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 ١پژوهش و رضامندي مخاطب رادیو،
 ٢حمید رضا نجفي

 ٣انسید محمد دادگر

 یدهکچ
در برنامه سازي رادیویی هدف اصلی ازسـاخت هـر برنامـه تاثیرگـذاري بـر       کبی ش

مخاطب است.مخاطب در واقع عامل و علت غایی برنامه سازي است.به عبارتی قصـد  
نیم.آنچـه در ایـن راسـتا از    کر او ایجـاد  کداریم تا تغییري در نیازها ؛گرایشها ،طرز تف

ه برنامه هاي ما تا چـه انـدازه   کته است کجه به این ناهمیت زیادي برخوردار است تو
چنین توانایی را داراست.با رعایت چه شرایطی به این درجـه از تاثیرگـذاري خواهـد    

 رسید؟ما در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این سواالت بودیم.
فزاید و قطعا برخورداري برنامه ها از پشتوانه پژوهشی می تواند بر این تاثیر گذاري بیا

برنامه هاي رادیو را در مسیر پاسخگویی به نیاز هاي مخاطب قرار داده و سبب رضایت 
ی از مولفه هاي موفقیت برنامه هاي رادیویی گردد.بـراي بررسـی   کمندي او به عنوان ی

وضعیت موجود بهره گیري رادیو از پژوهش در برنامه هایش به منظور تامین نیازهـاي  
آنان از روش پیمایشی و براي ترسـیم وضـعیت مطلـوب از     مخاطبین و رضایت مندي

ه برنامه هـا ي  کرده ایم.نتایج بدست آمده نشان می دهد کانونی استفاده کروش گروه 
برخوردار از چنین پشتوانه ایی توانسته اند مخاطب بیشتري جذب و آنها را از انتخـاب  

ه به این واقعیت می رسـیم  رسانه رادیو خشنود سازند.البته در بررسی نتایج بدست آمد
ه براي رسیدن به وضعیت مطلوب بهره گیري از پژوهش در برنامه ها راههاي نپیموده ک

ـ ه گام نهادن در آنها ما را در رسـیدن بـه هـدفمان    کزیادي پیش رو داریم  ه همانـا  ک
ند.توجه بـه داده هـاي   کتر می کرضایت مندي مخاطب از انتخاب رسانه  ما است نزدی

                                                                                                                   
 برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشکده صدا و سیما 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 2
 استاد یار دانشکده صدا و سیما 3
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انونی ما را متوجه ضـرورت و اهمیـت ایـن    کدر دو بخش پیمایش و گروه  این تحقیق
 مسئله ساخته و برنامه ریزي در این مسیر را ضروري می نماید.

 .پژوهش،پژوهش برنامه ایی،رضایت مندي،مخاطب :لیديکهاي واژه

 مقدمه

ه این روزها ذهـن  کرشد و گسترش روزافزون ایستگاههاي رادیویی موضوعی است 
ــه خــود مشــغول مســئولی رده اســت.به راســتی هــدف از ایــن توســعه  کــن رادیــو را ب

چیست؟تنوع طلبی یا پرداختن به نیازهاي مخاطبین و تالش در برآوردن آنها با رعایـت  
 مصلحت مخاطبین؟

م بر جامعـه را  کبوده و هنجارهاي حا ها درواقع پاسخگوي نیازهاي مخاطبین رسانه
به ایـن  . آنها نظر گیرنده مصلحت مخاطبین هستند  دهند و دردر میان مردم گسترش می

مند سـازند.  هاي خود را از غناي بیشتري بهرهه برنامهکمهم دست نخواهند یافت مگر آن
ه از کـ دهـد تـا ضـمن این   ها بر پشتوانه تحقیقاتی این فرصت را به آنـان مـی  یه برنامهکت

رده و از سـویی  کـ ز فـراهم  شوند، اسباب رضایت آنان را نیمند میمخاطب بیشتري بهره
 اي نیز برقرار گردد.دیگر، ارتباط میان اجزاء و عناصر سازمان رسانه

اشـند، قطعـاً در   هاي رادیو و تلویزیون از بار علمی مـورد نیـاز تهـی ب   چنانچه برنامه
ه نتیجـه آن جـز اتـالف هزینـه و     کزیادي را از دست خواهند داد  مدت مخاطبین وتاهک

ه از جایگـاه  کـ اي رسانه آن هم رسـانه  ک. در حوزه رادیو نیز بعنوان ینیرو نخواهد بود 
خاصی میان عموم مردم برخوردار است و صمیمیت آن زبانزد است، از چنـین عنصـري   

هـاي   هکسـترش شـب  ه در سالهاي اخیـر شـاهد رشـد و گ   کنیاز نیستیم. با عنایت به اینبی
ه کـ و از آنجـایی   نیز افزایش یافته اسـت این رادیوها  ایم انتظار مخاطب ازبودهرادیویی 
ها و مطالب بیان شده در این رادیوها مستندات ارزشمند و معتبري از سوي مـردم  برنامه

شان از پشتوانه تحقیقـاتی و پژوهشـی بیشـتر    گیريآیند، لذا ضرورت بهرهبه حساب می
ز کـ ردام روي محـور خاصـی متم  کـ ه هر کایستگاههاي رادیویی جدید شود.احساس می

تواننـد بـه   با ارائه دانشهاي روزآمـد مـی  لذا از دقت و تأمل بیشتري برخوردارند  هستند
ننـد و رادیـو   کشف کهاي ارزشمندتر را نند تا راهها و طرق رسیدن به دادهک کمکمردم 
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امیاب نخواهد شد مگر در سایه توجـه بـه اهمیـت تحقیـق و     کبراي رسیدن به این مهم 
 هایش.پژوهش در برنامه

ه آیـا برخـورداري برنامـه هـا از پشـتوانه      کـ وال اصلی ما در این تحقیق آن اسـت  س
پژوهشی می تواند منجر به جذب و رضایت مندي مخاطب گردد؟فرض ما بر آن اسـت  

تواند سبب جذب و رضایت مخاطب گردد.بـراي   یم یبا پشتوانه پژوهش يکه برنامه ها
نی بهره برده ایم.در بخـش مبـانی   رسیدن به پاسخ درست این سوال از روشهاي گوناگو

نظري تحقیق از روش مطالعات اسنادي ودر بررسی وضعیت موجودبهره گیـري برنامـه   
هاي رادیویی از پژوهش بـه منظـور جـذب و رضـایت مخـاطبین و آگـاهی از نظـرات        

اران رادیو (رادیو سالمت به عنوان مورد مطالعه )از روش پیمایشـی  کسازنده دست اندر 
. مــدیران، ردیمکــانونی اســتفاده کــعــه وضــعیت مطلــوب از شــیوه گــروه وبــراي مطال

ه رادیویی سالمت جامعه آمـاري ایـن تحقیـق    کسازان و پژوهشگران شاغل در شببرنامه
ارشناسـان بهـره   کانونی نیز از دیدگاه ک. در بخش گروه شدندنفر می 62ه شامل کبودند 

د از روش تمـام شمارشـی اسـتفاده    محدود بوه جامعه آماري ما کاز آنجایی  د.گرفته ش
ه ایـن امـر سـبب افـزایش     کـ نفر موردنظر، مورد مصاحبه قرار گرفتند  62رده و تمامی ک

و بـویژه در   یرادیـوی  ياز پژوهش در برنامه ساز يبهره گیر. گردید تحقیق اعتبار نتایج
بیشتر برنامه ها شده و باعث حفظ مخاطـب موجـود و    يسبب غنا یتخصص يرادیوها
نیـاز آنهاسـت، خواهـد شـد.چنین      يکه این برنامه ها پاسخگو يمخاطبان جدیدجذب 

شـوند زیـرا در    یمخاطبانشـان مـ   يسبب رضـایتمند  یبا چنین پشتوانه های یبرنامه های
تشـریح ایـن    يبـرا   شده است.  آنها از این رسانه انتظاراتشان برآورده ينتیجه بهره گیر

 کنیم. یاره ماش يفرآیند به نظریه استفاده و رضامند

 نظریه استفاده و رضامندي

) توصـیف  1959اتز (کـ اي از الیهو رد استفاده و رضامندي نخستین بار در مقالهکروی
ه حوزه پـژوهش ارتباطـات   ک) 1959اتز به این ادعاي برنارد برسون (کشد. در آن مقاله 

تواند با روي یه حوزه ارتباطات جمعی مکاتز آن بود کآید، پاسخ داد. نظر بنظر مرده می
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نند، خود را نجات دهـد. وي چنـد نمونـه از    کچه می» مردم با رسانه«آوردن به پرسش 
ی از ایـن  که یکرد. مسئله جالب این بود کر که قبالً انجام گرفته بود، ذکاین تحقیقات را 

» معنی از دست دادن روزنامـه چیسـت؟  «تحقیقات را برسون انجام داده بود. این تحقیق 
 کاز طریق  مصاحبه با افراد در زمان اعتصاب ی 1949ه در سال کاي ت.. مطالعهنام داش

هـاي خـود از دسـت    ه چه چیـزي را در روزنامـه  کروزنامه صورت گرفت. راجع به این
نندگان، بیشتر خوانندگان مجبور بودند کآي توزیعاند. در طول این اعتصاب دو هفتهداده

ه آنها از دست داده کفته آنها این بیشترین چیزي بود نند. به گکمنابع خبري دیگري پیدا 
 ).1384ارد،کبودند (سورین ،تان
ه نشـان  ک) بود 1959و رایلی ( ١اتز یادآور شده بود، مطالعه رایلیکه کنمونه دیگري 

انــد، از داســتانهاي ه بخــوبی در گروههــاي همســاالن ادغــام شــدهکــانی کــودکداد مــی
ه کـ انی کودکه کنند، حال آنکهاي گروهی استفاده میبازيها براي ماجراجویانه در رسانه

ننـد. ایـن   کاند از همان ارتباطات براي خیالبافی اسـتفاده مـی  بخوبی در گروه ادغام شده
دهد. یعنـی افـراد مختلـف    رد استفاده و رضامندي را نشان میکنمونه جنبه مهمی از روی

ننـد. در  کداف خیلی متفاوت استفاده توانند از پیامهاي ارتباط جمعی مشابهی براي اهمی
هاي رادیویی براي شنوندگان دائمـی بررسـی شـد.    ردهاي نمایشنامهکارکمطالعه دیگري 

ردنـد. بـراي   کالت خود خالصی عاطفی و احساسـی پیـدا مـی   کبرخی شنوندگان از مش
الت خـود بودنـد.   کرد و گروه سوم در پـی رفـع مشـ   کدیگران شنیدن فراغتی فراهم می

ارد، کـ انجـام دادند(سـورین ، تان   ٢العات را افرادي چون الزارسفلد و سـاچمن دیگر مط
1384.( 
هـاي آن  شود، علـل و انگیـزه  ه در رابطه با مخاطب مطرح میکی از مسائل مهمی کی

ها استفاده ال گوناگون از رسانهکه به طرق مختلف و اشکدارد ه مخاطب را وامیکاست 
ش بپردازد. تئوري استفاده و رضامندي به این دیـدگاه  نماید و بدان وسیله به ارضاء خوی
رد، تحقیـق در چگـونگی انتخـاب دریافـت و شـیوه      کـ توجه دارد. هدف اصلی این روی

                                                                                                                   
1 . Riely 
2 Suchman. 



 89 پاییزفصلنامه رادیو تلویزیون؛ /  36

 36

مخاطب قبـل از   کبودن یرد، فعالکالعمل مخاطبین رسانه است. براساس این رویسکع
هاي مـورد نظـر   ههر چیز، بستگی به انگیزه روشن و مصرانه او در انتخاب محتوا و برنام

انـال  کرد میزان معینی از انتخاب، توسط مخاطبین براي گـزینش  کدارد. براساس این روی
فرض اساسی توسط صنعت ارتباط پیش کیا نوع محتوا وجود دارد. این مسئله بعنوان ی

 جمعی پذیرفته شده است و ظاهراً تردیدي در آن نیست.
بـر ایـن واقعیـت اسـتوار     » رضامندياستفاده و «رد کموضوع تحقیقات سنتی در روی

ه معتقد بـه مخاطـب منفعـل اسـت، موضـع      کاي ه معتقدان بدان در برابر اندیشهکاست 
لیـدي آن  کتـرین فرضـیه   ه مهـم کگیرند. این موضوع براساس فرضیاتی استوار است می

ها و محتواهاي مختلـف بـه عمـل    ه از میان رسانهکه مخاطب، انتخابی را کدارد بیان می
ه کـ آورد، آگاهانه و براساس انگیزه است. در این رابطه نظریات متفاوتی وجـود دارد  می

ردي کارکـ ی از دیـدگاههاي  کـ ردگرایی است. یکارکترین و بازرترین آنها دیدگاه قدیمی
دهد. نظر خود را چنین مطرح رد استفاده و رضامندي، ارائه میکه تغییر متفاوتی از رویک

) توقعـات و  3ه سـبب ایجـاد (  ک) نیاز 2اجتماعی و روانشناسی (هاي ریشه -1سازد: می
) الگوهاي متفاوتی از 5ه منتهی به (کهاي همگانی و سایر منابعی ) از رسانه4انتظاراتی (

گیري از لذایذ اسـت  ) نیاز به بهره6ه حاصل آن (کشود ها میچگونگی استفاده از رسانه
 ).1380باشند (مهرداد، قصد می ثر آنها بدونکه اک) سایر پیامدهایی 7و (

 استفاده و رضامندي و انتخاب رسانه

اتز و کـ یه بر نظریه استفاده و رضامندي توسـط  کمطالعات و تحقیقات مشهوري با ت
، کتـاب فیسـ  کتـوان در  اي از آن را میه خالصهکگورویچ وهاس صورت گرفته است 

قوه رسانه به صـورت آگاهانـه،   ننده بالکه مصرفکردند کدید. آنها به این حقیقت توجه 
ند آن هم براساس نیازهاي روانـی، اجتمـاعی   کرسانه و محتواي خاص آن را انتخاب می

نـد. بعنـوان مثـال    کهاي زمانی مختلف فـرق مـی  حال در دورهه درعینکو محیطی خود 
ها، بیش از همـه بـر   با خانواده که ارضاي نیاز همراهی و رابطه نزدیکمعلوم شده است 

ه تلویزیون است و نیاز به برقراري ارتباط با دوست و رفیق هم برعهده تلویزیون و عهد



 37/  رادیو، پژوهش و رضامندي مخاطب 

می بـراي گفتگـو   که مطالب روزنامه هم پایه و اساس محکهم سینماست. اما از آنجایی 
هـا  توان گفت فقط انتخاب بین رسـانه آیند، میبا دوستان و رفقاي شخص به حساب می

ند. البتـه  کها و پیامها را نیز لحاظ میاب میان رسانهه گاهی اوقات انتخکمطرح نیست بل
ه مـدعی اسـت   کـ گذارد بویژه در این مورد این تحقیق جاي سؤالهاي زیادي را باقی می

یابـد.  مندي را در نوع رسانه (و نه محتـواي آن) مـی  ه شخص در اغلب موارد رضایتک
هـاي  بـه رسـانه   هـاي چـاپی را  هـا رسـانه  ردهکه افـرادي ماننـد تحصـیل   کـ درست است 

ا قطعـاً  کشورها مانند بریتانیا نسبت به امریکدهند. اما در برخی از ی ترجیح میکترونیکال
ه کـ رسـد  دهند. به این ترتیب بنظر مـی ها بیش از دیگران به رادیو گوش میردهکتحصیل

ها، بیشتر منشـاء تولیـد رضـامندي    ند، محتواي رسانهکبرخالف آنچه این تحقیق ادعا می
هـا بـالطبع   نندهکه مصرفکار این مطلب نیست کند. اگرچه این موضوع به معناي انهست
ه بهتـر بتواننـد در تـأمین و ارضـاي برخـی از      کـ شـوند  شـیده مـی  کهایی سوي رسانهبه

هایی مانند موسـیقی، اخبـار و مسـائل    نند. بعنوان مثال رادیو براي برنامهکمحتواها، عمل 
ه کـ قه خانمهـا مناسـب اسـت. بهرحـال بایـد گفـت       سیاسی و برخی چیزهاي مورد عال

تـوان  انتخاب رسانه چیزي فراسوي آن رسانه است. از سوي دیگـر از ایـن تحقیـق مـی    
مندیهاي گوناگون براي افـراد مختلـف، تفاوتهـایی وجـود     ه میان رضایتکنتیجه گرفت 

بـرد  مـی هاي بیابانی و صحرایی لـذت  دارد. مثالً شخص از شنیدن مطالبی درباره جزیره
منـدي حاصـل از نحـوه    ن اسـت رضـایت  کـ نفر دیگر مم ک(رضایت محتوایی) براي ی
نفسـه، باشـد. مـثالً در برقـراري تمـاس تلفنـی بـا رسـانه یـا          عرضه در رسانه، بطور فی

برنامه خاص براي فرد رضایت حاصل گردد. مثالً زمان پیـرایش فـرد    کدادن به یگوش
ه انـواع متفـاوت   کـ رسـد  ه ایـن ترتیـب بنظـر مـی    برد. بدادن به رادیو لذت میاز گوش

اي مانند رادیو، بیشتر مرتبط باشد (عصام، رسانه ثانویه و یا زمینه کرضامندي بویژه با ی
1380( 

نند تا برخـی نیازهـاي خـود را براسـاس     کها استفاده میاز سوي دیگر افراد از رسانه
توانند نیازهاي موردنظر مازلو را یها مهرم نیازهاي مازلو برطرف نمایند و درواقع رسانه

هاي رفع نیازها را بخوبی فراهم سـازند  ه زمینهکبخوبی برآورده سازند. البته در صورتی 
 .(Shanahan, 2002).ریزي هاي درستی دست زنند و در این راستا به برنامه
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 ادیومخاطب شناسی برنامه هاي ر

قـرن بیسـتم منجـر     یپایان يها جدید در دهه يو فناور یتوسعه وسائل ارتباط جمع
به پیدایش رایانه ،ماهواره و اینترنت شد که مخاطب انبوه را به خود جلب کرد و امکـان  

عمـده عصـر    يهـا  یاز ویژگـ  یهمگان فراهم آورد .بنا بر یکـ  يکسب اطالعات را برا
 ی، آموزش یآنها از لحاظ فرهنگ یاساس يارتباطات توجه به مخاطبان رسانه ها و نیازها

ـ   ی، اجتماعی،سیاس ازافـراد کـه    یاست.در حال حاضر مخاطبان عبارتند از : مجموعـه ای
دهند.مخاطبان پدیـده   یرا تشکیل م یهمگان یشنوندگان،خوانندگان و بینندگان رسانه ای

 يگیرند.( ظاهر یهستند که به عنوان عکس العمل در برابر رسانه ها شکل م یجمع یای
،1386( 

 یآینـد بایـد بـه خـوب     یبه شـمار مـ   یه سازي رادیو هدف اصلمخاطبان که در برنام
کـرده و بتـوانیم    يبتوانیم برایشان برنامـه ریـز   یشناخته شوند تا بر اساس چنین شناخت

جامعـه بـه آنهـا پاسـخ      يخواسته ها و نیازهایشان را بشناسـیم و بـر اسـاس هنجارهـا    
 رده است:) فعالیت مخاطبان را به پنج گروه تقسیم ک1988دهیم.بیوکا (

زنند و در مورد رسـانه   یهستند که دست به انتخاب م ی:اینها مخاطبانيگزینشگر-1
 تشخیص هستند. يآنها دارا يها  و محتوا

بر اساس این تعریف منفعت جو اسـت و مصـرف    ی:مخاطب رسانه ایینفع گرای-2
اهانه کم و بیش آگ ينیازها یبرخ ينشان دهنده ارضا یبر اساس چنین تعریف یرسانه ای

 بیان شده اند. يکه در رویکرد استفاده و رضامند یاست،نیازهای
اسـت کـه فعاالنـه بـه پـردازش       ي:براساس این تعریف مخاطب فـرد يقصد مند-3

پردازد .این فعالیت همزمـان بـا اسـتفاده از رسـانه      یاطالعات و تجارب دریافت شده م
 گیرد. یصورت م

تحت تاثیررسـانه   یعریف مخاطب به سادگمقاومت در برابر تاثیر :بر اساس این ت-4
 کند. یآن مقاومت م يآموزه ها یگیرد و در برابر برخ یها قرار نم

خود درگیر یا غرق شده باشند بـه   ی: هر قدر مخاطبان در تجربه رسانه ایيدرگیر-5
 )89-91آنها حرف زد.(مک کوایل،ص يتوان راجع به درگیر یهمان نسبت م
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 باهمیت توجه به نیاز مخاط

آمـوزش،اطالع   ينقش خـود را در زمینـه هـا    یتوانند بخوب ینم یجمع يرسانه ها
ایفا کنند مگر آنکه به نیازها و سـلیقه مخاطبـان خـود     ی، ارشاد،تربیت و سرگرم یرسان

 ی،تربیتـ  یاطالعـات  يعمل کنند و در واقع عامل جذابیت رسانه توجـه بـه رفـع نیازهـا    
ت و مطالعه دقیق هر یک از عوامل تاثیرگذار در مخاطبان است.بنابر این شناخ ی،سرگرم
مختلف آنـان از   يگروهها ياز جمله شناخت مخاطب و تامین نیازها یارتباط يپیام ها

متفاوت آنـان   ي،حرفه،آموزش،فرهنگ،اندیشه و عالقه هاینظر سن ،جنس،طبقه اجتماع
ایت و بـه تبـع آن جلـب رضـ     یضرورت دارد.موفقیت رسانه ها در امر مخاطب شناسـ 

تواند اعتبار رسانه را حفظ و تقویت و از ایـن طریـق    یآنان م يمخاطبان و تامین نیازها
همین اهمیت و ضرورت سبب  یاعتماد هر چه بیشتر آنها رابه رسانه جلب کند .از سوی

ــه کمــ      ــب از جنب ــه مخاط ــق در زمین ــوق دادن تحقی ــه ســو  یس ــ يب شــده  یکیف
 )270-271،صياست.(پناباد

 مخاطب رادیوهاي تخصصی و

ه در مقایسـه بـا دو حـوزه دیگـر     کـ هاي تخصصی براساس حوزه فعاالن هکثر شبکا
گیرند. لـذا شـناخت ایـن گـروه     ل میکتر است، شگسترده» مدیریت بر حوزه پژوهش«

شـناختی و  شناسی و ویژگیهـاي جامعـه  اهمیت زیادي دارد. این شناخت شامل جمعیت
 شود.شناختی میروان
افی از تعداد جمعیت هر حوزه بویژه حوزه فعاالن داشـت. از  کات ابتدا باید اطالع -

ن است به شنوندگان فعال بپیوندند را بایـد در  که ممکاي را سویی تعداد مخاطبان بالقوه
 نظر داشت.

ن است از که دیگر ممکه تخصصی به شبکشب کتخصصی از ی هکمخاطب هر شب -
ن بـراي رادیـو ورزش مهـم اسـت     جهاتی متفاوت باشد. بطـور مثـال، مخاطـب نوجـوا    

توانـد ایـن قشـر جمعیتـی را در نظـر نگیـرد.       ه رادیو تخصصی تجارت میکدرصورتی 
شناختی شامل: تعـداد جمعیـت مخاطـب، تعـداد هـر جـنس، تقسـیم        اطالعات جمعیت
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جمعیت مفروض یا واقعی بر حسب گروههـاي سـنی، گروههـاي درآمـدي، شـهري و      
ین اطالعات براي شناخت مخاطب فعال و بـالقوه الزم  روستایی، نوع شغل و نظایر آن. ا

 ).1387است (خجسته، 
هـاي تخصصـی، ویژگیهـاي    هکو اما عنصر دوم مورد توجه در ارتباط با مخاطبان شب

گـردد.  یفی را شـامل مـی  که درواقع اطالعات کشناختی آنان است شناختی و روانجامعه
و شـامل اعتقـادات دینـی، آداب و    ه تخصصی وابسـتگی دارد  کاین اطالعات به نوع شب

رسوم، عالیق و دلبستگیهاي فردي و اجتماعی، طرز تلقـی هـا و اولویتهـاي مـرتبط بـا      
یفیـت هـاي   که تخصصی کشود. براي هر شبه رادیویی تخصصی میکحوزه نیازهاي شب

را در نظر داریـم  » گذران اوقات فراغت«خاصی را مدنظر داریم، اگر براي رادیو ورزش 
یفیت هاي دیگر مدنظر اسـت و همینطـور در مـورد رادیـو قـرآن      که سالمت، کبراي شب

 ).1387(خجسته، 

 نامه ایی در رادیوپژوهش بر

گیرنـد.  ها مورد استفاده قـرار مـی  پژوهش هایی است که مستقیمآ  در ساخت برنامه
 هـاي متر بعنوان شالوده در مؤلفـه کهاست و این استفاده اغلب محدود به محتواي برنامه

ه قالـب و نـوع برنامـه،    کـ شود. با توجه به اینل و محتوا در نظر گرفته میکمربوط به ش
ریتم برنامه، استفاده از موسیقی، نحوه تدوین ساعت پخش و... نیز در شـرایط مطلـوب   

ردي غیرعلمـی در  کردن آن به محتواي برنامه، رویکی بر پژوهش باشند، محدودکباید مت
ي درواقع تا زمان ضبط برنامـه عمـالً پایـان یافتـه تلقـی      اپژوهش است. پژوهش برنامه

گیرد و در قالـب نظـارت بـر    تري از آن در هنگام ضبط انجام میکوچکشود و بخش می
شـود.  ي زنـده عملـی مـی   مونیتورینگ و یا نظرخواهی از مخاطبان هنگام پخـش برنامـه  

ار و چـه  کـ حاصل چه ها ه منبع این اطالعات چیست و یافتهکبنابراین صرف نظر از این
گیري و  تحلیل آنها بعنـوان مراحـل دیگـري از    بندي، نتیجهاند، جمعسطحی از پژوهش

رود، الجرم باید انتظار داشت پژوهش مطرحند و  چون از پژوهشگر تولیدي انتظار نمی
ه در جایی دیگر یعنی بخشی از فرایند تولید، جایگاه خود را بیابد (ماسـتري فراهـانی،   ک
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1386.( 
بـریم.  اي براي تولید از روشهاي مطالعه، گفتگو و تجربه بهـره مـی  در پژوهش رسانه

خواندن متـون بعنـوان اولـین روش پـژوهش تولیـدي، مشـابه طـی مرحلـه گـردآوري          
ه ایـن مرحلـه در تولیـد، تنهـا بـه      کـ اطالعات در پژوهش علمی است بـا ایـن تفـاوت    

ـ  محدود نمی کترونیکتوب یا الکگردآوري اطالعات م برنامـه را   کشود. اگر موضـوع ی
ـ    کپژوهش فرض  کمشابه موضوع ی ـ    کنیم و یـا اصـوالً طـرح ی  کبرنامـه را معـادل ی

یابد. در این ل دیگري میکپژوهش بدانیم، تدوین پیشینه پژوهش در پژوهش تولیدي ش
ه آن را دقیقـاً هماننـد   کار، پژوهشگر براي ساماندهی پیشینه پژوهش الزم است کنوع از 
 ند.کند و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کبرنامه جستجو  که یپیشین

ه بـه نـوعی   کـ سـانی  که در این مرحله پژوهشگر با همه کمرحله دوم، گفتگو است 
انـات  کنـد و از ام کانـد ارتبـاط پیـدا مـی    درگیر ماجراها یا موضوعات مربوط به برنامـه 

گزیند و گاهی در ایـن راه از  تر و مناسبتر با موضوع برنامه را برمیکموجود، نظرات نزدی
نار تجربه از طریق کار را در کگیرد و این روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه نیز بهره می

 ).1386دهد (ماستري فراهانی، م میمشاهده مستقیم انجا

 هاي پژوهش در رادیوحوزه 

 هکسـاز و شـب  در فرایند پژوهش در رادیو به منظور تحقق اهداف مـورد نظـر برنامـه   
 رادیویی باید سه حوزه را در نظر گرفت.

تـرین عناصـر   ترین و اصـلی ی از بدیهیکه یکساز: وقتی رد پژوهشی برنامهکروی -1
ارتباط یعنی پیام، پشتوانه پژوهشی، تعقلی و تحلیلـی نـدارد و مفهـوم نیسـت، درواقـع      

ثـرت و  کگی، حوصلپردازد دل نداده است. و از سر بیساز به آنچه خود به آن میبرنامه
ند و کار و یا هر دلیل دیگر، مطالبی را تنظیم و تدوین میکرار یا نومیدي از خاصیت کت

اه با گستره موسیقی یا    موسیقی هاي متعـدد نامتجـانس پوشـش    کآنها را به تحلیل جان
نـد و در ایـن اوضـاع بـه راسـتی      کدهد و به پیشگاه مخاطب منتظر خود تقـدیم مـی  می

 ري و هنري خویش ایستاده است؟کجاي زندگی فکو در ننده رادیکتولید
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هـاي  امروزه رسانه: افی از خصایص و نیازهاي مخاطبانکحصول شناخت روانی  -2
ه موفقیتشـان در گـرو مطالعـات وسـیع پیمایشـی و مبتنـی بـر        کـ موفق جهان معترفنـد  

ــت ــوم موقعی ــی، ب ــناختی، افشناس ــل   کش ــنجی و تحلی ــنجی، تأثیرس ــنجی و نیازس ارس
ساز رادیو افراد رد و بعنوان برنامهکاي را پویا قلمداد توان جامعهوردهاست. مگر میبازخ

ارناپذیر سیاسی فرهنگی کرد و از تغییرات مستمر و انکآن جامعه را مخاطب خود تلقی 
ه متفاوت از گذشته است را داراسـت  کغافل شد. انسان امروز نیازها و مطالبات خاصی 

دهـد پـس   یل مـی کاو پایه اصـلی پـژوهش در رادیـو را تشـ    پس شناخت او و نیازهاي 
هیچ بررسی، مطالعه و تحقیقات جدید براي اینگونه مخاطب حرف زد. او و توان بینمی

ناپذیر هر دو بـه  ه متن زندگی اجتنابکمخاطبانش در گستره طبیعی تغییراتی قرار دارند 
 آید.حساب می

انـات و حمایتهـاي معنـوي و    کاي بدون امتوانائی مدیریتی در رسانه: هیچ برنامه -3
سازي بدون هدایت علمی به نتایج مادي معطوف به اهداف خود نخواهد بود و هیچ پیام

سـاز توانـا، هدفـدار و اهـل ذوق و     ه او را بعنوان پیـام کمطلوبی نخواهد رسید. مدیري 
اش برنامـه سـاز اگـر در چنـین شـرایطی از سـاخت      اند. برنامهار سنجیده و برگزیدهکابت

 –فرهنگی «ه صاحب پایگاه و موقعیت کرده است کواقع اثبات ند. بهکاحساس رضایت 
ردهـاي فـردي و   کاست و با پخش هر پیام بـه دلیـل سـازگاري جـدي بـا روی     » ارزشی

نیازهاي مخاطبان بر بالندگیهاي اجتمـاعی مـؤثر خواهـد بـود. پـس عنصـر پـژوهش و        
وعی تابع خصائل نیروي انسـانی فعـال در رسـانه و    تأثیرات قاطع آن بر ماهیت پیام به ن

شـود (مظـاهري،   نـان و مـدیریت مـی   کارکچرخه تولیدات است. نیروي انسـانی شـامل   
1381.( 

 نتیجه

امروزه با توجه به تغییرات و تحوالت روز افـزون ،عالیـق و سـالیق مخاطبـان نیـز      
ن سالیق را شناخته و با گوناگون ای يتغییر یافته است.ما باید از طریق انجام پژوهش ها

هر چه بهتر بـه ایـن عالیـق و نیازهـا پاسـخ       یبر پشتوانه پژوهش یمبتن يارائه برنامه ها
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جذب رسانه ها شـده انـد وایـن     يجدید ،مخاطبان زیاد يدهیم.امروزه به مدد فناوریها
بر تحقیق بـه   یمبتن یرا جذب کند.پاسخگوی يهنر رسانه است که بتواند مخاطبان بسیار

 يدهد که در آینده بتواند مخاطبان بیشـتر  یقرارم يآنان رسانه را در مسیر ياسته هاخو
را جذب و حفظ کند و این امر مقدور نخواهد شد مگر در سایه شناخت هر جه بیشـتر  
مخاطب و انتظارات او از رسانه رادیو و حرکت در مسیر انطبـاق  ایـن خواسـته هـا بـا      

 پژوهش محور.        ينامه هاجامعه از طریق ارائه بر يهنجارها
در خصوص بهبود جایگاه پژوهش به منظور جـذب مخاطـب بیشـتر و رسـیدن بـه      
وضعیت مطلوب اعتقاد بر آن است که توجه به مخاطب نشانگر ارزش گذاري اوست و 
هر چه برنامه ها از پشتوانه پژوهشی بیشتري برخوردار باشد از ارزش و اعتبار بیشـتري  

ر بوده و سبب جذب مخاطب بیشتر مـی گـردد . پـس توجـه بـه      نزد مخاطب برخوردا
نیازهاي مخاطب و پاسخگویی به آن نیاز ها از طریـق سـاخت برنامـه هـاي مبتنـی بـر       
پژوهش می تواند برنامه را در مسیري قرار دهد که بتواند مخاطب بیشـتري را بـه خـود    

 جذب کند .
 و رضـایت   رادیو به جـذب  ي درانجام تحقیق برنامه ا« رد فرضیه تحقیق و اما در مو

با عنایـت بـه نظریـه اسـتفاده و رضـایت منـدي ، مخاطـب در        » مخاطب کمک می کند
ها بتوانند پاسخگوي نیاز هـاي  شود که این برنامهصورتی جذب برنامه هاي رادیویی می

اي در ایـن جهـت  موفـق    او باشند و سرانجام رضایت او را در پی داشته باشند و برنامه
ه با عنایت به نیاز هاي مخاطب از پشتوانه علمی و پژوهشی برخوردار باشـد تـا   است ک

 58کـه بیـانگر موافقـت    1با عنایت به جدول شماره بتواند به جذب مخاطب کمک کند.
د فرضیه مـا تاییـ   ،درصد آنان می باشد 6/1درصد از پاسخگویان با این گویه و مخالفت 

 می شود .

: انجام پژوهش در 1شماره پاسخگویان برحسب گویهوانی توزیع فرا -1جدول شماره
 در جذب و رضایت مخاطب نقش دارد. رادیو

 میکدرصد تجمعی یا ترا درصد فراوانی 9گویه شماره 
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 58 58 36 امالً موافقمک
 91,9 33,9 21 موافقم

 98,4 6,5 4 نظري ندارم
 100 1,6 1 مخالفم

 100 0 0 امالً مخالفمک
  100 62 جمع

  0 0 سخپابی
  100 62 جمع

 
ً موافـق،  امالکـ درصد از پاسخگویان بـا ایـن گویـه    58، نشان میدهد که جدول فوق 
 درصد مخالف هستند.1,6نظر و درصد بی6,5صد موافق، در33,9
مترین آنهـا گزینـه مخـالف را انتخـاب     کً موافق و امالکپاسخگویان گزینه  ینبیشتر 

 اندردهک
 1شماره پاسخگویان برحسب گویهانی .نمودار توزیع فراو

 
 2/3درصـد پاسـخگوي کـامال موافـق و      6/51نیز با  2از سوي دیگر جدول شماره 

داند. این نکتـه در واقـع   درصد مخالف، انجام پژوهش را سبب جذب مخاطب بیشتر می
گیـري از  توانـد بـا بهـره   مـی کردي رسانه اسـت زیـرا رادیـو    موید دیدگاه ساختاري کار

نامه هایش به نیازهاي مخاطب پاسخ دهد در واقع به یکی از کارکرد هاي پژوهش در بر
 خودیعنی اطالع رسانی جامه عمل بپوشاند.
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: انجام پژوهش منجر به 2شماره وانی پاسخگویان برحسب گویهتوزیع فرا -2جدول شماره 
 گردد.رفع نیازهاي مخاطب می

 میکدرصد تجمعی یا ترا درصد فراوانی 11گویه شماره 

 51,6 51,6 32 امالً موافقمک
 83,9 32,3 20 موافقم

 96,8 12,9 8 نظري ندارم
 100 3,2 2 مخالفم

 100 0 0 امالً مخالفمک
  100 62 جمع

  0 0 پاسخبی
  100 62 جمع

امالً موافــق، کـ درصـد پاسـخگویان بــا گزینـه    51,6هـاي جــدول فـوق،   طبـق یافتـه  
 درصد مخالف هستند.3,2نظر و درصد بی12,9درصد موافق، 32,3
متـرین آنهـا گزینـه مخـالف را انتخـاب      کً موافـق و  امالکـ پاسخگویان گزینـه   اکثر 

 اند.ردهک

 2شماره نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گویه
 
درصـد پاسـخگویان بـا     50نیز بیانگر موافقت کامل  3ل شماره از سوي دیگر جدو 

 3ارکردهـاي رادیـو مـی گرددبـوده  و تنهـا      این گویه که انجام پژوهش سبب تحقـق ک 
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  )1387،ی.(نجفدرصد با آنان مخالف بوده اند

 : انجام پژوهش سبب 3ه شماره وانی پاسخگویان برحسب گویتوزیع فرا -3هجدول شمار

 گردد.ردهاي رادیو میکارکتحقق 

 میکدرصد تجمعی یا ترا درصد فراوانی 12گویه شماره 

 50 50 31 امالً موافقمک
 87 37 23 وافقمم

 96,7 9,7 6 نظري ندارم
 100 3,3 2 مخالفم

 100 0 0 امالً مخالفمک
  100 62 جمع

  0 0 پاسخبی
  100 62 جمع

 
درصـد  37امالً موافـق،  کـ گزینـه   ایندرصد پاسخگویان بـا 50جدول ،  بر اساس این

ً امالکـ نـه  گزی ،ين زیـاد پاسخگویا .درصد مخالف هستند3,3نظر و صد بیدر9,7موافق، 
 اند.ردهکمترین آنها گزینه مخالف را انتخاب کموافق و 

 
 
 
 

 
 

 3شماره نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گویه
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 پیشنهادها

رادیو به منظور تامین نیازها و انتظـارات   يدر برنامه ها بهبود وضعیت پژوهش يبرا
 به شرح ذیل پیشنهاد می گردد: يمخاطبان موارد
انونی بایـد گفـت   کـ : با عنایت به دیدگاه کارشناسان درجلسه گروه  ش هاتغییر نگر

باید دیـدگاه و نگـرش افـراد بـه      وضعیت مطلوب پژوهش در رادیوکه براي رسیدن به 
ویژه مدیران نسبت به جایگاه و اهمیت پژوهش در برنامه سازي و تعامل هر چه بیشـتر  

نزدیک تري میان ایـن دو حلقـه از عناصـر    میان این دو مقوله تغییر یابد تا شاهد ارتباط 
برنامه سازي باشیم . آنگاه که نگرش ها و زمینه هاي مثبت نسـبت بـه نقـش و جایگـاه     
پژوهش فراهم گردید می توان شاهد برخورداري برنامه ها از پشتوانه پـژوهش بـوده و   

 ه رادیو بهتر می تواند اسباب رضایت مخاطب را فراهم آورد.رسان
: هرگاه مسئوالن و مدیران رادیو بتوانند بهره گیـري برنامـه سـازان از     ينهادینه ساز

یافته هاي پژوهشی در برنامه هایشان را نهادینه کنند، می توان شاهد پیشرفت و حصول 
دستاوردهاي بیشتري در این عرصه بود و این نهادینه سازي بایـد بـه خـوبی جـایگزین     

 نظارت و قوه قهریه گردد . 
: هر گاه برنامه سازان با فراغ بـال و دوري از تـب آنـتن و    فرصت ها  فراهم آوردن

سرعت و شتاب مربوط به آن بتوانند از منابع پژوهشی در دسترس به خوبی بهره ببرنـد  
و برنامه اي پربار و مورد نیاز مخاطب و در راستاي رضایت او فراهم کننـد ، مـی تـوان    

 بود . وتولید و پژوهش در رادیشاهد انسجام عناصر 
: دقت و توجه به اندیشه هاي کارشناسان در این تحقیـق مـارا متوجـه     ایجاد انگیزه

تواند به عنوان یـک پیشـنهاد مهـم مطـرح گـردد و آن اینکـه       نکته اي مهم میکند که می
چنانچه برنامه سازان به دالیل مختلف از جمله مسـائل مـالی ، تشـویقی و غیـره مـورد      

به طور ذاتی از نیرو و انگیزه مناسـب بـراي  بهـره گیـري از     حمایت مدیران قرار گیرند 
پژوهش در برنامه ها و مراجعه به منابع پژوهشی برخوردار خواهند شد . در ایـن راسـتا   
توجه مدیران را به نقش و جایگاه انگیزه برنامه ساز جلب مـی کنـیم . ایجـاد و ارتقـاي     

 انگیزه ما را بهتر به هدف می رساند .
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: پیشنهاد می شود به منظور توانمند سـازي برنامـه سـازان در     مه سازانآموزش برنا
بهره گیري از پژوهش در برنامه سازي و آشنایی آنان با شیوه هـاي تحقیـق و پـژوهش،    

آشـنا نباشـند   دوره هاي ضمن خدمت براي آنان تدارك دیده شود تا با مقولـه تحقیـق نا  
 .)1387،ی(نجف

 فهرست منابع و ماخذ
 (ویراسـتار)  احمد میـر عابـدینی   .یپژوهش و مخاطب شناس )1379( ظم،اعيپناباد

ــاالت ــه مق ــیما،مهر    .مجموع ــدا و س ــژوهش در ص ــایش پ ــتین هم -94،(19-18نخس
 .پژوهش ها و آموزش مدیران. ی)تهران:اداره کل هماهنگ73

 .تهران: اداره کل پژوهش هاي رادیو.رادیو،مدیریت و جامعه .)1387خجسته،حسن(
 مترجم) (علیرضا دهقان، هاي ارتباطاتنظریه .)1384جیمز( تانکارد، ورنر، سورین،

 ).2000ی(نشر اثر اصل(چاپ دوم)تهران: دانشگاه تهران
 ).20-24.(36 رادیودر قرن بیست و یکم . ی)مخاطب شناس1386،مهناز(يظاهر

 .تهران: اداره کل تحقیق و توسعه صدا .رادیو و مخاطبان آن .)1380عصام،معصومه(
شناسی فرآیند پژوهش تولیدات رادیـویی  آسیب .)1386ري فراهانی،مرتضـی( ماست

 .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده صدا و سیما .شبکه استان مرکزي
مجموعـه مقـاالت سـومین    . فرآیندهاي پژوهش در رادیـو .)1380مظاهري،سهراب(

ل تحقیـق و  تهـران:اداره کـ  ) 235-238،(29-27،اردیبهشتجشنواره برنامه هاي رادیویی
 .توسعه صدا 

منتظــر قائم،مترجم)(چــاپ  ي(مهــدیمخاطــب شناســ)1385مــک کوایــل ،دنــیس(
 .سوم)تهران دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

 ..تهران:فاران نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی.)1380مهرداد،هرمز(
 یتخصصـ  يرادیوهـا  يفرآیندبرنامـه سـاز  نقش پژوهش در).1387،حمیدرضا(ینجف

سـالمت).پایان نامـه    :رادیـو ي(مطالعـه مورد ان ،برنامه سازان و پژوهشـگران  ازدید مدیر
 ارشد .دانشکده صدا و سیما.  یکارشناس


