوله ه
رادیــو جــوان و هماهنــگ بــا منطــق برنامه ســازی، 
ــو اســت؛ جــای  ــه ای رادی ــای مجل ــژه در برنامه ه ــه وی ب
ســؤال دارد و در صــورت برنامه ریــزی مناســب مدیــران 
ــد ارتقــای کیفیــت برنامــه جــوان ایرانــی ســالم  می توان

ــال آورد.  ــه دنب را ب

بحث و نتیجه گیری
ــو  ــای رادی ــت برنامه ه ــد حرک ــتمر رون ــه مس مطالع
جــوان بــه منظــور افزایــش شــناخت، ارزیابــی عملکــرد و 
ارتقــای کیفــی آن هــا در جهــت انجــام وظیفــه ســازمان 
ــام  ــخصیت و نظ ــه ش ــکل دادن ب ــیما در ش ــدا و س ص
ــری،  ــام رهب ــر مق ــه تعبی ــی و ب ــوان ایران ــی ج ارزش
ــی، ضــرورت  ــت انقالب ــک مل ــت جــوان شــهروند ی تربی
را  برنامه هــا  مطالــب  تحلیــل محتــوای  بــه  توجــه 
ــه  ــق ک ــن تحقی ــا، ای ــن مبن ــر ای ــد؛ ب ــزد می کن گوش
ــی  ــای احتمال ــباهت ها و تفاوت ه ــه ش ــدف مطالع ــا ه ب
ــز  ــی در پایی ــوان ایران ــی ج ــه صبحگاه ــب برنام مطال
)1397( صــورت گرفــت؛ مــوارد زیــر را مشــخص کــرد:

ــه ترتیــب  1- ســاختار موضوعــی مطالــب برنامــه، ب
-از زیــاد بــه کــم- بــر مطالــب اقتصــادی، تجــاری 
ــوق  ــی و حق ــی، ورزش ــوا، فرهنگ ــی، آب و ه و بازرگان
ــب  ــز از مطال ــز اســت و حجــم ناچی شــهروندی، متمرک
برنامــه بــه مطالــب مربــوط بــه امــور آموزشــی و دینــی 



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ــان 1399 ــماره 51، آب ــتم، ش ــال هش س 37

mediamgt.ir

ــی و خشــونت های سیاســی، سیاســت  ــی، نظام و مذهب
ــور  ــعه و ام ــکی، توس ــوم، بهداشــت و پزش ــی و عل داخل
ــه از  ــاص دارد ک ــی، اختص ــت خارج ــی و سیاس زیربنای
ــز از  ــم ناچی ــن حج ــران، ای ــی صاحب نظ ــدگاه برخ دی
ــوزش،  ــه آم ــوط ب ــب مرب ــژه در مطال ــه وی ــب، ب مطال
بهداشــت و توســعه، متناســب بــا الزامــات پوشــش 
ــعه  ــال توس ــور در ح ــک کش ــانه ای در ی ــری و رس خب

ــت. ــران نیس ــد ای مانن
ــاوی  ــری، ح ــاوی ارزش دربرگی ــای ح 2- رویداده
ــا حقوقــی( و نیــز  ارزش شــهرت )شــخصیت حقیقــی ی
ــب  ــا ترکی ــی ی ــه تنهای ــه ب ــورد، چ ــاوی ارزش برخ ح
ــروه  ــرای گ ــت را ب ــا، بیشــترین اهمی ــر ارزش ه ــا دیگ ب
ــرورت  ــه، ض ــن مطالع ــای ای ــد. داده ه ــاز دارن برنامه س
توجــه بــه ماهیــت و نحــوه گزینــش ارزش هــای خبــری 
و شــناخت و پیش بینــی نتایــج مثبــت و پیامدهــای 
منفــی آن را در مســیر دســتیابی بــه یــک برنامــه 

صبحگاهــی مطلــوب گوشــزد می کنــد.
ــه  ــه نحــوی اســت ک ــه ب ــب برنام ــم مطال 3- تنظی
ــب  ــم آن، بیشــتر شــنونده آن دســته مطال شــنونده دائ
اســت کــه از چــه شــد و کــه گفــت؛ می گوینــد و اصــال 
از تحلیــل و بیــان چــرا و چگونــه رویدادهــا اکــراه دارنــد. 
ــوان را  ــو ج ــئله، رادی ــن مس ــت ای ــه اهمی ــی ب بی توجه
ــاز  ــتقل ب ــل مس ــه عق ــه مثاب ــر ب ــش مؤث ــای نق از ایف
ــدی  ــی و خردمن ــه آگاه ــب را ب ــاور مخاط ــی دارد و ب م
آن در تشــخیص درســت آنچــه بــر وی می گــذرد و 
آنچــه در پیــش اســت؛ مخــدوش می ســازد و در نهایــت، 
ایــن ایســتگاه اختصاصــی را از متــن بــه حاشــیه میــدان 

ــد. ــام، می ران ــازار پی ــت در ب رقاب
ــی در  ــف اجتماع ــام وظای ــوه انج ــدی نح ۴- رتبه بن
ــه  ــاد ب ــب -از زی ــه ترتی ــه، ب ــف برنام ــای مختل آیتم ه
کــم- عبــارت اســت از: اطــالع و آگاهــی، بیــان، پــرورش، 
همبســتگی اجتماعــی، ســرگرمی، اجبــار و درمــان 
ــم  ــنونده دائ ــر، ش ــورت جزئی ت ــه ص ــه ب ــی؛ البت روان
ــب اســت کــه  برنامــه، بیشــتر شــنونده آن دســته مطال
بــه ترتیــب -از زیــاد بــه کــم- در یکــی از زیرمقوله هــای 
اخبــار جــاری روز از مقولــه اطــالع و آگاهــی و اســتدالل 

ــرار  ــی ق ــتگی اجتماع ــه همبس ــان و مقول ــه بی از مقول
ــی فرهنــگ  ــه زیرمقوله هــای معرف ــد. کم توجهــی ب دارن
و تمــدن و تشــریح ایدئولوژی هــای جــاری از مقولــه 
بیــان و نیــز مقوله هــای ســرگرمی و پــرورش کــه موافــق 
مشــی رادیــو جــوان و هماهنــگ با منطــق برنامه ســازی، 
ــو اســت؛ جــای  ــه ای رادی ــای مجل ــژه در برنامه ه ــه وی ب
ســؤال دارد و در صــورت برنامه ریــزی مناســب مدیــران 
ــد ارتقــای کیفیــت برنامــه جــوان ایرانــی ســالم  می توان

ــال آورد.  ــه دنب را ب
 امــا در خاتمــه، یــادآوری ســه نکتــه مهــم از 

می رســد: نظــر  بــه  ضــروری  محقــق،  دیــدگاه 
ــان  ــو، همزم ــی رادی ــای ارتباط ــم پیام ه 1- می دانی
در دو ســطح عقالنــی و خــودآگاه و عاطفــی و ناخــودآگاه 
بــا شــنونده، ارتبــاط برقــرار می کننــد. انتظارهــای 
ــف  ــای مختل ــتفاده از ابزاره ــا اس ــوان ب ــی را می ت عقالن
ماننــد متن هــای توصیفــی بــه وجــود آورد؛ بــه  عنــوان 
نمونــه، بــا اســتفاده از تکــرار هدفمنــد جمله هــای 
تبلیغــی کوتــاه و بــه ســرعت قابــل فهــم دربــاره 
آنچــه گرداننــدگان یــک ایســتگاه ادعــا می کننــد 
کــه در برنامه هــای خــود، ارائــه می دهنــد؛ ماننــد: 
ــوز،  ــتم هن ــر!، هس ــرس خب ــک پ ــوید!، ی ــنیده می ش ش
هســتی هنــوز؟! و...، امــا انتظارهــای بســیار قدرتمندتــر، 
انتظارهــای عاطفــی هســتند. بی فایــده اســت اگــر 
بخواهیــم بــرای متقاعــد کــردن شــنوندگان بــه شــنیدن 
دوبــاره برنامــه، بــا آن هــا بحــث و ادعاهــای خــود را تکرار 
کنیــم. شــنونده، خــود بایــد بــا شــنیدن برنامه، احســاس 
ــا  ــد ت ــاور کن ــدگان را ب ــای گردانن ــدا و ادع ــوب، پی خ

ــد. ــب آن باش ــنونده مطال ــاره ش دوب
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه عناصــر عقالنــی و 
ــگ و  ــر هماهن ــا یکدیگ ــد ب ــتگاه بای ــک ایس ــی ی عاطف
تقویت کننــده هــم باشــند )نوربــرگ، 1383: 28 - 27(؛ 
البتــه آن عاطفــه و احســاس کــه بــر پایــه تعقــل، تفکر و 
معرفــت باشــد؛ بــرای شــنونده مفیــد اســت و در غیر این 
صــورت، پایــدار و قابــل اعتمــاد نیســت و دیــر یــا زود در 
ــد و  ــه می ترک ــی ک ــه آب ــد لول ــزد؛ مانن ــرو می ری ــم ف ه
بــه تدریــج خانــه کاهگلــی را نابــود می کنــد یــا یــک زن 
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و مــرد پراحســاس کــه امــروز عاشــق همدیگــر هســتند 
ــدازه  ــه و احســاس، ان ــرد دیگــر! عاطف ــردا عاشــق ف و ف
ــر و  ــه فک ــاده اینک ــاس، س ــل - احس ــر و تعق دارد: فک
تعقــل همــواره بایــد بیشــتر از عاطفــه و احســاس باشــد 

ــور، 1375: 58 - 57(. ــع پ )رفی
ــن  ــد ذه ــوان، بی تردی ــو ج ــام رادی ــنیدن ن 2- ش
ــرد  ــه می ب ــوان جامع ــوان و ج ــل نوج ــمت نس ــه س را ب
کــه بایــد مخاطــب مــورد نظــر برنامه هــای ایــن 
ایســتگاه اختصاصــی صــدای جمهــوری اســالمی باشــند. 
ــی  ــدی باق ــچ تردی ــف، هی ــات مختل ــای تحقیق یافته ه
ــد کــه مخاطــب در ســال های آغــاز نوجوانــی  نمی گذارن
و جوانــی، بیشــتر تمایــل بــه شــنیدن مطالــب بــا پاداش 
آنــی دارد و می تــوان ادعــا کــرد، از شــنیدن مطالــب بــا 

ــزان اســت. ــاداش آتــی، گری پ
بنابرایــن، برنامه هــای رادیــو جــوان و بــه ویــژه 
ــوان  ــی آن، ج ــاز صبحگاه ــاخص و هویت س ــه ش برنام
ــوان و  ــل نوج ــادت نس ــه و ع ــد عالق ــالم بای ــی س ایران
ــد  ــت کنن ــو، تقوی ــنیدن رادی ــه ش ــه را ب ــوان جامع ج
تــا در ســال های بعــد بــه مطالــب حــاوی پــاداش 
ــادی  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــائل سیاس ــد: مس ــی، مانن آت
و  رویدادهــا  بــه  بیشــتر  توجــه  آورنــد.  روی   ... و 
ــات و  موضوع هــای ورزشــی، ســینمایی، حــوادث و اتفاق
ــت  ــوارد، حال ــی م ــه در برخ ــا، گرچ ــم و جنایت ه جرائ
جنجالــی دارد؛ امــا می توانــد مبتــذل و ماننــد آنچــه در 
ــم،  ــا می خوانی ــوی دنی ــی آن س ــاط جمع ــایل ارتب وس
ــر مســائل جنســی،  ــز ب ــم؛ متمرک می شــنویم و می بینی
خشــونت و زندگــی هنرپیشــگان و افــراد مشــهور نباشــد 
ــات  ــدن اوق ــرای گذران ــات مناســب ب ــدان امکان و در فق
ــردن  ــم در پرک ــش مه ــان، نق ــان و جوان ــت نوجوان فراغ
ــمت گیری  ــد و از س ــته باش ــا داش ــت آن ه ــات فراغ اوق
ــری  ــالم، جلوگی ــرگرمی های ناس ــوی س ــه س ــا ب آن ه

ــد. کن
مطالــب برنامــه در حــال حاضــر، بــه طــور عمــده در 
ــد و  ــی می کن ــه« آن ــی و »ن ــاداش آت شــنونده، ایجــاد پ

 Elites . -1
Government . -2

بــه کار حفــظ مخاطــب فعلــی و »نــه« جــذب مخاطــب 
ــوان،  ــب ج ــر، مخاط ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــد می آی جدی
ــور  ــه ط ــی و ب ــای دوره جوان ــه و انته ــتر در میان بیش
ــنونده  ــد ش ــال، می توان ــن 29 - 25 س ــخص، در س مش
مطالــب برنامــه باشــد و برنامــه »نــه« از برقــراری 
ارتبــاط مؤثــر کــه حتــی از امــکان برقــراری ارتبــاط بــا 
ــی و  ــاز ســال های نوجوان نســل نوجــوان و جــوان در آغ

ــوان اســت. ــی، نات جوان
ــه  ــک لحظ ــی ی ــوان، حت ــو ج ــای رادی 3- برنامه ه
ــه  ــب ب ــن مخاط ــرب را در ذه ــور مخ ــن تص ــد ای نبای
وجــود آورنــد کــه نحــوه برقــراری ارتبــاط ایــن ایســتگاه 
ــه پاییــن، عمــودی  ــاال ب ــا وی، بیشــتر از ب اختصاصــی ب
و یک ســویه اســت. رادیــو جــوان بایــد شــاهد حضــور و 
ــای ارتباطــی جوان پســند  ــا پیام ه ــگان ب مشــارکت نخب
و جوان پذیــر باشــد. مقصــود از نخبــگان)1(، کســانی 
ــخت  ــری س ــای فک ــطه آموزش ه ــه واس ــه ب ــتند ک هس
و  مدرســه ای  آموزش هــای  الزامــا  نــه  و  خویــش، 
دانشــگاهی، دارای عنصــر مســاعد بــرای اصالــت منــش، 
افق هــای وســیع فکــری و توانایی هــای گســترده، چــون 
ــردن  ــه فداک ــردی و روحی ــی، پایم ــجاعت، بی پروای ش
ــی  ــع عموم ــر مناف ــه خاط ــش ب ــع خصوصــی خوی مناف
ــص،  ــن خصای ــه طــور قطــع، سرچشــمه ای هســتند و ب
اوضــاع و احــوال اجتماعــی اســت )باتامــور، 1392: 77(.

ــد  ــان بای برنامه ســازی در ایســتگاه اختصاصــی جوان
ــخص و  ــتورالعمل های مش ــن و دس ــر قوانی ــر چت در زی
کم تــر دارای ابهــام و بــدون ایجــاد تصــور ســلطه پذیری 
ــم  ــی می گویی ــه »وقت ــرد و البت ــورت گی ــت، ص از دول
ــه  ــت، ک ــا اس ــه ای از نهاده ــود مجموع ــت)2(، مقص دول
مرکــزی  امــور  اداره  قانون گــذاری،  اجرایــی،  قــوای 
ــلح را  ــای مس ــس و نیروه ــتری، پلی ــی، دادگس و محل
ــردن مشــروع  ــه کارب ــرد و حــق انحصــاری ب دربرمی گی
زور را در اختیــار دارد )محســنیان راد، 138۴: 2۴۰ - 

.)239
ــتقل،  ــل مس ــه عق ــه مثاب ــد ب ــوان می توان ــو ج رادی
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ناظــر بــر عملکــرد دولــت و ملــت باشــد و نقــش انتقادی 
ــر  ــد؛ اگ ــا کن ــی ایف ــه خوب ــود را ب ــداردهنده خ و هش
گرداننــدگان، چــه مدیــران و برنامه ســازان، بــا احتیــاط، 
ــه و  ــن دام، آگاهان ــه در ای ــد ک ــت کنن ــار و مراقب رفت
ــال  ــه دنب ــه ب ــای این ک ــه ج ــه ب ــد ک ــه، نیفتن ناآگاهان
ــند؛  ــتی ها باش ــار کاس ــل، مه ــا حداق ــردن ی ــرف ک برط
اعتمــاد بــه نفــس را از حکومت مــردان و امیــد را از 
ــی  ــاط منف ــا نق ــد؛ تنه ــان بگیرن ــژه جوان ــه وی ــردم، ب م
ــی  ــاد اجتماع ــه اعتم ــت، ب ــد و در نهای را منعکــس کنن

ــد. ــه بزنن ضرب
گرداننــدگان امــروز رادیــو جــوان بایــد »بــا آگاهــی 
از وضعیــت جغرافیــای سیاســی و بــه دور از احساســات و 
شــرایط مقطعــی، بــا در نظــر داشــتن نیازهــای مخاطــب 
ــد«.  ــت کنن ــه، فعالی ــی جامع ــح عموم ــع و مصال و مناف
آن هــا بایــد »بــرای کمــک بــه هویــت فرهنگــی و 
توســعه ملــی، بــه عنــوان یــک وســیله ارتبــاط جمعــی 
اجتماعــی  همکاری هــای  و  مشــارکت  بــرای  مؤثــر 
اقتصــادی،  توســعه  برنامه هــای  تحقــق  جهــت  در 
و  تــالش  کشــور،  فرهنگــی  و  سیاســی  اجتماعــی، 
ــوه  ــود نح ــی، 1377: 33(. بهب ــد« )بدیع ــت کنن فعالی
اداره رادیــو جــوان بــه منظــور قرارگرفتــن آن در جایــگاه 
ــک میانجــی مطمئــن  ــای نقــش ی عقــل مســتقل و ایف
ــت و  ــه طــور خــاص، بیــن دول ــت و ملــت و ب بیــن دول
ــرای  ــات الزم ب ــم آوردن امکان ــراه فراه ــه هم ــان ب جوان
آمــوزش و بازآمــوزی تخصصــی مدیــران و برنامه ســازان، 
هرچــه بیشــتر گســترش یابــد؛ آینــده بهتــر بــرای رادیــو 
ــه  ــت، جامع ــیما و در نهای ــدا و س ــازمان ص ــوان، س ج
ایرانــی رقــم مــی خــورد و در اصطــالح، همــه طرف هــا 
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.۴3 - 5۰ :)۴(1۰
نعیــم و قنــدی، حســین. )1393(.  9- بدیعــی، 
دانشــگاه  انتشــارات  تهــران:  نویــن.  روزنامه نــگاری 

عالمــه طباطبایــی.
1۰- پایــگاه جامــع اطــالع رســانی رادیــو بــه نشــانی: 

www.radio.ir . تاریخ مشــاهده: 1397/7/15.
11- دانســی، مارســل. )1396(. فهــم نشانه شناســی 
رســانه ها، ترجمــه گــودرز میرانــی؛ بهــزاد دوران. تهــران: 

انتشــارات علمــی و فرهنگی.
12- راودراد، اعظــم. )1389(. »مخاطــب جدیــد 
رادیــو بیــرون از خانــه منتظــر اســت«. مجموعــه 
ــش:  ــه کوش ــو. ب ــی رادی ــالس جهان ــن اج ــاالت اولی مق
علیرضــا نــوری. تهــران: دفتــر پژوهش هــای رادیــو: 

.81  -  1۰2
13- رســتمی، حســن و ضیایــی پــرور، حمیــد. 
تکنیک هــای  ارتباطــی:  پیام هــای  بررســی   .)1389(
تحلیــل محتــوای رســانه های مکتــوب، صوتــی، تصویــری 

تحلیل محتوای مطالب برنامه صبحگاهی »جوان ایرانی سالم« رادیو جوان
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ــرق. ــیمای ش ــارات س ــران: انتش ــی. ته و اینترنت
1۴- رفیــع پــور، فرامــرز. )1375(. جامعــه، احســاس 

و موســیقی. تهــران: شــرکت ســهامی انتشــار.
15- رفیــع پــور، فرامــرز. )1385(. تکنیک هــای 
ــرکت  ــران: ش ــی. ته ــوم اجتماع ــق در عل ــاص تحقی خ

ــار. ــهامی انتش س
 .)1387( جــوان.  رادیــو  عمومــی  روابــط   -16
و  تجربــه  تــالش،  دوازده ســال  )یادمــان  چراغانــی 
نــوآوری در رادیــو جــوان(. تهــران: روابــط عمومــی 

رادیــو جــوان.
و  »رادیــو   .)1382( باقــر.  ســاروخانی،   -17
ــگ،  ــات و فرهن ــه ارتباط ــو«. فصلنام ــم اندازهای ن چش

.3  -  19  :)1(1
ســاختارهای   .)138۴( تــوران.  علــی،   -18
توســعه  و  تهــران: تحقیــق  رادیــو.  برنامه ســازی در 

رادیــو.
آمــار  کاربــرد   .)1395( احمــد.  غیاثونــد،   -19
تهــران:  داده هــا.  تحلیــل  در   SPSS نرم افــزار  و 

تیســا. انتشــارات 
2۰- فرقانــی، محمــد مهــدی. )1375(. »مطبوعــات 
و تحــوالت اجتماعــی در ایــران«. فصلنامــه رســانه، 7)2(: 

.3۰ - ۴2
21- فلمینــگ، کارول. )138۴(. دســتینه رادیــو، 
ــعه صــدا. ــق و توس ــران: تحقی ــغ. ته ــر بلی ــه ناص ترجم
اکســل.  بــوخ هلــس،  والتــر؛  فــون الروخ،   -22
)1387(. ژورنالیســم رادیویــی، ترجمــه محمــد اخگــری. 

ــیما. ــدا و س ــکده ص ــارات دانش ــران: انتش ته
»رواج   .)138۴( اکبــر.  علــی  زاده،  قاضــی   -23
پرخطــر خبــر کالمــی«. فصلنامــه رســانه، 16)1(: 131 

.117  -
ترجمه  رادیو،  درک   .)1381( اندرو.  کرایسل،   -2۴

معصومه عصام. تهران: انتشارات تحقیق و توسعه صدا.
25- کریپنــدورف، کلــوس. )139۰(. تحلیــل محتــوا، 

ترجمــه هوشــنگ نایبــی. تهــران: نشــر نــی.
جوانــان.  محتوایــی  برنامه ریــزی  کمیتــه   -26
)1378(. اصــول محتوایــی برنامه ســازی »جوانــان«. 
تهــران: دفتــر مشــاور رئیــس ســازمان صــدا و ســیما در 

ــان. ــور جوان ام

نگرانی درمانــی،   .)1397( دنیــل.  گریپــو،   -27
ــارات  ــران: انتش ــدم. ته ــجودی مق ــدی س ــه مه ترجم

مهراندیــش.
28- الزار، ژودیــت. )138۰(. افــکار عمومــی، ترجمه 

مرتضــی کتبــی. تهــران: نشــر نی.
29- محســنیان راد، مهــدی. )138۴(. روش هــای 
مصاحبــه خبــری. تهــران: مرکــز مطالعــات و تحقیقــات 

رســانه ها.
3۰- محســنیان راد، مهــدی. )139۴(. ارتباطــات 
انســانی. تهــران: ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم 

ــمت(. ــگاه ها )س ــانی دانش انس
ایــران  دانشــجویان  ســنجی  افــکار  مرکــز   -31
ــع  ــه مناب ــردم ب ــاد م ــزان اعتم ــپا(. )1397(. »می )ایس
کســب خبــر در ایــران«. وبــگاه ایســپا بــه نشــانی: 
ــاهده:  ــخ مش ــر: 1976. تاری ــد خب www.ispa.ir. ک

.1397/9 /2۴
ــالب  ــده انق ــی. )1392(. آین ــری، مرتض 32- مطه

ــدرا. ــارات ص ــران: انتش ــران. ته ــالمی ای اس
33- معتمــد نــژاد، کاظــم. )139۴(. وســایل ارتبــاط 

جمعــی. تهــران: انتشــارات دانشــگاه عالمــه طباطبایــی.
ــر  ــدی ب ــس. )1382(. درآم ــل، دنی ــک کوای 3۴- م
نظریــه ارتباطــات جمعــی. ترجمــه پرویــز اجاللــی. 

تهــران: مرکــز مطالعــات و تحقیقــات رســانه ها.
35- مــک کــوی، کوینســی. )1381(. برنامه ســازی 
خــالق در رادیــو، ترجمــه ناصــر بلیــغ. تهــران: انتشــارات 

تحقیــق و توســعه صــدا.
واژه نامــه   .)139۰( احمــد.  میرزایــی،   -36
ــو. تهــران: دفتــر پژوهش هــای رادیــو. برنامه ســازی رادی
37- میرعابدینــی، احمــد. )1376(. »ارتباطــات و 

ــانه، 8)1(: 11 - 2. ــه رس ــت«. فصلنام سیاس
خط مشــی های   .)1383( اریــک.  نوربــرگ،   -38
برنامه ســازی بــرای رادیــو، ترجمــه ناصــر بلیــغ. تهــران: 

ــو. تحقیــق و توســعه رادی
39- ویمــر، راجــر. دی؛ دومینیــک، جــوزف. آر. 
ترجمــه  جمعــی،  رســانه های  در  تحقیــق   .)138۴(
کاووس ســید امامــی. تهــران: انتشــارات ســروش و مرکــز 

ــه ای. ــنجش برنام ــات و س ــات، مطالع تحقیق


