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تحلیل محتوای مطالب برنامه صبحگاهی
«جوان ایرانی سالم» رادیو جوان
چکیده
مطالعــه مســتمر رونــد حرکــت برنامههــای رادیــو جــوان در جهــت انجــام وظیفــه ســازمان صــدا و ســیما در
شــکل دادن بــه شــخصیت و نظــام ارزشــی جــوان ایرانــی و بــه تعبیــر مقــام رهبــری« ،تربیــت جــوان شــهروند یــک
ملــت انقالبــی» ،ضــرورت توجــه بــه تحلیــل محتــوای مطالــب برنامههــا ،بــه ویــژه برنامــه صبحگاهــی شــاخص و
هویتســاز جــوان ایرانــی ســام را گوشــزد میکنــد.
یافتههــای ایــن تحقیــق کــه بــه منظــور مطالعــه شــباهتها و تفاوتهــای احتمالــی مطالــب برنامــه در مهــر،
آبــان و آذر و بــه طــور خالصــه ،پاییــز ( )1397بــه روش تحلیــل محتــوا بــا اســتفاده رویکــرد نشانهشناســی رســانهای
صــورت گرفتــه اســت؛ نشــان میدهنــد :ســاختار موضوعــی ،ارزشهــا و عناصــر خبــری برجســته و نحــوه انجــام
وظایــف اجتماعــی در آیتمهــای مختلــف ،بــا نبــود تفــاوت معنــادار کــه حکایــت از پیــروی برنامــه از یــک الگــوی
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 ارزشهــا و عناصــر
چــه کســی (کــه)؟ و چــه چیــزی (چــه)؟ و زیرمقولههــای اخبــار جــاری روز از مقولــه اطــاع 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  -بهطــور عــام -و جوانــان ،دو پیشــنهاد
محقــق بــرای ارتقــای کیفیــت برنامــه جــوان ایرانــی ســام اســت.
واژگان کلیدی
رادیو جوان ،برنامه صبحگاهی ،تحلیل محتوا ،ساختار موضوعی ،ارزشها و عناصر خبری ،وظایف اجتماعی.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،51آبــان 1399

مقدمه
رو بــه رو شــدن بــا زندگــی تــازه و قــرار گرفتــن در
برابــر چش ـماندازهای وســیع ،پیچیــده و اضطرابانگیــز،
ســوغات تحــوالت ناگهانــی عصــر مــا بــرای انســان
امــروز اســت« .انســان امــروز ،یــک انســان اجتماعــی
اســت» و در ایــن شــرایط ،تنهــا هنگامــی میتوانــد
بهتریــن و مطمئنتریــن امکانــات و وســایل را بــرای
زندگــی گروهــی بــه دســت آورد کــه دارای معلومــات
و اطالعــات کافــی ،خطمشــیهای صحیــح و افــکار و
عقایــد ســالم باشــد (معتمــد نــژاد.)2 :1394 ،
نهــاد رســانه بــا رســالت «تولیــد ،بازتولیــد و توزیــع
معرفــت» ،ایــن توانایــی را بــه انســان عصــر مــا میدهــد
تــا بــه عنــوان مخاطــب ،بــه تجربههــای خــود ،معنــا
ببخشــد؛ بــه دریافتهــای خــود از ایــن تجربههــا،
نظــم و نســق دهــد؛ و بــا حفــظ معرفتهــای گذشــته،
بــه درک امروزیــن خــود ،اســتمرار بخشــد» (مــک
کوایــل.)81 - 82 :1382 ،
بــدون تردیــد انســان معاصــر را تنهــا بــا آمــوزش
نظــری در مدرســه و حتــی دانشــگاه نمیتــوان بــه
عنــوان یــک فــرد کامــا آگاه وارد صحنــه زندگــی کــرد؛
بلکــه بایــد بــه مــوازات آمــوزش مدرس ـهای ،از طریــق
رســانهها و بــه ویــژه وســایل ارتبــاط جمعــی ،اخبــار
و اطالعــات الزم از محیــط زندگــی ،افــکار ،عقایــد و
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
مبادلــه افــکار و عقایــد عمومــی ،نقــش بــزرگ در راه
پیشــرفت فرهنــگ و تمــدن بشــری بــه عهــده دارنــد
(معتمــد نــژاد.)1 - 2 :1394 ،
جــورج گربنــر((( ،اســتاد و صاحبنظــر آمریکایــی
علــوم ارتباطــات ،از وســایل ارتبــاط جمعــی ،بــه ویــژه
رســانههای خبــری ،بــه عنــوان «بــازوی فرهنگــی
George Gerbner (1919- 2005( . -1
Agenda- setting . -2
Distraction Factory . -3
Brainwashing . -4
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نظــام صنعتــی» یــاد میکنــد و مینویســد« :در
بســیاری از مناطــق جهــان ،وســایل ارتبــاط جمعــی و
رســانههای خبــری نقــش مهــم ایفــا کــرده ،از طریــق
انتخــاب ،تأکیــد و برجستهســازی((( مطالــب کوشــش
میکننــد هــم واقعیتهــای مهــم خــود و هــم
اولویتهــای جامعــه را تعییــن و در نتیجــه ،خطمشــی
و سیاســتهای کشــور را مشــخص کننــد» (بدیعــی،
.)22 :1377
دیــدگاه برخــی دیگــر از صاحبنظــران نیــز ایــن
اســت کــه وســایل ارتبــاط جمعــی بــا «تبدیــل شــدن
بــه کارخانــه حــواس پرتــی((( و شســت و شــوی
مغــزی((( ،فکــر و روح مــردم را کنتــرل و آنهــا را بــدون
اســتثنا در شــبانه روز بــه تســلیم در برابــر اهــداف پیــدا
و پنهــان گرداننــدگان وادار میکننــد» (دانســی:1396 ،
.)1 - 2
گرچــه ایــن دیدگاههــا بــه بــاور برخــی منتقــدان،
«اغراقآمیــز» و «بدبینانــه» بــه نظــر میرســند؛ امــا
بــه صــورت ضمنــی ،ایــن دیــدگاه محققــان علــوم
ارتباطــات را یــادآوری و بــر آن تأکیــد میکننــد کــه
«شــکلگیری واقعیتهــای اجتماعــی ،از مهمتریــن
آثــار اجتماعــی پیامهــای ارتباطــی در رســانهها و بــه
ویــژه وســایل ارتبــاط جمعــی اســت» شــاید بــه جــرأت
بتــوان ادعــا کــرد:
«امــروز دیگــر پرســش ایــن نیســت کــه وســایل
ارتبــاط جمعــی چگونــه بــر نگرشهــا ،باورهــا و حتــی
رفتــار مخاطــب ،تأثیــر میگذارنــد؛ بلکــه پرســش
شــاید مهمتــر ایــن اســت کــه ایــن وســایل ارتباطــی
چگونــه میتواننــد مشــارکت مؤثــر مخاطــب را در
اجــرای برنامههــای توســعه کشــور ،جلــب و بــا تأکیــد
بــر ارزشهــا ،هنجارهــا و رویدادهــای گوناگــون و نیــز
برجســته ســاختن انتخابــی آنهــا بــه شــکلگیری
ادراک و ایجــاد انگیــزه بــرای مشــارکت همگانــی ،کمــک
کننــد؟» (بدیعــی و قنــدی)418 :1393 ،؛ خالصــه
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اینکــه «وســایل ارتبــاط جمعــی تــا حــدود بســیار در
شــکل دادن بــه آن دســته از افــکار و مفاهیــم ،نقــش
دارنــد کــه مــردم بــا اســتفاده از آنهــا بــه دیدگاههــای
خــود در مــورد واقعیتهــای اجتماعــی ،ســازمان
میدهنــد» (الزار.)87 :1380 ،
البتــه ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد کــه
«مهمتریــن تحــوالت مربــوط بــه تکنولوژیهــای
ارتباطــی ،بــه ویژه در بیســت ســال گذشــته ،در دو قلمرو
خــاص ارتباطــات رایان ـهای (کامپیوتــری((() و ارتباطــات
راه دور((( صــورت گرفتهانــد و ایــن دگرگونیهــا بــه
نوبــه خــود بــر قلمــرو قدیمــی ارتباطــات جمعــی((( کــه
وســایل ارتبــاط جمعــی را دربرمیگیــرد و خــود نیــز در
ایــن مــدت ،پیشــرفتهای بســیار یافتــه اســت؛ تأثیــر
گذاشــتهاند» (معتمــد نــژاد)14 :1394 ،؛ امــا بــا وجــود
ایــن ،وســایل ارتبــاط جمعــی و بــه عنــوان نمونــه،
تلویزیــون و رادیــو در ایــران همچنــان در عصــر اینترنــت
و شــبکههای اجتماعــی« ،انتخــاب اول مــورد اعتمــاد»
مــردم هســتند؛ گرچــه ایــن «انتخــاب» و «اعتمــاد»
بــا داشــتن نقدهــای قابــل توجــه دربــاره «انعــکاس
واقعیتهــای جامعــه» همــراه اســت:
نتایــج نظرســنجی مرکــز افکار ســنجی دانشــجویان
ایــران (ایســپا((() دربــاره «بررســی مســائل روز کشــور از
نظــر افــکار عمومــی» نشــان میدهــد؛ صــدا و ســیما
(رادیــو و تلویزیــون داخلــی) از دیــدگاه  51درصــد
پاســخگویان« ،منبــع اصلــی کســب خبــر» و از دیــدگاه
 45درصــد پاســخگویان« ،منبــع مــورد اعتمــاد بــرای
کســب خبــر» اســت؛ گرچــه از دیــدگاه  46درصــد
پاســخگویان نیــز «کمتــر واقعیــت جامعــه را منعکــس
میکنــد» (ایســپا.)1397 ،
رادیــو بــا ســابقه نزدیــک بــه یــک قــرن حضــور
در ســپهر رســانهای جهــان و نیــز بــا ســابقه نزدیــک
بــه هشــت دهــه حضــور در ســپهر رســانهای ایــران
( )1319 - ...میتوانــد نقــش مهــم در شــکلگیری
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واقعیتهــای اجتماعــی بــرای مخاطــب منتقــد امــروز،
ایفــا کنــد و شــنوندگان خــود را در تصویرســازی ذهنــی
از محیــط اطــراف ،یــاری دهــد؛ «اگــر» گرداننــدگان ،بــه
ویــژه مدیــران و برنامهســازان ،ایــن «گــزاره اصلــی»
را بــاور کننــد و مبنــای هــر نــوع فعالیــت حرفــهای
قــرار دهنــد کــه «پیدایــی اعضــای تــازه در خانــواده
ارتباطــات ،مــرگ یــا اضمحــال عضــو یــا اعضــای ســابق
را بــه دنبــال نمـیآورد .پیدایــی ســینما ،تئاتــر را از بیــن
نبــرد؛ همــان طــور کــه پیدایــی عکاســی ،نقاشــی را
دچــار اضمحــال نکــرد و پیدایــی تلویزیــون ،امحــای
رادیــو و ســینما را بــه دنبــال نیــاورد».
اکنــون نیــز بــا پیدایــی اینترنــت و شــبکههای
اجتماعــی ،ناقــوس مــرگ تلویزیــون و رادیــو بــه
صــدا درنمیآیــد؛ گرچــه «جــا بــه جایــی درونــی در
خانــواده ارتباطــات ،مســتلزم انطبــاق اعضــا نیــز هســت.
اگــر قــرار اســت رادیــو بمانــد؛ ابتــدا بایــد امکانــات و
محدودیتهــای خــود را در شــرایط جدیــد بشناســد
و در چارچــوب آن ،رســالت و راه خــود را برگزینــد»
(ســاروخانی.)5 :1382 ،
تجزیــه و تحلیــل محتــوای پیامهــای ارتباطــی،
یــک روش مهــم مطالعــه اجتماعــی اســت ،کــه محقــق
بــا اســتفاده از آن میتوانــد بــه طــور معمــول «انــواع
مســائل و موضوعهــای مــورد بحــث را در صفحــات
روزنامههــا و مجــات ،برنامههــای رادیــو و تلویزیــون
و فیلمهــای ســینمایی ،چــه از نظــر کمیــت (فراوانــی و
تکــرار) و نیــز از نظــر کیفیــت (اهمیــت و ارزش) مطالعــه
کنــد تــا از یــک طــرف ،میــزان توجــه مخاطــب را بــه
وســایل ارتباطــی خواندنــی (روزنامــه و مجله) ،شــنیدنی
(رادیــو) و دیدنــی (ســینما و تلویزیــون) معلــوم کنــد و
از طــرف دیگــر ،خطمشــی ســازمانهای رســانهای
و رفتــار ارتباطــی نویســندگان و روزنامهنــگاران،
برنامهســازان و فیلمســازان را در برابــر خواننــدگان،
شــنوندگان ،و بیننــدگان و تماشــاگران بشناســد»

Computer Communications . -1
Telecommunications . -2
Mass Communications . -3

ISPA: Iranian Students Polling Agency . -4
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،51آبــان 1399

(معتمــد نــژاد.)20 :1394 ،
مطالعــه دربــاره نحــوه گزینــش و ارائــه اخبــار و
ســایر مطالــب در وســایل ارتبــاط جمعــی و بــه طــور
خــاص ،برنامههــای صــدا و ســیما ،نــه تنهــا از جنبــه
حرفــه برنامهســازی و تحقیقــات ارتباطــی اهمیــت
دارد؛ بلکــه از جنبههــای سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
و اقتصــادی نیــز قابــل مالحظــه اســت.
مروری بر منابع
میگوینــد« :نگرانــی مثــل بــاران اســت؛ کــم آن
میتوانــد خــوب باشــد؛ همــان طــور کــه زیــاد آن هــم
میتوانــد ویرانگــر باشــد؛ در هــر صــورت ،نگرانــی
چــه ماننــد بــاران آرام ،هدی ـهای از جانــب خــدا باشــد
یــا نــه؛ یادمــان میانــدازد چیــزی در زندگــی از حالــت
تعــادل خــارج شــده اســت و نیــاز بــه رســیدگی و توجــه
دارد» (گریپــو.)6 :1397 ،
مســئله جوانــان و بــه ویــژه «رهبــری نســل جــوان»،
کــم و بیــش از نگرانیهــای حکومتمــردان و نخبــگان
جامعــه در بیــش از یــک ربــع قــرن از پایــان جنــگ
تحمیلــی هشــت ســاله ( )1359 - 1367و شــروع
دوران تــازه در رهبــری نظــام جمهــوری اســامی
( )1368بــوده اســت :آیــت اهلل ســید علــی خامنــهای،
اولیــن حکومتمــرد جمهــوری اســامی اســت
کــه نزدیــک بــه پنــج مــاه پــس از انتخــاب بــه مقــام
رهبــری ،از «نگرانــی» خــود در ایــن زمینــه میگویــد
و بــا رونمایــی از اصطــاح «جــوان شــهروند یــک ملــت
انقالبــی» بــا لحــن هشــداردهنده تأکیــد میکنــد« :در
حرکــت عظیــم ملــت ایــران ،نســل جــوان بایــد پیشــرو
باشــد؛ بــرای نســل جــوان -بــه خصــوص نســل جــوان
دانشــجو -بیتفاوتــی و خونســردی جایــز نیســت.
آن جوانــی کــه بــه سرنوشــت کشــور نیندیشــد و
حــوادث و خصومتهایــی را کــه نســبت بــه کشــورش
در دنیــا ســازماندهی میشــود؛ نبینــد و نســبت
بــه آنهــا نجوشــد و نخروشــد؛ آن جــوان ،الیــق ایــن

نیســت کــه نــام جــوان شــهروند یــک ملــت انقالبــی
را روی خــودش بگــذارد .روح جــوان ،آن روح پرتپشــی
اســت کــه در ســختیها بــه داد کشــور و ملــت رســید
و آنهــا را نجــات داد»((( (بیانــات در دیــدار دانشــجویان
و دانشآمــوزان.)1368/8/10 ،
آیــت اهلل خامنـهای 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
از پیــروزی انقــاب ،ایــن آیــت اهلل مرتضــی مطهــری
بــود کــه بــه نحــو دیگــر از ایــن نگرانــی و تأثیــر آن
بــر «آینــده انقــاب اســامی» میگفــت و هشــدار
م ـیداد« :اگــر در روحیــه یــک ملــت ،تغییــر و انقــاب
پیــدا نشــود؛ انقــاب اجتماعــی هــم اگــر بکنــد بــه
ثمــر نمیرســد .البتــه رهبــران مــا بــذر دو تغییــر را
در روحیــه مــا قــرار دادهانــد :یکــی ،بــذر جهــاد و امــر
بــه معــروف و نهــی از منکــر ،یعنــی بــذر تهاجــم علیــه
نظامهــای فاســد و مســئولیت در مقابــل نظامهــای
فاســد و دیگــر ،بــذر ایمــان و اعتمــاد بــه خــود کــه از دو
راه ،پیــدا و تکمیــل میشــود :یکــی اینکــه بــا تاریــخ
خــود آشــنا شــویم و دیگــر اینکــه بــا ایدئولــوژی خــود
آشــنا شــویم.
آینــده انقــاب اســامی بســتگی دارد بــه اینکــه
مــا بتوانیــم ایــن روحیــه را بــه ملتمــان بدهیــم؛ آن
را تکمیــل کنیــم و مانــع شــویم از اینکــه در ایــن
روحیــه ،خلــل یــا تحریــف واقــع شــود و ملــت مــا بــه
حالــت تســلیم و تمکیــن گذشــته برگــردد» (مطهــری،
.)145 -146 :1392
صــدا و ســیما کــه از دیــدگاه مقــام رهبــری بایــد
«رســانه ملــی»« ،اثرگذارتریــن مجموعــه فرهنگــی در
کشــور» (بیانــات پــس از بازدیــد از ســازمان صــدا و
ســیما )1383/2/28 ،و «عمدهتریــن مرکــز هدایــت
فکــری» جامعــه (بیانــات در دیــدار هنرمنــدان و
دســتاندرکاران صــدا و ســیما )1389/4/12 ،باشــد؛
نقــش مؤثــر در کاهــش نگرانــی دربــاره جامعهپذیــری

 .1 -1بــرای مطالعــه بیشــتر نــگاه کنیــد بــه :وبــگاه دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنـهای کــه بــه نشــانی http://farsi.
 khamenei.irدر دســترس همــگان قــرار دارد و مجموعــه بــه نســبت کامــل از بیانــات ،پیامهــا و احــکام انتصــاب ایشــان اســت.
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تحلیل محتوای مطالب برنامه صبحگاهی «جوان ایرانی سالم» رادیو جوان

مطلــوبِ نســل جــوان دارد؛ شــاید بــه همیــن خاطــر
باشــد کــه آیــت اهلل خامنـهای در اولیــن حکــم انتصــاب
رئیــس ســازمان در دوران رهبــری بــر «اهمیــت دادن
بــه برنامههــای جوانــان و نوجوانــان» تأکیــد میکنــد
و میخواهــد کــه ایــن برنامههــا «ضمــن برخــورداری
از اســتحکام بنیادیــن ،بــا شــیوههای جــذاب ،ســالم و
شــادیبخش همــراه باشــند» (حکــم انتصــاب رئیــس
ســازمان صــدا و ســیما.)1368/6/2 ،
جامعــه ایرانــی در آن ســالها ،حــال و هــوای
متفــاوت بــا دیــروز خــود داشــت و همیــن تفــاوت ،اگــر
نگوییــم تحــول ،کــه تغییــر را در نــوع برنامهســازی
بــرای جوانــان بــه یــک «ضــرورت» تبدیــل میکــرد.
مطالعــه بخشــی از یــک گــزارش رســمی ،بــه روشــنی
حــال و هــوای جامعــه را در آن ســالها ترســیم
میکنــد :
کشــور مــا از نظــر شــاخصهای جمعیتشــناختی،
یــک کشــور جــوان اســت .مطالعــه تحــوالت جمعیتــی
ایــران در ســالهای ( )1335 - 1375نشــان میدهــد،
در حالــی کــه جمعیــت ایــران در ایــن دوره 3/6 ،برابــر
شــده ،گــروه ســنی  15 - 24ســال در ایــن فاصلــه،
 4/8برابــر شــده اســت؛ از ایــن رو بــا توجــه بــه نقــش
نوجوانــان و جوانــان هــر ملــت در حیــات و بالندگــی آن،
ســرمایهگذاری در آمــوزش و تربیــت صحیــح آنهــا،
یــک ضــرورت اجتنابناپذیــر اســت .نظرســنجیهای
صــورت گرفتــه نشــان میدهنــد ،در گــروه ســنی
 15 - 29ســال ،تماشــای تلویزیــون و گــوش کــردن
بــه رادیــو ،فعالیــت غالــب در اوقــات فراغــت بــه شــمار
میآینــد.
بنابرایــن رادیــو و تلویزیــون بــا توجــه بــه فراگیــر
بــودن و گســتره پوشــش و نفــوذ خــود ،فراهــم آوردن
امــکان انتخــاب متعــدد و جــذاب بــودن پیامهــای
ارتباطــی ،نقــش مهــم در زندگــی نوجوانــان و جوانــان
ایفــا میکننــد؛ از طــرف دیگــر ،در جهــان امــروز،
وســایل ارتبــاط جمعــی ،بــه ویــژه رادیــو و تلویزیــون
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بــه عنــوان ابــزار کارآمــد و مؤثــر در عرصــه تبلیــغ و
متقاعدســازی بــه شــمار میآینــد و بــا اســتفاده از
تکنولوژیهــای روزآمــد در شــکل و محتــوا بــه یــک
واســطه جــذاب تبدیــل شــدهاند کــه از آنهــا در
عرصههــای مختلــف ،از سیاســت تــا بــازار اســتفاده
میشــود .توجــه درخــور (شایســته) بــه دو موضــوع
جــوان بــودن ترکیــب جمعیتــی کشــور و نقــش وســایل
ارتبــاط جمعــی در شــکل دادن بــه شــخصیت و نظــام
ارزشــی جوانــان ،وظیفــه ســنگین ســازمان صــدا و
ســیما را در ایــن گســتره گوشــزد میکنــد.
ایــن وظیفــه بنــا بــه تهاجــم فرهنگــی اســتکبار
جهانــی ،وجــود برخــی مســائل اجتماعــی از جملــه
اولویــت یافتــن ارزشهــای اقتصــادی بــه جــای
ارزشهــای مذهبــی و پاییــن بــودن میــزان رضایــت
جوانــان از برنامههــای خــاص خــود ،اهمیــت مضاعــف
مییابــد» (کمیتــه برنامهریــزی محتوایــی جوانــان،
.)1 - 2 :1378
تأســیس شــبکه ســه ســیما (تلویزیــون داخلــی) در
ســال  1372و ســه ســال بعــد ،تأســیس رادیــو جــوان
صــدا (رادیــوی داخلــی) ،هــر یــک ،نشــاندهنده درک
و پذیــرش ضــرورت تغییــر در نحــوه رو بــه رو شــدن بــا
مســائل جوانــان و تصمیــم جــدی در «انجــام وظیفــه
ســنگین ســازمان در شــکل دادن بــه شــخصیت و نظــام
ارزشــی» آنهــا بــود.
جــدول زیــر ،تاریــخ تأســیس و شــعار ،مشــخصات
فنــی ،راههــای ارتبــاط بــا مخاطــب و اهــداف تأســیس
رادیــو جــوان را بــه عنــوان ایســتگاه اختصاصــی جوانــان
در صــدای جمهــوری اســامی بــه مــا نشــان میدهــد:
(پایــگاه جامــع اطــاع رســانی رادیــو )1397 ،و (روابــط
عمومــی رادیــو جــوان)6 :1387 ،
بیتردیــد نحــوه انتخــاب و گزارشــگری
مطالــب خبــری و غیــر خبــری در برنامههــای یــک
ایســتگاه اختصاصــی ماننــد رادیــو جــوان ،حاصــل
انتخابهــا و ارزیابیهــای کســانی اســت کــه بــه
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جدول  .1رادیو جوان در یک نگاه
تاریخ تأسیس
مشخصات فنی

راههای ارتباط با مخاطب

اهداف تأسیس

شعار ایستگاه

 4اسفند 1375
طول موج

اف.ام ،ردیف  88مگاهرتز

زمان پخش

 24ساعته

درصد پوشش جمعیتی کشور

 91/77درصد

روابط عمومی

)+9821( 22167783 ،)+ 98( 22040000

سامانه پیامک

)+98( 30000881

پست الکترونیک

radiojavan@irib.ir

 .1ارائه و تبیین اندیشههای دینی و تعمیق معرفت ،بصیرت و باورهای اسالمی،
 .2شناساندن انقالب اسالمی و تعمیق و تبیین تفکر ،اصول ،نظام ارزشی انقالب و دستاوردهای آن،
 .3شناخت و تعمیق فرهنگ ایرانی و اسالمی و تقویت خودباوری،
 .4رشد سطح آگاهی و اطالعات جوانان در ابعاد گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و هنری،
 .5جهتدهی و کمک به گذراندن اوقات فراغت،
 .6ارائه الگوهای صحیح و تعمیم و اشاعه ارزشهای الهی -انسانی ،مانند :فرهنگ کار ،ازدواج،
عدالتطلبی ،قانونگرایی ،مسئولیتپذیری ،امیدواری ،احترام به والدین و ،...
 .7بررسی مشکالت و نیازهای جوانان و ایجاد بستر مناسب برای ارائه راهحلها از سوی کارشناسان ،مانند:
مشکالت اجتماعی ،روانی و عاطفی ،تحصیلی ،اشتغال ،ازدواج و،...
 .8ایجاد بستر سالم و مناسب جهت تضارب آرا و عقاید مختلف،
 .9تقویت و تحکیم وحدت ملی ،وفاق اجتماعی و افزایش همبستگی.

آنهــا «دروازهبــان(((» میگوینــد .نحــوه انتخــاب و
(((
گزارشــگری گزینشــگران ،از گوینــده((( و مجــری
تــا ســردبیر و تهیهکننــده و در نهایــت ،مدیــر گــروه
برنامهســاز ،بــه تناســب مســئولیت ،ســالها اســت
کــه مــورد توجــه محققــان علــوم ارتباطــات اســت؛
از دیــدگاه ایــن محققــان« ،پیامهــای ارتباطــی هــر
ایســتگاه در حقیقــت اندیشــه و دیــدگاه گرداننــدگان
را دربــاره رویدادهــا و موضوعهــای مختلــف ،نشــان
میدهنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،در مطالعــه پیامهــای
ارتباطــی رادیــو ،پیامهــای بیــش از ســایر پیامهــا
تکــرار شــده ،بــ ه طــور معمــول ،پیشفرضهــای
ایســتگاه بــرای تأثیرگــذاری بــر مخاطــب هســتند»
(رســتمی و ضیایــی پــرور.)45 :1389 ،
رادیــو ماننــد ســایر وســایل ارتبــاط جمعــی ،وظایــف
اجتماعــی متعــدد بــه عهــده دارد کــه «ناشــی از نیازهای
روزافــزون گروههــای وســیع انســانی بــه اســتفاده از
Gatekeeper . -1
Broadcaster . -2
Executive . -3
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وســایل ارتباطــی اســت» .بدیهــی اســت نحــوه انجــام
دروازهبانــی مطالــب نیــز تأثیــر آشــکار بــر نحــوه
انجــام وظایــف اجتماعــی رادیــو دارد .محققــان علــوم
ارتباطــات بــه شــیوههای مختلــف ،رســالت و وظایــف
وســایل ارتبــاط جمعــی را تبییــن کردهانــد:
برخــی محققــان ،وظایــف اجتماعــی ایــن وســایل
ارتباطــی را بــه ترتیــب «وظایــف خبــری و آموزشــی»،
«وظایــف راهنمایــی و رهبــری» و «وظایــف تفریحــی
و تبلیغــی» میداننــد و بــر ایــن بــاور هســتند کــه
«وظایــف آگاهکننــده ،آموزشدهنــده و رهبریکننــده،
همــه مکمــل یکدیگــر هســتند» (معتمــد نــژاد:1394 ،
 3و .)12
امــا برخــی دیگــر از محققــان ،بــا بیــان اینکــه
«ارتبــاط موفــق» تنهــا هنگامــی انجــام میگیــرد
کــه «وجــوه مشــترک بیــن اهــداف پیامدهنــدگان و
پیامگیــران» وجــود داشــته باشــد؛ وظایــف اجتماعــی

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

mediamgt.ir

جدول  .2وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی

خبری و آموزشی

انسان برای اینکه بهتر بتواند به زندگی جمعی ادامه دهد و در صحنه فعالیتهای اجتماعی ،راه مناسبتر
برگزیند و مسئولیتهای 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 میتوانند 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.
جامعهشناسان معتقد هستند ،وسایل ارتباط جمعی با پخش اطالعات و معلومات جدید به موازات کوشش
معلمان و استادان ،وظیفه آموزشی انجام میدهند و دانستنیهای علمی ،فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان
و دانشجویان را تکمیل میکنند.

راهنمایی و رهبری

نقش رهبریکننده وسایل ارتباط جمعی و تأثیر آنها در بیداری و ارشاد افکار عمومی ،اکنون بر هیچ کس
پوشیده نیست و روز به روز نیز اهمیت آن ،افزایش مییابد؛ در نظامهای دموکراسی ،روزنامهها و مجالت،
رادیوها و تلویزیونها ،و سینماها میتوانند خدمات مهم در راه گسترش ارتباط بین رهبریکنندگان و
رهبریشوندگان ،انجام دهند و به عنوان آینه تمامنمای افکار عمومی ،در جلب همکاری مردم و شرکت
دادن آنها در امور اجتماعی ،تأثیر فراوان به جای بگذارند .وسایل ارتباط جمعی به طور کلی میتوانند در
توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور –به ویژه کشورهای در حال توسعه -وظایف بسیار حساس به عهده
بگیرند .روزنامهها و رادیوها و تلویزیونها با پخش و گسترش اندیشههای نو در واقع ،وجدان اجتماعی
فرد مخاطب را بیدار میکنند و با آشنا ساختن وی به اهمیت اجرای برنامههای مملکتی ،توجه سریع
و وسیع همگان را به لزوم تحوالت اساسی ،از قبیل تعدیل ثروت ،مبارزه با بیسوادی و گسترش وسایل
رفاه اجتماعی ،جلب و آنها را برای شرکت در زندگی عمومی ،دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و قبول
مسئولیتهای بیشتر ،آماده میکنند.

تفریحی و تبلیغی

وسایل ارتباط جمعی با انجام این وظایف ،بیشتر از نظر روانی روی فرد مخاطب ،تأثیر میگذارند 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 ،روزنامهها
و مجالت ،رادیوها و تلویزیونها ،و سینماها با انتشار و پخش مطالب و برنامههای گوناگون خود ،از بهترین
وسایل تفریحی و سرگرمی افراد به شمار میروند و در تمامی اوقات شبانه روز میتوانند انسانها را سرگرم
کنند و آنها را از غوغا و اضطراب محیط کار و زندگی یا رنج تنهایی دور نگه دارند و برای آنها ،یک
محیط فراغت و آسایش مناسب ،ایجاد کنند .تردیدی نیست هرگاه وسایل ارتباط جمعی ،نقش تبلیغاتی
را با توجه به خواستها و نیازهای عمومی انجام دهند و در زمینههای سیاسی به ارشاد مردم و پیشبینی
و تأمین وسایل آزادی و آسایش آنها همت گمارند و در زمینههای 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.

وســایل ارتبــاط جمعــی و بــه ویــژه پیامدهنــدگان را
بــه صــورت زیــر تبییــن میکننــد( :بدیعــی و قنــدی،
)418 :1393
ایــن گــروه از محققــان ،در نهایــت نتیجــه
میگیرنــد کــه نقــش وســایل ارتبــاط جمعــی و بــه
ویــژه رســانههای خبــری را میتــوان چنیــن برشــمرد:
 -1تهیــه و تنظیــم و ارائــه خبرهــا و گزارشهــای
صحیــح دربــاره وقایــع مهــم کشــور و جهــان،
 -2حمایــت از حکومــت قانــون و ناظــر بــر اجــرای
درســت و دقیــق قوانیــن

 -3ایجــاد محیــط مناســب بــرای برخــورد عقایــد
گوناگــون
 -4فراهــم کــردن زمینــه آمــوزش مــداوم بــرای
بزرگســاالن
 -5کمک به رشد فکری و فرهنگی جامعه
 -6فراهم کردن سرگرمیهای آموزنده
 -7ایجــاد روحیــه مشــارکت و همــکاری بــا
برنامههــای توســعهبخش» (بدیعــی و قنــدی:1393 ،
)419 - 420
روژه کلــوس((( ،اســتاد و صاحبنظــر بلژیکــی علــوم

)1997 -1909( Roger Clausse . -1
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جدول  .3اهداف پیامدهندگان و پیامگیران
اهداف پیامدهندگان

اهداف پیامگیران

اطالع و آگاهی

آگاهی از تهدیدها و فرصتها ،شناخت محیط اطراف ،شناخت واقعیتها و دستیابی به تصمیمگیری.

آموزش

کسب مهارتها و دانش الزم برای انجام وظیفه در جامعه ،یادگیری ارزشها ،رفتار و نقشهای مناسب
برای پذیرش در جامعه.

ترغیب و اقناع
تفریح و سرگرمی

رسیدن به تصمیمگیری ،انطباق ارزشها ،رفتار و نقشهای قابل پذیرش در جامعه.
لذت بردن ،استراحت و سرگرمی و گریز از مسائل روز.

ارتباطــات ،بــا مــرور دیدگاههــای مختلــف و بــا ایــده
متفــاوت از رســالت و وظایــف وســایل ارتبــاط جمعــی
میگویــد و «وظایــف اجتماعــی گوناگــون آنهــا را بــه
ترتیــب زیــر معرفــی میکنــد:
اول) وظایف ارتباط فکری
 -1اطــاع و آگاهــی  :نقــل جریــان و وقایــع،
اقدامهــا و عقایــد در زمینههــای سیاســی ،اقتصــادی،
اجتماعــی ،هنــری ،علمــی ،فنــی و وضــع زندگــی دســته
جمعــی ،جنبــه خبــری دارد .خبرهــا بــه طــور کلــی بــر
دو نــوع هســتند:
 .۱.۱اخبــار جــاری روز ،اطالعــات روز ،تازههــا و
اخبــار گوناگــون.
 .۱.۲اخبــار عمومــی و امــور مربــوط بــه فرهنــگ
و تمــدن ،صــرف نظــر از ارتبــاط مســتقیم آنهــا بــا
حــوادث جــاری روز.
(((
 -2پــرورش  :کوشــشهای آموزشــی کــه
همزمــان بــا نقــل و تشــریح خبرهــای جــاری ،بــه
صــورت راهنماییهــا و انتقادهــای مختلــف صــورت
میگیرنــد و در تعلیــم و تربیــت انســان ،نقــش مهــم
دارنــد .ایــن کوشــشها دارای انــواع ســهگانه زیــر
هســتند:
 .۲.۱پــرورش اندیشــهها و احساســات و انتقــال
منظــم ارزشهــا و نقشهــای تمــدن و فرهنــگ جامعــه
بــه افــراد.
(((
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 .۲.۲پــرورش عقایــد و جلــب ایمــان افــراد و ایجــاد
اعتقــاد و آرمــان عمومــی از طریــق تشــریح و تفســیر
وقایــع جــاری و تجزیــه و تحلیــل مبانــی فرهنگــی.
 .۲.۳پــرورش حرفــهای و کوشــش در تربیــت و
آمــاده ســاختن افــراد بــرای انجــام کارهــا و حرفههــای
اجتماعــی.
(((
 -3بیــان  :کمــک بــه ایجــاد ارزشهــا و
نقشهــای اجتماعــی و مســاعی الزم بــرای معرفــی
فرهنــگ و تمــدن و افــکار و عقایــد و رفتــار انســانی،
جنبــه بیانــی دارنــد و دارای انــواع زیــر هســتند:
 .۳.۱اســتدالل و توجیــه مطالــب و مســائل و نفــوذ
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
در ایــن زمینههــا ،همــه جنبــه اســتداللی دارنــد.
 .۳.۲معرفــی فرهنــگ و تمــدن و ایجــاد ارزشهــا و
اثرهایــی کــه جــزء میــراث تمــدن و فرهنــگ اجتماعــی
قــرار میگیرنــد.
 .۳.۳تشــریح ایدئولوژیهــای جــاری و ایجــاد
ارزشهــا و اثرهایــی کــه بــا رویدادهــا و فعــل و
انفعالهــای سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی جــاری،
ارتبــاط نزدیــک دارنــد.
 -4اجبــار((( :تحمیــل غیــر مســتقیم و نامرئــی
عقایــد و روشهــا و رفتــار اجتماعــی و تغییــر غیــر
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جدول  .4وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه روژه کلوس
اطالع و آگاهی
پرورش

اخبار جاری
اخبار عمومی
پرورش اندیشهها و احساسات
پرورش عقاید
پرورش حرفهای

ارتباط فکری روانی -اجتماعی

بیان

استدالل
معرفی فرهنگ و تمدن
تشریح ایدئولوژیهای جاری
تبلیغ تجاری
تبلیغ سیاسی

اجبار

همبستگی اجتماعی
سرگرمی
درمان روانی

مســتقیم و نامرئــی روحیــه و اعتقــاد عمومــی ،بــدون
توجــه بــه شــخصیت انســانی ،نقــش اعمــال فشــار و اجبار
را از طــرف مطبوعــات و ســایر فنــون انتشــار ،مشــخص
میکننــد .اعمــال فشــار و اجبــار بــر دو نــوع اســت:
 .۴.۱تبلیــغ تجــاری و فشــاری کــه بــه منظــور
کســب منافــع مالــی صــورت میگیــرد.
 .۴.۲تبلیــغ سیاســی و فشــاری کــه بــرای نیــل بــه
مقاصــد خــاص سیاســی تحمیــل میشــود.
دوم) وظایف روانی -اجتماعی
 -1همبســتگی اجتماعــی((( و کوشــش بــرای تــرک
گوشـهگیری و جســت و جــوی پیوندهــای حرفـهای بــه
جــای روابــط خویشــاوندی و دوســتانه گذشــته و کمــک
بــه ایجــاد هماهنگــی و همبســتگی بیــن انســانها.
 -2ســرگرمی((( و حفــظ ســامت جســمی و فکــری،
توجــه بــه اســتراحت و آرامــش افــراد و تهیــه وســایل
تفریــح و ســرگرمی آنهــا.

 -3درمــان روانــی((( و فراموشــی ناراحتیهــا،
رهایــی از دلهرههــا و جبــران ســرخوردگیها (معتمــد
نــژاد.)10 - 11 :1394 ،
دیــدگاه کلــوس از دیــدگاه برخــی محققــان،
«کاملتــر بــه نظــر میرســد و میتوانــد بهتــر از
ســایر دیدگاههــا بــرای درک وظایــف اجتماعــی وســایل
ارتباطــی ،مفیــد باشــد» (افقهــی و نقیــب الســادات،
.)165 :1391
بقــای مؤثــر رادیــو ماننــد ســایر وســایل ارتبــاط
جمعــی ،در گــرو تــاش دائمــی گرداننــدگان بــرای ایجاد
«تمایــز» و کســب «مزیــت» در رقابــت بــا دیگــر رســانهها
اســت تــا مخاطــب مــورد نظــر بــا تمایــل بیشــتر ،مطالب
مختلــف را در برنامههــای آن ،انتخــاب کنــد و بشــنود و
حتــی عمیقتــر از آن بــه ایــن مطالــب ،گــوش دهــد؛ در
بــازار پیــام ،آنچــه یــک ایســتگاه را بــه عنــوان وســیله
ارتباطــی از ســایر وســایل ارتباطــی و حتــی یــک برنامــه
را از ســایر برنامههــای مشــابه در ایســتگاههای مختلــف،
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،51آبــان 1399

متمایــز میســازد و بــه آن ،مزیــت نســبی میبخشــد؛
چیــزی جــز داشــتن یــک «منطــق» مشــخص حاکــم بــر
ایســتگاه و برنامههــای آن نیســت.
بســیاری از گرداننــدگان رادیــو ،چــه مدیــران و
برنامهســازان ،آگاهانــه بــه ســراغ طراحــی ایــن منطــق،
بــه عنــوان یــک ضــرورت بــرای فعالیــت اثربخــش
نمیرونــد و در نتیجــه ،میــزان توفیــق ایســتگاه را در
جلــب توجــه مخاطــب و نیــز انجــام رســالت و وظایــف
اجتماعــی ،تنهــا بــه اتفــاق و تصــادف واگــذار میکننــد
(علــی)8 :1384 ،؛ حــال آنکــه بــه عنــوان نمونــه
میتــوان میــزان تمایــل مخاطــب را بــه انتخــاب و
شــنیدن برنامههــای هــر ایســتگاه ،بــر مبنــای دیــدگاه
ویلبــر شــرام((( ،دیگــر اســتاد و صاحبنظــر آمریکایــی
علــوم ارتباطــات ،بــا اســتفاده از دو مفهــوم «پــاداش
مــورد انتظــار(((» و «انــرژی مــورد انتظــار الزم(((»
تبییــن کــرد و حاصــل آن را بــه طــور خالصــه ،بــه
صــورت رابطــه مقابــل نشــان داد:

پاداش مورد انتظار
انرژی مورد انتظار الزم

=تمایل به انتخاب

و نتیجه گرفت:
هــر چقــدر مخــرج کســر ،کوچکتــر باشــد و
شــنونده احســاس کنــد بــرای شــنیدن یــک مطلــب
خــاص ،انــرژی کمتــر نیــاز دارد صــرف کنــد و در
مقابــل ،پــاداش مــورد انتظــار از شــنیدن آن مطلــب
بــرای وی بیشــتر باشــد؛ تمایــل بیشــتر بــه انتخــاب آن
مطلــب و ســایر مطالــب مشــابه بــرای شــنیدن دارد و
بــر عکــس ،هــر چقــدر صــورت کســر ،کوچکتــر باشــد
و شــنونده پــاداش کمتــر بــرای خــود تصــور کنــد و
در مقابــل ،ایــن احســاس در وی بــه وجــود بیایــد کــه
انــرژی بیشــتر بایــد بــرای شــنیدن صــرف کنــد؛ تمایــل
کمتــر بــه انتخــاب مطلــب و ســایر مطالــب مشــابه
بــرای شــنیدن دارد .تمایــل شــنونده بــه انتخــاب یــک
Wilbur Lang Schramm (1907- 1987( . -1
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مطلــب خــاص ،ناشــی از درک وی از پــاداش مــورد
انتظــار اســت کــه دو نــوع مختلــف دارد :پــاداش آنــی
و پــاداش آتــی.
یــک مطلــب هنگامــی پــاداش آنــی دارد کــه تعــداد
بســیار از مخاطبــان پــس از مطالعــه یــا شــنیدن آن،
پــاداش آنــی دریافــت کننــد؛ در ایــن نــوع مطالــب،
مخاطــب بــدون حضــور در ماجــرا ،میتوانــد آن را در
ذهــن خــود ،تصــور و تجربــه کنــد .مطالــب مربــوط
بــه قتــل ،جنایــت ،ســوء اســتفاده ،حــوادث و اتفاقــات،
ورزش ،رویدادهــای اجتماعــی و ماننــد آنهــا از دســته
مطالــب بــا پــاداش آنــی هســتند.
این نوع مطالب ،حس کنجکاوی مخاطب را فورا
ارضا میکنند و احساس همدلی یا نفرت در وی به وجود
میآورند؛ اما «یک مطلب هنگامی پاداش آتی دارد که
تعداد بسیار از مخاطبان پس از مطالعه یا شنیدن آن،
پاداش آتی دریافت کنند؛ در این نوع مطالب ،مخاطب
از مطالعه یا شنیدن ،انتظار پاداش آنی ندارد .آنها را
مطالعه میکند یا میشنود تا شاید در زمان دیگر از آنها
استفاده کند .مطلب مربوط به امور عمومی ،علوم ،مسائل
اجتماعی ،آموزش ،وضع آب و هوا ،بهداشت و مانند اینها
در این دسته قرار میگیرند .این نوع مطالب به طور
معمول برای مخاطب ،حالت تهدیدکنندگی دارند و وی را
برای مقابله احتمالی در آینده ،آماده میکنند» (بدیعی و
قندی.)47 - 48 :1393 ،
شــنونده امــروز ،بیشــتر آن دســته مطالــب را
میخواهــد بشــنود کــه هــر روز بــا آنهــا تمــاس دارد؛
بــه عبــارت دیگــر ،آنچــه بــرای جیــب ،وجــدان یــا قلــب
وی دردســر درســت میکنــد؛ اهمیــت بیشــتر دارد
و تمایــل وی را بــرای انتخــاب و شــنیدن مطالــب،
ک کــوی.)314 :1381 ،
برمیانگیــزد (مــ 
مطالعــات شــرام و همــکاران نشــان میدهــد ،تمایــل
خواننــده بــه خوانــدن مطبوعــات بــه طــور عــام و روزنامه
بــه طــور خــاص ،بــا ســن ،میــزان تحصیــات و وضعیــت
اقتصــادی و اجتماعــی خواننــدگان ،رابطــه مســتقیم
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دارد و هــر چــه ســن و میــزان تحصیــات ،افزایــش
پیــدا کنــد و فــرد ،وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی
بهتــر داشــته باشــد؛ تمایــل وی بــه خوانــدن مطالــب
بــا پــاداش آتــی ،افزایــش مییابــد (بدیعــی و قنــدی،
.)48 :1393
این نوع مطالعات را درباره رادیو در ایران نیز میتوان
انجام داد و درباره شباهت یا تفاوت احتمالی نتایج و
دالیل عمده آن ،بحث و گفت و گو کرد.
رادیــو در جهــان امــروز ،همچنــان بــه حیــات خــود
ادامــه میدهــد و همچنــان بــه بقــای خــود امیــدوار
اســت .گرداننــدگان ایــن وســیله ارتبــاط جمعــی ،بــه
ویــژه در آمریــکا و کشــورهای اروپــای غربــی ماننــد
انگلســتان ،بــه خوبــی بــا اســتفاده از دیدگاههــای
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اســتادان و صاحبنظــران و نیــز بــا توجــه بــه نتایــج
مطالعــات و تحقیقــات محققــان در حوزههــای
مختلــف علــوم فنــی ،انســانی و اجتماعــی ،از جملــه
علــوم ارتباطــات توانســتهاند «رادیــو» را بــه ســامت
از بحرانهــای مختلــف کــه تهدیــد جــدی و یــأسآور
بــرای حیــات و بقــای آن بودهانــد؛ عبــور دهنــد و بــا
جســت و جــو و یافتــن مزیتهــای نســبی و تکیــه
بــر ایــن مزیتهــا در طراحــی منطــق مشــخص در
برنامهســازیها ،جایــگاه ایــن وســیله ارتباطــی را بــه
نحــوی ترســیم کننــد کــه تنهــا «یــک اثــر یــادگاری از
دوران رفتــه در کهکشــان دیجیتــال نباشــد و بــا وجــود
اینکــه از آشــیانه بریــن خــود ،فــرود آمــده اســت؛
هنــوز عضــو مؤثــر خانــواده ارتباطــات باشــد» (دانســی،

جدول  .5مقایسه تطبیقی وسایل ارتباط جمعی در یک نگاه
مطبوعات

رادیو

خواننده ،زمان کافی در اختیار دارد شنونده به جریان زمان برنامه
وابسته است.
و مطالب به طور کامل در اختیار
وی است.

اینترنت

تلویزیون
بیننده به زمان پخش
برنامه وابسته است.

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

بیننده نمیتواند در کنار
تماشای برنامه ،کار دیگر
هم انجام دهد.

کاربر میتواند انتخاب کند؛
کلیک کند؛ ارائه دهد؛ و جست
و جو کند.

خواننده میتواند صفحات روزنامه
یا مجله را ورق بزند یا کنار بگذارد.

شنونده میتواند برنامه را
نشنود و گیرنده رادیو را
خاموش کند.

متن نوشتهها ،عناصر گرافیکی
و تصاویر ،خواننده را تحریک
و تشویق به فهم بهتر مطالب
میکند.

عناصر شنیداری در بستهبندی عناصر شنیداری و
دیداری ،رنگ و تکرار
صوتی و تکرارها به فهم بهتر
هنگام شنیدن کمک میکند .گفتار به فهم بهتر هنگام
تماشا کمک میکند.

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

روزنامهنگار ،متن مطلب را
مینویسد و با عکس و گرافیک،
تنظیم میکند.

برنامهساز با گفتار و عناصر
صوتی ،تصویرسازی میکند و
سخن میگوید.

برنامهساز ،تصویرنامه
را مینویسد و در پس
دوربین ،کارگردانی
میکند.

ژورنالیست ،فیلمنامه برای بازی
شخصی خود کاربر مینویسد.

بازخورد از طریق نامه ،نمابر و
پست الکترونیکی خوانندگان و
درج در ستون و صفحه خاص
در روزنامه و مجله ،امکان انتشار
مییابد.

مخاطب از طریق تلفن و
پیامک ،پست الکترونیکی
شنوندگان ،برنامههای
درخواستی و مسابقه ،امکان
شنیدن شدن در برنامهها پیدا
میکند و در اصطالح ،به رادیو
اتصال مییابد.

مخاطب از طریق
تلفن و پیامک ،پست
الکترونیکی بینندگان،
نمابر و مسابقه ،امکان
دیده شدن در برنامهها
پیدا میکند و در
اصطالح ،با تلویزیون
ارتباط برقرار میکند.

فرد کاربر از طریق پست
الکترونیکی ،چت ،دعوت
از میهمانان ،استریم فروم،
نظرخواهی و تعامل برنامهسازی
با وبگاه ،رسانهها و شبکههای
اجتماعی ،ارتباط برقرار میکند.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،51آبــان 1399

.)160 :1396
جــدول زیــر ،رادیــو را از نظــر برخــی ویژگیهــا
بــا دیگــر وســایل ارتبــاط جمعــی ،مقایســه میکنــد و
در یــک نــگاه کوتــاه ،از الزامــات برنامهســازی در آن
میگویــد( :اخگــری)103 :1396 ،
رادیــو همچنــان «یــک رســانه بیرقیــب در بیــرون
خانــه اســت و بــرای آنهــا کــه در بیــرون خانــه،
مخاطــب رســانهها قــرار میگیرنــد؛ در دســترسترین
و قابــل اســتفادهترین وســیله ارتبــاط جمعــی بــه
شــمار میآیــد»؛ بــه عبــارت دیگــر« ،در ایــن محیــط،
دیگــر رســانهای ماننــد تلویزیــون ،کارایــی بــاال نــدارد و
رادیــو جایگزیــن تلویزیــون اســت و میتــوان گفــت:
تلویزیــون ،پرمخاطبتریــن وســیله ارتباطــی در درون
خانــه و رادیــو ،پرمخاطبتریــن وســیله ارتباطــی در
بیــرون خانــه اســت» (راودراد.)85 :1389 ،
ایــن مزیــت نســبی ،رادیــو را هرچــه بیشــتر بــه
یــک «رســانه ثانویــه» تبدیــل میکنــد؛ گرچــه «ثانویــه
بــودن ایــن وســیله ارتباطــی ،نــه تنهــا یــک مزیــت
کــه حتــی یــک محدودیــت اســت؛ چــرا کــه مطالعــات
و تحقیقــات مختلــف نشــان میدهنــد ،مخاطــب امــروز
در برخــی مواقــع ،حتــی خیلــی بیشــتر از گذشــته،
برنامههــای رادیــو را میشــنود؛ امــا در مقابــل ،کمتــر
بــه مطالــب آنهــا واقعــا گــوش میدهــد» (کرایســل،
)380 :1381؛ حــال آنکــه «مخاطــب درون خانــه
در گذشــتههای نــه چنــدان دور ،بــا ثبــات و تمرکــز
بیشــتر بــه برنامههــای رادیــو گــوش م ـیداد و مطالــب
آنهــا را آگاهانــه ،تجزیــه و تحلیــل میکــرد.
مخاطب امروز رادیو به طور کلی ،یک گروه ثابت ،اما
کوچک و یک گروه بزرگ ،اما در قالب جمعیت متکثر،
متنوع و گریزپا است .این ویژگیها با توجه به شرایط
محیطی مؤثر بر نحوه گوش دادن ،به ویژه در مکانهای
بیرون از خانه مانند خودروها و وسایل نقلیه عمومی
که رو به افزایش هستند؛ نیاز تازه در برنامهریزیها و
برنامهسازیها رادیو به وجود میآورند که عبارت است
از توجه به مخاطب اتفاقی ،غیر ثابت ،کمدقت و گریزپا
Drive Time . -1
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در کنار حفظ توجه به مخاطب دائمی ،متمرکز و ثابت
برنامهها (راودراد.)94 :1389 ،
«زمــان رانندگــی(((» یــک فرصــت بــرای پاســخ
مناســب رادیــو بــه ایــن «نیــاز تــازه» اســت؛ بــه ویــژه
در صبــح و عصــر ،زمانــی کــه بیشــتر کارکنــان و حتــی
دانشآمــوزان و دانشــجویان در ســاعتهای  7تــا 9
صبــح بــه ســر کار و مدرســه و دانشــگاه میرونــد و
در مقابــل ،در ســاعتهای  16تــا  19بعدازظهــر بــه
خانــه بازمیگردنــد .برنامههــای صبحگاهــی بــر ایــن
مبنــا« ،مهمتریــن شــاخص و پیشــانی برنامههــای
هــر ایســتگاه و هویــت و نشــانه خــاص آن هســتند»
(فلمینــگ)72 :1384 ،؛ بــه همیــن خاطــر اســت کــه
بــه بــاور برخــی صاحبنظــران ،در رادیــو ،بقیــه روز
همــان طــور میگــذرد کــه در صبــح میگــذرد و هــر
ایســتگاه بــه یــک برنامــه صبحگاهــی بســیار قــوی بــا
شــمار شــنوندگان زیــاد ،نیــاز دارد کــه شــنوندگان را
بیــن دیگــر بخشهــای مختلــف آن ایســتگاه ،توزیــع
کنــد (مــک کــوی.)301 :1381 ،
برنامههــای صبحگاهــی رادیــو را میتــوان بــه
صفحــه اول یــک روزنامــه تشــبیه کــرد« :صفحــه اول،
مهمتریــن صفحــه روزنامــه از جنبــه ارزش و اهمیــت
مطالــب اســت (بدیعــی )22 :1377 ،و از ایــن رو،
«اعمــال فراینــد دروازهبانــی در مــورد مطالــب آن ،رونــد
پیچیدهتــر و دقیقتــر را طــی میکنــد تــا آنچــه بــه
ایــن صفحــه راه مییابــد؛ جنبههــای مختلــف ارزشــی
و اعتقــادی ،سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی
و نیــز جاذبههــای خبــری الزم را داشــته باشــد؛ در
واقــع ،صفحــه اول تــا حــدود بســیار ،اولویتهــای
ذهنــی مخاطــب را شــکل میدهــد و اعتبــار و اهمیــت
روزنامــه را بــه رویدادهــا و موضوعهــای مختلــف در هــر
روز ،بیــان میکنــد.
گرچــه خواننــدگان روزنامــه ،تنهــا بــا تأثیرگرفتــن
از برجستهســازیهای صفحــه اول ،بــه رویدادهــا و
موضوعهــای مختلــف ،نــگاه نمیکننــد و عوامــل دیگــر
نیــز در شــکل دادن بــه طــرز تلقــی آنهــا مؤثــر اســت؛

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

امــا نمیتــوان انــکار کــرد کــه تیترهــا و مطالــب صفحــه
اول در ایــن زمینــه ،نقــش اساســی و تعیینکننــده
دارنــد؛ حتــی آن زمــان کــه مخاطــب دربــاره تیتــر و
موضــوع خــاص کــه در صفحــه اول ،برجســتهتر از دیگــر
مطالــب اســت ،احســاس مقاومــت و مخالفــت میکنــد؛
بــاز هــم میتــوان گفــت :ایــن برجستهســازی بــه
نوعــی دیگــر بــر وی تأثیــر گــذارده اســت .صفحــه اول
در نــگاه نخســت بــه خواننــده میگویــد :درجــه اهمیــت
رویدادهــا و موضوعهــا ،چگونــه اســت و آیــا آنچــه
را کــه بــه دنبــال آن اســت؛ در روزنامــه مییابــد؟
(فرقانــی.)31 :1375 ،
برنامههــای صبحگاهــی رادیــو ،جــدا از وظایــف و
مخاطــب مــورد نظــر هــر ایســتگاه ،یــا ایــن ویژگیهــا
را دارنــد یــا بایــد داشــته باشــند.
برنامهســاز ،بــه ویــژه «تهیهکننــده کــه بایــد بیــش
از دیگــر عوامــل ،ذهــن ســازمانیافته داشــته و مراقــب
و پیگیــر جزئیــات باشــد» (مــک کــوی)315 :1381 ،؛
ماننــد یــک هنرمنــد نقــاش بــرای برقــراری ارتبــاط و
طــرح ایدههــا ،نیــاز بــه ابــزار الزم دارد:
«ابــزار هنرمنــد نقــاش ،ســه رنــگ اصلــی و ابــزار
برنامهســاز ،ده ( )10ســاختار اصلــی اســت»؛ بــه عبــارت
دیگــر ،هنرمنــد نقــاش تنهــا ســه رنــگ اصلــی در اختیار
دارد کــه عبــارت هســتند از :قرمــز ،زرد و آبــی ،کــه بــا
اســتفاده از آنهــا میتوانــد میلیونهــا رنــگ ،خلــق
کنــد .هــر رنــگ کــه در جهــان میبینیــم؛ بــا ترکیــب
مختلــف ایــن ســه رنــگ اصلــی بــه دســت آمــده اســت.
برنامهســاز نیــز ده ســاختار اصلــی در اختیــار دارد کــه
اگــر ایــن ســاختارها را نشناســد؛ نمیتوانــد از آنهــا بــه
درســتی اســتفاده و حتــی ســاختارهای جدیــد ،خلــق
کنــد .ســاختارهای دهگانــه عبــارت هســتند از :مجلــه،
نمایــش ،گــزارش ،مصاحبــه ،گفــت و گــو ،میزگــرد،
تســت مونــی((( (اظهــار نظــر و بیــان عقایــد شــخصی)،
تدویــن ،دمونستریشــن((( (توضیــح فراینــد تکویــن یــک
پدیــده) و برنامــه زنــده (علــی.)2 - 3 :1384 ،
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اســتفاده از «مجلــه» بــه عنــوان یــک ســاختار
اصلــی« ،از ســالهای ابتدایــی دهــه  1960میــادی
( 1340شمســی) در برنامههــای رادیــو ،رواج یافــت
و بــه تدریــج ،ســیر موفقیــت خــود را طــی کــرد؛ در
آغــاز در آمریــکا و ســپس در کشــورهای اروپــای
غربــی ،ســاختار مجلــه تنهــا بــرای ارائــه رویدادهــا و
موضوعهــای روز بــه کار میرفــت و تأکیــد ،البتــه
بیشــتر بــر ارائــه رویدادهــا و موضوعهــای سیاســی روز
بــود؛ امــا بــه مــرور زمــان ،اســتفاده از ایــن ســاختار برای
حوزههــای تخصصــی دیگــر نیــز کاربــرد یافــت و آنچــه
دســت نخــورده باقــی مانــد؛ اصــل ترکیــب گفتارهــای
کوتــاه مجــری ،کارشناســان و مــردم بــا موســیقی
ســرگرمکننده بــود» (فــون الروخ و بــوخ هلــس:1387 ،
.)250
برنامههــای موســوم بــه مجلــهای در رادیــو ،در
حقیقــت «نوعــی از برنامههــا هســتند کــه از بســیاری
جنبههــا بــه مجلــه در خانــواده مطبوعــات ،شــباهت
دارنــد :همــان طــور کــه ســردبیر و دبیــران ســرویس بــه
مطالــب یــک مجلــه ،یــا حــول یــک موضــوع مشــترک
یــا بــر مبنــای عالئــق خواننــدگان مــورد نظــر ،شــکل
میدهنــد؛ گــروه برنامهســاز نیــز برنامههــای مجلــهای
را در یکــی از ایــن دو مقولــه ،دســتهبندی و بــه تناســب
هــدف و مخاطــب مــورد نظــر ،طراحــی و ارائــه میکنند:
برنامههــای مجل ـهای بــا موضــوع مشــترک کــه مطالــب
آیتمهــای مختلــف آنهــا بــه موضــوع یــا مســئله خــاص
اختصــاص دارد؛ ماننــد پیشــخوان روزنامهفروشـیها کــه
بــر روی آنهــا ،مجلههــای مختلــف تخصصــی در زمینــه
موســیقی ،آشــپزی ،باغبانــی ،زندگینامــه افــراد مشــهور
و  ...بــه چشــم میخورنــد و همچنیــن ،برنامههــای
مجلــهای کــه مطالــب آیتمهــای مختلــف آنهــا بــر
مبنــای عالئــق مشــترک شــنوندگان مــورد نظــر ،شــکل
گرفتــه اســت .پرداختــن بــه چنــد موضــوع مختلــف
مــورد عالقــه ،ویژگــی اصلــی ایــن نــوع برنامههــای
مجلــهای اســت؛ درســت نقطــه مقابــل برنامههــای
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،51آبــان 1399

مســتند کــه مستندســاز در آنهــا ،بــه یــک موضــوع بــا
روایــت خطــی در مــدت طوالنیتــر و بــا عمــق بیشــتر
میپــردازد» (اســتارکی.)184 - 185 :1391 ،
برنامههــای مجلــهای رادیــو ،بــا هــر دیــدگاه،
«محصــول موفــق تلفیــق اطالعــات روزآمــد و موســیقی
مــورد عالقــه مــردم هســتند؛ بــه عبــارت ســادهتر،
ترکیــب اطــاع رســانی ،روشــنگری و ســرگرمی»
(فــون الروخ و بــوخ هلــس .)250 :1387 ،برنامهســاز
بــه تجربــه میدانــد کــه بــرای ســاخت یــک برنامــه
مجلــهای بــه آیتمهــای مختلــف نیــاز دارد و نیــز
میدانــد کــه بــا اســتفاده از مجــری یــا مجریــان بایــد
بیــن ایــن آیتمهــا ،رابطــه برقــرار کنــد؛ امــا دانــش
ارتباطــات هــم بــه برنامهســاز یــادآوری میکنــد
کــه کلمههــا در رادیــو از نظــر خصوصیــت ،نمادیــن
و ســمبلیک هســتند و همیــن نمادیــن بــودن آنهــا
اســت کــه اســاس جذابیــت و خالقیــت در ایــن وســیله
ارتباطــی اســت؛ چــرا کــه کلمــه بــه عنــوان عالمــت
نمیتوانــد شــی را نشــان دهــد و شــنونده بایــد کلمــه
را در ذهــن خــود تصویــر کنــد؛ بــه آن ،شــکل دهــد؛ یــا
حتــی خلــق کنــد و بســازد.
تفــاوت کلمههــای نوشــته شــده و کلمههــای
شــنیده شــده از رادیــو ،ایــن اســت کــه در دســته دوم،
کلمههــا بــه اجبــار همــواره شــفاهی و گفتــاری هســتند
و از نظــر نشانهشناســی ،رمــز دو -دویــی((( یــا دو رمــز
دارنــد :یکــی ،خــود کلمــه کــه نمــاد و ســمبل چیــزی
اســت کــه بــه ظاهــر بــه روی آنتــن پخــش رادیــو
مـیرود و دیگــری ،صدایــی اســت کــه ایــن کلمــه را ادا
میکنــد و بســته بــه شــخصیت و ویژگیهــای گفتــاری
و رفتــاری گوینــده بــه آن شــکل میدهــد و در اصطــاح
از آن ،تصویرســازی میکنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،لحــن و
نحــوه تکیــه و تأکیــد روی کلمــه یــا کلمههــای خــاص،
اگــر نگوییــم تأثیــر ،کــه الاقــل کارکــرد نشانهشــناختی
دارنــد (کرایســل.)66 :1381 ،
برنامهســاز بــا توجــه بــه ایــن شــرایط تجربــی و
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علمــی بایــد بــه ایــن پرســش مهــم ،پاســخ دهــد کــه
«ویژگیهــای یــک مجــری مطلــوب ،بــه ویــژه در
برنامههــای مجلــهای رادیــو چیســت؟»
تجربــه میگویــد« :برنامهســاز بایــد بــا شــنونده،
همدلــی((( کنــد و خــود را بــه تناســب زمــان پخــش
برنامــه ،در صبــح ،نیمــروز یــا عصــر ،شــنونده فرضــی
بدانــد؛ آن وقــت اســت کــه بــه عنــوان نمونــه
درمییابــد ،یــک شــنونده برنامــه صبحگاهــی ،تنهــا
بیــن  25تــا  30دقیقــه پــای رادیــو مینشــیند و بــه
اطالعــات ســاده و نــه پیچیــده دربــاره رویدادهــا و
موضوعهــای مختلــف ،بســنده میکنــد و آن دســته
رویدادهــا و موضوعهــا کــه بــه خاطــر ابعــاد پیچیدهتــر
بــه تحلیلهــای طوالنیتــر نیــاز دارنــد و زمــان بیشــتر
طلــب میکننــد ،بایــد پــس از صبحــگاه و در نیمــروز
بــه روی آنتــن پخــش برونــد؛ از ایــن رو ،برنامهســاز در
طراحــی و ارائــه یــک مجلــه در برنامههــای صبحگاهــی
بایــد باتوجــه بــه قــرار داشــتن برنامــه در مهمتریــن و
پرشــنوندهترین ســاعتهای روز ،مهمتریــن و بهتریــن
آیتمهــا را بیــن ســاعت  7تــا  8صبــح جــای دهــد»
(فــون الروخ و بــوخ هلــس.)253 - 254 :1387 ،
مجریــان در ایــن شــرایط بایــد «خــاص باشــند و
بــا شــوخطبعی و واکنشهــای غیــر منتظــره بتواننــد
شــنوندگان را بــه هیجــان آورنــد .آنهــا بایــد بــه دور از
ادعــا ،در عمــل ،همدلــی و صمیمــی بــودن خــود را بــا
شــنونده نشــان دهنــد و بــاور داشــته باشــند مــردم در
ســاعت پخــش برنامــه ،فقــط بــرای شــنیدن موســیقی
بــه ســراغ آنهــا نمیآینــد؛ بلکــه میخواهنــد بداننــد
مجــری بــه عنــوان یــک آدم بامــزه ،چــه میخواهــد
بگویــد .اصــل آن اســت ،مــردم میخواهنــد ســرگرم
شــوند .مجریــان و کارشناســان ،بــه ویــژه در برنامههــای
صبحگاهــی بایــد بــه نحــوی رفتــار و ایــن احســاس را
در مــردم ایجــاد کننــد کــه نخســت ،قــدر یکدیگــر را
میداننــد و دوم ،شــنونده بــه ســادگی بــا آنهــا ارتبــاط
برقــرار میکنــد.

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

مجــری برنامــه صبحگاهــی بایــد روی مــردم ،تأثیــر
بگــذارد؛ بــه آنهــا انــرژی دهــد؛ بــه فکــر وادار کنــد؛
و حتــی بــا تلفــن ،پیامــک و دیگــر ابــزار ارتباطــی بــه
روی خــط برنامــه بیــاورد .البتــه بــرای ایــن نــوع ایفــای
نقــش کــه بــه بــاور برخــی صاحبنظــران ،تضمیــن
موفقیــت یــک برنامــه صبحگاهــی اســت؛ چیــزی بیــش
از یــک مجــری بامــزه و پــر جنــب و جــوش ،الزم اســت»
(مــک کــوی.)306- 307 :1381 ،
برنامهســاز ،بــه ویــژه در برنامههــای مجل ـهای ،هــم
بایــد بــه «اهمیــت» و هــم بایــد بــه ارائــه «جــذاب»
موضــوع توجــه کنــد و بــه ایــن قاعــده کلــی وفــادار
باشــد ،کــه تــا آنجــا کــه امــکان دارد« ،بــه ســرعت ،بــه
دقــت ،مختصــر و قابــل فهــم ،موضوعهــای مختلــف
را انتخــاب و پــردازش کنــد و جــز مــوارد اســتثنا،
آن دســته موضوعهــا را کــه اینگونــه نیســتند و
نمیتــوان در آیتــم  3تــا  4دقیقــهای یــا کمتــر
محــدود کــرد؛ نادیــده بگیــرد و از گردونــه انتخــاب،
خــارج کنــد» (فــون الروخ و بــوخ هلــس.)251 :1387 ،
برنامهســاز همچنیــن بایــد «بیــن مطــرح کــردن
موضوعهــای روز و موضوعهــای همیشــگی ،تعــادل
ایجــاد کنــد .موضوعهــای همیشــگی ،آن دســته از
موضوعهــا هســتند کــه ایــن هفتــه یــا حتــی مــاه بعــد
نیــز مــورد عالقــه شــنونده خواهنــد بــود .آن برنامهســاز،
بــه ویــژه تهیهکننــده کــه برنامــه مجل ـهای را بیتوجــه
بــه موضوعهــای روز ،تدویــن میکنــد و بــه روی
آنتــن میفرســتد؛ در حقیقــت از جهــان اطــراف ،غافــل
میمانــد و در نتیجــه از دلمشــغولیها و رویدادهــای
روزمــره زندگــی شــنوندگان ،دور میافتــد.
توجــه بــه موضوعهــای روز در ابتــدای برنامــه،
مناســبتر اســت؛ چــرا کــه ایــن موضوعهــا ،زمــان
حــال و اتفاقــات در حــال وقــوع را تداعــی میکننــد.
آیتمهــای همیشــگی را میتــوان روزهــا و حتــی
هفتههــا پیــش از پخــش ،طراحــی کــرد؛ امــا بــرای
طراحــی و تهیــه آیتمهــای روز ،در زمــان انــدک پیــش
از پخــش بایــد اقــدام کــرد؛ بــه ویــژه در واکنــش بــه
یــک خبــر تــازه ،آیتمهــای روز را بایــد خیلــی ســریع
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تهیــه کــرد» (اســتارکی.)196 :1391 ،
تأکیــد صــرف روی اخبــار در اصطــاح ،رســمی روز
و رویدادهــای برنامهریــزی شــده روابــط عمومیهــا
و حتــی بازخوانــی اخبــار مطبوعــات و خبرگزاریهــا
نمیتوانــد بــرگ برنــده مناســب بــرای برنامهســاز
باشــد و شــاید بتــوان ادعــا کــرد بــرای شــنونده کاربــر
اینترنــت و رســانهها و شــبکههای اجتماعــی ،اغلــب
خســتهکننده اســت و دلیــل قانعکننــده بــرای
انتخــاب و اســتفاده از آیتمهــای روز در اختیــار وی
نمیگذارد.
یــک راه بــرای حــل ایــن مســئله ،اســتفاده از اخبــار
روابــط عمومیهــا ،مطبوعــات و خبرگزاریهــا ،تنهــا
بــه عنــوان منابــع اصلــی و بعــد رفتــن بــه ســراغ تلفــن
و تمــاس بــا شــخصیتهای مطــرح در خبــر و طــرح
برخــی پرســشها اســت ،کــه ایــن منابــع ،یــا بــه
فکــر پرســیدن آنهــا نیفتــاده یــا در حاشــیه ،مطــرح
کردهانــد؛ میتــوان بــا پرســش دربــاره علتهــا ،اخبــار
کهنــه را بــه ماجراهــای تــازه تبدیــل کــرد و پرســید:
چــرا؟ بعــد چــه میشــود؟ پیامدهــا چیســت؟ و ایــن
واقعــه چــه تأثیــر خــاص بــر زندگــی شــنونده مــورد
نظــر دارد؟ خبــر همچنــان میتوانــد ســاح قدرتمنــد
برنامــه ســازی در رادیــو باشــد؛ بــه شــرط اینکــه
تصویــر جســورانه از ایســتگاه در ذهــن مخاطــب ،ترســیم
کنــد» (نوربــرگ.)131 - 132 :1383 ،
هنــگام تصمیمگیــری دربــاره اینکــه فــرد طــرف
گفــت و گــو چــه کســی بایــد باشــد؛ بیشــتر شــهرت بــه
جــای داشــتن اطالعــات ،معیــار عمــل قــرار میگیــرد.
البتــه گاهــی در مــوارد خــاص ،شــهرت افــراد بــرای
جذابیــت و عامهپســندی برنامــه مهــم اســت؛ امــا در
بســیاری مــوارد نیــز بهتــر آن اســت بــه جــای اینکــه
ســراغ افــراد مشــهور برویــم ،بــا افــراد مطلــع ،گفــت و
گــو کنیــم .برنامهســاز بایــد بــه ایــن مســئله توجــه
کنــد کــه طــرف گفــت و گــو شــاید در صحبتهــای
خــود ،منافــع خــاص را دنبــال میکنــد .بایــد بــه ایــن
پرســش ،پاســخ داد کــه ایــن آیتــم عــاوه بــر ارائــه
اطالعــات بــه شــنوندگان ،در خدمــت چــه کســی خواهد
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بــود؟ یــک برنامــه مجل ـهای در نهایــت بــه شــنوندگان،
کمــک میکنــد یــا بایــد کمــک کنــد تــا در مقابــل
ســیل اطالعــات ،بــا اطمینــان ،راه خــود را بیابنــد»
(فــون الروخ و بــوخ هلــس.)251 - 252 :1387 ،
برنامهســاز نبایــد تلفنهــا و پیامکهــای
شــنوندگان را «تزئینــی» بدانــد و تنهــا از آنهــا
بــرای پرکــردن زمــان برنامــه اســتفاده کنــد .تلفنهــا
و پیامکهــای شــنوندگان رادیــو ماننــد نامههــا و
تلفنهــای خواننــدگان مطبوعــات میتواننــد ابــزار
مؤثــر در هدایــت پنهــان افــکار عمومــی و شــکلدهنده
بــه رفتــار حکومتمــردان و سیاســتمداران باشــند:
«نامههــا و تلفنهــای خواننــدگان بــه روزنامههــا
و مجــات ،نشــاندهنده عکسالعمــل (پسفرســت((()
آنهــا بــه خبرهــا ،تفســیرها ،گزارشهــا ،خطمشــی
روزنامــه و مجلــه و رویدادهــای گوناگــون اســت .نامههــا
و تلفنهــای خواننــدگان ،منعکسکننــده دیــدگاه،
خواســتهها و نیازهــا و مشــارکت خواننــدگان در فراینــد
جامعهپذیــری اســت .مفهــوم پسفرســت در مدلهــا
و نظریههــای ارتباطــات ،حکایــت از پویایــی مخاطــب
پیامهــای ارتباطــی دارد».
از دیــدگاه برخــی صاحبنظــران ،ایــن «توهــم» و
از دیــدگاه برخــی دیگــر ،ایــن «نظــر» وجــود دارد کــه
«اختصــاص ســتونهای خــاص بــرای درج نامههــا
و تلفنهــای مــردم ،جایــگاه ارائــه دیدگاههــای
دســتاندرکاران مطبوعــات بــه طــور غیــر رســمی
اســت؛ از دیــدگاه تونســتال((( ،آنچــه روزنامهنــگاران
دربــاره خواســتهها و نیازهــای خواننــدگان خــود
میداننــد؛ نــه بــر مبنــای نظرســنجیها ،بلکــه بــر
مبنــای نامههــا و تلفنهــای خواننــدگان اســت.
نامههــا و تلفنهــای خواننــدگان در بســیاری
مــوارد ،شــکلدهنده سیاســت خبــری و تعیینکننــده
موضــوع مقــاالت و گزارشهــای مطبوعــات اســت.
البتــه نامههــا و تلفنهــای خواننــدگان تنهــا وســیله
نیســت؛ ولــی مهمتریــن ابــزار اســت (بدیعــی:1378 ،
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.)43 - 44
مطبوعــات بــا اســتفاده از ایــن «ابــزار»« ،مباحثــه
عمومــی((( دربــاره مســائل مختلــف ،بــه ویــژه دربــاره
مســائل سیاســی بــه وجــود میآورنــد؛ در روزنامههــا
و مجــات وزیــن یــا باکیفیــت ،حکومتمــردان و
سیاس ـتمداران ،بــه احتمــال بســیار ،ســتون و صفحــه
نامههــا و تلفنهــا را میخواننــد و آن را بــه عنــوان
شــاخص بــرای افــکار عمومــی در نظــر میگیرنــد و بــه
احتمــال در سیاستســازی بــه آن ،توجــه میکننــد»
(میــر عابدینــی.)10 :1376 ،
برنامهســاز بایــد بــا ایــن دیــدگاه بــه تلفنهــا و
پیامکهــای شــنوندگان ،توجــه و بــا در نظــر گرفتــن
نتایــج و پیامدهــای احتمالــی ،از آنهــا اســتفاده کنــد.
برنامهســاز همچنیــن از ســاختارهای «روایــی»
متفــاوت بــرای ارائــه برنامههــای مجلــهای ،اســتفاده
میکنــد؛ «گرچــه بیشــتر اســتفاده از ســاختار بســته را
ترجیــح میدهــد؛ در ســاختار بســته ،شــروع برنامــه بــا
گفتــار مجــری یــا مجریــان اســت و برنامــه از طریــق
طــرح موضوعهــای گوناگــون ،گاه مرتبــط بــا یکدیگــر
و گاه بینظــم و درهــم ،پیــش مــیرود و در انتهــا،
بــا خداحافظــی و دعــوت از شــنوندگان بــرای گــوش
کــردن بــه برنامــه بعــدی بــه پایــان میرســد؛ امــا اگــر
مجــری یــا مجریــان ،برنامــه را بــا طــرح یــک پرســش
یــا معمــا آغــاز کننــد و وعــده دهنــد آن را در برنامــه
بعــدی ،بررســی میکننــد و بــه آن ،پاســخ میدهنــد و
ســاختار برنامــه را بــاز نگــه دارنــد و از تعلیــق و دلهــره،
ماننــد مجموعههــای نمایشــی اســتفاده کننــد؛ آن
وقــت میتــوان بــه اســتفاده برنامهســاز از ســاختار بــاز
بــرای روایــت موضوعهــای مــورد نظــر ،پــی بــرد.
ســاختار برنامــه را حتــی میتــوان چنــد خطــی
تعییــن کــرد و برنامــه را بــه نحــوی پیــش بــرد کــه
موضوعهــای مشــابه ،ایــن امــکان را بیابنــد کــه
در آیتمهــای مختلــف ،جــای بگیرنــد و مجریــان و
کارشناســان دربــاره آنهــا ،گفــت و گــو کننــد؛ بــه طــور

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

mediamgt.ir

جدول  .6نقشهای میانجیگرایانه رادیو در یک نگاه
پنجره

رادیــو ،چشــم ذهــن شــنونده را بــه روی تجربههــای جدیــد میگشــاید؛ بینــش شــنونده را ارتقــا
میدهــد؛ و ایــن توانایــی را بــه شــنونده میبخشــد کــه از آنچــه رخ میدهــد ،بــدون دســتکاری یــا
جهتگیــری خــاص ،اطــاع حاصــل کنــد.

مفسر

رادیــو ،حــوادث و رویدادهــای بــه ظاهــر پراکنــده و گیجکننــده را بــرای شــنونده ،معنــادار و قابــل
فهــم میســازد.

تریبون

رادیو ،تنها و تنها حامل اطالعات و عقاید حکومتمردان و صاحبنفوذان است.

حلقه ارتباط

رادیــو ،بــا انعــکاس دیدگاههــای فرســتندگان و گیرنــدگان پیامهــای ارتباطــی بــه یکدیگــر ،بــه صــورت
دوجانبــه ،آنهــا را بــه یکدیگــر نزدیــک میکنــد و در تعامــل دائمــی قــرار میدهــد.

عالمت

رادیو ،به صورت فعال ،صحنهگردانی و حتی شنونده را ارشاد و هدایت میکند.

صافی

رادیــو ،برخــی رویدادهــا و موضوعهــا را بــا توجــه ویــژه ،انتخــاب و بــه شــنونده ارائــه میدهــد و
برخــی دیگــر را آگاهانــه نادیــده میگیــرد.

آینه

رادیــو ،تمامــی آنچــه را کــه شــنونده میخواهــد از جامعــه و محیــط اطــراف آن بدانــد ،ماننــد آینــه و
بــدون دروازهبانــی و هــر نــوع دســتکاری ،در اختیــار وی میگــذارد.

پرده

رادیــو ،ماننــد حجــاب کشــیده شــده بــر چهــره حقیقــت ،شــنونده را بــا واقعگریــزی در خدمــت
مقاصــد تبلیغاتــی قــرار میدهــد.

مثــال ،گفــت و گــو را در چنــد آیتــم جداگانــه و در بیــن
آیتمهــای دیگــر بــه صــورت پراکنــده ،پخــش کننــد یــا
میهمــان برنامــه را در چنــد نوبــت بــه اســتودیو بیاورنــد
تــا دربــاره موضوعهــای گوناگــون یــا یــک موضــوع
واحــد ،اظهــار نظــر کنــد (اســتارکی.)207 :1391 ،
بقــای مؤثــر رادیــو از یــک طــرف ،در گــرو تخصــص
و تــاش برنامهســازان و از طــرف دیگــر ،در گــرو فراهــم
کــردن بســتر((( مناســب بــرای فعالیتهــای آنهــا از
ســوی مدیــران اســت .مدیــران ایســتگاههای مختلــف،
(((
بیــش از گذشــته بایــد بــا «جنبههــای میانجیگــری
وســایل ارتبــاط جمعــی» آشــنا باشــند و بداننــد رادیــو
بــه عنــوان یــک وســیله ارتبــاط جمعــی میتوانــد «از
جنبههــای مختلــف ،بــه عنــوان یــک میانجــی ،ایفــای
نقــش کنــد:
 -1میانجی بین مخاطب و تجربه خارج از ادراک وی؛

 -2میانجــی بیــن مخاطــب و نهادهــای مختلــف
جامعــه ماننــد :دولــت ،قانــون و صنعــت؛
 -3میانجــی بیــن نهادهــا و گروههــای مختلــف
اجتماعــی و فرهنگــی؛
 -4میانجی بین مخاطبان؛
 -5میانجــی بیــن مخاطــب و ادراک وی از رویدادهــا
و موضوعهــای مختلــف.
از ایــن رو ،هــر ایســتگاه ،بســته بــه تدبیــر مدیــران
در نحــوه ایفــای نقشهــای میانجیگرایانــه میتوانــد
در نهایــت ،بــه یکــی از صورتهــای زیــر بــا مخاطــب،
ارتبــاط برقــرار کنــد و تصویــر خــاص از خــود ،جــدا از
ارزشگــذاری دربــاره آن ،در ذهــن شــنونده بــه جــای
بگــذارد( :مــک کوایــل)83 - 84 :1382 ،
تمرکــز ایــن تحقیــق بــر برنامــه «جــوان ایرانــی
ســام» رادیــو جــوان اســت .ایــن برنامــه صبحگاهــی
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،51آبــان 1399

کــه از برنامههــای بــا بیــش از یــک دهــه ســابقه
و البتــه شــاخص و نامآشــنا در صــدای جمهــوری
اســامی اســت؛ در حقیقــت ،یــک برنامــه مجلــهای
دربــاره مســائل مختلــف روز اســت کــه بــا ســاختار
روایــی بســته ،بــه مــدت  80دقیقــه ،از ســاعت 6:40
دقیقــه تــا  8صبــح ،در روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه،
بــه جــز روزهــای تعطیــل ،بــه صــورت زنــده بــا برخــی
آیتمهــای تولیــدی ،بــه روی آنتــن رادیــو جــوان
مــیرود و در ســال  1397کــه مقــام رهبــری ،آن را
«ســال حمایــت از کاالی ایــران» نامیدهانــد؛ بــه طــور
خــاص ،بــر اولویتهــای زیــر متمرکــز اســت:
 -1تشــریح فضــای اشــتغال دولتــی و نیــاز کشــور
بــه کوچکســازی دولــت و تشــویق جوانــان بــه
کارآفرینــی و خوداشــتغالی؛
 -2تشــریح نیــاز کشــور بــه حضــور ســازنده جوانــان
مولــد در بخــش خصوصــی و عوایــد غیــر قابــل قیــاس
ایــن حضــور بــا حضــور در بخــش دولتــی؛
 -3تشــویق جوانــان بــه کشــف و اتــکا بــه
اســتعدادهای خــود و درک جایــگاه تواناییهــای علمــی،
فرهنگــی و دینــی جــوان ایرانــی در تحقــق اهــداف
اقتصــادی کشــور؛
 -4پیگیــری مطالبــات جوانــان فعــال در عرصــه
تولیــد و اقتصــاد دانــش بنیــان از مســئوالن عالــی
رتبــه کشــور در جهــت توســعه بــازار ملــی ،منطق ـهای
و جهانــی محصــوالت دانــش بنیــان بــا در نظــر گرفتــن
ســطح ســایق مشــتری غیــر ایرانــی (پایــگاه جامــع
اطــاع رســانی رادیــو.)1397 ،
هدف و پرسشهای تحقیق
هــدف ایــن تحقیــق ،مطالعــه شــباهتها و
تفاوتهــای احتمالــی مطالــب در برنامــه صبحگاهــی
جــوان ایرانــی ســام اســت و محقــق کوشــش میکنــد
تــا بــه پرســشهای زیــر پاســخ مناســب دهــد:
 -1ســاختار موضوعــی مطالــب برنامــه در دوره مــورد
مطالعــه چگونه اســت؟
 -2ارزشهــای خبــری برجســته در گزینــش مطالب
Content Analysis . -1
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برنامــه در دوره مــورد مطالعــه کــدام اســت؟
 -3عناصــر خبــری برجســته در تنظیــم مطالــب
برنامــه در دوره مــورد مطالعــه کــدام اســت؟
 -4نحــوه انجــام وظایــف اجتماعــی در آیتمهــای
مختلــف برنامــه در دوره مــورد مطالعــه چگونــه اســت؟
روش تحقیق
محقــق بــرای آگاهــی از شــباهتها و تفاوتهــای
احتمالــی مطالــب در برنامــه صبحگاهــی جــوان
ایرانــی ســام ،از روش تحلیــل محتــوا((( بــا رویکــرد
نشانهشناســی رســانهای اســتفاده میکنــد.
تحلیــل محتــوا ،یــک روش متــداول بــرای مطالعــه و
تحلیــل ارتباطــات بــه شــیوه نظاممنــد ،عینــی و کمــی
بــا هــدف اندازهگیــری متغیرهــا اســت کــه در توصیــف
محتــوای ارتباطــات ،آزمــون فرضیههــای مربــوط بــه
خصوصیــات پیامهــای ارتباطــی ،مقایســه محتــوای
رســانهها بــا واقعیتهــای موجــود در جهــان واقعــی،
ارزیابــی تصویــر گروههــای خــاص در جامعــه و تعییــن
نقطــه شــروع در مطالعــات مربــوط بــه تأثیــر رســانهها،
بــه ویــژه وســایل ارتبــاط جمعــی بــه کار مـیرود (ویمــر
و دومینیــک.)220 - 225 :1384 ،
مزیــت ایــن روش ،خصوصــا در ســه چیــز اســت:
نخســت ،بــا تحلیــل محتــوا میتــوان برداشــت بــه
نســبت واقعبینانــه از متــن یــک پیــام ارتباطــی یــا
حتــی خصوصیــات یــک شــخص بــه دســت آورد؛ دوم،
میتــوان متنهــای مختلــف را ماننــد :یــک مقالــه،
ســخنرانی یــا برنامــه رادیویــی و تلویزیونــی در زمــان
گذشــته مطالعــه کــرد و بــه خصوصیــات اجتماعــی و
فرهنگــی آن زمــان پــی بــرد؛ و ســوم ،در شــرایطی کــه
افــراد ،در دســترس نیســتند و ماننــد سیاســتمداران
مهــم ،دسترســی بــه آنهــا دشــوار اســت ،میتــوان
خصوصیــات شــخصیتی آنهــا را بــه طــور دقیــق
مطالعــه کــرد.
هــر ســه مزیــت در ایــران ،بســیار قابــل اســتفادهاند
(رفیــع پــور)143 :1385 ،؛ بــا وجــود ایــن ،تفســیر

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

تحلیــل محتــوا مســتلزم احتیــاط بیشــتر اســت :بــدون
مطالعــه مخاطــب ،هیــچ ادعایــی را نمیتــوان در
خصــوص تأثیــر محتــوای خــاص ،صرفــا بــر پایــه
تحلیــل پیامهــای ارتباطــی موجــود در آن متــن بــه
عمــل آورد (ویمــر و دومینیــک.)258 :1384 ،
روالن بــارت((( ،نشانهشــناس فرانســوی ،نخســتین
فــردی اســت کــه اصطــاح «نشانهشناســی رســانهای»
را بــه کار بــرده و «بــرای اولیــن بــار ،اهمیــت مطالعــه
رســانهها و بــه ویــژه وســایل ارتبــاط جمعــی را بــر
مبنــای نحــوه تولیــد معنــا ،نشــان داده اســت؛ از دیــدگاه
بــارت ،روش نشانهشناســی ،یــک روش بنیادیــن اســت؛
چــرا کــه متفــاوت بــا ســایر رویکردهــا بــه رســانهها ،ایــن
روش تقریبــا ب ـ ه طــور انحصــاری بــر معناهــای پنهــان،
تمرکــز دارد (دانســی .)16 :1396 ،البتــه نشانهشناســی
بــ ه عنــوان علــم نشــانهها ،ریشــه در آثــار فردنیــان دو
سوســور((( ،زبانشناســی سوئیســی ،و چارلــز ســاندرز
پیــرس((( ،فیلســوف آمریکایــی ،دارد« .تقســیم نشــانه بــه
(((
دو عنصــر دال یــا آوا -تصویــر((( و مدلــول یــا مفهــوم
و دیــدگاه آنهــا دربــاره رابطــه اختیــاری بیــن دال و
مدلــول ،اهمیــت اساســی در تکامــل نشانهشناســی
داشــت» (آســابرگر.)16 - 17 :1383 ،
ارتباطشناســان ،محتــوای پیامهــای ارتباطــی را
حاصــل «اتحــاد نشــانه و نحــوه ارائــه پیــام» میداننــد
و بــرای توضیــح بیشــتر ،مثــال میزننــد« :وقتــی
میگوییــم مــادرم مریــض بــود؛ یــا مامانــم بیمــار بــود و
تصمیمهایــی را کــه بــرای شــیوه مرتب کــردن و چینش
عناصــر هــر یــک از ایــن عبارتهــا اتخــاذ میکنیــم؛ بــه
طــور مثــال ،مریــض بــود مــادرم ،یــا مــادرم مریــض بود،
یــا بــود مریــض مــادرم ،و در ادامــه ،نحــوه ارائــه ،یعنــی
لحنــی کــه در بیــان هــر یــک از ایــن عبارتهــا بــه
کار میگیریــم و ممکــن اســت لحــن حاکــی از تأســف،
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لحــن بیتفــاوت و حتــی لحــن حاکــی از خوشــحالی
باشــد؛ همــه اینهــا در شــکلگیری محتــوای پیــام
نقــش دارنــد .وقتــی اینهــا نباشــند؛ محتوایــی وجــود
نــدارد .امــا هنگامــی کــه ایــن ترکیــب وجــود داشــته
باشــد ،خواهــی نخواهــی محتــوا نیــز شــکل میگیــرد؛
محتوایــی کــه نماینــده معنــای مــورد نظــر ارتباطگــر
اســت و قــرار اســت معنــای مشــابه در ارتباطگیــر،
متجلــی کنــد» (محســنیان راد.)56 :1394 ،
تحلیلگــران رســانهها همــواره بــه دنبــال پاســخ
ایــن پرســش هســتند کــه «معنــا بــه چــه نحــو در
متنهــای رســانهای ،ماننــد :صفحــات مطبوعــات،
فیلمهــای ســینمایی یــا برنامههــای رادیــو و
تلویزیــون ،بــه وجــود میآیــد و حاصــل تأثیرگــذاری
آن بــر مخاطــب چیســت؟ از ایــن رو بــر آن دســته
از نشــانهها تأکیــد میکننــد کــه در ایــن متنهــا
مییابنــد و آنهــا را بــه صــورت ترکیــب دال و مدلــول،
مطالعــه میکننــد و میفهمنــد .متــن در اینجــا ماننــد
گفتــار اســت کــه دســتور زبــان ،آن را معنــادار میکنــد
و بــا قابــل درک ســاختن نشــانههای موجــود ،بــه نحــوه
اعمــال آنهــا در متــن ،شــکل میدهــد» (آســابرگر،
.)30 - 31 :1383
فرامــوش نکنیــم از منظــر ارتباطــات« ،زبــان
ســه ویژگــی دارد :یــک سیســتم ســاختاریافته از
نمادهــا اســت؛ قانونمنــد اســت؛ و دارای الیههــای
معنایــی((( اســت» کــه ایــن ویژگــی اخیــر ،بــه ویــژه
در ایــن تحقیــق ،اهمیــت بســیار دارد؛ چــرا کــه نشــان
میدهــد ،بســیاری از کلمــات بــر معنــای بــه خصــوص
داللــت میکننــد کــه بــا معانــی تحتاللفظــی
آنهــا متفــاوت اســت .معنــای تحتاللفظــی یــک
کلمــه -همــان معنــا کــه در فرهنــگ لغــت آمــده
اســت -معنــای صریــح((( اســت؛ ماننــد :غــده چرکیــن،

Roland Gérard Barthes (1915- 1980( . -1
Ferdinand de Saussure (1857- 1913( . -2
Charles Sanders Peirce (1839- 1914( . -3
Signifier/ Sound- Image . -4
Signified/ Concept . -5
Layers of Meaning . -6
Denotative Meaning . -7
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جدول  .7هفته آماری تحقیق
ماه

مهر

آبان

آذر

شنبه

28

5

3

یکشنبه

15

13

11

دوشنبه

9

21

19

سهشنبه

3

29

13

چهارشنبه

18

9

28

روز

یــک معنــای صریــح دارد کــه بیانگــر یــک زائــده در
بــدن اســت کــه حالــت چرکیــن دارد؛ در صورتــی
کــه ایــن کلمــه بــرای بســیاری از مــردم ،متضمــن
هــر پدیــده فاســد و کمــی مانــدگار اجتماعــی نیــز
میتوانــد باشــد .معنــای ضمنــی((( ،یعنــی آن معنــا
کــه عــاوه بــر معنــای تحتاللفظــی کلمــه میتــوان
برداشــت کــرد .نشانهشناســان بــرای معنــای صریــح و
ضمنــی ،دو اصطــاح داللــت اولیــه و داللــت ثانویــه را
ساختهاند.
آنهــا از طریــق تمرکــز بــر روی عناصــر و ســاخت،
چــه در مــورد نشــانهها و نمادهــا و چــه در مــورد نحــوه
ارائــه پیــام ،کوشــش میکننــد بــه آنچــه آن را داللــت
ثانویــه میگوینــد؛ دســت یابنــد .اگــر معنــای ضمنــی
در ذهــن اســت؛ معنــای صریــح نیــز در ذهــن اســت
و وقتــی ارتباطشناســان میگوینــد ،معنــا در پیــام
نیســت ،بلکــه در آدمهــا اســت؛ مقصــود ،هــر دو معنــای
صریــح و ضمنــی اســت (محســنیان راد121 :1394 ،
  .)120محقــق بــا ایــن دیــدگاه ،پیامهــای ارتباطــیمطالــب برنامــه جــوان ایرانــی ســام را در یــک هفتــه
آمــاری ،مطالعــه میکنــد.
نمونهگیری
محقــق بــه منظــور ارائــه تصویــر تــا حــد امــکان،
واقعبینانــه از ســاختار و محتــوای مطالــب برنامــه ،یــک
Connotative Meaning . -1
Composite Week . -2
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences . -3
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«هفتــه آمــاری(((» از برنامههــای جــوان ایرانــی ســام
میســازد کــه در مهــر ،آبــان و آذر و بــه طــور خالصــه،
پاییــز ( )1397بــه روی آنتــن پخــش رادیــو جــوان
رفتهانــد؛ بــه ایــن صــورت کــه در طــول ایــن مــدت،
از میــان روزهــای شــنبه ،یــک روز ،روزهــای یکشــنبه،
یــک روز و بــه همیــن ترتیــب ،یــک هفتــه کامــل
بــه غیــر از روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه را انتخــاب
میکنــد .هفتــه آمــاری و روز و تاریــخ برنامههــای
مــورد مطالعــه بــه شــرح زیــر اســت:
دستورالعمل تحقیق
محقــق بــرای انجــام ایــن تحقیــق ،بــا مطالعــه
مقدماتــی ،از مشــابه دســتورالعمل اســماعیل افقهــی
و ســید رضــا نقیــب الســادات ( ،)1391نعیــم بدیعــی
( )1377و همچنیــن ،نعیــم بدیعــی ( )1372در
تحقیقــات خــود دربــاره «بررســی نحــوه انعــکاس اخبــار
حــوادث در مطبوعــات فارســی»« ،تحلیــل محتــوای
مطالــب  10روزنامــه تهــران» و «ســاختار اخبــار
خارجــی در روزنامههــای تهــران» اســتفاده میکنــد؛
از ایــن رو ،تمامــی مطالــب آیتمهــای مختلــف در
«نمونــه» برنامههــای جــوان ایرانــی ســام را بــه شــرح
زیــر کدگــذاری و ســپس بــا اســتفاده از برنامــه رایانـهای
(کامپیوتــری) مربــوط((( ،جدولهــای توزیــع فراوانــی را
تنظیــم میکنــد:

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

«برنامــه(((» واحــد نمونهگیــری« ،آیتــم(((» واحــد
ضبــط و «جمــات ادا شــده» در گفتــار مجریــان،
کارشناســان و شــنوندگان برنامــه ،واحــد متــن ایــن
تحقیــق اســت و میدانیــم؛ برنامــه ،مجموعــه هدفمنــد
و شــکلگرفته از آیتمهــای مختلــف اســت کــه پیــام
ارتباطــی خــاص بــه مخاطــب ،ارائــه میدهنــد؛ آیتــم،
هــر یــک از بخشهــای مختلــف تشــکیلدهنده
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 جمــات بــه گــوش شــنونده
میرســد (میرزایــی 22 ،5 :1390 ،و .)97
محقــق همچنیــن ،هــر یــک از وظایــف اجتماعــی
وســایل ارتبــاط جمعــی را از دیــدگاه روژه کلــوس
(جــدول شــماره  )4بــه عنــوان یــک «مقولــه» در نظــر
میگیــرد و معنــای ضمنــی یــا داللــت ثانویــه برآمــده
از جمــات ادا شــده را بــه عنــوان واحــد متــن ،معیــار
تصمیمگیــری قــرار میدهــد.
قابلیــت اعتمــاد یــا روایــی((( در روش تحلیــل محتوا،
بســیار مــورد ســؤال اســت؛ چــرا کــه برداشــتهای
ذهنــی محققــان و کدگــذاران در هنــگام طبقهبنــدی
و همچنیــن ،ارزشــیابی تأثیــر میگــذارد .محققــان بــه
منظــور حــذف ایــن تأثیــر ،کوشــش میکننــد تــا متــن
مــورد مطالعــه را پــس از طبقهبنــدی و ارزشــیابی،
مجــددا بــه وســیله کدگــذاران دیگــر ،طبقهبنــدی و
ارزشــیابی کننــد و در صــورت مطابقــت زیــاد ،نتایــج
ع پــور:1385 ،
تحلیلهــای کدگــذاران را بپذیرنــد (رفی ـ 
)143؛ بــر ایــن مبنــا ،محقــق بــه منظــور محاســبه
ضریــب قابلیــت اعتمــاد ،پــس از کدگــذاری اولیــه ،ده
( )10درصــد از کل مــوارد را بــه وســیله دو کدگــذار،
مجــددا کدگــذاری کــرد کــه میانگیــن ضریــب بــه
دســت آمــده برابــر  0/83و قابــل قبــول بــود.
تعریفهای عملیاتی
الــف) طبقهبنــدی موضوعــی مطالــب:

mediamgt.ir

محقــق ،موضــوع مطالــب برنامــه را بــه ترتیــب زیــر
کدگــذاری میکنــد:
 -1نظامــی ،دفــاع ،خشــونتهای سیاســی:
تمامــی رویدادهــا و مطالــب مربــوط بــه درگیــری و
مقابلــه پیشــگیرانه ایــران و دیگــر کشــورها با کشــورها و
گروههــای متخاصــم داخلــی ،منطقــهای و بینالمللــی،
آمــوزش و بازآمــوزی نیروهــای نظامــی و انتظامــی،
رزمایشهــا و عملیــات جاسوســی ،جنــگ داخلــی
و تظاهــرات خشــونتآمیز ،بمبگــذاری و عملیــات
انتحــاری ،هواپیماربایــی ،تــرور فیزیکــی ،رونمایــی از
آخریــن دســتاوردهای نظامــی و دیگــر مــوارد مرتبــط.
 -2سیاســت خارجــی :تمامــی رویدادهــا و
مطالــب مربــوط بــه روابــط سیاســی ایــران بــا دیگــر
کشــورها و دیگــر کشــورها بــا یکدیگــر ،مذاکــرات و
امضــای تفاهمنامههــا و عهدنامههــای منطقــهای و
بینالمللــی دو یــا چندجانبــه ،عضویــت در ســازمانهای
منطقــهای و بینالمللــی و دیگــر مــوارد مرتبــط.
 -3سیاســت داخلــی :تمامــی رویدادهــا و
مطالــب مربــوط بــه امــور سیاســی داخلــی کشــور،
اظهــار نظرهــای حکومتمــردان ،انتخابــات ،نصــب
و عــزل ،رأی اعتمــاد و ســؤال و اســتیضاح اعضــای
کابینــه و ســایر دولتمــردان ،دعــوت مــردم بــه
حضــور در راهپیماییهــای ســاالنه -روز قــدس و 22
بهمــن -و مناســبتهای پیشبینــی نشــده ،برگــزاری
جلســههای ســخنرانی و مناظــره ،عملکــرد سیاســی
دولــت ،توســعه سیاســی ،نقــد مواضــع جناحهــای
مختلــف سیاســی کــه در چارچــوب قانــون اساســی
جمهــوری اســامی فعالیــت میکننــد و نیــز نقــد
مواضــع گروههــای معانــد و دولتهــای متخاصــم کــه
تضعیــف نظــام جمهــوری اســامی را در دســتور کار
دارنــد و دیگــر مــوارد مرتبــط.
 -4امــور اقتصــادی ،تجــاری ،بازرگانــی:
تمامــی رویدادهــا و مطالــب مربــوط بــه امــور اقتصــادی،
تجــارت و بازرگانــی داخلــی و خارجــی کشــور ،عملکــرد

Program . -1
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اقتصــادی دولــت ،صنایــع و شــرکتهای عمومــی،
دولتــی ،خصوصــی و تعاونــی ،درآمــد و مالیــات،
بدهــکاری و چــک برگشــتی ،تــورم و رکــود ،قوانیــن و
مقــررات مربــوط بــه فضــای کســب و کار ،اتاقهــای
اصنــاف ،بازرگانــی ،صنعــت و معــدن ،بانکهــا و
بیمههــا ،بــورس و اوراق بهــادار ،نــرخ خریــد و فــروش
و اجــاره مســکن ،طــا ،ارز و فلــزات گرانبهــا ،خدمــات
گردشــگری و حمــل و نقــل جــادهای ،ریلــی ،دریایــی و
هوایــی و دیگــر مــوارد مرتبــط.
 -5علــوم ،بهداشــت ،پزشــکی :تمامــی
رویدادهــا و مطالــب مربــوط بــه آخریــن اختراعهــا
و اکتشــافات و نتایــج تحقیقــات در حوزههــای علــوم
تجربــی ،فنــی و مهندســی و امــور پزشــکی ،بهداشــت
و درمــان ،ســامت جســم و روان ،عملکــرد دولــت در
حــوزه علــوم و فنــون ،بهداشــت و درمــان و دیگــر مــوارد
مرتبــط.
 -6امــور آموزشــی :تمامــی رویدادهــا و
مطالــب مربــوط بــه فعالیتهــای آموزشــی مــدارس،
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی و فنــی و حرف ـهای،
اظهــار نظرهــای مدیــران و کارشناســان نظــام تعلیــم
و تربیــت ،عملکــرد دولــت در حــوزه آمــوزش و دیگــر
مــوارد مرتبــط.
 -7حــوادث و اتفاقــات :تمامــی رویدادهــا
و مطالــب مربــوط بــه حــوادث طبیعــی ،ماننــد:
ســیل ،زلزلــه ،رانــش زمیــن و نیــز حــوادث غیــر
طبیعــی ،ماننــد :انفجــار ،آتشســوزی و تصادفــات
رانندگــی کــه خســارتهای جانــی و مالــی بــه جــای
میگذارند.
 -8امــور قضایــی ،جرائــم :تمامــی رویدادهــا و
مطالــب مربــوط بــه عملکــرد قــوه قضائیــه ،دادگاههــا
و جرائــم غیــر سیاســی ،ســازمانهای وابســته بــه
دســتگاه قضــا ،قوانیــن و آئیننامههایــی کــه جنبــه
سیاســی و اقتصــادی ندارنــد و دیگــر مــوارد مرتبــط.
 -9انــرژی ،آب و هــوا ،محیــط زیســت :تمامــی

رویدادهــا و مطالــب مربــوط بــه نفــت ،گاز ،انــرژی
هســتهای و دیگــر انرژیهــای نوپدیــد ،اســتخراج و
اکتشــاف نفــت و گاز ،صرفهجویــی و مصــرف بهینــه
نفــت ،گاز و بــرق ،حفاظــت از منابــع طبیعــی ،ماننــد:
آب و خــاک و گونههــای نــادر جانــوری و گیاهــی،
وضعیــت آب و هــوا و دیگــر مــوارد مرتبــط.
 -10حقــوق شــهروندی :تمامــی رویدادهــا و
مطالــب مربــوط بــه «حقــوق ملــت» در قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران ،ماننــد :حــق حیــات ،ســامت
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
تشــکل ،تجمــع و راهپیمایــی ،حــق تابعیــت ،اقامــت
و آزادی رفــت و آمــد ،حــق تشــکیل و برخــورداری از
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
و توســعه پایــدار ،حــق صلــح ،امنیــت و اقتــدار ملــی
و دیگــر مــوارد مرتبــط کــه بــه تفصیــل در «منشــور
حقــوق شــهروندی(((» ( )1395دولــت جمهــوری
اســامی ایــران آمــده اســت.
 -11ورزشــی :تمامــی رویدادهــا و مطالــب مربــوط
بــه ورزش قهرمانــی و همگانــی ،وزارت ورزش و جوانــان،
کمیتــه ملــی المپیــک و پارالمپیــک ،فدراســیونهای
ورزشــی و دیگــر مــوارد مرتبــط.
 -12فرهنــگ ،هنــر ،ســرگرمی :تمامــی
رویدادهــا و مطالــب مربــوط بــه مطالعــه و نقــد
برنامههــای صــدا و ســیما ،ســینما و تئاتــر ،کتــاب
و مطبوعــات ،موســیقی ،ماهــواره ،اینترنــت و فضــای
مجــازی ،هنرهــای زیبــا ،شــعر و ادبیــات داســتانی و
دیگــر مــوارد مرتبــط.

 .1 -1بــرای مطالعــه متــن کامــل منشــور حقــوق شــهروندی نــگاه کنیــد بــه :وبــگاه رســمی دفتــر هیئــت دولــت جمهــوری اســامی ایــران
به نشــانی.pdf.865_4189/30/9/http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1395:
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 -13توســعه و امــور زیربنایــی :تمامــی
رویدادهــا و مطالــب مربــوط بــه فعالیتهــای عمرانــی
و گســترش زیرســاختها ،ماننــد :ســاختن ســد،
بهرهبــرداری از بیمارســتانها و مراکــز درمانــی،
مــدارس و دانشــگاهها ،مســکن ،جادههــا و راههــای
مواصالتــی ،مکانهــای فرهنگــی و هنــری ،خطــوط
ریلــی و کریدورهــای دریایــی و هوایــی ،مراکــز تلفــن
ثابــت و همــراه ،زیرســاختهای تکنولــوژی اطالعــات و
ارتباطــات((( و دیگــر مــوارد مرتبــط.
 -14امــور دینــی و مذهبــی :تمامــی رویدادهــا و
مطالــب مربــوط بــه اصــول ،ارزشهــا ،احــکام و مفاهیــم
دینــی و مذهبــی ،برگــزاری آئینهــا و مراســم و دیگــر
مــوارد مرتبــط.
 -15ســایر (متفرقــه) :آن دســته از رویدادهــا و
مطالــب کــه نتــوان در مقولههــای چهاردهگانــه بــاال،
کدگــذاری کــرد.
ب) طبقهبنــدی ارزشهــای خبــری مطالــب:
همــواره «بــرای تشــخیص اینکــه چــه رویــداد خــاص،
ارزش تهیــه گــزارش دارد؛ احتیــاج بــه معیارهــای
مشــخص اســت کــه بــا کمــک آنهــا بتــوان وقایــع را
ارزشــیابی و گــزارش جامــع از آن وقایــع بــرای مخاطــب،
تهیــه کــرد .ارزشهــای خبــری همــان معیارهــا هســتند
کــه گاه بــه تنهایــی و گاه بــا ترکیــب بــا یکدیگــر ،یــک
رویــداد را پدیــد میآورنــد و البتــه در ماهیــت خــود
رویــداد وجــود دارنــد» (بدیعــی و قنــدی.)20 :1393 ،
محقــق ،ارزشهــای خبــری برجســته را در گزینــش
مطالــب برنامــه بــه ترتیــب زیــر کدگــذاری میکنــد:
 .1برخــورد (اختــاف ،کشــمکش یــا درگیــری)؛ .2
شــهرت؛  .3اســتثنا ،شــگفتی ،عجیــب؛  .4دربرگیــری؛
 .5برخــورد  +دربرگیــری؛  .6عجیــب  +دربرگیــری؛ .7
شــهرت  +دربرگیــری؛  .8شــهرت  +برخــورد؛  .9شــهرت
 +عجیــب؛  .10شــهرت  +برخــورد  +دربرگیــری؛ .11
شــهرت  +عجیــب  +دربرگیــری؛  .12مــورد نــدارد
(بــدون ارزش خبــری).
ج) طبقهبنــدی عناصــر خبــری مطالــب:

mediamgt.ir

شــناخت عناصــر خبــری بــه خبرنــگاران کمــک
میکنــد قبــل از نــگارش و تنظیــم خبــر ،بتواننــد از
اطالعــات در اختیــار بــه نحــو مؤثــر اســتفاده کننــد.
آنهــا بــا ایــن آگاهــی و شــناخت ،مشــخص میکننــد
کــدام یــک از اطالعــات و آگاهیهــای بــه دســت آمــده،
اهمیــت بیشــتر و کــدام یــک ،اهمیــت کمتــر دارد و
بهتریــن زاویــه کــه میتــوان خبــر نوشــت؛ کــدام اســت
(بدیعــی و قنــدی .)29 :1393 ،محقــق ،عناصــر خبــری
برجســته را در تنظیــم مطالــب برنامــه بــه ترتیــب زیــر
کدگــذاری میکنــد:
 .1چــه کســی (کــه)؟  .2چــه چیــزی (چــه)؟  .3چــه
وقــت (کــی)؟  .4کجا؟
مطالعه یافتهها
محقــق بــه منظــور شــناخت ســاختار و محتــوای
مطالــب برنامــه جــوان ایرانــی ســام ،تمامــی مطالــب
نمونــه برنامههــا را بــا توجــه بــه دســتورالعمل تحقیــق،
کدگــذاری کــرد کــه از مجمــوع  1032مطلــب
کدگــذاری شــده ،تعــداد مــوارد بــه تکفیــک هــر مــاه
بــه ایــن شــرح اســت :مهــر مــاه  241مطلــب ،آبــان مــاه
 376مطلــب و آذر مــاه  415مطلــب.
محقــق در ایــن قســمت ،بــه پرســشهای مطــرح
شــده پاســخ میدهــد:
 -1ســاختار موضوعــی مطالــب برنامــه در دوره
مطالعــه چگونــه اســت؟
جــدول شــماره  ،8تعــداد و درصــد فراوانــی مطالــب
برنامــه جــوان ایرانــی ســام را بــه تفکیــک طبقهبنــدی
موضوعــی پانزدهگانــه نشــان میدهــد کــه بــر مبنــای
دادههــای آن ،از کل  1032مطلــب 225 ،مطلــب یــا
 22درصــد بــه مطالــب اقتصــادی ،تجــاری و بازرگانــی
اختصــاص یافتــه اســت کــه بیشــترین درصــد را بــه
خــود اختصــاص میدهــد.
همچنیــن 205 ،مطلــب یــا  20درصــد بــه مطالــب
مربــوط بــه گــزارش و پیشبینــی وضــع آب و هــوا،
 133مطلــب یــا  13درصــد بــه طــرح موضــوع بحــث و
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پرســشهای هفتگــی و روزانــه و نیــز معرفــی آیتمهــا
و راههــای مختلــف تمــاس بــا برنامــه -و نــه تبلیــغ ســایر
برنامههــا -و  99مطلــب یــا  10درصــد بــه مطالــب
ورزشــی ،تعلــق دارنــد.
مطالــب مربــوط بــه حقــوق شــهروندی 9 ،درصــد
کل مطالــب برنامــه و برابــر  89مطلــب هســتند؛ بــه
عبــارت دیگــر ،شــنونده دائــم برنامــه جــوان ایرانــی
ســام در پاییــز  ،97ســه چهــارم یــا  75درصــد مطالــب
برنامــه را در یکــی از پنــج مقولــه اقتصــادی ،آب و
هــوا ،فرهنگــی ،ورزشــی و حقــوق شــهروندی ،دریافــت
میکنــد و ســایر مقولههــای موضوعــی ،چیــزی
بیــش از یــک چهــارم یــا  25درصــد مطالــب برنامــه را
دربرنمیگیرند.
(((
اجــرای آزمــون کولموگــرف اســمیرنف بــر روی
دادههــای جــدول نشــان میدهــد؛ توزیــع فراوانــی
موضوعهــای پانزدهگانــه در نمونــه برنامههــای
مــورد مطالعــه ،بــا توجــه بــه ســطح تعییــن شــده
( 95درصــد) ،نرمــال((( اســت((( و از ایــن رو ،محقــق
بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس یکطرفــه(((،
احتمــال تفــاوت معنــادار بیــن موضــوع مطالــب آنهــا
را مطالعــه میکنــد کــه نتیجــه ،حکایــت از «نبــود»
تفــاوت معنــادار دارد(((؛ بــه عبــارت دیگــر ،تفــاوت
معنــادار بیــن موضــوع مطالــب برنامــه جــوان ایرانــی
ســام در دوره مــورد مطالعــه وجــود نــدارد و برنامــه در
نحــوه گزینــش مطالــب از ســاختار موضوعــی مشــخص،
پیــروی میکنــد.
همــان طــور کــه دادههــا نشــان میدهنــد؛
حجــم ناچیــز از مطالــب برنامــه ،بــه ترتیــب -از زیــاد
بــه کــم -بــه مطالــب مربــوط بــه امــور آموزشــی و
دینــی و مذهبــی ( 5درصــد) ،نظامــی و خشــونتهای
سیاســی ،سیاســت داخلــی و علــوم ،بهداشــت و پزشــکی
( 3درصــد) ،توســعه و امــور زیربنایــی ( 2درصــد) و
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سیاســت خارجــی ( 1درصــد) اختصــاص دارد کــه از
دیــدگاه برخــی صاحبنظــران« ،ایــن حجــم ناچیــز
از مطالــب ،بــه ویــژه در مطالــب مربــوط بــه آمــوزش،
بهداشــت و توســعه ،متناســب بــا الزامــات پوشــش
خبــری و رســانهای در یــک کشــور درحــال توســعه
ماننــد ایــران نیســت (بدیعــی.)26 :1377 ،
 -2ارزشهــای خبــری برجســته در گزینــش مطالب
برنامــه در دوره مــورد مطالعــه کــدام اســت؟
جــدول شــماره  ،9تعــداد و درصــد فراوانــی مطالــب
برنامــه جــوان ایرانــی ســام را بــه تفکیــک طبقهبنــدی
ارزشهــای یازدهگانــه خبــری نشــان میدهــد کــه بــر
مبنــای دادههــای آن ،از کل  1032مطلــب 559 ،مطلــب
یــا  54درصــد ،مطالــب خبــری و  473مطلــب یــا 46
درصــد ،مطالــب غیــر خبــری هســتند.
همچنیــن ،از  54درصــد مطالــب خبــری،
رویدادهــای حــاوی ارزش دربرگیــری ،باالتریــن مرتبــه
را دارنــد و رویدادهــای حــاوی ارزش ترکیبــی شــهرت
 +برخــورد در مرتبــه دوم ،رویدادهــای حــاوی ارزش
ترکیبــی برخــورد  +دربرگیــری در مرتبــه ســوم و بــا
فاصلــه انــدک ،رویدادهــای حــاوی ارزش شــهرت و نیــز
حــاوی ارزش ترکیبــی شــهرت  +دربرگیــری ،بــه طــور
مشــترک ،در مرتبــه چهــارم قــرار دارنــد؛ بــه عبــارت
دیگــر 15 ،درصــد مطالــب خبــری حــاوی ارزش
دربرگیــری ،بــدون ترکیــب بــا ســایر ارزشهــا هســتند و
ترکیــب ارزش دربرگیــری بــا ارزش برخــورد 8 ،درصــد
و بــا ارزش شــهرت 7 ،درصــد و در مجمــوع 30 ،درصــد
مطالــب خبــری را بــه خــود اختصــاص میدهــد.
 5درصــد مطالــب خبــری نیــز ترکیــب ســهگانه
ارزش شــهرت  +برخــورد  +دربرگیــری هســتند.
رویدادهــای حــاوی ارزش شــهرت ،چــه بــه تنهایــی
یــا ترکیــب بــا دیگــر ارزشهــا ،در مجمــوع  24درصــد
مطالــب خبــری را تشــکیل میدهنــد .مطالعــه دادههــای

Kolmogorov- Smirnov Test . -1
« .2 -2وقتی سطح توزیع دادهها نرمال ( )Normalاست که سطح معناداری آنها بیشتر از  0/05باشد( ».غیاثوند)120 :1395 ،
Sig.= 0.2 ˃ P= 0.05 . -3
One Way ANOVA . -4
F= 0.857 ، Sig.= 0.432 ˃ 0.05 . -5
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ســال هشــتم ،شــماره  ،51آبــان 1399

جدول  .9تعداد و درصد فراوانی مطالب برنامه جوان ایرانی سالم به تفکیک طبقهبندی ارزشهای خبری برجسته
ارزش خبری

آذر

جمع

مهر

آبان

0
0
0

11
100
%1

1

برخورد

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%

10
91
%4

%

1
9
≈0

%

25
33
%6

2

شهرت

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%

23
31
% 10

27
36
%7

2
40
≈0

%

75
100
%7

3

عجیب و استثنا

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%

2
40
%1

%

1
20
≈0

%

5
100
≈0

4

دربرگیری

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%

37
24
% 15

%

39
26
% 10

%

76
50
% 18

152
100
% 15

برخورد  +دربرگیری

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%

30
37
% 12

25
30
%7

%

82
100
%8

6

عجیب  +دربرگیری

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

%

4
100
≈0

%

71
100
%7

%

98
100
% 10

%

10
100
%1

%

47
100
%5
4
100
≈0
473
100
% 46
1032
100

%

27
33
%7

%

3
75
%1

7

شهرت  +دربرگیری

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%

20
28
%8

%

30
42
%8

21
30
%5

8

شهرت  +برخورد

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%

31
32
% 13

%

36
37
% 10

31
31
%7

9

شهرت  +عجیب

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%

4
40
%2

%

3
30
%1

3
30
%1

10

شهرت  +برخورد  +دربرگیری

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%

7
15
%3

%

21
45
%6

19
40
%5

11

شهرت  +عجیب  +دربرگیری

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

%

2
50
% 17

%

2
50
≈0

12

مورد ندارد (بدون ارزش خبری)

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

77
16
% 32

%

190
40
% 50

%

206
44
% 50

تعداد
درصد

%24

241

376
%36

415
%40

5

جمع

32

1
25
≈0

%

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

جــدول نشــان میدهــد؛ توزیــع فراوانــی ارزشهــای
یازدهگانــه خبــری در نمونــه برنامههــای مــورد مطالعــه،
بــا توجــه بــه ســطح تعییــن شــده ( 95درصــد) ،نرمــال
است(((.
اجــرای آزمــون کولموگــرف اســمیرنف بــر ایــن
نکتــه ،مهــر تأییــد میزنــد و از ایــن رو ،محقــق بــا
اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه،
احتمــال تفــاوت معنــادار بیــن ارزشهــای خبــری
برجســته در مطالــب برنامــه را مطالعــه میکنــد کــه
نتیجــه ،حکایــت از «نبــود» تفــاوت معنــادار دارد(((؛ بــه
عبــارت دیگــر ،تفــاوت معنــادار بیــن ارزشهــای خبــری
برجســته در مطالــب برنامــه جــوان ایرانــی ســام در
دوره مــورد مطالعــه وجــود نــدارد و برنامــه در نحــوه
گزینــش مطالــب خبــری از یــک الگــوی مشــخص در
برجســته ســاختن ارزشهــا ،پیــروی میکنــد.
همــان طــور کــه دادههــا نشــان میدهنــد؛
رویدادهــای حــاوی ارزش دربرگیــری ،حــاوی ارزش
شــهرت (شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی) و نیــز حــاوی
ارزش برخــورد ،بــه ترتیــب ،چــه بــه تنهایــی یــا ترکیــب
بــا دیگــر ارزشهــا ،بیشــترین اهمیــت را بــرای گــروه
برنامهســاز دارنــد.
البتــه گــروه برنامهســاز نبایــد در ایــن زمینــه از
ســه نکتــه مهــم ،غفلــت کنــد:
نخســت« ،اگــر یــک رویــداد بــه طــور مطلــق
بــرای یــک رســانه و وســیله ارتبــاط جمعــی خــاص،
ارزش دربرگیــری دارد؛ ممکــن اســت بــرای رســانه و
وســیله ارتبــاط جمعــی دیگــر ،بــه طــور نســبی ،ارزش
دربرگیــری داشــته باشــد» (بدیعــی و قنــدی:1393 ،
)21؛ از ایــن رو ،هــر گــروه برنامهســاز بــا توجــه بــه
مشــی ســازمان متبــوع و مخاطــب مــورد نظــر بایــد
نحــوه اســتفاده و برجســته ســاختن ایــن ارزش خبــری
را ارزشــیابی کنــد.
دوم« ،توجــه بــه ارزش شــهرت ،ناشــی از یــک

mediamgt.ir

ســابقه تاریخــی ،نــه تنهــا در حرفــه روزنامهنــگاری
و برنامهســازی بلکــه در فرهنــگ عمومــی جامعــه
ماســت .توجــه بــه گفتــار و کــردار شــخصیتها
همــواره در طــول تاریــخ ،مــورد توجــه روزنامهنــگاران
و برنامهســازان ایرانــی بــوده اســت .خبــر بــرای آنهــا،
گفتــار و کــرداری اســت کــه از یــک شــخص مشــهور
ســر زده باشــد .برجســته ســاختن نــام اشــخاص ،بــه
صــورت افراطگونــه از خصوصیــات روزنامهنــگاری
تشــریفاتی((( اســت کــه بیشــتر جنبــه تبلیغــات بــرای
اشــخاص دارد» (بدیعــی )30 :1377 ،و اگــر نگوییــم
هیــچ ،کــه کمتــر آوردهای بــرای مخاطــب دارد.
ســوم« ،هجــوم و وفــور ارزش برخــورد ،بــه ویــژه در
قالــب خبرهــای کالمــی((( کــه حتــی بــه ارزش جــدا
شــدن یــک بــرگ از درخــت در آنهــا ،رویــداد یــا
تحــول خــاص اتفــاق نمیافتــد؛ پیامــدی جــز گســترش
بگومگــو و غافــل مانــدن از رویدادهــا و موضوعهــای
اصلــی ،ســرگرم کــردن مخاطــب بــا جدلهــای کالمــی
بیحاصــل و در نهایــت ،خســتگی» از شــنیدن و در
صــورت شــنیدن ،بیاعتمــادی بــه مطالــب برنامــه
نــدارد (قاضــی زاده.)126 :1384 ،
دادههــای ایــن مطالعــه ،ضــرورت توجــه بــه ماهیــت
و نحــوه گزینــش ارزشهــای خبــری مطالــب و شــناخت
و پیشبینــی نتایــج مثبــت و پیامدهــای منفــی آن
را در مســیر دســتیابی بــه یــک «برنامــه صبحگاهــی
مطلــوب» گوشــزد میکنــد.
 -3عناصــر خبــری برجســته در تنظیــم مطالــب
برنامــه در دوره مــورد مطالعــه کــدام اســت؟
جــدول شــماره  ،10تعــدا و درصــد فراوانــی مطالــب
برنامــه جــوان ایرانــی ســام را بــه تفکیــک طبقهبنــدی
عناصــر چهارگانــه خبــری نشــان میدهــد کــه بــر
مبنــای دادههــای آن ،از کل  1032مطلــب ،تنظیــم
 741مطلــب یــا  72درصــد بــر حــول محــور چــه شــد
بــا  381مطلــب یــا  37درصــد و کــه گفــت بــا 360

Sig.= 0.2 ˃ P= 0.05 . -1
05/F= 0.317 ،Sig.= 0.73 ˃ 0 .-2
Protocal Journalism . -3
Say Stories . -4
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جدول  .10تعداد و درصد فراوانی مطالب برنامه جوان ایرانی سالم به تفکیک طبقهبندی عناصر خبری برجسته
مهر

آبان

آذر

جمع

عنصر خبری
1

چه کسی (که)؟

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%23
%34

141
%39
%37

136
%38
%33

360
100
%35

2

چه چیزی (چه)؟

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

105
%28
%44

130
%34
%35

146
%38
%35

381
100
%37

3

چه وقت (کی)؟

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

17

%39

104
100
%10

4

کجا؟

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%19

%31

%50

187
100
%18

%24

376
%36

415
%40

1032
100

جمع

تعداد
درصد

مطلــب یــا  35درصــد و تنظیــم  291مطلــب یــا 28
درصــد بــر حــول محورکجــا بــا  187مطلــب یــا 18
درصــد و چــه وقــت بــا  104مطلــب یــا  10درصــد،
شــکل گرفتــه اســت.
اجــرای آزمــون کولموگــرف اســمیرنف بــر روی
دادههــای جــدول نشــان میدهــد؛ توزیــع فراوانــی
عناصــر چهارگانــه در نمونــه برنامههــای مــورد مطالعــه،
بــا توجــه بــه ســطح تعییــن شــده ( 95درصــد) ،نرمــال
اســت((( و از ایــن رو ،محقــق بــا اســتفاده از آزمــون
تحلیــل واریانــس یــک طرفــه ،احتمــال تفــاوت معنــادار
بیــن عناصــر خبــری برجســته در مطالــب برنامــه را
مطالعــه میکنــد کــه نتیجــه ،حکایــت از «نبــود»
تفــاوت معنــادار دارد(((؛ بــه عبــارت دیگــر ،تفــاوت
معنــادار بیــن عناصــر خبــری برجســته در مطالــب
برنامــه جــوان ایرانــی ســام در دوره مــورد مطالعــه
وجــود نــدارد و برنامــه در نحــوه تنظیــم مطالــب از یــک
الگــوی مشــخص در برجســته ســاختن عناصــر خبــری،
پیــروی میکنــد.
شــنونده دائــم برنامــه جــوان ایرانــی ســام در
پاییــز ( ،)1397بیشــتر شــنونده آن دســته مطالــب
Sig.= 0.2 ˃ P= 0.05 . -1
05/F=0.988 ، Sig.= 0.409 ˃ 0 .-2

34

83

%16
%7

36

%15

241

47

%45
%12

58

%16

40

%10

93

%22

اســت کــه از چــه شــد و کــه گفــت ،میگوینــد و
اصــا از تحلیــل و بیــان چــرا و چگونــه رویدادهــا اکــراه
دارنــد؛ حــال آنکــه بــه تناســب زمــان پخــش برنامــه،
بایــد از پیشزمینههــای بــروز یــک رویــداد گفــت و
همچنیــن ،اطالعــات مناســب دربــاره رابطــه بیــن آن بــا
زندگــی روزمــره فــرد مخاطــب ،ارائــه داد تــا در هنــگام
شــنیدن مطالــب برنامــه از خــود نپرســد ،اصــا ایــن
مطلــب ،چــه ربطــی بــه مــن دارد؟ (فــون الروخ و بــوخ
هلــس ،)252 :1387 ،توجــه بــه عناصــر چــرا و چگونــه
در تنظیــم مطالــب ،ایــن بــاور را در ذهــن مخاطــب،
بــه ویــژه شــنونده دائــم برنامــه بــه وجــود مـیآورد کــه
رادیــو جــوان بــه مثابــه «عقــل مســتقل» میتوانــد «بــه
عنــوان ناظــر مطلــع و خردمنــد ،شــنونده را از آنچــه بــر
وی میگــذرد و آنچــه در پیــش اســت ،آگاه ســازد و در
نتیجــه ،عامــل حضــور و مشــارکت وی باشــد؛ از طریــق
نظــارت ،در کاهــش خطاهــا بــه تــوان کنترلکننــده،
ایفــای نقــش کنــد؛ و بــ ه عنــوان یــک رابــط ،مراقــب
درجــه عصبیــت جامعــه باشــد و وســیلهای بــرای
توســعه آن ،بــه شــمار آیــد» (محســنیان راد:1384 ،
.)246 - 247
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وظیفه اجتماعی

اطالع
و
آگاهی

پرورش

بیان

اخبار جاری روز
اخبار عمومی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

مهر

86
%23
%36
17
%40
%7

134
%36
%36
17
%40
%4

150
%41
%36
9
%20
%2

%29

%44

%27

%22

15
%65
%4

3
%13
%1

23
100
%2

%43

65
100
%6

%36

%51

%25

204
100
%20

%29

0
0
0

7
100
%1

%62

%15

13
100
%1

%40

0
0
0

5
100
%1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

%44

157
100
%15

%17

%46

57
100
%6

0
0
0

1
100
≈0

415
%40

1032
100

پرورش احساسات
و اندیشهها

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

پرورش عقاید

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

پرورش حرفهای

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

استدالل

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

معرفی فرهنگ و تمدن

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تشریح ایدئولوژیهای
جاری

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

تبلیغات سیاسی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%60
%1

تبلیغات تجاری

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

اجبار

آبان

آذر

جمع

25

%10

5

%2

21

%32
%9

27

%13
%11

5

%71
%2

3

%23
%1

3

38
%10

16

%25
%4

73

%19

2

%1

8

%2

2

%1

همبستگی اجتماعی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

سرگرمی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

%37
%9

درمان روانی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

1
100
%1

0
0
0

جمع

تعداد
درصد

%24

241

376
%36

27

%17
%11

21

61

%39
%16

10

%3

35

24
%6

28
%7

104

2

≈0

69

%17

26
%6

370
100
%36
43
100
%4
87
100
%8
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 -4نحــوه انجــام وظایــف اجتماعــی در آیتمهــای
مختلــف برنامــه در دوره مــورد مطالعــه چگونــه اســت؟
جــدول شــماره  ،11تعــداد و درصــد فراوانــی مطالب
برنامــه جــوان ایرانــی ســام را بــه تفکیــک وظایــف
هفتگانــه اجتماعــی نشــان میدهــد کــه بــر مبنــای
دادههــای آن ،از کل  1032مطلــب 413 ،مطلــب یــا
 40درصــد ،بــه مقولــه اطــاع و آگاهــی اختصــاص دارد
کــه بیشــترین تعــداد و درصــد فراوانــی مطالــب اســت.
همچنیــن 224 ،مطلــب یــا  22درصــد بــه مطالــب
مربــوط بــه مقولــه بیــان 175 ،مطلــب یــا  16درصــد بــه
مقولــه پــرورش و  157مطلــب یــا  15درصــد بــه مقولــه
همبســتگی اجتماعــی ،تعلــق دارد .مطالــب مربــوط
بــه ســرگرمی ،اجبــار و درمــان روانــی ،در مجمــوع7 ،
درصــد کل مطالــب برنامــه را دربرمیگیرنــد کــه برابــر
 62مطلــب هســتند.
توزیــع فراوانــی وظایــف هفتگانــه اجتماعــی در
نمونــه برنامههــای مــورد مطالعــه ،بــا توجــه بــه ســطح
تعییــن شــده ( 95درصــد) ،نرمــال نیســت((( .اجــرای
آزمــون کولموگــرف اســمیرنف بــر ایــن نکتــه ،مهــر
تأییــد میزنــد و از ایــن رو ،محقــق بــا اســتفاده از
آزمــون کروســکال والیــس((( ،احتمــال تفــاوت معنــادار
بیــن نحــوه انجــام وظایــف اجتماعــی را در آیتمهــای
مختلــف برنامــه مطالعــه میکنــد کــه نتیجــه ،حکایــت
از «نبــود» تفــاوت معنــادار دارد(((؛ بــه عبــارت دیگــر،
تفــاوت معنــادار بیــن نحــوه انجــام وظایــف اجتماعــی
در آیتمهــای مختلــف برنامــه در دوره مــورد مطالعــه
وجــود نــدارد و برنامــه از یــک الگــوی مشــخص در
نحــوه انجــام وظایــف اجتماعــی ،پیــروی میکنــد.
اگــر جزئیتــر بــه دادههــای جــدول نــگاه کنیــم؛
درمییابیــم بیــش از  70درصــد مطالــب -بــه ترتیــب
زیــاد بــه کــم -بــه زیرمقولههــای اخبــار جــاری روز از
مقولــه اطــاع و آگاهــی و اســتدالل از مقولــه بیــان و
نیــز مقولــه همبســتگی اجتماعــی تعلــق دارنــد .ایــن
نشــان میدهــد در برنامــه صبحگاهــی رادیــو جــوان،
Sig.= 0.004 ˂ P= 0.05 . -1
Kruskal- Wallis Test . -2
05/X2= 0.042 ، S= 0.9 ˃ 0 . -3

36

رویدادگرایــی بــر موضوعگرایــی غلبــه دارد و بــه
عبــارت ســادهتر ،حجــم ناچیــز از مطالــب بــه تشــریح،
تحلیــل و تفســیر رویدادهــا اختصــاص پیــدا میکنــد
کــه شــاید بــه تناســب زمــان پخــش برنامــه ،چنــدان
عجیــب نباشــد؛ گرچــه میتــوان تــا حــد امــکان از ایــن
ظرفیــت ،اســتفاده و حتــی آن را بــا نــگاه جســورانه بــه
ســاح مؤثــر برنامهســازی ،تبدیــل کــرد.
بیتوجهــی و شــاید خوشبینانــه ،کمتوجهــی
بــه زیرمقولههــای معرفــی فرهنــگ و تمــدن و
تشــریح ایدئولوژیهــای جــاری از مقولــه بیــان و نیــز
مقولههــای پــرورش و ســرگرمی کــه موافــق مشــی
رادیــو جــوان و هماهنــگ بــا منطــق برنامهســازی،
بــه ویــژه در برنامههــای مجل ـهای رادیــو اســت؛ جــای
ســؤال دارد و در صــورت برنامهریــزی مناســب مدیــران
میتوانــد ارتقــای کیفیــت برنامــه جــوان ایرانــی ســام
را بــه دنبــال آورد.
بحث و نتیجهگیری
مطالعــه مســتمر رونــد حرکــت برنامههــای رادیــو
جــوان بــه منظــور افزایــش شــناخت ،ارزیابــی عملکــرد و
ارتقــای کیفــی آنهــا در جهــت انجــام وظیفــه ســازمان
صــدا و ســیما در شــکل دادن بــه شــخصیت و نظــام
ارزشــی جــوان ایرانــی و بــه تعبیــر مقــام رهبــری،
تربیــت جــوان شــهروند یــک ملــت انقالبــی ،ضــرورت
توجــه بــه تحلیــل محتــوای مطالــب برنامههــا را
گوشــزد میکنــد؛ بــر ایــن مبنــا ،ایــن تحقیــق کــه
بــا هــدف مطالعــه شــباهتها و تفاوتهــای احتمالــی
مطالــب برنامــه صبحگاهــی جــوان ایرانــی در پاییــز
( )1397صــورت گرفــت؛ مــوارد زیــر را مشــخص کــرد:
 -1ســاختار موضوعــی مطالــب برنامــه ،بــه ترتیــب
از زیــاد بــه کــم -بــر مطالــب اقتصــادی ،تجــاریو بازرگانــی ،آب و هــوا ،فرهنگــی ،ورزشــی و حقــوق
شــهروندی ،متمرکــز اســت و حجــم ناچیــز از مطالــب
برنامــه بــه مطالــب مربــوط بــه امــور آموزشــی و دینــی
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و مذهبــی ،نظامــی و خشــونتهای سیاســی ،سیاســت
داخلــی و علــوم ،بهداشــت و پزشــکی ،توســعه و امــور
زیربنایــی و سیاســت خارجــی ،اختصــاص دارد کــه از
دیــدگاه برخــی صاحبنظــران ،ایــن حجــم ناچیــز از
مطالــب ،بــه ویــژه در مطالــب مربــوط بــه آمــوزش،
بهداشــت و توســعه ،متناســب بــا الزامــات پوشــش
خبــری و رســانهای در یــک کشــور در حــال توســعه
ماننــد ایــران نیســت.
 -2رویدادهــای حــاوی ارزش دربرگیــری ،حــاوی
ارزش شــهرت (شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی) و نیــز
حــاوی ارزش برخــورد ،چــه بــه تنهایــی یــا ترکیــب
بــا دیگــر ارزشهــا ،بیشــترین اهمیــت را بــرای گــروه
برنامهســاز دارنــد .دادههــای ایــن مطالعــه ،ضــرورت
توجــه بــه ماهیــت و نحــوه گزینــش ارزشهــای خبــری
و شــناخت و پیشبینــی نتایــج مثبــت و پیامدهــای
منفــی آن را در مســیر دســتیابی بــه یــک برنامــه
صبحگاهــی مطلــوب گوشــزد میکنــد.
 -3تنظیــم مطالــب برنامــه بــه نحــوی اســت کــه
شــنونده دائــم آن ،بیشــتر شــنونده آن دســته مطالــب
اســت کــه از چــه شــد و کــه گفــت؛ میگوینــد و اصــا
از تحلیــل و بیــان چــرا و چگونــه رویدادهــا اکــراه دارنــد.
بیتوجهــی بــه اهمیــت ایــن مســئله ،رادیــو جــوان را
از ایفــای نقــش مؤثــر بــه مثابــه عقــل مســتقل بــاز
مــیدارد و بــاور مخاطــب را بــه آگاهــی و خردمنــدی
آن در تشــخیص درســت آنچــه بــر وی میگــذرد و
آنچــه در پیــش اســت؛ مخــدوش میســازد و در نهایــت،
ایــن ایســتگاه اختصاصــی را از متــن بــه حاشــیه میــدان
رقابــت در بــازار پیــام ،میرانــد.
 -4رتبهبنــدی نحــوه انجــام وظایــف اجتماعــی در
آیتمهــای مختلــف برنامــه ،بــه ترتیــب -از زیــاد بــه
کــم -عبــارت اســت از :اطــاع و آگاهــی ،بیــان ،پــرورش،
همبســتگی اجتماعــی ،ســرگرمی ،اجبــار و درمــان
روانــی؛ البتــه بــه صــورت جزئیتــر ،شــنونده دائــم
برنامــه ،بیشــتر شــنونده آن دســته مطالــب اســت کــه
بــه ترتیــب -از زیــاد بــه کــم -در یکــی از زیرمقولههــای
اخبــار جــاری روز از مقولــه اطــاع و آگاهــی و اســتدالل
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از مقولــه بیــان و مقولــه همبســتگی اجتماعــی قــرار
دارنــد .کمتوجهــی بــه زیرمقولههــای معرفــی فرهنــگ
و تمــدن و تشــریح ایدئولوژیهــای جــاری از مقولــه
بیــان و نیــز مقولههــای ســرگرمی و پــرورش کــه موافــق
مشــی رادیــو جــوان و هماهنــگ با منطــق برنامهســازی،
بــه ویــژه در برنامههــای مجل ـهای رادیــو اســت؛ جــای
ســؤال دارد و در صــورت برنامهریــزی مناســب مدیــران
میتوانــد ارتقــای کیفیــت برنامــه جــوان ایرانــی ســام
را بــه دنبــال آورد.
امــا در خاتمــه ،یــادآوری ســه نکتــه مهــم از
دیــدگاه محقــق ،ضــروری بــه نظــر میرســد:
 -1میدانیــم پیامهــای ارتباطــی رادیــو ،همزمــان
در دو ســطح عقالنــی و خــودآگاه و عاطفــی و ناخــودآگاه
بــا شــنونده ،ارتبــاط برقــرار میکننــد .انتظارهــای
عقالنــی را میتــوان بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف
ماننــد متنهــای توصیفــی بــه وجــود آورد؛ بــه عنــوان
نمونــه ،بــا اســتفاده از تکــرار هدفمنــد جملههــای
تبلیغــی کوتــاه و بــه ســرعت قابــل فهــم دربــاره
آنچــه گرداننــدگان یــک ایســتگاه ادعــا میکننــد
کــه در برنامههــای خــود ،ارائــه میدهنــد؛ ماننــد:
شــنیده میشــوید! ،یــک پــرس خبــر! ،هســتم هنــوز،
هســتی هنــوز؟! و ،...امــا انتظارهــای بســیار قدرتمندتــر،
انتظارهــای عاطفــی هســتند .بیفایــده اســت اگــر
بخواهیــم بــرای متقاعــد کــردن شــنوندگان بــه شــنیدن
دوبــاره برنامــه ،بــا آنهــا بحــث و ادعاهــای خــود را تکرار
کنیــم .شــنونده ،خــود بایــد بــا شــنیدن برنامه ،احســاس
خــوب ،پیــدا و ادعــای گرداننــدگان را بــاور کنــد تــا
دوبــاره شــنونده مطالــب آن باشــد.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه عناصــر عقالنــی و
عاطفــی یــک ایســتگاه بایــد بــا یکدیگــر هماهنــگ و
تقویتکننــده هــم باشــند (نوربــرگ)27 - 28 :1383 ،؛
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
هــم فــرو میریــزد؛ ماننــد لولــه آبــی کــه میترکــد و
بــه تدریــج خانــه کاهگلــی را نابــود میکنــد یــا یــک زن
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و مــرد پراحســاس کــه امــروز عاشــق همدیگــر هســتند
و فــردا عاشــق فــرد دیگــر! عاطفــه و احســاس ،انــدازه
دارد :فکــر و تعقــل  -احســاس ،ســاده اینکــه فکــر و
تعقــل همــواره بایــد بیشــتر از عاطفــه و احســاس باشــد
(رفیــع پــور.)57 - 58 :1375 ،
 -2شــنیدن نــام رادیــو جــوان ،بیتردیــد ذهــن
را بــه ســمت نســل نوجــوان و جــوان جامعــه میبــرد
کــه بایــد مخاطــب مــورد نظــر برنامههــای ایــن
ایســتگاه اختصاصــی صــدای جمهــوری اســامی باشــند.
یافتههــای تحقیقــات مختلــف ،هیــچ تردیــدی باقــی
نمیگذارنــد کــه مخاطــب در ســالهای آغــاز نوجوانــی
و جوانــی ،بیشــتر تمایــل بــه شــنیدن مطالــب بــا پاداش
آنــی دارد و میتــوان ادعــا کــرد ،از شــنیدن مطالــب بــا
پــاداش آتــی ،گریــزان اســت.
بنابرایــن ،برنامههــای رادیــو جــوان و بــه ویــژه
برنامــه شــاخص و هویتســاز صبحگاهــی آن ،جــوان
ایرانــی ســام بایــد عالقــه و عــادت نســل نوجــوان و
جــوان جامعــه را بــه شــنیدن رادیــو ،تقویــت کننــد
تــا در ســالهای بعــد بــه مطالــب حــاوی پــاداش
آتــی ،ماننــد :مســائل سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی
و  ...روی آورنــد .توجــه بیشــتر بــه رویدادهــا و
موضوعهــای ورزشــی ،ســینمایی ،حــوادث و اتفاقــات و
جرائــم و جنایتهــا ،گرچــه در برخــی مــوارد ،حالــت
جنجالــی دارد؛ امــا میتوانــد مبتــذل و ماننــد آنچــه در
وســایل ارتبــاط جمعــی آن ســوی دنیــا میخوانیــم،
میشــنویم و میبینیــم؛ متمرکــز بــر مســائل جنســی،
خشــونت و زندگــی هنرپیشــگان و افــراد مشــهور نباشــد
و در فقــدان امکانــات مناســب بــرای گذرانــدن اوقــات
فراغــت نوجوانــان و جوانــان ،نقــش مهــم در پرکــردن
اوقــات فراغــت آنهــا داشــته باشــد و از ســمتگیری
آنهــا بــه ســوی ســرگرمیهای ناســالم ،جلوگیــری
کنــد.
مطالــب برنامــه در حــال حاضــر ،بــه طــور عمــده در
شــنونده ،ایجــاد پــاداش آتــی و «نــه» آنــی میکنــد و
Elites . -1
Government . -2
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بــه کار حفــظ مخاطــب فعلــی و «نــه» جــذب مخاطــب
جدیــد میآیــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،مخاطــب جــوان،
بیشــتر در میانــه و انتهــای دوره جوانــی و بــه طــور
مشــخص ،در ســن  25 - 29ســال ،میتوانــد شــنونده
مطالــب برنامــه باشــد و برنامــه «نــه» از برقــراری
ارتبــاط مؤثــر کــه حتــی از امــکان برقــراری ارتبــاط بــا
نســل نوجــوان و جــوان در آغــاز ســالهای نوجوانــی و
جوانــی ،ناتــوان اســت.
 -3برنامههــای رادیــو جــوان ،حتــی یــک لحظــه
نبایــد ایــن تصــور مخــرب را در ذهــن مخاطــب بــه
وجــود آورنــد کــه نحــوه برقــراری ارتبــاط ایــن ایســتگاه
اختصاصــی بــا وی ،بیشــتر از بــاال بــه پاییــن ،عمــودی
و یکســویه اســت .رادیــو جــوان بایــد شــاهد حضــور و
مشــارکت نخبــگان بــا پیامهــای ارتباطــی جوانپســند
و جوانپذیــر باشــد .مقصــود از نخبــگان((( ،کســانی
هســتند کــه بــه واســطه آموزشهــای فکــری ســخت
خویــش ،و نــه الزامــا آموزشهــای مدرســهای و
دانشــگاهی ،دارای عنصــر مســاعد بــرای اصالــت منــش،
افقهــای وســیع فکــری و تواناییهــای گســترده ،چــون
شــجاعت ،بیپروایــی ،پایمــردی و روحیــه فداکــردن
منافــع خصوصــی خویــش بــه خاطــر منافــع عمومــی
هســتند و بــه طــور قطــع ،سرچشــمه ایــن خصایــص،
اوضــاع و احــوال اجتماعــی اســت (باتامــور.)77 :1392 ،
برنامهســازی در ایســتگاه اختصاصــی جوانــان بایــد
در زیــر چتــر قوانیــن و دســتورالعملهای مشــخص و
کمتــر دارای ابهــام و بــدون ایجــاد تصــور ســلطهپذیری
از دولــت ،صــورت گیــرد و البتــه «وقتــی میگوییــم
دولــت((( ،مقصــود مجموعــهای از نهادهــا اســت ،کــه
قــوای اجرایــی ،قانونگــذاری ،اداره امــور مرکــزی
و محلــی ،دادگســتری ،پلیــس و نیروهــای مســلح را
دربرمیگیــرد و حــق انحصــاری بــه کاربــردن مشــروع
زور را در اختیــار دارد (محســنیان راد- 240 :1384 ،
.)239
رادیــو جــوان میتوانــد بــه مثابــه عقــل مســتقل،
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ناظــر بــر عملکــرد دولــت و ملــت باشــد و نقــش انتقادی
و هشــداردهنده خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد؛ اگــر
گرداننــدگان ،چــه مدیــران و برنامهســازان ،بــا احتیــاط،
رفتــار و مراقبــت کننــد کــه در ایــن دام ،آگاهانــه و
ناآگاهانــه ،نیفتنــد کــه بــه جــای اینکــه بــه دنبــال
برطــرف کــردن یــا حداقــل ،مهــار کاســتیها باشــند؛
اعتمــاد بــه نفــس را از حکومتمــردان و امیــد را از
مــردم ،بــه ویــژه جوانــان بگیرنــد؛ تنهــا نقــاط منفــی
را منعکــس کننــد و در نهایــت ،بــه اعتمــاد اجتماعــی
ضربــه بزننــد.
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
و منافــع و مصالــح عمومــی جامعــه ،فعالیــت کننــد».
آنهــا بایــد «بــرای کمــک بــه هویــت فرهنگــی و
توســعه ملــی ،بــه عنــوان یــک وســیله ارتبــاط جمعــی
مؤثــر بــرای مشــارکت و همکاریهــای اجتماعــی
در جهــت تحقــق برنامههــای توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی کشــور ،تــاش و
فعالیــت کننــد» (بدیعــی .)33 :1377 ،بهبــود نحــوه
اداره رادیــو جــوان بــه منظــور قرارگرفتــن آن در جایــگاه
عقــل مســتقل و ایفــای نقــش یــک میانجــی مطمئــن
بیــن دولــت و ملــت و بــه طــور خــاص ،بیــن دولــت و
جوانــان بــه همــراه فراهــم آوردن امکانــات الزم بــرای
آمــوزش و بازآمــوزی تخصصــی مدیــران و برنامهســازان،
هرچــه بیشــتر گســترش یابــد؛ آینــده بهتــر بــرای رادیــو
جــوان ،ســازمان صــدا و ســیما و در نهایــت ،جامعــه
ایرانــی رقــم مــی خــورد و در اصطــاح ،همــه طرفهــا
در آن برندهانــد!
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