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 1گفتار محاوره اي رضایت دارند؟ کآیا جوانان و نوجوانان از سب
 ٢نرجس السادات صالحي 

 ٣زادهمحمدعلي ھرمزي

 یدهکچ
ـ  در این میان  رادیو رسانه اي شنیداري است و ی ایفـا  بی تردید گفتار نقش بسیار مهم

با توجه به داشتن مخاطبان خاص خـود   ییویمختلف راد ياز طرفی شبکه هاند. کمی 
 ییویهر شبکه رادن مخاطبان دارند. یا ينگهدار در جذب و یسع مختلف يوه هایبه ش
مختلـف   يرا در پوشش برنامـه هـا   آنحفظ شود  شیام هایتنوع پ نکه جاذبه وآ يبرا
ن هـر  یمربوط به خود دارد بنابرا یرنامه مشخصاتو چون هر ب کند یم یطراح م ویتنظ

ه جـوان  کجذب مخاطـب در شـب   يوه هایاز جمله ش طلبد. یهم م یبرنامه زبان خاص
گفتار محاوره اي است . در این تحقیق از طریـق روش پیمایشـی بـه     کاستفاده از سب

 گفتاري پرداخته ایم.  کبررسی میزان رضایت نوجوانان وجوانان از این سب
 گفتار، محاوره اي، رضایت کلیدي: جوانان ونوجوانان، سبکگان واژ

                                                                                                                   
 يجمهور يارشد دانشکده صدا وسیما یمقاله برگرفته از پایان نامه کارشناس -1
میزان رضایت جوانان ونوجوانان شهر تهران از سبک  یبررس "ایران با عنوان یاسالم

 "گفتار گویندگان شبکه جوان
 اطاتارشد رشتھ تحقیق در ارتب يکارشناس - 2
 ياسـالم يجمھـور يدانشکده صدا و سـیما يعضو ھیات علم - 3

 ایران
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 مقدمه

زبان رفتاري  تر از زبان به انسان نیست. کدر میان پدیده هاي انسانی پدیده اي نزدی
 و اربرد زبان نـدارد کو دور از اجتماع معموال نیاز زیادي به  انسان تنها اجتماعی است و

ه کـ اما زبان بسی فراتر از آن است  میان انسان هاست.غالبا فایده اصلی آن ایجاد ارتباط 
 وسیله ارتباطی شمرده شود. کتنها ی
 انسـان  بـه  بخشـنده  خداونـد  هک آمده شمار به الهی موهبت کی زبان الهی ادیان در«
 از انسـان  تمـایز  مایـه  هکـ  اند نامیده انسان خاص ویژگی را آن فالسفه. است ردهک عطا

 هکـ  شـود  می ارکآش حقیقت این زندگی در زبان نقش در تدق میک با. باشد می حیوان
 انسـان  از تصـوري  تـوان  نمی و است انسانی هویت و ماهیت الزمه زبان از برخورداري

 ).7،ص1386(شیري،  »داشت زبان بدون
 جایگـاهی  چنـان  از فرهنگـی  عناصـر  تـرین  اصـلی  عنوان به گویش و زبان واقع در

 زبـان  شـناخت  و بررسـی  بدون او فرهنگ و ماعاجت انسان، شناخت هک است برخوردار
 .)8،ص1386(شیري، » است نکمم غیر وگویش

ه زبـان انسـان   کـ بیانگر این واقعیت است »المرء مخبوو تحت لسانه«سخن معروف «
 ).  13،ص1386(شیري، » ر اوستکطرز تف فرهنگ و ننده شخصیت وکار کآش

 رده است:کن ه شیخ اجل سعدي آن را به صورت زیر بیاکهمان مطلبی 
 هنرش نهفته باشد عیب و  مرد سخن نگفته باشد تا

بـه   ننـد و کهم صـحبت مـی    ه می دانیم همه فارسی زبانان به راحتی باک همان طور
ه هیچ دو فارسی زبـانی  کمی دقت متوجه می شویم کفهمند اما با  می را دیگرکخوبی ی

ه برتفاوت گویش فـردي بـه   دیگرحرف بزنند. عالوکه عینا همانند یکرا نمی توان یافت 
گـروه را از گـروه هـاي دیگـر      که گفتار یکبرمی خوریم  برخی تفاوت هاي زبانی نیز

رد. به نظر کاین تفاوت را می توان در طبقات اجتماعی مختلف مشاهده  ند.کمتمایز می 
ایجـاد تفـاوت    ایجاد گونه متفاوتی از زبان دخیل باشد یعنـی در  ه سن نیز درکمی رسد 
ه جوانان کحتی ساخت هاي دستوري اي  ژگان وابانی در سطح گفتار بی تردید وهاي ز

 ار می برند متفاوت است.  کار می برند با آنچه میان ساالن یا سالمندان به کبه 



 89 پاییزفصلنامه رادیو تلویزیون؛ /  12

 12

ـ زیو تلویر رادینظ یگروه يهارسانه له یون و مطبوعـات نیـز گرچـه خودشـان وسـ     ی
دادها استفاده یان افکار و رویب يله برایک وسیز به عنوان ین حال از زبان نیهستند، در ع

توانـد زبـان آنهـا    یها مدر مورد رسانه یاز موضوعات قابل بررس یکین یکنند. بنابرایم
 باشد.  
ه رسانه ها بویژه رادیو و تلویزیون تاثیر بسیاري بـر زبـان   کبیشتر مردم عقیده دارند «
انه ها را در تـرویج بـدعت هـاي    رفتار زبانی مردم دارند. پاسداران زبان نیز اغلب رس و

 )Milroy and Milroy,1985,pp.29-31» (زبانی مقصر    می شمارند. 
انتشار چنـین رفتارهـا والگوهـاي زبـانی      آنان معتقدند زمینه اجتماعی براي بروز و«

ه بـا عرضـه رسـانه اي آن    کـ چنـان آمـاده اسـت     -اگر واقعا ناهنجار باشد –ناهنجاري 
ا می پذیرد. این آمادگی بویژه در میان گـروه هـاي سـنی نوجـوان     بالفاصله جامعه آن ر

 )17،ص1385(سارلی، » بیشتر است. 
افـراد   یر رفتـار زبـان  ییـ در رونـد تغ  یشناسان زبان معتقدند که دوران نوجوانجامعه

 یکمتر است و افراد بـا آگـاه   ین دوره تنوعات سبکیدارد. در ا يات قابل مالحظهیاهم
ـ نـه  یرفتـه رفتـه گنج   یرفتار زبان یجتماعت ایافتن از اهمی خـود را   یا مجموعـه زبـان  ی

ند. به نظر لباوسـن ورود  ینمایمختلف را آغاز م يهاسبک يریادگیدهند و یگسترش م
 ياگردد و در واقـع آغـاز دوره  ین روند محسوب میدر ا یرستان نقطۀ عطف مهمیبه دب

رد. در یـ گیفاده نوجوانـان قـرار مـ   بزرگساالن مورد توجه و است یزبان ياست که الگوها
افـراد   ینۀ زبـان یگنج يهان بخشیتریاز اساس یکیبه  ین دوره است که تنوع سبکیهم
ش دارد و با یگرا ینیمع یزبان يهایژگیبه و یب هر گروه سنین ترتیشود. به ایل میتبد
 ).1368،یشود(مدرسیر مییز دچار تغیها نیژگین ویزان کاربرد ایر سن، مییتغ

 برنامه هاي رادیـو بـا   از طرفی مخاطبان رادیو گروه هاي مختلف اجتماعی هستند و
رفع نیازهاي گوناگون آنهـا تهیـه مـی     براي مخاطبان مختلف و مضمون هاي متفاوت و

 یهم مـ  یزبان خاص رادیویی بسته به زمان پخش آن، نوع مخاطب و...  هر برنامه .شود
هاي مختلف گفتاري سعی در جذب بیشتر  کز سبه هاي مختلف با استفاده اکشب طلبد.

گفتار  که جوان سبکار رفته در شبکهاي گفتاري به  کمخاطبان خود دارند.از جمله سب
مختلـف   ياز گفتـار اسـت کـه قشـرها     یگفتار محاوره اي نوع کسبمحاوره اي است. 
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ی ماننـد  کنند و بیشـتر در موقعیـت هـای    یگر از آن استفاده میکدیارتباط با  يجامعه برا
ار مـی  کـ متـري مـی شـود بـه     که به رفتار زبانی توجه کگفتگوهاي دوستانه و صمیمانه 

زان یـ م ین شبکه بررسی). با توجه به خاص بودن مخاطبان ا189،ص1368، یرود(مدرس
ن شـبکه هسـتند از   یا یمختلف جوانان و نوجوانان که مخاطبان اصل يت گروه هایرضا

 گرفت. گفتاري مورد بررسی قرار کاین سب

 مبانی نظري

 اریزبان مع
)Richards , 1985ار می گوید:یف زبان معی) در تعر 

دارد و معمـوالً   یا در سطح ملـ یگاه را در جامعه ین جایآن گونه از زبان را که باالتر
ـ » اریـ گونـۀ مع «اسـت   یل کرده مبتنیتحص یشوران بومیا نوشتار گویبر گفتار  زبـان  «ا ی

: الف) در رسانهینامند. گونۀ معیم» اریلهجۀ مع«ا ی» اریمع و در آثـار   يخبر يهاار عموماً
شود؛ یف میدستور توص يهالغت و در کتاب يهاشود؛ ب) در فرهنگیاستفاده م یادب

شـود  یس مـ یاموزند تـدر یخواهند آن زبان را بیکه م یانیز به خارجیج) در مدارس و ن
 ).351(ص
ل کرده، به یندگان تحصیشتر گویبان است که بک زیمعتبر از  ياار، گونهیزبان مع. «1
ر ی، نوشـتار و سـا  یگروه يهادر آموزش رسانه ین گونه، غالباً زبان رسمیبرند. ایکار م
 ).232،ص1368، ی(مدرس» مشابه است يهاتیموقع
 یان همـۀ فارسـ  یر اختصاص دارد و در میو فراگ یکه به قلمرو مل یگونه زبانآن. «2

 ).49،ص1378، یعیسم» ( مینامیار میمشترك است، زبان معل کرده یزبانان تحص
ـ را یو اجتمـاع  یمحلـ  يهـا لهجه ياست که در ورا یار زبانی. زبان مع3 ـ ج در ی ک ی

است کـه ممکـن اسـت     یکسان یو ادب ی، علمیلۀ ارتباط اجتماعیکشور قرار دارد و وس
ـ ا خـاص خـود تکلـم کننـد.     یا اجتمـاع ی یمحل يهاگر، به لهجهیط دیدر شرا ن زبـان  ی

اسـت (رحمانیـان،    یکیمعموالً همان زبان درس خواندگان است و غالباً با زبان نوشتار 
1383.( 
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و  ییایـ ، جغرافی، قـوم یات محلـ ینشان بـودن؛ نداشـتن خصوصـ    ینها، بیعالوه بر ا
ت را از یاق متناسب و رسـم یو مهجور، سبک و س یمیقد ی، نداشتن عناصر زبانیطبقات

 اند.  ار برشمردهین معزبا يهایژگیگر وید
 داند:ی، اما خشک ميار را ضروری)، زبان مع1994سل(یکرا

 یسـت، تصـنع  یختگـان جامعـه ن  یگر در انحصـار فره یار، دیکه زبان مع ییاز آن جا«
ان شـنوندگان جـوان   یژه در میشتر محسوس شده باشد. به وید بیبودن آن نوع تلفظ، شا

ـ دهند، زیل میز تشکیعامه پسند را ن يهانهن شنوندگان ترایشتریو که در ضمن، بیراد را ی
ار، به گوش جوانان نه تنها خشک است، بلکه کـامالً  یزبان مع یو رسم یتلفظ کامالً کتاب

 ).  155(ص» کندیروح جلوه میو ب یو اشراف یانی، اعیفاتیتشر
گرگونه دارد. او معتقـد اسـت   ید يک، نظریسنده کتاب علم هرمنوتیگر سو، نویاز د«
انه و زبـان  یان زبان عامیمرز م«خته است: یار درهم آمیانه با زبان معیزبان عام يمرزها که

ن مرز آنها اگر محال نباشـد،  ییتوان به دقت مشخص کرد. تبیار را نمیروزمره با زبان مع
ن حـال، مـرز   یاسـت و در عـ   یو ذهنـ  ينظـر  يار دشوار است و به هر حـال امـر  یبس

کـه از   یاسـت. مردمـ   ییر و تحول و جابجاییدر معرض تغوسته یاست که پ ياناشناخته
 يارهایافته باشند به صرافت طبع و بر اساس معیواحد پرورش  یدر جامعۀ زبان یکودک
ـ داننـد کـه کـدام مرتبـۀ زبـان را در کجـا با      یخود، مـ  یذهن (پـالمر،  » د بـه کـار ببرنـد   ی

 ) .177،ص1377
شـتر بـه زبـان نوشـتار مربـوط      یه، بار شدیکه تاکنون از زبان مع ییهافیهر چند تعر

خاص خود اسـت. از نظـر    يهنجارها يز داراین است که زبان گفتار نیت ایاست، واقع
 ییل و ابتـدا یبرخوردار است. گفتـار صـورت اصـ    يشتریت بی، گفتار از اهمیشناسزبان

ـ متـون راد  یعنیاست؛  يداریشن ياو، رسانهیان رادین میزبان است. در ا از گفتـار،   ییوی
 يبـاز  یار مهمـ ید گفتار نقش بسـ یتردیاند و ب، شکل گرفتهیطیمح يو صداها یقیموس
 ).1384، يکند(سجودیم

ت، سـن،  یماننـد: جنسـ   یر عوامل اجتماعیست و تحت تأثیکپارچه نی يادهیزبان پد
ن عوامـل اسـت. خـود    یشکل گرفته و گفتار متأثر از همۀ ا …الت، شغل، قوم و یتحص

ن گرفتــه تــا یتــریرد. از رســمیپــذیمــ یمتفــاوت يهــا، ســبکمتفــاوت يهــادر بافــت
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 . یزبان يهان سبکیتریررسمیغ
از مخاطبان متفاوت را تحـت پوشـش دارد و    ياف گستردهیو طیگر، رادیاز طرف د

ـ تـوان در راد یخاص ندارد. با توجه به آنچه گفته شد، چگونـه مـ   یمخاطب  یو از زبـان ی
 فت؟کپارچه با قواعد خاص و خشک سخن گی

ف مخاطبانشـان و بـا توجـه بـه     یـ ها با توجه بـه ط است که هر کدام از برنامه یهیبد
است که اگـر   یهیطلبد و بدیار خود را میزبان مع …مضمونشان، ساعت پخش آنها و 

در مـورد   يریـ گمید بر اساس تصـم یش بایرایش شود، آن ویرایآن و يبنا باشد گفتارها
ـ خود امر و یعنیرد؛ یت بگآن برنامه صور یو سبک یگونۀ زبان  یز بـه مفهـوم  یـ ش نیرای

ر ییـ با قواعد ثابـت و تغ  يزیثابت و تجو یشود، نه نظامیل میر با قواعد موجود تبدیمتغ
 ).1384، ير(سجودیناپذ

ـ در راد يمؤثر يهاو گامیار در رادیدن به زبان معیرس يبرا و برداشـته شـده اسـت.    ی
 اند:ن کردهیگونه تدونیو را ایزبان راد يارهایو، اصول و معیپژوهشگران مسئله زبان راد

 هاجمله ییرسا .1
 زبان با موضوع برنامه یهماهنگ .2
 ز از تکلّفیزبان به گفتار مردم و پره یکینزد .3
 یو جاهل يمبتذل، کوچه بازار يرهایز از کاربرد تعبیپره .4
 ن و تکلّمیت احترام و اجتناب از سرزنش، توهیرعا .5
 جایب يهاارفز از مداهنه و تملق و تعیپره .6
 امروز معمول است   یکه در فارس یعرب يرهایها و تعبز از کاربرد واژهیپره .7
 یزبان فارس ییگانه با ساختار آوایب يهاواژه يآوا يسازگار .8
 هات اصل کوتاه بودن جملهیرعا .9

 گر  ید يهاز از انتقال قواعد زبانیو پره یت ساختار زبان فارسیرعا .10
گر ید يهاها و لهجهشیکشور و کاربرد گو یرسم بر زبان یش مبتنیانتخاب گو .11

 بر اساس مقررات سازمان  
ـ به تنوع و زا یو با توجه منطقیره واژگان در رادیگسترش دا .12 ن یش زبـان در عـ  ی

 به واژگان یل نکردن کلمات جعلیکلمات و تحم ییت معنایثیبه ح يوفادار
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 ندارد   یکه معادل فارس یفرنگ يهاز از کاربرد واژهیپره .13
ن آنهــا (خجســته، یهــا و نبــودن تنــافر بــب کلمــهیــوش آهنــگ بــودن ترکخــ .14

 ).176،ص1384

 ییویراد يهان نوشتهینابیت بیماه
ـ (شکسـته) را در راد  ي، کاربرد زبان گفتـار یعیکه احمد سم یدر حال ـ زیو، تلوی ون ی

ـ داند، هـاگن نظر یم يار نوشتارینادرست و باعث دور شدن از زبان مع پـرداز رسـانه،   هی
ـ گویکنـد. او مـ  یم یخته از دو حالت گفتار و نوشتار است، به ما معرفیکه آم یحالت د: ی

ان زبـان نوشـتار و   یـ ختـه م یآم یم، حالتیبلند بخوان يرا با صدا ياکه نوشته یدر صورت«
کـه بـه صـورت مکتـوب نوشـته       ییویراد يهاد. مثل اغلب برنامهیآید میزبان گفتار پد
 » کند. یدا مین پینابیب یند، وجهخوایآن را م یوقت ياست و مجر

ـ راد ين بـودن متنهـا  ینـاب ی)، به مسـئله ب 1994سل(یکرا دارد. او  یاشـارة درسـت   ییوی
تـوان  ید و فقط آنها را مـ یتوان دیو نمیق رادیکه کلمات را از طر ییاز آنجا«سد: ینویم
گـر،  ی. از طـرف د يهستند تـا نوشـتار   يشتر گفتاریو، بیراد يد، پس رمزها و کدهایشن

سند و سپس به صورت گفتـار  ینویشود، آنها را میو اجرا میکه در راد ییهااغلب برنامه
 ).82ص»(دارند. يت نوشتاریهم ماه ين تا حدیکنند. بنابرایاجرا م
در  یعنـ ینـد؛  یگویم» هیثانو یزبان شفاه«و را یل است که زبان رادین دلید به همیشا

ۀ گفتـار  یگر پایاجرا شود، به عبارت د یت شفاهد نوشته و سپس به صوریمرحلۀ اول با
 ).85، ص1994سل، ید نوشتار باشد(کرایو بایدر راد

 زبان يتفاوت کاربرد
را ما بـه نـدرت بـا خـود     یشود زیم یتلق یت اجتماعیفعال یکاربرد زبان اغلب نوع«

 يهـا م. کوشـش یکنـ یبرقـرار مـ   یگران ارتبـاط زبـان  یشتر اوقات با دیم و بیزنیحرف م
دارد. در هـر   یز بسـتگ یـ ان نیـ سخن بلکه به شکل ب یا معنیما نه تنها به محتوا  یرتباطا

ت یـ مطابق بـا موقع  يدستور يز الگوهایو ن یالزم است که عناصر واژگان یکنش ارتباط
(اس فالـک،  » ابدییر مییت تغین کاربرد زبان با دگرگون شدن موقعیده شود. بنابرایبرگز

 ).108، ص1375
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به هنگـام بحـث   « سد: ینویو زبان م ی)در کتاب زبان شناس1375فالک( ا. اس.یجول
ت یـ جنبۀ مهـم موقع  3خاص، حداقل  یتیموقع يبرا یرامون مناسب بودن گفته شخصیپ
رد. دوم روابـط  یـ د مورد توجه قـرار گ یبا یتید در نظر گرفته شود: نخست بافت موقعیبا

اثـر   یتیبافـت مـوقع   يهـا جنبـه ت، سوم، آنچـه کـه بـر    یک موقعین افراد در یموجود ب
 ).111(ص» ان است خواه گفتار باشد، خواه نوشتاریلۀ بیگذارد وسیم

 یسبک زبان
مختلف در ارتباط است، سـبک   یزبان يت هایرا که با موقع یزبان يانواع کاربرد ها«
بـرد، کـاربرد    یانه به کار نمی، سبک عامیه نامه رسمیچ کس در توصیشود. ه یده مینام

ح و یقبـ  ياوقـات کـاربرد واژهـا    یگاه یگاه خاص خود را دارد، حتیسبک جا هر نوع
 ).111،ص1375(اس فالک، » ز ممکن است مناسب جلوه کندیمبتذل ن

ر منتظـره ،اغلـب ذهـن شـنوندگان را     یـ ر مناسـب وغ یـ غ یک گفته به سبکیکاربرد 
اشـد، متوجـه   برنامه توجه داشته ب ينکه به محتوایا يرا شنونده به جایکند،ز یمنحرف م

ـ و مـوثر، مسـتلزم مجر   يعـاد  ین کاربرد زبانیصورت و فرم آن خواهد شد. بنابرا ان و ی
ن انتظارات شـنوندگان  یت و همچنیخود را با بافت موقع ياست که گفته ها یندگانیگو

   و مخاطبان هماهنگ کنند.
افـراد   یو اجتمـاع  يگـاه اقتصـاد  یموجـود درجا  ي، به تفاوت هـا یزبان يتفاوت ها

چون شـغل،   یکه به عوامل ياقتصاد _ یت اجتماعیا موقعی یبسته است. طبقه اجتماعوا
 يجاد تفـاوت هـا  یدر ا یدارد، نقش مهم ینها بستگیزان، درآمد، محل سکونت وجز ایم

 ).1384کند(سجودي،  یم يزبان باز یمتفاوت اجتماع يو شکل دادن به کونه ها یزبان
بـاالتر بـه رفتـار     یه است که طبقات اجتمـاع قات جامعه شناسان زبان نشان دادیتحق

 ).1368(مدرسی،  دارند يشتریت بیخود حساس یزبان
 یخـاص اجتمـاع   يگروه ها يکه برا ییو به خصوص در برنامه هایاست راد یهیبد

 يان، دانش آموزان، کارگران، کشاورزان و...با انتخـاب گونـه هـا   یسازد مثل دانشجو یم
مخاطبـان   یبه رفتارزبـان  یدر شکل ده ییر بسزایود تاثمخاطبان خ يآشنا و ملموس برا
 ).1384، يخود دارد(سجود
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 ییویسبک زبان راد
ک ینوشته شود.  ید به سبک خاصی، بایت قواعد کلی، ضمن رعاییویهر گفتار راد«

ـ سـند و نگـارش   ینویرا به صورت گزارش مسابقۀ فوتبال نم ید پزشکیکشف جد ک ی
ـ  یخصوصـ  یبا شرح خاطرات زنـدگ  مجلس، طبعاً يجلسه پر سر و صدا گر یک بـاز ی

 نما تفاوت دارد. یس
بـر زبـان برنامـه مـؤثر اسـت.       یدارد که بـه نـوع   ییهایژگیز وین ییویهر برنامۀ راد

، ي(ذاکـر » ن سبک زبان آن مؤثر استییک برنامه در تعی» مخاطب«و » قالب«، »موضوع«
 ).5،ص1372
م، صـاحب سـبک در تمـام    یشاعر بـدان ا یسنده یوة گفتن، نوشتن نویاگر سبک را ش«

ف عناصـر گونـاگون،   یاقِ تألیمراحل، از انتخاب موضوع گرفته تا نوع کلمات، لحن و س
 ).164،ص1371(داد، » گذارد. یم ير خود را در اثر بر جایتأث

 در انتخاب نوع زبان دارد: يریچه تأث» مخاطب«و » قالب«، »موضوع«م ینیاکنون بب

 موضوع
ـ شـود. ا یو پخـش مـ  یاز راد یبا موضوعات گوناگون و متنوع ياریبس يهابرنامه ن ی
که  یز به دنبال خود دارد. در حالیها را ندر زبان برنامه یدر موضوع، رنگارنگ یگوناگون

روشن داشـته باشـند. در متـون     یید معنایرود، بایبه کار م یکه در برنامۀ علم ییهاواژه
 يهـا ا مثالً زبانِ برنامـه یشود. یبه کار برده م يتعارا اسی يمجاز يها در معنا، واژهیادب

 متفاوت است.   یو مذهب ی، ورزشیخیتار يها، با زبان برنامهیحقوق

 قالب
هسـتند کـه در    ییهـا قالـب  …زگرد، مسابقه و یش، مصاحبه، گزارش، گفتار، مینما

طلبـد؛ مـثالً   یخود را م یات زبانیها، خصوصن قالبیو کاربرد دارند و هر کدام از ایراد
نگاشـته شـود. امـروزه هـر چنـد      » يزبـان نوشـتار  « يارهاید مطابق با معیبا» خبر«زبان 
ـ در زبان خبر به وجود آمـده اسـت، بـا ا    ییهاينوآور ، ین وصـف، حـذف، شکسـتگ   ی
ل حضـور  یـ بـه دل » شینما«که درقالب  یدر آن راه ندارد. در حال …و  یصنف يهاتلفظ
هـا و  از واژه …ران و یـ گ، معتـادان، جوانـان، معرکـه   مانند دوره گـردان  ییهاتیشخص
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 شود.یانه استفاده میعبارات عام

 مخاطب
ـ راد يهـا خاص برنامه یگونۀ زبان يریگتوانند در شکلیز میشنوندگان ن مـؤثر   ییوی

از جملـه   ي، مـذهب و زبـان مـادر   یالت، شغل، نوع زندگیت، تحصیباشند. سن، جنس
ن جهت اسـت کـه در   یمخاطب مؤثر است. بد يهایژگین وییاست که در تع ییرهایمتغ

ه کننده یر و تهیها اشاره شده و از سردبیژگین ویبه همۀ ا ییویراد يهاه برنامهیطرح اول
ق امکـان  ین طریات مخاطبان را مشخص کند. از ایبرنامه خواسته شده است که خصوص

کودکان و نوجوانـان،   يهاهد زبان برنامیتردیجاد خواهد شد. بیا يارتباط بهتر و مؤثرتر
 بزرگساالن فرق خواهد کرد.   يهابا زبان برنامه

شـود، و بسـته بـه    یکه در آن به کـار بـرده مـ    يریط متغین، زبان بسته به شرایبنابرا
» سـبک «کنـد کـه بـه آن    یدا میپ یمختلف يهارد گونهیگیکه به عهده م یف متنوعیوظا

 )54،ص1383شود. (رحمانیان، یگفته م
د: سبک زبان به سه عامـل  یگویتر مقیدق یلی)، در تحل1355(یتر محمدرضا باطندک

 نده و شنونده.یگو یان و رابطۀ اجتماعیلۀ بیدارد: موضوع، وس یمهم بستگ

 د ساده باشدیو بایچرا زبان راد
 يریو، تصـو یاست. در راد یافتنیدر یق گوشیو فقط از طرید، رادیدانیهمانطور که م

ـ ردیارتبـاط بـا آن کـامالً غ   وجود ندارد و  ـ بـودن راد  يداریاسـت. شـن   يداری و، جـزء  ی
 آن است.   يهاتیمحدود
ـ در حـال ناپد  یصـداها وقتـ  «سـد:  ینوی)، مـ 1994سل(یکرا د شـدن هسـتند، درك   ی

شـود و مـا هـم درسـت     یاز آنها محو م یدارند و مرتب قسمتیشوند. صداها ذاتاً ناپایم
توجـه  » دانشگاه«م، مثالً به کلمۀ یکنیا را درك مکه در حال محو شدن هستند، آنه یزمان
ـ ایل شده است. شـنونده تـا ب  یتشک» دا+ نش+ گاه« یعنین کلمه از سه بخش؛ ید. ایکن د ی

اول و دوم  يهانده بخش سوم را شروع کرده و بخشیبخش دوم کلمه را درك کند، گو
 »محو شده است

دار است و یشود، گذرا و ناپایو پخش میکه از راد ییهاحرف ين، چون صدایبنابرا
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ل یـ ن دلیکننـد، بـه همـ   یبرنامـه اجـرا مـ    یندگان بـا سـرعت خاصـ   یهم خود گو یگاه
 ید با زبان نسبتاً ساده و قابل فهم عرضه شود تا مخاطبان به راحتـ یبا ییویراد يهابرنامه

ن را کلمات، آ يشود، بدون توقف بر معنایو پخش میکه از راد یها و عباراتبتوانند واژه
گـر  یدن دارد و بعد از پخش برنامـۀ د یک بار فرصت شنیو فقط یدرك کنند. شنوندة راد

ـ کـه از راد  یفهم مطالب يد شنونده برایل نباین دلیندارد. به هم یبه آن دسترس و پخـش  ی
 انجام دهد. یذهن یشود، تالشیم

 چارچوب نظري

 يرویکرد استفاده و رضامند
انون کـ اشاره شده است. در این نظریه  يو رضامندرد استفاده کدر این تحقیق به روی

نـد و  کننده معطـوف مـی  کتوجه مطالعه را به جاي مقاصد ارتباط گر به مقاصد دریافت 
ردهایی بـراي مخاطـب دارد. انگیـزه    کارکند ارتباط جمعی چه کدرصدد است مشخص 

طبـان چـه   هـا بـا مخا  رسـانه «افراد از استفاده از رسانه چیست. در واقع به جـاي سـؤال   
محققـان اسـتفاده و رضـامندي    ». ننـد؟ کمخاطبان با رسانه چه مـی «باید پرسید »نند؟کمی

 اند به دو سؤال زیر پاسخ دهند:سعی نموده
 »  ها دارند؟نند چه انتظاراتی از رسانهکها استفاده میچرا مردم از رسانه« .1
هـا بیشـتر توجـه    ها یا محتواهـاي خاصـی از برنامـه   انالها، برنامهکچرا مردم به « .2

 ؟؟نندکمی
هـا آن را  آوري و اصـول و فـرض  رد را جمـع کاتز تحقیقات مرتبط با این رویک .3

 رده است. در این تحقیق به سه مورد از این فرض ها اشاره شده است:کبیان 
مخاطب فعال و بـه دنبـال ارضـاي نیازهـاي خـود اسـت. از ایـن رو صـرفًا از          .4

ردها بـراي افـراد   کارک .ي براي او داشته باشدردکارکه کند کاي استفاده میرسانه
   .مختلف، گوناگون است

ه بـا باورهـا و عقایـد او    کـ شد مخاطب از مطـالبی  گوید: قبالً تصور میاتز میک .5
نـد و گزینشـگري مخاطـب براسـاس حالـت دفـاعی       کسازگار نباشد دوري می
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محتـوا  شد. اما پژوهشهاي جدید نشان داده است سازگار بـودن  توضیح داده می
شـود و  هاي فرد، الزاماً موجـب رضـایت او از پیـام نمـی    گیريبا عقاید و جهت

 ).  428، ص 1381انتخاب مخاطب براساس عالقه است (سورین، 
ه رسـانه  کـ هایی باشد  مخاطب مشابه خشنودي کهاي مطلوب یاگر خشنودي« .6

تري آورد، مخاطب باید تمایل بیشتري براي آن رسـانه و اشـتیاق بیشـ   فراهم می
 ).432، ص 1381(سورین، » براي مواجهه با آن نشان دهد

 یه انتظارات اجتماعینظر

م ینـ ین اسـت کـه بب  یمطالعه دراز مدت نفوذ رسانه ها بر مخاطبان ا يگر برایروش د
مختلـف   يرا که در داخل گروه هـا  یمقررات الزام ن ویدر طول زمان مردم چگونه قوان

ن رونـد هـم بـه نوبـه خـود      یا موزند.آ یرسانه ها م قید  اجرا شوند از طریبا یاجتماع
د مـا بـر مـدل    ینجا تاکیافراد است. به هر حال در ا يریند جامعه پذیازفرا یقسمت مهم

ان ارتباط بـا  یدر جر یمشخص ياست که گروه ها يست بلکه عبارت از رفتاریواسطه ن
ـ از طر نمونه ين مدل هایا د ویآ ید مین پدآ ين اعضایا بیگر ید يگروه ها  رسـانه   قی

 شوند. یپخش م یعیبه صورت وس ها
 يت هـا ینه فعالیق رسانه ها  که در زمیه شده از طریدروس ارا ریتاث نجا نفوذ ویدر ا

تـوان   یمتاثر از رسانه م یه انتظارات اجتماعیه نظریشود به صورت ارا یم هیمختلف ارا
 ن نمود:ییتب

ـ ارا یل ارتباط جمعـ یوسا قیگوناگون که از طر يبا محتواها يبرنامه ها .1  یه مـ ی
نها را آ یواجتماع یجمع يت هایا فعالیمختلف  يگروه ها یشوند اغلب زندگ

 دهند. ینشان م
بـا   ت هاسـت و یـ مـنعکس کننـده واقع   ش ها در واقع نشـان دهنـده و  ین نمایا .2

 .دهد یرا نشان م یمتنوع اجتماع يگروه ها یدرجات مختلف دقت زندگ
را بـه صـورت مقـررات ،     یش ها هستند دروسـ یمان نیکه تماشاگر ا یاشخاص .3

مختلـف   يکـه در گـروه هـا    یاجتماع يو کنترل ها ینقش ها درجات اجتماع
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 رند.یگ یج است فرا میرا یاجتماع
جـه اش  ینها نتآژه یو يرفتارها و یاجتماع فمختل يگروه ها يش رفتارهاینما .4

رود  یانتظار مـ  نهاآنها توسط تماشاگران است که از آ يرفتار يموزش الگوهاآ
 رند همان رفتار را بروز دهند.یبگ قرار یط مشابهیاگر در شرا

 يخاص هستند بـرا  ياد گرفته شده که مربوط به رفتار هاین دروس ین ایبنابرا .5
کننـد تـا اگـر     یعمل کـار مـ   يبرا  يگران به عنوان الگوید شخص تماشاگر و

ش قـرار گرفـت   یموضوع نمـا  ینیدو ع یت واقعیتماشاگر مورد بحث در موقع
 -(ملوین دفلـور از خـود بـروز دهـد    یواقعـ  یرا در زنـدگ  يرفتار يقا الگویدق
 ).1383س، یدن

 يارسانه يهاشینما یمعن -ه رابطه کلمهینظر
ـ م یشـنو یم، میخوانیم یم، مطالبیها هستمتنوع رسانه يهاکه ما شاهد برنامه یوقت ا ی

م عرصـه کننـد.   یشـنو یکه م يدیکلمات جد يبرا ییتوانند معناینها میم و همه اینیبیم
م یدانسـت یکه قـبالً مـ   یکلمات يتواند درك ما را از معنایم یها حتتجربه تماس با رسانه

شـود.  یانجـام مـ   یمیقـد  يهابه واژه يدیجد ين کار با افزودن معنایش بدهد و ایافزا
 ابند.  ییز مین يدیجد يهستند، مفهوم و معنا یسنت یمعان يکه دارا یله، کلماتین وسیبد

ق ممکن وجـود  یحداقل چهار طر یمعن -ه رابطه کلمهیطبق اصول گفته شده در نظر
ا اصـالح  یند قبول یفرا یدهتوانند در شکلیم يارسانه يهاشیق آنها نمایدارد که از طر
ـ فا کنند. ایها نقش اتیواقع يمعناساز یساختار اجتماع س، یتـوان تأسـ  ین طـرق را مـ  ی
 یک کلمه و معنین ین کلمات به رابطه بید. هر کدام از ایت نامیو تث ییاگسترش، جابج

 گردند.  یباشد، باز میات مربوطه میو تجرب یه مطالب ذهنیآن که کل
آنهـا را بـا    یسنت ین کلمات آشنا و معانیتواند رابطه بیها مرسانه يهابرنامه يتماشا

را عرضـه   یها بـه مـا زبـان   ن، رسانهینابرادار سازد. بیاستاندارد، پا يتکرار لغت و معناها
کند و یر مییابد، تغییم يتریغن یشود و لغات آن، معانیتر مدهیچیکنند که هر روز پیم

 سازد.یم، ما را سردرگم میکه از آنها سراغ دار یقبل یبا توجه به معان یحت یگاه
ـ م که ایم بپرسیتوانیم، میان کنیتر بیم تخصصیاگر بخواه ده چگونـه  یـ چینـد پ ن روی
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 یل ارتبـاط جمعـ  یلغـات چگونـه توسـط وسـا     یگر معـان ید یرد؟ به عبارتیگیشکل م
ل ارتبـاط  یشـود. اکنـون کـه وسـا    یت میآنها تثب یمیقد یا همان معانیشود یدگرگون م

ب هم نباشد که به اعمـال و رفتـار   ید عجیدهند، شایبه درك ما از لغات شکل م یجمع
کـه   یه کلمه معنین نظریتکو ینجا مراحل اساسیبدهند. در ا يدیما هم معنا و شکل جد

 شود:ین مییر تبیدهند، به شرح زیها آن را انجام مرسانه
ح یتشر يرا به نحو یا اوضاع مختلفیاء، حوادث یاش ینیع عیها با ارائه وقارسانه -1

 .  زنندیم یهمانند کلمات) به معان یزبان يک برچسب خاص (نمادهایکنند که یم
ر یکنـد و بـا توجـه بـه تفاسـ     یافت مـ یرا در ین معانیاز گروه مخاطبان ا يعضو -2
ـ دهـد و  یر مـ ییـ تغ يارا تا انـدازه  یافتیدر ی، معانیشخص آنهـا را بـه خـاطر     يا نقـاد ی

ابد و یداده شده توسط رسانه را هماهنگ با حوادث اطرافش ب ین که معانیا ایسپارد، یم
 د.ریآنرا بپذ يداریبه صورت پا

لغـاتش   يرا بـرا  يدیجد یها معانکه رسانه ین مراحل با زبانیاشخاص بعد از ا -3
ها گرفتـه شـده   که از رسانه ین گروه مکالمات کلماتیکنند. در ایاند صحبت مقائل شده
 شود.  یت میا تثبیل یتعد یاندک يارسانه یا شکل دهیشود یم یشتر شکل دهیاست، ب

ن ابـزار  یاز مهمتـر  یکی ين فردیو ب يرسانه ا یحبتن نوع مشارکت در هم صیا -4
ـ زبان را يبه قالب معنا یر قراردادها و رسوم فرهنگییل و تغیتوسعه، تعد ج در جامعـه  ی

 است.   يامروز
ـ اء ، اوضـاع مختلـف   ین، رفتار افراد مختلف درباره اشیبنابرا -5 ا حـوادث توسـط   ی
ـ رنـد. از ا یگ یآنها قائل شـوند، شـکل مـ    يرابکه مردم  یمختلف یمعان ـ ن طری ق نقـش  ی
 -(ملوین دفلـور در شکل دادن به اعمال و رفتـار مـا دارنـد    يو بارز يم اما قویرمستقیغ
   ).1383س، یدن

 يارسانه يه همانندینظر
بـا نـام    یدر کتـاب  يالدیمـ  1997فورد ناس در سـال  یو کل وزیرون ریه را باین نظریا

 مطرح کردند.   يارسانه يهمانند
بـا   یواقعـ  یشوند کـه در زنـدگ  یها همانطور مواجه ممردم با رسانه هین نظریطبق ا



 89 پاییزفصلنامه رادیو تلویزیون؛ /  24

 24

که بر رفتارها حـاکم اسـت و    ین اجتماعین علت به قوانیکنند و به همیگران رفتار مید
گـر  ید يدارند. به معنا يادیافراد توجه ز یتیو شخص یشناختروان يهایژگین ویهمچن

 ز انسان هستند.یآنها ن ییگو کنند کهیها آن گونه رفتار ممردم با رسانه
 یچاپلوسـ  ید و حتیف و تمجیاز تعر ید کردن شکل کاملی، تقلیدر ارتباطات انسان

به شما داشته باشد بهتر اسـت رفتارتـان را بـه     یاحساس خوب ید کسیاست. اگر بخواه
ـ   یا حتـ ید یه آن شخص رفتار کنیر داده و شبییطور موقت تغ و  ین گروهـ یدر روابـط ب

ـ ها باند. رسانهیآن سازمان رفتار نما يارهایا مطابق معیمانند آن گروه و ه یسازمان د بـا  ی
 مخاطبان خودشان متناسب باشند . يهاتیشخص

ارتبـاط برقـرار کننـد کـه مثـل       ییهـا تیه مردم عالقه دارند با شخصـ ین نظریطبق ا
 ت.  اس يجذب همانند یر قاعده و قانون اجتماعین رفتار تحت تأثیخودشان باشند. ا

 رند:یگیقرار م یر در کانون بررسیه مسائل زین نظرین در ایبنابرا
   ین اجتماعیقوان -
 مردم   يرفتارها -
 ادب و نزاکت   -
 ان افراد  یفاصله م -
 دیف و تمجیتعر -
 گرانیقضاوت د -
 ت  یشخص -
   یاجتماع يهانقش -
 ).1385(حیدري،  يشکل و فرم و وفادار -

 روش کار

شبکه جوان مخاطبـان خـود را   روش پیمایشی استفاده شده است.  از در این تحقیق،
با توجه به موضوع تحقیق و تعریـف   سال در نظر گرفته است. از این رو 27تا  12افراد 

ساله سـاکن شـهر تهـران در نظـر      27تا  12افراد  يشبکه جوان از مخاطبان، جامعه آمار
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 ياهیز روش نمونـه گیـري سـهم   اافراد نمونه ایـن تحقیـق در تهـران     گرفته شده است.
(quota) حجم نمونه است یرتصادفیغ يرین روش در نمونه گیانتخاب شدند که بهتر .

نفـر   384طبق فرمول، نتیجه به دست آمده  از طریق فرمول کوکران محاسبه شده  است.
بودن آمار موجود و براي اطمینان بیشتر وکـاهش خطـاي نمونـه     یبود که به سبب قدیم

 یبررس يدر طرح سواالت پرسشنامه برا نفر در نظر گرفته شد. 396م نمونه گیري، حج
(جـنس،   مخاطب یگفتار محاوره اي، مشخصات جمعیت شناخت کمیزان رضایت از سب

 سن، وضعیت تاهل، فعالیت و تحصیالت) نیز در نظر گرفته شده است.

 یافته هاي تحقیق 

 spssکـار گیـري نـرم افـزار      اطالعـات و بـه    يپس از تهیه پرسشنامه و جمـع آور 
پاسـخگویان   يشـد.در جـدول شـماره یـک سـیما      يدسته بند اطالعات به دست آمده 

 مشخص شده است.

 پاسخگویان يسیما -1جدول شماره 

 درصد موارد
 درصد زن 50 –درصد مرد  50 جنس
 ساله)27تا20درصد جوان ( 50 –ساله)19تا12نوجوان(درصد  50 سن

 درصد متاهل4/16-مجرددرصد 6/83 وضعیت تاهل
 درصد دانش آموز 4/43-درصد دانشجو 7/21-درصد شاغل 1/27 نوع فعالیت
 اردانی به باالکدرصد 7/40وزیر دیپلم درصد دیپلم 3/59 تحصیالت

 درصد زیاد8/75-مکدرصد 2/24 میزان مذهبی بودن
رسـی  گفتار محاوره اي براي پاسخگویان پخش ونظرات آنان مورد بر کدر ادامه سب

 قرار گرفت.  
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 يت از سبک گفتار محاوره ایزان رضایان بر حسب میع پاسخگویتوز -2جدول شماره
 درصد یفراوان ياگفتار محاوره ت از سبکیزان رضایم

 9/19 79 اصال
 9/18 75 کم یلیخ

 5/20 81 کم
 7/19 78 يتاحد
 9/12 51 ادیز
 1/8 32 ادیز یلیخ

 100 396 جمع
درصد پاسـخگویان از  59دهد درمجموع بیش از  یفوق نشان مهمان طورکه جدول 

ــی     ــع درصــدهاي اصــال ، خیل ــد (جم ــاوره اي رضــایت ندارن ــار مح ــیوه گفت ــش م ک
درصــد رضــایت دارنــد (جمــع 21درصــد تاحــدي رضــایت دارنــد، و  20م)،حــدودکو

 درصدهاي زیادوخیلی زیاد).
تار محـاوره اي اظهـار   به عبارت دیگر بیش از نیمی از نوجوانان وجوانان از شیوه گف

 رده اند.کنارضایتی 
ـ     گفتار محاوره اي با سن مشخص شد کدر رابطه سب  کنوجوانـان و جوانـان بـه ی

نسبت  يتر یمیزان از شیوه گفتار  محاوره اي رضایت دارند، اما نوجوانان مواضع افراط
جـود  ن سـبک گفتـار و  یت از اینها در رضاین ایب يگریبه جوانان دارند وگرنه تفاوت د

 ندارد.



 27/  ت دارند؟آیا جوانان و نوجوانان از سبک گفتار محاوره اي رضای 

 سن کیکتف به يمحاوره اگفتار کسب از پاسخگویان رضایت میزان -3شماره جدول

 
سن 

 رضایت میزان
 جمع سال27تا20 سال19تا 12
 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان

 9/19 79 2/20 40 7/19 39 اصال
 9/18 75 1/14 28 7/23 47 کم یلیخ

 5/20 81 7/24 49 2/16 32 کم
 7/19 78 2/21 42 2/18 36 يتاحد
 9/12 51 2/15 30 6/10 21 ادیز
 1/8 32 5/4 9 6/11 23 ادیز یلیخ

 100 396 100 198 100 198 جمع
    005/0sig=             5df  =          569/16=2x         

گفتـار   کمیـزان نارضـایتی زنـان از سـب    رابطه  سبک گفتار با جنس نشان می دهـد  
درصد) است. به عبارت 59بیشتر از نارضایتی مردان(حدود درصد)62(حدود ه ايمحاور
 گفتاري ناراضی هستند. کزنان بیشتر از مردان از این سبدیگر 

 جنس کیکتف به يمحاوره اگفتار کسب از پاسخگویان رضایت میزان -4شماره جدول
سن 

  رضایت میزان
 جمع سال27تا20 سال19تا 12
 درصد یفراوان درصد یانفراو درصد یفراوان

 9/19 79 2/17 34 7/22 45 اصال
 9/18 75 2/22 44 7/15 31 کم یلیخ

 5/20 81 7/22 45 2/18 36 کم
 7/19 78 2/22 44 2/17 34 يتاحد
 9/12 51 1/9 18 7/16 33 ادیز
 1/8 32 6/6 13 6/9 19 ادیز یلیخ

 100 396 100 198 100 198 جمع
         041/0sig=                5df  =                   604/11=2x          
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ت از یزان رضـا یـ ن میشـتر یب الت نشـان داد یتحصـ با  يمحاوره ا گفتار سبک رابطه 
ت یزان رضـا یـ ن میو کمتـر  ییالت راهنمایمربوط است به تحص يسبک گفتار محاوره ا
   .یالت کاردانیمربوط است به تحص

 کیکتف به يمحاوره اگفتار کسب از اسخگویانپ رضایت میزان -5 شماره جدول
 التیتحص

 التیتحص
 

 رضایت میزان

رستان یدب ییراهنما
 پلمید و

ش یپ
 یدانشگاه

 یکارشناس یکارشناس یکاردان
 ارشد

 جمع

 یفراوان درصد یفراوان یفراوان یفراوان یفراوان یفراوان یفراوان
 9/19 79 5 22 7 5 24 16 اصال

 9/18 75 3 14 10 5 25 18 کم یلیخ
 5/20 81 5 22 14 5 28 7 کم
 7/19 78 6 21 9 3 27 12 يتاحد
 9/12 51 5 11 6 4 13 12 ادیز
 1/8 32 0 1 0 4 19 8 ادیز یلیخ

 100 396 24 91 46 26 136 73 جمع
         004/0sig=                    15df  =                   439/33=2x          

 از رضـایت  میـزان  بـا  مـذهبی  گرایش میزان بین پیرسون همبستگی بضریهمچنین 
 متغیـر  دو ایـن  بـین  یبررسـ  مـورد  نمونـه  در هک دهد می نشان اي محاوره گفتار کسب

 قابـل  و دار یمعنـ  ریـ متغ دو نیا نیب ارتباط اما دارد وجود 052/0 شدت با منفی ارتباط
 گـرایش  زانیـ م نیب که گرفت جهیتن توان یم نیبنابرا .ستین ماريآ جامعه کل به میتعم

 ارتبـاط  مـاري آ جامعـه  لکـ  میان در اي محاوره گفتار کسب از رضایت میزان و مذهبی
 .ندارد وجود داري معنی

303/0                   sig= 396                 n= 052/0   R =-  

 نتایج

ارتباط برقرار  ییهاتیمردم عالقه دارند با شخص يرسانه ا يه همانندیبر اساس نظر
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 ید کسـ یـ دهـداگر بخواه  یقـات نشـان مـ   ین تحقیکنند که مثل خودشان باشند. همچنـ 
ر داده و ییـ به شما داشته باشد بهتر است رفتارتان را بـه طـور موقـت تغ    یاحساس خوب

  د.یه آن شخص رفتار کنیشب
ن یمخاطبان خودشان متناسب باشند .در ا يهاتیدارند تا با شخص یز سعیها نرسانه

 یعنـ یک شدن بـه مخاطبـان خـاص خـود     یدر نزد یز سعیجوان ن ییویراستا شبکه راد
 است. يرسانه ا يه همانندید نظریق موین تحقیج ایجوانان و نوجوانان دارد . نتا

مخاطـب مشـابه    کهاي مطلوب یاگر خشنودي يه استفاده و رضامندیبر اساس نظر
خاطـب بایـد تمایـل بیشـتري بـراي آن      آورد، مه رسانه فراهم میکخشنودي هایی باشد 

رسانه و اشتیاق بیشتري براي مواجهه با آن نشان دهد. در بررسی میزان رضایت از ایـن  
 :گفتاري مشخص شد کسب

میـزان از شـیوه گفتـار محـاوره اي رضـایت       کاز نظر سنی نوجوانان و جوانان به ی
 يگـر ید وگرنـه تفـاوت د  نسبت به جوانان دارن يتر یدارند، اما نوجوانان مواضع افراط

 ن سبک گفتار وجود ندارد.یت از اینها در رضاین ایب
 گفتاري ناراضی هستند. کاز نظر جنس زنان بیشتر از مردان از این سب

الت یمربـوط اسـت بـه تحصـ     يت از سـبک گفتـار محـاوره ا   یزان رضاین میشتریب
   یالت کاردانیت مربوط است به تحصیزان رضاین میو کمتر ییراهنما
 گفتار محاوره اي ناراضی هستند. کل بیش از نیمی از نوجوانان و جوانان از سبکرد

ـ     یکه مـ  یاز عوامل یکیمعنی  لمهکطبق نظریه رابطه  ن کلمـات  یتوانـد بـر رابطـه ب
ک کلمـه واحـد   یر بگذارد، سبک گفتار است. یآنها تاث یاستفاده شده در رسانه ها و معن

رد.  لـذا  یـ گ یبه خود مـ  یگوناگون يار رود، معنامختلف به ک يگفتار يوه هایاگر به ش
وه محـاوره  یروند، به ش یبه کار م یوه رسمیرا که مثال به ش یتوانند کلمات یرسانه ها م

به آن لغت بدهند. بنابر این باید در اسـتفاده   يدیجد ين کار معنایبه کار ببرند و با ا يا
 هاي مختلف گفتاري توجه بیشتري شود.  کاز سب

ه شـیوه هـاي   کـ ن براساس نظریه انتظارات اجتماعی می توان انتظـار داشـت   همچنی
ه بـا اقتضـائات سـنی    کـ ار رفته در رادیو جوان به ویژه شیوه هاي گفتـاري  کگفتاري به 

نوجوانان و جوانان سازگارتر است، از طرف مخاطبان جوان در زندگی واقعی به عنـوان  
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هاي گفتـار خـود    که این رادیو به سبکست الگو مورد استفاده قرار گیرد. لذا ضروري ا
  ند و مروج شیوه هاي پسندیده و قابل قبول گفتار در جامعه باشدکتوجه بیشتري ب
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