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شماره ثبت کتابخانه 1658:
چكیذُ
رادیَ تِ عٌَاى یک رساًِ جوعی ٍ رسالت فزٌّگی ٌّزی ،در تَلیذ ٍ هعزفی تزًاهِ ّای رادیَیی تا هحتَای آییٌی ،هذّثی ٍ فزٌّگی
ًقطی ٍیژُ دارد ،تَلیذ هٌاسة ایي تزًاهِ ّا هٌجز تِ احیا ٍ تزٍیج فزٌّگ ،سٌت ٍ آداب ٍ رسَم یک کطَر ٍ قَهیت هی گزدد ،هَسیقی
هحلی تخطی اس َّیت فزٌّگی ٌّزی ٍ یكی اس کارتزدی تزیي عٌاغز تَلیذ در تزًاهِ ساسی رادیَّای هحلی است ٍ تا تَجِ تِ غٌای
فزٌّگی ٌّزی ٍ آییٌی ،استاى ایالم هْن تزیي ّذف ایي پژٍّص ضٌاسایی قاتلیت ّای هَسیقی هقاهی آییي چِهِر ٍ دست یاتی تِ
ضیَُ ّای استفادُ اس آى در تَلیذات رادیَیی غذای استاًی ایالم اس هٌظز کارضٌاساى ٍ هتخػػاى تَد .جاهعِ هَرد تزرسی ایي پژٍّص 6
ًفز اس کارضٌاساى ٍهتخػػاى کِ ضاهل :دٍ کارضٌاس ٍ هتخػع هَسیقی تَهی هحلی ،یک کارضٌاس حَسُ سَگ ،یک تْیِ کٌٌذُ،
یک ًَیسٌذُ ٍ در ًْایت یک ارسیاب تَدًذ .در پژٍّص حاضز تزای دست یاتی تِ ًتیجِ هطلَب اس رٍش هطالعِ هَردی ٍ هػاحثِ استفادُ
ضذُ است .یافتِ ّای تحقیق عثارت است اس .1 :اجشا ٍ عٌاغز هَسیقی چِهِر کِ ضاهل هقاهات ،آٍاّا ٍ ًَاّای هَسیقاییٍ .2یژگیْای
هَسیقی هقاهی چِهِر کِ عثارت اًذ اس :حواسی ٍ آییٌی تَدى ،خاظ ٍ ٍیژُ تَدى ،سادگی ٍ پیچیذگی ،فزاگیز ٍ هخاطة پسٌذ تَدى.3
هْوتزیي قاتلیت ّا ٍ کارکزدّای آى عثارت اًذ اس :اجتواعی ٍ فزٌّگی ،احساسی عاطفی ٍ تسكیي تخطی ،تعزیف پذیزی تِ اقتضای
ضزایط سهاًی ،تفكیک پذیزی اجشا ٍ اجزای هستقل ٍ در ًْایت قاتلیت ّای ٍیژُ ای کِ در تزًاهِ ساسی رادیَ دارد .اس ًظز کارضٌاساى ٍ
هتخػػاى هْن تزیي ضیَُ ّای استفادُ اس هَسیقی هقاهی چِهِری ایالم در تزًاهِ ساسی رادیَیی تَهی عثارت اًذ اس :درک فضاّا ٍ
هَقعیت ّای سهاًی ،آیتن ّا ٍ قالة ّای تزًاهِ ساسی هٌاسة ،تفكیک هحتَا ٍ ساختاری هَسیقی چِهِر ٍ تكارگیزی در هٌاسثت ّا ٍ
ٍیژُ تزًاهِ ّا هی تاضذ.

