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 ارتباطات - 222176. انسانی علوم

  فارسی:  به خالصه

  / گروهی رسانه/  روستا رادیویی برنامه/  ساري/  مازندران استان/  انگیزش/  روستا:  واژه کلید

 /  Village  /Motivation  /Mazandaran province  /Sari  /Rural radio program  /Mass medium:  التین معادل واژه کلید

روستا در ”مندي روستائیان از برنامهء رادیویی  اي که به منظور شناخت چگونگی بهره در مطالعه :چکیده 
هاي آنان از  شهرستان ساري و شناخت انتظارات و خواسته” یجان رستاقلک”دهستان در ” مازندران

هاي رادیویی و تلویزیونی ویژهء خود صورت گرفت ، ابعاد و جوانب گوناگون موضوع بررسی  برنامه
 : مهمترین نتایج حاصل از این بررسی بدین ترتیب است . گردید

هاي گذران اوقات فراغت در میان روسـتائیان را تشـکیل    ین شیوهگیري از رادیو بخش قلیلی از مهمتر بهره 1
رفته رفته از اهمیت این وسیلهء ارتباطی در ایجاد سرگرمی در نظر مخاطبان کاسته شده و به اهمیت . دهد می

هاي گذران اوقات  هاي ارتباط میان فردي مهمترین شیوه شود، با این حال هنوز هم شیوه تلویزیون افزوده می
 .آید غت در میان روستائیان به شمار میفرا

مجاري ارتباط میان فردي مهمترین منابع دریافت مشاورهء شغلی و کسـب اطالعـات بهنگـام و روزآمـد      2 
تر از  جایگاه وسایل ارتباط جمعی در تامین این نیازها از نظر روستائیان بسیار پائین. شود شغلی محسوب می

 . ان، اعضاي خانواده و بازار است سفید مجاري میان فردي همچون ریش
در میان روستائیان، تلویزیون بدل به پرکاربردترین رسانه شده اسـت ، رادیـو از ایـن حیـث در مقـام دوم       3

افزایش نفوذ تلویزیون در منازل روستائی با اهمیـت یـافتن سـرگرمی بـه عنـوان مهمتـرین انگیـزهء        . است 
هاي مکتوب هنوز هم در محیطهـاي روسـتائی    در این میان رسانه.  گیري از این رسانه همراه بوده است بهره

 . باشد مندي می ترین سطوح دسترسی و بهره در نازل
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مندي روستائیان از برنامهء رادیویی روسـتا در مازنـدران دانسـته شـد کـه هنـوز        در بررسی چگونگی بهره 4
رسی به رادیو است ، وجـود چنـین معضـلی    مندي مخاطبان از این برنامه عدم دست ترین دلیل عدم بهره عمده

علیرغم گذشت سالیان متمادي از ورود رادیو به کشور مؤید این نکته است که هنـوز عمـال ایـن رسـانه در     
 . آموزشی فراگیر با مشکالت اساسی مواجه است  -تثبیت موقعیت خود به عنوان یک وسیلهء ارتباطی 

 20شـوند، امـا    هء رادیویی روستا در مازنـدران محسـوب مـی   اکثریت پاسخگویان به نحوي شنوندهء برنام 5
تنها گهگاه و به صـورتی غیـرمنظم   ) درصد از اعضاي نمونه 13/7و (درصد از مجموع شنوندگان این برنامه 

 .دهند به این برنامه گوش فرا می
پذیرد، به ویژه از این  از شرایط خاصی تاثیر می” روستا در مازندران”گیري از برنامهء رادیویی  نحوهء بهره 6 

 .گردد روستایی دریافت و تفسیر می” منزل”و در ” جمع”هاي آن غالبا در میان  روي که پیام
توان نتیجه گرفت که ایـن   در بررسی عملکرد برنامهء رادیویی روستا در مازندران از دیدگاه شنوندگان می 7 

امـا فزونـی   . به اکثریت آنان آموخته اسـت  ) داشتیهاي فنی و به در زمینه(برنامه کمابیش تاکنون مباحثی را 
چنـدان زیـاد نیسـت کـه بتـوان بـر       ) درصـد  55/8. (انـد  نسبت شنوندگانی که از این برنامه چیزي یاد گرفته

 . موفقیت کامل برنامه در انتقال مفاهیم آموزشی به مخاطبان قضاوت کرد
در مازنـدران در گـوش دادن بـه ایـن برنامـه و      هاي شنوندگان برنامـهء رادیـویی روسـتا     از بررسی انگیزه 8

تـوان نتیجـه گرفـت کـه اکثریـت       هاي رادیـویی و تلویزیـونی ویـژه خـود مـی      انتظارات روستائیان از برنامه
دانند که در وهلهء اول نیازهاي مربـوط بـه    اي می پاسخگویان یک برنامهء رادیویی روستائی مناسب را برنامه

اي از تامین  ها چنین برنامه و البته با توجه به ارقام مربوط به سایر انگیزه(سازد  اوقات فراغت آنان را برآورده
در میان سایر انتظارات پاسخگویان از ایـن  .) تواند بر کنار بماند نیازهاي آموزشی و خبري روستائیان نیز نمی

جامعهء روسـتایی  ” انعکاس مشکالت اقتصادي”و ” پخش بیشتر موسیقی محلی”توان به  برنامهء رادیویی می
ضمن آن که روستائیان در موقع قضاوت پیرامون مهمترین موضوعات مورد نیاز بـراي پخـش در   . اشاره کرد

هـا را بـراي سـه موضـوع بهداشـت ،       تلویزیونی ویژه خود، بیشترین انتخابهـا و اولویـت   -هاي رادیو برنامه
از مجاورت انگیـزهء سـرگرمی بـا انتخـاب و     . اند هاي کنترل موالید و زراعت و باغداري در نظر گرفته روش

کنندهء تولید برنامه در جهت انتقال  هاي سرگرم دهی به موضوعات مذکور شاید بتوان به کاربرد روش اولویت
 . بهتر مفاهیم آموزشی و کاربردي به عنوان یک تمایل عمومی از جانب مخاطبان روستایی نتیجه گرفت 

از حیـث  ... هاي میان گروههاي سنی، شغلی، تحصیلی و  هاي تحقیق تفاوت در بخش مربوط به تبیین داده 9
مندي از برنامهء رادیویی روستایی و روابط متغیرهـاي مـذکور بـا یکـدیگر مـورد       گیري از رادیو و بهره بهره

در حقیقت هدف از این امر آن بود که نسبت به تـاثیر برخـی عوامـل    . بررسی قرار گرفت و مشخص گردید
مندي از رادیو و برنامهء رادیویی روستایی کـه در نظریـات کالسـیک ایـن      د تفاوت در الگوهاي بهرهدر ایجا

به این ترتیب مشخص گردید که میان گروههاي . حوزه مورد تاکید قرار گرفته شده بود آگاهی حاصل گردد
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اما بـین  . وجود ندارد اي رابطه) به طور عمومی و کلی(سنی از حیث الگوهاي هدفمندي در استفاده از رادیو 
هاي استفاده از رادیو رابطه وجود دارد، با معناي این سخن آن است که  افراد باسواد و بیسواد از حیث انگیزه

در میـان  ” افـزایش اطالعـات و معلومـات    ”در افراد بیسواد بیشتر از افراد باسواد و انگیزه ” سرگرمی”انگیزه 
. داري وجـود دارد  یزان تحصیالت و انگیزه استفاده از رادیو رابطهء معنیبنابراین بین م. باسوادان قویتر است 

توان میـان سـن مخاطـب و شـنیدن یـا نشـنیدن برنامـه         در مورد برنامه رادیویی ویژه روستائیان نیز نمی 10
د، یعنی خور داري به چشم می مندي از این برنامه رابطه معنی اما میان سن و انگیزهء بهره. اي برقرار کرد رابطه

در افراد مسن قویتر است و در عوض انگیزهء آنان در باال بردن سطح اطالعـات و  ” سرگرمی”آن که انگیزهء 
 . عامل شغل در هیچ موردي موجب برقراري رابطه نبوده است . معلومات خود از بقیه کمتر است 

دیویی روسـتایی نـدارد، امـا    مندي از برنامه را سن و سطح تحصیالت هیچ تاثیر محسوسی در میزان بهره 11
یعنی آنـان کـه چیزهـایی از    . مندي از برنامه رابطه وجود دارد بین کاربردي بودن محتواي برنامه و میزان بهره

بنابراین وجود منافعی در برنامـهء رادیـویی روسـتایی    . دهند اند بیشتر به آن گوش فرامی این برنامه یاد گرفته
 . اطب از آن منجر گرددمندي بیشتر مخ تواند به بهره می
در این تحقیق همچنین در یک کوشش جداگانه سعی گردید کـه تـاثیر یـک عامـل دیگـر یعنـی میـزان         12

امـا  . مندي از این برنامه سنجیده شود مندي یا میزان بهره رضایت از عملکرد نهادهاي مرتبط با روستا در بهره
کننـده ایـن تـاثیر     بان و شنوندگان که بتوانـد توجیـه  داري بین گروههاي مخاط در این مورد هیچ تفاوت معنی

 .باشد یافته نشد
هـاي   بندي آن کـه الگـوي هدفمنـدي در میـان مخاطبـان و شـنوندگان برنامـه        و کالم آخر در این جمع 13 

متناسب با شرایط آنان الگویی است براساس اولویت دادن به عامل سـرگرمی کـه سـایر     -رادیویی روستایی 
ها نیز خود در بستر عوامـل فـردي همچـون     یابند، انگیزه نتظارات در فضا و عرصهء آن رشد میکارکردها و ا

هاي رادیویی روستایی نیز به نوبـهء خـود    مندي از برنامه اما میزان بهره. یابد سن و میزان تحصیالت تبلور می
 . است ه محتواي این برنامه) منافع(تحت تاثیر عامل دیگري یعنی میزان کاربردي بودن 
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