
 

  
  
  
  
  
  

توسعه از رهگذر رسانة شنيداري*��  
  

● نسترن خواجهنوري  

  
مقدمه  

همـه  توسعه از موضوعاتي است کـه بـدون در نظـر گـرفتن تفـاوت ديـدگاههـاي موجـود، هـدف
کشورهاست. همه کشورها و انسانها مايلاند توسعه پيدا کنند. براي رسيدن به اهدف توسعه، کشـورها
و دولتها در صدد ايجاد الگوهايي بوده و هستند. ميتوان گفت کوششها و تـالشهـاي فيلسـوفان و
پيروان مکتبهاي گوناگون فلسفي نيز به منظور شناخت واقعيت هستي و يـافتن راهحـلهـايي جهـت
برقراري زندگي بهتر و سالمتر بوده است. از سقراط، افالطون و ارسطو تـا بـيکن، دکـارت و فيلسـوفان

پس از آن، همگي به نوعي فلسفة هستي و انسان را مورد نقد و بررسي قرار دادهاند.  
در حقيقت ميتوان گفت اکثر نظريهپردازان و فالسفه در يک مسئله با هم اتفاق نظر دارنـد و آن
«توسعه و تکامل جوامع بشري» است. اما آنچه مورد اختالف بوده، راه دستيابي به اين هدف مشترک 
است. به دليل وجود همين اختالف است که ما امروز شاهد مکاتب جامعهشناختي و نظريات متفـاوت
و گاهي متناقض هستيم. در واقع اختالفنظر در اين نکته که «توسعه چيست؟» و «شاخصهـاي آن
کدام است؟» موجب شده تا هر يک از مکاتب، ديدگاه خاصي را به اين منظـور پيشـنهاد کـرده و بـر

عوامل متفاوتي تأکيد کنند.  
بدين صورت که جامعهشناسان در اين زمينه به تعـدد، تنـوع و تکثـر نهادهـاي اجتمـاعي اشـاره
ميکنند، روانشناسان انعطافپذيري ذهني و انگيزه موفقيت را شاخص توسعه ميدانند، سياستمداران 
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مشارکتهاي سياسي را مطرح ميکنند و اصحاب ارتباطات، برخـورداري از تکنولـوژيهـاي نـوين و
قدرتمند ارتباطي را مؤثر ميدانند و اقتصاددانان نيز بر عامل اقتصاد، درآمد و توليد اشاره ميکننـد. در
اين ميان توسعه و ترويج کشاورزي به عنوان يک عامل درآمدزا و يک عامل و همچنين عاملي بـراي
رشد درونزا و به عنوان زيرمجموعهاي از توسعه اقتصادي حائز اهميـت اسـت. بـا توجـه بـه شـرايط
اقليمي و جغرافيايي ايران و همچنين تنوع آب و هوايي اين سرزمين کـه زمينـه الزم بـراي هرگونـه
فعاليت کشاورزي را در اين مرز و بوم مهيا ميسازد، سرمايه گذاري در ايـن بخـش و فـراهم نمـودن
تمهيدات الزم ـ البته به طور نظاممند و سازمانيافته ـ اين اميد را به دنبال دارد که بتـوان بـا کمـک
نيروي انساني توانمند و آموزش ديده هرچه بهتر در اين زمينه گام برداشت و به توفيقـاتي نائـل شـد.
مطالعات و تحقيقات تاريخي نشان ميدهد که در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي رو به توسـعه يـا
جهان سوم، حرکت به سوي صنعتي شدن و مهاجرت روستانشينان به سوي شهرهاي بزرگ، به زيان 
کشاورزي بوده است و زمينه وابستگي هرچه بيشتر اين کشورها را به کشورهاي پيشـرفته و صـنعتي

فراهم کرده است.  
با در نظر داشتن اين حقيقت که توسعه داراي دو جنبـه کمّـي و کيفـي اسـت (و از همـين رو بـا
مفهوم رشد تفاوت دارد) بنابراين روشن است که صرفاً تأکيد ورزيدن بر اقتصـاد و عوامـل مـادي بـه
تنهايي کافي نبوده و اصوالً ماديات توانايي تبيين پديدة توسعه را ندارند. از ايـن رو، بـدون توجـه بـه
عامل انساني در روند توسعه، عليرغم هرگونه تمهيدات مادي و مالي، اين مهم انجام نخواهد شد.  

  
الف ـ معرفي کتاب  

1. درآمدي بر کليات کتاب  
کتاب «راديو و ارتباط توسعهاي» در حقيقت يک تحقيق پيمايشـي اسـت کـه نقـش راديـو را در
بهبود کارايي کشاورزان و امر کشاورزي به طور کلي مورد بررسي قرار ميدهـد. جامعـه آمـاري ايـن
تحقيق مروّجان و کارشناساني هستند که در سه استان تهران، سمنان و مرکزي تحت پوشش برنامـة
کشاورزي شبکة اول صداي جمهوري اسالمي قرار داشته و به صورت ستادي و صحرايي مشغول بـه
خدمت بودهاند. اين تحقيق به هدف تعيين مناسبترين قالبهاي پيامرساني براي موضوعهاي مختلف 
در برنامههاي راديويي کشاورزي، تعيين ساختار موضوعي اين برنامهها، تعيـين نـوع موسـيقي، نقـش
گوينده (جنس و تعداد)، محل اجراي برنامه (داخل يا خارج از استوديو)، زمان و مدت پخش آن، سطح 



توسعه از رهگذر رسانه شنيداري / نسترن خواجه نوري  □   127  
 

تحصيلي طراح و سازندة برنامه و تعيين تأثير محلي بودن در موفقيت برنامه راديويي کشاورزي، انجام 
شده است.  

ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه بوده که بين دو گروه کارشناسان و مروّجان توزيع شده است. 
اين تحقيق داراي 20 فرضيه بوده که محقق براساس پشتوانههاي نظـري و مـدارک موجـود آنهـا را
بيان داشته است. تعدادي از اين فرضيات رابطه بين موضوع برنامهها را به عنوان متغيـر (موضـوعات:
بهداشــتي، اقتصــادي، مــذهبي، ترويجــي، سياســي و فولکلــور) و قالــب برنامــه را بــه عنــوان متغيــر 
(موضوعات: بهداشتي، اقتصادي، مذهبي، ترويجي، سياسي و فولکلور) و قالب برنامه را به متغير ديگر، 
بررسي ميکند (قالبها: مصاحبه، نمايشنامه، گفتار) و معتقد است استفاده از هـر يـک از قالـبهـا بـا
توجه به موضوع برنامه، موفقيت برنامه را بيشتر خواهد کرد. همچنين فرضـياتي ديگـر بـا توجـه بـه

هدف تحقيق مطرح شده که در بخش ميداني مورد آزمون قرار گرفته است.  
  

2. ساختار کتاب  
اين کتاب در پنج فصل تدوين شده است. در فصل اول تحت عنوان «طرح موضوع تحقيق» بـه
طرح مسأله، زمينه اجتماعي، هدف، روش، فرضيهها، جامعه، قلمروي جغرافيايي و موضوعي، اهميـت
و ضرورت تحقيق، زمينههاي پديدآورندة آن، تعيين رونـد آموزشـي در برنامـه بـه عنـوان يـک نيـاز

محسوس، نگاهي به آمارهاي ساير کشورها و تعاريف اصطالحات تحقيق پرداخته شده است.  
فصل دوم کتاب تحت عنوان «راديو و ارتباط توسعهاي» به موضوعات گوناگوني پرداختـه اسـت،
از جمله به اهميت ارتباطات و تعريف آن، بدفهمي به عنوان عـاملي بـراي شکسـت ارتبـاط، اجـزاي 
تشکيل دهندة ارتباط و نقش ارتباط در فرايند پذيرش، مراحل پذيرش، ارتباطات ميان فردي، راديـو و 
تاريخچه آن، قالبهاي مورد استفاده در برنامههاي راديويي، راديو ابزاري در خدمت آموزش و ترويج، 
مراحل توليد يک برنامه راديويي، مروري بر برنامههاي راديويي سـاير کشـورها، مدرسـة راديـويي يـا
کالس راديويي کشاورزي، فعاليتهاي قبل، در زمان و بعـد از پخـش يـک دوره کـالس راديـويي و

نکات مهم در زمينه کاربرد راديو و باشگاههاي راديويي.  
در اين فصل به موضوعات بسيار گستردهاي در ارتباط با موضوع تحقيـق پرداختـه شـده اسـت و

محقق بر آن بوده که با ارائة اين اطالعات، آگاهيهاي الزم را در اختيار خواننده قرار دهد.  
در فصل دوم، نقش ارتباطات در پذيرش نوآوريها در جامعه مورد بحث قرار گرفته و اشاره شـده
است که قبول يک پديدة نو از طرف جامعه، فرايند پيچيدهاي اسـت کـه طـي چنـد مرحلـه صـورت



128   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة ششمين جشنوارة نقد کتاب  
 

ميپذيرد. محقق در اين راستا به مراحل پذيرش اشاره کرده و تفاوتهـاي موجـود در پـذيرش يـک
نوآوري را خاطرنشان ميسازد. وي همچنين به نقش راديو به طور اخص، به عنوان ابزاري در خدمت 
آموزش و ترويج پرداخته و در اين رابطه، قالبهاي مـورد اسـتفاده در برنامـههـاي راديـويي را شـرح
ميدهد. در اين فصل همچنين به وظيفههاي طراح و سازندة برنامة راديـويي اشـاره و مراحـل توليـد
يک برنامه راديويي معرفي ميشود. در بخش ديگر، مخاطبان برنامة راديويي کشـاورزي مـورد توجـه
قرار گرفته و بيان ميشود که اين مخاطب در وهله اول کشاورزان روستايي هستند، ليکن گـروههـاي
اجتماعي ديگري که در تماس با اين قشر بوده و از آگاهي و سواد بيشتري برخوردارند، در عمل بيش 

از سايرين از پيامهاي راديويي بهره ميگيرند.  
در اين فصل همچنين به تشريح نمونههايي از برنامههاي راديويي کشاورزي در برخي از کشورها 
از جمله کانادا، اياالت متحدة آمريکا، چکسلواکي، فيليپين، نپال، هند و نيز بـه باشـگاههـاي راديـويي

چند کشور از جمله هند و غنا پرداخته شده است.  
فصل سوم کتاب تحت عنوان «روش تحقيق»، بعد از مقدمه به هـدف تحقيـق، جامعـه آمـاري، 
چگونگي تجزيه و تحليل دادههاي آماري، قلمرو جغرافيايي و موضوعي، فرضيهها و محـدوديتهـاي

تحقيق پرداخته است.  
در فصل چهارم، تحت عنوان «تجزيه و تحليل يافتههاي آماري»، اين يافتـههـا مـورد تجزيـه و

تحليل قرار گرفته و جدولهاي مربوط، آورده شده است.  
فصل پنجم تحت عنوان «خالصه، نتايج، پيشـنهادها» بـه خالصـهاي از تحقيـق اشـاره نمـوده، 

راهکارها و پيشنهادات الزم را ارائه کرده است.   
نتايج اين تحقيق نشان داده است عليرغم اينکه بين کارکنان ترويج کشاورزي در زمينه تعيـين
مؤثرترين قالبهاي پيامرساني براي موضوعات مختلف، اشتراک نظر وجود دارد، اما در نظريـات هـر

يک وجوه تمايز ناچيزي ديده شده است.  
به اعتقاد کارشناسان براي موضوعات فرهنگي ـ اجتماعي و فولکلور؛ قالب نمايشنامه، موضـوعات 
علمي، فني و کارشناسي؛ قالب گفتار، موضوعات بهداشتي؛ قالـب نمايشـنامه، موضـوعات اقتصـادي؛
قالب مسابقه، موضوعات مذهبي؛ قالب سخنراني، موضوعات ترويجي؛ قالب نمايشـنامه و موضـوعات

سياسي؛ قالب گفتار مناسبترين قالب است.  
در اين بخش همچنين به اولويتهاي اول و دوم مروّجان و کارشناسان با توجه به موضوع برنامه 

اشاره شده است.  
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ب ـ نقد و بررسي  
در تجزيه و تحليل کاربرد رسانهها در کشورهاي در حال توسعه، نظرية تأثيرات کاشت، راهنمـاي
خوبي براي درک چگونگي آنان بر فرهنگ رو به توسعه است. گربنر البته براساس تحقيقـاتي کـه بـر
روي مخاطبان مستمّر تلويزيون انجام داده، به اين نتيجه رسيده است کـه ايـن افـراد دنيـايي کـامالً
متفاوت با کساني که کمتر مخاطب آن هستند، داشته و اين نشاندهنـدة اثـرات کاشـت رسـانههـا و

کنترل باورها و فرهنگ عامة مردم است.  
خوزه سالسيدو در سال 1947 تصميم ميگيرد از طريق يـک برنامـه راديـويي بـه بوميـان کلمبيـا،
خواندن، نوشتن، روشها مناسب حاصلخيز نمودن زمين و مراقبت از احشام و غيره را آمـوزش دهـد. او
از اين طريق توانست به 250 هزار خانوادة روستايي، آموزشهاي الزم را ارائه کنـد. هـدف اصـلي ايـن
راديوي آموزشي، ارائه آموزشهاي الزم به بوميان کلمبيايي بود. ولي آنچه که در عمل رخ داد، تغييـرات
فرهنگي عمده در اين جامعة بومي بود. اين راديوي آموزشي، نه تنها چگونگي خوانـدن و نوشـتن را بـه

آنان آموخت، بلکه به شکلگيري و ايجاد انگيزه جامعهاي يکپارچهتر از کشاورزان منتهي شد.  
آغاز کار راديوي آموزشي در کلمبيا در سال 1947، نشاندهندة چگونگي معرفي ارتبـاط جمعـي و

وسايل ارتباطي به فرهنگهاي سنتي است.   
تحت تأثير اين راديوي آموزشي، سطح سواد به طرز عجيبي افزايش يافت و روشهاي کشاورزي 
مدرن شد. ولي بايد از خود بپرسيم، آيا اين تحوالت در نهايت به سود کلمبيا بوده است يا خير؟ البتـه
1960 و 1970 آگـاهيم. پاسخ اغلب مثبت است، ولي همه ما از رشد تجارت مواد مخدر در سالهـاي
عليرغم آنکه نميتوان گفت رشد اين تجارت قطعاً نتيجه کار سالسيدو بوده است، ولي قطعـاً بـدون
سوادآموزي و افزايش ارتباط با دنياي بيرون، تجارت مواد مخدر امکانپذير نبود. نميتوان سالسيدو را 
سرزنش کرد، اما فرهنگ بومي را که او به سوي تکنولوژي پيشرفته قرن بيستم سـوق داد، بـه طـور

وحشتناکي با تجارت مواد مخدر همراه شد. تغيير، همواره عواقبي به دنبـال دارد. يکـي از پيامـدهاي 
سوادآموزي و ارتباط با دنياي بزرگتر، تماس با جنبههاي منفي جامعه از جمله تجـارت مـواد مخـدر
همراه شد. تغيير؛ همواره عواقبي به دنبال دارد. يکـي از پيامـدهاي سـوادآموزي و ارتبـاط بـا دنيـاي
بزرگتر، تماس با جنبههاي منفي جامعه از جمله تجارت موادمخدر در کلمبيا است. ارائه اين بحث، بـه
منظور ممانعت از ورود تکنولوژيهاي جديد به فرهنگهاي کمتر توسعهيافته نيست، بلکه آنچه مـورد
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توجه است، معرفي منطقي و درست تکنولوژيهاي مدرن به اکثر جوامـع سـنتي اسـت. بـا شکسـت
روبهرو شدن نظريه نوسازي دانيل لرنر و جايگزين شـدن الگـوي متنـاوب بـه جـاي الگـوي حـاکم،

نشاندهنده ساخت ناهماهنگ کشورهاي جهان سوم است. عليرغم طبقهبندي اين کشورها براساس 
شاخصهاي کميّ و کيفي توسعه، بايد در نظر داشت که بافـت اجتمـاعي ايـن کشـورها بـا يکـديگر
متفاوت بوده و هرگز الگويي واحد در اين کشورها کارايي نخواهد داشت. بنابراين وظيفه برنامهسـازان 
و توليدکنندگان رسانههاست که با توجه به اين مهم و احتمال بروز اثرات منفي تدابيري بينديشند که 
از اين اثرات منفي جلوگيري شده و با استفاده درست از رسانهها، در راستاي توسـعه و آبـاداني کشـور

عمل کنند.  
با توجه به اينکه کشور ايران داراي موقعيت جغرافيايي مناسب، منـابع طبيعـي سرشـار، جمعيـت
جوان و فرهنگ غني است، اما در زمره کشورهاي رو به توسعه معرفي شده است. بنـابراين ضـروري
است که تحقيقات گستردهاي در زمينههاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي بـراي

ارتقاي قابليتهاي موجود صورت گيرد.  
نقد يک اثر و ارائه برخي پيشنهادات از نظر نقـاد، هرگـز بـه معنـي ناديـده گـرفتن تـالشهـاي
بيشائبه و ارزشمند نويسنده اثر نيست، با توجه به ارزشمند بودن اثر، نکاتي جهت تکميل آن پيشنهاد 

ميشود.  
تحقيقاتي که در زمينه جريان اطالعات در امر توسعه انجام شده، حاکي از آن اسـت کـه همـواره
اطالعات زيادي از جانب برنامهريزان توسعه در اختيار تودههاي مردم روستايي قرار گرفته است، ولـي
مسير و جريان اين اطالعات از سوي روستائيان به برنامهريزان اندک بوده است. اين امر در ارتباط بـا
انتقال اطالعات شهري به روستايي نيز صادق است. با توجه به نظريات موجود، دو نوع کانال ارتباطي 
براي انتقال اطالعات از جوامع روستايي به بيرون وجـود دارد؛ کانـالهـاي بـين فـردي: کـه شـامل

کانالهاي خانوادگي، دوستانه، همسايهها، گروههاي طبقاتي، ارتباطات کاري، بازديدکنندگان از روستا 
و غيره است که اغلب براي ارتباط گروههاي وسيع در روستاهاي دور مؤثر نيست؛ به ايـن معنـي کـه
مشکالت حملونقل و فاصلههاي جغرافيايي، دسترس به اين کانالها را با محدوديت روبهرو ميکنـد.

کانال ديگر، کانالهاي وسايل ارتباطي است که ارتباطي است که ارتباطات به صورت افقي و از پائين 
به باال را برقرار ميکند. بنابراين استفاده درست و بهينـه از ايـن نـوع کانـالهـا و توجـه بـه جريـان
اطالعاتي از پائين به باال نيز تا حدود زيادي ميتواند به توسعه روسـتائيان در زمينـههـاي مختلـف از

جمله امر کشاورزي کمک کند.  
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بنابراين پيشنهاد ميشود تحقيقات مکمل ديگري با استفاده از نظرات خود جامعة کشـاورزان بـه
عنوآنجامعة آماري نيز انجام شود.  

با توجه به ناموفقبودن الگوهاي وارداتي توسعه از جمله الگوي مسلط و بيتوجهي به ويژگيهاي 
بومي و فرهنگي جامعه مخاطب که موجب شکست اين الگوها در کشورهاي جهان سوم شده اسـت،
بنابراين الزم است ويژگيها، عالئق و نظريات جوامع روستايي به تفکيک مورد بررسي قرار گرفتـه و

از طريق رسانهها منعکس شود.  
  

1. بررسي و نقد کتاب از حيث شکلي  
1ـ1. نبود تناسب ميان فصل  

تناسب ميان قسمتهاي مختلف کتاب يا ديگر آثار علمي، از بارزترين خصيصههاي شکلي آن به 
شمار ميرود. وجود تناسب ميان قسمتهاي گوناگون يک اثر، بيانگر اشراف نويسنده بر موضوع مورد 
مطالعه است. اما در اين کتاب، فقدان تناسب ميان فصلها به گونهاي محسوس نمايـانگر اسـت. بـه
عنوان مثال، فصل اول کتاب 39 صفحه است، در حالي که شمار صفحات فصل دوم کتاب مذکور بـه
95 صفحه ميرسد. بدين ترتيب بهتر آن بود که در تقسيمبندي موضوعي معيارهايي گزينش ميشـد

تا در پرتو آن مطالب به شکل متناسب دستهبندي شوند.  
  

2ـ1. متناسب نبودن عنوان کتاب با محتوا  
تناسب ميان عنوان يک اثر علمي و محتواي آن اثر، از ديگر ويژگـيهـاي شـکلي آن بـه شـمار
ميرود. مطابق اين خصيصه، الزم است نويسنده يک اثر از يک سو در گزينش عنوان اثر علمـي و از
سوي ديگر در تقسيمبندي و شاخهبندي آن، نکات الزم را در نظـر داشـته باشـد؛ الزم اسـت کـه در
تيتربنديها و دستهبندي مطالب، عنوان کلي را به شکل خرد، مورد بحث قرار دهد؛ به عبـارت ديگـر
نويسنده براساس معيار ياد شده بايد عنوان کلي اثر علمي را آنچنان دقيق انتخاب کنـد کـه قابليـت

تقسيمبندي به موضوعات خرد و متنوع را داشته باشد.  
در اين اثر، عنوان کلي کتاب توسط نويسنده در يکي از فصلهـاي آن (فصـل دوم) تکـرار شـده
است. بدين صورت که نام اثر «راديو و ارتباط توسعهاي» است و عنوان فصـل دوم نيـز دقيقـاً تحـت
همين نام آورده شده است. اين امر از نظر شکلي بيان مباحث ساير فصلها و قسـمتهـاي کتـاب را
غيرقابل توجيه جلوه ميدهد. بنابراين بهتر بود که با گزينش عنوان عام و فراگيـر بـراي کتـاب و يـا
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انتخاب معيارهاي دقيق براي تقسيمبندي موضوعات موردنظر، از دوبارهگويي عنوان اثر در فصل دوم 
خودداري ميشد.  

3ـ1. يکسان نبودن روش ارجاعدهي  
روش ارجاعدهي يکي ديگر از خصيصههاي شکلي يک اثر علمـياسـت. براسـاس ايـن ويژگـي 
نويسنده با انتخاب يک روش ارجاعدهي مناسب از نظرگاه خود در صدد راهنمـايي خواننـدگان جهـت
دسترسي به منابع مورد استفاده در اثر مورد مطالعه است. بنابراين، اگرچه در زمينه ارجاعدهي مطالـب
آثار علمي، روشهاي متعددي وجود دارد، اما بايد همواره از يک روش استفاده شود تا مخاطبان دچـار
سرگرداني نشوند. به نظر ميرسد در اين اثر، از روش ارجاعدهي مناسبي براي راهنمايي خواننـدگان و
مستندسازي استفاده نشده است. بـه عنـوان مثـال، در صـفحه 62 کتـاب مـذکور، نويسـنده از روش
صـفحه 103 بـراي ايـن منظـور، روش ارجاعدهي در پايان صفحه بهره جسته است، در حاليکـه در
ارجاعدهي داخل متن، به کار برده شده است. در روش ارجاعدهي داخـل مـتن بايـد بعـد از بـازکردن

پرانتز، نام نويسنده، سال انتشار و صفحه قيد شود که اين نکته در اين اثر رعايت نشده است.  
  

4ـ1. نبود پالن و روند متناسب و منسجم در کتاب  
پالن و طرح يک اثر علمي در القاي مطالب و انسجام آن، نقش مؤثري ايفا ميکند، به گونهاي کـه
نويسنده در پرتوي پالن و طرحي منسجم، مطالب را براساس معيارهاي متناسب، تقسيمبنـدي کـرده و
ميتواند ديدگاههاي خود را به شکل دقيقتر و شفافتر، به خوانندگان منتقل کند. بنـابراين، پـالن يـک
اثر علمي در آموزش مطالب ارائه شده به خوانندگان بسيار تأثيرگذار است. اهميـت ايـن معيـار آنچنـان
است که شماري از استادان، تنظيم دقيق پالن يک اثر علمي را بسيار مهم دانسته و بر ايـن باورنـد کـه
يک پالن دقيق و شفاف در يک اثر علمي، مبين اشراف محقق بر موضوع تحقيق است. در ايـن کتـاب

در عين حال که مطالب بسيار مفيد و به شکل تفصيلي مورد بحث قرار گرفته است، ولي نبود يک پالن 
مناسب در کل اثر محسوس است. براي نمونه نويسنده در فصل دوم (نزديک به يکصد صفحه است) به 
ارائه مطالب متعدد پرداخته است، در حاليکه ميتوانست با در نظر گـرفتن معيارهـاي متعـدد، آن را بـه

چند بخش و زيربخش تقسيم کرده و مطالب را به طور منسجمتر ارائه کند.  
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5ـ1. تکرار موارد فصل اول در فصل سوم  
با توجه به آنکه اين تحقيق به صورت ميداني انجام شده است، به نظر ميرسد ذکـر مطالـب در
دو فصل نظري و ميداني مفيدتر بود. در فصل نخست، مباني نظري مورد بحث و بررسي قرار گرفتـه
و در فصل ميداني نيز به روند تحقيق به طور کلي اشاره ميشد. از اين طريق، تکـرار برخـي مطالـب

ضروري به نظر نميرسد.  
  

2. بررسي و نقد کتاب از حيث محتوايي  
فصل اول:  

1. در فصل اول چند عنوان ذکر شده اسـت: نيـاز محسـوس بـراي تحقيـق، اهميـت تحقيـق و
ضرورت تحقيق. در حالي که به نظر ميرسد هر سه مورد ميتواند تحت عنوان «اهميـت و ضـرورت

تحقيق» مطرح شود.  
2. در طرح مسئله، به سؤال يا مسئله اساسي تحقيق اشاره نشده است. مسئله؛ اولين چيزي اسـت
که محقق را بر آن ميدارد تا براي يافتن جواب مناسب دست به تحقيق بزند و در اين مسـير ابـزار و
روش مناسب را بيابد. البته به طور ضمني مسئلهاي مطرح شده است، ولي برجسته نيست و به شـکل

سؤالي، ذکر نشده است.  
3. در روش تحقيق اشاره شد که از روش توصيفي ـ تحليلي براي انجـام تحقيـق اسـتفاده شـده
است. اين در حالي است که روش توصيفي خود انواعي دارد که در اين اثر نـوع آن مشـخص نيسـت
است. با توجه به آنکه از ابزار پرسشنامه براي جمعآوري اطالعات استفاده شـده، بنـابراين روش بـه

کار رفته در اين تحقيق، روش پيمايش است که از انواع روشهاي توصيفي محسوب ميشود.  
  

فصل دوم:  
فصل دوم، در حقيقت مباني نظري تحقيق است که بايد در بردارنده شـاخصتـرين نظريـههـاي
مرتبط با موضوع و فرضيههاي تحقيق باشد. از جمله نظريات و تحقيقاتي که در باب رسانهها بايد بـه
طور برجسته و مستقل مورد بررسي قرار ميگرفت؛ اثر کاشت (گرنبر)، پژوهش اشاعه (اورت راجـرز)،
نقش برجسته رسانهها (مک کامبز، شاو)، نظريه تکمله (الزارسفلد ـ مرتن)، رهبران افکار و جريان دو

مرحلهاي ارتباطات (الزارسفلد و همکاران) و پژوهشها و نظريات مرتبط ديگر بود.  
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اگرچه به برخي از اين نظريات به طور غيرمستقيم اشاراتي شده است، ولي به طـور دقيـق مـورد
بررسي و تحليل قرار نگرفته است.  

  
فصل سوم:  

1. در اين فصل به نمونههاي آماري و روشهاي نمونهگيري اشاره نشده است. در تحقيق معلـوم
نيست که آيا تعداد افراد جامعه و نمونه برابر بودهاند يا خير، و اگر برابر نبودهاند بر چه مبنايي 147 نفر 
انتخاب شدهاند. اصوالً تفکيک کارشناسان و مروّجان به چه دليل و بر چه مبنايي صورت گرفته اسـت
و اين تفکيک چگونه به هدف تحقيـق کمـک مـيکنـد. در روششناسـي تحقيـق حتمـاً بايـد ايـن

توضيحات آورده ميشد تا همه زواياي تحقيق براي خواننده روشن گردد.  
2. به نظر ميرسد براي استخراج اطالعات به دليل ماهيت برخي از سؤاالت، بهتر بود پرسشـنامه
در ارتباط با برخي از سؤاالت به شکل ديگـري تنظـيم مـيشـد. بـه عنـوان مثـال، در سـؤال هفـت
پرسشنامه اين سؤال را مطرح کرده است که: «آيا به برنامه گوش ميدهيد؟» که منظور همان برنامة 
راديويي کشاورزي است. گزينهها به صورت: کم، متوسط، زياد آورده شده که بهتر بـود بـه جـاي آن
بلي يا خير آورده شود و براي آگاهي از ميزان گوشدادن نيز اين سؤال بايد برحسـب ميـزان سـاعات
گوش دادن ارزيابي ميشد، زيرا پاسخهاي کم، متوسط يا زياد تحليلها را با مشکل روبهرو ميکند.  
3. در تحليل جدول، اشارهاي به رد يا قبول فرضيهها نشده اسـت. مرسـوم اسـت بعـد از جـداول

دوبعدي با استفاده از آمار استنباطي به رد يا قبول فرضيههاي تحقيق اشاره شود.  
  

نتيجهگيري  
کتاب «راديو و ارتباط توسعهاي» زمينههاي بسياري را براي انجام تحقيقات بعدي فـراهم کـرده

است که تحقيق در هر يک از زمينهها ميتواند به تحقق امر توسعه، کمکهاي درخور توجهي رساند. 
توسعه و آباداني يک کشور در مرحلة نخست نيازمند يک نيروي خودجوش و دروني است و تا زمـاني
که فرد فرد يک ملت خواستار توسعه و تکامل نباشند، هرگز توسعه به دسـت نخواهـد آمـد. بنـابراين
الزم است باور و اعتقاد به توسعه و آباداني در فردفرد يک ملت، به وجود آيد تـا زيربنـاي الزم بـراي
توسعه مستحکم شود. رسانههاي جمعي به لحاظ سختافزاري ميتوانند با ابالغ پيامهـاي ارزشـمند،
بر مخاطبان اثر گذاشته و با ايجاد تغييرات مطلوب، زمينه الزم براي توسعة پايدار را فـراهم کننـد. در
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مجموع به نظر ميرسد با گنجاندن موارد پيشنهاد شده در کنار ساير آثار مرتبط با موضوع، مـيتـوان
يافتههاي ارزشمندي را در اختيار نهادهاي علمي و پژوهشي قرار دهد.  
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