فصلنامه پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوهفتم /شماره ( 2پياپي  / )102تابستان 1399 /30ـ 9

Quarterly Journal of Communication Research, 2020, Vol. 27, No. 2 (102), 9-30

مطالعه الگوی برنامهسازی مطلوب در رادیو جاده با بهرهگیری از ظرفیت
فناوریهای نوین رسانهای
محمد اخگری  ،عاطفه خداداد* ،ویدا همراز

**

چکیده

رادیـو بهعنـوان اصلیتریـن رسـانه خـودرو میتوانـد بـا اطالعرسـانی ترافیکـی و
ی سـرگرمکننده و آموزشـی ،علاوه بـر توسـعه گردشـگری ،در
گردشـگری ،برنامههـا 
فرهنگسـازی و کاهـش سـوانح جـادهای ایفـای نقـش کنـد .پژوهـش حاضـر بـا هدف
گونهشناسـی رادیـو جـاده ،دسـتیابی بـه شـیوههای مطلـوب تولیـد برنامـه و شـناخت
ت رسـانههای نویـن بـرای راهانـدازی رادیو جـاده در ایران انجام شـده اسـت .این
ظرفیـ 
پژوهـش ،بر مبنای نظریه اسـتفاده و رضامندی ،همچنیـن قابلیتهای محیطی ،با روش
مطالعـه مـوردی انجـام پذیرفتـه اسـت .حجـم نمونـه را که بهصـورت هدفمنـد انتخاب
شـده 7 ،نمونـه رادیـو جـاده در مناطق مختلف جهـان (امریکا ،روسـیه ،افریقای جنوبی،
امـارات متحـده عربـی و کانـادا) در برمیگیـرد کـه بـر اسـاس مقولههـای مسـتخرج از
مطالعـات اسـنادی و مبانـی نظری مـورد تحلیل قـرار گرفتهاند .نتایج نشـان میدهد که
رادیو جاده ،دارای انواع موسـیقایی ،آموزشـی ،مجلهای و چندرسـانهای اسـت و طراحی
مطلـوب برنامـه رادیویـی ،قابلیتهـای محیطـی جـاده (جغرافیـا ،طبیعـت ،جاذبههـای
طبیعـی ،رویدادهـای فرهنگـی و اجتماعـی ،اماکـن تفریحـی) و وضعیـت ترافیکـی و
زیسـتمحیطی در ایـن زمینـه بسـیار حایـز اهمیـت اسـت .فناوریهای نوین رسـانهای
امـکان ارائـه خدمـات مکانمحـور را فراهـم سـاختهاند و بـه همیـن سـبب ،راهانـدازی
رادیـو جـاده در ایـران در راههـای اصلـی کشـور با توجـه به ظرفیـت رادیوهای اسـتانی
و بـا بهرهگیـری از ظرفیـت برنامههـای کاربـردی گوشـی هوشـمند امکانپذیـر اسـت.
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مقدمه

حملونقـل جـادهای سـهم زیـادی در اقتصـاد و زندگـی دارد چراکـه علاوه
بـر فراهـم سـاختن زمینـه تجـارت و ارتباطـات از مهمتریـن ضرورتهـای سـفر و
گردشـگری به شـمار مـیرود .گسـترش حملونقل جـادهای ،بروز حوادث و سـوانح،
همچنیـن وجـود برخـی جاذبههای گردشـگری در جادههـا ،اطالعرسـانی ،آموزش و
سـرگرمی را در حیـن سـفر ضـروری سـاخته و رادیو را بهعنـوان رسـانهای همراه ،به
یکـی از مهمتریـن ابزارهـای رسـانهای در خـودرو تبدیل کرده اسـت .از سـال 1930
کـه نخسـتین رادیوی خودرو را شـرکت موتـوروال تولید کـرد تا امروز ،انـواع مختلف
ی شـده و پیشـرفتهای فنـاوری و انقلاب
پخـش صوتـی بـرای خودروهـا طراحـ 
1
دیجیتـال ،فرصتهـای فراوانـی را در ایـن زمینـه فراهـم آورده اسـت .دب پلاس
کـه در سـال  2011جایگزیـن دب شـد ،علاوه بـر افزایـش پهنـای باند فرکانسـی و
کیفیـت مطلـوب صـدا ،امـکان اضافه کـردن متـن ،تصویـر و عناصر چندرسـانهای را
بـرای رادیـو فراهـم کـرد (کالیناشـتویبر .)6 :2012 ،2از سـال  2010بـا اسـتفاده از
اینترنـت در خـودرو کـه در اصطلاح «خـودروی دارای ارتباط» 3نام گرفـت ،امکانات
فـراوان دیگـری نیـز اضافه شـد کـه مهمترین آنهـا عبارتاند از :مسـیریابی شـهری،
موقعیتیابـی مکانـی ،نقشـه و ارسـال و دریافـت دادههـای چندرسـانهای (اخگـری،
 .)160 :1397رادیـوی پیونـدی یـا هیبریـدی ترکیبـی از فناوری پخش فرکانسـی و
4
دیجیتـال بـا پخـش اینترنتی اسـت .این فنـاوری بـا اسـتفاده از روش «دی.ان.اس»
امـکان پیونـد فناوریهـای مختلـف پخـش را بـرای رادیـو فراهـم میکنـد .گیرنـده
رادیـو پیونـدی بـه شـنونده امـکان میدهـد کـه از تصویـر ،فـراداده و چندرسـانهای
اسـتفادهکنـد تـا هر زمان که خـودرو از منطقه سـیگنال دور میشـود ،گیرنده رادیو
از طریـق اینترنـت ،ادامـه برنامه را پخـشکند .بر ایـن امکانات باید برنامـه کاربردی
گوشـی هوشـمند را نیـز افزود که همه فناوریهای پیشـین را در خـود تجمیع کرده
و اپلیکیشـن رادیویـی را در دسـترس کاربـران قرار داده اسـت.
بـا فناوریهـای نویـن رسـانهای ،امـکان اسـتفاده از رسـانه شـنیداری رادیـو در
خـودرو ،بیـش از گذشـته فراهـم شـده اسـت و بـه همیـن سـبب ،در بسـیاری از
کشـورهای جهـان ،ایسـتگاههای رادیویـی گردشـگری را تأسـیس کردهانـد (ادبـی،
 .)1391کشـورهایی مانند امریکا ،انگلسـتان ،کانادا ،افریقای جنوبی ،چین ،اسـترالیا،
سـنگاپور ،مکزیـک ،آرژانتین ،کلمبیا ،نیوزلنـد و ...از طریق این ایسـتگاهها ،به پخش
برنامههـای خبـری و گفتگومحور ،موسـیقی ،اخبـار ترافیکی و پیامهای اطالعرسـانی
3.Connected Car
4. Domain Name System

1. Digital Audio Broadcasting
2. Kleinsteuber
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میپردازنـد .بـرای مثال ،در شـهر کیـپ تاون 1افریقـای جنوبی با اسـتفاده از فناوری
جیپـیاس 2بـه گردشـگرانی کـه در حـال رانندگی در شـهر هسـتند ،دربـاره همان
منطقـه اطالعرسـانی میکننـد .این فنـاوری در کشـورهای امریکا ،مالزی ،اسـترالیا،
نیوزلنـد و کانـادا هـم بـرای رادیـوی گردشـگری مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت
(روحانی.)1394 ،
پژوهـش حاضـر بـدان سـبب ضـرورت مییابـد کـه در ایـران ،سـوانح رانندگـی
در جادههـا هـر سـاله تلفـات جانـی و خسـارات مالـی فراوانـی را موجـب میشـود.
وقـوع ایـن سـوانح دالیـل مختلفـی دارد کـه نبـود آمـوزش کافـی ،رعایـت نکـردن
قوانیـن رانندگـی و نیـز آگاه نبـودن راننـدگان از وضعیـت ترافیکـی راههـا و جادهها
از آن جملهانـد .اطالعرسـانی دربـاره ترافیـک جـادهای و فرهنگسـازی دربـاره
رانندگـی ایمـن میتوانـد در کاهـش خسـارات مؤثـر باشـد .علاوه بـر این ،بـه دلیل
وجـود برخـی جاذبههـای طبیعـی و تاریخـی در کنـار جادههـا و نیـز ارائـه خدمـات
گردشـگری و امـکان خریـد محصـوالت شـهرها و روسـتاها کـه جـاده را بـه بخشـی
مهم در گردشـگری تبدیل کرده اسـت ،کسـب اطالع دراینباره ،به همراه دسـتیابی
بـه اطالعـات و خدمـات گردشـگری متناسـب بـا هـر جـاده ،از دیگـر ضرورتهـای
وجـود رسـانهای اسـت کـه بتواند همواره در دسـترس باشـد و اطالعـات را در اختیار
راننـدگان و مسـافران قـرار دهـد .بـا وجـود تکثر و تنـوع رادیو جـاده در جهـان ،این
نوع رادیویی در ایران شـناخته شـده نیسـت ،تاکنون راهاندازی نشـده و پژوهشـی نیز
دربـاره آن صـورت نگرفتـه اسـت .بهاینترتیب ،پژوهـش حاضر ،با مطالعـه نمونههای
موفـق در دیگـر کشـورها ،در پـی آن اسـت کـه ضمـن شـناخت کارکردهـای رادیـو
جـاده ،گونههـای مختلـف و نیـز نـوع برنامهسـازی آن را تبییـن کنـد تـا بـه لحـاظ
پژوهشـی ،امـکان راهانـدازی انـواع مختلـف رادیـو جـاده را در ایـران بـا توجـه بـه
ویژگیهـای محیطـی جـاده و ظرفیتهـای فناوریهـای نو مـورد مطالعه قـرار دهد.
بهعبارتدیگـر ،ایـن پژوهـش در پـی پاسـخگویی بـه ایـن پرسـشها اسـت:
 .1شـیوههای مطلـوب برنامهسـازی در رادیـو جـاده بـا توجـه بـه قابلیتهـای
محیطـی جـاده کدامانـد؟
 .2رسـانههای نویـن چـه ظرفیتهایـی را بـرای رادیـو جـاده در تولیـد و انتشـار
فراهـم کردهانـد؟
 .3رادیـو جـاده بـا توجـه بـه کارکرد رسـانهای و قالـب برنامهسـازی چـه انواعی
دارد؟
2. Global postioning System

1. Cape town

مـطـالعــهالـگــــوی
برنامهسازی مطلوب در
رادیو جاده با بهرهگیری
از ظرفیت فناوریهای
نـویــــنرسـانـــهای
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پیشینه پژوهش

سـعادت و مظفـری ( )1388در پژوهشـی بـا عنـوان «اسـتفاده از ابزارهای نوین
ارتباطـی در حـوزه تبلیغات گردشـگری با مطالعـه موردی منطقه آزاد کیش از سـال
 »1387 -1382ضمـن تبییـن ظرفیـت رسـانههای نویـن ارتباطـی بـه ایـن نتیجـه
دسـت یافتهانـد کـه اسـتفاده از فناوریهـای نویـن میتوانـد نقشـی مهم در توسـعه
صنعت گردشـگری ایفـا کند.
روحانـی ( )1394در پژوهـش خـود قالبهـای مناسـب برنامهسـازی رادیویـی را
بـرای توسـعه صنعـت گردشـگری مـورد مطالعـه قـرار میدهد و بـه نقـش رادیو در
توسـعه گردشـگری بـا توجـه بـه ویژگیهـای ارزانـی ،در دسـترس بـودن ،سـهولت
اسـتفاده ،دامنه انتشـار وسـیع ،سـرعت و دقـت در انتقـال اطالعات و قـدرت تخیل،
تبییـن کرده اسـت.
کروبـی ( )1390در پژوهشـی بـا عنـوان «رسـانههای ارتباطجمعـی و انتخـاب
مقصـد گردشـگری» نشـان داده اسـت کـه رسـانهها و منابـع اطالعاتـی در انتخـاب
مقصـد گردشـگری مؤثرنـد و پوشـش رسـانهها و منابـع اطالعاتـی تأثیر معنـاداری،
شـکلگیری تصویـر ذهنـی مقصـد دارد.
هـازارد 1و همـکاران ( )2014در پژوهشـی بـا عنـوان «طراحـی موسـیقی متـن
مبتنـی بـر مـکان» به این نتیجـه دسـت یافتهاند که موسـیقی متن میتوانـد تجربه
متفاوتـی از دیـدار یـک محیـط در ذهن مـا بگذارد .موسـیقی متن مبتنـی بر مکانی
ی اسـت که بـا توجه به سـاختار محیط سـاخته میشـود و در
خـاص ،نوعـی موسـیق 
محیطهـای مختلـف ،احساسـات و هیجاناتـی را مطابـق با همان محیط یـا اثر هنری
بـرای بازدیدکننده ایجـاد میکند.
ت رسـانههای
مـرور پیشـینه پژوهـش حاکـی از آن اسـت کـه موضـوع ظرفیـ 
جمعی و شـنیداری در حوزه گردشـگری بیشـتر مورد توجه پژوهشـگران بوده اسـت
و نتایـج بـه دسـت آمـده بر نقـش مؤثر و کارکـرد مثبت رسـانهها در توسـعه صنعت
گردشـگری تأکیـد دارد .در پژوهشهـای خارجـی نیـز نسـبت میـان قابلیتهـای
محیطـی و تولیـد رسـانهای ـ بهطـور خـاص موسـیقی ـ مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه
اسـت .در مطالعه پیشـینه ،پژوهش مسـتقلی که بهطور مسـتقیم با موضوع پژوهش
حاضـر مرتبـط باشـد ،یافـت نشـد .نتایـج پژوهشهـای پیشـین نیـز کـه بهطـور
غیرمسـتقیم ،بـا موضـوع پژوهش حاضر ارتبـاط مییابند ،بهنوعی ،مؤید نقش رسـانه
در اطالعرسـانی گردشـگری و اهمیـت قابلیتهـای محیطـی در طراحـی برنامهانـد.
1. Hazzard
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بـر مبنـای همیـن یافتههـا ،پژوهـش کاربردی حاضـر بـا روش علمی ،موضـوع رادیو
جـاده را بهطـور مسـتقل و بـا هـدف تبییـن شـیوههای برنامهسـازی در تناسـب بـا
قابلیتهـای محیطـی ،گونهشناسـی و کارکـرد مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت.

چارچوب نظری پژوهش

نظریـه اسـتفاده و رضامنـدی :نظریـه اسـتفاده و رضامنـدی نیازهـای فـردی را
مدنظـر قـرار میدهـد .بـر مبنـای ایـن نظریـه ،اسـتفاده از رسـانه بـه رضایـت ،نیاز،
آرزو یـا انگیزههـای مخاطبـان بسـتگی دارد .انتخاب رسـانه و محتوا ،عمومـاً فعالیتی
عقالنـی و معطـوف بـه اهـداف و خرسـندیهای خاص اسـت ،پـس مخاطبـان فعال
هسـتند .بـرآورده سـاختن نیازهای مخاطبـان رضایتمنـدی آنان را موجب میشـود.
در مـدل کاتـز 1و همکاران ( )1 ،)1999سرچشـمههای اجتماعی و روانشـناختی )2
نیازهایـی کـه  )3انتظـارات خـاص از  )4رسـانههای جمعـی را بـه وجـود میآورنـد،
منجـر بـه  )5قـرار گرفتن مخاطبان در معرض رسـانهها میشـوند و این سـرانجام به
 )6بـرآورده شـدن نیازها و  )7دیگـر تبعات میانجامد (مککیـن ،ترجمه منتظرقائم،
 .)105 :1385مهمتریـن دالیـل مخاطبـان بـرای اسـتفاده از رسـانه ،نیـاز بـه تفریح
و سـرگرمی ،نیازهـای اطالعاتـی و شـناختی ،نیازهـای اجتماعـی ـ هویتـی و گفتگو
بـا دیگـران اسـت .رادیـو جـاده بهعنـوان رسـانهای کـه در مسـیر جاده در دسـترس
مخاطـب قـرار دارد ،بـر اسـاس نظریـه اسـتفاده و رضامنـدی ،نیازهـای اطالعاتـی،
شـناختی و سـرگرمی مسـافران را فراهـم میکند .هوسـوکاوا 2خـودرو را خانه دوم یا
خانـه در حـال حرکت انسـان در زندگی شـهری میداند .به نظر او زمانـی که راننده،
خـودرو و رادیـوی آن را روش میکنـد ،ذهناش به دو بخش تقسـیم میشـود :بخش
اجتماعـی و بخـش فـردی .خـودرو فضایـی اسـت بیـن زندگـی فـردی و اجتماعـی
( .)165 :1984رادیـوی خـودرو بهعنـوان رسـانه متحـرک از امکانـات دیگـری نیـز
بهـره میگیـرد .خـودروی متصـل بـه اینترنت ،وضعیـت مکانی هـر خودرو را نشـان
میدهـد و رادیوهـای هیبریـدی امکان دریافت اطالعات متناسـب بـا موقعیت مکانی
را بـرای راننـدگان و مسـافران فراهـم میکننـد .جیپـیاس ،موقعیـت مکانـی کاربر
را مشـخص میکنـد و سـپس محتـوای متناسـب بـا محـل از سـرور 3با وایفـای 4به
گوشـی تلفـن همـراه یا هر دسـتگاه دریافتکننـده دیگری که فـرد در اختیـار دارد،
مخابره میشـود.
5
نظریـه قابلیـت محیطـی (افردونـس) :نظریه قابلیـت محیط یا افردونس توسـط
5. Affrodance

3. Server
4. Wifi

1. Katz
2. Hosokawa
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گیبسـون 1در سـالهای  1977تا  1979مطرح شـده اسـت (باقری طالقانی.)1393 ،
ایـن نظریـه بـه رابطه میان محیـط و جاندار و ادراکـی که جانـداران از محیط اطراف
حاصـل میکننـد ،میپـردازد .منظـور از افردونـس آن اسـت کـه محیط چـه چیزی
بـه جانـدار ارائـه میکنـد و چـه کارکـردی بـرای جانـدار دارد و چـه در دسـترس او
افردونس هـر چیزی
قـرار میدهـد ،چـه خـوب و چـه بـد (گیبسـون.)137 :1982 ،
ِ
ترکیبـی خـاص از ویژگیهـای جنس و سـطح ارتباطی آن اسـت .پیکربندی کالبدی
یـک شـیء یـا مکان ،رفتاری اسـت کـه آن را برای یـک فعالیت خاص قابل اسـتفاده
میسـازد .گیبســون محیــط و بـوم را پایـه و اســاس تمامــی دادهها میدانــد .او
معتقــد است کـه دادههـای محیطــی بهگونهای مسـتقیم و بـدون نیـاز بـه نیـروی
پــردازش مغــز آدمـی از طریـق انـوار محیطی و بهوسیله حواس آدمـی کـه بهمثابه
یک نظــام (سیســتم) عمل میکننـد ،دریافـت میشــوند (حاتمی.)1395 ،
نظریـه افردونـس در معمـاری و شهرسـازی بـرای طراحی محیطِ سـاخته شـده
بـهکار مـیرود (نقدبیشـی و همـکاران )75-84 :1395 ،همچنانکـه در طراحـی
صنعتـی ،بـه متغیرهـای محیـط و عملکـرد کاربر بـر مبنای روانشناسـی اشـیا برای
طراحـی محصول پرداخته میشـود (باقـری طالقانـی .)55-64 :1393 ،کاربرد نظریه
افردونس در گردشـگری ،اسـتفاده از آن را به موضوع رادیو جاده نزدیکتر میسـازد
(باکلـی 2و آخوندقلـی .)2019 ،نظریـه افردونـس ازایـنرو ،بـا موضـوع رادیـو جـاده
تناسـب پیـدا میکنـد کـه جـاده بهعنـوان یک محیـط ،افردونـس ویژه خـود را دارد
و شـنونده رادیـو در جـاده ،از اشـیا ،مناظر و شـرایط ،قابلیت محیطی آن را برداشـت
میکنـد .در روانشناسـی محیطـی کـه بـه مطالعـه دربـاره کنـش انسـان بـا محیط
پیرامونـش میپـردازد ،محیـط در معنـای گسـترده ،محیـط طبیعـی ،زمینههـای
اجتماعـی و محیـط مصنـوع را در برمیگیـرد امـا در معمـاری ،از محیـط بهعنـوان
«قـرارگاه رفتـاری» یاد میشـود کـه دارای اجزایی ماننـد فعالیت قابل تکـرار (الگوی
جـاری رفتـار) ،طـرح خاصـی از محیـط (محیـط کالبـدی) و رابطـهای سـازگار بین
ایـن دو و دوره زمانـی خـاص هسـت (حاتمـی .)1395 ،سـطوح شـشگانه محیط از
منظر دیدگاه بومشـناختی گیبسـون شامل سـطوح سودمندی (متناسـب با کاربرد)،
ابـزاری (دارای کاربـرد) ،عاطفـی (ارتبـاط عاطفـی و درونـی) ،ایسـتایی (اسـتحکام)،
نشـانهای و نمـادی (تداعیکننـده مفهومـی دیگـر) اسـت (حاتمـی .)1395 ،برنامـه
رادیـو جـاده ،محصولـی اسـت کـه برای محیـط خاصـی مانند جـاده تولید میشـود
و نظریـه
افردونـس درک شـده آنگونـه کـه کالود نورمـن 3مطـرح میکنـد ،کارایی
ِ
3 . Claude norman

1. Gibson
2. Buckly
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مییابـد .افردونـس درک شـده بـه ادراک کاربـر بسـتگی دارد و از همیـن رو ،نظریـه
نورمـن متفـاوت از نظریـه گیبسـون و عبـارت از قابلیتهـا و عملکردهایی اسـت که
کاربـر در مواجهـه بـا یـک محصـول ،امکانپذیـری آنهـا را درک میکنـد (باقـری
طالقانـی .)55-64 :1393 ،بـر همیـن اسـاس در طراحـی کاربر محـور محصول باید
پاسـخ مناسـبی بـرای نیـاز کاربـر باشـد .هرگاه جـاده بهعنـوان قـرارگاه رفتـاری در
نظـر گرفتـه شـود ،میتـوان گفـت؛ رفتوآمـد کـه بهعنـوان فعالیتـی قابل تکـرار در
آن جریـان دارد ،متناسـب بـا جغرافیـا و بـوم هر منطقـه ،دارای طرحی خاص اسـت
و بیـن ایـن دو رابطـه سـازگاری وجـود دارد .سـفر در جاده بـرای هر مسـافر در یک
دوره زمانـی خـاص صـورت میگیـرد و نمادهـا و جاذبههای جاده با مسـافران ارتباط
عاطفـی و روانـی برقـرار میکنند.
 .1مدل نظری پژوهش

1. Theoretical Model of Research
رادیو  +جاده
Road + Radio
استفاده و رضامندی

قابلیت محیطی

Uses and Gratification

Affordance

نیاز به اطالعات

قرارگاه رفتاری

Need for Information
نیاز به آموزش

Setting - Behavior
تناسب با بوم

Need for Learning

Envirinmental Fit

نیازهای اجتماعی و سرگرمی

دارای سطوح عاطفی
نمادی و سودمندی

Need for social interaction
and entertainment

Emotional levels of efficiency
and symbolism
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روششناسی پژوهش

پژوهـش بـا روش مطالعـه مـوردی انجـام شـده اسـت .هـدف کلـی در مطالعات
مـوردی ،مشـاهده تفصیلـی ابعاد مورد مطالعه و تفسـیر مشـاهدهها از دیدگاه کلنگر
است.
بـه همیـن سـبب ،مطالعـه مـوردی با تأکیـد بـر فرایندهـا و درک و تفسـیر آنها
صـورت میگیـرد« .مـورد» چنـان انتخـاب میشـود کـه نمایانکننـده وضعیـت یـا
حالـت کلـی تحـت مطالعه باشـد (بـازرگان و مـرادی .)48 :1374 ،هـدف از پژوهش
حاضـر ،تبییـن انـواع رادیـو جـاده و گونههـای برنامهسـازی در آن بـوده اسـت ،بـه
همیـن دلیـل ،جامعـه آمـاری ،گونههـای مختلـف رادیو جـاده را در مناطـق مختلف
جغرافیـای جهـان در برگرفتـه و حجـم نمونـه بهصـورت هدفمنـد بـر مبنـای نـوع
رادیـو ،منطقـه جغرافیایـی و قالـب برنامه از آن میان انتخاب شـده اسـت .با بررسـی
رادیـو جادههـای مختلـف و گسـتره برنامهسـازی آنها  35برنامـه از برنامههـای رادیو
جـاده در کانـادا ،امریـکا ،روسـیه ،افریقـای جنوبـی و امـارات متحده عربـی ،بهعنوان
نمونـه ،انتخـاب و تحلیل شـده اسـت.
جدول  .1حجم نمونه پژوهش

Table 1. Sample Size of Research

رادیو
Radio

کشور
Country

مکان جغرافیایی
Geographical Location

American road radio

امریکا

جادههای لسآنجلس در کالیفرنیا

American road radio station

امریکا

لسآنجلس

The Platinum Road

افریقای
جنوبی

در بزرگراههای  N1و N4
از مرز بوتسوانا تا مرز موزامبیک

Oрел DОРОЖHОЕ РАдио

روسیه

در بزرگراههای شهر اوریول روسیه

road.radio.usa

امریکا

اجرا در کالجهای پنسیلوانیا ،جنوب
نیویورک و شمال مریلند

Road trip radio

کانادا

جادههای بینشهری کانادا

Highway Gallery
radio - Louvre Abu Dhabi

ابوظبی

بزرگراههای A11شیخ زاید بین شهر
دبی تا ابوظبی

گـردآوری دادههـا با چند شـیوه مطالعه اسـنادی ،مشـاهده مسـتقیم و همچنین
مصاحبـه و تجزیهوتحلیـل دادهها ،در سـه سـطح طبقهبندی با توجه بـه معیار خاص
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(برنامهسـازی رادیویـی) ،تفسـیر و تعبیـر اطالعـات مربـوط بـه دادههـا و تحلیلهای
مرتبـط با پرسـشهای پژوهـش انجام پذیرفته اسـت.

یافتههای پژوهش

طبـق مطالعـات صـورتگرفتـه ،رادیـو جـاده ،ایسـتگاهی رادیویـی اسـت که به
پخـش برنامـ ه بـا هـدف کاهـش ترافیـک ،جلوگیـری از تصادفـات جـادهای و ارائـه
اطالعـات گردشـگری در جاده میپـردازد .برای تبییـن انواع قالبهای برنامهسـازی،
مقـوالت جـدول  2مـورد تحلیـل قـرار گرفتهاند:
جدول  .2مقولهها و زیر مقولهها

Table 2. Category and Subcategory
زیرمقوله
Subcategory

مقوله
Category
بخش برنامه موسیقی

خبر

گفتار

پیام

قالب

مستند

مجله

نمایش

مسابقه

نوع
اطالعات

مسیر

ترافیک

گردشگری

کارکرد

آموزش

اطالعات

سرگرمی

نوع اجرا

زنده

تولیدی

سبک رادیو

همراه

تمرکزی

مصاحبه کارشناس
فیچر

نظرخواهی

مینی فیچر

محیط امکانات

مطالعـه و تحلیـل حجـم نمونـه نشـان میدهـد؛ رادیو جاده دارای سـه نـوع کارکرد
اطالعرسـانی ،سـرگرمی و آمـوزش اسـت کـه از ایـن میـان ،اطالعرسـانی و سـرگرمی،
حجـم بیشـتری از برنامههـا را بـه خـود اختصـاص میدهنـد .رادیـو جـاده امریـکا 1در
برنامـه کاربـردی (اپلیکیشـن) خـود موسـیقی و بـازی ارائـه میکند.
ایـن رادیـو ،سـرگرمی را در سـفر مخاطبـان هـدف قـرار داده اسـت؛ اما رادیـو جاده
پالتینـوم در افریقـای جنوبـی که از سـال  2014شـروع بـه کار کرده ،هم اطالعرسـانی
میکنـد و هـم برنامههـای سـرگرمکننده دارد .ایـن رادیو ،علاوه بر راهنمایی مسـافران
در طول مسـیر ،برای سـرگرمی آنان از قالب داسـتان اسـتفاده میکند و داسـتانها نیز
ت سـفرهای جادهای هسـتند.
در اغلـب موارد ،روای 
علاوه بـر این ،اطالعات جـادهای و ترافیکی را بهصورت برخط در اختیار شـنوندگان
1. American Road Radio

مـطـالعــهالـگــــوی
برنامهسازی مطلوب در
رادیو جاده با بهرهگیری
از ظرفیت فناوریهای
نـویــــنرسـانـــهای

18
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستوهـفـتـم،
ســال 
شمـاره ( 2پياپي ،)102
تــابـستـــــان 1399

قـرار میدهـد .رادیـو جاده روسـیه ،بهصـورت نوعـی پورتال ،علاوه بر پخـش اطالعات،
موسـیقی و سـرگرمی ،ایـن فرصـت را برای شـنوندگان فراهم مـیآورد که بـه رادیوهای
محلـی یـا تخصصی در مسـیر جاده دسترسـی پیدا کنند .ایـن رادیو ،گنجینـهای زیادی
از موسـیقیهای مختلـف دارد کـه شـنوندگان میتواننـد موسـیقی مورد نظر خـود را از
میـان آن پیـدا کنند .رادیو جاده ایسـتگاهی امریکا ،1ایسـتگاهی رادیویی اسـت که صرفاً
کارکـرد آموزشـی دارد .در میـان حجـم نمونه مـورد مطالعه ،رادیو سـفر جـادهای کانادا
از انـواع دیگـر کاملتـر اسـت .برنامههـای ایـن رادیو نیـز هر سـه رویکرد اطالعرسـانی،
سـرگرمی و آموزشـی را در نظـر دارنـد .نمـودار  1رویکردهای برنامهای رادیـو جاده را در
حجـم نمونه نشـان میدهد.
نمودار  .1نوع کارکرد رادیو جاده

Figure 1. Type of road radio function
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اطالع رسانی INFORMATION

سرگرمی ENTERTAINMENT

آموزش TRAINUNG

مطالعـه تحلیـل حجـم نمونـه پژوهـش حاکـی از آن اسـت کـه رادیوهـای جاده
بـه لحـاظ سـبک برنامهسـازی ،رادیـوی همـراه محسـوب میشـوند .در این سـبک،
شـنونده بـرای درک مطلـب ،نیـاز به تمرکز نـدارد و در حیـن انجام دیگـر فعالیتها
بـه رادیـو گـوش میدهـد (الروش و بـوخ هلتـس ،ترجمـه اخگـری.)45 :1387 ،
ازآنجاکـه ایـن برنامههـا بـرای پخـش در مسـافرتها در نظـر گرفتهشـدهاند و جنبه
سـرگرمی و اطالعرسـانی دارنـد ،سـبک همـراه را انتخـاب کردهانـد.
1. American Road Radio Station
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در رادیـو جـاده ،انـواع بخشهـای برنامهای بهتناسـب محیـط کاربـرد دارند ،اما
موسـیقی و پـسازآن خبـر ،پیامهـای آموزشـی و آگهی خدمـات عمومـی ،برخوردار
از بیشـترین فراوانـی هسـتند .در میـان قالبهـای برنامهسـازی نیـز قالـب مجلـهای
بیشـترین فراوانی را دارد .در برنامههای رادیو جاده ،کمتر از ضرباهنگ کند اسـتفاده
میکننـد تـا مخاطـب دچـار خسـتگی نشـود ،همچنیـن اطالعرسـانی گردشـگری
بیشـترین فراوانـی را دارد و پـسازآن ،ارائه اطالعات جـادهای ،ترافیک ،محیط اطراف
و امکانـات جـاده ،موضوعاتـی هسـتند کـه رادیو جـاده به آنها میپـردازد.
نمودار  .2میزان فراوانی نوع اطالعات

Figure 2. Frequency of information type
اطالعات جادهای

ترافیک

امکانات جادهای

گردشگری

گونهشناسی رادیو جاده

ک و قالب
بـر اسـاس تحلیـل حجـم نمونـه ،رادیو جـاده را میتوان بـه لحاظ سـب 
برنامهسـازی به  4دسـته تقسـیم کرد:
 .1رادیو جاده موسیقایی
در ایـن نـوع از رادیوهـا صرفـاً موسـیقی پخـش میشـود؛ اینگونـه نیـز بـه سـه
زیرشـاخه قابل تقسـیم اسـت:
الـف .پخـش موسـیقی بـه انتخـاب رادیـو :در این نـوع از رادیـو جـاده کنداکتور
پخـش موسـیقی را تهیهکننـدگان ،متناسـب با وضعیت جـاده و برای زمان مناسـب
تنظیـم میکنند.
ب .موسـیقی ـ سـرگرمی :در اینگونـه رادیویـی ،در کنـار موسـیقی ،امکانـات
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سـرگرمی نیـز ارائـه میشـود .سـرگرمی در خـودرو البته بـرای دیگر مسـافران ،غیر
از راننـده خـودرو ،از امکاناتـی اسـت کـه در خودروهـای جدید نصـب میکنند .برای
مثـال ،در رادیـو جـاده امریـکا علاوه بـر پخش موسـیقی ،بـازی رایانهای نیـز عرضه
شـده است.
ج .آرشـیو موسـیقی (انتخـاب آزادانـه سـبک موسـیقی و برنامـه بـه سـلیقه
مخاطـب) :رادیـو جـاده روسـیه «عقـاب جـاده» در بخـش ویـژه خـود ،یـک شـبکه
رادیویـی موسـیقی دارد کـه بـه کاربر امـکان میدهـد در بخش «انتخاب موسـیقی»
بـر اسـاس «نوع موسـیقی» آثـار مختلف را بشـنود .در ایـن رادیو ،امکان جسـتجوی
دیگـر انـواع رادیوهای خبـری ،تخصصی ،گفتگو ،محلی و  ...نیز وجـود دارد و هرکس
متناسـب بـا سـلیقه خـود میتوانـد هرکـدام از ایـن ایسـتگاهها را انتخـاب کند.
 .2گونه مجلهای
در ایـن نـوع رادیـو ،از قالـب برنامـهای مجله بـرای همراهی با مخاطـب در جاده
اسـتفاده میکننـد .اینگونـه نیـز خـود بـه دو زیرگروه تقسـیمبندی میشـود:
الـف) مجلـه سـرگرمی ،تاریخـی و اطالعرسـانی :رادیو جـاده پالتینیـوم 1که در
افریقـای جنوبـی در سـال  2014راهانـدازی شـد ،در بزرگراههـای  N1و  N4از مـرز
بوتسـوانا تـا مـرز موزامبیـک بـه هـزاران راننده در حیـن سـفر ،درباره شـرایط جاده
و ترافیـک مسـیر اطالعرسـانی میکنـد و در ضمـن آن ،داسـتانهایی را بـر اسـاس
وقایـع تاریخـی آن مناطـق ،در قالبـی سـرگرمکننده ارائـه میدهـد.
ب) مجلـه رادیویـی بـا مشـارکت شـنوندگان :رادیـو جـاده کانـادا کـه بهصـورت
اینترنتـی ،از طریـق وبسـایت و شـبکه اجتماعـی صدامحـور سـاوند کالود قابـل
شـنیدن اسـت ،از سـاختار مجلـه بهـره میبـرد .ایـن رادیـو در بخشهـای مختلـف،
مخاطـب را بـا خود همراه میسـازد و با اسـتفاده از رسـانههای نوین ماننـد اینترنت،
از طریـق صفحـه اینسـتاگرام ،فیسبـوک و رایانامـه ،مـردم را در سـاخت برنامـه
مشـارکت میدهـد و بـا الهـام گرفتـن از اطالعـات و خاطـرات آنها به سـاخت برنامه
میپـردازد.

1. The Platinum Road Radio
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 .3رادیو جاده آموزشی
ایـن نـوع از رادیـو کـه بیشـتر مخاطبـان آن جوانـان و نوجوانـان هسـتند ،بـه
آمـوزش اصـول ایمنـی در رانندگـی از طریـق برنامههـای مختلـف میپـردازد .رادیو
جـاده یـو .اس.آ 1بـه شـکلی متفـاوت از دیگـر مـوارد یـاد شـده در ایـن پژوهـش
فعالیـت میکنـد .ایـن رادیـو بـا راهبـرد آمـوزش و آگاهـی بخشـی بـه دانشـجویان
و دانشآمـوزان امریکایـی شـروع بـه کارکـرده و هـدف آن ،کاهـش یـا پیشـگیری از
مصـرف الـکل و تصادفـات جـادهای ناشـی از رانندگـی دانشـجویان یـا دانشآمـوزان
بـدون گواهینامـه بـوده اسـت .رادیـو یـو.اس.آ هـر بـار بـرای سـاخت برنامه خـود به
یـک مدرسـه یـا کالـج مـیرود و در سـالن اجتماعـات آن به اجـرای زنده موسـیقی
و نمایـش میپـردازد .در ایـن برنامههـا بـا اسـتفاده از مضامیـن مربـوط بـه حـوادث
جـادهای سـعی میشـود به دانشآمـوزان در خصوص اثرات مشـروبات الکلی هشـدار
داده شـود .ایـن برنامههـا پخـش همگانـی ندارنـد و هر بـار از رادیوی مدرسـهای که
برنامـه در آن اجـرا میشـود ،پخـش میشـوند.
 .4رادیو جاده چندرسانهای
ایـن نـوع رادیـو از عناصـر صوتـیـ تصویـری بهـره میگیـرد و هـدف آن ،ارائـه
اطالعـات فرهنگـی بـه مخاطـب و همچنیـن حفـظ ایمنـی در رانندگـی اسـت .در
امـارات متحـده عربـی ،از ترکیـب جلوههـای بصـری و صوتـی در جاده بـرای پخش
از رادیـوی خـودرو اسـتفاده میشـود .مـوزه لـوور ابوظبـی بـا همـکاری رادیـوی این
کشـور ،نوعـی گالری جـادهای ایجاد کرده اسـت چنانکه نمایشـگرهای بـزرگ کنار
جـاده ،تصاویـری از آثـار تاریخـی و هنـری ایـن مـوزه را در مسـیر جـاده ابوظبـی تا
دبـی نمایـش میدهنـد .هنـگام عبـور از کنار هـر تابلو ،رادیـوی خودرو بـه مدت 30
ثانیـه دربـاره آن اثـر هنـری توضیح میدهد .برای شـنیدن محتـوا ،راننـدگان باید با
سـرعت تعیین شـده رانندگـی کنند.
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نمودار  .3گونههای مختلف رادیو جاده به تفکیک فراوانی

Figure 3. Different types of road radio in abundance
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برنامهسازی رادیو جاده متناسب با قابلیتهای محیطی

مطالعـه حجـم نمونـه نشـان میدهد کـه قابلیتهـای محیطی بر مبنـای نظریه
افردونـس در طراحـی برنامـه رادیویـی بـرای جـاده اهمیـت مییابند .یکـی از موارد
حجـم نمونـه ،رادیو جاده کاناداسـت کـه برنامههای آن متناسـب بـا قابلیت محیطی
جـاده تولیـد میشـوند .ایـن جـاده از ایالتهـای مختلف میگـذرد و رادیو در مسـیر
هـر ایالـت ،متناسـب با منطقـه جغرافیایـی ،برنامههای خـاص آن منطقـه را تولید و
پخـش میکند.
منطقه  :1ساسکاچوان
ایالـت ساسـکاچوان کانـادا جـزء ایالتهـای چهارفصل محسـوب میشـود .از نظر
جغرافیایـی ،ایـن ایالت در منطقه سرسـبز کانادا قـرار دارد و آمار سـوانح در جادههای
آن بسـیار زیـاد اسـت .بـا توجه بـه ویژگیهـای محیطـی جـاد ه و آبوهـوای پاییزی
آنکـه بـا طوفانهای شـدید همـراه اسـت ،در زیر صـدای بخشهای اطالعرسـانی ،از
افکتهـای بـاد و طوفان اسـتفادهمیشـود .بافت موسـیقی برنامه را بـه دلیل موقعیت
ایالـت کـه هـم شـهری و هـم خلـوت اسـت ،موسـیقیهای امـروزی و گاه تلفیقـی
(سـنتی کانـادا  +موسـیقی مـدرن) با فضایـی خلوت شـکل میدهد تـا نمایشدهنده
موقعیـت ایالـت ساسـکاچوان باشـد .بـه دلیل سـوانح جادهای بسـیار در ایـن منطقه،
هشـدارهای مربـوط به رعایـت قوانین رانندگـی ،بهصورت مسـتقیم در گفتار مجریان
برنامـه و یـا بهصـورت غیرمسـتقیم ،در قالـب نمایـش یـا گزارش پخش میشـود.
1

1. Saskatchewan
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منطقه  :2مانیتوبا
دارای آبوهـوای قـارهای و از شـمال تـا جنـوب ،متفـاوت اسـت .به دلیـل ارتفاع
کـم زمیـن ،گسـتردگی سـطوح و دوری از آب اقیانوسها ،در ژانویه و فوریه سـرمای
زیـادی دارد .در تابسـتان هـوای گـرم خلیـج مکزیـک بعـد از عبـور از امریـکا وارد
مانیتوبـا میشـود کـه در بعضـی مواقع بـا رطوبت زیاد همراه اسـت .جنـوب مانیتوبا،
تابسـتان گرم و طوالنی و زمسـتانهای سـرد دارد 48 .درصد سـطح آن نیز پوشـیده
از جنگلـی بـا درختهـای کاج ،صنوبر و سـدر اسـت .بـه دلیل موقعیـت جنگلی ،این
ایالـت زیسـتگاه حیوانـات زیبایـی مانند خرس سـفید ،گـوزن و گـرگ در پارکهای
طبیعـی و ملی شـده اسـت .همچنیـن تنوع  145گونـ ه از پرندگان ،ماننـد انواع جغد
را در خـود جـای داده اسـت .دریاچه مانیتوبـا دارای انواعی از گونههای قزلآال اسـت.
بـه دلیـل بافـت زیسـتمحیطی این منطقـه ،نمایشهـای رادیویـی بیشـتر در قالب
«نمایـش از زبـان حیوانـات» ارائه میشـوند و مشـکالت حیوانـات و نیازهـای آنها را
ح میکننـد .آگهیهـای زیسـتمحیطی و هشـدار نسـبت به
از زبـان خودشـان مطـر 
عبـور حیوانـات در جـاده از بخشهـای پرتکـرار در ایـن رادیـو اسـت .اطالعرسـانی
دربـاره جشـنوارهها و مسـابقات در حـال اجـرا در محیطهـای اطـراف جـاده نیـز از
دیگـر بخشهـای برنامـهای اسـت .بـا توجه بـه بافت محیطـی ،از افکتهـای جنگل،
دریاچـه یـا صـدای حیوانـات اسـتفاده میشـود و موسـیقیهای پسزمینـه بـا توجه
بـه محیط حالـت الکترونیک و فانتـزی دارد.
1

منطقه  :3جزیره پرنس ادوارد
ایـن اسـتان دارای چهارفصـل اسـت و بهـار آن بهطورمعمول ،دیرتر فرامیرسـد.
ن معتـدل و زمسـتانی طوالنی و سـرد دارد .این جزیره ،محـل ضبط فیلمها و
تابسـتا 
سـریالهای مختلف اسـت و افسـانههای بسـیاری دربـاره آن وجـود دارد .برنامههای
رادیـو جـاده از این ویژگی ،اسـتفاده و درباره افسـانهها صحبت میکننـد .این منطقه
جـادهای ایمـن دارد و بـه همین سـبب هشـدارهای رانندگـی در برنامه بسـیار اندک
اسـت امـا ازآنجاکـه زیسـتگاه روباههـای قرمز محسـوب میشـود ،هشـدار نسـبت به
ت صـدای سـاحل و دریـا به
تـردد حیوانـات در جـاده از رادیـو پخـش میشـود .افکـ 
گـوش میرسـد و درونمایـه موسـیقی و افکتهـا ،حالتـی رؤیاگونه و داسـتانی دارد.
2

1. Manitoba
2. Prince Edward Island
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رادیو جاده با بهرهگیری
از ظرفیت فناوریهای
نـویــــنرسـانـــهای
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منطقه  :4آلبرتا
دارای آبوهـوای خشـک قـارهای اسـت؛ بـا تابسـتان گـرم و زمسـتان سـرد.
طبیعتـی زیبا دارد و سـرزمین رزهای وحشـی اسـت .گـزارش درباره رزهای وحشـی
و پخـش نمایـش دربـاره قطـع درختـان ،ازجملـه برنامههـای رادیـو جـاده در ایـن
منطقـه اسـت .رونـد برنامـه به نسـبت برنامههای قبل سـریعتر اسـت ،چراکه زندگی
در ایـن منطقـه ضرباهنگـی تنـد دارد و به لحاظ اقتصـادی از پیشـرفتهترین ایالتها
بـه شـمار مـیرود .سـبک موسـیقی انتخابی بـرای این منطقـه ،کانتری و جاز اسـت.
دشـواری سـفر در ایـن جـاده در فصل زمسـتان ،ازجمله هشـدارهای این رادیوسـت
زیـرا آلبرتـا در زمسـتان سـرمای کشـندهای دارد و همراه داشـتن وسـایل الزم برای
سـفرهای سـخت زمسـتانی ضروری است.
1

منطقه  :5کبک
ن که جمعیت بسـیاری را در خـود جـایداده ،آبوهوای
نـوار جنوبـی ایـن اسـتا 
معتـدل دارد .زبـان غالـب در کبک ،زبان فرانسـوی اسـت و به همین سـبب ،برنامه با
سلام و احوالپرسـی به زبان فرانسـوی آغاز میشـود .اطالعرسـانی درباره رویدادهای
محلـی ازجملـه بخشهـای برنامـهای رادیو در این منطقه اسـت .انتخاب مسـیر بهتر
بـا پخـش نمایشـی توضیـح داده میشـود کـه در آن ،زوجـی جـوان دربـاره انتخاب
کوتاهتریـن و ایمنتریـن مسـیر بـا یکدیگـر صحبت میکننـد .روند برنامه نسـبت به
منطقـه آلبرتـا کندتر اسـت و موسـیقیهای انتخابی از سـبک راک هسـتند؛ سـبکی
کـه میتوانـد بـه سـبب برگـزاری مسـابقات مختلـف در ایـن منطقـه القـای شـور و
هیجـان کنند.
2

منطقه  :6یوکان
اسـتان کوچـک و منحصربهفـرد یوکان در غرب کانـادا قرار دارد .یـوکان به دلیل
برخـورداری از منابـع غنـی طبیعـی ،نقشـی مهـم اقتصـاد ایـن منطقه ایفـا میکند.
آبوهـوای سـرد و برفـی یـوکان ،ایـن اسـتان را بـا جاذبههـای گردشـگری فـراوان
بـه مرکـز بازیهـا و جشـنوارههای زمسـتانی تبدیـل کـرده اسـت .پخش گـزارش از
بازیهـای زمسـتانی ،مصاحبـه با شـاغالن اسـتان بهویـژه معدنچیـان و معرفی منابع
طبیعـی ،ازجملـه برنامههـای رادیـو جـاده در ایـن منطقـه اسـت .بـه سـبب وجـود
ی فیلمهای وسـترن و مرموز
معـادن مختلـف و محیـط مرمـوز آن ،از سـبک موسـیق 
3

3. Yukon

1. Alberta
2. Québec

25
اسـتفاد ه میشـود .رونـد برنامـه تقریبـاً تنـد اسـت امـا از ایـن لحاظ بـه برنامـه آبرتا
نمیرسـد.
منطقه  :7نیوبرانزویک
آبوهـوا در اغلـب نقـاط نیوبرانزویـک معتـدل اسـت .بـارش برف طی زمسـتان
امـری عـادی به شـمار مـیرود .گـزارش درباره وضعیت جـاده و بیان تجربیات سـفر،
ازجملـه برنامههـای رادیـو جـاده در ایـن منطقـه محسـوب میشـود .موسـیقیهای
مورد اسـتفاده ،بیشـتر سـبک کالسـیک و جـاز دارنـد .سـبک برنامه نیـز متنوعتر و
غیرقابلپیشبینیتـر از برنامههـای دیگـر و متأثـر از قابلیـت محیطـی منطقه اسـت
زیـرا سرشـار از ماجراهـای غیرقابلپیشبینی اسـت .برنامـه ضرباهنگی بسـیار تند و
خوشایند دارد.
1

منطقه  :8انتاریو
آبوهـوای اُنتاریـو در مناطـق مختلف ایالت متفاوت اسـت و از آبوهوای متأثر از
قطـب در شـمالیترین ناحیـه تا آبوهـوای مرطوب و معتدل قـارهای در جنوب را در
برمیگیـرد .ایـن اسـتان مقـر جشـنوارههای غذایی معروف اسـت و به همین سـبب،
تهیـه گـزارش از ایـن جشـنوارهها ازجملـه برنامههـای رادیـو جـاده در ایـن منطقـه
اسـت .سـبک برنامـه منظـم ،دارای ضرباهنگـی تند و همـراه با موسـیقیهای فاصله
مـدرن اسـت کـه حکایت از شـرایط شـهری ایـن منطقـه دارد .افکتهـای مربوط به
غـذا خـوردن در ایـن برنامـه زیاد شـنیده میشـود امـا هیچگونه هشـدار جـادهای به
گوش نمیرسـد.
2

منطقه  :9نواسکوشیا
بخـش اصلـی شـبهجزیره نواسکاشـیا کـه اقیانـوس اطلـس آن را احاطـه کرده،
آبوهـوای معتـدل دارد .پخـش گـزارش درباره صید خرچنگ و مسـابقات ورزشـی،
از برنامههـای رادیـو جـاده در ایـن منطقـه اسـت .سـبک موسـیقی ایـن برنامـه ،بـه
آهنگهـای سـنتی اسـکاتلندی شـباهت دارد و افکتهـای آن برگرفتـه از افکتهای
هـوای اقیانـوس ،سـاحل و دریاسـت .پخـش هشـدارهای رانندگـی دربـاره عابـران
پیـادهای کـه بیهـوا از وسـط خیابـان و جادهها عبـور میکننـد ،از دیگـر برنامههای
ایـن رادیو اسـت.
3

3. Nova Scotia

1. New Brunswick
2. Ontario

مـطـالعــهالـگــــوی
برنامهسازی مطلوب در
رادیو جاده با بهرهگیری
از ظرفیت فناوریهای
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منطقه  :10نوناووت
نونـاووت در مناطـق مختلـف خـود آبوهـوای گوناگونـی دارد .هشـدار دربـاره
ترافیـک جـاده ،خونسـرد بـودن و رعایـت اصـول ایمنـی ،از پیامهای ترافیکـی رادیو
جـاده در ایـن منطقـه اسـت .پخـش گـزارش دربـاره طبیعت بکـر این منطقـه نیز از
دیگـر برنامههـای رادیـو جاده به شـمار مـیرود .در برنامههـای این رادیـو از افکتها
و موسـیقیهای متناسـب بـا موقعیـت محیطـی اسـتفاده میشـود .موسـیقیهای
انتخابـی حالـت رؤیاگونـه و غیرقابلتصـور آن منطقـه را نشـان میدهنـد.
مطالعـه برنامههـای رادیـو جـاده کانـادا در  10ایالـت مختلف نشـان میدهد که
برنامههـا متناسـب بـا قابلیتهـای محیطـی هـر منطقـه تولیـد و پخـش میشـوند.
تهیـه گـزارش از ویژگیهـای خـاص هر منطقـه ،راهنمایی مسـافران و اطالعرسـانی
دربـاره جادههـا ،تقریباً برنامه مشـترک همه رادیوهاسـت .البته اسـتفاده از موسـیقی
متناسـب بـا موقعیـت محیطـی هـر منطقه و بـه کار بـردن افکتهای مناسـب نیز از
دیگـر اختصاصـات رادیو جـاده در مناطق مختلف اسـت.
1

بستر فنی پخش و انتشار رادیو جاده

مطالعـه حجـم نمونه پژوهش نشـان میدهد که این رادیوهـا از همه فناوریهای
نویـن رسـانهای ازجملـه برنامههـای کاربـردی گوشـی هوشـمند (اپلیکیشـن)،
وبـگاه ،پادکسـت و شـبکه اجتماعـی صدامحـور سـاوند کالود اسـتفاده میکننـد و
برنامههایشـان را از طریـق رادیـوی خودروهایـی کـه از امکانـات رادیـو اینترنتـی و
دیجیتال برخوردارند ،در دسـترس شـنوندگان قـرار میدهنـد .فناوریهای دیجیتال
بـه سـبب دوسـویه بودن امـکان انتخابگـری کاربر را فراهـم میکنند و ایـن قابلیت
بـه شـنوندگان امـکان میدهد کـه موسـیقی و برنامه دلخـواه خود را انتخـاب کنند.
ضمـن اینکـه امکانات تعاملی سـرگرمی نیز برای کاربران در حین سـفر فراهم اسـت.
از سـوی دیگـر ،تاکنـون یکـی از موانـع راهانـدازی رادیو جـاده ،نبو ِد زیرسـاخت فنی
ارسـال سـیگنال از طریـق فرسـتنده ،بهویـژه در جادههـای طوالنـی یا کوهسـتانی و
مجهـز نبـودن خودروهـا بـه رادیـوی دیجیتـال و اینترنتـی در ایـران بـوده کـه البته
بـا گسـترش اینترنـت همـراه در کشـور و ابزارهـای نویـن ارتباطـی ،بهویـژه برنامـه
کاربـردی گوشـی همـراه ایـن دو مانع نیز در عمل برطرف شـده اسـت .تحلیل حجم
نمونـه نشـان میدهـد کـه رادیو جـاده در دنیـا از جدیدتریـن فناوریهای رسـانهای
بـرای جـذب شـنوندگان اسـتفاده میکند.
1. Nunavut

27
بحث و نتیجهگیری

نتایـج پژوهـش حاکـی از آن اسـت کـه چهارگونـه رادیـو جـاده در جهـان بـا
کارکـرد سـرگرمی ،اطالعرسـانی و آمـوزش وجـود دارنـد .بر مبنـای نظریه اسـتفاده
و رضامنـدی ،رسـانه بـا لحـاظ نیازها و انتظـارات مخاطبـان ،در معـرض انتخاب آنها
قـرار میگیـرد و بـر همیـن مبنـا ،رادیـو جاده نیـز بـا اسـتفاده از فنـاوری مکانیاب
بـه شـیوه خودکار ،فرکانـس رادیو جـاده را دریافت میکند و اطالعـات الزم را درباره
آبوهـوا ،ترافیـک ،گردشـگری ،وضعیت جاده و مسـیریابی در اختیـار مخاطبان قرار
میدهـد .از سـوی دیگر ،بر مبنای نظریـه قابلیت محیطی گیبسـون ،برنامه رادیویی،
سـطوح مختلـف محیـط را از منظـر دیـدگاه بومشـناختی در نظـر میگیرد .بـا ارائه
اطالعـات تاریخـی و فرهنگـی در قالـب گـزارش یـا برنامههـای مجلـهای نمایشـی،
دارای سـطح سـودمندی اسـت و علاوه بـر آن در سـطح ابـزاری ،با اطالعرسـانی در
خصـوص وضعیـت راههـا ،آبوهـوا و شـرایط ترافیکـی باعـث کاهـش آمـار حـوادث
رانندگـی میشـود و بـا معرفی جاذبههای گردشـگری جـاده ،زمینه جذب گردشـگر
و رونـق اقتصـادی را فراهـم میکنـد .محتـوای برنامههـای رادیـو جـاده ،متناسـب
بـا قابلیـت محیطـی هـر منطقـه اسـت و بـر مبنای دیـدگاه بومشـناختی گیبسـون،
قابلیـت محیـط بایـد در برنامـه انعکاس یابـد ،ازایـنرو ،انتخاب موسـیقی و افکت در
بخشهـای مختلـف جـاده بـا توجـه به شـرایط محیطـی تغییـر میکنـد .برنامهها از
نظـر سـاختار ،اغلـب دارای بسـتههای گفتـاری کوتاه و موسـیقیهایی بـا ضرباهنگ
تنـد و فرازوفـرود مناسـب هسـتند .در تولیـد برنامـه بـرای رادیـو جـاده میتـوان از
سـبکهای متفـاوت برنامهسـازی بهـره گرفـت ،به اینشـرط که بخشهـای کالمی،
طوالنیمـدت نباشـند .موسـیقی یکـی از مهمتریـن بخشهـای برنامـهای در رادیـو
جـاده اسـت .نتایـج پژوهـش نشـان میدهـد کـه در انتخـاب موسـیقی ،علاوه بـر
رعایـت تناسـب آن بـا قابلیـت محیطـی جـاده ،بایـد به اثـر موسـیقی بر راننـده نیز
توجـه داشـت ،چراکـه موسـیقی باید بهگونهای انتخاب شـود که بر سـطح هشـیاری
راننـدگان بیفزایـد .رویکرد برنامههای رادیو جاده ،اطالعرسـانی ،سـرگرمی و آموزش
اسـت و البتـه پیامهای آموزشـی بیشـتر در قالب سـرگرمی بـه مسـافران انتقال داده
میشـود.
نتایـج پژوهـش نشـان میدهـد کـه بـا توسـعه فناوریهـای رسـانهای و بهویـژه
اینترنـت و تلفـن همـراه در ایـران و بـا توجـه بـه گونههـای مختلـف رادیو جـاده در
جهـان ،امـکان راهاندازی اینگونه رسـانهای به لحاظ فنی وجـود دارد .برای راهاندازی
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چنیـن رسـانهای ،تولیـد محتوای مناسـبی کـه شـنوندگان را جذب کنـد و نیازهای
آنـان را مطابـق بـا نظریـه اسـتفاده و رضامنـدی بـرآورده سـازد ،ضـروری اسـت .در
طراحـی ایـن محتوا ،الزم اسـت شـرایط محیطی جاده ،شـرایط ترافیکـی ،جاذبههای
گردشـگری و رویدادهـای ورزشـی ،اجتماعـی ،فرهنگـی اطـراف جـاده ،مطابـق بـا
نظریـه قابلیـت محیطـی لحـاظ شـود و پیامهـای مرتبـط بـا آمـوزش ،هشـدارهای
زیسـتمحیطی ،رانندگـی و سلامت همـراه بـا موسـیقی متناسـب بـا ویژگیهـای
محیطـی جـاده ،در قالـب برنامههـای آموزشـی ،مجلـه و نمایـش ارائـه گردد.

پیشنهادها

بـا توجـه بـه تجربه دیگـر کشـورها از راهاندازی رادیـو جاده در رونق گردشـگری
و آمـوزش و اطالعرسـانی رفتوآمـد بینشـهری ،راهانـدازی رادیـو جـاده در راههـای
ن که مناطـق مختلـف را از جنوب تا
اصلـی کشـور ضـرورت دارد .راههـای اصلـی ایرا 
شـمال و از غـرب تـا شـرق کشـور به هـم مرتبـط میسـازند ،از اسـتانهای مختلف
گـذر میکننـد .هـر اسـتان قابلیتهای محیطـی ،ویژگیهـای فرهنگـی و جاذبههای
گردشـگری مختـص بـه خـود را دارد .بـا توجه بـه الگوهـای مختلف موجـود از رادیو
جـاده ،الگـوی رادیـو جـاده مجلـهای بـا قالبهـای متنوعـی کـه دارد ،میتوانـد بـه
لحـاظ پخش موسـیقی ،اطالعرسـانی ،نمایـش ،قصهگویی و گزارش ،الگوی مناسـبی
بـرای راهانـدازی رادیـو جاده در ایران باشـد.
 در گام نخسـت ،رادیـو جـاده آموزشـی در یکـی از شـبکههای رادیـو راهاندازیشـود و مطابـق بـا الگـوی ارائـه شـده در تحقیق آمـوزش عملـی فرهنـگ ترافیک و
رانندگـی در نسـل در حـال رشـد و جـوان نهادینـه گـردد و در گام دوم ،بـر بسـتر
اینترنـت و بـا اسـتفاده از برنامـه کاربـردی گوشـی هوشـمند ،برنامـه رادیـو جـاده
متناسـب بـا موقعیـت جاده ،تولیـد و بـا بهرهگیری از فناوری هوشـمند ،متناسـب با
موقعیـت مکانـی راننـده در مسـیر پخش شـود.
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A Study on the Desired Programming Model in Radio Road
Using the Capacity of New Media Technologies
By: Mohammad Akhgari , Ph.D., Atefeh Khodadad, M.A.*
& Vida Hamraz, Ph.D.**

Abstract:
Radio, as the main car media, can play a role in developing culture and
reducing road accidents by providing traffic information, entertainment
and educational programs, information and tourism development. The
present study was conducted with the aim of typology of road radio,
achieving desired methods of program production and recognizing the
capacity of new media to establish road radio in Iran. This research is
conducted based on the theory of uses and gratifications, through the
case study method and with regard to the environmental capacities. The
purposefully selected sample size includes 7 road radios in different
regions of the world (USA, Russia, South Africa, UAE, and Canada)
which have been analyzed based on the categories extracted from
documentary studies and theoretical foundations. The results showed that
road radio has a variety of music, educational, magazine and multimedia
content. the favorable design of radio program, road environmental
capacities (geography, nature, natural attractions, cultural and social
events, recreational places) and traffic and environmental conditions
in this area are very important. New media technologies have made it
possible to provide location-based services, and therefore, it is possible
to establish road radio in Iran on the main roads of the country according
to the capacity of local radios and using the capacity of smartphone
applications.
Keywords: Road Radio, Radio Program, Location-based Services,
Environmental Capacity, Tourism
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